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Plyffioulh, Pi., 2 Sgahio.
Su nekantrumu laukė lietu

viai devinto \,8usivienyjiino“ 
seimo, nės m išlijo, kad jis ap
svarstys svarbiausius lietuvys
tės dalykus ir parodys lietu
viams, ką reikia daryti, idant 
jie naudingai ir pasekmingai 
galėtų darbūtis dėl savo tėvy
nės Lietuvos. Ir iszties, de
vintasis seimas mums, tarp 
daug kitko, parodė, ką mes 
turime daryti, idant musų 
darbavimasi atnesztų dėl tė
vynės pageidaujamus vaisius, 
beje:, seimas pripažino, kad 
pirmiausiai ir visulabjausiai 
lietuviai turi rūpintis apie 
praplatinimą ir pakėlimą tarp 
savęs mokslo ir apszvietimo, 
todėl nusprendė iszdūti savo 
kaėztais tiktai tokias knįgas, 
kurios butų visiems supranta
mos, o taipogi ir ątsakanczios 
dėl sužadinimo tairtiszkos 
dvasios, paremtos ant mokslo, 
aiszkių ir teisingų darodi- 
jimų. Neužmirszo seimas 
taip-gi rupintisi apie įsteigimą 
Hoi’s vienos augsztesnės Ame
rikoje lietuviszkos mokslainės. 
Ir teisybė, kas gali būti reika
lingiausia dėl musų kaip mok
slas: jeigu nenorime būti pa
žemintais, iszjūktais ir panie
kintais, turime kaip galint 
griebtis už mokslo. Jeigu ne
norime, kad musų czionyksztė 
Jauna gentkartė butų nu
mirus dėl savo tėvų kalbos ir 
Lietuvos tėvynės, turime visas 
pajiegas padėti, idant ją tau- 
tiszkai apszviesti. Be tikro 
mokslo ir tautiszko apsiszvie- 
timo lietuviai Amerikoje, ant 
kurių sziądien visa Lietuva 
daug pasitiki, turėtų anka- 
cziaus ar vėliaus isznykti. 
todėlgi, jeigu nenorime, kad 
istorija užraszytų, jog tiek ir 
tiek tnkstanczių lietuvių atvy
kę į Ameriką, į liūsybės žemę, 
susiliejo su kitomis tautomis 
ir numirė dėl savo tėvynės, 
tiirime viską daryti, turime 
pagaliaus apie tūlus kitus da
lykus užmirszti, idant tiktai 

daugiau laiko ir vėkos turėtu
me dėl pakėlimo ir praplati
nimo mokslo tarp savęs.

Lygia dalia seimas aiszkiai 
parodė, kad tarp Amerikos 
lietuvių yra pasiszventimas 
tautiazkūse dalykūse ir, kad 
jie gali su pasekme darbūtis 
dėl savo tėvynės. Idant apie 
tai persiliudyti, nereikia toli 
jieszkoti, nės pagal i aus per 
patį seimą galima buvo patė- 
myti, kaip tūlos žmogystės 
darbavosi ir rūpinosi dėl abel- 
no lietuvystės labo, negailė- 
damos nei vargo, nei pinįgų. 
Žodžiu, tas seimas aiszkiai pa
rėdė, kad lietuviai, jeigu tik 
tai gyvens sutikime ir meilėje, 
ir darbūsis dėl savo tėvynės, 
užmirszdami apie savę ir savo 
asabiszkumus, galės daug ir 
daug gero padaryti ir nemažai 
prisidėti prie isztraukimo Lie
tuvos isz dabartinio apverks
iu in go jos padėjimo.

Seimas yra labai dėkingas 
Scrantono lietuviams, o ypacz 
vietiniam prabaszcziui, g. kun. 
M. Pėžai, už tai, kad viskas 
dėl jo buvo taip rūpestingai 
ir gražiai parengta, jog nega
lima buvo pagalinus nei rei
kalauti, nei padaryti ką ge
resnio. Daugumas delegatų 
vieszėjosi pas g. kun. Pėžą, 
kuris jūs priėmė labai meilin
gai-

Taipgi ir p. Blažys brolisz- 
kai patarnavo daugeliui dele
gatų jųjų pareikalavimūse. 
Todėlgi tegul gyvūja Scranto
no lietuviai ir jų prabaszczius!

— Sekancziame numeryje 
daugiau bus raszyta apie sei
mą ir jo nusprendimus. Į szi- 
tą nespėjome ir negalėjome! 
patalpinti.

N. 17 ,,Apžvalgos“ patilpo 
Dr. Szliupo iszpažinimas. Po 
straipsniu yra pasiraszęs Sze-' 
nadorietis. Jis patėmija, kad 
iszpažminias patilpęs ir „Vie- ' 
nybėje“, bet klaidžiai esąs 
perdėtas isz angliszkos kalbos, 
nės, sako, matyti, kad perdėm 
tojas nelabai suprato anglisz- 
kai. Mes nū savęs pasakysi

me tik tiek, kad p. Szenando- 
rietis ir nekaip anglįszkai su
pranta, kad visą tą, klaidžiai 
iszguldytą, straipsnį J beveik 
visai gyvai perraszė -isz „Vie
nybės ir nusiuntė į „Apž.“ re
dakciją. Apie tai gali persi
liudyti kiekvienas, paėmęs 
NN. 27-29 „Vienybės“ ir N. 
17 „Apžvalgos“.

Lenkai nori su lietuviais 
broliautis, bet tankiausiai tik 
žydiszkai. Gana bus dėl per- 
siliudijimo szių dviejų atsiti
kimų. Užpereitą mėnesį Phi- 
ladelpliijos lietuviai darė pa
rapijos piknįką, ant kurio bu
vo-užpraszę kelioliką lenkisz 
kų draugysczių, kurias taipgi 
vietiniai lenkiszki laikrasz- 
cziai ragino ir užtikrino, kad 
daugybė lenkiszkų draugys
czių ims dalyvumą ant to lie
tu v iezko pasi 1 i n ksm i n i mo.
Bet kaip reikėjo, tai vos rodos 
viena draugystelė pasirodė ant 
lietuviszko pasibovijimo. 24 
d. pereito mėnesio Balti mores 
lietuviszka kareiviszka szv. 
Kazimiero draugystė darė pik
nįką, ant kurio taipgi buvo 
užpraszę vietines lenkiszkas 
draugystes ir tikėjosi, kad ne
atsisakys, nės jijė jau nesykį 
ant lenkiszkų iszkilmių ėmė 
dalyvumą. Tacziaus ant ap
maudus tenykszczių lietuvių 
vietinės lenkiszkos draugystės 
ne tik kad atsisakė, bet pkga- 
liaus lietuviszki rimti karei
viai buvo isz lenkų pusės ant 
jūko iszstatyti, beje: laike ka
da lietuviszki kareiviai sto vė
jo paradoje prie savo bažny- 
ežios, tūlas lenkas kareivis 
Suszinskis atėjo pas lietuvisz- 
ką bažnyczią ir pasakė lietu
vių kareivių kapitonui Na- 
riauskui, kad lenkiszka szv. 
Vladislovo kareiviszka drau
gystė laukia prie savo bažny - 
ežios, norėdama imti dalyvu
mą lietuviszkoje parodoje. 
Patikėję tam lietuviszki ka
reiviai nuvyko iszkilmingai 
pas lenkiszką bažnyczią pasi
tikti sveczių. Ale tenai vie

toje szv. Vladislovo draugys- 
įtės, pasitinka jūs ir perstato 
j vienas pats Suszinskis lenkisz- 
Skus kareivius/ Žinoma, lietu
viai, pamatę tokią apjūką, nu* 
sispjovė ir nuėjo savo keliu. 
Isz tos priežasties ir piknįkas 
nelabai/ linksmas buvo, nės 
lietuvių szirdys buvo kietai 
užgautos. . . . Tai toks pasi
elgimas Philadelplii jos ir Bal- 
timores lenkų su lietuviais!

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rėdyta. Jei 

kur norimus žmogus, misti 
isz prekystės, baisiai sunkiai 
jam pasiseka prie jos prisi
grūsti. Aplinkui prekystę 
apstoję virtinių virtynės žydų; 
galvą jie guldo, kūdidžiausių 
nedorybių stveriasi, skundžia, 
peikia, apjūkia, grūmoja ir ką 
tik įmanydami daro, kad tik 

! neprileisti prie prekystės mus 
žmogų. Žinoma, tas viskas 
nieko negelbėtų, kad tarp lie* 
tuvių butų vienybė. Kad sto
tų savas už savą, žydai visi iki 
vienam nuskambėtų su savo 
nedorybėmis ir riksmais. Bet 
czionais tai ir nelaimė, kad 
mus žmonės da tiek nesubren
dę, kad suprasti, koksai bjau
rus yra sutvėrimas žydas. 
Nevienas isz datyrimo pama
to, kad žydas nėra geru žmo
gum ir vadina jį'visokiais ne
gražiais vardais: sukeziura, 

jnedaverka, smarve ir t. t. 
Tszdrivijęs taip nedailiai, ežia 
(jau, pavymui apsisukęs, isz- 
teisina jį. Ant to, jis sako — 

'žydas, kad suktų. .. . Szne- 
kėk tu dabartės ką ežia (lan
giaus! Mat žydas tik dėlto, 
kad žmones suktų, o mus žmo
nės tai tarytum tik dėlto, kad, 
kaip kaimenė nepri tingų gy
vulių, eitų pas žydą, kad tas

j jūs apsuktų. Jei isz szirnto 
lietuvių vienas padarys pada
rys kokią suktybę, tūjaus visi 
szaukia: katalikas, katalikas 
— o arszesni katalikai už žy
dus! Bet tegul szimtai žydų 
suka atvirai žmones, o atsiras
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tarp jų vienas, katras taip mo
ka paslėpti savo suktybes, 
kad isztolo žiūrint rodos, kad 
jisai visiems gero velija, tūjaus 
kvailiai ir kuždasi: katalikas 
žmogus nė vienas taip kitiems 
gero nevelytų... Ir dideliai 
įstabu, kaip tai žmonės kas
dien matydami, pagaliaus ant 
savo kailio atjausdami, žydą 
suktybes, viską nukenczia ra
miai, da pagirdami ,,žydelius“. 
Ar tai taip apsipratę su žydų 
suktybėmis, kad jų negali nė 
atjausti, kaip kad apsipratęs 
sziltame vandenije kūnas ne- 
jauczia szilumos vandenio? 
Nė vienas netiki žydui, nepa
dės į jo rankas pinįgų ar ko 
kito. Bet tas neiszsitikėjimas 
yra lyg koksai instiktyviszkas, 
visai nesuprantamas. Kada 
žydui nė vienam nepaves pi
nįgų, žmogui lietuviui ne vie
nam jūs padūtų, bet apsisukęs 
sakys: „Nėra geresnio draugo 
per žydą....“ Isztiesų, kad 
tikėcziau į visokius monus, sa- 
kycziau, kad žydai prisikerė- 
j oi) mus žmones.

Yra daug tokių žmonių, ku
rie aiszkiai mato, kas tai yra 
žydas, bet perdaug su jais ap
sipratę. Jei ko reikia, n‘eina 
į lietuvio krautuvę; tai pas žy
dą arcziaus, tai pas lietuvį nė
ra visko, o nusipirkus vieną 
daigtą pas lietuvį busenti gė
da eiti pas žydą kito daigto, 
arba da kvailesnę kokią prie
žastį prasimano.

Bet su tikru pasibjaurėjimu 
žiurau į lietuvius, kurie su
pranta arba bent turėtų su
prasti, kiek mums žydai blogo 
daro, o vienok už pinįgus par
sideda žydams ir iszvien su 
Jais slogina lietuvius. O to
kių da gana yra. Kur žydas 
nepriveikia ką mums blogo 
padaryti, nusisamdo arba visai 
nusiperka kokį parsidavėlį, o 
tas labai moka pakiszti kitam 
koją ir parmesti. Neseniai 
buvo vienas atsitikimas Sin- 
tauluse (Naumiesczio pav.), 
kur vienas parsidavęs žydams

1 j Priaikerėjo — primmonyjo.
i

lietuvis pakiszo koją kitam 
lietuviui ir szis antrasis, lie
tuvis negalėjo įsitaisyti savo 
krautuvę.

Apsidairęs Szakiuse (Naum. 
pav.), p. D. nerado parsamdo- 
mo namo krautuvei ant ge
riausiosios gatvės, o kur u^ 
pakalije nenorėjo skursti. 
Susimislijo tada įsitaisyti 
krautuvę nors bažnytkiemije 
Sintautūse. Rado tenais vie 
ną namą, kursai butų p. D. 
tikęs krautuvei. Kitados tą 
namą valsczius samdydavo sa
vo kanceliarijai, bet szįmet 
vaitas ketino kitur , samdytis 
vietą kanceliarijai. Kaip tik 
žydai dagirdo, kad iszsikrausz- 
ežius isz tenais kanceliarijai, 
bus kataliko krautuvė, bijaus 
susivarvalevę paraszė ponui 
vaitui obligą ant 50 rūbinį ir 
vaitas taip dailiai pariktavo, 
kad tenais krautuvė negalėjo 
būti, nės jis ketino palikti 
kanceliariją. KaJ tai vaitas 
butų koksai praszcziokėlis, 
nebūtų nė tokio padyvo, o da
bartės, „vei vėrinis“, ilgus me
tus pradinės mokslainės „pra- 
pesorium“ buvę. Už tai daug 
nedailiaus tokiam, kaip nieko 
nemokytam ukinįkui, kad jis 
pasigodijęs ant 50 rublių pa 
mažino viena lietu viszka krau
tuve, kurios sziądien turi to
kią mums svarbą.

Mus parsidavikai matyti, 
nelabai nori atsilikti ml mas
kolių, kurie ir bepaliovos kru 
ta. Dabar maskolių valdžia 
atperka ml kompanijų gele
žinkelius. Tas butų gerai, 
nės ketina už pavėžinimą pi- 
giaus imti, kaip draugystes 
imdavo. Tiktai jau rodos ne- 
sykį sakiau, kad maskoliai 
praktikoje versdina priežodį: 
„Nėra to blogo, kas neiszeitų 
ant gero“, pas jūs tas priežo
dis, bent kas link musų, iszei- 
na visai atžagariai: „Nėra to 
gero, kas neiszeitų ant blogo“. 
Geležinkeliu važevimas atpigs, 
bet patsai geležinkėlis pastos 
lyg kokia naujokyne Masko
liuos Lietuvoje ir Lenkijoje.

Visus tarnus prie geležinkelio 
pristatys staeziatikius, o kata
likus netik nepriims, bet ir 
dabar esanezius be jokio atsa
kymo atstatys. Kaip „Kraj‘ 
us“ pasiėmęs isz maskoliszkų 
laikraszcžių padūda žinią, va 
kariniame kraszte prie gele
žinkelių tarnauja 7,000 lenkų, 
kurie neužilgo visi iki vienam 
neteks tarnystes. Ant jų vie
tos atbugdys, nereikia nė pa
sakoti, staeziatikius. Bus 
daili naujokynė Lenkijoje, o 
kada pateks Lietuvos geležin
keliai į valdžios rankas ir 
czionais prikimsz kacapų. 
Isz visų pusių ant mus gula; 
kad jie atsigulę nė nesikeltų!

Senapilės gimnazijos inter
natas jau pripildytas. Daug 
vargų pakėlė ponas derekto- 
rius, pakol jį pripildė; reikėjo 
ir barti mokįtinius, ir gąsdįti 
ir kolioti ir gražumu praszyti. 
Vis-gi savo padarė ar sziokiu 
ar tokiu bud u. Cerkvė gim
nazijos irgi jau gatava, pa- 
szventįta. Sulyg sziol da ne
girdėti, kad mokįtinius kata
likus varytų į cerkvę. Pa- 
laukkim, gal da neįsidrąsino 
maskoliai. Gimnazija gavo 
kitą direktorių — atkėlė į Se- 
napilę direktorių Suvalkų 
gimnazijos. Kas jis yra per 
pauksztis, da asz nieko neži
nau.

Ukinįkai rugius baigia sėti, 
kiti jau atsisėjo. Nil laukų 
viskas nuvalyta, iszskyras bul
ves ir kurnekur linus. Tur
gus nenori pakilti. Žąsis tru
putį pabrango ir rugiai. Bet 
už rugius branginus moka tik 
patys ukinįkai, pirkdamiesi 
sėklai. Javų prekėj ai neper 
moka nė už rugius.

Bitinįkai skundžiai, kad szį 
metą labai menkai medaus 
laimėjo. Kiti nė po biskį ne
gavo iszsiimti, džiaugdamiesi, 
kad nereiks dadėti ant žiemos 
maisto. ,

J. Vėžys.

Isz Kaltinėnų, Kauno r ė- 
dykos, Raseinių pav. Tikos 

man važiūti isz Kražių per 
Kaltinėnus ant Szilalės; kelias 
eina pro szalį kapinių, pamis* 
lyjau sav neilsėsiu priekareze- 
mos, bet apsistosiu pas kapi
nes, vienkart pasinaudosiu isz 
to laiko, tai yra aplankysitbka- 
pines ir sukalbėsiu už duszias 
savo draugbrolių keletą amžiną 
atilsį. Tfl įėjus pro vartus 
kožnam ateiviui smeigiasi į akis 
gražus darželis ir atminties 
akmū kunįgo RadaVycziaus; 
nū to akmens einant į pietus 
per kapines matyti visokių at
minties akmenų ir kryžių ge
ležinių su lenkiszkais para- 
szais „Tu spoczyvvają“ arba 
„Dom S\viętej pamięci“, tūm 
tarpu nuėjus 30 žingsnių. pro 
koplyczios didžiausias duris 
nesitikėtai pamaeziau atmin
ties akmenį nū pusantro augu* 
mo augszczio, ketvirtainiszkam 
pavidale smailų stulpą, o ant 
jo galiūnės geležies kryžių, o 
ant pirmos pusės to akmens 
žemaitiszkas paraszas, bet la
bai sunkiai tegalėjau perskai
tyti, nės raidės prasto raszto 
ir apaugusios kiminais (sama
nomis), bet per ilgą taiką su
lasiau, raides į žodžius, o po 
sudėjimui sziokios pasirodė 
eilios:

„Žynok atejwi, jog ti kapa j 
i ra,

„Zemajczy mokita yr gar
singa wira,

„Kurs kalba Tiewu sawa 
iszraszity tvoszka,

„Aprašai y r wadinos Dioni
zas Poszka,

„Metus 1830 sutartis užtika,
„Bet uždirbta pasaulej szlo- 

wi jo palika.
Ant antros pusės szioks pa

raszas :
„Przez wdzięcznošč Dionb 

žemu Poszkewiczowi ur: r. 
1775, a umarlemu w ro: 1830. 
Juzefat Poszkewicz Vystavvil“.

Net man akys praszvito, 
iszvydus tokią svarbią žinią; 
kurios czion netikėjausi atras
ti, dėlto, kad dar jaunas bū
dams skaieziau kalendoriuje 
jo eilias, o ten buvo raszyta,
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jog jis gyvena Girdiszkės pa
rapijoje, nežinau isz kokios 
priežasties jį czion palaidojo. 
Ketinau ten važiūti apžiūrėti 
ir isztirti atlaikus jo darželio 
ir pamatyti bent kelmą to 
garsingo ant visų Žemaiczių 
ir Lietuvos anžūlo, vadinamo 
Baubliu, kuriame tas garsin
gas vyras gyvenimą buvo už
dėjęs ir gyvendams tame an- 
žūle daug raszė tautiszkų da
lykų, bet man iszpasakojo vie
nas prietelius, kad toje vietoje 
yra tiktai trobelė, vadinama 
knpitininku, tai yra vaikiu P. 
Volmero, kurs tą vietą dabar 
valdo.

Nežinau isz kokios priežas
ties musų inteligentai, mina- 
vodami Lietuvos raszy tojus, 
kaipo tai Donilaitį, Daukantą, 
v. Volonczauską, ir kuri. A. 
Juszką, neįdėjo ( ?R.) D. Posz- 
kos taipogi ir L. Ivinskio, ku- 
riūdu vyru tame laike, kada 
lietuviszka kalba buvo visai 
nukalėta lenkiszkos, drįso dar- 
būtis ant lietuviszkos dirvos. 
Dėlto praszau jūsų, mieli bro
liai, žemaicziai ir lietuviai, 
apraszyti platesniai apie tū- 
du vyru, o labjausiai apie tokį 
darbsztų vyrą Poszką.

Jons Szviesdaris.

Daeina žinios, kad 2 d. at 
einanczio mėnesio bus perkra- 
tomą pro va Kražių kalti nįkų 
(!). Apskųstųjų lietuvių esą 
71, kuriūs ginsią 6 advokatai, 
pastatyti isz valdžios pusės, 
nės, sako, nelaimingi žmonės 
negalėję gauti nusamdyti ad
vokatų, nės jie bijoję papulti 
į general-gubernatoriaus bei 
gubernatoriaus nemalonę.

Liūdinįkų busią į 200 ir 
prova buk tęsis per 10 dienų.

Buk ypacz kaltiną už tai 
Kražių kankintinius, kad jie 
padavę praszymą Danijos ka
raliui, kuris nors esą artus ca 
ro giminaitis, tacziaus sveti
mas valdonas, ir, kad jie laike 
pjovimo ir szaudymo, dengėsi 
savę caro paveikslu, į kurį to
kiu budu buvę priversti kazo

kai szaudyti, tadgi Kražių 
kankintiniai baisiai pažeidė 
cariszką majestotą. Ant pro
ves pribusiąs ir gi isz Petro- 
pilės teisybės uftnistras Mu 
raujovas. f

Apie lietuvius sviete. 
Aprikoje pietinėje, respubli
koje Transvaal, mieste Johan
nesburg, yra lietuvių taipogi 
nemenkai, kame raszo taip:

Transvaal, Johannesburg 
2 Gegužio 1894 m.

Į (judotiną knįginyczią Mo
tiejaus Noveskio Tilžėje.

Atsitolinę mes lietuviai nū 
savo tėviszkės ir, apsigyvenę 
svetimoje szalyje, .norėtumėm 
daug maž turėti žinias apie 
savo brangią* Lietuvą ir tėvisz- 
kę, ir dėlto raszau praszydą- 
mas ar ne galima butų, gau
ti laikraszczių lietu- 
viszkų, kaipo tai „Ap 
žvalgos“ ir „Ukinįko“ arba ir 
kitokių su žiniomis isz Lietu
vos ir t. t. Būdami Lietuvo
je taipogi užlaikėme ir naudo
jomės jais; taipogi ir dabar 
jei tiktai galima prisiųsti į 
Apriką, su džiaugsmu lauktu- 
mėm ir dėkingi būtumėme.

Czionai Transvaalo re- 
publikoj, įpatingai mieste Jo- 
hannesburgo, nemažas būrelis 
yra apsigyvenusių musų lietu
vių, katrie taipogi norėtų gau
ti rasztus dėl pasiskaitymo, 
tik didžiausia bėda pakol at
rasime kelią, isz kur galima 
pasinaudoti. Ir dėlto gi mel
džiu musų praszymo iszklau- 
syti, dūti atsakymą su rodomis 
ir kiek isznesz prekė ir koki 
laikraszcziai naudingesni dėl 
musų czionai esanczių. ,,Ap
žvalga“, jeigu yra prie tamstų, 
tai nū NN. 1 szių metų pra- 
szome prisiųsti. Taipogi pra- 
szorne paraszyti, kokiu budu 
turime mes iszsiųsti prekę dėl 
atsilyginimo.

Jeigu tamstoms butų reika
lingos žinios isz Aprikos, apie 
szį krasztą, tai mes pasistoro- 
siine prisiųsti apie ką tiktai 

reikalausite.
Lauksime greito atsakymo 

ant szių paklausymų.
Pasiliekame, velydami dėl 

tamstų viso gero, E. Vagner
S. Malinovskj.

Antraszą praszome raszyti 
ant pravardės:
Africa. S. Mali non vski,

xTransvaal, Johanesburg, 
South Africa R. Post. O.

— 14—VII 94 m. Johannesburg. 
Gūdotinas Pone Noweski!

Nedėlia ankscziau sulaukė
me nū Tamstos atsakymą ant 
pirmos musų gromatos su pri- 
siuntimu penkių N N. pasky 
rių laikraszczių. už ką labai 
esam dėkingi, ir isz to storosi 
mėsi pasinaudoti. 'Pirmiausiai 
savo paiszalu, norėdamas isz- 
pildyti Tamstos praszymą, o 
mano prižadėjimą, t. y. ap
raszyti daugmaž apie szį 
Aprikos krasztą, rupinsiūs 
teisingai pagal savo apmaty- 
mą jį apraszyti.

O tai isz kokio kraszto mes 
paeiname ir kaip seniai czio
nai apsigyvenome: Czionai 
republikoj Transvaal mieste 
ir apygardoje Johannesburg© 
yra apsigyvenusių brolių lie
tuvių apie 100 asabų; žinoma 
nevisi kartu atvaževo, yra to
kių, katrie jau gyvena ketvir
tas arba penktas metas, o kiti 
paskiau pribuvo. Czia vis 
dauginasi lietuviai ir kožname 
mėnesyje daugiau, ir isz Ame
rikos atvažiūja, tos laimės 
jieszkodami, ale czion sutinka 
kitoniszkai. Lietuviai czionai 
apsigyvenę visi isz Maskolijos, 
Kauno rėd., pa vietų Panevė
žio ir Sziaulių, parapijų 
Sziaulėnų, Szeduvos, Rozali- 
no, Pakrojaus ir kitų, taipogi 
puslenkių isz miesto Panevė
žio. Asz ir mano drangas 
kelionės S. Malina^uckas isz 
Panevėžio pavieto paeinam; 
isz savo tėvynės iszkeliavom 
1894 metūse, atvaževom į Lie- 
po jų geležinkeliu, o czionai 
iszbuvome keletą dienų, pakol 
gavome garlaivį, katras nu

vežė mus į Angliją. Anglijo
je iszbuvome 4 dienas, pakol 
nupirkome szifkortes ant to
lesnės kelionės ir už katras 
užmokėjome po 10 svarų 
sterlingų ir 10 szilingų (ant 
maskoliszkų pinįgų po 100 
rublių suvirsz). Po tam sė
dom į didį garlaivį ir plaukėm 
per mares 23 dienas, pakol 
pasiekėm Aprikos miestą Kaį>- 
sztadtą (Kape-Town); czio
nai apsižiūrėję, kad nieko dėl 
savęs gero neatrandam ir ap- 
simisliję, traukėm toliaus ge
ležinkeliu lyg Johannesburg©, 
už kelią užmokėjom po 4 sva
rus ir 10 szilingų (45 rublius 
kiek vienas) ir czionai taip 
pat tą paczią laimę sutikom. 
Keletas metų atgal, kol statė
si czionai tas miestas, te buvo 
labai geras pelnas, galėdaVo 
po porą ir daugiau svarų už
dirbti ant dienos/ale kas me
tas svietas vis plaukė kaip 
vandū isz visų szalių, o dau
giausiai žydų, kurių skaitlius 
isznesza apie į gyventojų 
miesto Johannesburg©, o vi
sam Johannesburg© skaitėsi 
sziame laike gyventojų 300,- 
000 duszių. Apygardoje to 
miesto daugel yra uždėtų 
aukso ir sidabro kasyk
lų, ale musų žmonės nega
li gauti uždarbio, dėl to, kad 
nemoka kalbos; pristovai ir 
virszinįkai yra anglikai, o 
prie darbo procevoja už nedi
delę mokestį szio kraszto žmo
nės, vadinami kafrais. Ir 
taip, kur tik prastesnis darbas 
ir sunkesnis, tenais vis jūdie- 
jie dirba: anglikai gėdžiasi 
dūti prasto darbo dėl balto 
žmogaus. O musų žmonės 
atvažiūja, nemokėdami kalbos 
daugiau, kaip prigimtos, tai 
tokiems yra labai sunku ir 
reikia jieszkoti pagelbos pas 
žydus savo kraszto, kad jie 
priimtų prie darbo, o kaip ži
noma žydas tik, kada pritrūks
ta žydelio priima krikszczionį 
arba, kur žydelis negali datų- 
rėti, tenai musų žmogus gau
na vietą, bet neužpelno tiek,
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kiek žydeliai; dabar jau ir 
tokių vietų sunku gauti, ba 
daugumas vaikszczioja be dar
bo; isz to galite suprasti, kad 
yra sunkus gyvenimas, o la
biausiai musų žmonėms. Pirm 
poros trejeto metų czionai 
daug budinkų budavojosi ir 
žmonių mažiaus buvo, o dabar 
visokių amatnįkų ir be amatų 
priplaukė ir vienas ant kito 
lipa.... Pabrikų apart ka
syklų beveik nėraj dėl to, kad 
Transvaals padarė su Anglija 
sandaras laike karės 1891 
metų, idant visokį tavorai bu
tų imti isz Anglijos, per tai, 
nors Transvaals turi savo val
džią, ale ne visas provas ir 
dėlto nors bagetas labai butų 
krasztas, ba daug aukso ir 
sidabro ir kitoniszkų metalų, 
ale tas visas, galima sakyti, 
eina į svetimas rankas. Czio
nai žemė labai vaisinga, ne
kuriu javų grudai iszdūda 
100 grudų, kvieczių kad už 
auga 30 arba 40 grudų ant 
grūdo, tai jau sako, kad blogi 
metai. Žmonės labai dideli 
tinginiai: jie nedirba žemės, 
tik užsiima su gyvuliais; gas- 
padorius, vadinamas czionai 
farmeris, turi po neapmatomą 
szmotą žemės, o dirbamos po
rą akrų, ale už tai avelių lai
ko kokius 4000 arba daugiau, 
jauczių kokius 500 ir daugiau, 
ir taip, kad jam prireikia pi- 
nįgų ką nusipirkti, tai jis va
ro į miestą porą desėtkų jau
czių, kokį 100 avelių ir paima 
szmota pinįgo. O dar isz tų 
savo daržų ir javų atveža kaip 
tik nupjautų, nekultų ant 
pardavimo. Nekurius javus 
miežius, avižas gali tris kar
tus sėti ir pjauti.

Miszkų czionai nėra, ati- 
denktas laukas, didei kalnū- 
tas, medžius auganczius tiktai 
tenai sutikti galima, kur žmo
gaus ranka sodino; yra teisybė 
tarp skalų ant kalnų iszaugę 
nedidelio augumo medžiai pa- 
naszus labjaus į kulinų arsz- 
kėczius, negu į augalotus me
džius; toliaus kraszte Trans-

vaalo į žiemius, isz apsakinė
jimo dažinojau, kad yra dide
lis szmotas miszko, važiūjant 
užima keletą dienų, pakol 
pravažiūji ir į czionai stato isz 
tenai malkas; bet taipogi nors 
yra drūtų, ale neaugaloti, pa- 
dabni yra į arižolą, ale smar
kiai kieti. Isz vaisingų me
džių taip pat, kaip ir pas mu
mis, tik žinoma, tie patys obe
liai ir gruszios ne suvisu to,- 
kios, ba priguli prie ki- 
toniszko klimato. Klimatas: 
vasaros esti labai lietingos, ta
da atsidaro visos upės; sziltu- 
mas nevienodas, siekia 40 o 
termometro. Taipogi pavasarį 
ir rudenį nelabai galima at
skirti nū vasaros, žiema prie- 
szinga vasarai, ba kaip stoji 
kokis 3 arba 4 mėnesius ne
matai czionai nei laszo lietaus, 
tada iszdžiusta labai žemė, di
di vėjai neszioja dulkes neisz- 
pasakytai; czionai toki smar
kus esti vėjai, kad nū poros 
svarų akmenius kartu su dul
kėmis nesza, budinkus su
griauna t. t. Žiemos laike, 
t. y. dabar, naktimis esti szal- 
nos, galimo rokūti apie 4o, o 
dienose szilta; žolę, kuri pali
ko ir jau nū kaitros iszdžiu- 
vus, uždega, kad ji neperisz- 
kadytų augimą szviežios ant 
pavasario žolės, ir taip kada 
degina labai gražu naktimis, 
matosi ugnies neapmatomi pla
tumai ir vis traukiasi gangrei- 
tai su spėka maszinos greitu
mo toliaus ir toliaus. Tams
tos galite suprasti apie tai, 
kad asz paiszau apie krasztą, 
kur gyvenu, ale gangreit ir 
kitūse krasztūse Aprikos taip 
pat yra, kaip isz apsakymo gir
dėjau, bet tikrai da nežinau ir 
szioje gromatoje neturiu drą
sos apsakyti, kad nepalikcziau 
melagiu. Daugiau apie bro
lius lietuvius žinot žinau, kad 
yra Kape Town, Kimberley, 
Port Natal, ale kiek jų tenai 
yra, negaliu skaitliaus padūti; 
o isz Johannesburg© koks de- 
sėtkas lietuvių isz važiavo į 
szviežiai per Angliją užimtą

Vienybe
kraszta, vadinama „Matabe 
la Land“, kiti rokūja, kad te
nai labai. geras užpelnąs, o 
kiti peikia labai, tikrai nega
liu žinoti, kaip ten yra. Žo
džiu sakant, Aprikos žemė 
tikrai yra bagota ant aukso, 
sidabro ir daug kitų brangių 
skarbų, tik kultūra žemai sto
vi szios žemės * gyventoji^ nū- 
gų j ūdų jų žmonių, kurie yra 
amžini tinginiai ir nesirūpi
na apie tai, o isz atėjūnų dau
giausiai uždirbę keletą desėt 
kų svarų sterlingų skubina 
atgal į savo krasztą. Kaip 
biednesni, taip ir bagotesni 
nežiūri ant žemės iszdirbimo, 
bet tik ant deimantų, aukso, 
ir sidabro ir taip sakyti, kad 
kožnas czionai veda gyvenimą, 
kaip meszka po laužu. Link
smumo jokio nėra.

Dabar apsakysiu apie pre
kes nekuriu daigtų: kukurū
zų maiszas, nū 5-6 pūdų, mo- 
kasi lį -2‘ svarų sterlingų, 
bulvių maisziukas, nū lį pū
ro, 1-1 į, avižų su sziaudais at
vežtų, kaip tik nupjautų ir kū
leliais surisztų, kaip' tik su 
gniaužte apgniauži, mokasi 
3 penai, vidutinė galva ko
pūstų 6 penai arba ir dau- 
giaus, už 6 morkas 6 penai, 
pieno butelis 6 penai.

Persipraszau, kad ant tams
tos gromatos tūjaus negalė
jau dūti atsakymo, ale isz sa
vo gero noro, norėdamas su
taisyti sziokią tokią lietuvių 
draugystę ir nuspręsti apie 
iszraszymą laikraszczių ir ki
tų knįgų: ale tas mano uždą- 
vimas labai sunkiai klojasi, 
vienas sako nežinau, kaip il
gai czionai paliksiu, antras, 
kam man to reikia ir t. t.; yra 
tokių, katrie didei akvatytų, 
ale szviežiai atvaževę, mierka- 
vojasi su grasziu, su laiku, bet 
su Dievo padėjimu gal kaip 
nors sutversiu sziokią tokią 
draugystę. Szi rd ingai svei 
kindami pasiliekam velyda
mi tamstoms viso gero. Tar
nai Lietuvos. ,

Kikilis, ir kiti.

Todėlei yra pareiga kunįgų, 
kurie turėtų aplankyti nors 
porą kartų ant metų tokiūse 
pasviecziūse gyvenanczius lie- 
tuvnįkus, nės jie tenai yra ne
buvę nū iszėjimo isz tėvynės 
spaviednės, kaipo ir kitų tikė
jimo pareigų neatlikę, ką len
kai, vokiecziai jau seniai yra 
aprūpinę. Visi žinome, kad 
Anglijoje yra daugel lietuvių, 
bet apie kunįgą nieko negir
dėti, apart vieno vokieczio 
kun. von Lassbergo, kuris, ma
tydamas kokį lietuviai ken- 
ežia dvasiszką badą, iszsimo- 
kino lietuviszkai jeib galėtų 
suszelpti lietuvius nors d va- 
siszkūse reikalūse, o isz musų 
lietuvių kunįgų nei vieno dar 
neatsirado, kurs eitų jieszkoti 
tos< nuklydusios avelės ir pa
stiprintų ją dvasiszkūse bei 
tautiszkūse dalykūse.

Zambrukas,
---------------------------------------- 11^1 ♦- + —■ ---------------------------- -

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
27 Rugsėjo buvo baisus at

sitikimas mainose Simpson ar
ba Carbondale, Pa.: keturi 
darbinįkai likosi užgriūti per 
virszutinį anglių nupūlimą. 
Nelaimingieje yra du angliku 
ir du slovaku. Nežinia, kaip 
greit jūs isz žemės iszims.

— New Bedford, Mass.,. 
27 Rugsėjo. Didelis audimo 
ir kitų iszdirbinių darbinįkų 
straikas pasibaigė ir darbinį
kai pergalėjo pabrikantus 
darbodavėjus, nės turėjo už
ganėdinti visus darbinįkų rei
kalavimus.

— J acksonville, Fla., 26 
Rugsėjo. Užėjo baisi audra, 
kuri daug namų sugriovė, lai
vus paskandino ir kitokios 
blėdies pridarė. Blėdies pa
daryta į 1,000,000.

Kaip girdėti, popiežius ren
giasi įsteigti Suvienytose Val
stijose pasiuntinystę visai ne- 
prigulmingą nū propagandos, 
bet tik nū paties popiežiaus. 
Bet ir dabar beveik taip yra,
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nės msgr. Satolli daug baž
nytiškų klausymų iszrisza, 
kuriūs reikėtų į propagandą 
siųsti.

Kaip praneša svetimtau- 
tiszki Iflikraszcziai, caras sun
kiai serga ir maža iszgyjimo 
viltis. Jis esąs taip nupŪląs 
ant dvasios ir nihilistų {gun
dytas, kad niekam nebenoriąs 
užsitikėti, pagalinus savo ar- 
tymiausiams giminaicziams. 
Jam rodos, kad visi tykoja 
ant jo gyvasties ir nori jo pra
pulties. Isz daktarų tik vie- 

\ nain Zacharinui užsitiki, klau- 
įso jo rodos ir priima jo prira
šytus vaistus. Kitų gi nepri
sileidžia, nės bijo, kad jo ne- 
nunūdytų. Pereitą nedėlią 
paszaukė isz Vokietijos garsų 
daktarą, kuris rodija jam pa
mesti Bielovėžos girią, o va- 
žiūti į sziltesnį krasžtą, beje į 
Krimą; į kur rodos neužilgo 
ir vyks. Visi makoliszki pa
triotai yra užimti klausymu, 
kas butų, jeigu caras numirtų.

- Daugumas pranaszauja, kad 
po caro miriui taptų valdi- 
mieru visos Maskolijos ne vy
resnysis caro sūnūs, bet ant- 

■ rasis, nės vyresnysis esąs silp
nas ant kūno ir dvasios.

Už caro sveikatą netik visi 
popai meldžiasi, bet valdžia 
verczia, kad ir katalikiszkoji 
dvasiszkija maldautų dėl caro 
nū Dievo sveikatos. Bet 
mums lietuviams rodėtų, kad 
caro dienos butų sutrumpin
tos, nės gal tūmi ir musų tė
vynės persekiojimas ir žudy
mas sutrumpėtų...

Caras, kaip paskiau prane* 
sza, jau nemislijąs gyventi. 
Jis sergąs ant nervų silpnumo, 
inkstų skaudėjimo ir anaemi- 
jos. Caras vaitodamas iszsitarė: 
„Mano Dieve, ką asz padariau 
kad maną taip kietai baudi.“

25 d. Rugs. Varszavoje po
licija suaresztavojo daugybą 
literatų, chemijos mokinau- 
cziųsi studentų ir knįgų span- 
dėjų. Suaresztavotiejie yra

apkaltinti kaipo sąnariai pa
slėptos prieszingos valdžiai 
draugystės.

Isz Romos praneszė pasku
tinėse dienose pereito mėnesio, 
kad Italijos randas yra pasi
rengęs pripažinti ir dilti po
piežiui visokią ant Italijos vir- 
szenybą, bet tik ne svietiszką.

— Szv. Tėvas popiežius ne
žiūrint gilios senatvės, yra 
sveikas ir darbūjasi, ^dant ry 
tiną bei schyzmatiszką 
bažnyczią suvienyti su tikra 
katalikiszka Romos bažnyczia, 
todėl jis atsiszaukė į visus ry
tinės bažnyczios patrijarkus ir 
užpraszė j ils atvykti szį mėne
sį į Romą, kame rūpinsis isz 
visų galių, idant paszalinti vi
sas periszkadas ir kliu tęs, ku
rios nedaleidžia rytinei atska- 
lunystės bažnycziai įeiti į ka- 
talikiszkos bažnyczios prieg
lobstį, nil kurios jau keletas 
szimtų metų atsiskyrė. Dėl 
atsiekimo to mierio kongrega
cija po popiežiaus pirm sėdys- 
te darbiljasi apie sudarymo 
programos. Jeigu popiežiui 
szitas nusidiltų, tai ir masko
liai turėtų tapti katalikais.

— Nors jau daug sykių ja
ponai kynus sumuszė kaip ant 
sausos, taip ir ant vandens, 
tacziaus kynai jokiu budu ne- 
mislyja pasidūti. Aje kasžin 
nabagai ar turės tiek inergijos 
ir kantrybės, nės japonai turi 
jau beveik visą Korėją savo 
rankose ir pagaliaus rengiasi 
eiti į kynų žemą ir jūs, taip 
sakyti, mamieje lupti. Jie 
mislija taipgi ir apie už guli
mą Pekino, kynų sostapilės. 
Kynų ciesorius, iszgirdąs apie 
tai, bijo ir ketina bėgti isz Pe
kino, jeigu japonai jį pradėtų 
szaudyti. Tarp Kynų karei
vių nėra beveik jokios tvarkos 
ir davado. Buvo atsitikimai, 
kad Kynų vyresniejie pardavė 
ant vieno kariszko garlaivio 
netik amuniciją, bet pagaliaus 
ir kanūlą.

Maskolių meszkinas galan

da nagus ir nori nemažą szmo- 
tą žemės dėl savąs apžioti, be
je, treczią dalį Kynų gauti. 
Jis mat įkalbinėja kad 
Maskolija. Anglija ir Prancū
zija pasidalyti tarp savąs visus 
Kynus dėl jųjų paežių naudos 
(?) ir laimės, ir dėl praplati
nimo tarp jų civilizacijos 
spindulių. Meszkinas atvirai 
raszo, kad su kynais reikia 
taip padaryti, kaip kad su 
lenkais padaryta. Japonai 
taipgi ketina isz Kynų, jeigu 
jūs visai pamusz, tris vieszpa- 
tystes padaryti. Laikas pa
rodys, kaip bus.

Isz lietovlszku dirva Amerikoje 
9 ssiB Moi, Pa.
Ant devinto „Susivienyji- 

mo“ seimo, laikyto Scran tone 
Pa, 25-2G d. Rugsėjo, m. pri
buvo 45 delegatai su 54 bal
sais nū 33 draugysezių bei 
kūpu. Beje: Jurgis Marge- 
vyczia, kun. J. Žilinskas ir 
Silv. Bruažis szv. Jurgio 
draugystės isz Shamokin, Pa., 
Bamas , Pauksztis ir 
Vincas Gradeckas, szv. Jūza- 

po d r. isz Pittston, Pa., Sil
vestras Kaminskas ir Jurgis 
Kazakevyczia Vytauto d r. isz 
Hazletan, Pa., Jurgis Kunca 
ir Adomas Gricziunas szv. 
Jurgio dr. isz Pittston, Pa., 
A mb i 'oz i ej us Va i 'a navy ežia sz. 
Stanislovo d r. isz Carbondale, 
Pa., Andrius Jasaitis ir Jur
gis Gustas szv. Antano dr. isz 
Pittston, Pa., Juzas Pauksz
tys, Juz. Stupnickas ir Ant. 
Milukas, Volonczauskas dr. 
isz Plymoutho, Pa., Juzas 
Pauksztys, szv. Jurgio dr. isz 
Cleveland, O., Ant. Milukas 
ir Mikas Aly ta, Volonczaus- 
ko dr. isz Shenandoah, Pa. 
Juzas Petrikis Juz., Vilkas ir 
Kazys Savickis, szv. Stanis
lovo d r. isz Scranton, Pa, kn. 
Žebrys, kūpos Union City 
Conn., Juzas Bugienius ir 
Jonas Bakunas, Keistuczio 
dr. isz Scranton, Pa., Petras

Vyszniauckas, szv. Izidoriaus 
isz Edwardsville, Pa., Petras 
Sarpalius, Gedimino d r. isz 
Vanamies, Pa., And. Vaitu- 
lionis ir Motiejus Motiejūnas, 
kūpos isz Luzerne, Pa., kun. 
Zlotorzinskas, pavieniu isz 
Pittston, Pa., Vine. Juszke- 
vyczia, Juzas Judiszius ir Jūz. 
Tamaliunas, szv. Jūzapo dr. 
isz Scranton, Pa., Vine. Jance- 
vyczia ir Juzas Stadulevyczia, 
szv. Kazimiero dr. isz Ply
mouth, Pa., Ant. Petrauekas, 
szv. Antano dr. isz Forest Ci
ty, Pa., kun. M. Szedvydis ir 
Ad. Zailckas, Lietuvos Sūnų 
isz Wilkes Barre, Pa., kun. 
Szedvydis, szv. Traicėp dr. isz 
Wilkes Barre, Pa., Mot. Kli
mas ir And. Tepliuszis, szv. 
Kazimiero isz Pittston, Pa., 
Ant. Petrusevyezia ir Vlad. 
Gailevyczia, szv. Jurgo d r. isz 
Forest City, Pa., kun. A. 
Burba ir S ei. Pauksztys, szv. 
Antano dr. isz Edwardsville, 
Pa., kun. Sutkaitis, Vytauto 
d. isz Pittsburgh, Pa., Kazi
miero dr. isz Cincinati, O. szv. 
Jūzapo dr. isz Ilomsted, ir 
Kazimiero isz Pittsburgh, Pa., 
kun. Balsevyezia, kūpos isz 
Spring Valley, Ill., kun. 
Kaulakis, szv. Antano d r. isz 
ir szv. Jurgio Philadelphijos, 
Pa., kun. Masziotas, Jūzapo 
dr. isz Freeland, Pa., , kun. 
M. Pėža, isz Scranton, Pa., 
Vine. Vroczinskas ir Ant. 
Milukas, kūpos isz Mahanoy, 
City Pa.

Pirm atidarymo seimo 10 v. 
ryto buvo iszkilmingai laiko
mos katedros bažnyczioje szv. 
miszios per kun. A. Burbą; 
jam tarnavo už dijakoną kun. 
J. Žebrys, —subdijakoną kun. 
M. Szedvydis, — ceremonie- 
riumi kun. J. Sutkaitis; kiti 
kunįgai kamžose klupavo, 
melsdamiesi, idant V. Dievas 
visiems susirinkusiems suteiktų 
dvasią szventą seimo atlikime. 
Pirm szv. miszių vyskupas 
W. 0‘Harra trumpai paszne- 
kėjo į delegatus: „Asz esu la
bai linksmas į jus prasznekė-
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ti. Gerai, kad tveriate savo 

.vieną didę draugystę (Susi- 
vienyjimą), prie kurios visų 
miestų ir miestelių priguli 
bažnytinės draugystės. Pirm 
kelių szimtmeczių jūsų tėvų 
tėvai priėmė katalikiszką ti
kėjimą, už kurį nesykį net sa
vo gyvastį atidavė. Todėl ir 
jūsų szirdyse dega Dievo ir 
tėvynės meilė, kurią rupinatė 
si per „Susivienyjimą“ užlai
kyti ir gaivinti tarpo visų sa
vo tautieczių. Tegul V. Die
vas laimina jūsų gerus dar
bus!“ Po tų žodžių suteikė 
palaiminimą.

Taip sznekėjo daug maž 
vyskupas į delegatus bei „Su- 
sivienyjimo“ darbinįkus.

Po szv. miežių laikė pra
kalbą kun. J.„Žilinskas, kuri 
visa yra patilpusi „Valties 
N 28.

Po 11 valandai kun. A. 
Burba, atidarydamas seimą, 
daug maž taip prakalbėjo: 
kožnas vienas karsztas tėvy
nainis turi dziaugtiesi, o ir 
džiaugiasi, jog musų „Susi- 
yienyjimas“ auga vis ir auga 
kas metas. Kitaip ir negali 
būti, kadangi musų tautos ne
prieteliai ir vis auga smarkyn 
ir bjauryn mus užpuldinėja, 
norėdami lietuvių tautiszkus 
darbus; jeigu ne visai su laiky
ti, tai nors begėdiszkai per 
savo laikraszczius bjauroti, 
tarsi it koks siaubūnas mus I . . . .visus į savo nasrus pagauti ir 
praryti. Todėl, idant priesz 
jūs atsispirti bei atstumti, rei
kia visiems susivienyti, nėsa 
„Susivienyjimas“ yra tikt vie
na tautiszka spėka, drutybė, 
galybė ir iszganymas, su pa- 
gelba kurių drąsiai galėsime 
stoti priesz musų tautos nai
kintojus bei darkytojus. Ir 
Europos lietuviai, žiūrėdami į 
musų lautiszkus darbus, visą 
tautiszko iszganymo viltį turi 
„Susivienyjimo“. Ant už
tvirtinimo to dalyko, sztai jų 
gromata, kuri taip skamba:

Erota. Liatmia, 1 Barto 
1894.

Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus!

Mieliausi Broliai Viešpatyje Kristuje!
Didžiausia gūdonė ir tėvy- 

niszka garbė Jumis teesti nū 
visų Lietuvos sūnų už Jūsų 
rūpestį ir silvartus, kuriūs pa
keliate, norėdami apvaiksz- 
czioti tėvynės reikalų szventę. 
Teesti garbė Jumis visiems 
„Susivienyjimo L. K. Ameri
kos“ vadovai! — K;tų tautų 
vadovai, jei ką gero daro dėl 
savo tautos, tai reikalauja 
pirm užmokesties. O kam- 
gi Jūsų užmokestis, garbingi 
karžygiai?! Beje, Jums, kaip 
matyti isz jūsų garbingų dar
bų, neužmokestis rupi, bet 
vargai ir eimanavimai nuvar
gintos Motinos Tėvynės-Lie- 
t u vos! Ne vaiszės ir gėry m ai 
ant tautiszko pokilio, bet asza- 
ros ir sopuliai nukankintų ir 
kankinamų Jūsų brolių ir se
serų, idant tas aszaras nuszlūs- 
tyti, tūs sopulius palegvinti ir 
suteikti savo marinamai nil 
žudymų tautai viltį gyvybės, 
viltį atsikėlimo isz lovos so
pulių ir mirties. Jus szią- 
dien galitė iszdūti balsą isz su
spaustų nuliūdimais krūtinių 
ir kaip ansai verksmingas tau
tos apraudoto jas užgauti nors 
surūdijusias strunas graudžios 
gitaros: o nors vis marina
ma nū prieszų musų tautos, 
bet vis tikt dar ji gyva, mus 
Motina-Lietuva. Vis mus 
tauta marinama, bet iszliko 
gyva iki sziolaik. Taigi garbin
gi Broliai, nusitikime mes eu- 
ropiecziai ant Jūsų, kad nedū- 
site numirti ant toliaus tai 
Motinai-Lietuvai. Jei ir ne
stengtumėte ką daugiaus 
priesz anūs-žudytojus pada
ryti, tai nors svietui pasakysi
te, jog nekaltai mus žudo ir 
mirtimi (smerczia) galabija 
kraugerys gudas (maskolius). 
Neseniai, rodos, buvo Jūsų 
8-tas „Susivienyjimo“ seimas, 
o sztai sziądien, 25 Rugsėjo,

dį, dar pratarsiu savo laiszku 
porą žodžių kas link europie
czių ir „Susivienyjimo“. Ne^ 
žiūrėkite ir neklausykite gū- 
dotini musų vientaueziai-bro- 
liai, visokių europieczių balsų 
apie Jūsų garbingą „Susivie
nyjimą“. Neklausykite pikt* 
žodžiautojų ant jūsų darbų' 
per „Varpą“ szių metų, ypaoa 
„Varpo“ N 1. Nės tie man^ 
d ral iai ne dėl iszrodymo Jūsų 
„Susivienyjimo“ kokių nebūk 
klaidų peikia Jus ir Jūsų san- 
darbinįkus,bet jog jiem^negar- 
bė,kad Jus ežia katalikiszkoje- 
krikszczioniszkoje dvasioje 
statydami „Susivienyjimo“ 
pamatus taip svarbius tautisz-^ 
kus darbus pradedate nuveik
ti ir auklėtiesi į didelį tautos 
medį. Tiesą pasakius, tarp 
Europos mokslinczių lietuvių, 
nevienas yra garbintojus 
Szliupo teorijos ir jo tikras 
tarnas, o dėlto negali žiūrėti 
su meile ant Jūsų, tokių svar- 
bių tautos darbų, kad ir neat- 
mesdami tikėjimo, eidami ran- 
ka-ral^oje su gamtiszkais 
mokslais, keliate savo tautą 
ir, tikėjimą drauge suvienyda
mi su mokslu, varote tautisz
kus darbus pirmyn arba prie 
geresnės ateitės artyn artina
tės. Tūli varpinįkai, mora- 
liszki tikėjimo dalykūse ban
krotai, negali perneszti ir pa
girti Jūsų darbus, nės tai dėl 
musiszkių pažeminimas, kad 
iszėję isz tėvynės, jieszkodami 
svetimose žemėse pastogės ir 
dūnos kąsnio lietuviai, o to
kius prakilnius dalykus nuvei
kia, ko visi „Varpo“ pesziejie 
negali nei sapnūti, ne tik pa
daryti. Mums rodos, kad 
varpinįkams reikėtų džiaug
ies isz tokių Amerikos lietu
vių tautiszkų krutėjimų, ir 
kad negali kūrai paspirti, pri
sidėti dėl padrutinimo „Su
siv. L. K. Amerikoje“, tai 
nors nepeiktų, nors nepiktžo
džiautų, jeigu jau isz užvydė- 
jimo garbės Amerikos lietu
vių vadovams nervai, piktos 
szirdies sujudinti, negal geru

vėlei susirinkote atnautinti tą 
tautos ryszelį (9-tajį „Susivv“ 
seimą) ir padrutįti. Kas Jus 
sziądien sudavadino, bran
giausi Broliai, isz visų sveti
mos Amerikos žemės kampų? 
Kas pajudino ir uždegė Jūsų 
szirdies jausmus, idant visus 
savo kasdieninius reikalus at 
metę ežia sziądien pribūtumė
te! O, man-ding, kad ne kas 
kitas, kaip tik gailestis savo 
žustanezios tautos po geleži
niais retežiais (lenciūgais) mas
koliaus. Pernai susirinkę, tik
rai, nemislijote sulaukti isz, 
savo tėvynės-Lietuvos tokių, 
žinių, kad jūsų brolius ir se
seris vientauezius iszžudytų 
barbarai maskoliai tarp alto
riaus ir bažnyczios! Tikrai 
mislyjote sulaukti kokį nors 
linksmybės žiedelį iszsproks- 
tant ar tai Amerikoje ar tai 
Lietuvoje isz savo atlik
tų darbų, o sztai per visą 
metą nū inųs, isz Europos, te
girdi te tik vienus verksmus ir 
sopulius ant nužudytų brolių 
ir seserų Kražiūse. Teisybė, 
jau neszviežiena Jums ežia 
priminti kražieczių kankinti- 
nius ir musų visų europieczių 
nuliūdimą, bet atleiskite: ku
rie skauduliai (ronos) neuž
gijo, apie tūs ir kalbame ir 
vaitojame. Beje, turiu per
si praszyti gūdotinus musų 
ežioje dieųoje „Susiv.“ karžy
gius už savo laiszko perdidelį 
prisiartinimą kas link pagie
dotų „Susiv.“ vadovų, nės tai 
greieziaus priklauso ežia vie
nam ar kitam isz tarpo Jūsų 
tokį žodį į susirinkusius 
prakalbėti, negu man per 
laiszką, nės nevertas esmių to. 
Turite ežia tarpe Jusųgūdoti- 
nų ir garbių vyrų,tadgi sziądien 
tegul jų žodžiai vietą rauda 
tarpe klausancziujų „delega
tų“, bei „Susiv.“ vadovų. Jie, 
nusitikiu, kad toli geriaus už 
manūsiųs žodžius prakalbės 
sziądien į susirinkusius draug- 
brolius.

Persipraszęs visus, o ypatin
gai szios dienos Jūsų pirmsė-

I
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kęsti. Pasigailėtų bent nors 
savo tautos ir visur vargstan- 
ežių tautieczių ir, užrakinę szir- 
dyse neapykantą,tylėtų dėl vi
sų gero. Ale kur tav!? kaip 
lietuviai sako: kas szirdyje- 
tai ir lupose, tokiu budu pa
rodo savę kurni tikrai yra. 
„Varpas“; juk tai pirmos 
kljasos musų tautiszkas lai 
krasztis, vienok piųesz „Susiv. 
L. K. A.“ ne per agūnos 
(?R.) grūdą nepasirodė geres
niu už pasmirdusią blevyzgo
mis „Baczkauskinę Saulę“.

Europos 
szirdžia 

„Su-

rakyti, kad tarpe 
lietuvių, kurie visa 
linki Amerikos lietuvių 
eivienyjimui“ kūgeriausios klo- 
lies, yra labai geidžiama ir 
laukiama, kad ir vėliai gūdo 
tinas kun. Burba paliktų ap
rinktu „Susivienyjimo“ pre
zidentu, jeigu tikt pats gūdo- 
tinas k. B. apsiima*).

Galiausiai, atmetę visų ne
prietelių lojimus priesz „Su- 
aiv.“ į szalį, padedame daug 
voties, mes europiecziai, ant 
Jūsų brangiausi Broliai Ame 
rikoje. Jums valna yra kal
bėti ką norite, valna mislyti, 
valna ir daryti, ką tikt norite 
dėl savo tautiszkų reikalų, o 
mums yra užginta ir mislyti, 
o dar labjaus kalbėti apie 
savo tautos reikalus.

Dėlto baldam i esi
szirdis, neužmiszkite 
gero daryti, kas tik
Graudu mums ir neviena asza- 
ra nusirita per veidus, mieli- 
jaut apie Jūsų geras szirdis 
dėl musų Europoje kentau- 
ežių po gudiszku jungu, jog 
mus suraminote, pridūdate 
liiums viltį kentėti ii' laukti 
ateisianezios gerovės, geresnių 
laikų ir ant musų padangės. 
Meldžiamės ir Dievuje viltį tu
rime, kad susimylės kada no
rint ant musų kankinamų Ta 
sai, kuris sutvėrė dangų ir že
mę. Mes neturime kūmi

* J Gūd. kun. Burba, pats atsisakė 
per „Vien.“ nū „Susiv.“ preziden
tystės urėdo. R.

į Jūsų 
dėl visų

Jums, garbus Broliai, atsimo- permainymas konstitucijos, į- 
kėti už Jūsų darbus dėl musų steigimas lietuviszkos gimna- 
per visokias demonstracijas 
darytas, ir dūtas apieras dėl 
davimo svietui žinios, ką su 
mumis gudai daro ir kaip jie 
musų locnoje žėmėje elgiasi. 
Dėlto tad pavedame Augsz- I 
cziausiui Sutvertojui Dievtii 
Jūsų gerus darbus, idant Jums 
užmokėtų ir Jums palaimiu- 

...
Ant galo szio laiszko var

dan daugelio lietuvių isz Eu
ropos meldžiu, idant 
skaitytojai szio laiszko isztartų 
už mumis: Te gyvflja Ame
rikos geri lietuviai. Te gy- 
vūja Amerikos lietuvių „Su- 
sivienyjimas“. Te gyvūja 
garbingi „Susivienyjimo“ va 
dovai ir karžygiai! Te gy
vūja ežios dienos suvažiavę 
ant seimo visi delegatai ir jų 
vietininkai. Te gyvūja „Su 
sivienyjimo L. K. A.“ pre
zidentas ir visi „Suėivienyji- 
mo“ sąnariai! To isz szir
dies Jumis linkiam mes euro- 
piecziai.

Pasiraszau vardan kelių, 
Jūsų „Susivienyjimo“ sąnaris

Adonis Pranas.

— Detroit, Mich., 23 /JT 94.
Gūdotini delegatai!

Nū kelių jau nedėlių randa
si laikraszcziūse visokios nū 
monės kaslink „Susivienyji
mo“ uždūtės. ‘ Artinantis sei
mas sujudino lietu viszką visū- 
menę. Padūta buvo daug į- 
vairių įneszimų, projektų ir t. 
t. Beveik kiekvienas prakil
nesnis sąnarys padavė savo 
pažvilgius kaslink tolesnio 
veiklumo
Įvairių partijų 
reiksztos per laikraszczius, pa 
rodė, jogei mus „Susivienyji- 
raas“ užinteresavojo lietuvius, 
jogei visūmenė laukia daug 
gero nū tos institucijos.

Atmetant tūs visus įneszi- 
mus, kurie yra tik vaisiais 
n ai v isz kūmo
pbantazijos (rinkimas ant vir- 
szinįkų tik vienų svietiszkų, lovjovas ją vadina supuvusiu

„Susivienyjimo“.
nūmonės, isz-

zijos ir t. t.), kitiems reikia 
pripažint didelę praktiszką 
vertę. Kalba apie fondą dėl 
norinezių eit į augsztesnį mok
slą ir apie paspirimą lietuvisz- 
kų kolionijų. Priežaeczių, 
dėl kurių norėcziau, kad gūdo- 
tini delegatai apsvarstytų tūs 
įneszimus ir kiek galint įvyk 
Įdintų jūs— ežia nepadūdu: 
kiekvienas gali rast jas tam 
tikrūse straipsniūse.

Tarp daugybės įvairių įne 
szimų, nebuvo pakeltas klau
symas (jeigu gerai atsimenu), 
ant pažiūros mažas, o vienok 
savyje svarbiausia musų tėvy
nei: — klausymas auklėjimo 
naujos kartos. Rodos neesa
me taip naiviszki, idant ma
nytumėme,' kad ateitis musų 
tautos priguli nū musų paežių, 
kad keldami įvairius protes
tus nors ant nago jūdymo pa
lengvinome padėjimą musų 
tautieczių tėvynėje. Nė vie
nas, man rodosi, isz lietuvių 
nemislija rimtai prikelt Lie
tuvą physiszkomis spėkomis. 
Pats padėjimas musų tėvynės 
isz karto nurodo, kad toks 
manymas yra utopija. Visą 
savo viltį turime sudėt ant 
moraliazko pasikėlimo 
tautos.

Wilbelmas I, karalius 
sų, pasakė kartą, kad 
užkariaut visą Europą, jam 
reikia tik trijų daigtų: 1 pinį- 
g*b 2 PioigU ir 3 pinįgų. 
Kad manę paklaustų kas, ką 
asz geiseziau Lietuvai, idant 
taptų — nesakysiu pirma, bet 
lygia su kitomis didžiomis 
tautomis,atsakycziau,kad geis
eziau tik mokslo, mokslo ir da 
kartą mokslo. Reikia ^atsi
mint, kad tautos dabar mierū- 
jasi ne skaitliu mi draugiszkų 
sąnarių, bet laipsniu apszvie- 
timo. Didžiausia pagal skait
lių tauta gali but silpna savy
je. Maskolija yra galiu-

arba karsztos gįausi ant pažiūros vieszpa- 
tystė Europoje, o vienok So

musų

Pru- 
idant

milžinu. Stoka mokslo, ap- 
szvietos ir pramonės kalba ant 
nenaudos jos.

Taigi, jeigu „Susivienyji- 
mas“ yra institucija, ant ku
rios lietu viszka visūmenė deda 
didelę viltį ant ateitės, reikia, 
kad jis isz tiesų atsakytų tai 
vilcziai. O padarys tai, man 
rodosi, jeigu stengsis prapla- 
tint apszvietimą tarp savo 
tautieczių. Bet ypacz „Susi- 
vienyjimas“ turi atsižvelgt ant 
naujos kartos, ant vaikų, nės 
jie tik tegalės su laiku įvyk- 
dint tą, apie ką mes dabar tik 
svajojame. Mes darome pra
džią, uždedame kampinius ak
menis businezių musų tautos 
mūrų, — ir turime tai pada
ryt stipriai, gerai, idant atei
nanti karta neiszmėtinėtų 
mums, kad nemokėjome to 
padaryt.

Taigi didžiausiu gal rūpės- 
ežiu „Susivienyjimo“ turi but, 
pagal mano nūmonę, užsiėmi
mas pradinėmis mokslainėmis. 
Turime, tiesa, keletą parapi
jos mokslainių, bet argi jos 
atsako reikalavimams tikros 
mokslainės? Neturime prie 
jų reikalingiausių dalykų, tų 
dalykų, be kurių mokslainė 
negali but. Neturime moky
tojų; bet tų, su laiku, mums 
nepristigs. Todėl apie jūs 
nėra ką kalbėt. Bet svar
biausia, — neturime atsakau- 
ežių rankvedžių. Kaip gi ga
lime/ mes vadint savo moks
lainėmis, jeigu jų mokįtiniai 
neturi gero lietuviszko ele
mentoriaus, lietuviszkos gra
matikos, neturi ikisziol geo- 
grapbijos, beveik neturi arit
metikos, visai neturi skaity
mų, arba taip vadinamo 
chrestomatijos, ir daug kitų 
rankvedžių. Akyvaizdoje to, 
kaipgi ironiszku — nesakysiu 
jau naiviszku — turi iszrodyt 
įneszimas pastatyt lietuviszką 
gimnaziją!

Todėl norėcziau, kad meilin
gi delegatai apsvarstytų tą 
dalyką ant seimo ir nutartų 
kasmet nors vieną isz štoku*
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janczių mums rankvedžių isz- 
d fit savo kasztais. Pinįgai 
BUgrįsz, o nauda bus didelė. 
Ateakanczių žmonių, kurie ap
siimtų raszyt rankvėdžius, yra 
tėvynėje daug) tik Veikia pas 
jfts atsisžaukt, dūt jiems už
mokestį.

Isz tokių darbų „Susivieny- 
jimo“ pasinaudosime netik 
mes, bet pasinaudos ir musų 
brpliai tėvynėje. O nauda, 
kurią atnesz musų broliams 
tėvynėje, iszdūs gal szimtą 
kartų didesnius vaisius, kaip 
pas mus.

Linkėdamas seimui, delega
tams ir „Susivienyjimui kū- 
gražiausios kloties.
Pasilieku su gūdone

A. Kaupas, 
„Susiv.“ sąnarys.

— Pittston, Pa., Rugs. 25 
94 m. Pirmiausiai gūd. kun. 
A. Burbai, garbingam „Su- 
siv.“ prezidentui, taip gi vi
siems „Susiv.“ perdėtiniams, 
seimo delegatams, ir Lietuvos 
inteligentams, veliju kūge- 
riausios kloties ir nenuilsimo 
darbavime ant lietuviszkos 
dirvos!

Te gyvūja Lietuva! Te 
nyksta ir iszgaiszta jos nevi
donai! Te gyvūja Lietuvių 
„Susivienyjimas? per ilgiau
sius metus ant naudos nuvar
gintai tėvynei!

Su gūdone sąnarys „Susiv/, 
Adomas Szilingis.

— Scranton, Pa. 25 Rug 
sėjo. Vietinis teatraliszkas 
ratelis, susidedantis isz kelio
likos žmogysczių, perstatė liu- 
moriszką žaislę „Susimasko- 
linęs Jurgis“.

Perstatymas gražiai nusida
vė ir veizėtojai, kurių buvo 
pusėtinas skaitlius susirinkąs, 
buvo visai užganėdinti ir 
džiaugėsi, kad Scrantono lie
tu viszki aktoriai per trumpą 
laiko iszsimokino ir, pirmą 
sykį užžengę ant teatraliszkos 
platfarmos, pasirodė turinti 
aktoriszką gabumą ir su laiku 

galinti lygiai stoti tame vei
kale su svetimtaucziais.

Perstatymo įtalpa maž daug 
buvo szi; Jurgis, tarnavęs 
kelis metus nlaskoliszkoje ka- 
Humėnėje, pagrįsžta pas savo 
tėvus, su kuriais nenori kitaip 
sznekėti, kaip maskoliszkai. 
Nū pradžių tėvai, nuliūdę, 
visaip malonėja Jurgį ir 
vaikszczioja apie jį, idant jis 
nū mestų nū savęs maskolisz- 
ką kailį ir taptų grynu lietu
viu; bet Jurgis apie tai nenori 
nei klausyti — maskoliszkai 
szneka, maskoliszkus valgius 
nori valgyti, maskoliszkai el
giasi. Tėvai, nustoję vilties 
iszgydyti savo sūnų Jurgį nū 
maskolystės dvasios, iszvaro jį 
isz namų ir nebenori pripa
žinti savo su n ūmi. Jurgis-gi 
atsiveda valscziaus perdėtinius 
pas savo tėvą ir rėkia mas
koliszkai ant jo, kad jis 
jam, jeigu iszvaro, atidūti jo 
dalį. Tūm tarpu atsiranda 
kaimynas, kuris apsiima Jur
gį padaryti lietuviu, bet tik su 
pagelba žydo; žydas gi papra- 
szo į pagelbą ir velnią. Žy
das matydamas, kad Jurgis 
yra netik persigėręs masko- 
liszka dvasia, bet ir tapęs gir- 
tūkliu, kuriam labai reikia 
pinįgų ant pragėrimo, prižada 
parūpinti jam pinįgų. Jurgis 
sd miela akvata klauso žydo, 
kuris, nuvedęs jį į miszką pas 
velnią, liepė imti pinįgus nū 
jo. Bet, kada Jurgis ėmė pi
nįgus, velnias sugriebė jam 
už rankos ir neleidžia. Jur
gis maskoliszkai rėkia ir pra- 
szosi velnio, kad paleistų, bet 
žydas sako, kad velnias nesu
prantąs maskoliszkai ir, kad 
tik tada paleisiąs jį, kada jis 
lietuviszkai netik prasznekės, 
bet ir prisieks, jog^visados lie
tuviszkai sznekės ir bus tikru 
lietuviu. Ant to žaislė ir pa
sibaigia.

Apie tą teatrą raszė taipgi 
ir svetimtautiszki laikrasz- 
ežiai, labai gražiai atsiszauk- 
darni ir girdami lietuvius. 
Užtaigi tebun garbė Scranto

no lietuviams ir jų vadovams.
Po teatro * buvo balius, ant 

kurio lietuviai gražiai pasibo- 
vijoi ‘ jV;
• -I-........ .. .1 —— ................. *•

— Purest City. Pa., 11 d. 
Rugsėjo. Parapijos mitingas 
buvo laikomas po airių baž- 
nyczia, beziraente, ant kurio 
pribuvo gūd. kunįgai, beje 
kun. Burba isz Plymoutho, ir 
kun. Pėža, iszScrantono. Kun. 
Pėža veda musų parapijos rei
kalus rūpestingai ir teisingai, 
padeda mums prie statymo 
bažnyczios kožname žinksny- 
je, už tai gi vardan Vieszpa- 
ties visi mes jam dėkavojame!

Mitingas prasidėjo 7 vaka
re, kurį atidarė parapijos pre
zidentas ir perstatė kun. Pėžą 
ant prakalbos. Kun. Pėža 
turėjo labai dailią prakalbą 
į visus parapijomis lietuvius 
ir lenkus; paragino visus lie
tuvius, kad procevotų ir dirb
tų dėl gero bažnyczios ir t. t. 
Perspėjo lenkus, kad saugotu- 
si savo neprietelių žydų, ku
rie jų sunkią procę ryja, kaipo 
pragare velniai smalą, o ant ga
lo tąso po sudus, kad žmogus 
negali iszsimpkėti kokį mėne
sį ir ant kožno žingsnio vadi
na gojais arba pagonais. 
Antrą sznektą turėjo kun. A. 
Burba. Jis labai gražiai pra
bilo į lietuvius, ragindamas, 
kad laikytųsi vienybės, risztusi 
į kūpąs, tvertų draugystes, o 
tos kad prigulėtų prie „Susi- 
vienyjimo“, o tada, sakė, lietu
viai susidrutys ir galės vienas 
kitam padūti ranką ir padėti 
kožnam atsitikime bei nelaimė
je. Po tam persergėjo (lietuvius, 
kad saugotųsi neprietelių, ir 
netikėtų kožnam vienam, kaip 
draugystės, taip ir bažnyczios 
arba parapijos reikalūse. Pa
judino taipgi szirdis lietuvių 
priesz savo siurbėles su keži us 
žydus ir aiszkai parodė žydų 
darbus Amerikoję ir Lietu
voje. Forest City lietuviai 
suprato aiszkiai tą dalyką ir 
pakėlė savo dvasią prie vieny- 
bė3 ir gerų darbų, ir suprato,

kad mes lietuviai, skaitliuje į 
(>00, o žydų 8 ir poną- 
voja ant musiį žmonių, 
taip tamsiai žiūrime ant 
to dalyko. Broliai lietuviai 
numeskime kartą tų tartisybį 
nū savo akių, o pakelkime sa
vo katalikiszką dvasią, mylė
kime savo artymą, o ne žydą 
musų neprietelių, laikykimės 
vienybės, riszkimėsi į kūpąs, 
o tokiais darbais pakelsime 
savo vardą szitoje priimtoje 
tėvynėje Amerikoje.

Vilkas.
........ ...... —.

PlymoutlPo lietuviszkas 
„independent“ kliubas jau 
gana sudrutėjo ir sziądien jau 
skaito į 100 sąnarių ir vis dar 
raszosi. Sąnariai gi, kurie 
neturi jokių popierų alrba tik 
pirmas, rūpinasi, jau pirmas, 
jau antras iszsiimdami, kūvei- 
kesniai tikrais Amerikos ūkė- • * 
sais tapti, idant paskui galėtų ; 
savo balsą dūti link Suvieny
tų Valstijų dalykų.

Kliubo vyriausybė pasiliko 
beveik ta pati, kuri, kaip jau 
raszėme, buvo iszrinkta lig 
laikine.

Dėl akyvumo wpatalpiname 
ir kliubo įstatus, kurie yra 
atspausti ant mažos kortelės, 
kurią kiekvienas sąnarys pri
valo turėti. i I

Į S T A T A I • 
UKfcSŲ (citizens) lietuvių eliubo. 

Uždėto9 dienų Rugsėjo [Sept.] 1894. 
Plymouth‘e, Luz. Co. Pa. 

SKIRSNYS I.
§ 1. Kožnas lieiuvys, be skyriaus 

tikėjimo, gali prigulėti ra jis butų 
pilnas ukėsas arba suvisai da ne.

§ 2. Kliubo mieriu yra: vienybė 
ir sutarimas ir būti visados „Inde
pendence“ neprigulinti partija.

§ 3. Priderystė yra kožno sąnario 
rūpintis patraukti nūszalinįkus į szi- 
tą draugiją.

§ 4. Sąnarys to kliubo gaus tikie- 
tą už 10 centų drauge su jo įstatais.

SKIRSNY^ JI.
§ 1. Susirinkimai bus laikomi, ka

da bus reikalas.
§ 2. Laike susirinkimų nevalia 

sznekėti nepasiprasziūs balso pirsė- 
džio, kuris gal dūti ir sustapdyti.

§ 3. Neblaivam padėjime arba ne- 
pakajų darantį sąnarį iszvesti isz su-
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į Peterburgą tai ir busią vis- 
marszalkos daboti, |<a8 pabaigta. Mažai ko pri

tyrę politiszkūse dalykūse pir
mutiniai vadai lietuvių isz 
pradžių, žinia, dar menkai te
numanė visus paslėptinius no
rus ir užmanymus maskolių 
valdžios ir tai tiktai žinojo apie 
darbus maskolių Lietuvoje ką 
iszskaitė isz maskoliszkų arba 
eenzurūtų lenkiszkų laikrasz- 
ežių. Priesz deszimtį metų 
musų rasztinįkams, rodėsi be
veik nei negalimu daigtu, kad 
lietuvys nors ir užrubežėje 
drįstų iszleisti kokį nors rasz
tą atvirai užpūlantį ant mas- 
koliszkos valdžios; tada dar 
beveik kiekvienas isz mus ti
kėjosi, kad maskoliai arba ne
užilgo suvisai grąžins mums 
lietuviszką spaudą, arba nors 
pavelys Lietuvoje 
ti knįgas iszdūtas 
bėję, žinia, 
knįgos niekame neužgaudinės 
valdžios; dėl szitų tai priežas- 
ežių pirmutiniai musų raszti- 
nįkai kaip įmanydami stengė
si lenktis nū visokių klausy
čių, galinezių nepatikti masko
liams ir dėlto tai pirmutinis 
musų laikrasztis pagal savo 
dvasią mažai ką skyrėsi jiū to
lygių laikraszczių, iszeinanczių 
Maskolijoje po maskolių cen
zūra. Ilgainiui vienok dvasia 
užrubežinės mus spaudos turė 
jo persimainyti ir patys mas
koliai savo neteisingu ir smar- 
kiumi apsiėjimu su lietuviais 
tarytum tyczia stengėsi suju
dinti jų szirdyse neapykantą 
dėl viso ko maskoliszko. Pir
ma, priesz deszimtį metų mas
koliai dar nors ant liežiuvio 
skaitė savę bieziūliais lietuvių 
ir jeigu smaugė musų tautą, 
tai neva tiktai dėlto, kad at
skirti mus nū lenkų ir pada
ryti mus tikrais ukėsais mas
kolių vieszpatystės. Vienok 
vėliaus ir szitas meilinimasis 
priesz skriaudžiamasias tautas 
pasirodė maskoliams nereika
lingu; devintoje deszimtyje 
musų amžiaus Maskolijoje į-

gilinkime.
§ 4. Darbas i 

idant parėdkas ir pakajus butų laiko 
susirinkimų.

§ 5. Vyriausybe bus permainoma 
tiktai kartą ant motų.

£ G. Kliubas tada tik pasibaigs, 
kada jame liktų tiktai szoszi sąnariai.

§ 7. Turtas likusia bus atidėtas 
ant reikalų lietuvystės.

Szitie įstatai tapo priimti per są
narius minėto kliubo 16-tą dieną 
Rugsėjo [Sept.] 1894 motuše.

POUTDiS ŠIUPINYS 
„Teiūltti Ms kova vardan Vieszpattes 

Paraštė Jonas Avulis.

Kur kas geresnė dvasia 
vieszpatauja musų laikrasz- 
cziūse ir sziaip visokiose ne- 
dvasiszkose knįgose ir knyge
lėse. Istorija musų laikrasz- 
ežių gali būti gera rodyklė 
to kelio, kuriūmi ėjo politisz- 
ki musų jausmai ir nūmonės 
nū pat atsiradimo tautiszko 
musų klausymo. Kaip tai ir 
prigulėjo pagal patį žmogaus 
prigimimą; pirmutinis jaus
mas, kuris kilo szirdyse lietu-, 
vių, atsiradus pirmamjam lai- 
kraszcziui, tai buvo jausmas 
džiaugsmo ir vilties geros at- 
eitės. Uždėtojams ir skaity- 
tomas pirmutinio musų lai
kraszczio, žinia, sunku buvo 
isz anksto numanyti visas tas 
sunkenybes, prispaudimus, ir 
vargus, kuriūs ateitėje turėjo 
kentėti atgijanczioji musų 
raszliava. Džiaugdamiesi isz 
tokio linksmo atsitikimo, kaip 
atsiradimas pirmojo laikrasz
czio, jie ir ant ateitės savo 
raszliavos žiurėjo kaip ant ne
pertraukiamos virtynės džiaug
smų ir pasisekimų, o ant savo 
kaimynų, kaip ant žmonių, 
kurie isztikro nori gero dėl 
mūsų tautos. Pats nedaleidi- 
mas musų spaudos Maskolijo- 
je rodėsi tiktai tūm tarpiniu 
klausymų, kuris už metų kitų 
turėsiąs pasibaigti ant nau
dos lietuvių. Rodėsi reikią 
tiktai paraszyti keletą straips
nių maskoliszkūse laikrasz- 
cziūse, nuleisti gerą praszymą

skaity- 
užru- 

tos

šių obrusitelių, kurie jau ne- ir padėjimų savo tautos musų

kitų tautų politiszkus savo kad mums nieko (langiaus ne- 
troszkimus, bet atvirai apskel
bė visam svietui, kad jie skai
to už svarbjausią savo uždutę 
isznaikinti visas svetimas tau
tas savo viesžpatystėje, jau 
nei nežiūrint ant to ar kokia 
tauta gal būti pavojinga dėl 
Maskoliuos ar ne. Supranta
mas dalykas, kad taip apsi-

tuviams jau sunku buvo tikė
tis atgauti savo spaudą arba 
nors sulaukti kokių nors pa
lengvinimų nū maskolių. At-- 
verniai, padėjimas musų tau
tos po valdžia maskolių metai 
nū metų vis ėjo blogyn ir bro- 
gyn. Maskoliszki musų ad
ministratoriai visai savo pa- 
jiegas pradėjo versti ant to, 
kad kaip nors apsilpnįti musų 
tautą ir greieziaus priversti ją 
pasidūti obrusiteliams. Ob
rusitelių projektai ėmė augti 
kaip grybai po lietui, vienas 
bjauresnis už kitą; prasidėjo 
bjaurus persekiojimai ap- 
szviestesniųjų lietuvių, kraty
mai ir jieszkojimai knįgų net 
ir pas prastus ukinįkus; pla
tinimas lietuviszkų knįgų ir 
lietuviszko mokslo terpu žmo
nių tapė baisiai apsunkintas, 
už vieną skaitymą lietuviszkų 
knįgų ne vienas lietuvis pa
pūto į kalinę, o už mokinimą 
vaikų prigimtoje kalboje, kad 
ir nekalcziausių dalykų, kaip 
antai skaityti isz maldaknįgių 
tapė uždėta baisiausia baus
mė t. y. iszsiuntimas į Si beri
ją lygiai taip, kaip ir už užmu- 
szimą žmogaus, lietu viszką 
kalbą visur pradėjo persekio
ti ir net uždraudė ir tokiose 
vietose, kur susirenka vieni 
tiktai lietuviai, nemokanti nei 
kokios svetimos kalbos, kaip 
antai gminų kancelerijose. 
Szitokia politika maskolių, 
žinia, negalėjo nepadaryti di
delės įtekmės ant jausmų lie
tuvių ir ant pakraipos užru- 
bežinės musų raszliavos. Isz- 
tyrinėdami politiką maskolių

beliekti daryti, kaip tik stoti į 
atkaklią kovą su savo žudy
tojais ir kovoti iki paskutines, 
ant žuti-buti. Verta paminė
ti tą aplinkybę, kad pirmutb 
niais skelbėjais kovos su mas
koliais pas mus buvo Ameri
kos musų laikraszcziai. Prie
žastis szito dalyko gana aisz- 
ki: vadovais Amerikos lietu
vių ir iszdavikais jų laikrasz-

tai, kurie per persekiojimus 
maskolių negalėjo iszsi tekti 
savo tėvynėje ir turėjo jiesz- 
koti sav prieglaudos tolimame 
užmaryje. Žinia, kad apleis
dami savo, tėvynę ir persi kel
dami į Ameriką szitie lietu
viai nusiūeszė į n^ują savo tė
vynę neperdaug meilių jaus
mų dėl maskolių ir szitie jaus
mai ilgainiui noromis nenoro
mis turėjo apsireikszti per jų 
rasztus. Priegtai 
mas Amerikos 
kur kas geresnis, 
mas laikraszczio 
Prusūse.
Amerikos laikraszczio ir jo 
skaitytojams nėra ką bijoti, 
kad maskolių žandarai atėję 
kada vidunaktyje į jų gyve
nimą iszkrėstų jų rakandus 
ir nubugdytų jūs paežius į ka
linę už rasztus priesz masko
lių valdžią, kaip tai lengvai 
gali atsitaikyti su kiekvienu 
sandarbinįku arba ir skaityto- 

laikraszczio 
nei padėji- 
iszeinanczio 

Sandarbinįkams

tam pripratę prie liūsybės žo
džio ir raszto, kuris vieszpa- 
tau ja Amerikoje, Amerikos 
lietuviai giliaus jauezia tas 
neteisybes, kurias daro mums 
maskoliai, užgindami musų 
rasztą ir szita aplinkybė, ži
nia, taipogi turi nemažą įtek
mę ant jų laikraszczių. Vie
nok net ir paežioje Ameriko
je idėja atviros kovos su mas
koliais iszpradžių rado nema
žai prieszinįkų.
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Diedai.
(Strijai, seneliai, ainiai)

Veikalas poeto Adomi Mickevyczios,
Perguldi isz lenkiszko Aleksandras Gužutis.

(Tąsa)
Dalis ii.

Vaidyklė.*) Szirdis nutilo, krutinėję ledui vieta, 
Sustingo lupos, užgeso akių žiburys, 
Dar sziame sviete yra, bet jau ne dėl svieto: 
Kąs gi tasai žmogus? — Numirėlis!
Veizėk dvasia vilties gyvybę dovanoja, 
Žvaigždė atminimo nesigail spindulėlio: 
Numirėlis į jaunystės szalis žygi ėja, 
Jieszkoti ten mylimo veidelio.
Krūtinė vėl sukvėpė, bet krūtinė ledaus, 
O lupos ir akys stojosi atviromis;
A pent sziame sviete, bet ne dėl svieto dauginus: 
Kėmi toki žmonės? — Vaidyklėmis.
Žmonės, gyvenantiejie prie kapinių arcziaus, 
Žino, kad vaidyklė atsibund kožną metą 
Užduszinėje dienoje, savo kapą atgriaus 
Ir žygiėja tarp žmonių į svietą, 
Bet kada suskambįs nedėlią ketvirtinę, 
Nustojus stiprybės grįszta nakties laikėse 
Su kruvina, kaip eziądien perplėszta, krutinę, 
Ir kaip pirmai užmiegta kapėse.
Apie naktinį žmogų, daug garsiu kalbose 
Dar yra gyvi žmonės, kurie laidojo jį; 
Girdėtis, kad pražuvo jaunystės dienose, 
Būtinai užmuszė patsai savę.
*Dabar paveidei kenczia koronę amžinai, 
Nės liūdnai vaitojo ir ugnimi liepsnavo: 
Vienas senutis zakristijonas neseniai 
Matė jį, ir kalba iszteiravo.
Sako, jogei iazėjęs isz žemės baisulys, 
Iszvertęs akis, į auszros žvaigždę žiurėjo, 
Ir rankas užlaužęs, szaltasis numirėlis, 
Tokį tai rugojimą kalbėjo:
,,O, dvasia prakeikta! vidurije dėbės kodėl 
Nejautrioj žemėj kurstai tą gyvybę?
Szviesa prakeikta! buvai užgesusi ir vėl... 
Rodai neapkencziamą szviesybę!
„O, teisingas! bet labai baisus nusprędimas;
Regėti jį, pažinti ir persiskirti, 
Kentėti kožną metą, smarkus pritikimas! 
Ir kaip pirmai, pabaigos datyrti!
„Kad tavę galėcziau rasti, turiu tarp tautos 
Klaidžioti, iszėjęs isz ilgosios paslaptės, 
Neatboju kokį sveikinimą man dovanos; 
Viso macziau kelionėj gyvastės.
„Kada veizėjai, kaip kaltinįkas turėjau 
Atgręszti akį, ir klausyti kalbėjimų, 
Kasdiena klausiau, ir visėmet asz tylėjau 
Lentos grabo kurcziumi tylėjimu.
„Kitą kartą jėkėsi prieteliai jauniejie,

*) Vaidyklė „upior“ paeina nū žodžio vaidintis.

Vienybe
* Ir pailgą vadino czudiszka nūboda, 

r Apglobsto ir szalin atsitolin seniejie,
Arba nubodin iszmintės rodą.
„Jėkiancziujų ir rodytojų lygiai klausiaus, 
Norįs ir patsai nedaug geresnis už kitus;
Prabengtina uždega asz taipgi pyktincziaus, 
Arba iszjėkcziau gailesczius szitės.
„Kas kitas mislijo-sav, kad tavę pažeidžiu, 
Negėdoju giminiszkos ano puikybės:
Bet linko, d u mojant, kad vežlyvasties geidžiu, 
Nudavinėjo nesupratimą tikrybės.

47B"et ir asz puikus, kad aną isztyrinėjau,
7 Norįs neklaus manęs, norįs moku tylėti, 

O kad atsakinėjo, per gvoltą kalbėjau, 
Nudaviau, kad negaliu iszspėti.
„Kas peržangos negalėjo man dovanoti, 
Led užlaiko lupose paniekinimą, <
Neprilankų^veidą savo vercziu jėkėti
Jr meilė ja susimylėjimą.
„Tokiam tai žmogui nekėmet nedovanojau! 
Bet lupų nesutepiau kalbomis skundimo, 
Nei žodelio paniekinimo nebijojau, 
Kada jam rodžiau nusijėkimą.
„To datyriau, jeigu nožmumą paveizdos tos, 
Svetimam svietui rodysiu isz po szaszelių, 
Vieni maldomis ekzorcizmu manę kapos, 
O antriejie pabėgs savo keliu.
„Tas puikybe j Akin, tas malone nėbodin, 
Kitas czidėjancziąs akis norės kraipyti...
Dėl ko gi tiek žmonių, prie vienos einant artyn 
Turiu asz pažeisti ir dyvyti?
„Kas Hoi’s atsitiks, eisiu senovės keliumi, 
Iszjėkiantiems įlaidumas, įlaidam jėkai!
Tiktai tu mylimoji su numirėliumi, 
Pasisveikink po senovės tikrai.
„Paveizėk, isztark! dovanok mažumą kalczios, 
Kad dar sykį dvasia grįsztų tavę lankyti, 
Nekystę praeitinės ant vienos valandos

" Dabarnykszczia laime sugaiszyti. , 
„Paprastas prie svieto ir Saulės vizius tavo, 
Gal nenusigans lavoniszkos mano galvos, 
Ir gal teiksis lyg galui kantrybėje savo 
Iszklausyti liūdnos grabo kalbos.
„Vaikyti mislis pavei kalėse praeitinės, 
Klaidžiojanczios kaipo veltauganczios žolelės, 
Kurios viražui grovėsių sienos akmeninės, 
Iszsiskyrusios kloja szakeles.
Koplyczia — vakaras. — Burtinįkas. Senis pirmasis isz sueigos. — Suei* 
ga kaimyną ir kaiminką.

Yra dyvai dangui ir ant žemės, apie kuriūs nei sapnavosi jutų 
protgalviams. „filosofams“. Szekspiras.

Sueiga. Visur kurcziai, visur tamsu, 
Kas ežia bus? mislyti baisu.

(Toliaus bus.)
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LIETUVOS ISTORIJA
i
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai.

PA1A8ZTTA 8IIAN0 DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVnSITCTO PK1L080PHIJ0S 1AGISTBO.

(Tąsa), i
Nėviens tomis sandaromis taip daug nepelno kaip kry

žeiviai: kaipogi įgavo Žemaičių ir Žemgalionių karsztus, 
kurių daugiaus ne per du szimtus metų isz visos pasaulės 
svietą telkdami ir tūįtimpos grumdamiesi nespėjo užkariauti, 
dabar viena talka nupelnė. Įgyjimas tų krasztų buvo didei 
naudingu kryžeiviams, kursai nevien pastiprino jūs, kerg
dama Parusnį su Padaugaviu, bet dar palengvino jiems karą 
su tolymesnia Lietuva. Vytautas noris atputodams turėjo 
czjonai pavesti tūs krasztus, kuriūs kanakados Mintautas, 
Lietuvos karalius, neseniai Jaugalius tiemsgi kryžeiviams bu
vo pažadėjęs, netaip dėl praeitės, kaip ateitės sav vildamas 
pagelbos.

Bet Vytautas pradžioje nedidą pagelbą tegavo: kaipogi 
didis mistras liepė Ragainės kamendotui siųsti savo padėtai 
su tūlais vyrais Marienburgo pilen Vytautui į Lietuvą padėti 
žygiūti. Czionai pavyko jiems tas žygis: kaipogi Vytautas 
antstiko daugybą svieto, galvijus savo dievams beaukaujant 
sžventoje vietoje, kurioje tūjaus isztikęs į kruviną muszą, 
Vytautas nevisą lobį iszveržė, bet paežių žmonių daugybes 
nutvėrė; nudergęs paskui tūlas srytis savo neprietelių, apent 
pagrįžo, nieko sav naudingesnio nenuveikęs.

Czionai kryžeiviai tiekėsi isz peties į karą visame Paros- 
nyje, ketėdami stipriai kibti į Lietuvą ir J nugaliu griesti nū 
neteisybių. To dėję užsikėto pavestoje nū Vytauto vietoje 
ties Kaunu naują pilą strunyti, nū kurios jiems patogesniai 
butų Lietuvos krasztus sarioti, o nū jų antpūlių savūsius gy
nioti. Kad jau visoki’medega pilei buvo su tiek ta, d. mistras 
gale Gegužio mėnesio, sutraukąs visą savo kariauną, sutūpė 
į nesuskaitomus laivus, nuslūgintus kalkėmis, plytomis ir ki
tais reikalingais strunyjimui daigtais, bei irklavo Nemunu 
pagal Kauną ne be vargo ir paojaus. Atkakus tenai į vietą, 
kurioje kada tai buvo pilė buvusi, liepė d. mistras kūveikes- 
niai pilą strunyti, o tūm tarpu paleido tūlas virtynes į apy
gardas jau grobį grieti, jau sariūti, jau neprietelius tolymoje 
trukinti. Kaipogi tarp kitų Sudmonts, Vytauto karvedis, su 
Ragainės kamendotu, su vienu keketu traukė Neryn ir tenai 
dergdama mažu visur laimingai su neprieteliais.grumėsi. Il
gainiui apygardas paties Kernavo nusarioją ir didį grobį su- 
grieją, liepė grįžti: vieną dalį savo kariaunos su grobiu pir
mu siųsdama, o su antra įkanden eidama pirmąją nū paojaus 
klastė. Bet grįždama sutiko stiprią kariauną Jaugaliaus ir 
Skirgaliaus bei į muszą isztiko ties Vilkija. Abeji grūmėsi 
au visusmarkiausia narsybe ir abiejose pusėse krito daugybės. 
Ant galų galo Jaugaliua au Sgirgaliumi perlaužė kryžeivių 
rindaa, pats Ragainės kamendots Balderseim, 23 brostviai su 
dide daugybe kitų kareivių karvietėje paliko. Ginklai, ka
rės padargai ir turtai kryžeivių kliuvo Lietuviams į ranką. 
Jaugalius su Skirgaliumi, iszblaszkiusiu ar nutvėrusiu dar nū 
giltinės likusiūsiua, leliodami pargrįžo į Vilnių au socziu gro
biu.

Noris ant tos žinios nusiminė d. mistras, czionai kovei- 
kesniai skubino naują pilę strunyti, kuri ketvirtoje nedėlioję 
taip buvo storais zomatais arba mūrais apvesta ir pylomis 
apipilta, jog didis mistras veizėdamas į ją, sakė, su tokiomis 
pilėmis jis it veikiai vyliasi Lietuvą nuvergti. Ta pilė buvo 
Nemuno saloje pasįtrųnyta įtalpoje Dubisos ir Szvencziau- 
sios Marijos mergos globai įbrukta, nū ko vadinosi Marijos 
sala (Marienwerder): tūjau tenai įgulo, szeimyna ir ginklu 
bei mitalu, kaip reikiant, jis apveizėjo. Czionai didis mis
tras, lig negrįždams, ’ dar naujas sandaras padarė su Vytautu, 
kuriose kryžeiviai žadėjo jam jo tėvo rykę pagrąžinti ir ai- 
viename veikale jį szelpti ir globti; Vytauts nū savo pusės 
pasiėmė nevien kaip pirmu jiems tarnauti, bet jei jis ar jo 
karszincziai bevaikiais įnirtu, tad jo rykė kryžeiviams teks, 
jei paliktu savo dukterį karszincziumi, tad ir tūkartu kry
žeiviai globs rykę lig nuperszūs jai godingą vyrą, bet jei ji 
mirtų bevaike, tad jos rykė paliks kryžeiviams, o jos vyras 
nū viso atliks. Bet jei Žibonts arba Zigmonts, Vytauto brolis, 
persikriksztytų, tad jis mirus Vytautui bevaikiui valdys jo 
rykę, tarnaus bei į talką leis kryžeiviams taip, kaip ir jo brolis 
Vytautas buvo pasiėmęs; paties to raszto, koki tenai Lietu
vių ir Zemaiczių vyrai butu pasiraszę esą, negalėjau rasti.

Didis mistras, pagrįžęs į Parusnį, raszė popiežiui Urba- 
nui VI, girdamiesi apie savo laimingą, dabar minavotą žygį, 
ir ketėdams antru žygiu su didesne kariauna pagonis aplan
kyti ir pradėtą darbą drąsiai nubaigti. Popiežius atsakė jam, 
girdams jo drąsybę ir skatindama jį kaip įmanant savo ketė
jime neliautiesi, rodydama dar jam savo pataiką, leido kry
žeiviams neszamąjį altorėlį, į karę žygiūjant, turėti, pas kurį 
abaze arba taboriuje galėtu miszias laikyti. (41)

Toksai buvo likimas Vytauto ligszioliai, taippat nelai
mingesnių rodėsi ir Jaugalius Lietuvos sosto. . Tiesa vadinosi 
jis Lietuvos d. kjoningaikszcziu, buvo Vytautui ir Trakius 
atėmęs ir jo talką ties Vilkija iszblaszkęs, bet nū svieto buvo 
neapveizamas, darin savo piktadejimų; kaipogi nevieni Že- 
maicziai, bet ir Lietuviai negalėjo užmirszti nužudymą Keis- 
tuczio, visugarsiausio vyro, nū visų gūdojamo ir mylimo; da
rin svietas, įsikibęs į vienų ir antrų didūmėnę, szelpė ir sti
prino Vytautą. Jaogalioi patys plikiai tetarnavo, kurie, ka
trai noris pusei pergalint, neturėdami ko nustokti, vylėsi 
taja dingste Jaugaliui įsitvirtinus praturtėti. 1 as kenkė 
Jaugaliui namūse, bet už rubežių dar piktesniai jam tikosi: 
kaipogi nū viejuoa^pusės kryžeiviai su Vytautu grūdosi į Lie
tuvą ir į?Tuvieną dalį paties Vilniaus buvo nudeginę, kuri 
ilgainiu mojavo pragaru. Jonuszas, Mozūrų kuningaiksztis, 
didyn vien bendravusi su kryžeiviais ir kasdien darėsi jam 
(Jaugaliui) drąsesniu neprieteliųmi. Nū saulėtekio pusės 
Taktamisz, Tautorių vieszpats arba kaus, nudeginęs Moskvą, 
galėjo pasidaryti nūgąscziu ir patiems Lietuviams.

41) Voigt Proue. Geech. T. V. k. VI. 8. 434,
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Vienybe
Naujiena!

Iszėjo !8Z po spaudos knįge- 
lė: Kankinimas katalikų Lie
tuvoje abelnai, o [patingai 
Kražiuse 1893 metūse.

Užlaikant teisybę ir iszaisz- 
kinant maskolių politiką, 
maskolių norus, maskolių 
žmogžudystę ir t. t.

Dėl lietuviszkos teatro pa- 
raszė Akmeninis.

Szi k n įgėlė, paraszyta po- 
puliariszkoje kalboje, yra 
naudinga ir reikalinga netik 
tiems, kurie norėtų perstatyti 
gyvūse paveikslūse kankini
mą lietuvių Lietuvoje ir Kra 
žiu skerdynę, bet pagaliaus 
kiekvienam lietuviui, nės jos 
į turis yra ne fantazija, bet 
faktai ir teisybė.

Ji kasztūja su prisiuntimu 
30 c. Norintiejie ją persi- 
traukti, tegul atsiszaukia ant 
szio adreso:

Dr. J. M. Stupnickis 
Box 615, Plymouth, Pa.

Mas am Mo
Prokuratoriaus!

Ant szito ofiso yra pastatyti du 
lojariai, kad mes isz jų vieną iszsi- 
rinktume, beje, Peter O‘Boyle, gar
sus kriminaliszkas lojaris, kuris lai
ke savo darbavimosi Luzernes Co. 
korttise perleido 3000 provų; ant- 
tras-gi yra Daniel Keli isz Wilkes— 
Barres. Jis yra geras jaunas vai
kinas, bet neturi datyrimą musų kri- 
minalnuse kortftse, nOs per tris pas
kutinius metus jis turėjo tik vieną 
kriminalną provą Luzernes korte. 
Mr. 0‘Boyle kasdien yra reikalau
jamas i kortą ir prie provos dėl visų 
tautų žmonių yra vinodai teisingas. 
Dėl jo vistavien ar anglas ar leųkas, 
jis ant visų vienodai žiuri.

Lietuvius-gi jis myli taip, kaip ir 
velszius. Mr.-gi Fell lietuvius ir 
velszius vadina foreigneriais. Jis 
tvirtina, kad tik amerikonai turi 
gauti ofisus, o visi lietuviai ir lenkai 
turi už jfis balsuti.

Mr.-gi 0‘Boyle priguli prie tos 
partijos, kuri rūpinosi taipgi, kad ir 
lietuviai, lenkai ir ungarai galėtų 
gauti ofisus, ką darodė prie iszrinki- 
mo T. Butkevy ežios Nanticoke ant 
pacztoriaus. Mr. 0‘Boyle yra drau- 
giszkas ir pastovingas žmogus. Jis’ 
«yra pats foreigneris ir žino, kad ir 
foreigueriai turi tiek pat tiesos. Mr.

Fell turi supratimą, kad tas kantas 
turi būti rėdomas tiktai vienų ame
rikonų, o mes turime taksus mokėti, 
idant jus užlaikyti. Todėlgi priva
lome visi balsuti už Peter‘ą 0‘Boyle 
visų žmonių draugą.

uoiiSti ssr

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 nu 9 ryto 
iki 3 popiet.

Box 615. Plymouth, Pa.

„ „ $1.50.
1.50c. ir 2.00c.

,, 75c.

75c.

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

1.00c.

H5c. 
10c. 
40c.

pargabentos isz užmarės:
Maldų knįgos,

Aukso Altorius, arba Szaltlnls danglszku skar- 
bu 2.00 iki 3 00. 
Garbe Dievvuj ant auksztybėe „ 
Balsas Balandėlės 1.25c.,
Kninga giesmių arba Kanticzkos 
150 Pealmu Dowldo karaliaus ant

paveikslo kantlczkų
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Viešpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl 
Istorija seno įstatymo „ „ ,,
Gyvenimas Marijos ,, „
Menuo 4zwenczlansios Marijos Panos 
Soptilej Motynos Dlewo ,, ,,
Evangelijos supuikeis apdarais
Gywenimaj Szwentuju, ant visų metų kožnoa 
dienos, pirma, antra, treczia Ir ketvirta 
dalis už kožnų dal| po ,, „
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Istoriszkos knygos svietiškos įtalpos.
Istorija Lietuvos ,, ,, „ 30c.
Trumpa senovė! Lietuvių Istorija 10c.
Aplinkrasztls kun. Petravycziaus | Vilniaus 
» džiakonystės kunlngus 1870 m. ,, 5c.
Už kų mes lenkams turime biatl dėkingi arba 

nedėkingi, graži kn(gutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais nd pat 

krikszto Lietuvos 5c. 
4Oc 
20c. 
■30c 
10c.

4.00c.

15c.

1.25c.
10c.
10c.

5c.
10c.
10c.
40c.

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

„Auszra" keturių metų puiki&se apdar&se 
po $1.25 kninga, visas perkant 

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

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
D&nelaiczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvynlszkos giesmės — —
Jdkaunos dainos ,, ,,
Naujos dainos „ „
Birutės dainos „ „
Tėvynainių giesmės „ • „
Pirmutinis dagtinės varytojas pnikl komedija 5c. 
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczlo, 
Apysakos. 

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

Isz lietuvių gyvenimo 
Pajudėkime vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrijotiszkoje dvasėje pagal 
vengrlszkų pono A. isz B. autoriaus 
knlgutės ,,Kas teisybė tai ne melas 

Pasaka ape Szaltabuzius (jfikinga) 
Žleipos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis „ ,, ,,
Valkų knlngelė „ „

15C.

•20c.

15c.

15c.
5. 

20c. 
15c. 
15c.

Moksliszki ranku ėdžiai ir 
kitokios knįgos 

Lletuviszka Gramatika paraszyta 
kun|go Mikolb Miežinio 50c.

Abėcėla ,, ,. 30c.
Kninga dėl iszslmokinlmo rokundų 25c.
Kningadėl iezslmokinlmo visaavietinės kalbos 15c 
Apie buwiinu Dlewo ,, „ 5c.
Grieeznlnkas priverstas metavotU „ 15c.
Pamokslai apie trusų ,, „ 5c.
Talmudas ir musų žydai „ ,, ,, 10c.

Užsystanawlk ant to geraj ,, ,, 50 et.
VVitaslr Korynna bistorije įsi iųjko persekiojimo

Bažnycslos 8. per Deokleoljana 95 et.J

Szkala su kalba ,, „ 20c
Prleszauszrls „ „ 20c.
Kaip (gyti pinigus ir turtų „ 20c.
Girtybė 5c. ir 10c.
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

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

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

Įvairios dvasiszkos knįgos,
Pamokslai aut didžiųjų metinių ssvenclų ir di.

Lenkiszkos kningos
maldų pargabentos isz užmarės.

Westchniente duszy pobožnej, zbiėr nabožeėstw 
i pieėni z przydanlem Drogi k‘»zyžowoj, Gorzkich 
žali i psalin6w „ ,, ,, „ „ 1,50c.

Zloty Oltarz czyll zbiėr nabožeėstw dla elirzeė- 
clan i katollk6w ,, ,, ,, ,, ,. 1,80 c.

Oltarzyk czyli zblėr nabožeėstwa dla mlodziežy 
katolickiej ,, ,, ,, ,, ,, ,, 70 c.

Wyborek nabož«dstwa dla mlodziežy katolickiej 
50 c.

Maly zloty oltarzyk dla pobožnych dzieci ka- 
tollcklch „ „ „ ,, 45cęnt.

džioslos nedėlios, 50c.
Tiesos Žodžel, ,35c.
Flliotea arba kelias | maldingų gyvenimų 50c. 
Pokllis Szventųjų ,, „ „ 15c.
Isz.guldimas metiniu szweneziu 

labai naudinga kningelė 10c.

Visokį Abrozėlial su maldelėmis po 5centus.

Mokslas Kymo kataliku „ H 40c.
Kas yra grlekaa f „ 15C.
Nekaltybė ,, 9$ 20c.
Vartai dangaus ,, 99 15C.
Pekla, arbt amžinas pragaras 75c.
Arielka yra nddal; su Iliustracijomis 30c.
Garsas apie bajsybes Dlewo sudo 25c.
Kaktas | dangų „ 99 15c.
Didžioji nedėlia ,, 99 5c.
Kaip Sumenijų nuspakaj|tl 99 15c.
Vadovas |dangų < „ 99 40c.
Prisigatavojimas ant smerezio 99 40c.
Draugija dėl duszių „ 99 5c.
Lietuviszkos mlszios ,, 99 10c.

TCTSTIISTG-OS
• i.OC'N’OS SPAUSTUVES.
Lietuvos Istorija, nd seniausių gadynių iki 

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

gaunama už 1,50c*
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų Ir Žeinalczlų 
paraižytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „ 1,00.
Kuropos Istorija su žlamlaplais „ 50 et
Lietuviszkos Dai vos isz visur surinktos 200c
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczių Motiejus Valanczlauskas, 25 et. 
Ponas Bartkus, paraszė kun A. Burba, 20 et. 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės 1,00 et.
Apteka Dlewo ,, ,, „ ,, $1,00.
Aukso Verszis, labai puiki drama ,, 20 et.
Boleelawas arba antra dalie Genowefos 30 et.
Du pujkns apraszymaj apie nedorybų 

žvdo Ir piktų augynlmų wajku $1,00. 
Kglė, žalczlų kirtilenė ir lezgrloviinas Kauno 

pilies 1302 m., du puikus dramatai 
parašyti Aleksandro Gužuczlo, 25c.

Historije gražios Katrukos ir jos visokį 
,, „ „ atsitikimai 10c.

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

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

Isz po budelio kalavijo ir Kajlmas, dvi puikios 
apysakos, ant Hetuviszko perdėjo V. Stag. 10c. 
Istorija 8 iptynlų Mokintojų

„ „ Ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Mlioslawskis — — 80c.
Juozapas Konluszewskis, arba kankinimas

U n įjotų po valdžia maskoliaus 50c.
Konstitucija dėl darbin|kų — 10c.
Namelis pusteln|ko — — 75c.
Nedorybes Kymo Ciesorių, hlstorije isz lajko

„ „ ponawojimo Nerono 80 et.
^ujkus apraszymaj tikru atsytlkimn isz

„ 1, czesu wajnos 1883 metu 40 et.
Prawadnlkas angelskos kalbos neahdar. $1,00 

„ „ „ abdarytas $1,25.
Pujkns apraszymas apie Lietuvų „ $l,oo. 
Klnaida Kinaldlnas „ „ „ $1,50 et.
8enowes apraszymas apie Duktery

„ „ Pilypo Karejwio 50 et.
Sumyszymaa arba bajme tūry dydeles akis 
Tykra tejsybe isz Buwalku gubernijos 15 et. 
Szwieea Dlewo „ „ „ 85 et.
Tltkus Persų Karaliai, „ „ 25 et.

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztiija $loo'.

PIRMUTINĖ
TJIŽKIG-JL 
dėl lietuvininkų pas 

SILVESTRĄ PAUKSZTĮ
Edwardsville, Pa.

Ariel kų visokių, alaus gar
daus, vyno cigarų ir t. t.

Ateik broli pamatyti,
Ir to visko pabandyti.

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

pas Joną Žukaucką 
'Plymouth, Pa.

LIETUVISZKAS
Ssili'CLzxa.s

Juzo Miliaucko, 
Szaltas alus, skanus gėrymai, gar

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

Jūzas Miliauckas,
MAJUANOY CITY.




