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Jei Lietuvoje dalis musų 

brolių artojų perkeitė savo 
pravardes, ir, iszsižadėję savo 
tėvų kalbos, priėmė lenkisz- 
kai-gudiszką žargoną, nerei
kia tam stebėtis ir labai jūs 
kaltinti: prasti žmonės, nelygi
nant kaip maži vaikai, yra 
lengvi ir greitus prie pasėki
mo: matydami, kad ponai-ba- 

. jorai, kunįgai ir sziaipjau ap- 
szviestesni ir turtingesni žmo
nės, būdami lietuviais, len- 
kiszką kalbą vartoja, ėmė ir 
jie ją pasisavinti. Jie misly- 
jo, ta paczia kalba kalbėdami, 
būti nors iszdalies lygiais bei 
pai/asziais ponijai ir kunįgijai. 
Juk ir iszties, tik keliolika me- 
tų%atgal, neminant jau bau
džiavos laikų, kas mokėjo len
kiszkai sznekėti, tas buvo pa
giedotas netik nū ponų-bajorų 
ir kunįgų, ant jo jau nedrįstė- 
jo pasakyti „chlop“, ,,cham“, 
bet pagaliaus nū tų paežių 
prastų žmonių: mat jis primi
nė jiems bajorą, kuris pirmiau 
jų kailį lupo. Prasti žmonės 
mislyjo, kad lėnkai yra be
veik visi ponai, apszviesti ir 
turtingi žmonės ir vardas len
kas tiek pat pas jūs ženklino, 
ką „ponas-bajoras“.' Tad gi ir 
daugelis ukinįkų, norėdami 
ponų vardą turėti, nors jų 
kailiais, apsivilkdavo. Bet 
baigiasi tos kvailybės laikas

* ir šziądien musų broliai Lie
tuvoje seni pradėjo bręsti. Jie 

. jąu suprato, kad ne kalba, ne 
drabužiai, o pagaliaus ne tur
tas ir pavirszutinis tviskėjimas 
žmogų ponu daro ir ant gūdo- 
nės nū kitų užsitarnauja, bet 
mokslas ir grąžus ■gyveni- 
jųas su gerais darbais. . paži
no jie, )<ad ir tarp lenkų yra 
dar daugiau ubagų, , tamsunų 
ir visokių isztvirkėlių ir, kad 
lenkiszka kalba nėra už pri
gimtą lietu viszką nei gražesnė, 
nei brangestė. Todėl ėmė 
mylėti viską savo ir kratyti 
nū savęs lenkiszkas ir kitas 
svetimas dulkes. Paveizdą 

davė jiems, žinia, lietuviai in
teligentai. Taip, jeigu Lietu
vos lietuviai virsdavo seniau į 
lenkus, isz to nėra ko dyvytis, 
nės, kaip virsziau minėjome, 
jūs vertė prie to paveizdąi 
augszcziau stovinczių žmonių 
ir daug kitų aplinkybių; bet 
jeigu paklausti, dėl ko lietu
viai Amerikoje tūlose vietose 
niekina savo kalbą, o griebiasi 
prie lenkiszkos, tai jau sunku 
suprasti,ir tara Lietuvos lietu
viai gal nenorėtų tikėti. O 
vienok taip yra. Nemaža 
sauja rasime lietuvių, kurie, 
atvaževę isz Lietuvos, nemo
kėjo nei žodžio lenkiszkai ar
ba visai mažai, o ežia apsigy
venę kokiame miestelyje, kur 
randasi gerokas skaitlius len
kų, ir, prasimokinę sziek tiek 
jų, kalbos, grevezeliūja len
kiszkai, lenkais savę vadina, 
savo vaikus lenkiszkai moki
na, o tūli pagaliaus ir savo 
pravardes į lenkiszkas pertai
so. Ir kas dar pikeziau, jie 
darosi karsztesnįais lietuvys
tės prieszais už nesubrendusius 
lenkiszkus patrijotus. Gal 
kas pasakys, kad tai daro dėl 
garbės arba taip vadinamo 
biznio. Gal taip būti. Bet ir 
ežia aklybė, nės nors lenkai A- 
merikojeyra daug skaitlinges- 
ni už lietuvius, bet jie savo ne 
sutikimais, pesztynėmis ir dau
gel kitokiais negražiais ir ne- 
iszmintingais pasielgimais, už
sitarnavo akyse amerikonų ir 
abelnai augszcziau stovinczių 
tautų ant labai prastos opini
jos ir daug kartūse tarp jų žodis 
^lenkas“ (polander) yra žodis 
paniekinimo bei pažeminimo. 
Ir taip, jeigu amerikonai pa
matys nęgerai daranezius bei 
negražiai pasielgianczius žmo
nės, nežiūrėdami kokios jie 
tautos butų, tankiai sako — 
,,the polanders“. Trumpai 
sakant, žodis ,,lenkas“ tarp 
amerikieczių yra tankiai var
tojamas kaipo žodis koliojimo. 
Vardas gi lietuvių yra szią- 
dien dar nesuteptas ameriko
nų akyse, o per tai ir augsz

cziau stovi už lenkisžką, to- 
dėlgi tie lietuviai, kurie prie 
lenkų savę prisiskaito, netik 
nū savųjų iszgamų vardą gau
na, bet sykiu ir nū svetimtau- 
ežių užtraukia ant savęs ne- 
gūdonę, ale paniekinimą. O 
tų, kurie dėl biznio iszsižada 
netik lietuvystės, bet ir lietu- 
viszko vardo, dar labjau ne
galima pagirti. Jie dėl cento 
netik savę pardūda, bet gatavi 
visą tėvynę Lietuvą, kaip J u 
doszius V. Kristų, atidūti į 
rankas tų, kurie amžina atilsį 
jai užgiedoti trokszta. Ne
daug, žinoma, mes tokių turi
me, bet visgi turime. Nesa
me prieszingi tiems, kurie mo
ka, mokinasi ir savo vaikus 
mokina lenkiszkai sznekėti, 
nės jū daugiau kas kalbų mo
ka, jū geriau, bet esame ne
prielankus tiems, kurie kimba 
prie lenkiszkos kalbos dėlto, 
kad lietuviszkai užmiszti, ne- 
sznekėti, lietuviszką kalbą pa
niekinti, savę ir savo vaikus 
padaryti taip vadinamais nau- 
jalenkiais.

Su szirdies skausmu reiki 
pripažinti, kad gerokas nū- 
szimtis Amerikos lietuvių ser 
ga dar senovinėm dviem ligom 
— lenkiszka ir žydiszka. Apie 
paskutinę kitą sykį pabylosi
me.*

— Keletas draugysezių, pri- 
gulinezių prie „Susiv.“ pri
siuntė į ,,Vienybės“ redakciją 
laiszkus^praszydamos, kad ap- 
garsintume perstatytus ant,,Su
siv.“ virszinįkų kandidatus. 
Tai butume tūjaus pa 
darę, jei butų buvę padaryta 
pagal įneszimą „Susiv.“ vy-i 
riausybės, pati 1 pušį N 13
„Vien.“ Tenai, yra pasaky-; 
ta, kad tik visas aprubis susi
taręs gali iszrinkti kandidatus 
ant „Susiv.“ virszinįkų, o ne
viena draugystė, nės, jeigu ( 
kiekviena draugystė skyrium 
iszrinktų kandidatus, tai jųjų 
butų ne penki, bet į kelis de- 
szimtis, b pagal įneszimą ne
gali butų nei daugiau, nei ma
žiau kaip po penkis ant kožno 

urėdo, nės tik penki aprubiai 
yra. Tadgi, tegu nepyksta 
tos draugystė-, kad iszrinktų 
kandidatų neapgarsinome 
„Vienybėje“.

N 15 „Apžvalgas“ minios p. 
J. K. apie Shenandoah ir Ma- 
hanoy yra tokios melagingos, 
kad melagingesnių jau negalį 
būti, nės daugumo reikia at- 
verniai, skaityti tada mažu bu
tų sziek tiek teisybės. Maty
ti, praneszėjas ar norėjo pasi
jukti arba pagal savo sapną 
paraszė. Todėl užmariniams 
laikraszcziams reikėtų atsar
gesniais būti su Amerikos ko^^ 
respondentais.

Isz Lietuvos.
— Yra tai

pavieto miestas, stovintys ant 
paežio < rubežiaus: už poros 
varsnų nū Naumiesczio jau 
yra Prūsų žemė. Kad rūbe- 
žiu isz Maskolljos pusės sergs
ti vadinami „abjeszczikai“, tai 
žino ai vienas lietuvis, bet kaip 
jie pildo savo priderystes — 
retai kas žino. .

Visus abjeszczikus galima 
perdalyti į dvi pusi: į senus, 
keliu tas metas saugojanezius 
rubežių ir į jaunus, neseniai 
pristatytus rekrutus. Isz jų 
tik jauniejie, neapsipratę savo 
naujam padėjime, pildo kaip 
reikiant savo priderystes; jie 
rubežių saugoja, kaip savo 
locną akį, apsiimtų nežinau 
ką nukęsti, nė kaip praleisti 
kontrabandą neszan ežius. 
Užtai gi pabuvę kelis metus 
abjeszczikai?, pastoja (tampa) 
senais vilkais, ir žino, kaip 
pasielgti, kad rubežius atnesz- 
tų jiems (langiaus pelno, neg 
kitam ūkė. Senas abjeszczi- 
kas trokszte trokszta, kad tik 
dauginus kontrabandnįkų, jam 
saugojant rubežių. eitų. Na, 
kas gi stums nū savęs pelną? 
Ir nestumia jo nu savęs tyręs 
rubežiaus sargas. Parodyk 
jam, nė! negana parodyti, rei
kia į rankas padėti ketur
kampę popierėlę, vadinamą
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bumaszka ir eik per rubežių Į užmoka, nė kaip laukas dūda 
į szen ir ten, į kur nori ir už taip sunkų jo knaisiojiraą. 
nes z k kiek tu pakėli, o jis nu- Da daugiau* pelno abjesz- 
sidūs tavęs neipatąs, o jei pa- Įczikam* ir parubežiniams ūki- 
matys* ką, tai ti 
perlėtai per ri(bežių eini ir ga- Į ką. 

bet įr vysznių visa eilia ant 
žemės nupurtįtų buvd;

Da vis stokūja lietaus, rei
kalingo bulvėms. Paprasti
nai esti dienos e sziltos, paga
lbaus karsztos. Sziądien, 2 
Rugp., buvo karszcziausia 
diena isz visos vasaros: apie 
pietus karsztis dasiekė 25į 
laipsnio Reomiuro.

Kada tie neno- 
tai abjesz 

czikai ėmė jūs muszti, taip 
kad turėjo pabėgti. Pabėgė
ję toliau* susitarė pereiti per 
rubežių be žinios abjeszczikų. 
Vedė jūs prie rubežiaus jų 
pasamdyta* piemū, kursai pa- 
rubežyje ganydamas gerai ži
nojo, kur ir kada galima rube
žių pereiti. Ir butų jūs gerai 
pervedąs, kad vienas abjesz- 
czika* nebūtų isz kardono isz- 
tolo žiūrėjęs, kur jie eis. Pa
matęs, kad jie eina prie rube
žiaus, jisai bėgo užūlanka 
jiems už akių ir taip pro kal
nelį prie jų prislinko, kad 
anie tik tada jį pamatė, kada 
susitiko su jūm ant Szirvintos 
kranto. Vieni pasislėpė į ru
gius, o dvieja szoko į Szirvin- 
tą, tada da dideliai patvinusią 
nū lietų, per sžv. Antaną pra
kiurusių. Vienas pataikė ant 
brastos ir laimingai dasigavo 
į PrusiĮ pusę, o antrasis pa
kliuvo į gylę ir prigėrė. Ka
da jį isztraukė isz vandens, tai 
rado žymes sumuszimo. Tas 
žymes gavo kardone, kada 
praszėsi, kad leistų per rube
žių į Prusus. Niekas už szį 
atsitikimą nebus kaltintas: 
prigėrėlio negalima nubausti, 
o abjeszczikus ir niekas neap- 
kaltįs, ką jie kardone muszė. 
Juk vis jis butų prigėręs, ar 
jį butų muszę, ar nemuszę.... 
Prigėręsi* vaikinas paeina isz 
Padegpadžių kaimo, Griszka^ 
budžio gmino, Naumieszczio 
pavieto. .

Laukų darbai paežiam kar- 
sztume. Rugius vieni nukir
to, kiti da kerta. Kurie da 
nenukirto, tų rugius labai isz- 
taszkė pakilęs baisus vėjas. 
Miežiai jau geltoni, vietomis 
jau kertami, neužilgo visur 
kirsi*. Vėjas iszkrėtęs rugius 
ir sodūse pridirbo blėdies: ne-, 
tik daugybę obūlių nukrėtė,

Ėjo tie*iok į kardoną ir pra- 
szė, kad jūs perleistų į Prusus 
ant darbo. Nū jų abejeszczi- 
kas pareikalavo, kad po kiek 

tiek, kadtulnįkam* nū einanezių į Ameri- užsimokėtų, tai ji* perleisę*
Kontrabandnįkas, tai per rubežių.

♦Ii kas isz szali^s pamatyti, ta- pauksztuks matę* szilto ir rėjo nieko mokėti, 

 

d a jisai pats ^iszokę* padė* 
tav perneszti avo sunkią 
nasztą isz Prūsų į Maskoliją.

Užtai nors maskolius apsta
tė rubežių abjeszczikai*, kaip 
kokiu knibždynu, perėjima* 
per jį yra dideliai lengvas. 
Kaip kiekviena kantrabanda, 
taip ir lietuviszkos knįgo* ru
bežių visai lengvai pereina, 
tankiausiai patys abjeszczikai, 
kontrabandnįkų papirkti,' jas 
pergabena.

Tokiais yra, su nedideliais 
iszemimais, visi senesniejie 
abjeszczikai. Nė vienas nega
li nepasidūti stebuklingai 
įtekmei rubliau*. Rublius 
kožną prisimonyja. Yra, kaip 
kožna* galėjo patėmyti, žmo
nių tokio gyvuli*zko budo, 
kad įkąsti kitą jeib kokiu bu- 
du laiko kaip kokį didžiau*ią 
smagumą. Yra tokių nema
žai ir tarp abjeszczikų. Ir jie 
negali žiūrėti į rublių neryda
mi seilės. Priima ir toki nū 
kontrabandnįkų pinįgus, bet 
labai tankiai beneszant 
klumpa ir atima, nors 
miaus buvo pasižadėję 
leisti.

Nemažiau* už abjeszczikus 
pelno ir parubežiniai ukinį
kai. Nereikia jų pamokyti, 
kaip ir kiek pridera paimti nū 
kontrabandnįko už staptelėji- 
mą gale klūno, už luktelėjimą 
jo klėtyje, pakol į vietą jauno 
arba sziaip bjauraus abjesz
cziko nebus pastatytas toksai, 
kokio kontrabandnįkas reika
lauja. Parubežiniai ukinįkai, 
bent pusė, labai menkai savo 
laukus įžiūri, nės jiems rube- 
žius kur kas daugiaus pelno 
dūda už ūkę. Kam da jiems 
tiek daug prakaito laistyti 
jhėžiant lauką arba jį ariant, 
kad czionais už vieną žodį: 
„dūksz!..“ daug daugiaus

UŽ- 
pir- 
pra

szalto, žino kaip pasielgti. 
Ant galo jis tankiai besizulį- 
damas parubežiais iszmėgina, 
kurioje vietoje jam lengviau* 
pereiti, ir su paežiais abjesz 
czikais gerai susipažįsta. Ei- 
naneziam į Ameriką jau suvis 
kas kita: jis tankiausiai da 
tik pirmu syk mato rubežių. 
Viskas jam iszrodo paslapti
niu. Artįdamasis prie rūbe- 
žiaus jis beveik dreba, kiek 
nū jo kas reikalauja, tiek jis 
užmoka, džiaugdamasis, kad 
da daugiaus neužsiklumpa. 
Tokių tai abjeszczikai ir lab
iausiai laukia. Iszlupa jie 
drauge su parubežiniais ūkinį 
kais nū keliaujanezio į Ąme- 
riką po 10 rublių, o ne kartą 
dė daugiaus. Patys parube- 
žiniai ukinįkai nekartą baisiai 
susipyksta, skaugėdami (pa
vydėdami) vieni kitiems pel
no.

Toksai perėjimas per rube
žių su abjeszcziko žinia. Bet 
saugok Dieve eiti per rubežių 
be žinios abjeszcziko ir patek
ti į jo rankas. Negana ką 
mokėsi bausmę ir priperėsi 
utėlių nevienam kalinyje, pa
keliai parvarys namon, da ir 
ant vietos sugavimo gausi tiek 
kumszczių ir skersų kardų 
nū žvėriszko abjeszcziko, jog 
atsimįsi, kūm Dievas vardu. 
Per Petrinės abjeszczikus pri 
girdė netoli Naumiesczio, prie 
Lauckaimių sodžiaus, vieną 
vyrą, norėjusi pereiti per ru
bežių. Ta* buvo taip:

Keli vyrai perėję į Prusus 
gavo tenai* darbą ir užsikalė 
keletą skatikų. Ant Petrinių 
atlaidų jie norėjo būti drauge 
su giminėmis Maskolijo* pu
sėje. Pasisekė jiems laimin
gai pereiti per rubežių. Pa
vakare Petrinių dieną jie no
rėjo vėl sugrįžti į Prusus.

— SenapiU. Senos bėdos: 
javų niekas nenori pirkti, o 
jei kiek perka, tai visai pa- 
mestinąi. Kritiszkas padėji
mas ukinįkų. Bjauriausiai 
tas, kad javų yra, o pinįgų už 
jūs negalima prasimanyti. 
Kad jau nebūt javų, tai su 
viskūm tiek to, bet dabar.... 
Taip aitnanūja ukinįkai. Ir 
isztiesų, javų yra daug da ir 
pernykszczių n e paid ū tų, szį- 
met užderėjimas, gali sakyti, 
geras, ypacziai miežiais visi 
užsivertė ir»taip dalykams sto
vint reikia mus ųkinįkams 
dejūti. Lyginai kaip ta pa
saka apie 'Pankelį, kursai nie
kad negalėdavo sutaikyti dll- 
nos su sula: kaip būdavo su
los, jis dūnos nėturėdavo, 
kaip prasimanydavo dūnos, 
sulos netekdavo. Taip ir su 
mus u kinį kais: kaip geras 
turgus javų pas jūs nėra, kaip 
javų turi — niekas pirkti ne
nori.

Kiek už javus moka, sunku 
pasakyti. Tiesiok nenori 
pirkti. Moka nelygiai: kas 
labjaus užsispiria pardūti, tam 
žydai mažiaus dūda. Žino
mas daigtasr gerumas javų 
taip gi turi savo įtekmę ant 
prekės. Geriausiai giliūja 
miežiai: užpuskartį dvieilių 
(didžiųjų) miežių moka nū 7 
iki 11 auksinų. Apie rugius 
su kviecziais jau nėra ką nė

Bet kaip laikraszcziūse pasiro
do, kitur da arsziaus. Jei ti
kėti, ką raszo N 29 „Kraj“, 
tai K i javo rėdyboje toksai 
turgus, kad rodos tik už nu-
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liūsinįkus už szakas isz girios 
neszamas, o ukinįkus už gany
mą po girią. Szią madą už
pernai užvedė vienas girios 
sargas, ponui patiko dyki dar- 
binįkai, ir dabar visi girios 
sargai beveik varyte visus su
varo į dvarą dirbti. Kvaili 
žmonės ir klauso. Ganyti po 
girią negali daleisti nė ponas, 
nė kas kitas, o liūsinįkai ar 
dirbs, ar nedirbs, vis turi 
malkas vogte isz girios vogti.

Sasnavoje (Senapilės pa v.) 
lietuvis Žmuidina turi kar- 
cziamą ir krautuvėlę. Ožio 
nais pasirodo aiszkiai, koksai 
skirtumas tarp karczi|mos už
laikomos žydo, o lietuvio. 
Gerk žydo kareziamoje kiek 
tik nori, žydas nedraus, jei tik 
jam isz to yra pelnas. Ne- 
taip yra pas p. Žmuidiną; jis 
kožnam dūda gert tik su czie- 
nia ir tik prideraneziam laike. 
Laike dievraaldystės nelaiko 
nė vieną savo karezemoje: ei
na patsai ir visus varo į baž* 
nyczią. Pagaliaus per misz- 
parus yra jo kareziama užda
ryta. Kad visur vietoje žy
dų kareziamas laikytų tokio 
tvirto budo lietuviai, kaip 
Sosnavos p. Žmuidina, tai bu
tų tikras Dievo palaiminimas. 
Jo kareziamoje nėra nė pesz- 
tynių jokių: jei koki gaidžiai 
susipesza, tai p. Žmuidina, 
būdamas milžiniszkų pajiegų, 
tūjaus tūs pesztukus paima už 
pakarpos ir iszmeta laukan!

Nors p. Žmuidina nė vie
nam nesigerina ir dorai užlai
ko kareziamą ir krautuvę, jam 
einasi kūpuikiausiai. Supils 
pinįgėlių, tūm labjaus, kad 
moka kriaueziauti. Sziokio- 
mis dienomis įknįbęs siuva, o 
szventomis turi pelną isz 
krautuvės ir kareziamos. Pa
matę kiti lietuviai, kaip dai
liai-einasi p. Žmuidinai, gal 
nevienas panūs taip pat gyvę- 
ti. Toki paveikslai nekartą 
daugiaus atsveria, nė kaip ilgi 
laikraszczių szukavimai: „Lie
tuviai! kibkit į prekystę!“

vežimą javų į miestą užmoka, 
o javus reikia dovanai atidūti. 
Ir taip tenais raszo, kad už 
niidą miežių moka 17 kapei- 

> kų, avižų nū 22 sulyg 24, ru- 
/gių 25 kap., o kvieczių nū 35 
iki 40 kapeikų.

„Nėra to blogo, kaslieiszei- 
tų ant gero, sako priežodis. 
Gal ir szis pigintas javų iszeis 
ant gero — pamokįs ukinįkus, 
kad nereikia vien tik javais 
verstis, bet ir gyvulių kūdau- 
giausiai laikyti. Žinomas tai 
yra daigtas, kad ko daugiaus 
kurioje ukėje gyvulių, ir ta 
ūkė augszcziiius stovi, nės lau
kas nėšiai i ja, tik vis geryn ei
na ir uždarbys isz auginimo 
gyvulių daug didesnis, kaip 
isz vienų javų. O kaip ant 
szių šunkių metų, tai gyvuliai 
butų vienytėliu iszganymu, 
nės už galvijus ir arklius pu
sėtinai moka, o jei sulygįti 
prekę javų, tai * už gyvulius 
pasirodys, kad pilkiai moka. 
Tik ta nelaimė, kad lietuviai 
permažai laiko gyvulių. 
Kaip sakiau, gal szių metų 
menkas turgus paspyrės ūki, 
nįkus ir gyvulių daugiaus pri- 
siaugyti. Jei taip butų, tai 
ir pamestinos prekės javų tu
rėtų naudą.

Turim giedrų orą, kursai 
labai patinka prie valymo ja
vų. Rugiai visų seniai klū 
nūse, dalis miežių taip gi su 
vežta. Neužilgo ir avižos, kir
ais. Lauk ūse didelis krutėji
mas prie valymo javų; ypa- 
ežiai dvarūse, kur nukirto ne
užmatomus plotus miežių, rei
kia daug žmonių jūs suriszti 
ir į rikes sustatytu Darbinį 
kus dvarai, žinoma, samdosi, o 
Mikalinės dvaras apart sam- 
dinįkų turi da vieną Veislę 
darbinįkų, labai panaązią į 
baudžiaunįkus. Mikalinės 
dvarui priklauso Szunskų gi-’ 
ria. Ta tai giria ir suteikia 
Mikalinės ponui daugybę dar- 
binįkų be Užmokėjimo jiems. 
Kiekvieną liūsinįką ir visus 
pagiriuius ukinįkus suragina 
girtos sargai į dvarą dirbti:

lietuviai tikrai turėtų už žydus 
atlikt kariumenės pereigas ir 
žydai, gulinti ant lietuvių 
sprando, da su didesne svarba 
užgultų. Ar tai gal būti ko
ki dyvai, kad žydų taip visi 
nekenezia ir visi iszmintiil
giausi žmonės yra tankių-tan- 
kiausiai antisemitais? Tik 
tas yra didelė mus kraszto ne
laimė, kad žydai už pinįgus 
visur randa savo užtarytojus.

* J. Vėžys.

Varniuse, Telszių paviete, 
kurie pirm buvo Žemaiczių 
vyskupystės sostapile, yra 
dabar klebonu musų augsztai 
gūdojamas lietu viszkas raszti- 
nįkas, senelis kunįgas Vinceli’ 
tas Juzunxavyczia, kuris jau 
nūseniai raszo netiktai teolio- 
giszkus dalykus, bet ir Lietu
vos praeitę tyrinėja. Važinė
jo aus ypacz po Žemaiczius ir 
rinko visokius dokumentus 
senovės ant pergamino ir po- 
pieros suraszytus, kuriūs asz 
pats esmu regėjęs. Metų sun
kumas nedaleidžia jam tą me- 
degą suvartoti, o dėl jaunes
nių isztyrinėtojų, kurie jo tų 
dokumentų pfaszo, nedūda. 
Neseniai atsitiko jam nelaimė, 
nės pavogė isz komodos 3,000 
rublių.

— Kemernas yra tai vieta 
arti Rygos pajūryje pagarsė
jusi isz savo gydomų šerinių 
maudyklių. „Sezonnyi Lis- 
tok“ szitaip raszo: „Dar ano 
szimtnieczio gale, kada Ke- 
merne nei vieno gyvenimo ne
buvo, kada taip vieta miszku 
apaugusi buvo, pelkių tarpe 
buvo atrastas gydantis seros 
szaltinis. Prie jo tada buvo 
labai sunku prieiti. Aus 
srauniai bėgo tarpe dideliės 
pelkės, vandeniu užlietos ir 
per tai prie jo be valczio ne
galima buvo priplaukti. Jau 
tada žmonės tą vandenį gėrė, 
maudėsi, aname palengvinimą 
gaudami, per tai žmonės tą 
vandenį „szventu“ pramanė. 
Bet daug paskiau szio szimt-

.5 Balandžio lenkai norėjo 
Varszavoje padaryti demon-* 
staciją ant atminties kurpiaus 
Kilinskio, kursai buvo galva 
pakilimo Varszavos priesz 
szimtą metų. Tarp imanezių 
dalyvumą demonstracijoje bu
vo daugiausiai studentų (158). 
Į tris szimtus kelianezių de
monstraciją policija suaresz- 
tavojo. Visi jie tapo skau
džiai nusūdyti. Kaip dabar 
pasirodo, du isz pakliuvusių 
Varszavos universiteto studen
tų paeina isz Senapilės: p. 
Rutkauckas ir Senapilės dak
taro sūnūs — p. Uscinski‘8. 
Tapo jiedu apsūdyti ant 2 
metų isztrėraimo į Maskoliją. 
Jei per tą laiką jiedu vėl ne
prasikals kūm priesz masko
lių, galės baigti universitetą. 
Da reikia pasakyti, kad p. 
Uscinski/s, kiek asz žinau, 
jau treczįu kartu pakliūva už 
panaszius dalykus.

Kas nežino, kiek daug pas 
mus žydų prisigrūdo, ir kas 
nesiskundžia ant jų, jei tik tu
rėjo su jais kokį reikalą? 
Net maskoliaus valdžia negali 
paimt jūs, kaip reikia, į savo 
nagus, vis, kaip unguriai, per 
terpupirsztį iszslysta. Lab- 
jausiai valdžia pyksta ant žy
dų už tai, kad jie bėga į visus 
krasztus nū kariumenės. Už
dėjo 300 rublių bausmės tė
vams, kurie nepristatys antsu- 
perrevizijos paszauktąjį sūnų. 
Ir czionais žydai szmalžiai 
iszslysta isz nagų: kur turtin
gi gaupa rodą, o pavargusių 
žydų vaikai iszbėgioja, o mas 
kolius neturi ką nū jų tėvų 
imti. Tokiu budu tik vienoje 
mus Suvalkų rėdyboje, kaip 
sako laikrasztis „Graždanin“, 
nū žydų priguli iszimti 1,000,- 
000 rublių už nestojusius ant 
su perrevizi jos ^žydukus. Isz 
to galima suprasti, kiek žydu
kų pabėga nū kariumenės ir 
kokia lietuvių laimė, kad žy
dus rekrutus ima ne isz abel- 
no skaitliaus kokios szalies, 
tik isz skaitliaus žydų tos sza
lies. Sakau, kad laimė, nės
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meczio pradžioje, kaip ežia 
miszkasargis Remeris gyveno, 
nū jo vardo tą vietą Kemernu 
pramanė...“

Žydų giminė, būdama prie
šinga visai krikszczionybei 
yra ir mums baisiai prieszin- 
ga, o tai labjausiai *isz tai m u 
do, jų raszto, priežasties. Isz 
savo pesz varomo priežasties 
žydai cholera apnykti, geidžia 
tą baisią ligą ant * krikszczio- 

-nių nuginti, prie to visokius 
burtus ir spasabus vartodami.'

Sztai kas Kurszenuse, Szau- 
lių paviete, pasidarė, kur cho
lera buvo įsivyravusi ir dau
gel žydų į aną svietą nuginė. 
Tenai policija tą labai dabojo, 
idant žydai cholera slapta ne
sirgtų ir nemirtų, o tai dėl 
greitesnio tos ligos sustabdy
mo, bet žydai bijodami žmo
nes nū savo kupczystės iszbai- 
dyti, tą ligą slėpė. Bet poli
cija pradėjo užtėmyti, kad tai 
viens, tai antras žydas žūsta. 
Žydai paklausti, kur ans din
go, atsako, kad buk kur iszva- 
ževęs. Vienok urednįkat ne
tikėdamas pradėjo žydųiia- 
mus kratyti, o žydai vis tvir
tinti, kad anie iszvaževę. 
Uriadnįkas liudinįkus paėmęs 
pradėjo tūs žydus kratyti. 
Priėjo prie vienos stancijos, 
kuri buvo bebechais užversta, 
ans pradėjo tūs bebechus isz 
kampo mesti laukan, o žydai 
szaukti, kad bebechai negerai 
susiūti, kad plunksnos isz jų 
isžbyrės ir iszlakstys. Žydai 
vis didesnį ir didesnį kėlė 
gvoltą, o uriadnįkas jusdamas, 
kad kąnors atras, tūm labjau 
kratyti įsiuto. Taigi bebe
chus atvertęs atrado į pasziu- 
rę dureles, o toje pasziurėje 
mirusį ant choleros žydą, apdė
tą bulkomis, barankomis, sil
kėmis ir t. t., o tai todėl, idant 
anas pardavus krikszczionis 
cholera užkrėsti ir sziokiu bil
du, pagili jų nūmonę, nū sa
vęs atitolinti. Uriadnįkas. 
apie tą^isą padarė protokolą 
ir padavė ant sūdo.

Žydai pradėjo vėl visokias 
bulkas, baronkas. ant kelių 
mesti ir ant krūmų pakeliais 
varstyti.

Musų priekiba vis didinasi. 
Sztai dabar musų tarpe Klo
vainių par., Panevėžio pav., 
vienas kupczius atsirado Vo- 
loszinekas, kuris supirkęs v isz.- 
tas, kiauszinius veža anūs dėl 
pardavimo net į Dubeltą 
(Dubelną) arti Rygos į pajū
rį. O isz tenai atgal žuvelių, 
streralingių atgabena.

Po hekurias žemas vietas, 
kur daugiau lietaus buvo, kai
po tai Klovainių parapijoje 
vandū vasaroję apsėmė ir tas 
nū to pagelto.

Pirm kelių metų valdžia no
rėdama ant maskoliszkų bajo
rų pasiremti, todėl įkūrė ba- 
joriszką banką Petropilėje dėl 
pagelbėjimo mažne tukstan-i 
ežio nūpūlanezių ant turtojba- 
jorų. Paskui sumislyjo, ako 
lįti pinįgus maskoliszkiems 
bajorams, idant jie Lietuvoje 
pirkinėtų dvarus ir sziokiu 
budu krasztą apmaskolytų. 
Ant kožno reikalingo dėl pir
kimo 100 rubNų skarbas davi
nėjo 60-70 rublių. Toji ban
ka dabar nori davinėti po 
75-90$ ant vieno reikalingo 
szimto. Žodžiu sakant mažne 
viską.

„Novoje Vremia“ vienok 
raszo, kad nors skarbas dūda 
taip didelius palengvinimus, 
vienok perkancziųb maskolių - 
bajorų labai mažai atsiranda. 
Tas laikrasztis sako, kad daug 
geriau butų didrusius burlio
kus ežia prisiųsti, bet nežino 
ar tai galėtų įvykti, nės ant 
vietos yra labai daug ir taip 
ukinįkų lietuvių ir gudų. 
„Maskovskyja Viedamosti“ 
raszo, kad maskoliams žemės 
pirkimas Kijevo, Podolio ir 
Volinio rėdybose geriau eina, 
negu Lietuvoje, nės žemė yra 
ten daug prastesnė, prie to 
dar bajorai — maskoliai kai

po uždangalą savo vardą dūda 
dėl pirkimo kitiems katali
kams, taip kad dėl maskoly- 
bės mažai ką atsiekta. Per 
tat vietiniai gubernatoriai dū- 
dant ant pirkimo daleidimus 
labai žiuri, idant pirki kas bu
tų maskoliszkas pa tr i jotas, per 
tat labai daleidimą apsunki
no. O dėl maskolių miesezio 
nų ir ukinįkų dabar guberna
toriai suvisu (?R.) daleidimų 
nedūda. Taipo jau pravos
lavui igauniai (estai) daleidi- 
mo ant pirkimo Lietuvoje že
mės negauna. To laikrasz- 
ežio korespondentas sako, kad 
reikia, idant tokius dalykus 
nuspręstų ne gubernatoriai, 
bet sūdąs. „Kijevlianin“ ra
szo, kad per tūs pinįgų pasko
linimus valdžia nieko neatse
kė, nės maskolius — bajoras 
nupirkęs Lietuvoje dvarą žiu
ri kaip greieziau jį pralaido- 
kauti, miszką pardūti, o pas
kui gaspadorystės nieko ne 
iszmanydainas aną visai aplei
džia, nės yra pripratęs arba 
urėdauti arba tarnauti kariu- 
menėje, o ne gaspadorauti. 
Paskolinimas daugiau pinįgų 
ant dvarų pirkimo nieko ne
gelbės, bet tiktai skarbui di
desnes trotas atnesz, nės dva
ras su iszkirstu miszku ir ap
leistas savo vertybėje nupūla 
ir per tat skarbas jsąyo pinįgų 
gali nebeatgauti. Todėl laik
rasztis sako,” kad, idant Lie
tuvą apmaskolinti, reikia ten 
ant urėdų maskolius pri- 
siuntinėti. Bet prisiuntė jų 
net kupinai!

Žinome gerai, kad visas 
urėdystes maskoliai užėmė, 
per tat nežinome gerai, ką 
maskoliai darys, idant į musų 
vietą savūsius pastatyti?!

Eina kalba, kad Smolenske, 
Maskolijoje, tapo atidengtas 
susiraszymas ant caro nužudy
mo. Caras szįmet buvo keti
nęs važiūti ten ant manevrų, 
kur ir kiti karaliai ketino bū
ti, bet socijalistai padirbo ten 
pakasas ir minas. Yra dau

gybė aresztavotų, o tų tarpe 
kūdaugiausiai isz vietinės po
nybės. Aresztavotų tarpe yra 
ir Pobedonosceyo sūnūs. Po- 
bedonoscevas būdamas priesz 
carą sukompromitavotas pa- 
sipraszė ant atleidimo ant ke- \ 
lių mėnesių į užrubežį. Gali 
būti, kad jį dabar caras atsta
tys. *) Tas p. didžiausia visų 
nemaskoliszkų gaivalų ir ka
talikystės* neprietelius nors 
kartą gavo per nosį! Apie tą 
viską, žinoma, kad vietini 
laikraszcziai tyli. t>

— Nors cholera Žagarėje, 
Szaulių paviete-- pasimažino, 
vienok tos parapijos žmonės 
taja liga taip įbauginti, kad 
nei į bažnyczią nenori eiti. Isz 
tos priežasties atsitinka, kad 
per 6-7 mylias į Kurszus į 
Jelgavą nueina dėl spaviednės 
atlikimo.

— Joniszkyje per penkias 
nedėlias 36 žmogystės buvo 
susirgusios, isz kurių" buvo 
13 mirusių (10 žydų ir 3 
krikszczionys). Isz tų trijų 
krikszczionių, kaip žmonės 
pasakoja viena boba ne chole
ra mirė. Ten yra toks būdas, 
kad kaip tiktai kas cholera 
suserga, tai dūda policijai ži
noti, o toji siunezia žydą su 
vežimu, idant ežiai p taip įver- 
tęs ligonį į tam įtaisytus ba
rakus už miesto nuvežtų. 
Buvo Joniszkyje viena labai 
drūta ir didelė boba neszczia, 
kuri laikui atėjus pradėjo 
szaukti pagelbos, bet nedori 
žmonės tą jos „pecziaus su
griuvimą“ už cholerą paroka'- 
vo, dūdami žinią policijai. 
Kada ją žydas atvežė į bara
ką, sutiko daktaras, bet ma
tydamas, kad taip didelę bo
bą sunku bus isz vežimo isz- 
imti ir nuneszti, liepė ją lyg 
kdkią peniukszlę kiaulę isz 
vežimo iszversti, žydas pasi
gailėdamas ją sziaip taip nu
kėlė ir netrukus anoji ten ba- 
rakūse dvinųs pagimdė, o pa-

*) Jau pora mėnesių atgal kaip 
atstatytas. B,
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ti pasimirė, nės pirma baisiai 
užsigavus buvo. Toki tai pas 
mumis parankai ir daktarai! - 
Szaduvoje, Panevėžio paviete, 
cholera vėl atsiradusi į— žmo
nės pasakoja, kad Joniszkyje 
policija visus žmones atvažiū- 
janczius ir iszvažiūjanczius 
su karboliumi szlakina dėl 
choleros iszvaikymo.

Gūdžiasi žmonės, kad per 
rugpjutę per vėjus daugel ru
gių iszbiro, bet kad nasza bus 
didelė. Priežodis sako: „kad 
byr, tai iryr!“ Isz birimo 
rugių priežasties kiti pradėjo 
net ^pižalius rugius pjauti.

f Pavirvityje, g savo dvare, 
Veksznių parapijoje, Szaulių 
paviete pasimirė p. Povlavy- 
ežia 28 Liepos, labai staiga. 
Susirgo 5 adynoje iszryto, o 
už keturių adynų, 
buvo jau miręs. Buvo tai 
mokintas žmogus, Dorpate 
ekonomijos fakultetą pabaigęs. 
Turėjo 51 metus. — Jonisz- 
kėlių klebonas *), Panevėžio 
paviete, taipojau yra miręs.

Policija jieszko Minsko pre
kybos banko agentą Abromą 
Malionovą, kuris tą banką ap
vogė ant 12,000 rublių ir isz- 
bėgo į užrubežį. Minsko pre
kybos bankas už to vagio at
radimą paskyrė nagrados 1,000 
rublių.

------~L
Isz Kauno raszo, kad Kau

no rėdybos valsczių iszkalų 
direkcija atsiszaukė prie pa- 
vietavų miestų administracijos, 
idant ji dėtų paszelpą dėl že 
mesnių amatinių iszkalų, bet 
tą parupinimą priėmė prilan- 
kiai Szauliai ir Zarasai 
Aleksandrowsk). Szaulių 
miesto administracija apsiėmė 
dūti isz karto 1,000 rublių ir 
kožną metą paszelpos po 500 
rublių. Zarasų gi — ketino 
dėl iszkalos dovanoti namus,

*) A. a. kun. A. Bortkevyczia, 
Buvo tai dievobaimingas kunįgas, 
tvirtas lietuvis, visų godojamas ir 
mylimas Imagus. Bus apie tai pas
kiau placziąu praneszta. Bedi 

prie miesto prigulinezius ir 
kožną metą dūti po 200 rub
lių. Kaunas ir Panevėžis at
sakymo dar nedavė, o Auk- 
mergės miestas atsakė, kad 
jam amatų iszkalos nereikia, 
bet gimnazijos, ant kurios jie 
gatavi dūti isz karto 10,000 
rublių ir kas met po 5,000 
rubliu. Resiainiai ir Telsziai 
isz neiszgal ėjime/atsisakė.
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— Isz Latvijos. Seniau 
lietuviszkoji giedorių drau
gystė Rygoje „Auszra“ regis 
vėl pereis isz lenkų į lietuvių 
ranka^* Tos draugystės vy
riausybė pradėjo net pakvie
timus ant balių ir kitų susi
rinkimų spaudinti netiktai 
lenkiszkai, bet ir lietuviszkai. 
Vis ten daugiaus lietuviszkų 
sąnarių atsiranda. Yra Ry
goje ir kita lietuviszkoji lab
daringa draugystė, kur vien 
lietuviai yra priimami, lietu- 
viszka kalba vien vartojama. 
Atsirado keli lenkai ir nauja- 
lenkiai, kurie su buvo liežuviu 
pradėjo prie gubernatoriaus 
landyti, o tų tarpe kūlabjau- 
šiai darbūjasi ’p. G. Taigi 
kada vieną kartą pas guber
natorių su savo liežuviu nuėjo, 
tas jį nei per duris pas savę 
neįleido, sakydamas: „paszol 
von!“ (eik laukan!).

— Dinaburye kiszenvagys
tės labai pasiplatino, kad net 
10 metų vaikai pradėjo po 
svetimus kiszenius savo ran
kas kaisziotį. Girdėtis, kad 
szmotą jų suimti ir iszsiunsta 
ant Sahalino (?R.) salos ant 
valno gyvenimo, nedaleidžiant 
isz ten atsitraukti.

— Į Rygą net isz toly m ų 
gubernijų atveža vėžius dėl 
pardavimo ir tai labai dar 
mažus, nežinodami, kad ežia 
nevalia pardavinėti trumpes
nių vėžių kaip nū 4 colių 
Jeigu pasirodo trumpesni, yra 
atimami ir į Dauguvos upę 
leidžiami.

Rygoje rudenyje Rug- 

sėjaus mėnesyje bus arklių 
lengcziai su nagradomis ant to 
paskirtomis sumoje 7,700 rub
lių ir žetonų ant 250 rublių. 
Apart to paskutinėje lenk- 
ežių dienoje bus prizai leng- 
czių draugystės. Bus du pri
zu po 1,000 rublių, viens 700 
rub., viens 500 rublių, trys po 
400 rub., du po 350 rub., sep
tyni po 300 rub., du po 250 
rub. (Rižskyi Vest).

— Rygos miesto smertel- 
numas. Gegužio mėnesyje 
Rygoje susirgo 141 žmogus 
(72 vyrų ir 69 moterys) mirė 
12 (7 vyrai ir 5 moterys).
PernaUtame pat mėnesyje su
sirgo 302 žmones, iszgijo 260, 
o mirė 42 žmonės. (Rižskyi 
Vest.).1

— Vidbodi (Vitebsk). Pa- 
gal naujausias rokundas ap 
garsintas „Vitebskyja gub. 
Vedomosti“, Vidbodės rėdy
bos liaudies 1894 m. buvo isz 
viso 1,487,211 žmogysezių 
abiejų lyczių. Tų tarpe kata
likų (latvių, lietuvių, lenkų) 
357,645, pravoslavnų 766,780; 
protestantų 22,724, žydų 158,- 
649 įr t. t. Katalikiszkų baž- 
nyczių yra ežia 83. Pravos
lavnų cerkvių 490, apart to 
yra dar ežia szeezi pravoslav- 
ni kliosztoriai, keturi vyriszki 
ir du moteriszki. Žemės sa 
vinįkystė taip pasirodo: kata
likų rankosų, yra 778,956 
deszimtinės (desentinos), pra 
voslavnų 733,438 desz. liute
ronų 235,302 desz. ir t. t. 1893 
m. perėjo žemės isz katalikų 
į pravoslavnų rankas 12,864 
deszimtinės.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Chicago, 22 Rugpjuczio. 

Czia tarp straikierių vietomis 
badas atsirado, todėl miela 
szirdingi žmonės ėmė siųsti 
jiems isz įvairių kampų mitalo 
dalykus.

— Fall Rivere, Mass, ir jo 
apylinkėse 23 Rugp. sustęai- 
kavo į 25,000 audimo ii’ tani 
panaszių pabrikų darbinįkai 
dėlto, kad pabrikantai jiems 
numuszė deszimtą procentą 
mokesties. Fabrikantai turė
jo uždaryti pabrikus nežinia 
kaip ant ilgo laiko.

— Ashland, Pa. 24 Rugp. 
Gilbertono anglekasyklėje pa
sidarė ekspliozija, kuri du 
darbfnįkų ant vietos užmuszė, 
o vienūliką taip baisiai apde
gino, kad keletas isz jų var
giai iszgis. Kkspliozija pasi
darė todėl, kad, iszgriovus 
viename kasimo urve didelį 
anglių szmotą, priėjo daug 
gazo, kuris daėjęs iki tai vie
tai, kur dirbo darbinįkai su 
atidengtomis lempomis, užsi
degė: rodėsi, kad visa kasyklė 
lėks į padanges: liepsnos ir 
tirszti durnai muszėsi augsztyn 
pagaliaus iki iszėjimo ir kada 
nusiminę ir apdeginti darbinį
kai skubinosi isz visų galių 
atsiekti įspėjimus, jau stovėjo 
apie jūs oro pusėje paezios ir 
vaikai nelaimingųjų kasėjų 
ir jų verskmas ir aimanavimas 
toli buvo girdėtis. Rėgyklė 
buvo baisi.

Tarp nelaimingųjų, rodos, 
nei vieno lietuvio nėra.

— Shenandoah, Pa. 24 d. 
Rugp. Griūdama anglių dau
gybė privarė į kas^ę gazo, 
kuris, nū atidarytų darbinįkų 
lempų užsidegęs, du darbinįkų 
užmuszė, o dvyliką įvairiai 
apdegino. Tarp apdegintų, 
rodos, randasi ir lietuvių.

— Create, Col., 24 Rugp. 
Sidabro kasyklei užsidegus, 
keturi darbinįkai sinertį rado.

— Seattle, Jlox//., 24 Rugp. 
Szirdį verianti nelaimė atsiti
ko Franklino anglekasyklėje 
isz priežasties gazo užsidegi
mo: 37 darbinįkai baisiausią 
sinertį rado. Tarp nelaimin
gųjų į pusę randasi negrų.
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Lietuvio nei vieno nėra. Mi
nėta anglekasyklė dar ir da
bar tebedega.

— Newark, 26 Nugpjuezio. 
Elektros karas su 80 žmonių 
eidamas smarkiai iszszoko isz 
vėžių ir susikuldamas 50 žmo
gysčių sužeidė; keletą labai 
sunkiai.

— Keletas metų atgal koks 
ten žydas įsispraudęs į len- 
kiszko „Zvviązko“ urėdinįkus 
apvogė jo kasą ant kelių tuks- 
tanczių dolerių ir dingo su vė
ju. Szįmet-gi po peržiūrėjimo 
„Zvviązko“ kasos pasirodė ant 
$1,500 deficitas. Tūs pinįgus 
iszgriebė generalnas „Zvviąž- 
ko“ sekretorius p. Mallek. 
Jis, mat, turėjo nū kasos rak
tus ir kaipo jos globėjas, bars
tė be baimės kruvinai darbi- 
nįkų uždirbtus pinįgus ant sa
vo privatiszkų reikalų. Kaip 
girdėti, .tai kasoje daug dau
giau pinįgų trūksta, bet 
„Zvviązko“ perdėtiniai rūpina
si iszpaskutinės uždengti tai 
priesz sąnarių akis. Juk 
„Zvviązko“ vyriausybė seniau 
žinojo, kad nevisi pinįgai ka 
soje, bet lig paskūjo slėpė tai. 
Toki virszinįkų vagystė už
traukė ant jų gėdą ir sąnarių 
neužsitikėjimą, kas nemažai 
kenks tolesniam „Zvviązko“ 
iszsi plėtojimu i. Prie „Zvviąz? 
ko“ priguli ir į kokį szimtą 
lietuvių, kurie gal, atsidarius
akims, pažins savo klaidą ir 
stisipratę, atsimes nū jo ir prisi- 
raszys prie lietuviszko tautisz- 
ko „Susivienyjimo“, isz kurio 
kasos dar nei eentas neprapū- 
lė/

Liūdnas iszties apsireisz- 
kimas tarp Amerikos lenkų. 
Negana, kad jie tautiszkai isz- 
siskaldė į viena kitai prieszin- 
gas įvairias partijas, bet paga
lbaus paskutiniame laike ėmė, 
dėl savo asabiszkumų, kaip 
akeveldos nū Ūlos, nū katali- 
kiszko tikėjimo atsproginėti, 
beje užsimanė keletas atskalū
nų lenkiszkų kunįgų, o tarp 

tų ir garsusis bedievis eks-ku- 
nįgas Dembskis, su keletu 
szimtų taipgi apkvailintų ir 
neapykantos pilnų priesz vie 
tinius vyskupus lenkų, sutver
ti neprigulmingą lenkiszką 
bažnyczią ( Polski nezaležny 
koėciol). Tie lenkų dvasisz- 
ki iszlavos turėjo Clevelande 
20 d. Rugpjuczio visatiuą su
sirinkimą, ant kurio buk pri
buvę isz kelių dkszimtų len 
kiszkų parapijų delegatai, no- 
rinczių atsimesti/ nū katali- 
kiszkos bažnyczjos. Ant len- 
kiszkų schyzmatikų susirinki
mo atvaževo isz Milvvakee at
skalūnas arcivyskupas Villat- 
te ir paszventė naują atskalų- 
,nų bažnyczią; o atskalūnų va
das, kun. Kalaszevskis tapo 
pramintas atskalunystės gene- 
ralnŪ vikarijuszu. Toki 
schyzma apsireiszkė ir Free- 
landė, kame lenkai pergalėtų 
lietuvių, isz piktumo neeina į 
katalikiszką bažnyczią, bet, 
nusipirgę lotus, mislyja pas 
ta.tyti.sav „nežaležny košczioi“ 
ir paprasz^i bezlėpiczios Ka- 
laszevskio^kad jis jiems kunį- 
gą parūpintų.

f---------
— Isz Petrapilės danesza, 

kad Petrapilėje nū 21-24 d. 
Rugpjuczio buvo 123 nauji 
susirgimai ant choleros ir 41 
miriai. Nū 11-18 Rugp. bu
vo Petropilėje 208 susirgimai 
ir 73 miriai; Varszavoje 236 
susirgimai ir 38 miriai; Sied- 
lece 336 susirgimai, 150 miriai; 
Petrokove 747 susirgimai ir 
370 miriai. Nū 5-10 Rugp. 
Kielcziūse buvo 946 susirgi
mai ir 469 (miriai; Radome 
buko 1285 susirgimai ir 612 
mirių. Nu 29-18 Rugp, 
Grodne buvoį 1520 susirgimų 
ir 629 miriau Isz Kauno ir 
Vilniaus gubernijų nepadūda 
stątystikos, isz ko galima ma
nyti, kad jose cholera nelabai 
siauczia. f

s Pereitą nedėlią ant Azovo 
jūrių buvo pakilus tokia bai
si audra, kad netik keletą di
desnių ir mažesnių garlaivių

ir laivų sudaužius paskandino, 
bet vandū, iszsiliejęs toli ant 
krautų, nu plaudė ir suardė 
viską — pavienes triobas, kai
mus, ir pagalinus czielus mies
telius, kaip tat: Nogaiską, 
Marinopolį, Berdimską ir ki
tus. .Neaprokūjamos blėdies 
ant visokios mantos padarytos 
ir daugiau kaip 1000 žmogys- 
ežių vandens bangose galą ga
vo.

— Karė kynų su japonais 
tolyn traukiasi ir japonai be
veik visur viražų įgauna.

Mm jbM ir Martis - 
MMys.

Tikrų atsitikimų apsakymas. 
paraszė Aleksandra Gužutis.

XXIV. NESUTARTIS.
Broliszka meilė ir sutartis, 

dvi szviesios dangaus dukre
lės, kur anos vieszia, ten laimė 
gyvena, ir į tą vietą su pasi
mėgimu žiuri aniolai, o kokioje 
gi vietoje negali apsigyventi 
tos dvi sesuti, ten žmonės kaip 
žvėrini pjaunasi tarp savęs, ir 
vienas kitą naikina.

Už tiesą palaimįti the na
mai, kuriūse vieszpatauja su
tartis ir suvutarpiszka meilė, 
bet didei liūdnai pamislyti, 
kad nedaug yra tokių name
lių, kur gyvena tie szventi 
jausmai, nės tarp daugumo 
giminių ir kaimynų įsikūrė 
nesutarti*, barniai, prakei ki
niai, kersztas ir neapykanta. 
Tėvai neapkenezia vaikų, vai 
kai tėvų, broliai brolių, sese
rys sesėrių, vyrai paežių, pa
ežio* vyrų, o visi tie žmdnės 
teisįdami savę kaltina kitą. 
Tartum kad ant vargingos 
Lietuvos szėtonas papūtė ne- 
sutartės kvapu.

Teisdariai apkrauti praszy- 
mais ir skundais, nespėja da 
ryti isztarmių, o tū tarpu žmo
nės besiprovodami, pražudo 
veltu pinįgus ir įeina į skolas,o 
taip gi, naikįdami savę, szelpia 
daugumą prigavikų.

Nelaimės dabaigimu yra,kad 
valsczionys iszsimanė (lalįtiai 
žeme, o norįs įstatymai apro
bavo, kad žemės dalybos turi 
būti su valdžios žinia, sutari
mu visų sąnarių giminės, ir 
dabojimu, kad kožna’dalis že
mės nebūtų mažesnė už de- 
szimtį deszimtinių, vienok nie
kas tų įstatymų neužlaika.

Koliai neapsiveda broliai 
paeziomis, toliai laikosi krū
voje, bet įėjus į namus toms 
gegužėms, kožna isz jų ma- 
lonėdama valdyti sameziu, 
pradeda dieną ir naktį sznabž- 
dėti į ausį savo vyrui, „dalį- 
kimėsi, bus mums gerinus“. 
Pakylsta barniai ir nesutarti* 
— broliai pasinesza dąlįtisi 
žeme, triobomis ir nauda, o 
kada įkisza keletą rublių 
starszinai, tai tas visagalis urė- 
dinįkas, paėmęs su savim vy- 
rus, ateina ant vietos ir ne
klausdamas ar visa giminė no
ri dalįtiesi, mierūja. virvėmis 
lauką ir viską dalina. —Taip 
sudrasko gyvenimus, ir isz 
vieno turtingo ukinįko, turi n- 
ežio 20 arba-daugiaus deszim
tinių žemės, pasidaro keletas 
varguezių, valdanczių po 4 ar
ba 3. deszimtimis, kožnas gi 
isz tų ubagų, statosi skirtomis 
triobas, reikalauja medegos, 
malkų ir turi atlikti visus rei
kalus savo gyvenimo.

Jeigu valdžia neapstabdys 
tų neiszmintingų dalybų, tai 
valsczionys prieis prie aptusz- 
tėjimo ir nūpūlio, tūm labjaus, 
kad toms dalyboms'niekados 
nebus galo, nės kas dabar tu
ri keletą deszinttinių žemės, 
tai jų vaikai vėl iszsidalinę 
valdys po -'vieną deszimtinę, 
arba mažiaus. Prie tokio su- 
smulkinimo, žemė neturi pri
guli nezios vertės, ir valdyta* 
jams savo mažą teatnesza pel
ną.

Daug žmonių nenori su
prasti teisybės, o skaito teisin
gu viską tą, kas jiems pasida-i 
boja ir atnesza pelną. Kož- 
nam turineziam kokį veikalą, 
.reikia aną protingai apdumoti,

I



I

Lietuvininku 419

ar tas veikalas yra teisingas, 
ar ne; kad esi tikrai nuskriaus
tas, tai jieszkok teisybės, o 
jeigu tavo veikalas yra krei
vas, tai be reikalo nevargįk 
savę ir kitą. Taip darydami 
iezliksite nū tūlų vargų ir ne
nusilupsite lyg paskutinio s^a- 
szo. Kąm užkalu ti teisdarys- 
tęs, su kuriomis prasidėję isz- 
leidžiate daug pinįgų? Turi 
skriausmą, pavadįk keletą pa
dorių kaimynų, kurie aprokūs 
kas yra kaltas. Ant galo, jei
gu nenorite su visu nunykti, 
tai liaukitės! dalyti žemes ant 
smulkių skriczių. Kožną me- 
tą,galite surokūti, kiek atliko 
nū visų iszleidimų, ir tą pelną 
visai giminei padalyti.

Broliai apdumokite iszmin* 
tingai apie tą, kad nesutartis, 
barnis, kersztas ir neapykanta 
veda jumis į prapultį, dėlto 
atmeskite nū savęs tūs nedo
rus jausmus, o broliszka meilė 
ir ramumas atnesz jums lai
mingą buvimą.
XXV. NEGŪDOJIMAS TfiVŲ.

Meilė tarpu tėvų ir vaikų 
suteikia nesuardomą gamtisz- 
ką tiesą, o gūdojimą tėvų aisz- 
kiai mums prisakė Dievas ir 
žmonių įstatymai. Kaip smar
kus vandens tvanas, isznaiki* 
na gražiausius vaisius žemės, 
taip blogi žmonių pageidimai 
niekina geriausius įstatymus 
ir tiesas.

Didei liūdnai yra regėti, 
kad daugumas lietuvių, visisz- 
kai užmirszę ketvirtą prisaky
mą pono Dievo, ne tik negū 
doja ir neslaugina savo tėvų, 
bet dar anūs vargina. Tėvai 
augįdami vaikus ne visados 
anūs prigulincziai mokina, o 
tamsus vaikai, iszaugę kaip 
stūbriai, už niekus laiko savo 
gimdytojus. Sūnūs apsivedę 
pacziomis jau nepriklausą tė
vo, pradeda jį priesz visus nie- 
kįti, kalbėdami, kad tėvas 
nieko neiszmano ir nemoka 
ūkės valdyti. Fotam nedorus 
vaikai, susitarę su giminėmis 
savo paežių, apeina starsziną 
starostą ir teisdariųs, prigirdą 

ir paperka anūs, o tie bedie
viai atstatę tėvą nū ūkės rė- 
dystės, palieka jį ant taip va
dinamos ordanarijos, tai yra 
liepia vaikams dūti tėvui ant 
maisto keletą purų javų, pa- 
sodįti porą pūrelių bulvių ir 
iszmaitįti karvę. Nuvargin
tas tėvas, neturėdamas nei vie
no prieteliaus ir užstotojaus, 
yra priverstas pavesti gyveni 
mą vaikams. Buvo ir toki pa
veikslai, kad tėvas nenorėjo 
iszsižadėti gaspadorystės, tada 
iszgamos sūnūs papirko vyrės 
niūsius, kurie, baisiai plakda
mi nelaimingą senį, vertė ati- 
dūti gyvenimą vaikams, kurie 
su pasimėgimu veizėjo ant 
smarkios kanezios ir triszkan- 
ežio kraujo savo tikro tė
vo *)... .

Galas.

Isz MM Hm Mis
— Plymouth, Pa., Auyust 

26 d., 1894. m.
Mes žemiaus pasiraszę, pa

ėmę ant persvarstymo „Susiv.“ 
ženklelius, kuriūs g. kun. J. 
Zlotorzynskas pardavinėja už 
auksinius, pripažinome už mi
singinius ir podraug pranesza- 
me visiems „Susiv.“ sąnariams, 
jog pas knįgių nėra jokių 
auksinių ženklelių: yra tiktai 
sidabriniai irgi misinginiai, 
kurių knįgius negali pardavi
nėti už auksinius, bet turi 
laukti seimo, kad „Susiv.“ de
legatai tą dalyką persvarstytų 
ir nutartų.

Taiposgi kas link iszdavimo 
„S. Daukanto“ broszuros, nu
tariame, jog „Susiv.“ ir mielai 
paszvęs 100 dol. ir pasitikime, 
jog ant ateinanezio seimo visi 
delegatai noriai ant to pristos. 
Jeigu Chicagos draugystės 
nutarė paszvęsti po 15 dol.; 
Gedimino draugystė isz \Va- 
namiės paszventė 5 ir Volon 
czausko d r. isz Plymouth, Pa. 
10 dol., todėl ir „Susiv.“ pa-

*) Dar ežia nebūtą pabaiga to 
veikalėlio, bet nežinia kas kur ją 
nudėjo. B.

sirupins paszvęsti ant to daly
ko nors 100 dol. Podraug už- 
praszome ir visas lietuviszkas 
Amerikos draugystes ant to 
dalyko sziek tiek paszvęsti, 
taipgi žinome, jog ir tūlos pa
vienės žmogystos ant to daly
ko nesigailės paszvęsti po 
kiek centų. Paaukautus pi
nįgus meldžiame siųsti „Su
siv.“ kasieriui p. A. Teplių- 
sziui, kuris yra atsakantis 
žmogus tame dalyke, ba yra 
po kaucija ant 5000 dol.

„Susiv.“ Komitetas 
prez. kun. A. Burba 
sekr. J. Ramanauckas 

kasierius A. V. Tepliuszis. 
perž. kasos Petras Sarpalius.

— Plymouth, 7^/., 26 Puyp.
Peržiurėjau „Susivienyji

mo“ kasą ir atradau szitokį 
jos stovį: ikisziol į kasą įplau
kė $827,53; posmertinės isz- 
mokėta $96,55 ir p. J. Pauksz- 
ežiui, už atspaudinimą „Su
siv.“ konstitucijos, užmokėta 
$30,oo, tadgi „Susivienyjimo“ 
kasoje dabartės randasi $700.98

Peržiūrėtojas kasos.
Petras Sarpali&s.

— 26 d. Rupg. szv. Kazi
miero draugystė iszrinko Jū- 
zą Stadulevyczią ir Vincą 
Jancevyczią delegatais į „Su
siv.“ seimą.

Sekretoriuj.

— Pittston, Pa. 26 Puyp.
Pereitą nedėlią tapo atida 

ryta su iszkilme panaujinta 
szv. Kazimiero lietuviszka 
bažnyczia, ant kurios ėmė da
ly vumą ežios lietuviszkos 
draugystės: Gvardija szv. Jur
gio, szv. Kazimiero, szv. Jū- 
žapo isz Pittstono, szv. Jūzapo 
isz Duryea; szv. Antano isz 
Pittston ir 2 lenkiszkos: So- 
beskio ir szv. Petro ir Povylo. 
Įėjimas draugysezių į bažny
czią prasidėjo pusę po 10 isz- 
ryto. Pirma ėjo lietuviszkos 
draugystės, paskui jas lenkisz- 
kos. Miszios buvo su asista, 
kurias giedojo kun. Austas isz 
Scrantono; jam * asistavojo už 
dijakoną airiszių kun. Father

Kelley, ir už subdijakoną vo
ki eezių kun. ' Father Brehl, 
abudu isz Pittstono. Nežinia 
dėlko isz lietuviszkų kunįgų 
nė vienas neatsilankė, isz ko 
mus parapijonai butų didesnį 
džiaugsmą turėję, ne kaip isz 
svetimtauezių.

Laike miszių grajino prie 
naujų vargonų ir lietuviszka 
orkestrą, kuri jau daug kartų 
atsiženklino savo gražiu ir pa
gyrimo vertu grajitnu ir dabar 
labai puikiai savo uždūtę at
liko. Pamokslą pasakė lietu- 
viszkai gūd. kun. vietinis pra- 
baszczius J. Zlotorzynskas, 
kuris savo kalboje nurodė, 
kaip turime džiaugtis ir Die
vui dėkavoti, jogei sulaukėme 
įeiti į taip puikiu bažnyczią 
savo kruvinais centais pastaty
tą ir kaip turime Dievą gar- 
bįt, idant, dirbdami czion ant 
kąsnio dūnos, užsipelnytume 
ant ano svieto amžiną gyveni
mą.

Lenkai nelabai buvo kan- 
tanti, kad lenkiszko pamoks
lo nebuvo. Po pamokslui 
draugystes iszlydėjo isz baž- 
nyczios orkestrą, grajįdama 
puikią marszą. Dabar turi
me dailią ruimingą < kryževą 
bažnyczią su iszsikėlusiu į pa
debesius boksztu, su lietuvisz- 
ku viražui durių paraszu ir 
su garsiais vargonais. Tik 
melskimės.

y Vienas.

— Si ill Creeek ir Keyston.\ 
Tūse miesteli ūse gyvena apie 
90 lietuvių; jiejie daugiausiai 
priklausė prie lenkų parapijos 
Mill Creeek dėlto, kad areziau 
tenai buvo atsilankyti bažny- 
ežioje, •’bet sziądien supratę, 
jog tiek pat kasztūja prigulėti 
prie lietuviszkos parapijos 
Wilkes Barre, prieg tam jaus
dama savo szirdyse lietuvystės 
meilę ir mylėdama visus dva- 
siszkus reikalus savo gražioje 
lietuviszkoje kalboje atlikti, 
užsibrūžė daugiau neprigulėti 
prie lenkiszkos parapijos ir 
kreiptiesi prie lietuviszkos pa-
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rapijos, kaipo tikri Lietuvos 
budus. Užtai tegul buna 
jiems nū Augszcziausiojo ir 
nū visų lietuvių garbė! Ma- 
lonėtina butų, kad tie visi lie
tuviai sutvertų grynai lietu
viszką pagelbos draugystę, 
kuri surisztų jūs visus į vieną 
lietuviszką ryszį ir pagamitų 
dėl jų paežių ir visų lietuvių 
dvasiszką ir tautiszką j naudą. 
Teisybė, tenai pradeda užsi- 
mėgsti draugystė po vardu 
szv. Jadvygos, kuri turi ne- 
szioti kareiviszkus raudonus 
rubus; bet jeigu musų broliai 
apsvarstytų,tą dalyką geriau, 
tai tūjau rankas pakratytų ir 
atsimestų nū tveriamosios 
draugystės, nės ji yra lenkis^- 
ka dvasia pakvėpusi ir lietu
viams mažai naudos gali at- 
neszti. Priegtam, broliai lie
tuviai atsiminkite, jog nieka
dos tarpu lenkų nebuvo jokios 
szv. Jadvygos ir jog ji yra 
tiktai szventa padaryta len 
kiszka fanatizija ir fanatiszku 
patrijotizmu. Todėl broliai, 
tverkite grynai lietuviszką 
draugystę, o tada turėsite nau
dą dėl savęs ir garbę pas visus 
lietuvius!

Keleivis.

— Waterburyje pirmutiniu 
Szliupiniu ir nepraustaburniu 
yra S. Tas vyras taip yra aklas 
szliupiniu pasekėjas ir apasz- 
talas, kad mažai rasime jam pa- 
naszių. Bet regint tokio vy
ro darbus ir girdint žodžius 
aklam reikia praregėti ir kur
tiniui iszgirdus persigąsti. O 
tai tas szliupinis jau kelintas 
kartas mainydamas gyvenimus 
neužmoka savo gaspadoriams, 
o tokiu savo apsiėjimu labai 
skriaudžia lietuvius, nės ki 
tam norint gauti vietą supykę 
gaspadoriai primena to žmo
gaus azelmystę. Nėr žinios, 
kaip kitų vietų szliupiniai, 
bet musiszkis netiki į Dievą, 
kaip tikras pagonis. Niekina 
asabą V. Kristaus, lygiai taip 
pat, kaip pasmirdęs žydas. 
Paveikslų V. Kristaus ir
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szventujų neapkenezia. Apie 
Szliupą pasakoja, kad yra 
antras Jėzus. Bet tokios 
bjaurios tamsybės sunku su- 
jieszkoti ir pavispeczyje. ? Vie
nu žodžiu, szliupiniu klausy
mas yra tamsiausiu ir bjau
riausiu isz kitų lietuviszkos 
tautos bjaurybių. Jeigu d r. 
Szliupas sziek tiek mylėtų tei
sybę, tai savo akliems pase
kėjams ką nors gero palieptų 
pildyti ir taip, kaip naujas 
Linteras, galėtų nors akis svie
tui monyti, o dabar pasirbdo 
jo szalinįkų nūga bjaurybė.

19 d. Kugp. gūd. Pėža bu
vo iszvaževęs į Forest City, 
todėl dėl vietinių lietuvių szv. 
miszias' atlaikė airiszių kunį 
gas, o gražų pamokslą pasakė 
kl. J. Rusikis, kuęisv rodos, už 
trumęd laiko bus įszventintas 
į kunigus.

—- 21d. Rugp. pranesza isz 
Mt Carmel, kad 17 d. szio mė
nesio užpūlė Stroke saliune 
naktį lietuviszki lauferiai ant 
Vinco Kižio, kuris kaip ko
lektorius rinko pinįgus dėl 
lietuviszkos bažnyczios, atėmė 
viską ir, sumuszę į negyvą, 
iszmetė ant ulyczios. Nežinia, 
kaip greitai iszgys, nės baisiai 
sužeistas, ypacz visi smakro 
kaulai taip suskaldyti, kad ir 
apatiniai dantys liūsi. Laido
kai yra suimti. Prova bus 
rodos Pottsvileje. N. r.

____________________ /

Gerai, kad No. 33 „Lietu
vos“ naujas rasztinįkas, szne- 
kėdamas apie lietuviszkas 
draugystes ir „Susivienyjimą“, 
pavadino savę gry noriu m, nės 
toki^ jo ir yra supratimas, p. 
Gryhoriui, kad atvyko Ame
rikon, viskas iszrodo silpna: 
nei draugystės netautiszkos, 
nei rasztų gerų neiszdūda, nei 
nedaug teveikianezių ant tau- 
tiszkos lietuviszkos dirvos. 
Tas visas parodo p. Gryno- 
riaus nežinojimą Amerikos 
lietuvių. Geriaus prisižiūrė

jęs p. Grynorius galės atrasti 
200 (?R.) grynai lietuviszkų 
draugysezių, o taiposgi pris 
kaitys 35 lietuviszkas’ parapi
jas, kurias lietuviai tveria. 
O kas link p. Grynoriaus szne- 
kos apie „Susivienyjimą Ame
rikos Lietuvių“, tai yra tiktai 
auszinimu burnos. Jei „Su- 
sivienyjimfts“ nebūtų ir de- 
szimtos dalies atlikęs, ką yra 
dabar padaręs prie savo paly- 
gytinai mažų spėkų ir tai bu
tų didelė garbė, bet dabar 
kad „Susivienyjimas“ kelintą 
kar^ą iszsigalX viesziai pakelti 
protestą už nuskriaustus savo 
brolius, mes tokio „Susivieny- 
jimo“ nebegalime niekinti. 
O moraliszką ;syla ir viltis ge
resnių laikų, kurias dūda 
„Susivienyjimas“ isztikro la
bai niurnu naudinga. Kas 
link vardo,jogei mUsų „Susi v.“ 
vadinasi katalikiszku, tai vėl 
p. Grynoriui nereiktų dyvytis, 
jei žinotų, kad bedieviai, ga 
dindami lietuvių gerūsius už 
manymus, ant to privertė; ir 
„Susivienyjimas“ apsikūpęs 
nū anarcbistiszkai bedieviszkų 
gaivalų ant to atėjo, kokį jį 
sziądien matome. „Susivie
nyjimas“ dėl katalikiszko var
do ir dėl tos konstitucijos, ko 
kią sziądien turi, taip grąžei 
sziądien pasirodo ir yra pa
stiprinimu brolių. Mes to
kiems p. Grynoriams todėl 
galime pasakyti — szelauk su 
savo užmanymais, mes geriaus 
žinome, ko mums reikia. O 
kad niekina „Susivienyjimo“ 
būpelnus dabartiniame jo pa
veiksle neturi teisybės, vadin
ti jukinyais įstatymus musų
„Susivienyjimo“, ant kurių 
mes užaugome, yra tai neisz* 
teisinta drąsybė. Primena 
mums p. Grynorius Amerikos
valnastį, kad mes nerinktume 
nėjbkio kbnįgo ant ,,Susivie
nyjimo“ vij’szinįko. O mes, 
vartodami amerikoniszką vai 
nastį, nedarome nė jokio skyr 
tumo tarp asabų, tegul bus 
kunįgas ar sziaipjau žmogus, 
bile tiktai daugiausiai darytų 

gero, tą mes ir rinksime ant 
prezidento „Susivienyjimo 
Lietuvių Amerikoje“. Tegul 
dabar p. Grynoriai ką nori, 
tą mums daro, o mes būdami 
vairiais nei kunįgo, nei vieno 
musų preteliaus neatsksirsime: 
daugumas m^sų balsų ir nu
sipelnymas pa|r brolius, tas te
gul musų brolius iszaugsztina „ 
beskyriaus asabų. Tegyvūja ’ 
valnastis, tegyvūja brolystė ir 
lygumas. Nūpelnai bus ant 
seimo žiūrėti, ne asabiszku- 
mai. O Grynorius tegul ta
da kremta lupą, kad mes ne 
asabų, o nūpelnų veizėsime. 
Su gūdone Debesylas.

Atsiszaukimas in 
melagi.

—- Arkansas 1.6 d. Ilujp.
Mieli Broliai, katrie esate 

apsipirkę ukes kolionijoje 
„Lietuva“, meldžiame szirdin- 
gai, idant stotumėte priesz tą 
bedievį ir melagį I). T. Bacz- 
kaucką, kuris per savo tamsią 
„Saulę“ plėszia garbę musų 
vadovams ir gero užmanyto- 
jams. Pažiūrėkite, ką jis ra- 
8zo N. 32 „Saulės“ ant įkur
tojo kolionijos p. A. Olszevs- 
kio, kuris 12 d. Liepos atlan
kė mus ir „Lietuvoje“ viską 
teisingai apraszė. Baczkauc- 
kas gi savo / „Saulėje“, raszo, 
kad p. Olszevskis mus parda
vęs kompanijai, o mes verkia
me kruvinai aszaras liedami. 
Jei nesi Baczkauckai visai 
spangas, tai pažiūrėk į N. 29 
ir 30 „Lietuvos“, o pamatysi, 
kad mes netik, kad neverkia
me, bet visi esame linksmi ir 
gerai mums einasi. Kad P. 
Dievas mums padės, tai už me
tų laiko, mes galėsime nupirk
ti tavę Baczkauckeli su visa 
tavo drukarrie ir kriokti, p. 
Olszevskis nei vieno negundo 
prie pirkimo, bet kožnas atva- 
ževęs pats, jei jam patinka, 
iszsirenka ir nusiperka, nei 
nesiklausdamas Olszevskio. 
Jeigu tu Baczkauckėli bu tu m 
iszmintingas ir teisingas žmo-
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gus, tai turėtum gana teisingų 
žinių, o kaip esi asilas, tai tei
sybės nemoki paraszyti, bet 
talpini tik paczias melagys
tes, apie kurias negalima už
tylėti.
Lietuviųkolionijos gyventojai: 
J, Butkus, J. Vasiliauskas, 
W. Kangiseris ir J. Koykaris.

9 SiimaLSiisMnyilM lit-
Mt Mallto”

bus laikomas 25 d. Bug sėjo 
(JSeptembrio) Scranton, Pa. 
Delegatai yra maloniai už- 
praszomi priimti vakarop 24 
dieną Bug sėjo, idant ant ry
tojaus visi butą pasirengę 
kaip reikiant.

Kas link rinkimo „Susiv.“ 
vyriausybės ant kitų metų, 
jau buvo apgarsinta ,,Vieny
bės“,N. 31 ir 32. Tą dalyką 
kožna draugystė bei kūpa turi 
apsvarstyti savo susirinkimū- 
se ir savo nu manymus bei nu
sprendimus padūti „Vieny- 
bėn“, o jei tos draugystės bei 
kūpos „Susiv.“ nori aprinkti 
ant vyriausybės kandidatus, 
tai turi susineszti ar per gro- 
matas arba per tam tikrus de
legatus su kitomis draugys
tėmis bei kūpomis to apskri
ejo, prie kurio ji ir kitos pri
guli, o tada gali aprinkti. 
Kurios „Susiv.“ draugystės 
bei kūpos negalį arba nenori 
isz priežasties toly mos kelio
nės bei didelių kasztų pakėli- 
limo paskirti ant seimo dele
gatą, turi savo susirinkimo 
nusprendimus link „Susiv.“ 
gero atsiųsti ant popieros vie
nam isz „Sjiisiv.“ komitetui, 
o szis nūsprendis bei užmany
mas dėl „Susiv.“ gero bus 
perskaitytas ant seimo ir tūs 
visus dalykus delegatai, isz- 
mintingai persvarstę bei per 
kratę, nuspręs link „Susiv.“ 
labo, o po seimui bus viskas 
apgarsinta. Delegatai atva
žiavę į Scranton, tegul krei
piasi pas musų tautietį Vin
cą Blažį ant szio adreso: 316 
Penn^a Avė, kuris kas link 

apsigyvenimo vietos kožnam 
užrodys brbliszkai, o patys 
delegatai vienas su kitu veik 
susipažins.

„Susiv.“ prezidentas kun. 
A. Burba.

hjižžkašsSts
„Tegulgi ims koja vardan Vieszpatles“

Paraszė Jonas Avulis.
(Tąsa.)

Iszpradžių musų proseniai ne
galėjo suprasti kokią pražūtin
gą įtekmę turės ant ateitės Lie
tuvos jau ir tūmet isztvirku- 
šioji lenkų tauta, už tai, kad 
lenkai liežiuviu tai aukso kal
nus siūlė dėl Lietuvos ir neva 
dėl jos paczios naudos — ardė 
senovinį padorų lietuvių būdą. 
Ilgainiui gi, kada jau lenkisz- 
kas isztvirkimas tbuvo įleidęs 
szaknis Lietuvoje, lietuviams, 
jeigu geresniejie isz jų ir matė 
pavojų gresiantį jų tėvynei 
nū lenkų, jau sunku buvo ap
siginti nū szitų nepraszytųjų 
mokintojų: iszlepusiems bajo
rams sunku buvo grįžti prie 
senovinių paproczių, sunku 
buvo padoriai užsiimti reika
lais savo tėvynės ir szitie rei
kalai ėjo vis blogyn ir blo 
gyn. Ir prastas svietas, pa- 
pūlęs per lenkų įtekmę į sun
kią verguvę, jau negalėjo nu
mesti nū savęs sunkų jungą 
ponijos, vis gilyn ir gilyn bri
do į bedugnę tamsybės ir nu
skurdimo ir ant galo pavirto 
į kokią tai beprotę kaimenę, 
kurią jau negalėjo apeiti nei 
koki prakilnesniejie žmogisz- 
ki reikalai. Lietuva žuvo ir 
žuvo, iki ant galo ne atėjo į 
tokį padėjimą, kada jau nieko 
daugiaus nebuvo galima tikė
tis, kaip tik galutino isznyki- 
mo ir paties jos vardo.

Taigi ai’ gi neaiszku, kad ir 
sziądieną ramindami savo tau- 
tiszkius ir tvirtindami, kad 
nei maskoliai, nei vokiecziai, 
nei lenkai nieko negalėsią pa
daryti musų tautai, mes nema
žai už kenkiame savo tėvynei. 
Jeigu musų tftUtiszkiai nie

ko pikto nesitikės nei nū 
maskolių, nei nū kitų musų 
prieszinįkų, tai, suprantamas 
dalykas, jie nesirengs nei gin
tis nū savo kaimynų ir szi- 
tiems kaimynams, žinia, bus 
nesunku isznaikinti snau- 
džianczius lietuvius. Negir- 
dėdami nieko blogo apie mas
kolius ir jų pasielgimą su lie
tuviais ir kitomis tolygiomis 
tautomis, musų žmonės leng
vai paprastų žiūrėti ant mas
kolių ir jų valdžios, kaip ant 
tikrų savo bicziūlių, noriai 
mokintųsi jų kalbos, perimtų 
jų paproczius, tikėjimą ir ant 
galų galo pavirstų į tikrus 
maskolius, ypacziai kad ir pa
ti maskolių vyriausybė kaip 
įmanydama stengiasi aptem
dyti mums akis ir parodyti sa- 
vę didžiausiu musų geradėju. 
Taigi ar galime mes girti tūs 
lietuvius (o ypacziai intelli- 
gentus), kurie netik patys ne
nori aiszkinti savo žmonėms 
bjaurų norų ir užmanymų 
maskolių valdžios, bet net no
ri uždrausti ir- kitiems lietu
viams persergėti savo tautisz
kius nū gresianczio pavojaus, 
-o tokių lietuvių yra nemažai. 
Dažnai mes drabstome į rusus 
(maskolius?) suvis neszvariais 
žodžiais, raszo vienas tokis lie
tuvis (V. 1893 1. 10S), drabs
tome į visus podraugiai, ne
skirdami kalto nū nekalto. 
Tai neteisingai ir nepritinka. 
Neteisinga dėlto, kad nevisi 
rusai [maskoliai] trokszta mu
sų tautiszkos prapulties. Mes 
kencziame nū gavusios ežią-, 
dien viražų partijos, kuri rupi 
naši nugulti sziokiu ar tokiu 
budu visus svetimus gaivalus 
Rusijos (Maskolijos), tarp ki
tų ir mus. Greta su ta parti
ja eina ir visa gauja laikan- 
cziusi principo, kurį garsus sa
tyrikas Szczedrinas paženkli
no vienu žodžių „žrat“. Tai
gi su taja partija ir skriejan- 
ežiais pavėjui „taszkencziais“ 
ir iszpūla mums turėti reikalą. 
Na, ar gi nė iszmintingai san- 
protauja saitas musų politįjįjpmnokslai doros įr teisybės

kaa? Juk niekas negali už- 
giūti, kad ir tarp maskolių 
yra gana gerų žmonių (o ypa
cziai tarpu tų, ką Siberijoje 
prirakinti prie karų kasa auk
są dėl savo vyriausybės). Asz 
nū savęs galėcziau dar ir tai 
dadurti, kad XVIII amžiuje, 
kada maskoliai buvo tamses
ni už cziabato aulą ir kada 
dar nebuvo nei paties vardo 
„obrusitel“, be abejonės tokių 
„gerųjų“ maskolių turėjo būti 
dar kur kas daugiaus, nei mu
sų dienose. Teisybė ir tas 
pats lietuvis su szirdies skaus
mu turi prisipažinti, kad ge
rųjų maskolių pas mus suvisai 
nėra, ir kad mums iszpūla tu
rėti reikalą tiktai su tais, ku
rie „trokszta musų tautiszkos 
prapulties“, bet kaip tikras 
pedagogas jis turi būti neuž- 
miražo, kad p. Dievas tik dėl 
penkių teisingų vyrų buvo ti
kęs susimilti ant visų gyven
tojų Sodomos ir Ilommoros, 
tai dėl ko gi ir mums turėti 
kokią ten neapykantą dėl 
siimtų tukstanczių maskolių, 
„troksztancziųjų mums pra
pulties“, tarpu kurių be abe
jonės rasis ir kokis szimta^ 
gerų žmonių ir kainai tai vi
sus „rusus“ skriausti nepatin- 
kancziu jiems vardu „masko- i 
liai“? Tai gi raszykime tik
tai „staviai ir rimtai“, verski- 
me maskolius ant kelio iszga- 
nymo, sakykim jiems ( kaip 
pasakos pelė katinui] pamok
slus doros ir teisybės, o kada 
galėdami tai ir laižykime 
jiems padus, o be abejonės ir 
maskoliai pažis musų gerumą 
ir teisingumą, liausis smaugę 
ir gerūsius lietuvius drauge su 
atkakliaisiais ir nevieno isz 
musų krūtinė pasipūsz ordenu 
St. Stanislovo arba net ir 
Onos. Ir pats tas dietų vis 
prisipažįsta, kad maskoliai mu
sų’lai k raszczių neskaito, o jei
gu ir skaito, tai tik vieni „vie
tiniai administratoriai“, kurių, 
kaip tai visi gerai žinome, kai
liai toki stori, kad nei koki
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nesu judins medinių jų szir 
džių. Tai kokia gi, paklau
siu as& jo, bus nauda isz to, 
jeigu mes liausimėsi raszę ne
malonius dalykus apie musų 
siurbėYes, o raszysime tiktai 
tai, kas gali patikti „musų 
administratoriams“. Ar gi 
jis isztikrųjų tiki, kad szitie 
administratoriai tūmet pradės 
genaus elgtis su mumis ir ne 
smaugs mus taip, kaip smau
gė ikiszioliai. Juk ir priesz 
deszimtį arba truputį dau- 
giaus metų, kada dar nebuvo 
netik musų laikraszczių, bet 
net ir paties tautiszko musų 
klausymo, musų administra
toriai taippat: darė visą ką. 
kad tik pražudyti Lietuvą, 
kaip dard ir ’dabar, y paežiai 
Kauno ir Vilniaus gubernijo 
se ir suvisai nepaisė ant to, 
kad daugumas apszviestesnių 
lietuvių, o tarpu jų ir asz pats 
tūmet tvirtai z-tikėjo, kad su 
maskoliais lietuviams visiszkai 
neiszpūla kovotis ir kad tik 
eidami isz vieno su Maskolija 
Lietuva galėsianti sulaukti 
geresnės ateitės.

Malonu taipogi butų žinoti 
ko, anot paminėtojo lietuvio, 
nori tie musų tėvynainiai, ku
rie savo rasztūse stengiasi pa
rodyti bjaurumą maskolių ir 
szunybes jų valdžios. Ar gi 
jame isztikrųjų rodosi, kad 
skelbdami piktus užmanymus 
bei darbus maskolių, musų 
rasztinįkai turi norą sugėdinti 
maskolius, sugraudinti medi
nes szirdis mustį administra
torių ir priversti jūs milaszir- 
dingiaus elgtis su lietuviais? 
Juk, anot jo patys, rusai ne 
skaito musų rasztų, tai kam- 
gi tai, rodosi jam, dovanai ir 
popierą gadinti. O vienok 
tegul tas mano mokslo drau
gas nesistebi, jeigu asz pasa
kysiu, kad musų rasztai apie 
maskolių politiką ir bjaurius 
jų užmanymus kur kas nau
dingesni dėl lietuvių, nei jo 
rasztai apie bites, mėszlus ar
ba mėnulį. Laszas paskui la- 
szą varvėdamas pramusza ir

akmenį, taip pat ir ežia vie
nas žodelis paskui kitą užkris- 
damas į szirdį skaitytojų su
tveria joje tokį gilų jausmą, 
kurio ilgainiui jau neisznaiki- 
na nei deszimtys metų. Daug 
pas mus dabar visokių parti
jų: kiekvienas laikrasztis varo 
savorūząne tik Amerikoje, 
bet ir Prusūse, ir nenori nei 
žinoti apie nūmones kitų lie
tu viszkų laikraszczių, bet jau 
ir sziądien viena idėja be abe
jonės risza visus apszviestes- 
niūsius musų brolius, o toji 
idėja tai- yra neapykanta dėl 
maskolių. Tai argi ežia ma
žas nūpelnas tų musų brolių, 
kurie pasidirbėjo ant szitos 
dirvos dėl naudos savo tėvy
nės. Mes nieko pikto nieka
dos nepadarėme maskoliams; 
jie patys atsivilkę į musų 
krasztą smaugia mus ir geria 
isz mus paskutinį kraujo laszą, 
net suvisai nei neskirdami tų, 
kurie gali užkenkti jų užma
nymams nū tų, kurie nenori 
daryti jiems nieko blogo, tai 
argi ir mes neprivalome elgtis 
su jais kaip su plėszikais ir ar 
neturime žiūrėti ant visos jų 
tautos kaipo ant savo žudyto
jų. Iszrodydami piktus dar
bus maskolių, mes tikrą be
dugnę darome tarpu mus ir 
musų prispaudėjų, vedame sa
vo tautą į tai, kad- auliukui 
lietuvis su pasibjaurėjimu gir
dės ir patį maskoliaus vardą, 
tvirtai galime tikėtis, kad szi- 
ta bedugnė bus geriausiu ap- 
ginėju lietuvių nū susimasko- 
linimo.

Nesunku numanyti, kad isz 
rodydami szunybes maskolių, 
mes dar labjaus užtrauksime 
ant savęs piktą jų akį ir rasi 
nevienam isz mus reiks szį tą 
ir nukentėti. Juk ir tas pats 
augszcziaus minėtasis lietuvis 
nurodo ant to kad: „jū neat
sargiau sustatyti straipsniai, 
jū baisiau laikyti pas savę 
laikrasHį.“; vienok asz var
giai per daug apsiriksiu*, jeigu 
pasakysiu, kad visoki perse
kiojimai tik dar toliaus turės

kelti musų dvasią, darys mus kokia malone žiuri ant jo ne
atsargesniais ir įkvėps didės laimės szimtai jo tauthzkių, 
nę neapykantą dėl maskolių, už kurių gerą jis 
Juk ar gi gali rasti istorijoje, 
kad persekiojimai kada nors 
butų galėję atgresti žmones 
nū kokios nors svarbios idė 

^jos, ypaeziai,' jeigu toji idėja 
duvo priderineziai subrendusi 
ir atsakė kulturiszkiems reika
lams savo amžiaus, — o juk 
tautiszkas klausymas tai be 
abejonės svarbiausia idėja 
musų amžiaus ir pats milži- 
n isz kas jo iszsi plati n imas viso
je pasaulėje. aiszkiai mums 
parodo, kad saitas klausymas 
ir labai atsako savo amžiui. 
Tautiszkas klausymas musų 
amžiaus tai milžiniszka kova 
tautų. Sužeidimas arba pra
žuvimas kovoje keleto karei
vių dar anaiptol nepriverezia 
jų draugų iszsižadėti savo tė
vynės, ir metus visą ką, smukti 
nū kovavietės. Kritus vie
nam kareiviui, kitas tūjaus už 
ima jo vietą, ima isz jo rankų 
apkruvintą vėliavą ir dar su 
didesniu įnirtimu eina į muszį. 
Taip pat ir tąrptautiszkoje 
musų kovoje už savo kultūrą 
toji aplinkybė, kad vienas ki
tas isz geresniųjų musiį dar 
binįkų kartais ir labai turės 
nukentėti nū maskolių val
džios, dar anaiptol neatims ki
tiems lietuviams norą ginti 
reikalus savo tautos. K. ne
teko kąsnio dūnos dėl savo 
lietuvystės, A. papūlė į kali
nę už platinimą lietuviszkų 
knįgų, P. maskoliai net iszga- 
beno į toly mus krasztus už 
kėlimą lietuviszkos dvasios, 
o vienok lietuviszkas klausy
mas kaip ėjo, taip ir eina savo 
tikru keliu. Toji pati kalinė, 
ant kurios paprastūse atsitiki- 
mūse tik su pasibjaurėjimu 
žiuri kiekvienas padorus žmo
gus, padaro suvisai kitą įspū
dį, kada matai, kad joje sėdi 
žmogus kankinamas už teisy
bę ir už laimę tukstanezių sa
vo brolių, o ir netekęs kąsnio 
dūnos žmogus nesijauezia ne
laimingu, jeigu jis mato su

nukentėjo. 
Persekiojimai už tautiszką 
idėją tik dar labjaus suvaro 
jos apginėjus į - vieną krūvą, 
surisz jūs tvirtesniais rysziais 
brolystės, o nelaimingi atsiti
kimai su pakliuvusiais į mas
kolių nagus lietuvių vadais 
tik mo'kįs jų įpėdinius dar ge- 
riaus slėptis nū persekiotojų 
ir sužadįs jų szirdyse dar di
desnę meilę iavo tėvynės.

Patarles.
Derėk kaip žydas, mokėk 

kaip katalikas.
Diena vakarop, metai galop.
Dievas davė dantis, dūs ir 

dūnos.
Dievas davė giedrą, dūs ir 

lytų.

Užatt už,, Valtį"
K. Simkevyczia DuBois

»>

»>

V. Marozas Minersville
V. Meszkinis
M. Ručinskas
J. Mockeliunss
Braniszka Shenandoah
J. Dvilis North .fay
V. Daimanta Plymouth
V. Novika Luzerne
K. Jariulionis Wilkes Barre

J. A vieta Cleveland
P. Jone vy ežia
S. Zvingela „
M. Zioba Boston
P. Paskevyczia Shenandoah
M. Brundza „

J. Matulionis ,,
A. Vaidada Oneida Col.
V. Ainbrazevyozia Elizabeth
B. Millius Pittston
J. Treigis „
J. Mahnis Shaft
J. Lanauckas Shenandoah
S. Vaickulionis Plymouth 
Kn. J. Lietuviukas Baltiniare 
1). Degutis „
A. Baltuszka Sugar Notch 
J. Damuszis Wilkes Barre 
J. Navacko Minersville
V, Vroczinskas Mahanoy City

*1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
»1,<X) 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
»»Loo 
»J»OO 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00. 
„1,00 
„150 

„1,00 
„1,00-
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai.

PABA8ZYTA 8IMAN0 DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS | 
UNIVERSITETO PHILOSOPHIJOS MAGI8TB0.

(Tąsa). . r
' Tas nutiko tūm laiku, kada Jau

galius buvo didesniąją dalį savo kareivių į Palacką su Skir- 
galiumi iszleidęs. Keistutis panaudojo tą pragumą dėl pa
siekimo savo ketėjimą: kaipogi sutraukęs 300 vyrų Žemai- 
ežių joties ide, sav tikimos ir mylimos, karėse nuratn bėjusios 
ir visą prityrusios, liepė į Vilnių sueiti visokiais reikalais dė
jus ir tenai, būtose pasiskaidę, jo tolymesnių įsakymų laukti, 
nū įtarties saugodamiesi; paskui taip pat vieną rytą 000 pės- 
ežių szieno vežimūse apkrautų į Vilnių įvežė. Ant galo pu
siau Rugpjuczio mėnesio staigu pats Keistutis pribuvo su 
1,000 stiprios Žemaiczių joties klot (arti) pas Vilnių, Jauga- 
Maus buveinę, kurią jis tūjaus apsiautė. ” Jaugalius, nemaž 
tokias noties nevildamasi, imenką įgulę teturėjo, darin pavy 
ko Keistucziui buveinę - Jaugaliaus užimti, nutvėręs jį patį, 
Ulijonę jo motiną ir Marinę jo tetutę liepė sergėti; įpilę 
augsztąją ir žemąją savo įgulę ir vyresniūsius įdėjo, žirginy- 
ežias ir iždus Jaugaliaus pasavino, Vaidelę, kaipo pirmąjį ly-? 
ežių to ermyderio, pirmąją tą paezią dieną pakardino. Pas
ukui, kad ėmė Jaugaliaus rasztus kratyti, rado ir sandaras vir- 
sziaus minavotas, su kryžeiviais padarytas, paties ranka pa
tvirtintas ir ant prabongo Keistuczio Lietuvos ūkės žemėmis 
apžymėtos, kurias liepė jis svietui apskelbti, idant visi žinotu, 
už ką Vaidelę pakardino, o Jaugalių apkalė.

Skirgalius nenuveikęs Palacką, kaipo virsziaus minavo- 
jau^ pargrįždamas į Vilnių rado taip persikeitusius daigtus 
Lietuvoje. Vos pavyko jam su Jaugaliumi slapczia kaliny- 
ežioje kalbėti, kursai tūjau skubinai į Parusnį nukeliavo pas 
kryžeivius; ežia ar persikriksztyjęs, ar masindamas jų mar- 
czelgą kriksztyti^si, didei žmoniszkai nh jo priimtas ir lig 
d. mistro nulydėtas į Marianburgą, kursai jį tenai taippat su 
visudidžiausią iszeiga sutiko, t vaiszino jį, gūdojo ir didžiomis 
balvomis (dovanomis) apkrovė. Skirgalius bylodamas su d. 
mistru vardan Jaugaliaus, savo brolio, pažadėjo jam placzius 
krasztus, kaipo prideranezią algą už paszelpą, jei jis tūjaus 
trauks su savo kariauna priesz Keistutį ir Jaugalių isz kali- 
nyczios iszliūsūs; d. mistras džiaugdamasi žadais pasiėmė vis 
daryti, ko jis linkėjo, jei tiktai Jaugalius su visa tauta persi- 
kriksztys lig 4 metų. Skirgalius nevien pasiėmė vis tą daryti, 
bet stiprindamas d. mistrą įdavė jam Jaugaliaus rasztą, pas
kui pasimylavęs su jūini Marianburge iszkeliavo į Mozuriją 
į svodbą, kurį d. mistras gūdodamas liepė dar palydėti bros- 
tviams lig Tortinę kurioje pilėje patruko jis lig sav iszeigos 
drabužius nepatieks, nū tenai lydinamas nū vieno brostvio 
nukeliavo į Mozuriją. , . *

Tą pajutęs d. mistras tūjau nuraszė pas Jaugaliaus moti
ną gromatą pasakodamas su kokia gūdą ir iszkilme jos sūnų 
Skirgalių žmonėdino ir kaip jis jam dėkavojo, ir linkėdamas,
idant ir ją paezią krikszczioniszka tikyba apžiebtų, kuri jau 
jos sūnų Skirgalių pasveikino, sakydamas, linkėtina butų, 
idant ant kitų sūnų ji-gi lygia dalia apsireiksztų, kursai dar

į vietą didei brangios krasės, kurią Jaugalius buvo nusiuntęs 
marczelgai zokono, nusiuntė jis priesz jo motiną tulus grety- 
nius sugėbiai dirbtus peilius. Trumpai sakant, niistras rodė-
si norįs bendryboje su Jaugaliumi gyventi. Dariu netruk
damas d. mistras nuleido įsakymą mistrui kalavijonių, idant 
ant paženklintos dienos trauktų į Žemaiczius siaubti terioti- 
nai, kur ir pats ketėjo su kryžeivių kariauna nukakti ir su 
jais susinerti. Ale kariauna buvo jau atėjusi į parubežį Že- 
maiczių, kad tūm tarpu kita Lietuvoje notis likosi. Vytau
tas noris tokią nedorybę Jaugaliaus ant savo kilties regėda
mas, vienok neliovės jo mylėti, ant žinios, kas Vilniuje buvo 
nutikęs, tūjau is^s Gradno atskriejo į Vilnių, tėvą mylavo, 
sveikino ir džiaugėsi regėdamas jį nū prabangu pasisaugojusį, 
bet nuliūdo savęp, girdėdamas Jaugalių bezlepiczia ir neprie
teliu ūkės vadinamą. Czionai pasigailęs jo užsigeidė jį gelbė
ti, noris nū antros pusės krūpavo pats, idant tėvą savo neuž- 
rustintUj kusai jam iszmėtinėjo pirmą jo stygavojimą. Darin 
nepriesztaravo jis, bet visą kaltybę Jaugaliaus ant nedorybės 
Vaidelės, kaipo puikintojo jauno kuningaikszczio krovė, kur
sai" daugiau nukalto per nenūmonę, nekaip per savo nedory
bę. Mindamas ant galo tėvuflavo jo meilę ant brolio Olger- 
do, žadėjo jam lygia dalia pagal paveizdą jų dviejų vienybėje, 
kliautėje ir meilėje toliaus su Jaugaliumi gyventi. Diena 
nemeta Vytautas tais mylavimais ir grožavimais perkalbėjo 
lėvą savo Keistutį, jog jis pasigailęs Jaugaliaus, iszsižadėjus 
jAm vokieczių sąndarų, dovanojo jo kaltybę, pagražino žirgi- 
nyczias ir iždus, nevien krivieczius tėvo krasztus, bet ir moti
nos Vitebsko srytį įdavė jam rėdyti, czionai, idant Vilniuje 
ukėsų nepaikintu, liepė Vytautui nulydėti jį su visa jo gimi
ne į Vitebską. Tam nutikus gavo Jaugalius žinią nū d. mis
tro, kaip jis ketėjo Keistutį kariauti, darin tiviliojo jis vieną 
valandą savo naujoje buveinėje, ketėdamas Keistutį nuvilti, 
kaipogi jis tūįtimpos durnojo, kaip Vilnių apent sav įgyti ir 
ant Keistuczio apmaudą nugiežti. Kad tūm tarpu visą atei
nantį metą, kaip rudenį, taip ir žiemą tarp Keistuczio ir vo
kieczių ginklai tūįtimpos tarszkėjo: kaipogi Keistutis su stip
ria kariauna įsigrūdęs per Barliją y<i Osterodės srytei pylės: 
naująją ir senąją^naktį pagal sudegino ir laimingai su grobiu 
namon pargrįžo. Paskui iszsiuntė jis vėl savo sūnų Vytautą 
į Nadravius, kursai nevien tenai urėdą Armijos arba Varmi
jos kruvinoje muszoje pergalėjo, bet dar didės daugybes vo- 
kieczių karvietėje pakratęs, laimingai su grobiu namon pa
grįžo, varydamas krikszczionių vokieczių barius į vergus.

D. mistras, norėdamas apmaudą nugiežti, sukėlė didę ka
riauną ir į dvi dali perskiedęs gulo į Kalną ir srytis Salecznį- 
kų ir Trakių nusiaubė, vienok nevisai tevyko tas žygis kryžei
viams jau dėl tvanų, jau jog Keistutis buvo praneszęs gyven
tojams, kurie lyglaiku nujautę artinantis kryžeivius iszsidan- 
gino su turtais ir gėrybėmis į girias ir versmes; darin kryžei
viai nieko tenai nepeszę parkurapė į Parusnį. Netrukau kaj 
mendotas Ragainės įpūlęs į Žemaiczius baisiai baisesniai apy
gardą Romayne nuteriojo, kurią apvertęs į peleną, 200 gyvenu 
tojų į vergus iszvarė.

(Toliaus bus.)



424 Vienybe
' 27 d. Rugp. danesza telegra- 
mais, kad grovas Tiszkevyczia 
užgriebė bandą Krotingių kai
mo, netoli nū Prūsų rubežiaus. 
Kaimiecziai susitarę į 100 vy
rų ir, apsiginklavę su musz- 
kietais, karabinais ir pagaliais 
jau sutemus nuėjo į grovo dva
rą ir praszė, kad jiems atidūtų 
gyvulius. Grovas atsakė. So 
diecziai supykę ėmė varu lauž
tis į vidų. Gravas prisakė sa
vo tarnams jų neįleisti. Isz 
ko pakilo smarki musza, ku
rioje keletas isz abiejų pusių 
tapo įvairiai sužeisti.

Lialmte Daklaras;
Tik ką atvažiavo isz Lietuvos ti

krai lietuviszkas didelio mokslo 
daktaras p. J, M. Stupnickis ir ati
darė dabaytės savo ofisą Plymouth, 
Pa., 28 Cherry str. Todėlgi, jei kas

Mokslinki rankvediiai ir 
kitokios knįgos 

Lietuviazka Gramatika paraeayta 
kun|go MIkolo Miežinio

Užsyatanawlk ant to gera] ,, „ 50 et.
Witaair Korynna historlje 1st lajko persekiojimo 

Bažnyczios B. per Dėoklecijana 95 et.

50c.
30c.
25c.

UMio už laitazli.
“vienybe lietuvniku”.

M. Alionis Scranton II,oo
V. Jankeliūnas Detroit „l,oo
J. Lanauckas Shenandoah „l,oo
P. Bubnes Brooklyn „!,oo
J. Vilis North Jay 50oo
A. RimkutTSlorwood „l,oo
J. Szuliauckas Huntington 50oo
J. Szirvinskas Scranton „l,oo
J. V. Gagznas Hesperia „l,oo
O. Zaliauckas Uniondalle „1>°O
J. Rinkevicze Sugar Notch ,,l,oo
J. Broynski Torrington „l,oo

Abėcėla ,, ,.
Kninga dėl iszslmoktnlmo rok u nd ų 
Kninga dėl iszsiinokinimo vlsasvietlnėe kalbos 15c 
Apie bnwimą Diewo „ 
Grlesznlnkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie trusę „ 

, . Talmudas ir musų žydai „ ,
isz musų brolių arba seserų serga szkala su kalba „ 
arba apsirgtų, linkiame atsilankyti RHeszauszrls „ ,

r ” * . , . . KslP turtą
pas savo tautietį p. Dr. Stupnickį, Girtybė 5
kuris jums suteiks visokias rodąs o®n|ldMė, graži paikutė kur išrodyt*, 

4 . . I kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 5c.
gražioje lietuviszkoje kalboje. Ofl- Trumpa peržvalga lietuvystės darbų 
sas jo atidarytas kasdien nu 9 ryto Amerikoje 20c., dėl perkupcaių po ioc. 

J Kalendorius ant 1889 m. 25c. ir ant 1890 m. 10c. 
iki 3 popiet. Įvairios dvasiszkoS knįgos^

Kurie norės rodąs gauti per laisz- Pamokslai ant didžiųjų metinių esvencių 

kus nft p. Dr. Stupmckio, tegul siun- T|0gO9 H 
ežia gromatas į „Vienybės“ Redak- PBioUia arba kelias I maldingą gyvenimą 
.. Pokilis Hzventųjų ■ „ „ „
o' I iszguldiinas metiniu szweneziu

labai naudinga knlngelė 
n, ■imi ——_.i ■■.■in............. .iii ■ n— | Mokslas Rymo kataliku „ „

Kas yra grlekas! 
Nekaltybė 
Vartai dangaus 
Pekla, arbt amžinas pragaras 
Arielka yra midal; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 
Raktas | dangų „ „
Didžioji nedėlia ,, „
Kaip Sninenlją nuspakaj(tl „
Vadimas j dangų „
Fvisigatavojimas ant smerezio 
Draugija dėl duszių „ 
Lietuvlazkos misztos „

Visokį Abrozėllal su maldelėmis po 5centus.

75c.

75c.

75c.
15c.
25C.
20c.
30c.
20c.

1.00c.

>»

i

5c. 
15C.
5c. 

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

ir di.
50c.
35c.
50c.
15c.

10c.
40c. 
15c. 
20c. 
15c. 
75c. 
30c.
vvv.

15c.
5c. 

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

10c.

LOCN’OS SPAUSTUVĖS.

Lenkiszkos kningos
maldų pargabentos isz ulmaris.

Westchnlenle duezy pobožnej, zblėr nat>ožeAstw 
pležni z przydanlem Drogi krzyžowej, Gorzklch 

žali i psalmėw „ ,, „ „ ,, 1,50c.
Zloty Oltarz czyll zblėr nabožehstw dla chrzeė- 

clan 1 katolikOw „ „ „ ,. 1,30 c.
Oltarzyk czyll zblėr nabožedstwa dla mtodztežy 

katolicklej „ „ „ „ „ „ 70 c.
VV y bore k nabotedstwa dla mtodztežy katolicklej 

60 c.
Maly zloty oltarzyk dla pobožnych dzieci ka- 

toiicklch „ „ „ „ 45 cent.

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1058, 
>as Rev. P. Abromaitį Jordan st. 

Shenandoah, Pa. kasztfija liloo.

PIRMUTINE
TTŽEIG-JL

J dėl lietuvininkų pas
SILVESTRĄ PAUKSZTĮ

Edwardsville, Pa.

Gromatnyczia.
Mislydami, kad p. Debesylo 

straipsnio užteks dėl atsaky
mo ant p. Grinoriaus straips
nio, kitų nebetalpinome.

Kitos korespondenci jos^a - 
tilps sekancziame numeryje.

-----------------------------------------
Tėmykite!

Pas manę randasi wizart kaziros 
dėl visokių sztukų ir grajų darymo; 
kurias kožnas loszikas [grajoczius] 
prival turėti. Kasztftja tikt 35 et. 
Taipat dėl darymo įvairių sztukų, ką 
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 atidftti, laikrodėlį sutrupin
ti, supilti į pisztalietą, iszauti ir vėl 
cziėlas bus, nėra ežia galima visko 
iszrokfiti, kokius dimnus dalykus 
galima su tais prietaisais iszdarinėti- 
Tie prietaisai kasztuja be prisiunti- 
mo 40 et. Prisiųskito už du centu 
markę, gausite tų sžtukų kataliogą.

Adresą JOS MATUTIS
Bx 117, Brooklyn E. D. N. Y.

65c.
10c.
40c.

Kn.in.gos 
pargabentos isz užmarės: 

Maldv^ knįgoSy
Aukso Altorius, arba Szaltlnls dangiszku akar- 

bu 2.00 iki 3 00.
Garbe Diewuj ant auksztybėe ,, ,, „ JI.50. 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kanticzkos ,, 
150 Psalmu Dowido karaliaus ant 

paveikslo kanticzkų
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vieazpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno Ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo „ „ ,,
Gyvenimas Marijos ,, „
Menno Szwencziansios Marijos Panos 
Sopule j Motynos Diewo ,, ,,
Evangelijos snpuikeis apdarais
Gywenimaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczla ir ketvirta 
dalis už kožną dal| po „ „
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos ,, „ ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Aplinkrasztis kun. Petravyczlaus | Vilniaus 

džiakonystės kuningus 1870 m. „ 5c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži kn|gntė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lankais nd pat 

krlkszto Lietuvos

1,00.
50 et
200c

25 et.
20 et.

1,00 et.
• 1,00.
20 et. 
30 et.

Žlponae bei žlponė » „ ,, 1
Žirgas Ir vaikas „ ,,
Vytautas didis Lietuvon kun|gaiksztis 
Apie senovės Lietuvos pilis *,, 

„Auszra" keturių metų pulkl&se apdar&se 
po J1.25 kninga, visas perkant 

Knįgos poetiszkos.
Senkaus Jurgis „• ,,
Vitoliorauda, puikus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn(gos 
D&nelaicz.to pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — 
Tėvyniszkos giesmės — 
Jftkaunos dainos „ 
Naujos dainos ,, ,
Birutės dainos ,
Tėvynainių giesmės „ 
Pirmutinis dagtinės varytojas pittft 
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose 

paraižyta Aleksandro Gužuczto, 
Apysakos.

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

Isz lietuvių gyvenimo 
Pajudėkime vyrai žemų, puiki apysaka 

paraižyta patrijotiszkojo dvasėje pagal 
vengriezkų pono A. isz B. aktoriaus 
knįgutės „Kas teisybė tai ne melas 

Pasaka ape Bzaltabuzlus (jukinga) 
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 
Mužikėlis ,, ,, „
Vaikų kningelė „ „

5c. 
40c 
20c. 
30c • 
10c.

4. ode.

15c.

125c.
10c.
10c.

5c. 
ioc; 
10c. 
toc.

u^nedija 5c. 
rmainose, 

15c.

20c.

15c.

15c.
5. 

20c. 
15c. 
15c.

25c.

10c.

Lietuvos Istorija, nd seniausių gadynių Iki 
Gediminui 1). L. K., paraszyta 1850 m., 
Simauo Daukanto. Kninga pirma, 

gaunama nž 1,50c* 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczių 
paraszytas Slmano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, ,,
Kuropos istorija su žiamlepiais „
Lletnvlszkos Dainos isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczių Motiejus Valanczlauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės 
Apteka Diewo ,, „ ■ ,, „
Aukso Verėzis, labai puiki drama ,, 
Boleelawae arba antra dalis G enow etos
Du pujkns apraszymaj apie nedorybę 

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

pilies 1362 m., du pulkus dramatal 
paraižyti Aleksandro Gužuczio, 

11 Istorija gražioj Katrukos Ir jos visokį 
„ ,, ,, atsitikimai

lllstorije apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus 
isz Neapolio Ir apie Petrą kareivi 40c. 

lllstorije Isz laiko Erancuzkos
„ ,, vainos Afrikoj’ 30c.

Į Isz po budelio kalavijo ir Kajlmas, dvi puikios 
apysakos, ant lletuviszko perdėjo V. 8tag. 40c. 
Istorija 8 jptynių Mokintojų

į ,, „ Ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Mltostąwskl6 — — 80c.
Juozapas Konluszewskls, arba kankinimas 

į Unijotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Konstitucija dėl darbln|kų — 10c.
Namelis pusteln|ko — — 75c.

| Nedorybes Rymo Ciesorių, historlje isz lajko 
80 et.

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

Ateik broli pamatyti,
Ir to visko pabandyti.
—....  M—M——————

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

PttS Joną Žukaucką
Plymouth, Pa.

„ ,, ponawojlino Nerono
Pujkue apruzyinaj tikra ateytlkimu Irk 

,, ,, czeau wajnoe 1863 metu
Prawadnlkaa angelekos kalbos aeabdar.

40 et.
• 1,00

„ „ „ abdarytaa •1,25.
Pujkus apraszymae apie Lietuvą ,, •l,oo. 
Klnaida Rinaldlnas „ ,, „ |l,50ct.
Senuwes apraazyraas apie Duktery

,, „ Pilypo, Karejwio
Humyszyrnas arba bajme tūry dydeles 
Tykra tejsybe isz Suwatku gubernijos 
Szwleea Diewo „ ,, ,, ,,
Titkus Persų Karalius, ,, ,,

50 et. 
akis

15 et.
65 et.
25 et.

’ LIETUVISZKAS
Sa-liAi zxeie

Juzo Miliaucko,
Szaltas alus, skanus gėrymai, gar

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

Jūzas Miliauckas,
MAJIANOY CITY.




