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Plymonlb, Pa., 18 Erto.
Kas nepripažins, jog gir- 

tūklystė yra didžiausia liga 
musiį tautos. Joje pagri me

dę tuno ir pelėj a didesnė dalis 
musų brolių. Isz jos, kaip
isz kokio pragariszko szalti- 
nio, vercziasi szimtai kitų ne
dorybių ir gramsdina kas met 
tukstancziais mus tautieczius 
į medegiszką ir doriszką pra
žūtį. Jijėdaro musų žmo
nes luszais ant kūno ir dva
sios, ubagais ant turto ir ban- 
krutais ant doros. Kas trum
piausiai gyvena, kas tankiau
siai serga? Girtūklis, nės jo 
viduriai, ta maszinerija žino- 
gisžko' kūno, veikiausiai su
genda. Kas tankiausiai 
tampa beprocziais, subludė- 
liais, koki turi tamsų protą ir 
pribukusią atmintį? Girtūk- 
liai, nės alkokolis, it biaurus 
anglių durnai, perėda ir paga
dina jų srnagenis. Kas vaik- 
szczioja* apdriskęs, keno vai
kai ir pati pusnūgiai, turi nū 
aszarų ant skrūstų iszbraižytus 
griovelius ir trūksta sudžiuvu- 
sios dūnos plutos? Girtūklio. 
Isz kur imasi paleistuviai, va 
gys, apgavikai, žmogžudžiai ir 
kitokios veislės niekadėjai? 
Daugiausiai isz girtūklių. 
Girtūklystė tarp musų žmonių 
yra bjauresnė ir pavojingesnė 
liga už azijatiszką cholerą, nės 
ji užmusza žmones tik ant kū
no, o girtūklystė rija ir naiki
na viską, kas tik yra gero. 
Jijė įsikerėjo Lietuvoje, ypacz 
XIX amžiuje, ir taip giliai į- 
leido į mus brolius savo szak- 
nis, kad rodos jau tapo ant
ru jųjų prigimimu, be kurio 

, niekur nebegali apsieiti.
Kur tik nueina, kur apsistoja, 
ar Lietuvoje, ar sveti mszalyje 
— pirmas dalykas gerti. Ta- 
czihus rodos niekur ji nėra 
taip įsiplėtojus, kaip Ameri
koje. Czia beveik be sky
riaus visi geria — vyrai, mo- 
teriszkės ir merginos Į nors, 
žinoma, nevisi yra girtūkliais Į. 
Geria ežia per naktis ir die
nas, nežiūrėdami, ar geri ar 

blogi laikai, ir barsto tūs pi- 
nįgus, kuriūs krauju aplaisty
dami uždirba, ant savo pra
pulties; daro jūs įnagiais ir 
žudytojais savo sveikatos, savo 
proto, su kurių pagelba jūs 
uždirba. Trusia musų bro
liai, lieja prakaitą ir iszstato 
savo gyvastį ant pavojaus, 
idant paskui tą brangų skati
ką apversti ant savžudystės, 
nės savžudys yra netik tas, 
kuris iszsyk sav galą padaro, 
bet ir tas, kuris pamažėli už- 
muszą savę ant kūno bei ant 
dvasios. Girtūklis yra bai
sesnis už savžudį, nės jis ne
tik pats savę užmusza, bet 
tankiai ir savo pamiliją. Ir 
dyvinas dalykas, kad žmonės 
nū choleros bėga kaip nū gil
tinės ir visomis pajiegomis 
stengiasi ją isznaikinti, o apie 
girtūklystės sulaikymą ir isz- 
vyjinią isz žmonių tarpo ma
žai arba suvisu nesirūpina, 
nors girtūklystė, kaip jau mi 
nėjome, yra daug baisesnė už 
cholerą. Labai sunku ją isz- 
varyti isz tarpo musų žmonių, 
nės yra jau įaugus į jų kūną. 
Apie tai liudyja bandymai 
prakilnesnių musų tautieczių 
netik Lietuvoje, bet ir Ame
rikoje. Czia priminsime tik 
vieną faktą, kurio užteks dėl 
persitikrinimo tame dalyke.! 
Atvykęs į Ameriką g. kun. 
J. Žebris ir pamatęs baisų! 
prasiplatinimą tarp lietuvių' 
tos choleros — girtūklystės,' 
ėmė karsztai darbūtis, idant ją i 
sziek tiek nuslopinti. Tam 
tikslui iszrinko pragumus, 
tverdamas blaivystės draugys
tes. Per trumpą laiką nusi
davė jam sutverti tokias drau
gystes Shenandoah‘e, Ply
mouth^ ir Wilkes-Barre‘je.J i 
Prie jų prisiraszė po kėlės de-. 
szimtis vyrų, prižadėdami; 
daugiausiai neimti į burną nei 
laszo jokio svaiginanczio gė- > 
rymo; nutarė iszsiraszyti lai- 
kraszczius, persitraukti . knį- 
gas ir, susirinkus vakarais mo
kintis skaityti, raszyti arba 
sziaip jau pasznekėti apie 

naudingus dalykus. Rodėsi, 
kad viskas bus gerai ir blai
vystės draugystės taps ligon- 
bucziais tos baisios girtūklys
tės ligos ir musų broliai, ma
tydami jų iszganingus vaisius, 
būriais plaukte plauks į jūs 
arba prisiveizėję daugiau jų 
statys. Mislijome, kad tos 
draugystės bus paveizda dėk 
Amerikos ir Lietuvos lietuvių, 
žibės ir szvies kaip žvakės ant 
lietuviszkos dirvos ir gyvais 
paveikslais parodys savo bro
liams, kaip iszmintingi ir lai
mingi ant duszios ir kūno 
blaivus žmonės ir kaip tamsi 
ir kvaila yra girtūklystė. Ti
kėjomės, kad tos draugystės, 
jų sąnariai, užsitarnaus nū 
musų tautos ant pagyrimo ir, 
garbės, kuri pasiliks amžinai 
užraszyta aukso litaromis į 
lietuviszkų geradėjų knįgas, 
kaipo anie garsus senovės mu
sų karvedžiai, kurie karevo 
priesz neprietelius musų tėvy
nės ir savo krūtinėmis dengė 
ją nū prapulties. Bet pasiro
dė czia silpnumas, nepastoviu- 
gumas ir vaikiszkumas «tų 
draugysczių sąnarių. Jiejie 
davė žodį ir tvirtai prižadėjo 
nebegerti ir kitus kalbino prie 
to, bet ar ilgai ! Labai ilgai 
— vieni po nedėlią, kiti po 
kėlės, o tūli net ir po kelis 
mėnesius, ypacz tie, kurie ir 
pirm prisiraszymo prie drau
gystės mažai tegėrė. Įeina į 
sali u n ą, mato kitus geriant, 
pilvas žarnas rija, seilė 
varva, ir laužydamas savo 
prižadus, ima rausvo alaus 
stiklą arba „baltakies“ taure- 
lę ir verczia į dar nū iszdegi- 
nimo neiszgijusią gerklę ir 
musų ,,blaivystės draugystės“, 
kaip papuvę lepszės nū lie
taus, iszteszta ir drimba į 
girtūklystės purvyną! Kas 
dar divniaus, patys karsztū- 
liai — szalinįkai blaivystės 
pirmi tapo jos paniekintojais. 
Tokiu budu neiszlaikįfc nei 
metų krito milžinai - kareiviai 
ir apasztalai blaivystės, per
galėti stiklo ir stiklelio bei 

jiems giminiszkos bonkos, ku
rie dabar tankiai skambėdami 
jų rankose, primena jų mirį ir 
palaidojimą. Raszydami apie 
minėtas draugystes neminame 
tų geros valios sąnarių, kurie 
su pasiszventimu stengėsi jūs 
kūilgiausiai užlaikyti ir pra
dėjusius svirūti stiprino ir į- 
kalbinėjo, kad nors metą isz- 
laikytų, bet ką galėjo padary
ti, kad stiklelis iszkalbingiau 
dėl jų sznekėjo.

Kitos tautos szimtais turi 
blaivystės draugysczių, o lie
tuviai dar nei vienos stiprios.

Butų gerai, kad Lietuvoje 
pradėtų tvertis blaivystės 
draugystės, kurių rodos ir 
maskolius negintų. Tenai gal 
ilgiau užsilaikytų.'

Isz Lietuvos.
— Suvalkfy redi/lxi. Ne

vienas isz Amerikos lietuvių 
paraszę laiszką į tėvynę gimi
nėms lauks, lauks atsakymo, 
ir nesulaukęs raszo antrą, su 
baime klausdamas, dėlko jam 
neatsako, ar jau nė gyvų nėra, 
ar jį užmirszo, ar pirmesnysis 
laiszkas pražuvo? Norit ži
noti dėlko, taip ilgai jums isz 
Lietuvos neatsako ant jūsų 
laiszkų? Pirmiausiai Lietu
voje, toli ne visi moka raszyti 
ir nekartą kitame vienus pus
padžius nuplėszia, pakol atran 
da tokį, katras gali 8 u raszyti 
laiszką (gromatą). Antra, 
svarbesnė priežastis, per kurią 
jums, amerikiecziai, taip ilgai 
atsieina laukti atsakymo isz 
Lietuvos yra ta, kad masko- 
liszką žįgunę (pacztą) nors 
ant szuns meski. Miestūse, 
nieko nesakau, neilgai laiszkai 
žįgunėje guli; užtaigi kaimo 
adresa tą parėjęs isz j ei b kur 
laiszkas tada dasiekia, kaip 
ant jo Dievas y paežiai susimy
li. Pareis laiszkas į paskuti
nę žįgunės staciją (stotę) ir 
guli tenais, pakol valscziaus 
kanceliarijos ' sargas (,,stru- 
žas“) atėjęs neatsiims. Sar
gas, pagal tiesas, turi dusyk
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per nedėlią atsiimti isz žįgu- 
Dės laiszkus, į jo valsczių pa
rėjusius. Sargas turi laiszką 
arba paežiam adresatui padūti 
arba szaltysziui to kaimo, kur 
adresatas gyvena. Kad szal 
tysziui padėtų, laiszkas grei- 
cziaus daeitų į paskirtų vietų, 
bet sargas nori pats padūti 
laiszkų adresatui ir atsiimti 
deszimtukų arba nors treczio- 
kų „už turbacijų“. Tai gi 
jieszko to, katram laiszkas yra 
atsiųstas, nors tankių tankiau
siai jo visai nepažįsta. Į na
mus neszti pertoli, o pas baž- 
nyczių nevisada iszsyk sueina. 
Tokiu budu esti atsitikimai,kad 
laiszkas iszbuna porų mėnesių 
nepadūtas, kam reikia, visai 
nereti. Atsimįkim dar, kad 
Maskolijoje ir papraszcziausių 
laiszkų galima padūti tik 
mieste, nės kitur nėra žįgunės 
kontorų, o ar vienas kaimas 
atstus nū miesto kelias mylias? 
Sudėjus viskų į krūvų: ilgų 
gulėjimų atsiųsto laiszko vals- 
cziaus kanceliarijoje, sunku
mų suradime mokanezio sura- 
szyti laiszkų, tolumų vietos, 
kur galima pridėti žįgunės 
nagams suraszytų laiszkų — 
viskų sudėjus, ar galima ste
bėtis, kad ant jusli laiszkų taip 
ilgai isz Lietuvos neatsako. 
Da laimingi tie, kurie gyveną 
areziaus valscziaus kancelia- 
riJ08- ,

Pati valdžia pamatė,8 kad 
perdaug neparanku valscziaus 
gyventojams su laiszkais ir 
ketina palengvįti, padaugįda- 
ma skaitlių tokių vietų, kur 
galima butų pridėti paprastą
jį laiszkų. Tokiomis vietomis 
galės būti kiekviena vals
cziaus kanceliarija, jei gyven
tojai to valscziaus pareikalau
tų to.

Neturėdamas aplinkui savę 
nieko pažymesnio, kų verta 
butų jums praneszti, mesiu 
akia toliaus ir isz ten padėsiu 
kokių žinutę, kuri gali būti 
mums akyva.

Katras nepamenat pono 
Kochanovo, buvusio Vilniaus

jeneral-gubernatoriaus, to Mes to palengvinimo 
garsaus lietuvių smaugiko?
Džiaugkitės dabar ar liuskit, Į O ' 1
o asz jum praneszu, kad jis

neiszpa- 
žįsim dėlto, kad Lenkų kara 
lystėje, prie kurios ir Suvalkų 
rėdyba prisiskaito, neapturės 
tos malonės.

Jau labai retai kam yra ne
žinoma, kaip Maskoliai pasi- 
gvėszęl) ant mus kraszto. Jų 
projektai, kaip greieziaus „su- 
maskolįti' vakarinį krasztą“ 
netilptų į kelis maiszus, tiek 
jau jų priposmėta. Visi fa- 
natiszkiejie ruski laikraszcziai 
neatsidžiaugia užmanymu pir
kinėti mus kraszte pardėdamą 
žemę ir paskui ją pardfiti tik 
ruskiams. Jiems turėtų būti 
paskolinta į sumos, kiek ver
tas pirkinys. > Laikrasztis 
„Sviet“ matyti norėtų, kad 
bankos tokiems „kolonistams“ 
da daugiaus skolytų, nės ra
szo, kad tokius maskolius rei
kią visai gerai suszelpti, kad 
jie patys ūkę Vestų ant savo 
žemės, o ne parsamdytų ją

1) Tankiai laikraszcziuse arba 
knįgose randi nepažįstamą žodį ir 
nežinantį isz kokios jis versmės pa
imtas ir ką reiszkia, negali isz jo pa
sinaudoti. Kožną retai vartojamą 
Žodį, kaip tik iszgirsiu isz žmonių 
burnos, visada paaiszkysiu isz kur 
jis paeina ir ką reiszkia. Žodis 
„pasigvėszti“, žmonių vartojamas, 
reiszkia: pasitikėti ant ko, trokszti; 
Szis paveikslas geriaus iszaiszkys: 
„Vaikai, ko nevalgot barszczių! tik 
ant vienos mėsos „pasigvėszę... “ 
Girdėjau priežodį: „Dievas nevei
kus, ale ir nemarszus“. Žodžiai: 
neveikus ir nemarezus aiszkiai maty
ti isz szios patarlės kokią prasmę tu
ri.

. Girdėjau žodį siutenis žiponas, 
brinycziai\ Kas tas do siutenis, ar 
ne vis tiek kaip sutanna? Tik pas 
mus žmonės niekad sutannos negir
di, visados vadina „abitu“. Tą žo
dį (siutenis) girdėjau tik sykį. Vie
nas bernukas sakė į kitą, apsivilkusį 
nauju žiponu naminių marginių: 
„Kokį tu, bracia, siutenį įsitaisiai!“ 
Kad tas žiponas butų kaip įpatin- 
giaus pasiutas, tai, sakycziau, 
anas bernukas patsai pramanė 
„siutenį“, pamatęs įpatingumą jo 
pasiuvimo. Bet tas žiponas buvo 
taip pasiutas, kaip visų lietuvių, 
dėlko jam dutiį vardą nu „siūti“? 
Jis buvo tik storos matarijos nami
nio darbo. Gal tas žodis „siutenis“ 
yra kokia senoviszka liekana?

yra didėlėje malonėjo pas ca
rų, kursai jam ežiomis dieno
mis įteikė pakabų (orderų) 
szv. Vladimieriaus pirmo 
laipsnio. Kochanovas yra 
dabar sąnariu vieszpatystės 
Rodos.

Cholera visur silpsta, vie
nok pasakoja, kad į Prusus 
esąs dabar daug sunkesnis pe
rėjimas, kaip pirmiaus būda
vo. Vokietukai, matyti, 
krupezioja priesz cholerą.

„Kraj‘us“ (N 35) padūda 
žinią, paremtą isz „Novoje 
Vremia“, kad gyventojai kai
mo Nėmaniunų (Kauno rėd.) 
padarė skundą jenaral-guber- 
natoriui ant žydų, turi n ežių 
jų kaime ukes, buk tie žydai 
visai isz ūkės negyveną, tik 
demoralizavoją aplinkinius 
gyventojus savo kareziamo 
mis, nūminįkyste ir t. t. Gar
bė Dievui, susipras žmoneliai, 
koki jų draugai yra žydai.

Taip-gi „Kraj‘uj“ (N 30) 
raszo, kad szv. tėvas popiežius 
daleido kunįgams važinėti ant 
veliocipedo, kada spareziai 
reikia kur nukeliauti ir atlikti 
kunįgiszkas pereigas. Velid- 
cipedą pramanęs taipgi kunį 
gas, opatas Pianton‘as, (kursai 
jau 1B45 m. ant jo važinėda^ 
vo. Kad taip asz turėcziaii 
veliocipedą, tikrai bent trisyk 
tiek žinių praneszcziau gūdo- 
tiniems skaitytojams!

Lenkų karalystėje masko
liai jau nė seniai įtaisė prie 
nekuriu valscziaus kanceliari
jų įpatingas kasas, isz kurių 
ųkinįkai to valscziaus gali rei
kale pasiskolyti pinįgų. To
kios kasos neiszpasakytai yra 
naudingos, ne vienų tūkstantį 
ukinįkų isztraukė jos, gali sa-' 
kyti, isz paežių ^nastrų žydų. 
Dabar tokias kasas įves ir 
Maskolijoje.

Neužilgo Maskolijoje bus 
palengvinimas su pr asz par tais, 
kuriūs iszdūs ant trijų metų. 

vietiniams gyventojams. Taip- y 
gi, anot „Sviet‘o“, reikėtų ir 
maskolius — prekėj us mus 
kraszto gerai suszelpti pinį- 
giszkai, per ką mus krasztas 
buk da greieziaus virstų į gry
ną Maskojiją.

Dėdė visų lietuviszkų lai- 
kraszczių — „Varpas“, neuž
ilgo įgis povizdį knįgutės, per 
ką ne taip lengvai plėsz jį be
vartojant. „Ukinįkas“ pasi
liks toje paezioje formoje, tik 
taps padidįtas: laiszkas, vie
toje sykį, iszeis dusyk per mė
nesį, priedas-gi po senovei — 
sykį. Prekė pasiliks toj pati.

Apie Lietuvius sviete.
Visiems yra žinoma, kad 

lietu vnįkų yra visūse pasvie- 
cziūse, bet kaipo nepakilusie
ms apsiszvietime sunku yra 
susižinoti. Apie Australijoje 
gyvenanezius visai nieko ne
girdėti. Aprikoje taipogi yra 
daugelis musų brolių, bet re
tas susipranta apie susineszimą 
su savaisiais. Apie Brazilijos 
lietuvius taipogi negirdėti, 
nors tenai yra daugel iszkelia- 
vusių, o ir kitur yra gana 
daug iszsibarstusių, k ai po tai 
Argentinoje.

Anglijoje yra daugiaus lie
tu vnįkų kaip kitūse pasvie- 
cziūse, iszimant Ameriką; dau
giausiai jų yra Szkotijojo, apie 
jūs labai sunku yra ką daži- 
noti, kiek jų yra, ką dirba, ir 
isz kur jie paeina, nės jie apie 
tai neįstengia suprasti ir ant 
klausymo atsakyti. Už tą vi
są pūla kaltė ant sziaurės 
meszkino (caro), kuris, užgy
nęs lietuviams spaudą, aptem
dė protą; iszimant menką dalį, 
kiti nieko nežino apie lai- 
kraszczius bei knįgas, kur jos 
spaudžiasi ir kokiu budu jie 
jas apturi, nės ant visų knįgų 
dvasiszkųyra: „Vilniuje, spau
stuvėje Jūzapo Zavadzkio“ 
ir jie mano, kad tiktai isz Vil
niaus viskas ir paeina. O rei
kia neužmisztLkad daugelis 
yra mokanezių skaityti, bet 

< mažai tesupranta, ką jis per-
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skaitęs yra. Nės jis iszmoko 
pats per savę raides pažinti, 
arba nū elgėtos, kuris jį isz- 
mokino ant lementoriaus ir 
maldaknįgėse miežių maldas. 
O raszyti dar menkiaus kas 
moka. Kauno rėd. raszo gu- 
diszkomis (bet daug daugiau 
lietuviszkomis R.) raidėmis 
lietuviszkai ir toksai žmogelis 
iszkeliavęs į kitą pasvietį pa
matęs kitus žmones ir budus, 
greitai jūs priima, o savus vi
sai atmeta, kaipo labai pras
tus, nės jis jų nepažįsta, jis tą 
daro, ką kitas daro, isz prisi- 
žiūrėjimo kitiems. Daugelis 
iszėjusių yra nemokanti ra- 
szyti ir to dėlei sunku 
ką dažinoti apie jūs. Jie 
iszkeliavę į svetimas szalįs, 
vienokiu ar kitokiu budu su

1

savaisiais tėvais arba gentimis 
vis susiraszo, todėl geistina 
butų, kad tie visi, kurie žino 
tokius iszkeliavusius į tolymus 
krasztus padūtų jų adresus į 
redakcijas laikraszczių, kurie 
turėtų apgarsinti, kad tokioje 
tai szalyje yra lietuvių ir, kad 
butų galima tokiems siuntinė
ti laikraszczius nors dykai; 
apie tokias dovanas turėtų pa
sirūpinti „Susivienyjimas“; jie 
skaitydami laikraszczius at
rastų žinias ir isz savo tėvisz- 
kės, kurios jį uždegtų tėvynės 
meile, ir pasistengtų^ ką nors 
praneszti savo gentims arba 
redakcijoms apie savę.

24 d. Berželio teko susitikti 
kelyje su Ursze Pajaujiene isz 
Užupių, Pajevonio parapijos, 
Suvalkų rėd.; ji parkeliavo isz 
Brazijos, kur gyvena 4 metus 
ant gautos žemės nū valdžios; 
ji pasakojo, kad buvę labai 
gerai tenai jiems, turėję 2 
karves, 2 žirgu, o anezių, visz- 
tų be skaitliaus; javai gerai 
užaugdavę, nės isz iszdegintos 
girios buvo dirva padaryta; 
gaudavę ant mėnesio po 25 
milreisus nū rėdo; .tiktai didei 
geltonasis drugys varginęs ir 
daugelį svieto į kapus suvaręs. 
Lietuvnįkų ten daugel ėsą 
ukinįkiį, bet daugiaus lenkų.

Iszklausiau vietą, kur jie gy
veno; tiktai ta moteriszkė ne
mokėjo nei skaityti, tai abejo
ju ar gerai ji pasakė tą vietą 
ir to lietuvio adresą.

Levi Grande du Sull, Co
lonie du Suy. John Gurski, 

BraziUa.
Ji grįžo į tėviszkę, nės vyras 
jos po pusantrų metų pabėgio 
numirė ligonbutyje, Pernam- 
buke, kur ant vaistų bei gy
dytojų ir gyvenimą savo isz- 
pustyjo, pardūdami gavo į 
30,000 milreisų; jos sūnūs 3 
metų kalbėjo tiktai brazilisz- 
kai, nei žodžio lietuviszkai ne
suprasdamas; taippat patyriau 
nū amerikonų tą patį, vienas 
dzūkelis nū Kapcziamiesczio, 
Suvalkų rėd., buvęs 7 metus 
Mahanoy City, turėjo 4 vai 
kus, kurie nei žodžio lietuvisz
kai nemokėjo, tiktai angį isz - 
kai. Anglijoje, Jūzas Oleka 
nū Pilviszkių, Suvalkų rėd. 
gyvenantis Londone, Silver- 
town jau 10 metų, jo vaikai 
visai nemoka lietuviszkai, tik
tai vyriausia truputį moka; 
tame yra kalti tėvai, kurie ne
įkvėpė savo tėvų kalbos vai
kams. Tokiu budu lietuvystė 
svetimose szlyse tol laikysis, 
kol taps vis naujais atėjūnais 
atszviežinta, tiems sustojus, 
tolei laikysis, kol seniai gy- 
vūs, vaikai menkai arba visai 
nieko nežino apie tai, isz kur 
jie paeina ir kas per vieni, o. 
jau vaikų vaikai gal bus visai 
kitoki už tėvus ir Lietuvos 
nepažindami, nepažins jau nei 
patys savęs, kūmi esą.

Zambrukas.

Isz priežasties javų pigumo 
žmonės pradėjo laikyti dau
giau kiaulių ir szerti anas. 
Kaip javai buvo brangus, 
ilieks nenorėjo daug kiaulių 
javais szerti, ir buvo kiaules 
pamažinę, bet dabar kas turė
jo U kiaules, laiko 18, nės ant 
jų turi daug didesnį pelną, ne
gu ant javų. >Prusų Lietuvo
je jau seniai yra taip daroma, 
kąd gaspądoriai javų su visu 

nepardūda, bet nuszertas 
kiaules, bulius, arklius svies
tą, sūrius ir t. t. Sziokiu bu
du netiktai daugiau pinįgų 
gauna, bet ir laukus pagerina, 
nės tada yra begalis mėszlo. 
O dabar nekurie žemaieziai 
pradėjo tą daryti.

Didesni dvarai kaipo tai Li- 
beriszkiai barono Elšeno, Pa
kroj aus parapijos, Panevėžio 
paviete, kurio yra garinis ma
lūnas, mala javus ir miltus, 
kuriūs po artesnius miestus 
pardavinėja. Pirma tūs mil
tus veždavo į Szaubus, bet 
Szaubai jau gauna anūs pi
giau isz Maskolijos. Dabar

Puszalatus, Vaszkus, Pakrojų, 
Linkavą ir į kitus artesnius 
miestelius. Bėda yra visokių 
darbų ir pramonystės iszradėja: 
musų žmonės Panevėžio pavie
te, Linkavos parapijoje, Pa- 
muckių kaimo: Juzia Joni- 
szevyczia ir Petras Rudke- 
vyczia sumislyjo supirkinėti 
po žmones žąsis, kiaules, visz- 
tas, antis, kiauszinius, sviestą, 
kuriūs veža labjausiai į Rygą 
ir Jelgavą dėl pardavimo, o 
ml pajūrio atveža žuveles.

Czia padūdu vieną isz bū
dų, kokiais maskoliai pas mu
mis krauna pinįgus. 
Pakrojuje asesorius, 
žydų d i keži ai grobė 
todėl žydai pasistorojo, idant 
aną iszmestų, bet dabar gavo 
dar pasiutesnį, kuris po mies
telį vaikszczioja su nagaika ir 
jieszko priekabių. Viena žy- 
delka arti pat miestelio turi 
peczių, kuriame pūdus degina. 
Asesorius pradėjo ant jos 
szaukti, idant tą peczių griau
tų szalin, nės galįs miestelį 

Buvo 
kuris nū 
pinįgus,

uždegti, bet kkip jam davė 10 , laikrasztis:
rublių, tai aus pripažino, kad 
tas peczius gaisro nepadarys.

ima dvigubus pinįgus. Pas 
turtingesnius žydus jieszko 
arielkos, spirito be ąkeižos, 
bet kaip tiktai rauda pinįgus, 
atima ir lekia per duris; Vie- 

niems žydams iszneszė taip 
portmonę su 100 rubliais, o 
kitiems su 150 rublių. Prie 
jo szaikos priguli desėtnįkas, 
sotnįkas ir kiti, kurie vaiksz- 
ežioj a po karezemas ir daro 

žastis, idant asesorius gadytų 
ir luptų pinįgus. Neseniai 
desėtnįkas vienoje karezemoje 
praszė nū starastos ugnies pa
pirosą uždegti, o paskui ant jo 
szoko, szaukdamas, kad aus jį 
pastūmęs, darydamas neapsa
kytą barnią. . Atlėkė tfljaus

paszauktas

aną į cypę. Marszina jieszko- 
damas starostos pas asesorių 
nuėjo, bet asesorius prie jo 
vėl prikibo, bet kad ans ant 
kaklo ’u rėd y st ės ženklą, me
dalį ant lenciūgo, turėjo, no
rėjo jam aną nukabinti, o pas
kui jį įlupti, bet starszina ne
pasidavė asesoriui, ant grotelių 
užvertė; bet paskui prie sotnį- 

cypę įkiszo. Varginami žmo
nės nuvažiavo į Panevėžį pas 
spraunįką. Dabar tikiasi, 
kad tą asesorių isz vietos isz- 
mes, bet jeigu neiszmes, tai 
žmonės ant- rudens, kada bus 
ilgesnės naktys, ketina jį pri
tykojus užmuszti. Per trum
pą laiką ans sav prisiplėszė 
jau 2,500 rublių. O vis su 
nagaika musza ir daugiau pi
nigų reikalauja. Sako, kad 
ans pirma tamožnėje tarnavo.

, K. , £------ v,

myjau, kad Baltmarinio krasz-

nū maskolių pradėjo eiti 
drauge su latviais ir įgauuiais O t -J
(estais). Sztai ką raszo tas 

: ,,kitų dalykų tar
pe toji pakraipa neseniai Dor
pate apsireiszkė isz priežasties 
įgauniszkos [ estiszkos | giedo- 
dorių apeigos, ant kurios vo- 
kiszkos bajorijos vadovai, ku- 
kįgija, literatai iszreiszkė, kad 
visi to kraszto gyventojai, be 
skyriaus tautų, turi vieną ap-
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sigynimo reikalą. Tame pat 
laike vokiecziai stengiasi prie 
latvii| ir įgaunių prisiartinti, 
norėdami [priesz maskolius] 
savo skirtumą užlaikyti. To
ji pakraipa, teisybę sakant, 
nėra nauja, savo pradžia anoje 
daug toliau siekia, rodo net 
savo balsą laikrasztyje „Zei- 
tung fur Stadt und Land“, 
kurio pėdomis paskui ėjo „Li- 
bausche Zeitung“ ir kiti. 
Paskutiniame vienok laike tas 
dar labjaus pasiplatino“.

Kelionė pono finansų mi
nistro į Murmona pakrasztį 
prie Sziaurės marių, kaip 
„Graždanin“ užtikrina, apie 
tris faktus liudija: 1] kad 
Murmonijoje yra puikus nieka
dos neužszalanti ūstai [port], 
2] klimatas yra vidutinis, nės 
vasaroje turi apie 19 laipsnius 
Rzilumos, o žiemoje apie 9 
laipsnius szalczio, 3] kad 
pabudavotas gelžkelis bus il
gas maž daug 700 viorstų, su
vienydamas Murmoną, kur 
ir klauti galima per apskritus 
metus, su Petropile. Viskas 
tas, raszo toliau „Graždanin“, 
kad įsipildys, nėra abejonės 

> ir yra gražios ateitės pranasza- 
vimu. Pirm deszimts ar dvi- 
deszimts metų, tokia kelionė 
katro nors minstro į Murmo- 

.ną turėtų tiktai akyvos kelio
nės į nežinomus krasztus pa
ženklinimą, bet nieką dau- 
giaus, nės * tada dar ir apie 
Liepojų [kaipo ūstą] kalbos 
nebuvo....

Biblįjonrapbiszkos žinios.
T. Wolkov, knįgoje: „Rites 

et usages nuptiaux en Ukra
ine. Paris. 1893. Žinomas 
yra per veseles pas mumis, 
gudų ir lenkų didelis pyragas 
su paukszcziais, gyvuliais, me
džiais ir t. t. kurį learavoju, 
Ic&rovai vadina. Taipgi au
torius iszveda, kad tas žodis 
turi pradžią isz lietuviszko: 
Karaiszis, ir sanskritiszko 
apakarika. Abu tie žodžiai 
dūną ženklina — Asz nū

vęs turiu pridurti; kad lietu
viszko žodžio Icaraiszis negir
dėjau. Kas žino, lai paaisz- 
kina.

„Prace filologiczne, wydane 
prziesz Baudouina de Courte
nay, J. Karlowicza, A. A. 
Kryiiskiego i L. Mali nowskie
go. Warszawa. Tomdw 4,
1885 —1893“. — Czia I tome 
prof. Lucijonas Malinowskis 
dūda straipsnį: „Studija nad 
etymologiją ludową“, kur ak
torius iszaiszkino „hekuriūs 
lenkiszkus žodžius isz lietu- 
viszkų paeinanczius“. Ten 
pat prof. Baudouinode Courte
nay padūda gyvenimą mirusio
1886 m. Jono Juszkevyczios 
lietuviszko lenkiszko grafo ir 
etnografo.

Czekiszkas laikrasztis „Cze- 
sky lid“ Metai III, siuvinis I, 
1893 m. p. Jūzapas Czižmacz 
dūda straipsnį „Pracz!“ kur 
tarp kitų yra czekiszka pasa
ka, kad seniau buvo daug il
gesnės varpos ir daug dau
giau grudų, bet viena gaspa- 
dinė pradėjusi su skysta tesz- 
la vaikus masgoti. Dievas už 
tai supyko ir ketino visus grū
dus isznaikinti, bet Pana 
Szvencziausia už varpos nu
tvėrusi Dievą perpraszė, pra- 
szydama, idant Dievas nors 
dėl katino ir szuns sziek tiek 
grudų paliktų — Yra panaszi 
ir lietuviszka pasaka: Žmo
nės kitąsyk, isz raszkažio iszdy • 
kę būdami, norėjo, idant Die
vas dūtų trumpesnes varpas, 
nės jos buvo sulyg žemei, o 
kada butų sziaudai ilgesni. 
Dievas supykęs pabraukė isz 
apaczios varpą ir klausė žmo
nių ar jau gana, bet žmonės 
norėdami, idant varpa dar 
trumpesnė butų, tarė praszy- 
darni, idant dar pamažintų. 
Dievas supykęs norėjo visą 
varpą nublukti, bet szuva 
matydamas, kad jam dūnos 
nebus už varpos galo nutvėrė 
ir tas galas varpos dabar ir 
dėl žmonių pasiliko, isz szuns 
mylistos yra tai szunų dalys. 
Isz tos priežasties, kad szuva 

žmogaus kvailumą godonėje 
laiko ir, valgydami dūda jam 
dūnos kąsnelį. Bet godoti
nas musų veikalų rasztinįkas 
a. a. Juciavyczia (Litwa p. 
118-119), nežinodamas, kodėl 
taip daroma, priveda aplink- 
rasztį Žemaiczių vyskupo Tar- 
czevskio raszytą lietuviszkai, o 
atsirandantį Žemaiczių vysku
pų archive Alsėdžiūse, 4 szepa 
nū žemės fascikuloje po litą- 
romis W. B.: „Pameskit vi
sas pagonystes burtus, pames
kit jūsų paminklus, o sžvens- 
kite su tikrais Dievo iszgany- 
tojaus musų szventę ir didžius 
atpuskus katalikų Visun 
Szventujų, ka labjaus pamesti 
atminimus Szunun procevnį- 
ku, nės tai yra abrozda Dieva.

piki i ngą žvėrį su musų Gel
bėtoju, Viszpacziu tvirtibes ir 
t. t.“ Toliaus dar raszo: 
„Yra pas jūsų pagoniszkas 
būdas, jus valgydami pirmą ir 
paskutinį kansnį dūdate szu- 

jug tai atnesz 
O Dieve 

tarnai tavo! 
, tai yra 

Žmones 
persergiu j li

nini, verydami, 
namams skalsą, 
musų! koki 
Ne, tai ne tavo tarnai 
služaunįkai velnio! 
krikszczionis! [ 
mis vardu Pono Jėzaus Chris- 
taus, perstoki t savo neczystus 
budus, praszau ir meldžiu, ant 
ronų ir kraujo pralieto Iszga- 
nytojaus svieto, nedarykit sar
matos dėl vardo katalikų.
Jums isz tos paczios burnos, 
kurioje priimate Kūną ir
Kraują Dieva, dūdate dūną 
baisiai bestijai. Esate dali- 
nįkais dovanų Dievo, dalinį 
kais didžiausio ant svieto bau- 
kieto, kur Iszganytojas musų, 
valgindina žmones savo Kunu, 
o girdina savo Krauju. O 
jus būdami dalinįkais visų do
vanų dangiszkų, szunis darote 
anų dalinįkais, dfldami aniems 
isz savo burnos ir 1.1.“ Aug- 
szcziau mano paminėta lietu- 
viszka pasaka nurodo priežas
tį senovės lietuvių į szunis įti
kėjimo, kurio a. a. Jucevyczia 
tos pasakos nežinodamas su-

prasti negali.
Buris prancuziszkų folklo

ristų po p. Henriko Carnoy 
vadovyste, kuris yra profeso
riumi licėjaus Montaigne ir 
redaktoriumi laikraszczio „La 
Tradition“ Paryžiuje, ketina 
iszdūti knįgas: „Dictionnai- 
re international des traditioh- 
nistes contemporains“, kuria
me bus patalpinti visi svarbes
ni folkloristai (etnografai) *) 
su rodymu datumo jų gyveni
mo, adresų, mokslo titulų, isz- 
dūtų knįgų ir t. t, — Isz tos 
priežasties buvo užpraszymai 
ii\ dėl lietuviszkų etnografų, 
idant atsiųstų savo paveiks
lus ir gyvenimų apraszymus.

1894 m. yra straipsnis: „Lie
tuviai amžių gludumūse“, kur 
yra sulyginimas lietuviszkos 
kalbos su sanskritiszka. Czia 
prie sanskritiszko žodžio ara 
priligintas yra žodis arelys, 
kuris yra tiktai susmulkinimu 
nū aras **). To straipsnio 
autorius mislyja (N 7 p. 50), 
kad pas lietuvius ratai atsirado 
tada, kada jie su lotinais pa
sižino, bet klistina, nės pir
miau gyvenant jiems su indi- 
jonais tas žodis žinomas buvo, 
ką nurodo sanskritiszkoji-kal- 
ba, kur vata atsako liet, ra
tams.

„Wisla“ 1894 m. Zeszyt I. 
pusi. 152 klaidžiai pagal Kra- 
szevskį (Litwao. I) nori da- 
vesti, buk senovės lietuvių 
szventės Hasa, szvento Jono 
dienoje 24 Birželio, apeinama, 
vardą savo nd raszyti, raszau 
gavo, nės kaip autorius sako 
lietuviszkai raszau, tai ženk
lina netiktai raszymą, bet ir 
vainikų pi n imu ( ?), o vaini
kai, girdi, yra per Sz. Joną 
ant vandens leidžiami. Toji 
klaida paeina isz nepažinties 
lietuviszkos kalbos, nės lietu
viszkai rasa žeklina netiktai

*) Žinovai žmonių pasakų, dainų,

**) Žiūrėk Juazkos lietuviškos 
dainos.

i
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rasą ant žolės, bet ir lietų, ne 
sykį ir asz gavau girdėti po 
lietaus, kada žmonės jo laukė, 
besidžiaugdami kalbėjo: O 
dėkui Dievui graži rasa nu
krito. Ypacz Lietuvoje yra 
didelė stoka lietaus pirm 
szvento Jono, kada jo kolab- 
jausiai reikia, per tai yra ir 
priežodis, kad pirm Sz. Jono 
neiszpraszo lietaus visi besi- 
melsdami, o po Sz. Jono ir 
viena boba gali iszpraszyti, 
nės tada lietus nereikalingas 
ir be praszymo ateina. Taigi 
musų proseniai meldė tame 
laike savo dievus, idant jiems 
rasą dūtų. Raros szventė ne
turėjo nei jokio susiriszimo su 
raszau. Vilniuje yra ir da
bar vieta Rasa (Rosa) į ka- 
pinias paversta, kur musų tė
vai praszė, idant jiems rasą 
dievai dūtų.

Žaltys.
■....................— — ■ - —i -----------------------------------

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.

. D ag ton, 0., 12 Rugs. Vie
tinis vyskupas Watterson‘as, 
norėdamas žmonbs sulaikyti 
nū girtybės, norėjo, kad visos 
katalikiszkos. draugystės isz- 
mestų tūs sąnarius, kurie sa- 
liūnus laiko arba sziaip jau 
apgirdinanczius gėrymus. Ta- 
cziaus draugysczių reprezen
tantai ant susirinkimo atmetė 
tą įneszimą 42 balsais priesz 32.

— Washingtone 17 d. ežio 
m. buvo didelis gaisras, kurio 
laike 7 žmonės pražuvo.

Pereitą nedėlią Stoktone 
N. Y. atrado vieną naszlę ba
du mirsztanczią su dviem ma
žais vaikeliais. Nors miesto 
gyventojai, suszelpė ją, bet 
vaikai buvo jau taip perina- 
rėją, kad tūjaus mirė.

Vokieczių ciesorius, Vilius, 
kuris szįmet daro didelius ma
nevrus Rytiniūse Prusūse, isz- 
sitarė savo sznektoje, kad jis 
yra karalius, ne isz žmonių 
bej poni| malonės, bet is& PĮę?

vo, ir, kad isz ponų nėra kan- 
tantas, nės jie varžo jo kara- 
liszką galybę ir prieszinas jo 
užmanymams, kurie galėtų 
būti naudingais tėvynei. To
liau pratarė, kad pamatas ka
ralystės ir jo, kaipo karaliaus, 
yra ukinįkai prasti žmonės ir, 
kad jis dėl jų gerovės gatavas 
viską paszvensti. Lygia da
lia pasakė ciesorius, kad jis 
didei myli Prūsų gyventojus. 
Ta ciesoriaus sznekta užgavo 
ponų gislą ir buvo pradėję 
savo pasiprieszinimą rodyti, 
bet ciesorius antra savo sznek
ta jūs apmalezino. Jeigu isz- 
tieso Prūsų, karalius savo žmo
nes taip myli, tai \r Prūsų lie
tuviams, jeigu jie pradės 
smarkiau bildenti, nebus per- 
sunku atgauti savo nors svar
besnes tautiszkas tiesas. Tu] i 
vokiszki laikraszcziai verkte 
verkia, kad ciesorius laike 
manevrų lenkus arcziaus prie 
savęs prileido, negu vokieczius, 
„tarnus karaliaus ir karalys
tės“.

Maskoliszkas randas urė- 
diszkai padūda ve kokią cho
leros auką: Petropilėje nū 1 
iki 7 szio m. buvo 146 nauji 
susirgimai, 101 njiris; nū 26 
Rugp. iki 1 Rugs. Petrokovo 
gubernijoje 607 susirgimai ir 
359 miriai; Naugardo gub. 
229 susirgimai ir 109 miriai; 
Varszavos gub. nū 19-25 
Rugp. 183 nauji susirgimai ir 
640 miriai; Kelczių 1017 su
sirgimai ir 571 miriai; Rado- 
mo gub. 718 susirgimai ir 360 
miriai. Kitose karalystės da
lyse nū 19 Rugp. iki 1 Rugs, 
buvo 1126 nauji susirgimai ir 
527 miriai; Kauno gub. 42 
susirgimai, 20 miriai; Minsko 
100 susirgimai, 40 miriai.

Maskolių finansų ministras 
Vitte, važinėdamas po užrube- 
žį, sznekėjo augsztai Stovin
tiems Austrijos ir Vokietijos 
urėdinįkams, kad Maskolija 
niekados neturėjo mieriaus 
Ęųlgariją padaryti savo pro

vincija ir, kad caras*netik nie 
kada nesznekėjo apie jau se
niai pranaszaujamą europisz- 
ką karę, bet pagalinus nei 
mislyte nemislyjo ir nemisly- 
ja. Caras troksztąs Europai 
pakajaus, kuris dabar ir esąs 
taip stiprus, kad nėsą ko abe
joti apie jo užlaikymą. To 
kiu bud u, pagal pono ministro 
žodžius, galdar ir ilgus metus 
nebus europiszkos karės ir po- 
litikiszkų dalykų stovis pasi
liks tas pats.

Su caru kreivai einasi: serga 
žmogus sunkiai ant smagenų 
ir inkstų, ir pagal daktarų isz- 
rokavimą, vargu iszgis. Va- 
žiūdamas į Bielovėžos girią 
gulėjo lovoje ir nuvaževus į 
ten, turėjo jį nesztinai neszti 
į palocių. Apleido jį milži- 
niszka jo šyla, prapūlė links
mumas ir protiszkai visai nu- 
pūlė; netik, kad nebegali jo
kiais reikalais užsiimti, bet 
pagalinus su savo szeimyna 
žodžiais pasidalyti. Guli na
bagas daugiausiai lovoje ir 
meszkos neberupi... ir szim- 
tai tukstanczių popų maldavi
mai po cerkves nieko nemaczi- 
ja.

Italijos randas, matydamas, 
kad kova priesz bažnyczią ir 
popiežių, tiek priperėjo bedie
vių ir visokios veislės anar
chistų, kad sziądien jis pasi
juto tokiame pavojuje esantis, 
jog abejoja savo spėkomis isz 
jo iszsi kapstyti, todėl szaukia 
popiežių ir bažnyczią, ką pa
rodė savo sznektoje pirmas 
ministras Crispi pereitą nedė
lią į Neapoliaus — kardinolą 
S. Felice. Crispi sznekėjo, kad 
valdžia su bažnyczia turi isz- 
vieno eiti ir kovoti priesz be
dievystę ir anarchistus, ant 
kurių vėliavos yra paraszyta; 
„szalin su karaliais, szalin su 
Dievu!“

Tokiu budu Italijos valdžią 
vėrczia jos paczios darbų vai
siai glausti ir praszyti pagel- 
bos bažpyczios, kurią per 

szmotą metų persekiojo ir nai
kino. Mat suprato, kad kur 
nėr tikėjimo, ten nėra Dievo, 
o kur nėra Jo, nieko gero nėra 
ir negali būti.

Karė tarp japonų ir kynų 
dar tebeoszia. Japonai, su 
mažais iszėmimais, konevisur 
esti pergalėtojais; jie jau daug 
punktų iszveržė kyliams Ko
rėjoje, padarė sandaras su ja, 
pagal kurias turės ir gi szelp- 
ti japonus Korėje priesz kynus. 
Japonai taip apstojo savo gar
laiviais mares, kad kynai bijo 
ir negali vandeniu gabenti ka
reivių į Korėją, bet turi su di
deliu vargu siųsti pėsczius 
sausa. Japonai tvirtai tiki, 
kad kynus pergalės visai ir 
pagaliaus rengiasi užpulti ant 
jų sostapilės Pekino. Japo
nai taipgi padarė derybas su 
Anglija, kuri prižada Japoni
jai už keleto metų tulus pa
lengvinimus link tarifo.

16 d. szio m. dacina žinia, 
kad tarp japonų ir kynų buvo 
didelė musza Pi ng Yang‘e 
Muszoje ėmė dalyvumą į 20,- 
000 kynų ir tukstancziai japo
nų. Japonai taip iszmaniai 
kovėsi, kad sumuszę kynus į 
dulkes, į 2,300 karvidėje pa
klojo, dar daugiau sužeidė ir į 
14,000 į nevalią paėmė; tarp 
suimtųjų randasi keli kynisz- 
ki generolai ir daug apicierių. 
O taipgi japonai užvaldė be
veik visą kynų abazą. Japo
nai tūm tarpu visai mažai sa
vųjų prikiszo, nės 30 užmusz- 
ta ir į 270 sužeista.

MMszloiiiim AMtt
— Bukite atsargiais Nan- 

tieoke ir jo apylinkės lietuviai ’.
Asz buvau 12 d. szio mėne

sio Scrantone pas vyskupą ir 
aiszkiai dasižinojau, kad Nan
ticoke nauja parapija nėra 
pripažinta vyskupo, todėlgi ji 
yra nekatalikiszka parapija, 
bet atskalų nystės ir jos bažny
czia bus „nezaležny koscziol“. 
Taigi broliai nebūkite apjakę
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’ ir nedėkite ant tos atskaluniį 
bažnyczios nei cento. Tegul

5 lenkai sav patys . vieni stato 
neprigulmingas bažnyczias, o* 
mes bukime katalikais ir ne- 
kiszkirae savo rankų prie to 
niekingo lenkiszko iszmislo.

Kun. A. Burba.

ežių ir baisiausią siurbiką dar- 
binįkų kriauczių Adomą Te- 
czuliaucka (Adam Shalski), 
t-aip jis savę vadina, gal gėdi
si jau ir savo vardo. 40 dar- 
binįkų metė darbą. Apie isz- 
loszimą straiko padėsime ži
nią vėliaus per laikr. „Vien. 
Liet.“ Su gėdone

Baltimore* kr i aucz lai.— Wilkes Barre, Pa., 16 
Bugs. Laikė mėnesinį susi
rinkimą draugystė • Lietuvos 
Sūnų, ant kurio nutarė nu
pirkti dėl savo bažnyczios pui
kią monstranciją, o idant per
daug draugystės kasos nenu
skriausti, užsimanė padaryti 
balių, kurio uždarbis eis ant 
minėto dalyko. Garbės ir pa- 
girimo verta „Lietuvos Sūnų“ 
draug. — ji jau savo kasztais 
įtaisė gražias stacijas.. Jai gi 
nenori apsileisti nors dar jau
na ir neturtinga draugystė 
szv. Traicės, todėl turėjo tą 
paezią dieną mėnesinį susirin
kimą, ant kurio sprendė nu
pirkti brangiu paveikslą szv. 
Traicės ir įdėti jį į didįjį alto
rių. Bus labai gražu, kad szv. 
Traicės draugystė suteiks szv. 
Traicės paveikslą szv. Traicės 
bažnycziai. Kad minėta 
draugystė nenori žemiau sto
vėti už Lietuvos Sūnų, tai ir 
tftmi darodo, kad ant to paties 
susirinkimo, ant kurio nei pu
sės sąnarių nebuvo, paaiszki- 
nūs g. kun. M. Szedvydžiui 
„Susivienyjimo“ naudą, mie
lai 15 vyrų prisi raszė prie jo 
ir užsimokėjo mokestį už 
sziūs metus, viso labo 
$14, 50, kurie tapo atidūta į 
„Susiv.“ prezidento rankas. 
O ant ateinanezio kvartalno ■>
susirinkimo prižadėjo rūpin
tis, kad visa draugystė prigu
lėtų. Tegul gyvūja szv. Trai
cės draugystė.

— Atsiszaukimas Baltimo
re* lietuvių kriauczių!

Padedame dėl žinios vi
siems broliams lietuviszkiems 
kriaucziams visų miestų, kad 
į Baltimore nevažiūtų, nės 
ežia eina straikas priesz suk-

1 — Plymouth, Pa., 16 Bugs.
Sziądien buvo laikomas poli 
tikiszko „independent“ kliubo 
fcwsirinkimas, ant salės p. 
A. Pajaujo, ant kurio pribu
vo suvirsz 70 sąnarių, isz ku
rių tapo iszrinkti sekantiejie į 
perdėtinius: prez. J. Simanavy- 
ežia, sekr. P. Sakalauckas, ka 
sierium M. Alyta, marszalka 
J. Gudaitis. Į kliubo kasą į- 
plaukė $7,20 c. Gabaus bu
vo perskaitytas per J. Siman. 
mieris ir provos kliubo, o taip 
gi darodinėjo jis vertę ukėsys- 
tės (citizensship) popierų. 
Taipgi trumpai papasakojo J. 
Pauksztis apie naudingumą 
Amerikos popierų, pasiremda
mas ant nekuriu faktų, ir ant 
galo pabaigęs savo kalbą, mei
lingai užpraszė ant prakalbos 
p. D. Venclovą.

Įsiraszymas kasztūja 10 c. 
Kiekvienas sąnaris gaus tikin
tą su kliubo nutarimais bei į- 
statais.

Kliubo sąnariai dalinasi į 
tris dalis, beje: į turinezibs 
pilnas popieras, į turinezius 
pirmas ir neturinezius jokių 
popierų. Kliubas rūpinsis, 
kad kūveikiausiai taptų sąna
riai pilnais Suvienytų Valsti
jų ukėsais.

Kliubo sąnarys.

Pereitą nedėlią plymouthisz- 
kė giedorių kūpa padarė eks
kursiją į Sharves Lake, kame 
važinėdamiesi ant garlaivio 
po platų ažerą, dainavo pui
kias lietuviszkas dainas,’ ku
rių meliodiszkas balsas toli 
skambėjo į ^isas puses giria 
apsiausto ažero ir sužadino 
:akivumą ir nustebėjimą ap

link gyvenanezių svetimtau 
ežių.

Už teisybe.
Ką A. Olszevskis 

„Lietuvos“ N. 36, kad 
naujei užsidėjusios draugystės, 
„Auszros“ Chicagoje priguli 
arba prisiraszė A. Jocis, tai 
yra neteisybė ir czystas melas!

Antanas Jocis.

raszė
prie

— Pereitame numeryje 
„Saulė“ aszarodama pranesza 
apie smertį savo brolio „Gar
so“, kurį bedarbės laikas ba
du numarinęs. Bet mes neti 
kime, kad jis butų isztikro 

vienos
nveislės su „ 

lės“ krioku, isz kurių taipgi 
viena buvo kepszes apvertus, 
o antras prisigirdęs kokiame 
ten ažere, o sziądien vėl velka 
gyVybos dienas. Jeigu „Gar
sas“ butų isztikro kojas nu
kratęs, vertėtiį jo sudžiovusį 
kūnelį senovės budo į girią 
nuvežus ant laužo sudeginti ir 
pelenus pakavoti ant bedie
vystės kapinių.

Bet kur pakasime dėdę Ta- 
radaiką, kada paneziakas pa
džiaus, nės jau džiovos baisiai 
suimtas ir neilgai pateks?

9 Seimas „sisiMim LH- 
Irt KalalKQ"

bus laikomas 25 d. Bugsėjo 
(Septembrio) Scranton, Pą. 
Delegatai yra maloniai už- 
praszomi pribūti vakarop 24 
dieną Bugsėjo, idant ant ry
tojaus visi butų pasirengę 
kaip reikiant.

Delegatai atvažiavę’ į 
Scranton, tegul kreipia
si pas musų tautietį Vin
cą Blaž[ ant szio adreso: 316 
Pennža Avė, kuris kas link 
apsigyvenimo vietos kožnam 
užrodys* broliszkai, o patys 
delegatai vienas su kitu veik 
susipažins.

25 d. giedotos szv. Miszios 
bus katedros bažnyczioje aut

' -ii .’fc ;»

10 valandos. Visi delegatai 
turi susirinkti ant miežių ir 
d i e v o b a i m i n g a i i s z k 1 a u s y t i.

N. B. Delegatai turi atsi
vežti paliudijimus nū savo 
draugysezių bei kūpu, jog jie 
yra jų delegatais.

„Susiv.“ prezidentas kun. 
A. Burba.

Prie„Susi.“ prisirasze
-■Forest City, Pa., szv. Jur

gio draug. Onupras Laurina- 
vyczius.

Pittston, Pa. Vincas Jasai
tis ir Andrius Valiukas.

Athol, Mass., viet. kūpa: 
Antanas Kruvelis, Ant. Pla-

Matulis, Bernadas Gribike ir 
Stasys Karoblis.

Chicago, III. Viet, kūpa: 
Dominikas Ūdras ir Petras 
Stankūnas.

Northampton, Mass. Viet, 
kūpa: Jonas Kilduszis ir Izi
dorius Gudrikis.

Willkes Barre, Pa., dr. szv. 
Traicės Jonas Karalevyczius,

zas Butvydžius, Baulinas Uk
sus, Jėzas Krauczeliunas, Jo
nas Kūkalis, Petras Metelio- 
uis, Kajetas Graževyczius, 
Jurgis Kasparavyczius, Vai- 
cėkus Beucevyczius, Jėzas 
Pacevyczius. Mikas Novickas 
Vincas Kisieliau c k as, Marti
nas Blažauckas, Antanas Mi
kniau c k as. K. A. 7>.

ii lenkai tlimit ant 
I181W11.

Ale, kur ežia tav jie baigs, 
Juk jų tas dalykas yra pir
miausia ir net neatbūtinas. 
Jau su tomis pliovonėmis se
niai esame apsipratę ir skaitė
me ant jų atsiliepti sav už pa
žeminimą, 
protestus 
vardan ,, 

Bet ant galo net 
pradėjo raszinėfi 

Litwinb‘, kaip yra 
„Tygodnik Scrantonski“.

tvirtina, neva isz Plymoutli‘o 
vardan lietuvių, bet, kaip mes



Lietuvininku

aiszkiai žinome, ežia protestas 
yra to lenkelio, kuris sziek 
tiek yra pramokęs lietuviszkai 
skaityti ir gyvenąs už kiek 
mylių nū Plymouth‘o. Taigi 
tas lenkelis savinasi nevien 
lietuvio, bet visų, Plymouth‘o 
lietuvių vardą. Bet kaip 
„durnas vaikas“, tai ir padėjo 
po protestu tiktai „Litwini“. 
Juk jeigu tas lenkelis butų 
buvęs nors truputį iszmintin- 
gas, butų padėjęs nors Ply- 
mouth‘o kelių lenkbernių var
dus. Ant galo tas lenkelis 
taip yra kvailas, jog net ir to 
nežino, kaip reikia protestus 
daryti. Musų broliai lietu
viai, kad butų ir tamsiausi, ži
no, kad, norint padaryti pro 
testą, reikia suszaukti „mass 
meeting“, o lenkeliui, kaipo 
„durnam vaikui“, gana para- 
szyti protestą ir padėti vardą 
„Litwini“ ir jau mislyja, kad
lietuviai tūjaus tam įtikės. Isz 
to lenkelio protesto matyti 
aiszkiai, kad lenkų vadovai 
visad tokius protestus daro, o 
tamsus lenkai ant to visi pris
toja, bile jų vietos vadovas 
padarė. Vienok lenkelis turi 
atminti, kad lietuviai nieko 
aklai neklauso, kaip khd len 
kai daro.

Bet eikime prie paczios įtal
pos to iszmislyto protesto. 
Pirmiausiai pranesza lenkams, 
kad asz esu „Susiv. L. K. A.“ 
prezidentu, o kurio esu „du- 
szia“ ir „cenzoriumi“.' To- 
liaus buk „Vienybė Liet.“ ski
ria lietuvius nū lenkų ir viso
kius nebūtus daigtus iszmis- 
linėja ant lenkip Mat, kaip 
matėme augszcziaus, jie isz- 
mislinėtus protestus vardan 
lietuvių garsina be jokių pa- 
raszų ir tai mislija, kad lietu
viai jiems įtikės. Isz „Perth 
Amboy“ kun. Szymanski nors 
lenkbernių pravardes paraszo 
ir siunczia į lenkiszkus laik- 
krąszczius, o musų kaimynas 
lenkelis daro visai kvailiai, 
tikrai kaipo „durnas vaikas“. 
Jog lenkai pikto darė ir daro 
lietuviams, ne pzįa vieta apie 

tai placziai *) raszyti. Pri
minsiu tikt aną atsitikimą, 
kaip ir pats lenkelis aiszkiai 
žino, jog 1890 metūse Ply- 
moutli‘o lenkai net lietuvių 
nabasznįkus isz kapinių kasė 
ir jūs su kūlais traiszkino. O 
kiek „ponai“ lenkai nuskriau
dė ir sziądien skriaudžia lie
tuvius bažnytiniūse dalykūse, 
kaip ana Spring Walley Ill. 
ir kitur, manding, ir „durnas 
vaikas“ gana gerai supranta. 
Negana to, kur tveriasi lietu- 
viszkos parapijos, ten tūjaus 
lenkiszkas kunįgas pirmutinis 
yra prieszas, o ir prie senes
nių parapijų lenkiszkas ku
nįgas visaip lietuvius masina, 
kad tikt dolerį iszgauti; net 
lietuvį nabasznįką, kurs per 
trejus metus spaviednės nėjo ir 
niekur neprigulėjo, priima į 
savo bažnyczią ir ant kapinių, 
bile tiktai gauna gniusztę pi- 
nįgų į savo maiszelį.

Tol i aus ,>d urnas vaikas# la
bai pyksta, kad lietuviai tėvy
nainiai persergsta savo bro
lius, idant nevirstų į lenkus. 
Juk ežia jokio piktumo negali 
turėti iszmintingas žmogus, 
nors jis butų ir karszcziausis 
lenkų patrijotas. Kaip kož- 
no vieno lenkiszko patrijoto 
yra pareiga persergėti savo 
tautieczius, kad nevirstų į vo- 
kieczius ir t. t., taip kožno lie
tu viszko tėvynainio yra parei
ga persergėti savo tautieczius, 
kad nevirstų į lenkus ir t. t.

Kad vardas „polander“ yra 
tarp amerikieczių panieka ir 
pažeminimu, apie tai niekas 
negali ginezyti, o jeigu lietu
viai ir pasirodytų akyse ame
rikieczių netikusiais, juk ir 
lietuvių vardas butų pažemi
nimu. Taigi isz to nereikia 
spardytėsi. O kad savo tulžį 
iszlieti, tai tūjaus lietuvius, 
kaip ir daugumas lenkiszkų 
laikraszczių, reikia pavadinti

*) Jeigu lenkai to labai karszlai 
trokszta, turės koks lietiivys rastiesi, 
kad apraszyti placziai, kaip ežia 
Amerikoje lenkai apsiėjo ir apsieina 
su Įiętųyiais.

maskolių sznipukais (a nawet 
ezolgają się u st6p Moskali 
zyskač ich względy. Tai yra 
vopucziojant po maskolių ko
jų užpelnyti jų malonę). Tai
gi kaip mes lietuviai nenori
me vopucziūti lenkams po ko
jų ir jų baudžiaviszkos malo
nės jieszkoti, tai lenkeliai mus 
vadina maskolių „szpiegais“. 
Tokia lenkų iszmintis, politi
ka ir broliszkumas lietuviams! 
Tokią brolystę pasilaikykite 
patys sav, ba per tiek amžių 
lietuvius skriaudėte, o ir po 
sziai dienai skriaudžiate. Kaip 
„protestų“ raszytojas daug 
maž supranta lietuviszkai ve- 
lycziau perskaityti menką 
knįgutę po antgalviu: „Už ką 
mes lenkams turime būti dė
kingi arba nedėkingi“, o pa
žins daug maž buvusius prie
tikius tarp lenkų ir lietuvių.

Paskui užsipūla ant kores
pondento isz Mill Creek ir 
Keyston (o ne Kingston) už 
tai, kad szis lietuviszkai besi- 
tverineziai draugystei velijo 
nedūti vardą szv. Jadvygos, 
ir pasakė, kad ji ne lenkė. 
Man ding, kad ir „protesto“ 
lipdytojas pripažino, kad szv. 
Jadvyga gimimu nėra lenkė, 
bet tiktai isztekėjo už Henri
ko Longobardo *) lenkų ku- 
nįgaikszczio, nėsa jos tėvas 
vadinasi Bertoldus (ar tikt ne- 
vokietys?). Kaip man rodosi, 
kad korespondentas turėjo 
manymą apie Jadvygą, Jau 
gabaus paezią, kuri nėra 
szventa, tiktai lenkų liaudė ją 
skaito už szventą.

Kaip visus szventūsius bei 
szventasias, per katalikų baž
nyczią prižintus, visų tautų 
katalikai pripažįsta, taip ir 
lietuviai pripažino ir pripažįs
ta, o „protesto“ dirbėjas taip 
baisiai užpūla ant visų lietu
vi amas: (užywają (su-

*) Ji buvo duktė vokieezio, Bade
no inargrovo ir pati irgi vokieezio 
Henriko' Longobardo, tadgi lenkai, 
paėmę szv. Jadvigą už savo globė
ją, norėtų ją isz vokietkos į lenkę 
pertaisyti. R.

prask: litwini) wszelkich mo- 

spasobow, ktdrzy wydają 
vojnę nietylko temų wszyst- 

wet šwiętym Božym ; tai yra: 
vartoja lietuviai visokius ga
limus, o tankiai bjaurius pra
gumus, kurib kariauja nevien 
su tumi viskiui, kas yra len
kiszkas, bet pagaliaus su Die
vo szventais). Tai yra, kad 

i jau lietuviai atszalo tikėjime. 
O, „protesto“ dirbėjas ir plio- 
vonių raszytajaš, apsiivalgyk 
apie savo tautieczius, o bjauriai 
paraudonūsi ir susigėsi. Sus
kaityk kiek tarpo lenkų yra 

u

gulmingų parapijų). Dar 
aezių Dievui, tarpo lietuvių 
to nėra, ba lietuviai yra karsz- 
tesni tikėjime. Juk tokis be
dievis Dembskis norėjo sutver
ti „neprigulrningą parapiją’ 
tarp lietuvių Pittston‘e, Pa., 
bet urnai turėjo iszsidanginti; 
tai Į) gi tvėrė Shenandoah, Pa., 
tarp lietuvių, nesutvėrė, ką sa
kau nesutvėrė, bet ir už mėgsti 
negalėjo. Vienok tas bedie
vis Dembskis tarpo lenkų rado 
lauką savo dirvai. Taigi len
kai kariauja su szventais, bet 
ne lietuviai. Jeigu mes lietu
viai esame parsidavę masko
liui, tai ant jūsų greieziaus 
galima pasakyti, kad esate 
parsidavę pragaro velniui.

Jeigu ikisziol nesupratome 

tai szią- 
su prasti,

musų tautisz- 
Todėlgi szią- 

tu rime 
ir dar- 

tamsius 
mums į-

s

daromas lietuviams, 
dien aiszkei galime 
jog ponai lenkai yra musų di
džiausi prieszai 
kūse dalykūse.
dien visi tėvynainiai 
pasielgti iszmintingai 
bszcziai, idant musų 
žmones atitraukti nū 
žeidingos „lenkiszkos ligos“.

to lenkiszko „protesto“, pri- 
verezia mus visus lietuvius, 
idant trauktumemosi nū len
kų, kaip nū kokios aziatiszkos 
choleros.

i



456 Vienybė

Dwszta AlsilifiDinias' ’
Į kun. J. Žebrį, 

„Susivien.“ „garbės“ sąnarį..
Nors nieko per laikraszczius 

negirdėjome, kad Tamsta jau 
pastatei Waterbury‘je lietu
viams bažnyczią, vienok dru- 
cziai tikėjome, kad po teisybei 
esi pastatęs, tikt isz priežasties 
nusižeminimo negarsini svie
tui. Bet koks mus nuliūdi
mas paėmė perskaiczius Tams
toj žodžius N 36 „Vienybės“, 
kurie taip skamba: „Konnek 
tikute nors vieną sutvėrus pa
rapiją ant viso stėto, daleiski- 
me Waterbury‘j e, kaip dabar 
yra daroma, jau lietuvių visų 
reikalai gali būti pigiai aprū
pinti. Isz Waterbury*jo į vi
sas vietas stėto geležinkelių 
tikietas nei į vieną nėra bran
gesnis per %2“.

Isz tų Tamstos žodžių pasi
rodo, buk dar Konnektikute 
nėra jokios lietuviszkos para
pijos sutvertos, tiktai Tamsta 
jieszkai atsakanczios vietos 
tam dalykui Konnektikute: da- 
leiskime Waterburipje yra 
tiktai dar tveriama parapija. 
Taigi aname kampe nėra jo 
kios lietuviszkos parapijos. 
Bet Tamstai turiu atvirai ir 
broliszkai pasakyti, jog Wa
terbury‘je lietuviszka parapija 
yra sutverta 1892 metūse, 1 
dieną Gegužio: „visi broliai 
noriai pristojo ant uždėjimo 
parapijos ir tftjaus iszrinko 
komitetą. Ant pirmo susirin
kimo sumetė kiek pinįgų... .“ 
(žiūrėk „Vienybės“ 1892 m. 
p. 264). " Taigi jau treti me
tai Waterbury‘je lietuviszka 
parapija yra susitvėrusi. 
1893 metūse jau pats savo 
akimis macziau net lotus pa
imtus dėl statymo bhžnyczios. 
Waterbury‘je su artyiniausio- 
mis apielinkėmis yra gana ge
rokas skaitlius lietuvių, ir 
esant atsakančiam lietuvisz 
kam kunigui butų galima to
jaus sutverti lietuviszką para-

*) Už tą straipsnį redakcija neat
sako. Redakcija,

piją ir New-Britain‘e.
Vienok ir Tamsta pats N 17 

„Vienybės“ szių metų pripa
žinai jau Waterbury‘je esant 
lietuviszkai parapijai taryda
mas: „Lietuviszka Waterbu
ry‘o parapija, kaip aiszkiai 
dūdasi matyti, nebus parapija 
miesto arba aprubio, bet reiks 
būti parapijai viso Konnekti- 
kuto“, podraug tame pacziame 
„Vienybės“ N 17 pripažįsti: 
„nenoriu pažeminti New Bri- 
taino iszmintingų lietuvių, bet 
graicziaus noriu, kad spirtųsi 
į prieszakį ir jei galia, tevir- 
szyja waterburieczius.“ Tai
gi ir New Britaino lietuviai, 
turiant kunįgą, galėtų savo 
parapija sutverti, bet Tamsta, 
ant kiek matome isz Tamstos 
korespondencijų, varaisi, kad 
Konnektikute nesusitvertų ki
ta parapija, bet kad visi butų 
po Tamstos valdžią ir kiek 
lukterėjęs, vis tą patį garsini 
(žiūrėk „Vienybės“ N 17 ir 
36).

Negana to, norėtum net, 
kad ir Bostone nebūtų lietu
viszka parapija, tarydamas: 
„Bostoną sziame žygyje nebu
dinu (mat, tegul miegą1 lietu
viai ir tegul ant lenkų vardo 
pasistato bažnyczią, isz kurios 
veik lenkai iszvarys. k. A. B.), 
nės tai yra man arti ir noro
mis ir nenoromis prisieis lan
kyti, nės dar geri metai (ar 
vieni, dveji, treji ir t. t. k. 
A. B.) iszeis, pakol jų paežių 
klebonas [?!] kun. [?!] Gri
cius, kuris dabar dar tebeeina 
seminariją, o per vasarą yra 
pas manę, stosis kaipo piemū 
tarp savo būrio“. Taigi 
Tamsta klieriką padarei jau 
Bostono lietuvių klebonu ir 
kunįgu, kuris gali būti kunį- 
gu, bet gali dar ir apsipacziū- 
ti, pametęs seminariją. Juk 
szį pavasarį bostoniecziai la
bai buvo sujudę, kad gauti 
kunįgą lietuviszką, 6 Tamsta 
jūs sulaikiai suilydams jiems 
klieriką, kuris dar neveik bus 
szventytas, kaip pats pripa
žįsti, o tūm tarpu lenkai bei 

lenkberniai isz musų tamsių 
žmonelių naudojasi. Dabar 
vėl iszmintingesni ir karsztes- 
ni bostoniecziai, kaip man ne
seniai vardan parapijos raszė, 
sujudo jieszkoti lietuviszko 
kunįgo, o Tamsta gal vėl jūs 
tame sutrukdysi.

Dėl ko Tamsta Waterbury* * 
je dar nestatai bažnyczios, 
mes nesuprantame, nėsa Kon
nektikute yra keli tukstan- 
ežiai lietuvių, o Waterburio 
parapijoje kaip yra apgarsin
ta N 28 „Vienybės“: „80 szei
mynų [pam.'Į, asabų 570, 
Union City 32 szeim. ir asabų 
70; viso labo 112 szeimynų ir 
640 asabų. Darbai eina.“

Jeigu mes galėjome 1889 
metūse Plymouth*e su 40 szei
mynų sutverti parapiją ir pas
tatyti bažnyczią, jeigu Wilkes 
Bar re* j e, kur buvo tiktai 70 
szeimynų, galėjome pastatyti 
bažnyczią, jeigu sziądien Fo
rest Vity‘je, kur lietuviszkų 
szeimynų gali būti n ėda u gi aus 
per 80, kodėl Tamsta turėda
mas savo parapijoje 112 szei
mynų, neskaitant kitų apielin- 
kių, kurjos pagal Tamstos žo
džius priguli prie Water- 
bury‘o, o ir ant kolektos dūda 
pinįgų. Kodėl Waterbury‘je 
miegi bažnytiniūse dalykūse, 
mes nesuprantame.

Kodėl nenori a r tymose vie
tose užleisti kito kunįgo, pats 
mums aiszkini savo žodžiais: 
„Tie patys lietuviai, prie ku
rių važiūjasi, kasztus pilnai 
užmoka ir suszelpia [apdova
noja), kad butų galima kitą 
kartą nuvažiūti“ [žiūrėk „Vie
nybes“ N 22].r Negana to, 
dar žmonėms nurodai ant pi
gaus kelio, nės tekasztūja į 
Waterburį tikt $2 | !j

Jeigu mes taip butume da
rę, kaip Tamsta, kad nori da
rytį dėl „pilnąi užmoka“, tai 
sziądien nebūtų buvę tiek 
daug lietuviszkų parapijų ir 
kunįgų Scranton‘o vyskupys
tėje, o ir nebueziau statęs 
Wilkes-Barre‘jė lietuviszką 
bažnyczią, kur isz Plymoutlfę

i >
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ten ir atgal, kaip pats žinai, 
tiktai 20 centų, o ne du dol. 
kasztūja. Todėl meldžiame 
Tamstos būti savo korespon
dencijose atsargesniam ir isz 
po savo kailio neparodyti gry
ną mėsą.

Su gūdone kud. A. Burba, 
„Susiu.“ prezidentas.

Temykite!
Kadągi kun. Burba, prezi

dentas „Susivien.“, pervaldęs 
tą urėdą keturis metus ir isz- 
mintingai su pasiszventimu 
dirbęs dėl jo labo, atsisakė nū 
tokios augsztos garbės, norė
damas, kad ir kiti su karsztes- 
nėrnis bei naujesnėmis spėko
mis dirbtų dėl jo naudos, už
tai mums „Susiv.“ sąnariams 
reiktų jam nors „garbės“ są- 
narystę suteikti be paaukavi- 
mo 100 dol., tikt grynai už jo 
gerus darbus, nės jiejie yra 
daugiau verti, kaip 100 dol. 
Man regisi tai kiekvienas žino 
ir aiszkiai supranta. Juk visi 
žmonės, kurie dirba dikeziai, 
o dar su pasiszventimu dėl la
bo jei b kokios draugystės, ap
turi sziokią-tokią garbę ir pa- 
gūdą, todėl ir mes lietuviai 
turime pasirūpinti, kad ir 
kun. Burbai už jo darbus ir 
tautiszką pasiszventimą butų 
suteikta nors „garbės“ sąna- 
rystę. Tegul „Susiv.4* sąna
riai tai iszmintingai apsvarsto 
ir pasako savo delegatams, ką 
jie turi tame reikale padaryti 
ant seimo, ar suteikti kun. 
Burbai „garbės“ sąnarystę, ar 
ne? Man ding, tai jam pri
gulėtų be pasiprieszinimo.

„Susiv.“ Sąnarys. | i 

pouMisSm
„Teplzi bus tora rardan VWIief

Paraszė Jonas Avulis.
(Tąsa.)

Taippat ir musų raszlia- 
va kada nors tik turės su
grįžti į Lietuvą; ilgainiui 
maskoliai ir patys supras, ko- 
Į$ią klai4^ jie padarė, uždraus-
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darni musų spaudų, o per tai 
ir dūdami jai progą jieszkoti 
sav prieglaudos užrubežėje. 
Musų raszliava grįž į savo 
tėvynę, bet grįž ne kaip mas
kolių vergas, pripratęs drebė
ti priesz botagą jų cenzūros, 
bet kaip sąnarys Europos 
draugystės su placziomis drau- 
gijiszkomis ir ekonomiszkomis 
pažiūromis, su priderincziu 
supratimu maskolių politikos 
ir padėjimo bei kulturiszkų 
reikalų savo tautos. Tūmi 
tarpu ir paczioje Lietuvoje 
per įtekmę užrubežinės litera
tūros žmonės ateis į supratimą 
savo padėjimo ir tautiszkų sa
vo reikalų, ir sugrįžusi spauda 
tokiu budu ras savo tėvynėje 
jau gerai įrengtą dirvą, ant 
kurios ji tūjaus galės leisti gi
lias szaknis ir ilgainiui neszti 
apsczius ir priderinczius vai
sius. Bet ar mokėjome mes 
ikisziolei naudoti isz tokio 
ypatingo padėjimo1 savo rasz 
liavos ir ką mes padarėme dėl 
politiszko iszgudinimo savo 
tautos, dėl iszaiszkihimo poli
tikos maskolių valdžios ir dėl 
iszrodymo, kaip mums prideri 
gintis nū pražūtingos įtekmės 
maskoliszkos kalbos, moksli- 
nyczios, maskoliszkų cerkvių 
ir virszinįkų, kaip mums žiū
rėti ant kitų tautų, su kurio
mis miims iszpūla turėti reika
lus kaip antai ant žydų, vo
kiečių, lenkų ir latvių ir kaip 
aut galo įgyvepdinti vienybę 
tarpu paežių lietuvių* isznai- 
kinti visokius iszdaviku ir 
pardavėjus apginėjų savo tė

< vynės ir t. t. Peržiūrėkime 
tegul nors ,,Katalogą lietu- 
viszkų knygų“ M. No vesk io, 

pkur mes užeiname jau gana 
apstų akąįiį)ių 202 visokių lie- 

" tuviszkų knįgų, paimkime isz- 
pradžių skyrių dvasiszkų knį
gų, kurios ikiszioliai labjau- 
šia platinasi tarpu (lietuvių. 
Kokis įturis tų 78 knįgų, ku
rias randame mes szitame sky
riuje? Vis tie patys senovi
niai gyvenimai szventujų, ka
tekizmai, keliai į dangų, gy

dyklos nū baimės smerties ir 
t. t., trumpai sakant, toji pati 
siaurai bažnytiszka medęga, 
kuri darė įturį dvasiszkų mu
sų knįgų ir prie Volonczaus 
ko priesz uždraudimą spaudos. 
Vis tai butų labai miela ir 
gražu, jeigu ir pats padėjimas 
musų spaudos butų tokia pats, 
kokis buvo ir prie Volon- 
czausko. Tik ant nelaimės 
szios dienos raszytojai musų 
dvasiszkų knįgų turi būti už- 
mirszta, kad prie a. a. vysku
po Motiejaus maskoliai dar 
negaudė taip musų knįgų, 
kaip gaudo dabar, nedegino 
jų krūvomis Vilniuje ir Kau
ne, kad pirma neszaudė taip, 
kaip dabar, ant rubežiaus pla
tintojų musų knįgų, ir kad 
paežiais szitais platintojais tū- 
met buvo ne ubagai, kaip da 
bar, bet arba karabelnįkai, 
arba tam tikri pardavinėtojai 
knįgų. Argi neturi džiaugtis 
kaulai uždraustojų musų spau
dos Miliutino ir Muravjevo isz 
tokio pasielgimo musų raszti- 
nįkų ir ar negali jūktis isz 
mus į savo rudas barsdas mas- 
koliszki musų ,,administrato
riai“. Juk jeigu dalykai eis 
taip, kaip ir dabar, tai jie ga
lės tiktai džiaugtis isz uždrau
dimo lietuviszkos spaudos. 
Juk jeigu musų knįgos dar ir 
dabar sziek tiek platinasi, tai 
platinasi tiktai tokios, kokios 
platinosi ir priesz 1865 metus, 
bet už tai pirma jos galėjo 
platintis milijonais, dabar pla 
tinasi tiktai tukstaneziais ir tai 
dar su dideliu vargu, taigi ar 
maskoliams neaiszku, kad už
draudimas. spaudos *-iszpildė 
svarbiausią savo uždūtę — 
sustapdyti ūgį tautiszkos kul
tūros lietuvių ir kad vėl da- 
leisti lietuviszką spaudą, tai 
vis tiek ką sudrutinti tautisz- 
ką kylimą lietuvių. Bet pa
klauskime dvasiszkų savo va
dovų, argi tai jau isztikrhjų 
dvasiszka musų raszliava ne
gali prasi kreipti isz to kelio, 
į kuri ji įstojo | prie Volou- 
(Tolesnis traukis ant pusi.460)

TDiedeti-
(Strijai, senuliai, ainiai)

Veikalas poeto Adomo Mickevyczios,
Pergulite isz lenkiszko Aleksandras Gužutis.

Sueiga jaunumenės, prie mergaitės: 
Negręžk jaunoji savo rankelių, 
Neverk, gaila delnų ir akelių, 
Tos akutės kitam risziui szvietaus, 
Tos rankelės kitą delną suspaus. 
Nū girios lekia karvelių pora, 
O arelis treczias siaubst ant oro;
Isztrukai patelka, veizėk augsztyn, 
Ar sidabr- plunksnūtas vyre lėk artyn?
Neverk patelka, veltai duksauja,
Naujas patins prie tavęs burkauja:
Kojos pentinūtos, su kaklumi
Mėli n u kaspinu dabįtumi. 
Pievoje rožė ir žibo k lėlės,
Padūda sav kvepenezias rankelės;
Anžolyną pjauti žmogus sunyko,
Pažeidė vyrą, naszlę paliko. 
Verki ir duksauji nenaudingai;
Kloniojas ta v narcizos garbingai, 
Szviesia akia, tarp laukų vaikėlių 
Szvieczia kaip mėnū tarpe žvaigždelių. 
Negręžk jaunoji tavo rankelių, 
Neverk, gaila delnų ir akelių, 
Vyras, kurio verki, jau neszvietaus 
Akia prie tavęs, rankos nesu spaus. 
Jis tamsą kryželį rankoj turi, 
Danguje vietos akimis žiuri. 
Dėl jo, naszlė, užpirk poterėlį,
O mums gyviems dūk gražų žodelį.

Prie senio:
Neilgstauk seni, jauniejie drįst praszyti, 
Pailga szirdžiai ir migliems gal vodyti; 
Toj szirdėj dėl musų paveikslai gyvūja, 
Tose gi mįslėse rodąs mums szvietoja. 
Numėtė apvalkus anžolas senūlis, 
Nepažįstu jus vaikai naujo gimimo, 
Ar verti esate pavėsiaus dengimo, 
Ne tokios ežia augo senovės laikais, 
Mano uždangoj kvietkos su žolinais. 
Neteisingoj rūstybėj paliauk rugoti! 
Kaip kitkart buvo, niekas negal žinoti, 
Vieni suvys, antriejie iszdygs mažais 
Kūm anie kalti, kad yra mažiaus gražiais? 
Sergėk spalvos musų ir džiaugkis dailumu, 
O isz jaunųjų, minėk laikų senumą.
Veltoj pailgoj neduksauk seni vargstaneziai! 
Daugel pateriojai, dar liko tukstaneziai. 
Nevisą laimę savo grabe talpini, 

j Ne ten visi pažįstami, kuriūi mini.
I Paimk truputį laimės nūlaimingujų, 
' Jieszkok mirusių tarpe musų gyvųjų.
B u r t i n i k a s , Kas klaidžiojant po gyvybės szalis
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Tiesaus kelio norėjo daboti, 
Nors jam, pagal paproczio dalis, 
Spėjo dagius ir erszkėczius kloti; 
Galiaus praslinkus metų daugybei, 
Sunkiam rupesnyj ir nūbodose 
Užmirszo mierio kelio tikrybę, 
Kad atrasti atilsį vargūse. 
Kas isz žemės į saulę žiurėjo, 

" Teiravo žvaigždės, dangaus augsztumą, 
Nepažino žemės, neregėjo 
Kol krito į pražuvęs tamsumu; 
Kas gailescziumi troszko atrasti, . 

. Kas isznyko giesmėje praeitės;
Ir kas norumi geidė suprasti 
Paslaptinį grieglobstį ateitės, 
Kas pažinę klaidą nelaikumi, 
Blogesnę pataisą mislydamas, 
Merk akis, kad gyvenai sapnumi 
Su tflną gi, ko jieszkojo jausdamas; 
Kas mąstijimų ligą turėjo, 
Pats yra kaltas savo kanczioje, 
Veltai rasti priesz savę norėjo, 
Ką tiktai slėpė savo duszioje;
Kas primena valandas senovės, 
Ir apie ateinanczias dūmoja: 
Tie ein isz svieto, prie kapų griovės, 
Tegul prie burtinįkų žygiūja. 
Visur tamsa, paslapczių adyna, 
Vadovų giesmė ir tikėjimas! 
Toliaus su mumis, kas nusimina 
Kas atnesza, keno linkėjimas!

Sueiga jaunftmenės: 
Burtinįkas jauniemsiems rokavo 
Sustoti czionai kelio pusėje: 
Ten ant kalno regiam kaimą savo, 
O ten kapinės anžolinėje. 
Tarpe lopszio kūdikio ir grabų 
Viduryje-stov jaunujų amželiai, 
Tarp žėlavos, linksmybės ir jftkų 
Stovėkime viduryj, mano broleliai! 
Mes į kaimą atgal nežygidsim, 
Neprigul mums sekti jų pėdų; 
Apvaikszcziosirae czionai szventę Diedų 
Ir giesmelėmis naktį trumposim. 
Einanczius meilingai pasveikinsime 
Ir grįsztanczių paklausti atminsime, 
Tikrą drąsą įkvėpsime baimingiems 
Tiesų kelią rodysime klystantiems. 
Nusileido saulutė, bėg vaikai, 
Verkia, giesta, eidami seneliai, 
Bet ir vėl praszvis saulutė gražiai, 
Sugrįž seniai, ir sugrįž vaikeliai. 
Koliai kūdikis žilumi paliks, 
Kol senį paszauks skambantis varpas, 
Dar antis ant margo svieto sutiks 
Nevienos valandos linksmas tarpas. 
Kas isz musų metūse jaunystės, 
Neveik szauno peties darbojimu,

Vienybe______________" ,
Bet tiktai szirdžia ir dumojirku, 
Toksai pražuvo dėlei žmogystės.
Kas kaip žvėris, atskyrio geidauja, 
Kaip apūkas naktimis lakioja, 
Kaip baisybė į grabą dunkstauja, 
Tas pražuvo, svietui negyvąja. 
Kas jaunystėje giesmę žėlavą 
Vieną syk pragydo, amžinai giest, 
Ką vieną kartą užkliudo grabas, 
Jau isz ano ant svieto nesugrįszt. 
Tegul vaikai ir tėvai seniejie ‘ 
Ein bažnyczion su durna, meldimu; 
O pusėje kelio mes jauniejie, 
Liksim po dangaus skaistu dengimu.

Gustavas. * 
Giesta. Tarpe įkalnių ir dilbių 
Lenkių, girios traszkėjimų;
Tarpe skalijimo szunų

f Graudžios triubos klegėjimų.
Ant arklio, kurio lėkiumi, 
Ir vanagai pasistebės, 
Su ginklu, kurio griaustnumi 
Smarkus perkūnai apkurtės^ 
Linksmasis kudikiszkai 
Kaip krauj-geidžiants riteris, 
Drąsiai ir viltviliszkai, K
Praded muszį medėjas.
Sveikinkit szauną riterį 
Antkainiai ir žemi laukai!

♦ Girių ir žvėrit| karalį,
Tegul gyvūja medėjai! 
Ar szuvį taikina augsztyn 
Ar į girią, ercz - platumą, 

' Isz ežia byrsta pluktfnos žemyn, 
Isz ten kraujas tek sraunumu! 
Kas girioj artyn privažiūs 
Prie sziarno be jszgąsczių? 
Kas gaurotą kailį meszkos 
Patiesė po kojų ir slenksczių? 
Keno nūmonė varė spiecziumi 
Lėkiantojus į painus žabangus? 
Kas paėmė įžangos musziumi 
Jų sparnų paparezius brangius? 
Sveikinkit szaunų riterį 
Antkainiai ir žemus laukai! 
Girių ir žvėrių karalį 
Tegul gyvūja medėjai!
Toliaus, toliais, isz) pėdos į pėdą, 
Isz pėdos į pėdą, toliaus, toliaus! 
Toliaus, toliaus, isz pėdos į pėdą, 
Isz pėdos į pėdą žinksniop, op! op!

(Toliaus bus.)



Lietuvininku 459

LIETUVOS ISTORIJA oasilyginti tokioje netaikoje ir sandaras patvirtinti, du kartu 
kvietė į vieną vietą Jaugalių ant pasiregėjimo,, bet ant to jis 
nei karto atsako negavo. Ant galo Jaugalius pasiėmė vieną 
dieną baigiantis Gegužiui ant salų Dubisos pasiregėti, masin
damas mistrą, jog jiemdviem besi regi n t pakajus ir atvanga 
gyventojų nebus sudergta, nū to gal regėti, jau kaip abi pusi 
skydo ir nebkliovėsi viena antrai. Paženklintai dienai atsi
artinus atkeliavo d. mistras laivūse su vyskupais Enriku Krmi- 
jos arba Varmijos ir Jonu Pamezonijos, marczelga zokono ir 
kita savo didūmene, tardamas Jaugalių, kaip žadėjus kriksz- 
tytiesi. Bet jog dėl seklumo Nemuno nebgalėjo tolesniai
beirklūti, neigi žirgų turėjo pas savę; dariu linkėdina d. mis- 
tras kuning. Skirgalių, kurs buvo pas jį atėjęs savo brolį per
kalbėti, idant jis taip trumpo kelio 3 mylių nebaidytus pas jį 
į Skersnemunius ateiti, ką dėjęs d. mistras nuleido dar ty- 
ežioms marczelgą ypaeziai jį kviesdamas. Iket kaip didei 
kryžeiviai sūkė ir ragino, taip jis purtindamasi nū jų angsties 
ir lugojimo nepaklausė sakydamas „jo didūmenė neleidžianti 
jo kri kszty tiesi; nū to d. mistras galėjo suprasti, jog nedaug 
tegalėjo viltiesi nū Jaugaliaus bendrybą, kurio elgimąsi rodė 
aiszkiai skėteravimą ir atkaklybę, dariu vokiecziai kumpė į 
Parusnį gėdydamiesi, bet vis dar vildamiesi, jog Jaugalius su 
broliu atsimins ir susipras.

Tūm tarpu d. mistras lukuravo nieko jiemdviem nedaryda
mas; bet Jaugalius nevien kryžeivių netaigojo ir nelenkė, bet 
kūdidesniai rodė savo prieszingumą: kaipogi komendotą Ra
gainės, kurį d. mistras kaipo siuntinį pas jį buvo nuleidęs, 
neleido pas savę vaidyties, negi atsako davė, galėjo jau ma
nyti, jog jis nū patvirtinimo sutartų sandarų vengia. Dariu 
30 dienoje Liepos 1383 d. mistras nusiuntė jam aiszkų atsa
kymą sandarų,, kuriame iszmėtinėjo jam nevien jo iksziolinį, 
elgimąsi, skėteravimą ir atkaklybę, bet dar elgimąsi su kali
niais kryžeivių, kuriūs jis Užtūrėjęs Gudams pardavojo į ver
gus, rodydamas kaipo visudidžiausią neteisybę lygia dalia 
priesz sandarą savinimąsi Žemaiczių dalies pavestos kryžei
viams ir neteisingą karę priesz Mozūrų kuningaiksztį, kurią jis 
su kryžeivių tarimu tegalėjo pradėti tais drąsiais žodžiais 
baigdamas savo rasztą. „Ta tai yra bendrybą, kurią tu mums 
rodai, už pataiką, kurią mes tav darėme. Taip didžios at
kaklybės ir daugybės varų nebgalime daugiau kentėti. Nū 
sziol minėk Jaugaliau, jog tavimi ir tavo broliais daugiaus 
nebkliaunamiesi; dariu iszsižadame pakajaus lygiai su Padau- 
gavijonimis ir nebnorime daugesniai nei vienos dienos su ta
vimi pakajuje begyventi”.

Paskui d. mistras apskelbė visam svietui vaidindamas 
savo elgimąsi, kaip jis visais pragumais buvo steigęs pakajų 
antturėti su Lietuvos ryki u nū pat pradžios savo mistrybės, 
ir visą savo elgimąsi su jūmi per visą tą laiką rodė, tenaigi 
lygia dalia Jaugaliaus ir jo brolio neteisingą, nepatogų ir ne
dorą elgimąsi skelbė su jūmi ir jo vyresnybę skelbė bei aisz
kiai iszguldė judum netęsimą žodžio sandarų ir begodingą ne
taiką regimai iszguldė, idant tumi aiszkiai nuteisintu savo at
naujinimą karės su Lietuviais.

nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai. 
PAKA8ZTTA SI1ANO DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 

ŪNIVEBSITETO PHILOSOPHUOS BAGI8TH0.
(Tąsa).
Kaipogi jis žinojo, jog kryžeiviai 

buvo sandaromis su Mozūrų kuningaikszcziu susikergę, ku
riam 7000 vengrų auksinų dėl kariavimą priesz jį (Jaugalių) 
paskolyjo, už ką vadavime buvo pilę Visną įgyję, ką Jauga 
liūs už paszalpą turėjo, kurią kryžeiviai jo neprieteliams Mo
zūrams buvo suteikę, žinojo jis taippat, jog kryžeiviai tūįtim- 
pos siunczia Žemaicziams žirgus, ginklus, apdarą dovanomis 
ir visaip jūs steigia ant savo pusės perkalbėti. Kad tūm tar
pu Skirgalius . su marczelga kauly josi viena žemės skiautėj 
Skirgalius norėjo Jaugaliui paturėti, o marczelga savo zoko- 
nui, tokia elgimąsi kryžeivių dar didesniai tolino jūs nū viens 
kitų, Jaugalius nebkovėsi jau kryžeivių. Noris jis atsakė d. 
mistrui didei mandagiai iri szvelniai bei pavirszutinę bendrybą 
jam rodė, vienok savo mandagioje kalboje rodė gana aiszkiai 
savo sintėimą. „Dėl jūsų dorybės, sako jis, ir bendrybes, asz 
norėjau jūsų lugoimą apie Vytautą ir Tautvilą iszklausyti, 
jei tas butu gudru esąs. Bet asz niekaip negaliu jais kliau
ties! ir turiu dar jums priminti, kaip jus tūs skrajūnus galė
jote į namus leisti ir pas savę laikyti. _ Man regisi paoju 
daigtu esant žalczius užantin leisti. Paliaubas su kunin- 
gaikszcziu Mozurijos galiu asz dėl jūsų bendrybes iki ateinan- 
czių Velykų saugotino jei norite ir visą metą, czionai su taja 
iszlyga, jog jus musų Vilniaus pilionims pirkinius užgrėbtus 
pagrąžinsite ir prekiotojus paežius isz sziekszto paleisite. 
Kas pilę Visną vadavime sav paėmė, tas mums nerupi, bet tas 
mums rodosi nepadori ūmi ir neprivaliu, kad jus musų neprie
telius ir priešakį szelpete ant musų nenaudos ir žalos, kad tūm 
tarpu tamistos sveikata gerai žino, jog tarp mudums sutarta 
yra, jog viens antram nieko nežalys ir neprieszingaus, bet 
kits kitą szelps priesz kokį noris neprietelių. Nės Žemaiczių 
linkon, kuriūs paikinate, lugom mes jūsų bendrybes, niekaip 
jų nebmasinti: kaipogi visi Žemaicziai pasiėmė musų brolio 
Skirgaliaus klausyti, nū ko mes nū musų žmonių ir Lietuvių 
daug netaikų pritiname”. Tokį atsaką Jaugalius paraszė 
kryžeiviams Vilniuje trijų Karalių dieną metūse 1383. 
Galėjo jau aiszkiai regėti, ko sintėjo ir kūmi rūpinosi Jauga
lius, kursai, pksiklėstęs bendrybą, nairėsi sandarauti su Mo
zūrų kuningaikszcziu: jau dėl liūso muito kryžeivių prekių 
einanezių nūiToruno lig pilei Visnai, jau dėl sulyginimo 
kersztų abiejų rubežiaujanezių, jau dėl dažnai pasiregėjimo d. 
mistro kryžeivių su Mozūrų kuningaikszcziu, jau dėl tūlų ki
tų reikalų: kaipogi galėjo aiszkiai manyti, jog jis bendravi- 
mūse kryžeivių su Mozūrų kuningaikszcziu už sulaužytas san
daras nū savo pusės turėjo, nū ko nekliautės Jaugąliaus kas 
kartą didyn vien rodėsi.

Kas didesniai dar didį mistrą nū jo tolino buvo tas, jog 
Jaugalius savinosi Žemaicziais, sakydamas, jog visi Žemaicziai 
pasiėmė jo brolio Skirgaliaus klausyti, kurių pavedimą vie
nos dalies kraszto praėjusiose sandarose kryžeiviams rodėsi 
taja gromata apent nū jų grąžinąs. D. mistras, norėdamas

(Toliaus bus.)
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cziausko ir argi katalikiszka 
bažnyczia ir per savo raszlia- 
vą neprivalo ginti savo avelių 
nfl užpylimo pravoslavnų vil
kų. Juk kiek yra žinoma isz 
istorijos, katalikystė dar nie
kados be kovos nepasidavė nei 
vienam svetimam tikėjimui. 
Ir toje paezioje musų Lietuvo
je katalikiszki kunįgai, teisy
bę pasakius, nemažai padarė 
dėl apginimo musi| svetelio nil 
iszvirtimo į pravoslaviją, ir 
nevienas isz jų net nemažai ir 
nukentėjo už perdaug neatsar
gų atsiszaukimą apie darbus 
maskolių Lietuvoje.

(Dar ne viskas)

kas užlaikyti savo namuse.
Ant metiĮ ka^ztuja tikt doleris, o 

iszeina kas nedėlia su iszguldymais 
lekcijų ir evangelijų. į Europą dol.

Miiszte Dalins i
Atvažiavo isz Lietuvos tikrai lietu- 

viszkas didelio mokslo daktaras p. J. 
M. Stupnickis ir atidarė ofisą Ply
mouth, Pa., 28 Cherry str. Todėlgi, 
jei kas isz musų brolių arba seserų 
serga arba apsirgtų, linkiame atsilan
kyti pas savo tautietį p. Dr. Stupnic- 
kį, kuris jums suteiks visokias rodąs 
gražioje lietuviszkoje kalboje. Ofi
sas jo atidarytas kasdien n ii 9 ryto 
iki 3 popiet.

Box 615. Plymouth. Pa.

Baltimore Md pargabentos isz užmarės:

Lietuviszka Kareiviszka dr. 
szv. Kazimieriaus turės pir
mutinę iszkilmingą parodą ir

Darley Park. Ant tos iszkil- 
mės dalybą ims lietuviszka ka- 
pelija isz Shenandoah, Pa.

Lietuviszki kareiviai, dr. 
szv. Jono Krik., lenkiszkos 
dr. szv. Vaitiekaus ir szv Sta
nislovo karei viszkos. Nftszir- 
džiai užpraszome ant tos zobo- 
vos liet. dr. szv. Jono Krik., 
M. Koperniko ir visus lietu
vius ir lietuvaites isz Baltimo- 
res ir aplinkinių miestelių. 
Su gūdone sekr.-/. Kurtinaiti*.

— 17 d. szio m. pranesza 
telegramai, kad niuszoje japo
nų su kynais, kynų jau už- 
musztų, jau sužeistų ir į neva
lią paimtų skaitos 16,000 ir, 
kad japonai tris sykius dau
giau turėjo kareivių už kynus.

Patarles
Eidami miszkon toliaus, 

sime medžių dauginus.
Eidamas per žalią girią, 

lioje girioje, gerą girą gerai 
gėriau.

ra-

ža-

Musų spaustuvėje iszeina dvasisz- 
kas katalikiszkas laikrasztis

. „’Valtie“,
kurį turėtų pasirūpinti kožnas katali-

Aukso Altorius, arba Szaltinls danglazkn skar- 
bu 2.00 Iki 3 00.
Garbe Diewuj ant auksztybės ,, ,, „ $1.50.

■ Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kanticzkos ,, 
150 Psalmu Dowtdo karaliaus ant

paveikslo kantlczkų 
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vieszpatlos Jėzaus Kristaus, 
istorija seno ir nanjo Įstatymo bu abrozėl. 
Istorija seno įstatymo „ „ ,,
Gyvenimas Marijos ,, ,,
Menuo Szwencziansios Marijos Panos 
Sopulej Motynos Diewo ,, ,,
Evangelijos supuikeis apdarais 
Gywenimaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, trecz.ia ir ketvirta 
dalis už kožną dalį po ,, ,,
Gyvenimas bzv. Benedikto Labro 
Stebuklai*flievo Szvencz. Sakramente 
Istoriszkos knįgos soįetiszkos įtalpos. 
Istorija Lietuvos ,, ,, ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių istorija 10c.
Apiinkraaztis kun. Petravycztaus į Vilniaus 

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

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

krikszto Lietuvos 
Žiponas bei žiponė ,, ,,
Žirgas Ir vaikas ,, ,,
Vytautas didis Lietuvos kunįgaiksz^iB 
Apie senovės Lietuvos pilis ,, 

„Anszra" keturių metų pulkifise apdar&ee 
' po $1.25 kninga, visas perkant 

Knįgos poetiszkos. 
Senkaus Jurgis ,, ,,
Vitotlorauda, puikus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
D&nelalczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrod.as — —
Tėvynlszkos giesmės — —
J&kaunos dainos ,, ,,
Naujos dainos ,, ,,
Birutės dainos ,, ,,
Tėvynainių giesmės ,, „
Pirmutinis degtinės varytojas puiki komedija 5c. 
Ponas ir Mužikai, Drama penkio.se permainose, 

paraszyta Aleksandro Gnžuczlo, 
Apysakos. 

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

isz lietuvių gyvenimo 
Pajudįkime vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrljotiszkoje dvasėje pagal 
vengrlszką pono A. isz B. autoriaus 
knįgutės „Kas teisybė tai ne melas 

Pasaka ape Szaltabuzius (j&klnga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis 
Valką knlngelė

75c.

75c.
15c.

20c.
30c.
20c.

1.00c.

65c.
10c.
40c.

5C. 
40c 
20c.

10c.

4.00c.

15c.

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

10c. 
10c. 
40c.

15c.

20c.

15c.

i*

15c.
5. 

20c. 
15c. 
15$.

Užsystanawlk ant to geraj ,, ,, 50 et.
VV'itaalr Korynna historije isz iajko persekiojimo

Bažnyozion 8. per Daoklącijana 05 et.

50c.
30c.
25c.

5c. ir

5c. 
15c.
5c. 

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

Afoksliszki rankvediiai ir 
kitokios knįgos 

Lietuviszka Gramatika paraižyta 
knn|go Mikolo Miežinio 

zKbėcėla ,, ,.
Kninga ilėl iszslmokinimo rokundų
Kninga dėl iszslmokinimo vlsasvlotinėe kalbos 15c 
Apie buwimą Diewo ,, 
Grlesznlnkas priverstas metavotis 
Pamokslai apie trosą ,, 
Talmudas ir musą žydai ,, ,
Szkala su kalba ,,
Prieszauszris „ „
Kaip |gyti pin|gus ir turtą 
Girtybė
Genių dėdė, graži pasakote kur iszrodyta, 

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

Amerikoje 20c., dėl perkupczlų po 10c. 
Kalendorius ant 1880 m. 25c. Ir ant 1800 m. 10c.

įvairios dvasiszkos knįgos^ 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvencių ir di
džiosios nedėlios, 
Tiesos Žodžei, 
Fillo tea arba kelias Į maldingą gyvenimą 
Pokllls Szventųjų ,, ,, ,,
Iszguldimas metiniu szweneziu 

labai naudinga knlngelė 
Mokslas Rymo kataliku ,, ,,
Kas yra griekasJ ,, ,,
Nekaltybė „ ,,
Vartai dangaus ,, ,,
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra nddal; su Iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 
Raktas į dangų ,, n
Didžioji nedėlia ,, ,,
Kaip Sumeniją nuspakajįti ,,
Vadovas Į dangų ,, ,,
/rlsigatavojiinas ant smerezio ,, 
Draugija dėl duazių ,, „
Lietu viszkos mlsz.ios ,, ,,

Visokį Abrozėliai bu maldelėmis po 5centus.

Lenkiszkos kningos
maldų pargabentos isz uimarės.

Westchnienie duszy pobožnej, zbifir naboteflstw 
1 pledui z przyd&nlem Drogi krzyžowej, Gorzklch 
žali i psalmOw „ „ „ „ h 1,50c.

Zloty Oltarz czyll zbiėr nabožeAstw dla chrr.eė- 
clan 1 katolikOw ,, „ „ ,, ,. 1,30 c.

Oltarzyk czyll zblčr nabožertstwa dla mlodzlety 
katollcklej ,, „ „ „ „ „ 70 c.

Wyborek nabožehstwa dla mlodzležy katollcklej
50 c.

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

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

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

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

10c.

i

LOCN’OS SPA USTU V^S.
Lietuvos Istorija, nd seniausių gadynių Iki 

Gediminui D. L. K., paraszyta 1850 m., 
Banano Daukanto. Kninga pirma, 

gaunama už 1,50c* 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczių 
paraszyta* Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „ 1,00.
Europos Istorija su žiamlapials „ 50 et
Lietuvlszkos Dainos isz. visur surinktos 2<X)c 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczių Motiejus Valancz.iauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apteka Diewo „ „ „ ,,
Aukso Verszis, labai puiki drama ,, 
Bolesiawas arba antra dalis Genowefos 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę 

žydo ir piktą augynimą wajku $1,00. 
Eglė, žalcz.lų karalienė Ir Iszgriovimas Kauno 

pilies 1382 m., du pulkus dramatal 
paraižyti Aleksandro Gnžuczlo, 

II(storije gražios Katrukos ir jos visokį 
,, „ „ atsitikimai

Historijo apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus 
isz. Neapolio ir apie Petrą kareivį 40c.

Hiatorije isz. laiko Francuzkos
,, ,, vainos Afrikoj’ 30c.

Isz po budelio kalavijo ir Kajimas, dvi puikios 
apysakos, ant lietuviszko perdėjo V. Stag. 40c. 
Istorija Septynių Mokintojų

,, ,, ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Mlloslawskis — — 80c.
Juozapas Konliiezewekis, arba kankinimas

Unijotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Konstitucija dėl darbinjkų — 10c.
Namelis pustelnįko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, historijo isz lajko 

80 et.

25 et.
20 et.

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

25c.

10c.

40 et. 
$1,00

,, ;, ponawojimo Nerono
Pujkus apraszyinaj tikru atsytiklmu !bz

,, cz.esu wajnos 186-3 matu
Prawadnlkas angetskos kalbos neabdar.

,, ,, ,, abdarytas $1,25.
Pujkus apraszyinas apie Lietuvi} ,, 
Rlnalda Rinaldlnas - ,, ,, ,,
Sonowes apraszyinas apie Duktery

,, ,, Fllypo Karejwlo
Sumysz.ymas arba bajine tūry dydeles akis 
Tykra tejsybe Ibz. Suwatku gubernijos 
Sz.wiesa Diewo „ ,,
Titkus Persą Karalius,

$1,00.
$1,50 et.

50 et.

»»

15 et.
65 et.
25 et.

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1058, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztuja fcloo.PIRMUTINE

dėl lietuvininkų pas 
SILVESTRĄ PAUKSZTĮ

Edwardsville, Pa

Jeigu sziezia a 
liausi,

Tai pas Pauksztį 
ską gausi.

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

Ateik broli pamatyti,

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

iw Joną Žukaucką

Sa.15.ixn.as
Juzo MiliauckOy

, Szaltas alus, skanus gėryinai, gar
dus, cigarai. Smagi vieta dėl užei
gos. Praszau brolius atsilankyti 
pas manę.

Jūzas Miliauckas,
M Ali ANO Y CITY.

penkio.se



