
Num. 43.

Hmoatli, Pa., 23 stalinio.
Prabėgo vasara malonoji, 

kurioje musų broliai ir seserys, 
džiaugdamiesi gražiu oru, 
linksminosi ir bovijosi pui
kiose parkose, žaliais ir kve- 
piancziais medžiais apsūdytais, 
po atidengtu dangumi. Links 
ma, ramu ir malonu buvo ant 
tų piknįkų, ekskursijų, kada 
musų jaunūmėnė, puikiais 
plonais rubais apsidengusi, 
szvieži ir pilna, kaip gamta, 
gyvumo, sukibusi į poras, prie 
garsiai skambanczios muzykės, 
sukėsi rateliu, įvairius szokius 
szokdama. ? Nevieno ir nevie
nos, gal, szirdį, laike tų, Lie
tuvos lietuviams mažai su
prantamų zobovų ir pasi
linksminimų, užgavo meilės 
jausmas, sužadino vaidintuvė- 
je iki sziol nebuvusias misi is 
ir svajones, kurios svietų ir 
gyvenimų tepliojo priesz jo 
akis puikiomis ir masinau 
ežiomis spalvomis. Nevienas, 
gal, per vasaros laikų p a tyrė 
poėzijų savo gyvenimo ir at
radęs savo szirdies idėjalą, bu
vo laimingas jį įgyti.

Jau užstojo vėsus rudū, 
* szviešinusioji saulė diena nū 

dienos vis vėliaus pasirodo 
ant regraezio | horizonto | ir, 
lyg norėdama greieziau atlikti 
savo dienos kelionę, žeminus 
ir žeminus ant dangaus pakils- 
ta ir savo spinduliais kaskart 
mažiau suteikia sziluinos mo
tinai—žemei. Tankiai asztrus 
vėjas puczia, lapai ant medžių 
geltonąja ir pūla ant žemės. 

‘ Ant laukų ir pievų žolė ru
dąja, paukszcziai ir žvėrys 
pradeda trauktiesi į girias ir 
krumus, ir renkasi dėLžiema- 
vojimo vietas. Žmonės taip
gi pradėjo labjau užsidaryti 
ir, turėdami nū darbo liūsų 
valandų, ilgiau namieje už
trunka. Atsidarė ir atsida
ro įvairios mokslai nės, kuriose 
maži ir dideliai, vieni dieno
mis, kiti vakarais, mokinasi 
įvairių gyvenimui naudingų 
dalykų. Atsidarė taipgi kur
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nekur ir lietuviszkos moksla- 
vietės, bet jose tik maži vaikai 
mokinasi. Todėl didei yra 
velytina, kaip kad svetimtau- 
ežiai daro, kad jas vakarais ir 
suaugę musų brųjiai lankytų, 
mokydamiesi lietuviszkai 
skaityti, raszyti, o kurie tai 
moka, gali, nusisamdę moky
tojų, a n gi isz k ai moki n tiesi. 
Juk nemokantiejie angliszkai 
sznekėti ir raszyti negali nieko 
gero pradėti, jokio, biznio su 
pasekme varyti, pagaliaus ir 
gero darbo sunku yra gauti. 
Kur nėra parapijinių moks
lai ui ų, tenai galima eiti mo
kintis į vakarines randavas 
mokslai nes. Laiko dabar, 
prastai darbams einant, daug 
yra, užtai reikia isz jo pasi
naudoti, neleisti veltu, nės yra 
labai brangus. Reikia isz liū- 
so laiko pasinaudoti, kad, ge
riems laikams užėjus, galima 
butų daugiau uždirbti, kaip 
kad pirmiau.

Drįstame ant užklausymo 
/N 3 ,,Garso“ atsakyti, kad 
„Garsas“ kaip iszmano, taip 
gali sąprotauti apie sekreto
riaus nusidėjimus, nės mes tai 
neužginame, o ir negalime už-s 
ginti. Taiposgi, jog „Garsas“ 
daug raszo apie „Susi.“ |'pasi
tiktame, kad su gera mislia] 
mes jam už tai nieko • 
kaiszome ir jo niekame 
kaltiname. Mes tu 
reikalų protokolo daly 
su seimo sekretorium. • 
tegul „Garsas“ tolesniai rasztf 
apie „Susiv.“, nesiklausdamas 
„Vien.“, kas jam patinka. 
Jeigu gerai raszys, „Vien.“ 
netik ant jo nepyks, bet bus 
dar dėkinga.

nepri- 
ne-

įėjome 
ke tikt 
Tad gi 

------- f^aszusių 
-------3 dėti dai

Isz Lietuvos.
— Pilviszkių sudėtinėje 

ukinįkų krautuvėje jau gali
ma szį tų nusipirkti. Rasztai, 
regis jau apie tai pranesziau, 
seiliaus padaryti Vilkaviszkije 
pas notarijų (rejentų). Tie 

rasztai tolinus žmonių akyse 
pakelia Pilviszkių krautuvę, 
kaip Senapilės, kuri yra be 
jokių rasztų. Įsteigtojai su
dėtinės Pilviszkių krautuvės 
padavė savo rasztūse tokius 
nutarimus: pinįgus ant krau
tuvės gali dėti tik tie, kurie 
paskirtų dienų stojo pas nota- 
rijų ir nė daugiaus, nė ma
žiaus kaip tiek, kiek kuris už- 
siraszė. Mažiaus per 25 rub
lius niekas negalėjo įneszti. 
Pinįgus turi sudėti nė antsy k, 
tik po kiek gali, bet ant Nau
jų Metų būtinai turi būti su
dėti visi pinįgai, nės kitaip p. 
J. Kacziargis, kuriam palikta 
vesti visus krautuvės reikalus, 

nų, jei koksai bus, sąnariai 
sziaip dalysis: ims po 8$, o 
jei kas butų virszaus, paliks 
ant pasididinimo krautuvės. 
Jei pelno butų mažiaus, arba 
visai nebūtų, tada, nereiktų 
nė dalytis.

Tokiu bodu Pilviszkių 
krautuvė iki Naujų Metų vos 
gyvūs, bandydama savo pa- 
jiegas. Iki tam laikui ir p. 
Kacziargis, krautuvės vedikas 
ir p. Szesztokas, jo pagelbinį- 
kas (subjektas) ims ant die
nos tik po 35 kapeikas, t. y. 
kad galėtų tik iszmisti. Nū 

nariai paskirs jiems algas; pa 
gal tai, kaip eisis prekystė ir 
algos bus didesnės ar mažes
nės. Krautuvės draugystė 
padarė rasztus ant 12 metų ir 
per tų laikų niekas isz prisi- 

. negali atsimesti, nė 
„ėti daugiaus pinįgų, kiek 
prie rasztų žadėjosi. Jei 
krautuvė bankrutytų ir da 
prisidirbtų skolų, tada visi sų- 
nariai solidariszkai, pagal di
dumų įneszimo prie krautuvės, 
atsako savo turtu. Kad 

yra žinomas daigtas, o jei bus 
atsakaneziai riktūjama, nega
lės būti kalbos nė apie ban- 
krutyjimų — bus tik pelnas, 
isz žydų nagų • isztrauktas. 
Kad nebūtų maiszaties prie
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rundinimo krautuvės, yra isz- 
rinkti isz sųdraugų penki vy
rai, kurie netikėtai užklupę 
krautuvę, peržiūrinės rokun- 
das ir tavoms p. Kacziargiaus.

Linkime naujai Lietuvos 
ukinįkų sudėtiniai krautuvei 
kūgeriausio pasisekimo, kad 
netik pati gyvūtų ilgiausius 
metus, bet kad drauge butų 
paveikslu, ant kurio pasižiū
rėję lietuviai kūdaugiausiai 
panaszių krautuvių įsteigtų. 
Taip gi geistina butų, kad ir 
Senapilės krautuvės sąnariai 
susitarę padarytų rasztus per 
notarijų, tada viskas butų da- 
vadniaus ir nebūtų malkoten- 
tų, kurių pradeda atsiryti. 
O rasztus lengvai galėtų ir • 
sziądien padaryti!

Prie tos progos praneszu, 
kad motina p. Josiuko, Sena
pilės krautuvės subjekto, Jo- 
siukienė isz Triobiszkių (Se
napilės pav.) atėjo nedėlioję 
30 d. Rugsėjo į bažnyczių ir 
užbaigė savo gyvenimą. Tei
kėsi prieiti prie iszpažinties 
(spaviednies), bet prie konfe- 
sijonalo (spaviednyczios) apal
po, iszneszė jų ant szvento- , . 
riaus ir tennis urnai dvasia ap
leido kūnų. Buvo jau sena 
žmonelė. Policija jos kūno 
butų nedavus vežti namon 
(apie 3 viorstus), bet jai ne
matant tapo iszvežta. Žmo
gaus gyvastis, kaip musios. . .

Senapilės gimnazijoje da 
tik patsai judėjimas. Mokįti- 
nį Gerbacziauckų, pas kurį, 
kaip pereitą sykį rasziau, ra
do revoliucijinę knįgą, ant tų 
pėdų isz gimnazijos atstatė. 
Knįgą rado gimnazijos vy
riausybė. Kad taip prie se
nojo direktoriaus (Gijevskio), 
viskas butų niekais nudėta, 
nės jis nebūtų norėjęs savo 
gimnazijoje tokį skandalą da
ryti,. bet naujasis direktorius 
(Massakovski‘s), sąnarys pas- 
lėptinės maskolių policijos, 
griebėsi už to atsitikimo, kaip 
nelabasis už duszios. Pagir
do apie tų atsitikimą visi, ži
noma, ir žandaru’. Jie pada-,



510 Vienybe
rė savotiazką kratą, bet pas 
Gerbaeziaucką daugiaus nieko 
nerado. Žandarai, isztyrinė- 
jus viską, padavė reikalą į sū
dą. . Gali iszeiti nesmagiau
siai, nės Gerbacziauckai, tėvas 
ir sunus-gimnazistas nesusi- 
mokinę melavo ir kožnas ki
taip sakė, o tyrinėtojas abie
jų žodžius turi užsiraszęs.

Da pas Gerbaeziaucką rado 
suraszą tų mokįtinių,*kurie nū 
jo imdavo kokias knįgas skai
tyti. Dabar visus mokytinius, 
kurių pravardes ras tame su- 
rasze, atskyrium tyrinės. Ma
tyti, kad czionais nori rasti 
kokią draugystę, sūkalbį, ar 
ką Į^naszų. Nieko tenais to
kio nebuvo. Ot, paprastai 
mokytiniai skaito knygas, ko
kios jiems y rankas papūla. 
Pateko Gerbacziauckui ta ne 
laiminga knyga, kuri jį ykliu- 
dė, jisai ir ją skaitė, apie jo
kias draugystes ir sūkalbius 
nemislydamas. Reikia žinoti, 
kad Gerbacziauckas yra jau
nas, mokytinis da tik žemes
niųjų kliasų, ir jisai apie to
kius dalykus negalėjo nieko 
nė suprasti, o maskoliai nori 
rasti galas žino ką tame. 
Kūm tas viskas nusibaigs, ne
žinia, tik kad tąsimą bus, ma
tyti tai ir sziądien.

Dar turiu pasakyti, kad 
Gerbacziauckas nebuvo nė in
ternate, nė privatiszkoje kva- 
tieroje, tik gyveno pas tėvus. 
Kad jis butų ant privatiszkos 
kvatieros, tikrai kad tą butų 
gimnazijos valdžia isznaikinus.

Girdėjau, kad buvo da vie
na krata netoli Pilviszkių ir 
buk radę „Varpą“. Nežino
damas tikrai, ar tiesa, ar me
las, toliai nepažymėsiu vietos, 
pakol viską tikrai isztirsiu.

Na, jau tiek to su masko
liais, jų kratomis ir kit‘kūm. 
Dirstelkimokas kaimūse deda
si. Atszalo. <Rudū taip szal- 
tas, kad nė rugiai negavo su- 
krumot, net sudygo, kaip kur 
prastai, nors į drėgną žemę 
susisėjo. Lietaus nė daug, nė 
mažai, ne perdaug sausa, nė 

per szlapia; keliai vidutiniai: 
varsneles pasiyręs žingsniu 
(žingine), gali kitas varsneles 
ristele pabėgėti. Bulves szy- 
met menkai užderėjo; vieto 
mis visai pražuvo, vos sėklą 
gavo, dėlto jos yra szyraet ga
na brangios. Sziūm laiku, 
kada bulvės esti pigiausios, 
moka už puskarty 75 kapeikas, 
kada kitai metais mokėdavo 
po 30, daugiausiai po 45 ka
peikas. Užtai gi kiti javai 
nenori pabrangti. Turgaus 
vis nėra.

J. Vėžys.
) _________________________

Ant upės Nerio puikus ge
ležinis tiltas tarp Vilniaus ir 
Snipiszkės tapo atidarytas, pėr 
ką galime tikėtis, kad Sni- 
piszkė pakils, tūm labjau, kad 
tramvajus ant Kalvarijos link 
bus pravestas. — Vilnius da
bar staiga pradėjo kilti, nės 
neseniai Szopeno ulyczia už 
sistatė puikiais namais, o da
bar dvi naujos ulyczios Kau
kazo ir Kijevo atsirado.

— Panevėžis, (Kaunp rėd). 
Tame .paviete apgarsino da 
bar suraszą tų, kurie nū ka- 
rumenės pabėgo, o kuriems 
szymet rudenyje reikia stoti. 
Tas suraszas dalinasi ant žy- 
diszko ir krikszczioniszko. 
Isz žydų nepritenka 184. Isz 
krikszczionių nepritenka 26 
Panevėžio miesezionų (23 ka
talikų ir 3 staravierų), taipo- 
jau 115 vaikinų isz ukiszko 
stono. — Iszeivystė kūlabjau 
yra nusikreipusi isz ežia į pie
tinę Afriką. Isz tenai du Pa
nevėžio miesezioniu pagrįžo, 
atveždami su savimi po kelis 
szimtus rublių, nės dėl jų la
bai gerai ėjosi. Pagal jų pa
sakojimo, tiems iszeiviams, 
kurie į Johannesburg© apygar
dą nuėjo, vidutiniai einasi, 
nors sunkio darbo, bet gana 
atsiranda, užmoka už aną ge
rai, oras yra geras ir liūsybė. 
Tiedu iszeiviai ketina dabar 
tenai su savo szeimynomis 
važiūtb

— Kauno apygardoje gal
vijų tarpe „jaszczur“ liga pa- 
siplatino. Nū tos ligos kar
vės nebegali nei ėsti, nei sto
vėti, nū liežuvių smunka ūda, 
ir seilės isz snukio varva.

M

(Pribavlenije Kov. Gub. Ved).
Isz to pat laikrašzczio gau

name žinoti, kad cerkvės yra 
statomos Lietuvoje už pinįgus 
paliktus per kokę ten mask al
ką Maskvoje pirm kelių metų 
mirusią Medincovienę, kuri 
ant to 783,266 rub. ir 62 J ka
peikų paliko.

— Isz Jurbarko (Kauno 
red.) raszo, kad ant Nemuni- 
nių garlaivių nėra nei jokio 
paranko. Važevo garlaiviu 
viens ponas su serganezia pa- 
ežia isz Kauno ir norėjo į mo- 
teriszką kupę įeiti, bet rado 
uždarytą. Praszė rakto l<a- 
sieriaus, bet tas pasakė, kad 
pas kapitoną, kapitonas vėl 
ten neįleido. Reikėjo todėl 
kajutoje būti. Kajuta ne- 
szlūstyta, nevėdinta, o ant ka
napų krūvomis blusos bėgiojo. 
Paskui pasirodė, kad todėl į 
damų kupę įleisti negalėjo, 
kad ten dar pirmiau besimy- 
linti porelė įleista buvo. (Pri
bavlenije).

--------  S
— Salakuse, Zarasų pavie

te, 7 Rugsėjo^ 8 adynoje isz 
ryto didelis /gaisras pakilo ir 
per 7 adynas pusė miestelio 
sudegė.

— Vaikinukai (Viln. rėd.) 
20 Rugsėjo 7 adynoje vakaro 
žyd^o Naneso kareziamoje tarp 
girtųdietuvių ir gelžkelio dar- 
binįkų musztynė pasidarė, ku
ri ant to pasibaigė, kad vienas 
darbinįkas, miesezionis Tara- 
sevyczia, lietuviui ukinįkub 
Stasiui Szalkevycziai su pei/ 
liu szeszis smūgius į pilvą ir 
vieną į ranki| padarė. Szal- 
kevyczia yra dabar ligonbuty- 
je, bet vargu gyvas iszliks. 
Tarasevyczia su savo ketu
riais draugais suimtas tapo. 
(Vilen. Vest.). ,

Isz Kauno į „Novosti“ ra
szo, kad tame kraszte arklia- 
vagystė baisiai prasiplatino, 
kuria ’ kūlabjausiai jaunos 
merginos užsiima (?). Taigi 
vieną kartą tokią merginą — 
arklevagy gaspadoriai nutvė
rę daržinėje uždarė ir toliai 
ten laikė, kol ana iszbado ir 
szalczio nepasimirė. Botam 
tame kraszte pagarsėjo arkle- 
vagyste moteriszkė Kotrina 
Grazdaviczienė, baisiai man
dagi ir atsargi, mokanti isz 
ukinįkų ir policijos rankų isz- 
sikliudyti. Nežinia, kur ji 
dabar pražuvo. Sudas dabar 
jos per publiką jieszko.

Smagu yra girdėti, kad žy
dai isz musų siurbėlių taisosi 
ant darbszczių ir naudingų 
žmonių, o isz sukezių teisin
gais [?']. Sztai gavome da
gi reti, kad Gelažių miestelyje 
arti Panevėžio, žydai net ant 
laukų *] dirbti pradėjo. Yra 
jie, teisybę sakant, labai bied- 
ni, nės negal p. Kuszeliaus- 
kini, to miestelio savinįkui, už 
pliacius ir kvatieras apsimo
kėti, už tai vasaros laike tūs 
pinįgus ponui atidirba, po 
mėnesį ir daugiau dirbdami. 
Jau yra girdėtis, kad ir po ki
tas vietas prie laukų darbų 
žydai metasi.

Lietuvnįkai kibdami prie 
prekybos žydus įvargino, o ir 
cholera prie to prisidėjo. Nū 
1862 metų, nū liūsybės laiko, 
žmonės ant smulkių sžmotelių 
žemę iszsidalinę ir laukinįkys-

*) Žydai jau nū seniai tulūso Lie
tuvos kampūse, turėdami žemę, pa
tys ją apdirba. Nėra ko isz to 
džiaugtis, jeigu paskutiniame laiko 
žydai ėmė labjau kabintis prie že
mės, nės tai ženklina, kad jie, apžio
ję visą musų prekybą, nebegali visi 
isz jos pragyventi, bando veržti isz 
musų brolių rankų ir tą paskutinį 
pamatą — žemę. Žydai, kaip raszo 
musų korespondentas, nebuvo cjėl 
musų kraszto naudingais ir teisin
gais žmonėmis ir nebus. Jie yra' 
didžiausia musų kraszto sloga, ku
rią turime rupintisi, jeigu jau nevi
sai paszalinti, tai nors mažinti ir nai
kinti. Red.
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ą tei nupūlus, prie amatų ir 
prekybos mestisi pradėjo, bet 
mažai tame dalyke praktikos 
turėdami, tankiai prasiloszia. 
Choleros laike, kada isz tos 
ligos kūlab j ausiai žydai .nu
kentėjo, pagal savo tai m ud isz- 
ką burtą ir per neapykantą 
prie krikszczionių, pradėjo 
cholera užkrėstas silkes, bul- 
kas ir kitus daigtus pardavi
nėti, idant taja liga ir lietu- 

‘ vius užkrėsti; žmonės gavo 
pasergėti, kad žydai valgomus 
dalykus deda prie cholera ser- 
ganczių ir mirusių žydų, o 
paskui anūs žmonėms pardū- 
da. Tai po jau, kad arielka, 
koniaku savo ligonius mazgo 
ja ir atgal paskui į butelius 
su pylę, žmonėms iszpardavi- 
nėja. Tūmsavo pasielgimu 
taip ant savęs lietuvius sukėlė, 
kad tie nenori pas jūs nieko 
pirkti, nės nū tų bulkų ir sil
kių netiktai ant choleros su
sirgimai, bet ir numirimai at
sitiko. Viename Žagarės 
miestelio szulinyje rado, kaip 
sako per žydus, cukraus gal
vą su nūdais įmestą, idant 
žmones isznūdyti. Taigi tą 
szulinį policija tūjaus liepė po 
raktu uždaryti. Tas vis ne- 
dabar atsitiko, bet tas viskas 
buvo priežasczia, kad lietuviai 
pradėjo labjaus pas savūsius 
po k romu s pirkinėti, o per tai 
lietu viszkiems prekėjams pra
dėjo vis geriaus sektiesi, o žy- 
diszki prekėjai nupulti, o per 
tai isz jų nevienas ir prie lau
kų darbo pūlė.

Sztai poni Jaceviczienė, ki
tą kart siuvėja, Vabaloįkų 
vargamistro duktė, pirm kelių 
metų kromą Vabalnįkūse, Pa
nevėžio pav., uždėjo ir jai isz 
pradžių nelabai ėjo. Kitas 
tenyksztis jos draugas prekė- 
jas p. Keleivis, isz Kuprių 
kaimo paeinantis, su žydais 
konkurencijos nedalaikė, savo 
kromą žydui užleisdamas; p. 
Jacevyczienė vienok dalaikė 
konkurenciją, o dabar gali tū- 
mi pasidžiaugti, kad pas ją 
dėl pirkimo net su vežimais 

apygardiniai gyventojai atva- 
žiūja. Tame pat miestelyje 
latvis Biržų Jankauskis 
1892 mete szinkių uždėjo ir 
giriasi, kad jam eina gerai.

Prekėjas lietuvis Zdrama- 
vyczia Jouiszkyje [Szaulių 
pav. ] daug daugiau dabar pre- 
kiauna, nės jokių valgomų 
daigių lietuviai pas žydus su- 
visu neperka.

— Smilgose tame pat pa
viete, pirm kelių metų lietu
vis Grigaravyczia kromą už
dėjo ir baltos dūnos kąsniu 
džiaugiasi.

— Vabalnįkų parapija yra 
labai didelė ir turi gražią mu
ro bažnyczią. Smilgių bažny- 
czia yra medinė.

— Palangoje kapeliono ir 
direktorio tarpe progimnazi
jos ilgas barnys todėl pakilo, 
kad kapelionas įženginėje 
kliasoje iszguldinėja tikėjimą 
lietuviszkai, o inspektorius 
norėjo maskoliszkai. Kape
lionas Genis ant to pamato, 
kad szviežiai pribuvę vaikai 
maskoliszkai dar nesupranta, 
padavė praszymą į Jelgavą 
pas Kuržemės gubernatorių ir 
tas daleido, idant įženginėje 
kliasoje tikėjimą lietuviszkai 
iszguldinėtų.

— Panemunyje arti gelž- 
kelio, Zarasų paviete, yra da
bar sena medinė bažnyczia, 
per tai turtingi parapijonai 
daro dabar storonę, idant mu
ro bažnyczią statyti. Dėl jos 
jau ir plianas yra parengtas.

— Tlnkiuse, Telszių pav. 
bažnyczioje dirbs naujus al
torius, is# tos priežasties buvo 
ten isz Rygos statytojas pa- 
szauktas. >

Ne visi ponai yra szyksztus 
ir nevisi ant niekų pinįgus 
verczia Sztai pone Karpienė 
bevaikė isz Joniszkėlių, Pane
vėžio pavieto, gauna nū savo 
vyro ant metų 1,200 rublių 
algos ir tūs pinįgus ant pa-

szelpimo neturtingų vaikų ap- 
verczia. Užlaiko ir dūda pa- 
szelpą dėl penkių mergaiczių 
ir vieno vaikino. Tas vaiki
nas, Laimitis, kurio tėvas į 
Ameriką iszbėgo, gauna nū 
ponios Karpienės apie 200 
rublių^ąnt metų ir Jelgavoje 
besimokindamas jau yra da
bar III kliasoje gimnazijos. 
Anas isz Smilgių parapijos 
paeina. Bepigu, kad taip ir 

i kiti ponai apie biednus žmo
nes rūpintųsi!

Dabartės, rudenyje ilgesnės 
naktys, todėl ir vagys savo 
darbą pradėjo. Sztai Szau
lių paviete arklius jau po dau
gel vietų vaginėja, o tų tarpe 
ir Giminėlių kaime, Joniszkės 
parapijoje, du arkliu pavogta. 
Per tat dabar naktimis arklių 
suvisu ten ant ganyklų nelei
džia, bet namieje szeria, nors 
szalnų nėra ir arkliai galėtų 
prtiėsti. Galvijai senoviszkai 
ganomi. Ankstibesni rugiai 
dailiai žaliūja, o yra dar ir to
kių vėlesnių, kurie neiszdygo. 
Szaulių pav. vasaroj as jau se
nei nuvalytas ir bulvės nukas
tos, cibuliai taipojau Szakino 
ir Krūpių par., už kurių pūrą 
gauna Jelgavoje po 1 rub. 30 
kap. Daržovė dar ant daržų.

Naujas Joniszkės klebonas 
[Szaulių pav.] isz ambonos 
apreiszkė, kad darys storonę 
apie bažnyczios paplatinimą, 
kuri dabar ant didelio para- 
pijonų skaitliams yra permaža. 
Turi tada parapijonai rūpin
tis pinigų sudėti.

Popas Aleksandras Jelskis 
Zamoscio dvaro arti Minsko 
savinįkąs, laikrasztyje „Kur- 
jer Rolniczy“ N N. 20, 26 18- 
94 m., dūda straipsnį: ,,W 
sprawie urzędnikow gospodar- 
czych“ [ Laukinįkystės urednį- 
kų dalyke], peikdamas būdą 
tų ponų, kurie nepacziūtų 
urėdnįkų geidžia, nės pertai 
paleistuvystę platina ir sav 
iszkadą daro. Pacziūtas urė-
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dnįkas laikosi vietos, yra pa
klusnesnis, nės turi paczią ir 
vaikus, prie to dar ima mažes
nę algą. Nepacziūtas gi ne 
taip labai dėl vietos užlaiky
mo rūpinasi, nės yra vienas. 
Toksai tankiai savo vietą mai
no, kas dėl dvarponio negali 
būti naudingu, prie to dar 
brangesnę algą ima. Ponams 
prikaiszo, kad savo urėdnį- 
karas ir szeimynai gailisi al
gos padidinti, o nesigaili pi- 
nįgų ant visokių zbitkų, kai- 
potai: važinėjimas į didelius 
miestus ant karnovalo, pralo- 
szimas pinįgų ant kortų, viso
kį sportai ir totalizatoriai, į 
užrubežio vandenius važinėji
mas, vyno pirkimas ir gėry- 
mas, užrubežinis mokslas, titu
lų jieszkojimas ir t. t. Toliau 
sako, kad tūs pinįgus geriau 
butų ant urėdnįkų ir darbinį- 
kų apversti, kuriūs reikia sa
vo prieteliais padaryti ir apie 
ateinanczią jų senatvę atminti.

P. Alek. Jelskis, be jokio 
dėl savęs pelno, norėdamas 
jieszkantiems darbo žmonėms 
padėti, jau nū kelių metų ve
da tame dalyke labai pjaczią 
korespondenciją ir po laik- 
raszczius apgarsinimus daro. 
Taigi ponai pas jį nepacziūtų, 
o ant galo kad jau apsivedu
sių, tai nors bevaikių [!] urė
dnįkų praszo. — Urėdnįkai 
vėl vietų jieszkodami, idant 
didesnes algas gauti, jam ky-x 
szius [forsą] siūlo. Vienas 
dvarponis reikalavo nū jo 
oficijalisto Į’urėdnįko], kad ir 
„vagio“, bile tiktai „spritno“, 
tardamas, kad toksai ir sav ir 
jam galės daug gero padaryti. 
Vienas vaikinas, kaip jis pats 
sako: „lenkiszkas bajoras [!], 
dvarponio sūnūs [ !] drukto 
sudėjimo, geltonplaukis ir 
stiprios sveikatos praszo, idant 
jam kamisoriaus vietą gautų, 
pas turtingą paną ar naszlę, 
kuri norėtų isztekėti“!!

Žaltys. •v

Andai buvo praneszta, kad 
Olainiuse Rygos ir Jelgavos
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tarpe isz priežasties szetros 
užgri avimo Rygos rėdybos 
karaliszkų miszkų virszinįkas 
Melceris smertį gavo. Taigi 
apie jo smertį visi vietiniai 
laikraszcziai raszo, bet apie jo 
smerties priežastį uždrausta 
yra raszyti,o pertai apie tai nie
ko nėra. Nės iszrodžius Alei- 
cerio smerties priežastį, pasi
rodytų, kad tai buvo ant caro 
pasikėsėjimas, o toksai balsas 
dėl Pabaltmarinio kraszto bu 
tų nenaudingas dėlto, kad nu
rodytų blogus mierius szio
kraszto žmonių ir paskui savę 
daugel aresztavojimų pavilk
tų; taipojau Europoje apie 
pasikėsėjimą ant caro galvos 
balsas iszeitų. Toji nelaimė 
nurodytų vietinės administra
cijos neatsargumą, pertai 
anoji slėpė. Rygoje ir kitūse 
artimūse miestūse nevalia apie 
tai nei raszyti, nei kalbėti. 
Jelgavoje pastorius bažnyczio- 
je apie Melcerio smertį lyg 
apie paprastą smertį kalbėjo. 
Visur yra spanstai daromi, 
tiktai apie tai kalbėti nevalia.

. Nū kelių dienų turime bo
bų vasarą, lietus jau nebelyja, 
oras gražus. Rugiai pasėti 
gražiai žaliūja, o lapai ant 
medžių gelsti ir kristi pradėjo.

Nedėlioję, 30 Rugsėjo Lon
done (Anglijoje) maža lietu- 
viszka - lenkiszka katalikisz- 
ka bažnyczia paszventinta. 
Szventino ją vienas lenkiszkas 
pralotas. Per ilgą laiką dėl 
bažnyczios pastatymo buvo 
storonė daroma. (Kraj).

— Isz Latvijos. 24 Rug
sėjo į Jelgavos bažnyczią at
ėjo su kepure žydas, kuris sa
vo ragą [poterius] ant kaktos 
užsidėjęs, taipojau drobulę, 
tiesiog prie altoriaus ėjo. Isz 
tos priežasties, kad anas buvo 
su kepure tapo isz bažnyczios 
iszvestas. Kalba, kad anas 
buvo kvailas ar subludęs.

Maskoliszki laikraszcziai 

pranesza, kad dėl katalikisz- 
kų ir liuteroniszkų pradinių 
iszkalų Latvijoje dabar nū 
ministerijos nauji zokonai yra 
parengti.

— Isz Rygos į „Kraju“ 
pranesza, kad 200 žydiszkos 
jaunūmenės, kurie ant atesta- 
tų iszdavė, daro storonę apie 
jų priėmimu į Dorpato uni
versitetą. Czia turime paaisz- 
kinti, kad į tą universitetą 
priima žydų tiktai deszimtą 
procentą. <

„Tautas swehtki (tautos 
szventės) szįmet 11 Rugsėjo 
vėl nelabai Jelgavoje nusida
vė, nės sveczių nei per pusę 
tiek nebuvo, kiek pernai su
sirinko. Žmonės kaipo prie
žastį nurodo ant sunkių metų, 
kad nėra tiek pinįgų, kaip ki
tą kartą.

« ?.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Indianapolis, Ind., 18 

Spalinio. „American Pro
tective Association“ iszsiunti- 
nėjo cirkuliarus pas, ant įvai
rių urėdų perstatytus, kandi
datus, reikalaudama, kad 
nei vienas, jeigu bus iszrirtk- 
tas, nepriimtų kataliki| už 
asistentus, nei gi prisidėtų 
prie to, kad katalikas taptų 
urėdinįku. Sykiu primena, 
kad kandidatai, apturėję cir
kuliarus, dūtų ant nurodyto 
adreso atsakymą bei, geriau 
prižadėjimą pagal jūs elgtis, 
kitaip ketina atmonyti. 
„American Protective Asso
ciation“ yra baisiausi organi
zacija, kurios pareigos yra 
naikinti ir skriausti katalikus 
visokiais budais. Sąnarius 
tos organizacijos vadina „ka
talikų ėdikais“.

— Washington, O., 17
Spalinio. Vienas negras isz- 
gėdino 55 m. moteriszkė, už 
ką teisdarystė nusprendė jį

ant 20 metų į pasitaisymo na
mus. Bet liaudis buvo būti
nai užsikėsėjusi jį lincziūti; 
idant tai nepavelyti, buvo pa- 
szaukta kariumenė, ' kuri, ne
klausant žmonėms ir varu lau
žantis! į kalinį, panaudojo 
ginklus, tris maisztinįkus už 
muszdama ir tris sužeisdama.

Tūli angliszki laikraszcziai 
raszo, kad szįmet arei vysk li
pas Satolli busiąs į kardinolus 
pakeltas.

— Parson, Kan., 20 S pal. 
Larvūti plėszikai sustabdė 
pasažieriszką trūkį ant^ 10 
naktį, iszkratė pasažierius, 
penkis nžmuszė, visų vagonų 
langus iszdaužė ir nubėgo sa
vu keliu.

16 d. szio mėnesio Peter 
burge tapo 30 studentų tech- 
niszko instituto suaresztavota. 
Jie yra apkaltinti nihilizme.

— Viena, 18 Spalinio. 
Susirinko į tūlą salę daugiau 
negu 10,000 socijalistų darbi 
nįkų, kur buvo sznekėta apie 
visūmeniszko balsavimo tiesą. 
Darbi nįkai, pasirodavoję, 
traukė ilga eile per miesto 
ulyczias; pasiusta nū vyriau
sybės raita policija pftlė su 
plikais kardais ir ėmė nekal
tus žmones trypdama ir kapo
dama į visas puses vaikyti. 
Neapginklūti darbinįkai žmo
nės, pamatę kraujo goszimą, 
mažai ką policijai pasiprieszi- 
nę, iszbėgiojo, palikdami ant 
vietos 15 savųjų sunkiai su
žeistų ir kraujo latakose gu- 
linezių. Sužeistų, kurie dar 
galėjo paeiti, buvo daugy- 
)ės,. Isz policijos Į) u sės tik 

vienas buvo sunkiau sužeistas. 
Putam prasidėjo darbinįkų 
maisztinįkų [ ? ] aresztavojimas.

Nelaimingi darbinįkai, su- 
capoti ir sumindžioti, turės 
dar kalinyje kentėti.

— Roma, 18 Spalinio. 
Szv. tėvas popiežius priėmė 

siriszką patrijarką, su kariūną 
buvo sznekta, kokiu budu su
vienyti schyzmatiszką bažny
czią su katalikiszka.

— Prancūzijos randas nu
siuntė į Madagaskaro salą 15,- 
000 kareivių, idant kariauti 
apginime savo reikalų. Tūli 
laikraszcziai raszo, kad dėl 
Madagaskaro gali pakilti ka
rė tarp prancūzų ir anglų.

— Barcelona (Ispanijoje)
19 Spal. Atrasta dinamito 
bomba arti didelio pabriko 
maszinos namo, kuri,jeigu bu
tų ekspliodavojus,' butų dide
lę blėdį padariusi. Bombą 
buvo padėję anachistai, atker
šydami už tai, jog jūs atstatė 
nū darbo to pabriko savinįkas.

— Budapest, 20 Spalinio. 
Atsitiko mainose ekspliozija, 
kuri 20 darbinįkų užmuszė ir
20 sužeidė.

— 21 Spal. prie Anglijos 
marių krantų buvo didelė au
dra, kuri nuskandino keletą 

i laivų ir žmonių.

— Žymių susipeszimų per 
pereitą nedėlią tarp japonų ir 

: kynų nebuvo. Kynai vėl 
bando sądarauti su japonais, 
bet Japonijos didžtureziai, už
sidegę patrijotizmu, prižada 

1 valdžiai dūti pinįgų, kad tik 
szi varytų karę toliau.

Garas guli ant mlrio lavos.
20 d. szio mėnesio paėjo 

gandas, kad caras jau mirė. 
Nusiminė visa Maskolija, su
drebėjo visų cerkvių murai. 
Pagalinus Europa nesavyje 
jautėsi, nės iszgirdo, kad su
griuvo stulpas, ant kurio jos 
pakajus rėmėsi. . Netik buvo 
praneszta isz Livadijos, Kri- 
mo, apie caro mirį, bet paga
liams ir apie mylimiausio an
trojo sunaus Jurgio, ir, kad 
vyresnysis sūnūs Mikalojus 
sosto iszsižadėjęs. Bet pas-
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kiau pasirodė, kad nei caras, 
nei jo sūnūs dar nemirė, o tikt 
mirszta, ir kad daktarai gali 
su vaistais dar nedėlią, o gal 
Ir visą mėnesį jam gyvybą 
firailgyti; o trumpiausiai nors 
kidH szio mėnesio, pakol sa 

VO vyresnyjĮ sūnų apipacziūs 
su llesseno kunįgaiksztaite 
vokietaite Alix‘a. To caras 
labai geidžia, kas jam, pagal 
daktarų praneszimą, pridūda 
stiprybės atsirimti priesz gilti 
nę, dalgiu mojūjanczią. Ca 
ras labai kenczia — per dieną 
kelis sykius „apmirszta, į bai
sias konvulsijas įpūla, užmig
ti nei ant valandos negali be 
inorphinos. Carienė, matyda
ma tokias kankynes savo vy
ro, pereitą nedėlią įpūlė į apo
pleksiją ir dabartės sunkiai 
serga ant nervų, o taipgi ir 
proto sumiszimo. 19 metų 
caro duktė Ksenija taiposgi 
isz gailesczio tėvo ir motinos 
paoingai apsirgo. Priesz ke- 
lioliką dienų caras buvo pasi
ryžęs važioti į Graikiją, ant 
salos Karfu, dėl pagyjimo, bet 
daktarai, matydami, kad mirs, 
su laikė jį nū tos kelionės. 
Caras buvo labai sveikas, mil- 
žiniszkų spėkų ir neturįs dar 
nei 50 metų, turi mirti ne isz 
kitos priežasties, kaip [ką 
daug laikraszczių tvirtina] isz 
apnūdyjimo. Jis, kol dar bu
vo stipresnės,, paszaukė pas 
savę vyresnyjį sūnų ir ilgai su 
jūmi sznekėdamas, davė jam 
rodąs bei instrukcijas kas link 
po jo, caro, smerties vieszpatys- 
tės randymo. Už caro svei
katų meldžiasi netikt visose 
cerkvėse Maskolijos,Graikijos, 
bet pagaliaus katalikiszkoji 
Ęrancuzija po daugel bažny- 
ežių skaito poterius ir giesmes 
gieda, kad caro dieno butų 
pailgintos, nės, mat, caras yra 
jos didžiausis prietelius ir 
bendras, o jam mirus, nežinia, 
kaip su sunum bus. Isz vi
sų kampų Maskolijos, o ir isz 
užrubežio vyksta didunai į Li- 
vadiją carą marinti; pagaliaus 
pats vokieczių kaizaris ren

giasi važiūti į ten. Po caru ko 
veselijos žada tūjaus iszeiti 
manifestas. Nežinia ką gero 
jis mums apreiksz. Europa 
yra labai užimta klausymu, 
<as bus ir kaip politikos da-1 
ykas apsivers po caro smer

ties. Livadijoje smarki kon- 
trolia uždėta ant laikraszczių 
corespondentų, kurie prane
sza apie caro padėjimu. Mas- 
joliszkoji valdžia slepia apie 
caro ligą ir kiek galėdama isz 
geriausios pusės ją perstatė. 
Todėl, raszo svetimtautiszki 
laikraszcziai, kad daugumas 
o rastų Maskolijos gyventojų 
dar nei žinote nežino, kad ca 
ras batiuszka serga. Vis tai 
daro bijodami, kad sumiszi- 
mai nepakiltų. Gal kražie- 
ežių nekaltas kraujas iszszau- 
kė Dievo atmonijimą... .

Republikonų Tikietas 
Už J alina Leisenringa-

Szis tikietas yra toks, už kurį 
kiekvienas tautietis, kuris atėjo į 
szitą krasztą, privalo baisėti, nės 
daugumas isz republikonų yra seni 
kareiviai, kurie kovėsi už szio krasz
to liūsybę, o neapkentė vergybos. 
Jeigu rebuplikoniszka partija butų 
užgimus dėl vergybos, kaip kad de
mokratų partija yra biedniejie žjno- 
nės, butų dabartės visi vergai.

Republikonų partija rūpinasi anie- 
rikiszką darbą globti ir, jeigu reikė
jo ko apginti, kas galėjo ką gero 
atneszti dėl to kraszto, visados tai 
darė. Žmonės eina į Ameriką dėlto, 
jog žino, kad nei kokiame kraszte 
nėra taip gerai, kaip ežia.

Atsiszaukiu į jus lietuviai, kad jus 
votfttumėte už Johną Leisering‘ą, o 
ne už Hines, kuris balsavo kongres- 
se už Ii tisą įvežimą tavorų, dėlko tu
rėjo apsistoti Plymouth karpetų 
dirbtuvė. Hines balsavo už liūsą 
anglių įgabenimą, dėlko sziądien 
turėjo apsistoti musų mainos. Hi
nes balsavo už liflsą medegos įveži
mą ir sziądien jūsų szimtais darbinį
kų, kurie darbavosi medinių iszdir- 
binių pabrikuse, pasiliko be darbo, 
tadgi jei norite, kad tas visas pasi
taisytų, dėkite savo balsus už John‘ą 
Leisenring‘ą.

Daug isz jūsų turi vaikus, kurie 
jeigu užauks į vyrus ir pradės dirb
ti, koks jų uždarbis bus ir ką jie 
jums tėvams sakys, atradę lidsą įve

žimą (free Trade), tadgi turime ru- linauskas, marszelga Andrius
pintis! apie szitos žemės gerovę, kad 
musų vaikai, joje užaugę butų, per
tekę ir laimingi. Todėlgi, jeigu 
norite to atsiekti balsukite už tikie- 
tą John‘o Lesenring‘o ir senų karei
vių, republikonų.

Isz lielnviszkiilm Amitt
— Glen Lyon, kaip prane

sza musų korespondentas, vie
tinis lenkiszkas kunįgas, ma
tydamas, kad lietuviai mislyja 
sutverti lietuviszką parapiją, 
pradėjo,* po pirmųjų miszių 
iszryto, skaityti lietuviszkai 
evangeliją,. Tacziaus stipres
ni lietuviai ir karsztesni kata
likai neužsiganėdina tūmi, ir 
nori netikt lietuviszko pamoks
lo, bet rūpinasi ir apie savo 
vaikų apszvietimą. Jie žino, 
kad tikt tada gali būti jie ir jų 
vaikai prigulineziai dvasiszkū 
se ir tautiszkūse dalykūse ap- 
szviesti, kada turės savo baž 
nyczią, o prie jos ir mokslai- 
nę. Be abejonės Glen Lyono, 
Wanamies ir Morgentęvvno 
lietuviai neapsiliais Forest Ci
ty lietuviams, kurie, būdami 
daug mažesniame skaitliuje, 
[ nės nei szimto szeimynų nėra] 
jau bažnyczią pradėjo statyti. 
Minėtūse gi trijūse miestūse 
yra, pagal vietinių lietuvių 
liudyjįmą, į 200 szeimynų, 
tadgi gali būti viena prie di
desnių priskaitoma lietuviszką 
parapija.

Gudotinas Redaktoriau!
Meldžiu patalpinti sziūs žo

džius į ,,Vienybę“.
Wilkes-Barre Pa. 14 d. 

Spalinio uždėjome naują 
draugystę po vardu szv. My
kolo, prie kurios jau prisiraszė 
43 sąnariai ir visi nutarė pri
gulėti prie „Susiv.“.

Draugystės vyriausybė yra 
iszrinkta szi: prezidentas
Jūzas Daukszys, vice-prezi
dentas Mateuszas Banis, sekre
torius Jonas Ausziura, kasie- 
rius gūd. kun. M. Szedvydis, 
apiekunai kasos Selemonas 
Vaitkevyczia ir Andrius Ma-

Skaisgeraitis.
Komitetas.

Rėd. Kaip matyti, Wil- 
kes-Barres lietuviai, nežiūrint 
ant blogų laikų, karsztai dar- 
būjasr apie savo ir lietuvystės 
reikalus, tverdami kliubus, 
draugystes ir prie „Susiv.“ 
raszydamiesi. Linkiame, 
kad szi nauja graži draugystė 
iszaugtų į szimtus sąnarių ir 
tvirtai laikydamasi, laimingai 
patektų ilgiausius metus.

— Isz Pittsburgh. Szlek- 
tai*) tarp musų pradėjo atsi
tikti! Į vietą to, kad, kaip pa
gal sziometinį IX seimą S. L. 
K. A. galima buvo tikėtis, ap- 
linkt nesutikimus tarp
lietuvių kaslink musų
garbingiausios įrėdnės „Susi
vienyjimo“, pakilo jau isz 
priežasties kokio ten klieriko, 
kuriam dar pienas motinos nū 
lupų nenusitrynė, nesutikimai. 
£as buvo, tai buvo su jojo 
tokiais ten piemeniszkais asa- 
biszkumais, to negalime szią- 
dien atitaisyti. Tegul mums 
oakaks, jog nors organas ap
garsino įneszimus, priimtus 
ant seimo, ir tegul net mes tu
rime džiaugsmą, kad to neda- 
brendėlio vaiko asabiszkai pa
dėdami į ,,Garsą“ dalykai IX 
seimo nėra, isz jo priežasties, 
talpinami musų organe. Bet 
ant tolesnio laiko asz, nors pe
lėda, pagal to nedabrendėlio 
vaiko protą, dėsiu rodą, idant 
vaikų į „Susivienyjimą“, kaip 
tas pienėtoms dar lupoms, ne- 
nepriimti ir įpatingai dar į 
seimo virszinįkus neskirti. Ir 
už tą visą kvailumą to vaiko 
atsiszaukiu į „Susivienyjimą“, 
prezidentą, kuris, netikiu, jog 
to vaiko kvailumą paremtų, 
idant apgarsintų per organą 
„Susivienyjimo“, jog tas vai
kas sziū tarpu yra iszbrauktas 
isz Susivienyjimo“ sąnarių, 
pakol neįgis augsztesnio proto.

Su gėdone
Kun. J. Sutkaitis.

*] Kas link szio straipsne-
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tegalėjau suraszyti visą proto
kolą; per seimą pakaktinai 
turėjau darbo su apdirbimu 
protesto priesz maskolius (liet, 
kalboje); po seimui gi taippat 
turėjau darbo kaipo pressos 
komiteto sąnarys. Strgaisza- 
vau kiek ir dėl to, jog bijo
dama, kad neprapultų proto
kolas daviau nuraszyti jo ko
piją.

Kas link gi to, buk asz „ne
gerai ir negražiai“ darąs, nės 
„Garsas“, oficijaliszkus s?imo 
dalykus pradėjA talkinti pir
mame numeryje, o mažu ant
rame pabaigs“, tai ’ turiu pa
sakyti, jog kiek asz žinau, 
„Garsas Amerikos Lietuvių“ 
patalpįs placzią reliaciją apie 
seimą, kuri užims kelis nume
rius to laikraszczio. Toji bet 
reliacija neyra seimo proto
kolu 2) ir seimo sekretorius 
negali boti kaltinamu sziame 
dalyke, taippat jis neatsako, 
jog koks ten naujalenkis, pa
buvęs ant antros seimo sessi- 
jos dalies, padavė į lenkiszkus 
laikraszczius detaliszką apra- 
szymą viso, ką tik jam teko 
iszgirsti. Ne sekretoriaus taip 
gi dalyku yra iszriszti klau 
symą ar „Garsui“ valia, 3) ar 
ne raszyti apie „oficijaliszkus 
seimo dalykus“.

Tikiūsi, jog Tamsta norėsi 
iszsklaidyti nesupratimą, ku
ris galėjo įvykti tarp „Susiv.“ 
sąnarių isz priežasties straips
nelio N 41 „Vienybės“, patai-

1) Gavome, bet tikt 9 <1. Spali., 
kaip jau raszėme, vakarė. Red.

2) Jeigu tai butų buvus tikt re
liacija, nieks nieko nebūtų turėjęs, 
bet ta relicija yra ir seimo protoko
lu, kurį mums prisiuntėte dėl patal
pinimo. Jeigu kas tam netiki, gali

|palyginti talpinamą „Garse“ ,,re- 
liuciją“ su protokolu [!], o pamatys, 
kad žodis į žodį yra tas pats. Tei
sybė, N. 3 „Garso“ yra tūli žodžiai 
ir dalykai biskį perkreipti, o toles
niame numeryje gal dar labjau per
darys, bet tai tikt daroma, kad ta 
„reliacija“ pasirodytų ne tftm paežiu 
protokolu. Tacziaus jau per vėlai 
susiprato katė pieną paliejus. Red.

3) , Mes su „Garsu“ tame dalyke 
1 reikalo neturime. Red.

lio musų Redakcija nieko ne
turi, nės pats IX seimo sekre
torius skundė „Vien.“ Redak
cija visiems gfld. delegatams, 
jog jijė nedavus liflso balso 
„Susiv.“ sąnariams, todėl pa
davė įneszimą, kad tolesniai 
„Susiv.“ organas dfttų sąna
riams liūsybę, t. y., talpintu 
visokius jų rasztus apie „Su
siv.“ dalykus. Delegatai nebu
vo tam prieszingi, o ir mes 
nėsame. Žinoma, netalpinsi
me tokių dalykų, -kurie „Su
siv.“ kenktų bei butų kvailiai 
paraszyti. Rėd.

Vienybės Redaktoriui: 
N. 41 savo laikraszczio 

Tamsta raszai, jog negavote 
dar seimo protokulų. Labai 
butų gaila, jeigu „Adams Ex
press Co.“, kuriai visada gali 
pasitikėti, padarytų szelmystę 
su seimo protokolų knįgomis. 
Iszsiuncziau jasias (knįgas) 
Tamstai czetverge 4 d. Spalių. 
Kompanijos agentas pasakė 
man, jog siuntinys bus jums 
dastatytas vėliausiai 5 d. Spa
lių (pėtnyczioje) po pietų. 
„Vienybės“ N 41 iszėjo 10 d. 
Spalių; mažių mažiausiai ga
lėjote Tamstos turėti tris die
nas laiko, — gana pakaktinai, 
kad sustatyti visą arba nors 
didesnę dalį protokolo, kurio 
pradžios, beje apraszymo diev- 
maldystės ir kalbų bažnyczio- 
je, taipgi delegatų suraszą jau 
nereikalaujate, nės patalpino
te N. 40 „Vienybės“... Idant 
dar labjaus paragįti pasisku- 
bįti „Adams Express Co.“ isz- 
leidau protokolų knįgas per 
„C. O. D.“. Kvitą nū kom* 
pan i jos turiu ir jei isztikro 
dar negavote 1) knįgų,'* tele
graphs kite man, tūjaus ‘ją* 
(kvitą) Jums prisiųsiu, kad 
galėtumėte kftgreicziaus at 
jieszkoti siuntinį.

Priežastis, jog nespėjau pri
siųsti viso protokolo į N. 40 
„Vienybės“, Tamstai žinoma: 

’seimui tik pasibaigus, į kelin
tą dieną, pagal padarytus ant 
greitosios per seimą užraszus, I 

pįdams in e.rtenso savo laik- 
rasztyje szį mano Įaiszką.

Su gūdone A. Milukas
IX seimo sekretorius.

— Elizabeth, 14 Spalinio 
szv. Kazimiero draugystė lai
kė susirinkimą, ant kurio isz- 
rinkome naują prezidentų 
Vincą Kalinaucką. Musų 
draugystė velyja „Susiv.“ ge
riausios kloties, norėdama, 
kad jo sąnarių skaitlius iki 
kitų metų pasidaugintų ant 
5000. Naujas prezidentas ir 
rūpinsis padauginti „Susiv.“ 
sąnarius.

Sekret. V. Bxirinskas.
L l

— Elizabeth, N. J. Spali
nio 20 d. Mes Elizabeth1© 
lietuviai sudedam szirdingą 
aezių gftd. kun. J. Kaulakiui 
už procę ir vargus, panesztus 
dėl musų. Kun. Kaulakis 
pribuvo pas mumis 15 d. Spal., 
klausė spaviednės per dvi die
nas; taipgi davė mums gerus 
pamokinimus, idant sutikime 
ir meilėje gyventumėme, ir 
idant prigulėtumėme prie 
„Susiv.“; taipgi czetverge at
giedojo szv. miszias ant inten
cijos brbstvos gyvo ražam 
cziaus. Brostva susideda isz 
15 asabų, (priguli vienos mo
terys); po miežių kalbėjo pa
mokslą apie naudingumą szv. 
ražaneziaus. Vakare ant 9 
iszvaževo į Philadelphiją.

Daugybė lietuvių naudojos 
isz mylestų Pono Dievo, bet 
daug yra tokių szluptarnių, 
kuriems nereikia nei bažny- 
ežios, nei kunįgo.

Parp. sekretorius.

— Porėti City Pa. 22 d. 
Spalinio. Godotinas Redak
toriau. Meldžiu Tamstos pa
tai pįti szią trumpą korespon
denciją į „V. L.“.

16 dieną Spaliiį buvo laiky
tas balius su teatru. Balius 
suvis nenusidavė isz priežasties 
mažo susirinkimo žmonių; 
kaip girdėti, reikės dadėti isz 
parapijos iždo dėl uždengimo 

kasztų. Kas link lietuviszko 
teatro | sumaskolįtas Jurgis] 
labai dailiai nusidavė iszrody- 
ti, kaip musų kareiviai, parėję 
isz kariumenės, yra užmirezę 
savo prigimta lietuviszka kalba 
kalbėti. Labai tai yra gražu, 
kad mus tautiecziai gali taip 
iszrodyti; užtai galima isztar- 
ti Scran to n o lietuviams už jų 
rūpestį bei mokslą szirdingą 
aezių, velijant geriausios jiems 
kloties ant tolymesnių laikų.

Su gddone
S. J. Markauokas.

Musų korespondentas raszo 
isz Cleveland, O., kad te- 
nykszcziai tvirtesni lietuviai 
uždėjo politikiszką „indepen
dent“ kliubą, bet dėl tūlų ne
supratimų ir nesutarimų daug 
lietuvių, pagaliaus turinezių 
pilnas ukėsystės popieras, pa
kol nenorią prie jo raszytiesi.

Nesuprantame, koki tenai 
butų nesupratimai, dėYkurių 
Clevelando lietuviai negalėtų 
sueiti į vienybę dėl savo loc- 
nos politiszkos naudos. Penn- 
sylvan i jos lietuviai berods per 
trumpą laiką ir be didelių 
sunkenybių sutverė szįmet ke
letą minėto vardo kliubų, isz* 
ko galės ir medegiszkai pasi
naudoti. Linkėtina, kad ne- 
tikt tie Clevelando lietuviai,' 
sekdami Pennsylvanijos ir 
Illinois© —, prisiraszytų prie 
k Ii ubo, kurie turi pilnas po
pieras, bet ir visi kiti, kurie 
nori tapti tikrais Amerikos 
ukėsais ir isz tos ukėsystės 
naudotis.

Lenkiszki laikraszczcziai ra
szo, kad New Britain Conn, 
lenkiszkas kunįgas Misickis 
pradėjo statyti lenkiszką baž- 
nyczią. Nežinia, kaip pasiel
gia link to dalyko tenyksz- 
ežiai lietuviai, kurių rodos 
daugiau yra, negu lenkų.“ 
Mažu ir jie prisiraszo prie len- 
kiszkos parapijos ir statys isz- 
vien su lenkais bažnyczią, isz 
kurios paskui, kaip jau dau
gelyje vietų atsitiko, butų isz-
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varyti. Jeigu lietuviai isztik- 
ro norėtų iszvien su lenkais

turi būti ne ant lenkų
vardo ir jos prabaszczium. ne 
lenkas, bet lietuvis. Jeigu
ant to lenkai nepristotų, vely
ti n a yra, kad tenykszcziai lie
tuviai su jais visai nesusidėtų.

Temykit!
Kas nori įgyti gražią ir didei nau

dingą knįgelę- „Kankinimas Katali
ką Lietuvoje, o ypacz Kražius? te 
pasiskubina atsiszauktf, prisiąsdami 
30 g., nės ją tik iki pirmai ateinan- 
czio mėnesio bus galima gauti. Adr.: 

Dr. J. Stupnizki
Box (315

Susivien. reikaluose.
Prie ,,Susiv.“ prisirrtszė ir 

užmokėjo metinę [Cleveland 
Ohio], szv. Jurgio draugystės:
Garbas Jūzapas, GftrbUvienė 
Julijana, A vieta Pijuszas, Ceg- 
liauskienė Jieva, Krukauckas 
Vincentas, Szan 
ja,

1

Luzernes County. Žmonės, 
kurie eina prieszai mus vien 
dėlto, kad mes esame atėjūnai 
ir musų neapkenczia, yra tie, 
kurie remia republikoniszkus 
kandidatus szitame County. 
Musų žmonės negali tikėtis 
gyventi prietelystėje su tais 
žmonėmis. Mės turime bal- 
sūti už tūs, kurie gal but tik
rais mus prieteliais ir nū ku
rių galima tikėtis pagelbos 
savo reikalūse. Votūk už 
czielą demokratų tikietą Hi-1 kautis giedoti ir grajiti dude
nęs, Rhone, 0‘Boyle, bchap- rjus< Jeigu kur rasis tegul 
pert, Rice and Dohe. (atsiszauke ant szio adreso:

" 7f. Pautienius
518 Avė. Mahanoy City Pa.

Apgarsinimai.
Yra reikalingas gerai mo-

dą ant maskolių, o teisinki sa
vo žmogų: iszpūla tav pada
ryti ką nore gero, tai pasirū
pinki, kad isz tavo geradėjys- 
tės negalėtų turėti naudos at
eiviai maskoliai, bet tiktai sa- 
viejie lietuviai. Juk ir pati 
maskolių valdžia paprastai 
beveik suvisai dovanoja, kad 
ir didokus prasikaltimus savo 
burlokams ir visaip kaip szel-

V y tautas, 
lieta, Ja- 

kubauckas Jonas, Jakubauc- 
kienė Elvira.

Balius!
Skaityk, o perskaitęs at si myk, kad 

bus Balius szv. Kazimiero draugys
tės Waterbury Conn., 28 dieną Lap- 
kriezio (Novembrio) ant Corcordia 
Hali 305 Bank str.

Draugystė maloniai užpraszo vi-

ir su visais 
kurie jiesz- 
kokio nors

sus ir visas.
Prasidės aut vakaro.

Tik iotas 25 c. Mergos (

Balius! Balius!
Bus puikus pirmas da lietu- 

viszkas Julius musų mieste,

na Hall Hart str. New Britain 
Conn., ant naudos szv. Jūzapo 
draugystės. Prasidės nū 7 
vakare ir trauksis iki 12. Gra-

viszkus szokius, dėlto užpraszo- 
me maloniai brolius ir Seseris, 
lietuvius ir lietuvaites netik 
isz New Britain, ale ir isz ap
linkinių miestelių. Pribuki
te, o linksmai czėsą praleisite 
tarp savųjų. Tikietas 25 cen.

Balsiu už DaiMtate.

Ant kongress-mano!
Darbinįkai žmonės turi ne

užmiršai, kad Mr. Iii nes bu- 
vo visados jų prietelius; perl PO^ZUS SZIUPINYS 
jo storonę perėjo daug bilių , .
dėl labo darbinįkų žmonių. tins kova vardan Yleszjatics ■

Mr. Leisernig yra anglių Paraszė Jonas Avulis. 
operatorius, jis yra neprieinu (Tąsa.)
kus darbiuįkams, ir jeigu jį Taippat, kaip su pirkliais, 
iszrinktų ant kongrese-mano, mes turime elgtis 
jis perleis įstatymus prieszin- kitais maskoliais, 
gus jųjų interesams. Beje jis ko musų kraszte
yra užtarytoju American Pro- uždarbio, kaip antai su dakta- 
testan Association Lilians. Jis rais, advokatais, dailinįkais ir 
taipgi karsztai balsavo \Va- sziaip visokiais meistrais bei 
shingtone už American Pro- rankpelniais. Turėdami kokį 
testan Association bilių, kuris nors reikalą, ant kurio gali 
butų nedaleidęs atėjūnams uždirbti kitas žmogus, mes 
tapti Amerikos ukėsams, kol pirmiausia turime pasirūpinti, 
nebūtų pergyvenę joje dvide- kad szitas uždarbys tektų mu- 
szimts vienus metus. sų tautiszkiui lietuviui, o jei-

Todėlgi visi draugai atėju- gu tam tikro lietuvio suvisai 
nų turime balsūti priesz jį. nebūtų, tai dūti uždirbti len- 
Szalin su coal operatorium! kui, žydui arba kokiam kitam 

■* ' ateiviui, bet tiktai ne masko-
Ant perstatytoj aus liui. Labai butų naudinga, 

(Representative) isz 3 ežio kad mes suvisai nepirktumė- 
d i strik to Luzernes pavieto me tokių pirkinių, kurie dū
yra, J. Frank Turner, kuris da uždarbį maskoliams, o ypa- 
gimęs ir užaugęs yra miestelyje ežiai maskoliams, apsigyvenu- 
Plymouth Pa., ir kaipo prie- siems Lietuvoje nedūtumėme 
tebus darbinįkų gero ir blai- darbo maskoliams meistrams, 
vans apsiėjimo žmogus, kuris]nesamdytumėme maskoliszkų 
prižada savo balsą ir užtarymą darbinįkų, neitumėme su rei- 
visados dūti name perstaty
mo Ilarrisburge už darbinį 
kus.

kalais pas maskolius daktarus, 
tiesinįkus ir t. t. Apart to ir 
sziaip ant kiekvieno žingsnio

siszkai, o isz kitos gi pusės 
jau ir musų žmonės truputį 
pradeda ateiti į protą, kaip tai 
parodo toji pirma paminėtoji 
aplinkybė, kad beveik visoje 
Lietuvoje ant burlokų žiuri 
kaip ant professijonaliszkų 
vagių ir platina apie jūs viso
kias bjaurias sznektas. Taigi 
reikia tiktai nesnausti, bet to- 
liaus varyti jau pradėtąjį dar
bą. Gerai butų pasirūpinti ir 
apie tai, kad ir maskoliszki 
czinovnįkai liautųsi žiūrėję 
ant Lietuvos, kaip ant antro
sios Palestinos, kur jie netik 
gauna dvigubas algas ir tar
nauja mažiaus, nei kitose sza- 
lyse Maskolijos, bet net ir ga
li kiek norėdami, be jokio at
sakymo, skriausti ir lupti vie
tinius gyventojus. Szį tą ir 

‘szitame dalyke mes galime pa
daryti. Daugumas masko- 
liszkų czinovnįkų musų krasz- 
to anaiptol negali pasigirti sa
vo teisingumu ir priderincziu 
pildymu savo pareigų. Į mu
sų krasztą paprastai plaukia 
menk iausie jie 
maskoliszkos
visoki girtūkliai, *«.,
lupikai ir tinginiai, kurie ne
sitiki turėti gerą dūną paczio- 
je Maskolijoje. Kad parody
ti savo veiklumą ir paslėpti 
doriszką savo niekingumą 
daugumas szitų ponų neranda 
kito kelio, kaip tiktai be mi- 
laszirdystės skriausti vietinius 
gyventojus, pramanynėti ant 
jų visokias melagystes, da-

pasturlakai 
biurokratijos, 

paleistuviai

Kiekvienas žmogus, kuris 
yra gimęs atėjūnų žemėje arba 
sūnūs atėjūno, tegul balsūja 
szįmet už demokratų tikietą

Todėl broliai ukėsai 3-czio 
distrikto neužmirszkite apie.jį 
dienoje balsavimo, tai yra 
balsūkit už jį.

reikia sunkinti padėjimą mas
kolių Lietuvoje: atsitiko kur 
kokis negražus atsitikimas, tai 
jeigu tiktai gali, tai verski bė-

neszinėti augsztesnejei val
džiai apie nebūtus maisztus, 
sūkalbius ir t. t. Beveik 
kiekvienas administratorius
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ietinių

pradedant nū tokių satrapų, 
kaip Vilniaus general-guber- 
natoriai, o baigiant ant men
kiausių ispravnįkų ir pristo- 
vų, papūlęs į musų krasztų, 
iszpradžių stengiasi pasirody
ti tikru žvėrimi
gyventojų, ir su žeme j prižada 
sumaiszyti kiekvienų lietuvį 
arba lenkų, kuris drįs prie- 
szintis obrusiteliszkiems jo 
užmanymams, pradeda eiti vi
sokį baisus cirkuliarai ir pa
liepimai, kurie pripildo 
džiaugsmu szirdis Peterburgo 
ir Maskvos obrdsitelių ir nū 
kurių dreba pakinkiai įbau
gintų musų žmonių. Ne ant 
ilgo viedok tesi szitas staman- 
trumas ponų obrusitelių: įgiję 
pasitikėjimų pas augsztesnęję 
valdžių ir įgųsdinę vietinius 
gyventojus, maskoliszki czi- 
novnįkai greitai imasi už tik
rojo savo r ’.rbo, dėl kurio jie 
eina į muąų krasztų — lupti 
musų žmodes ir pildyti nepri- 
pildomus savo kiszenius, ypa
cziai kad musų žmonės, persi
gandę jų smarkumo, patys 
kiszte pradeda kiszti jiems 
visokius pakiszius, kad tik ne
užtraukti ant savęs jų nemi- 
laszirdystės. Baisus Murav
jovai pavirstaį paprastus siur
bikus žmonių kraujo ir jeigu 
ir gąsdiną gyventojus savo 
projektais ir paliepimais, tai 
dažniausia tiktai dėl to, kad 
daugiaus isz jų iszlupti. — 
Tai ar gi nepridėrėtų ir mums 
lietuviams, kur galint ir kada 
galint, naudotis isz nepadoru
mo maskoliszk'ų 
kad nors J 
per nosį
Vilniaus general-gubernato- 
riaus Kocnanovd (kaip ji ap 
raszyta 7 N. Ukinįko) dūda 
mums puikų paveizdų, kaip 
szitas nepadorumas gali nu
laužyti ragus net ir galingiau 
siems maskolių virszinįkams. 
Juk ko tai nesitikėjo masko
lių valdžia nū tokio Kochano- 
vo, kada jis,’ dar kų tik įsi- 
vieszpatavęs Vilniuje, buvo 
pradėjęs nąėtyti žaibus ant 

j czinovnįkų, 
^iek ir jiems uždūti 

Istorija žinomo

vietinių gyventojų! O vienok 
szita pati valdžia nepaabejojo 
atstatyti jį nd vietos, kada pa
matė, kad szitas Vilniaus Ju
piteris pavirto į paprastų siur
bėlę įmonių kraujo ir tai at
statė per įsikiszinių vietinio 
dvarponio. Tai dėlkogi mes 
negalėtumėme bandyti laužy
ti ragus visokiems žemesniem- 
siems maskoliszkiems czinov- 
nįkams, pradėjus nt| žemskių 
bei uriadnįkų ir baigiant ant 
ispravnįkų, naczelnįkų pavie
to ir t. t. Juk visi szitie po
nai ir poneliai turi ant savo 
peczių tiek visokių nusidėji
mu, kad daugumų isz jų pri
derėtų ne tik atstatyti nū vie
tų, bet net tiesiog sukimszti į 
kalinį; gailėtis gi žmonių, ku
rie visų savo laimę, visų uždū- 
tę savo gyvenimo mato tiktai 
tame, kad daryti mums viso
kias szunybes, mums suvisai 
neiszpūla. Tūlas skaitytojas 
gali pasakyti, kad dėl mus ne
būtų nei kokios naudos, jeigu 
mums ir isztikrujų p^isektų 
iszėsti vienų kitų bjauresnįjį 
virszinįkų: ant vietos atstaty
tojo ateitų kitas tokis pats lu
pikas, o priegtam ir patys czi- 
npvnįkai dar labjaus pradėtų 
pykti ant mus. Vienok rei
kia neužmirszti ir to, kad pri
versdami vienų kitų masko- 
liszkų virszinįkų atsitraukti 
nū vietos, mes szitiems pa
tiems siurbėlėms parodytumė- 
me, kad ir musų tauta tai ne
yra kokia galvijų kaimenė, su 
kuria jie kų nori, gali daryti. 
Nevienas maskolius pamatęs, 
kaip per musų įsikiszimų ne
teko vietos vienas - kitas isz 
jo draugų, rasi ir pats pradė
tų bijotis tokios pat nelaimės, 
ypacziai, jeigu jaustų daug nu
sidėjimų ant savo szirdies, ir 
gali būti netik mažiaus pradė
tų lupti musų žmones, bet net 
ir darytų mums mažiaus viso
kių szunybių, kad neužtraukti 
ant savęs musų - neapykantos.

(Dar ne viskas)

Kražiecziu atmincziai....
Su perdurta szirdžia ir pilna kartybės. 
Su duszia prislėgta nerimo, liūdnybės 
(Jręžiūsi prie Kražių.;; i ir sti aszaroittls 
Skelbiu kankynes jų gailiomis raudomis. 
Sunkiai atsidusę, paklausykit, broliai, 
Kaip, už kų Kražieczius kankino maskoliai! 
Buvo ten iszseno kliosztorius panelių, 
Pastatytas lobiu dar musų senelių. 
Kliosztorius turėjo laukus, daržus savo, 
Kuriūs jam dievoti žmonės paaukavo.^ 
Maskoliai su jūju, kaip vagys, padarė: 
Iszplėszę jam žemę, jį patį uždarė. 
Prie kliosztoriaus muro bažnyczia stovėjo, 
Bet ir tos szėtonas žmonėms pavydėjo: 
Klingenbergas Kauno, rėdybos valdikas, 
Tikras caro tarnas, vagįs ir plėszikas, 
Pasigirdams valdžiai su ūlybe savo, 
Tų gražių bažnyczių sugriauti reikalavo. 
O ko žemai caro Klingenbergas praszė, 
Maloniai sutikdama caras pasiraszė. 
Mat, carai maskolių, kad tikt primanytų, 
Tai tūj‘ atskalūnais višus padarytų. 
Iszgirdę Kražiecziai caro paliepimų, 
Apie ji| bažnyczios brangios iszgriovimų, 
Orževskį ir carų lankyti pradėjo 
Ir milaszirdystės atrasti norėjo. 
Bet maskolių szirdys kietos, akmeninės 
Dalykūse musų tikybos, tėvynės: 
Ne tikt, kų Kražiecziai nieko nelaimėjo, 
Dar pasiuntinius jų kalinyn įdėjo. 
Sztai tav ir malonė szviesiausiojo caro:
Kad jam pasiskųsi — jis kalinyn varo! • 
Tų visų pamatę Kražiecziai dievoti, 
Nusprendė bažnyczios sz vent vagiams nedūti: 
Nusprendė jų ginti aszaromis, maldomis, 
O jeigu reikėtų, tai kad ir galvomis....
Ir galvas, isztikro, geriaus paguldyti, 
Neigu dūt maskoliams bažnyczias ardyti, 
Per mėnesį kiaurų vis jautė žmonelės, 
Sergėjo bažnyczių, kaip avilį bitelės; 
Dienomis ir naktimis meldėsi, giedojo, 
Tftm tarpu maskoliai sztai kų iszgalvojo: 
Orževskis, ragavęs kraujo unijotų, 
Klingenbergui raszė, kad ginklų vartotų. 
Tas, surinkęs bandų žvėrių — policmonų, 
Nakczia atbrazdėjo paveikslu szėtonų. 
Nors žmonės sulaukė budelio plėsziko, 
Tacziaus jį szventoriaus vartūse patiko, 
Su kryžium ir vaizdu carienės ir caro 
Ant ženklo, kad maiszto priesz valdžių nedaro, 
Tiktai, kristaus mokslo trokszdami klausyt, 
Kas D evo, tai Dievui nori užlaikyti. 
Bet bijk iszmintingas, sziųdien tiesų raskie! 
Žandarai priszokę „portretus“ sudraskė: 
Nei carui, carienei nedavė gūdonės... 
Sudraskę sumynė — matė visi žmonės,
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Žvėrys policmonai, barbarai, bjaurybės, 
Nebepagūdojo ir kryžiaus szventybės: 
Ir aną sulaužė prakeiktoms rankomis, 
Kaip žydai, stabmeldžiai, sviedė po kojomis. 
Paakinus su kepurėmis ir ginklais szarvūti, 
Išgrūdo bažnyčzion pragaro vadžioti 
Ir nors ten Szvencziausias buvo Sakramentas, 
Pradėjo muszti žmones... Dieve, tris kart szventas! 
Nekurie, pamatę tokią bedievybę, 
Ir jausdami esant žmonių nedaugybę, 
Varpinyczią pasiekę, skambinti pradėjo. . .
Ir tūjaus žmonelių apscziai primarmėjo. 
Jau pilna bažnycziair pilnas miestelis, 
Taip kad iszsigando kraugerių būrelis; 
Taigi Klingenbergas tiek žmonių regėdama, 
Du sykiu iszszovė bažnycžoj* stovėdamas!. . . 
Sujudo žmonelę už tą szventvagystę 
Ir butų jam davė už tą bedievystę;
Bet džiakonas žmones nū to suturėjo, 
Kad nieks Klingenbergo ir pirsztu nedėjo. 
Tai broliai sulaukėm nelaimingo laiko, 
Kad mus isz bažnyczių su szaudyklėms vaiko! 
Nerono bendryba, kaip matos atgyjo, 
Carūse maskolių nūn įsikūnijo, 
Nės kas to neskaitė, kas to negirdėjo, 
Kad jie katalikų daug kraujo praliejo!. . . 
Kražiecziai jausdami maskolių suktybę, 
Kad ant nekaltųjų suverczia kaltybę, 
Klingenbergą spyrė, it tikrą maskolių, 
Kad jis jiems ant savęs dūtų protokolių, 
O už visą netvarką, kokią pats papildė, 
Szaudydams bažnyczioj*. Ir jis jūs nutildė. 
,,Gerai, sako, viską asz jums padarysiu, 
Ir jūsų bažnyczios jau nebekliudysiu;
Tikt popieros dūki t ir jūdylo biskį“, 
Tu tarpu jis darė reikalą saviszkį, 
Isz Varnių kazokus kvietė kūgreicziausia, 
O pats protokolių raszė kūilgiausia 
Trimis valandomis kazokai atjojo, 
Ir vienmet Kražieczius, kaip vilkai apstojo. 
Trys szimtai pribuvę žmogžudžių nū Dono, 
Tų baszibuzukų maskolių valdono, 
Ką gal padaryti, tai lengva suprasti: 
Nės tokių bjaurybių sunku ir atrasti!
Minint, kas ten darės, žmogaus plaukai stojas! 
Bažnyczioj giedojo ,,Dievas Gelbėtojas“, 
O žvėrys kazokai, vos tiktai atkūrė, 
Isz szaudyklių szaudė, ragotinėms dūrė;
Su arkliais ant žmonių, kaip szėtonai, lipė, 
Grūdosi bažnyčzion, po kojomis trypė. . . 
Du raitu per galvas altorių prijojo, 
Ir szventūsius vaizdus su kardais kapojo. 
Sumiszo bažnyczioj1 mirsztanczių szaukimas 
Ir bjaurių kazokų velniszkas keikimas! 
Bažnyczia kraujūse, budeliai neilsta, 
Kaskart dar didesnė skerdynė pakylsta. . . 
Dieve tris kart szventas, pažvelgk ant maskolių, 
Pasotink nors sykį kraujais musų brolių!

palaidotų, 
kalkių dubėn grūdo

.... .
Keletas kazokų iszvaizdo bjauriausio 
Kunįgą atvarė iszneszti Szvencziausio. 
Isz bažnyczios, kūną Atpirkėjo, 
Su ginklais, nagaikomis kunįgą lydėjo. 
Iszneszus Szvencziausią, altorius gadino; 
Parėdus bažnyczios neszė ant mėszlyno: 
„Sztai vieta jums!“ szaukė, mesdami purvūsna, 
Žiūrint ant to viso, tikt gulti kapūsna!
Apdraskę altorius, tai žmones dar pliekė, 
Per galvas ir veidus kūlabjausiai siekė: 
Ženklinti nagaikoms žvėrys susitarė.
Taip pliekdami žmones isz vidaus iszvarė, 
Bažnyczioj* palikd tiktai užmusztūsius, 
Ir tfts, ką apalpę buvo, pusgyvūsius, 
Kli'c^enbei'gas liepė tūs visus laidoti, 
Nors ttitf'isz jų dar neliovė kvėpūti.
Nekurie dar praszė kunįgą atvesti, 
Gyvų nelaidoti — į dūbę nemesti, 
Bet „ukazas“ buvo ant to neatboti: 
Negyvus ir gyvus drauge palaidoti^ 
Pirmiaus ant szventoriaue 
Ir, pilną prikrovę, užkąsdami plūdo. 
Mes vengiam užkasti ir gyvo galvijo 
O žvėrys maskoliai ir žmonių nebijo. 
O, szviesi Europa, kur sąjausmas tavo, 
Kur taip kitkart tankiai vargelius vadavo? 
Jei nūn dar bulgarus moki paturėti, 
Tai kodėl Lietuvai nenori padėti?
Nū tos dūbės kalkių dar likus lavonams, 
Užėjo ant mąsties Lietuvos szėtonams, 
Slapcziai kitas dūbes už triobų iszkasti, 
Kad nieks negalėtų kankintinių rasti. 
Pakasynas baigę, ant arklių užsėdo, 
Trypdami padarė ten pėdą ant pėdo ... 
Gyvų žmonių minios dar didžios stovėjo; 
Isztrukti jau niekas dabar negalėjo; 
Ant kelio kiekvieno ir kelio mažiausio 
Stovėjo sargybos prieszo nedoriausio. 
Daugumas žmonelių pūlė į Kražentą, 
Vildamies pasiekti kitą upės krantą;

i Kazokai priszokę vėl nagaikoms szėrė 
Ir džiaugsmas jūs ėmė, kad tūli prigėrė: 
Kur kas mažiaus darbo su tais jie turėjo, 
Nės jųjų lavonų užkąst nereikėjo.
Taip dėjos bažnyczioj*, vietoje szventoje, 
Mėnesio Lapkriczio devintoj* dienoje.
Bet tai dar negalas. Anksti ant rytojaus 
Kankintinių minios, matydams — žegnojaus, 
Stovėjo priesz valsczių, kur kazokai plakė, 
Ir krauja nekalta savo akims lakė, 
Kad nuspręstų skaitlių, kiek kerczių kam dūli 
Ir daktarui liepta todėl atvažiūti.
Nei lyties, nei amžiaus liepta netaupyti, 
Ir moteris, mergas isz rūbų rėdyti, 
Puskapį ir deszimts kožnas kirczių gavo — 
Ir neviena paliko ten gyvatą savo.... 
Vienūlikos metų paguldė vaikelį: 
Penkis ypas davė per silpną kūnelį,
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Kurs tapo, kaip anglis: duszia atsiskyrė: 
Vaikas nesikėlė, tai koja paspyrė. .. . 
Ir moteriai neszcziai pataupos nebuvo: 
Szeszios ar aszttinios ir jai ypos kliuvo. 
O plakant girdėjos isz kazokų szaikos: 
„Sunkumą sutrumpįs jai musų nagaikos!“ 
Ir taip iszsipildė, kaip žvėrys kalbėjo: 
Greit motina vaiką negyvą turėjo. 
Kas kenezia už tiesą, tas Dievo pagirtas, 
Buvo paguldytas vienas vyras tvirsas; 
Puskapį ir deszimts jam nagaikų davę: 
„Ar gana bus?“ klausė, „kaip jauti tu savę!“ 
Atsakė: „kad norit, daugiaus galit dtiti“. _ 
Tai it vėl pradėjo nagaikoms kapoti: hi‘»jsriI
Dvideszimts pridėjus, vėl tas pats klausymu, y 
Ir nekits, kaip pirmas, jo atsiliepimas. /
Ir vėl plakė auką, bet škaitliaus nedarė/ 
Po deszimts minuezių ans didvyris tarė:
„Lakk szti kraują mano!“ ir skęsdama kraujtise, 
Ant žemės nutilo, kad szauktų dangtise, 
Kad szauktų maskoliams Dievo atkerszimo, 
O mumis kantrybės ir pasiszventimo!
Per isztisas dienas tą žmonių plakimą, 
Klingenbergas tankiai darė užklausymą: 
„O ką, ar dabar jau prieszintis paliausit, 
Ar dabar jau patys bažnyczią sugriausite“ 
Bausmei pasibaigus, buvo paklupdyti, 
Klingenbergas klausė: „ar žadat klausyti?“ 
O kad nti baiksztesnių prižadą iszgavo, 
Turėdams ant kelių jtis ilgai kamavo. 
Jau naktis užptilė — tai kur jtis ežia dėti? 
Į tris skunias žydų sugrudo kentėti: 
Alkani, suszalę, paplūdę kraujtise, 
Aszaromis sotus drebėjo kltintise.
Nakczia dvi moteri kunįgo maldavo, 
Bet ir tos malonės mirdamos negavo. 
Mat, gudai bedieviai, už tai mus ir pjauja, 
Kad Dievui tikramjam lietuviai tarnauja. 
Ką gerai kazokai Klingenbergo klausė, 
Ką budu žmogžudžių Kražieczius aptausė: 
Kauno valdytojas jtis vaikais vadindama, 
„Pasisiausti“ liepė, jiems nieko negindama. 
Kazokams plėszikams to tik ir reikėjo, 
Kaip kurtai į sodžius greitai nutrinkėjo; 
Kubilus, artidus, skrynias ttij‘ iszkratė, 
Ir skaisezios mergelės daug pikto pamatė. 
Kas jiems priesztaraudąps nors žodį isztarė, 
Primuszę, suriszę į Kražius tą varė.
Ant rytojaus buvo szlapias, szaltas oras, 
Ttim tarpu Kražieczių prieszginys nedoras. 
Be maž-ko tris szimtus įdėjęs saittisna, 
Į Rareinius trėmė, Tauragėn, Sziaulitisna; 
Kaliniai vos gyvi per purvyną brido, 
Verkt turėjo kožnas, kas tikt jtis iszvydo. 
Kazokai, kaip žvėrys, aplink jtis lekiojo. 
Ir tigrių akimis ant jųjų dabojo.
Maskoliai mus nori velniais padaryti, 
Todėl ir pradėjo bažnyczias ardyti!

Kad iszgriautų musų tikybą ir krasztą, 
Tad mums dar užgynė lietuviszką rasztą. 
O, broliai lietuviai, kaip Kražiecziai darykim, 
Ir už bažnyczias krutinės statykim 
Ir Lietuvos kalbą mylėkim, gtidokim, 
Kaip lietuviais buvom ir but nenustokim! 
Nebijokim kęsti už Dievą, tėvynę, 
Bet gerti pameskim alų ir degtinę; 
Lietuviszkų knįgų pripirkę skaitykim 
Ir kur mes jas gaunam gudams nesakykim!

(Sirijai, seneliai, ainiai)

Veikalas poeto Adomo Mickevyczios,
Peryuldč isz lenkiszko Aleksandras Gužutis.

(Tąsa)
Nekaip su nelabais velniais
Klaidžioti žemės atkampiais, 
Regėti pėdsakius linksmybės, 
Paminklus senovės bjaurybės, 
Nū rytmeczių lyg vakarų, 
Nū vakarų lyg rytmeczių, 
Mirti troszkimu ir badu;
Ir plėszanczius paukszczius penėti,
Toki isztąrmė, reik kentėti:
O toliai kūne nesziosiu,
Prakeiktą duszią valkiosiu,
Koliai kas isz mano žmonių atmins, 
Pagirdys manę ir pavalgydins. 
Ak, kaip troksztu, kad žinotumėt! 
Kad vandens keletą laszelių! 
Ak, kad jus czionai padtitumėt! 
Norįs kvięczių porą grūdelių!
Sueiga. Ak, kaip trokszta, kad žinotumėm!
Kad vandens keletą laszelių!

!Ak, kad mes jam padėtumėm! -
Norįs kviėczių porą grūdelių! \
N a k t i e s p a u k s z c z i a i. Tdszcziai meldžia ir verkia veltai I 
Mes ežia visi jtidumi buriumi, 
Pelėdos, jtidvarniai, aptikai, 
Kitkart buvome mes tavo tarnais, 
Kuritis tu numarinai badumi, 
Valgius, gėralus s u rysi m snapais.
Ei, buris pelėdų, jtidvarnių!
Kreivais snapais, asztrumu nagų, 
Plėszkim valgį ant dalių smulkių; 
Kad laikytum valgį burnoj tavo, 

' Asz ir ten įleisiu nagus savo, 
Ir dasieksiu sulyg kepenų. 
Pone, susimylimo nepažinai!
Ei, pelėdos, aptikai su jtidVarniais!
Ir mums nereik malonės pažįti, 
Plėszkime valgimą szmoteliais smulkiais, 
O kada valgio dar nebus tektinai, 
Plėszkime ir kūną szmoteliais smulkiais, 
Tegul szvieczia kaulai apntigįti.
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai.

PABASZTTA RUANO DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVEB8ITETO PHILOSOPHIIOS MAGISTRO.

(Tąsa).
Tūm tarpu d. mistras pa

siuntė kitus pulkus į Rumsziszkę, idant tenai per Nemuną 
brasta versztumiesi. Pavykus kryžeiviams noris su didžiu 
nūkricziu Nemuną perbristi, traukėgi tenai ir d. mistras, kurį 
lydėjo Tamoszius ir Jonas Survila, broliu tenai gyvenancziu, 
bendru kryžeivių, kursai pasigavęs laimingai per upę, pasie
kė anapus Kauno savo laivus ir bepaojumo pagrįžo į Parusnį.

Noris Jaugaliui ikisziolai vis vyko, ką jis ketėjo, czionai 
jau nebebuvo aiszkios vienybės tarp jo genezių: kaipogi savo 
nedoru elgimosi įtužino savo tikrūsius brolius, kurie nebno- 
rėjo jūtni yiiautisi, būdami valdimierais arba urėdais tūlų 
Lietuvos sryczių, krūpavo, idant neteisingai nū savo vyresny
bės neatliktų, nės mindami, jog pats Jaugalius iszsikėlė kry
žeivių pagelba, Vytautas jų-gi paszalpa atgavo savo veldėmę, 
nū tėvo paliktą, pradėjo paiktL Kaip nu, Endriejus Vi- 
gants, urėds Palostekės (Polock) pavarytas neteisingai nū sa
vo urėdo nū Skirgaliaus, kaip virsziaus minavojau, kurį noris 
paskesniai gyventojai apent buvo sav pagrąžinę į valdimie- 
rus, czionai jis regėdama didinantiesi galybei Jaugaliaus, 
idant vėl neatliktu nū savo urėdo, atleido siuntinius pas d. 
mistrą globos kryževių lugoti. Siuntiniai padavė gromatą, 
kurioje Vigants visą barą, nū tėvo Olgerdo paliktą, dovano
jo kryžeiviams, idant jį karszintu, ketėdams jiems visūse žy- 
giūse taikinėti ir tarnauti. D. mistras mandagiai paėmė siu- 
lojimą Viganto, kurio bendrybe netrukus didei naudinga pa
sirodė zokonui.

1386. Pradžioje ateinanezių metų pakviestas Jaugalius, 
d. Lietuvos kuningaiksztis, nū Lenkų siuntinių iszsirėdė Siekio 
mėnesyje su Lietuvos didūmene, tarp kurios tėvūnai patys 
žiliai ir iszmincziai tebuvo, o tarp kareivių narsus narsesnie- 
jie, karėmis nurambėję meszkinocziai, jam tetarnavo toje ke
lionėje, visi žibaneziai iszsipestieję su iszkilme ir su didžiu lo
biu į Krokuvą kriksztytiesi, ir Lenkų karaliumi karunavotie- 
si. Artinantiesi jam Krokuvon, Spitko Mielsztinskis, Lenkų 
karvedis, iszjojo priesz per kėlės mylias su jūczia jaunojo 
laukti, kurį pasveikinęs, gūdodamas įlydėjo su visa jo iszeiga 
į Lenkų buveinę, svietui ratūjant ir kriksztaujant isz džiaugs
mo. Pati Gedvydė pamaeziusi Jaugalių, gražų ir lietingą ka
rės vyrą, pamėgo. Taip Lenkai nū savo pusės priėmė su di
džia iszkilme ir iszeiga Lietuvos sveczius, tarp kurių Jauga
lius atsiženklino savo dūsnumu, gaubdamas visus savo lo
biais. Kėlės dienas pavieszėjus, Arei vyskupas Gnieznos Bo- 
dzenta perkriksztyjo Jaugalių ir praminė jį Vladislovu. 
Taipatgi kun. Vigantą ir Vytautą, kurio Jaugalius nedrįso 
vieną Lietuvoje palikti, antrą kartą perkriksztyjo ir Aleksan
dru praminė, Skirgalių ir Karigalių Kazimieru, Svidrigalių 
Boleslavu, paskui visą Lietuvos didūmėnę szventu vandeniu 
numazgojo. Tūlas dienas perleidus linksmai linksmesniai
pūtomis ir vaiszėmis, Jaugalius iszdavė rasztą ant to viso, ką 
buvo prižadėjęs, kaip virsziaus minavojau, amžiną bendrybę

su Lietuviais laikyti kiekvienoje notyje, vieni antriems talki
nėję ir t. t. Ant galo arcivyskupas Gnieznos Bodzenta, palai
minęs jaunūsius, Krakuvos katedroje apkarunavojo ir Jauga
lius 17 dieną Sausio mėnesyje jau Lenkų soste sėdėjo, o Lie
tuviai džiaugėsi antras nūdėmes Lenkų buveinėje gerdami, 
kurių czionai džiaugsmą ateinanti žinia aprustino.

Kad taip Jaugalius su visa savo didūmene Krakuvoje 
kriksztyjosi, iszpažindams tikrąjį Dievą ir linksminosi kriksz- 
czioniu tapęs, tūm tarpu rusta diena nutiko Lietuvoje, kurio
je kraujai latakais szlekėjo, gaisrai visomis pusėmis tvaskėjo, 
o rusta giltinė visur vieszpatavo, tukstaneziai svieto jau nū 
kruvino neprieteliaus kardo krito, tukstaneziai į amžiną ver- 
gybą kliuvo, o visų tų nelaimų buvo lycziumi kryžeiviai: kai
pogi d. mistras, noris pakviestas nū Jaugaliaus į kuinus ir į 
parėdką, czionai tenai neatėjo isz apmaudo, jog jis Vilelmui 
Gedvydę paveržė. Nu, žinodams visą Lietuvos vyresnybę 
Krakuvoje esant, ryžosi traukti Lietuvos kariauti. To dėjęs 
d. mistras, sukėlęs savo stiprią kariauną, susinėrė su meldžio- 
nimis ir Padaugavio mistru bei su Andriejumi Vigantu, vir
sziaus minavotu Polostekės urėdu, traukė į Lietuvą; netruk
dami užėmė tenai piles Lukomlės ir Polostekės su pagelba 
Gudų, pilę Drują ir Drisą su žeme sulygino, paskui gruzda- 
miesi į Lietuvos gilumą, ugnį kurstė ir kraujus szlekino viso
mis pusėmis, 18 pavietų lig pat Aszmenei į peleną apvertė, 
3000 svieto į vergus iszvarė, dar daugesniai gyventojų iszpjo- 
vė, ant galo lėbavę tenai tris nedėlias (trejas devynes naktis) 
ugnia ir kardu, ant galo kad jau viskas pelenėse ir yrose gu
lėjo, patys nuslogūti nepasiekiamomis gėrybėmis, 2000 paežių 
žirgų varydami, pargrįžo į Padaugavį.

Tūm paežiu laiku antras Lietuvių urėdas, Sviatoslavas, 
Smolensko kuningaiksztis, it susitaręs su Andriu Vigantu, 
gavėnioje apstojo su didei stipria kariauna Orszą ir Vitepską, 
bet negalėdama tenai įsilaužti, apygardas į tyrą ir akmenį ap
vertė, gyventojus kame tiktai nutvėręs kankino neapsakomis 
kaneziomis be perskyros: senius, žmonas ir vaikus kirto lau
kan; neįmanydama kaip belėbauti, žmones su paeziomis ir 
kūdikiais auvarydams į trobėaius degino, taip goždams kraują 
nekaltų gyventojų, atsiartino didžioje nedėlioję pas pilę Me- 
cislavos ir serėdos dieną apstojo, kurioje czionai kuningaiksz
tis Karigalius, pilės vyras, užsirakęs, gyniodamas sziezia su 
pilionimia niekaip neįsileido ir veltu smolenskionys ją 11 
dienų vėtravojo.

Atėjus tai žiniai į Krakuvą, tūjau Jaugalius iszleido Vy
tautą ir Skirgalių į Lietuvą neprietelių ramdyti, kuriūdu, be- 
veizant sutraukusiu Lietuvos ir Žemaiczių kareivius, visu pirmu 
į Lukomlės pilę varu įsilaužė ir įgulę Vokieczių ir Gudų, įdėtą 
nū Vigauto, iszkirto; Polostekės pilė regėdama neiszsiturė- 
senti pasidavė Vytautui ir Skirgaliui, kuriūdu kaltūsius tos 
sedicijos nukorojusių, Andriejų Vigantą, kaip yną lyczių tos 
karės ir tiek nelaimų apkalę Jaugaliui į Krakuvą nusiuntė, 
kurį jis pilėje Checiny užrakino. Nudraudusiu tenai taip 
Kriviczius arba Baltūsius Gudus traukė tūm paežiu žygiu su
sinėrusiu au Karjebutu ir Lengvinu kuningaiksztį Mecislavos 
iazliūaūti. Sviatoslavas pamatęs Lietuvos rindus, atstojo nū 
pilės, ketėdams lig nesusinėrus su pilės įgulė, su nusikeliavu- 
siais Lietuviais iszsigrumti.

(Toliaus bus.)



520 Vienybe
FOR Abėcėla „ ,. 30c.

Knlnga dėl iszslmoklnlmo rokundų 25c.
Knlngadėl iszsiraokinimo visa*,vietinės kalbos 15c 
Apie buwlmą Dlewo ,, 
Orieszninkaa priverstas metavotla 
Pamokslai apie trusą ,, 
Talmudas ir musų žydai „ ,
Szkala su kalba „
Prleezauszris „ ,.
Kaip (gyti pinigus ir turtą 
Girtybė
Genių dėdė, graži pasak u tė kur iszrodyta, 

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

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

5c. Ir

M

5c.
15c.
5c.

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

Hkrynnkė
8U 50 cigarų 

ir Revolveriu.
Prlsiųk sz| apgarsinimą

su savo pravarde ir expre- 
so adreeeą, o mee prisiusime tav 
augazesiaus minėtus dalgtus, o ka

da apžiūrėjus atrast gerais, tai užmokėjus 
pinigus, turėd Revolveri Ir skrynelę ciga
rų. Dėlto taip pigiai paniurtame, nta nori
me kad mus cigarus žmonės paž|tų Ir jų vertę ma
tytų; todėl gi atslszaukite ant szio antraazo:

EAST IAKE M'fg. CO.
8. E. Cor. Adams and State Sts. Chicago, Ill.

Lenkiszkos kningoa
maldų pargabentos isz užmarės.

Westchnlenle dnszy pobožnej, zblėr nabože6stw 
i pleėni z przydanlein Drogl krzyžovvej, Gorzklch 
žali i psalmOw „ ,, n o o 1,50c.

Zloty Oltarz czyli zblėr nabožetmtvv dla chrzeė-
cian 1 katolikOw ,, ,, „ „ r 1,80 c.

Oltarzyk czyli zblėr nabožeėetvva dla inlodziežy 
katolicklej „ „ „ „ „ „ 70 c.

VVyborek nabožeėstwa dla mlodzležy katolicklej 
50 c.

Maly ztoty oltarzyk dla pobožnych dzieci ka- 
tolicklch <,» „ h •» cent.

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

pas Joną Žukaucką
4 Plymouth, Pa.

Pa« Lietuviuką GRABORIŲ

M »» S ’ 
1.50c. Ir 2.00c.

.. * 75c.

75c.

Įvairios doasiszkos knįgos.
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvenclų ir di.

Visokį Abrozėllal su maldelėmis po 5centus.

džioeios nedėlios, 50c.
Tiesos Žodžei, 35c.
Flllotea arba kelias Į maldingą gyvenimą 50c.
Pokllla Szventųjų „ „ »> 15C.
Iszguldimas metiniu szweneziu

x labai naudinga knlngelė 10c.
Mokslas Rymo kataliku „ •f 40c.
Kas yra grlekas 1 „ » 15c.
Nekaltybė „ 9$ iūc.
Vartai dangaus „ H 15C.
Pekla, arba amžinas pragaras 75c.
Arielka yra nd lal; su iliustracijomis 30c.
Garsas apie bajsybes Dlewo sudo 25c.
Raktas | dangų „ 13c.
Didžioji nedėlia ,, 5c.
Kaip Sumenlją nuspakaj|ti 15c.
Vadovas |dangų „ •f 40c.
Prlslgatavojimaa ant smerezio 91 40c.
Draugija dėl duszių „ 99 5c.
Lletuvlszkos miszlos ,, 99 10c.

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shona ndoah, Pa. kasztuja $loo.

Box 1053,

O •

Geriausi ir pigiausi (xTabai! 

i)as Romaną Daukszą, 
390 h!. Market kampas Meade Str.

WilkeH-Barrė’je, Pa.

Musų spaustuvėje iszeina dvasisz- 
kas katalikiszkas laikrasztis

„•Valtis”, 
kurį turėtų pasirūpinti kožnas katali
kas užlaikyti savo namfise.

Ant metų ka<ztuja tikt doleris, o 
iszeina kas nedėlia su iszguldymais 
lekcijų ir evangelijų. į Europą dol.

73c.
15c. 
25C. 
20c. 
.10c.
20c.

1.00c. LOCNOS SPAUSTUVĖS

55c.
10c.
40c.

pargabentos isz užmarės:
Maldų knįgos,

Aukso Altorius, arba Šlaitinis danglazku skar- 
bn 2.00 iki 3 00. 
Gąrbe Dlewnj ant auksztybėe „ 
Balsas Balandėlės 1.25c.,
Kaluga giesmių arba Kantlęzkos 
150 Psaltnu Do wide karaliaus ant

paveikslo kantlczkų
Istoriszkos doasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vleszpatlee -Jėzaus Kristaus, 
Istoriją seno Ir naujo įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno įstatymo „ „ ,,
Gyvenimas Marijos „ „
Menno Szwenezlansioe Marijos Panos 
Sopule j Motynoe Dlewo ,, ,,
Kvangelijos supulketa apdarais
Gywentraaj Szweutnju, ant visų metų kožnoe 
dienos, pirma, antra, treczia Ir ketvirta 
dalis nž kožną d*l| po „n 
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Ktebnktal Dievo 8zvencz. Sakramente
Istoriszkos knįgos soietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos »»»»»» 3°C-
Trumpa nestovės Lietuvių Istorija 10c.
Apllnkraeztls kun. Petravyczlaus | Vilniaus 

džlakenystėe kunlngus 1870 m. ,, 5c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži ku|gutė kurioje apraszyta 
yUI musų prietikiai su lankais nd pat 

krikszto Lietuvos

Lietuvos Istorija, n& seniausių gadynių iki 
Gediminui D L. K., paraszyta 1850 m., 
Stmano Daukanto. Knlnga pirma, 

gaunama už 1,50c* 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų Ir Žemalczlų 
paraižytas 8lmano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczlos, ,,
Knropos Istorija* su žiamlaptals ,,
Lletuvlszkoe Dainos isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemalczlų Motiejus Valanczlauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apteka Dlewo ,, ,, ,, ,,
Aukso Verszts, labai pulki drama „ 
Boles ta was arba antra dalia Genowefos
Du pnjkue apraszymaj apie nedorybė 

žydo Ir piktą augynimą wajku $1,00. 
Eglė, žalczlų k ir ilienė ir Iszgrlovimas Kauno 

pilies 1362 m , du Dulkus dramatal 
paraižyti Aleksandro Gužuczlo, 

Hlstorlje gražios Katrukos Ir Jos visokį 
,, „ ,, atsitikimai

PIRMUTINE

dėl lietuvininkų pas 
SILVESTRĄ PAUKSZTĮ

Edwardsville, Pa

1,00.
50 et 
200c

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

4.00c.

15c.

1.25c.
10c.
10c.

10C. 
10c. 
40c.

Z1 ponas bet žlponė „ ,,
Žirgas ir valkas „ „
Vytautas didis Lietuvos kun|galksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis „ 

„Auazra" keturių metų pulkl&se apdar&se 
po $1.23 knlnga, visas perkant 

' Knygos poetiszkos. 
Senkaus Jurgis „ „
Vitollorauda, pulkus poem a tas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|goe 
D&nelalczto pavaaarlo linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvyniezkos giesmės — —
J&kaunoe dainos ,, ,,
Naujos dainos „ „
Birutės dainos „ ,,
Tėvynainių giesmės „ „
Pirmutinis degtinės varytojas puiki komedija 5c 
Ponas Ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraižyta Aleksandro Gnžuczlo, 
Apysakos. 

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

isz lietuvių gyvenimo 
Pajnd|klme vyrai žemę, pulki apysaka 

paraszyta patrljotlazkoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
kuįgutės „Kas teisybė tai ne melas 

Pasėka ape 8zaltabn«tas (jiklnga) 
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 
Mužikėlis 
Valkų knlngelė M ,,

Moksliszki rankvedžiai ir 
kitokios knįgos 

LUtuvUzk* GrsmaUka paraszyta 
kunigo Mlkolo Miežinio

15c.

20c.

15c.

15c.
5. 

20c. 
15C. 
15c.

50c.

25 et.
20 ct.

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

25c.

10c.
Hlstorlje tpie grąžę Msgeloną, dukterį karaliaus 

les Neapolio Ir apie Petrą kareivi 40c.
Hlstorlje isz laiko Francozkos

,, „ vainos Afrikoj’ 30c.
Isz po budelio kalavijo Ir Kajimas, dvi puikios 
apysakos, ant lietuvlszko perdėjo V. 8tag. ,40c. 
Istorija Septynių Mokintojų

,, „ Ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis MHoslawekts — — &0c.
Juozapas Konluszewskls, arba kankinimas

Untjotų po valdžia maskoliaus 50c.
Konstitucija dėl darbln|kų — 10c.
Namelį pusteln|ko — — 75c.
Nedoryoes Rymo Ciesorių, hlstorlje isz Iajko

,, „ ponawojlmo Nerono
Pujkns apraszymaj tikru atsytlktmn Isz 

„ „ czesu wajnos 1863 metu
Prawadnlkas angelskos kalbos neabdar.

80 et.

40 Ct. 
$1,00 

„ ,, n abdarytas $1,25.
Pujkus apraszymas apie Lietuvą ,, 
Rlnalda Rlnaldlnas t, „ ,,
Senowes apraszymas apie Duktery 

,, „ Filypo Karejwio
Sumyazym&s arba bajme tūry dydeles 
Tykra tejsybe laz 8uwalku gubernijos 
8zwiesa Dlewo „ „ ,, „
Titkus Pert Karalius, „ ,<
Užsystanawik ant to geraj „ „
Witasir Korynua hlstorlje Isz Iajko persekiojimo 

Bažnycaioe S. per Deoklecijana 95 ct.

$1,00.
$1,50 et.

50 et. 
akle

15 et.
65 Ct.
25 ct.
50 ct.

Iszkirpk sz.ltą apgarsinimą ir prtaiųsk sykiu su 
savo pravarde ir pilnu adreesu, o tuos prisiusime 
per express^ szltą tikrą
ELGIN DZIE60RELI DYKAI dėl peržiū
rėjimo. Peržiūrėk gerai, o jeigu mielini jog tai 
yra pigiausias dzlegorėlin už the pinjgus, tai už
mokėk agentui ant expreero $9.75 ir kasztiis o 
dziegorėlie bus tavo. Jeigu tav nopaaldaboje, ne
mokėk nė vieno cento. Yra tai 14-tOS prabOH 
auksas Ihz gero materijolo, labai gražiai iazmar* 
giniau katras butų verta* pan dzlegornjgą $35 ir 
užtikrintas ant 20 metų. Jeigu nori gražų lendu- 
gėl|, atsiųsk T>O centų su orderiu katra*, yra ver
tas $3, arba Jeigu pirkai dziegorėlĮ už 7T& 
tai ineH tav atsiųsime lenciūgėli (lyklll.

Masonic Temple, Chicago, III.

Jeigu sziezia atke
liausi,

Tai pas Pauksztį vi
ską gausi. ime:

<a.szz
MM

50

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

Ateik broli pamatyti,
Ir to visko pabandyti.

Juzo Miliaucko.,
Szaltas alus, skanus gėrymai, gar

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

Jtizas Miliauckas,
M All AN 0 Y CITY.

Pcržiurejimas dykai!!
Iszkirpk szltą ir atsiųsk nuims su tavo pravarde 

ir pilnu adreseu, o mes atsiųsime tikrą ELGIN 
DZIEGORfiLĮ dykai ant pažiūros.

Viražus padarytas su dviem antvožais 14-tos 
prabos aukso, visa# inaterijolas užtvirtintas ge- 
riatiH nekaip kaeztujanczlo $40.oo dzlegorėllo.

Mes prisiusime su kiekvienais lukez.tais, užtvir
tinimą ant 20 metų, tlie Elgin National Watch Co.

Peržiurėk dziegorėlĮ perdėm Express OIHce o 
Jeigu mielini kad tikrai geras pirkinys, tai užmo
kėk agentui (patingą prekę $9 60 kurią mes pada
rėme tik ant trumpo laiko apgarsindami musų ta- 
vorą, o dziegorėlis bus tavo. O jeigu nepatinka 
dzlegorėlis, nereikalauji mokėt nė cento. Atra- 
szyk kok| nori dziegorėlĮ, vyrlszką ar inoteriszką. 
Atsiųsk 50 centų stampom ar kitaip, už musų pa
aukautą lenciugėl(, vertą mažiausiai $4.oo pas bi
le kok| dzlegornĮką; arba atsiųsk sykiu su orderiu. 
$9 50 apturėsi lenciugė'Į dykai:
Adressas, Northwestern M’F’G Co. t




