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Plyaonlh, Pa., 308jaltt.
Sziądien Amerikos lietuviai 

netikt drąsiai ir pasekmingai 
darbūjasi dėl savo tautos, sa
vo tėvynės, bet pagaliaus, 
idant savo vardą pakelti ir 
pasinaudoti dėl savęs isz ežio 
nyksztttydiūsybės, jie pradėjo 
kisztisi ir į Suvienytų Valstijų 
politiką, dūdami savo balsus 
už jiems patinkanezius žmones, 
kurie spraudžiasi į urėdinįkus. 
Ypacz tai dėdasi matyti szį- 
niet, kada daugelyje miestų, 
kame gyvena didesnis buris 
lietuvių, susitvėrė politikiszki 
kliubai, daugiausiai „indepen
dent“. Tie klitfbai dabartės, 
atėjus laikui rinkimo ant įvai
rių urėdinįkų, gana pūla į 
svętimtauczių akis, kurie, bė
giodami pas jų’ virszinįkus ir 
ant susirinkimų, jau žodžiasi, 
jau prižadais, o pagaliaus ir 
pinįgais, maldauja lietuvių, 
kad jie jiems pritartų, dūda 
mi už jūs savo balsus. Isz to 
matyti, kad Amerikoje lietu- 
viszkas vardas netikt yra sve- 
timtaueziams jau žinomas, bet 
pagaliaus jis pradėjo ir giliū- 
ti — svetimtaueziai su lietu
viais jau ima rokūtis, jau per 
siūlelį ir jie tampa nū lietu
vių prigulmingais. Ir taip, 
szioks bei toks urėdinįkas, į- 
gyjęs vietą su lietuvių paged- 
ba, bus dėl jų, atėjus reikalui, 
malonesnis, teisingesnis ir bi
jos jų ignoravoti, nės matys, 
kad, užpygdžius lietuvius, ga
li kartais netikt savo vietos 
nustoti, bet pagaliaus, jeigu 
lietuviai bus prieszingi, sun
ku bus ir paskesniai į kitą 
kokį urėdą įsikabinti. Isz- 
ties, lengviausiai ir pasekmių- 
giaųsiai galime mes savo var
dą Amerikoje pragaišinti, ka
da mes savo darbais užimsime 
ir amerikonus; kada jie pama
tys, kad ir mes esame lygiais 
jiems szios žemės ukėsais, ži- 
nan ežiais savo tiesas, supran- 
taneziais kraszto reikalus ir 
apie jūs rupinaneziaissi. Tai 
galima padaryti, kiszdamiesi 

į ekonomiszką (ukiszką) po
litiką.

Szįmet renkasi urėdinįkai, 
isz kurių vieni užsiėminės 
kanto reikalais, kiti valstijos, 
o tretiejie, nuvykę į Washing- 
toną, kėravos visų Suvienytų 
Valstijų dalykus. Perstatyti 
kandidatai ant įvairių urėdų 
yra jau republikonai, jau de
mokratai. Kiek galima pa- 
tėmyti, lietuviai yra labjau 
prie republikonų palinkę. 
Gali būti, kad republikonų 
randymas yra geresnis; bet 
renkant virszinįkus, nereikia 
būtinai varytis už vieną bei 
už kitą partiją, ypacz kas link 
kanto urėdinįkų, nės jie, ar 
bus republikonai ar demokra
tai, mažai gali ką padaryti 
dėl gerovės bei sunkenybės 
vienos valstijos, o dar mažiau 
dėl visų Suvienytų Valstijų. 
Tai darbas valstijos reprezen- 
tativų ir tų (kongresmanų, 
senatorių, prezidento), kurie 
Washingtone sėdi. Tadgi 
baisuj an t (dūki m sav Pensyl- 
vanijoje) už tūs perdėtinius, 
kurie sėdės Washingtone ar
ba Harisburge (reprezentati- 
vai), galima už tą partiją sto
ti, kuri rodosi geresnė; bet 
kas link kanto perdėtinių, ne
reikia veizėti, kokios jie par
tijos butų, o tikt, kad jie bu
tų atsakanti ir geri žmonės. 
Musų ir kanto reikalai nej 
nukentės, nei pasigerins nū to, 
jog jo urėdinįkai bus demo
kratai bei rcpublikonai, bet nū - 
to, ar jie bus padorus ir iszmin- | 
tingi ar plėszikai ir kvailiai. 
O tokių ir anokių yra kaip I 
vienoje, taip ir antroje parti- į 
joje-

Ant galo, visados reikia, 
bile ant kokio urėdinįko ren ' 
kant, pirma žiūrėti ant paties 
žmogaus, o ne prie kokios jis 
partijos priguli— teisingas,’ 
iszmintingas ir geros szirdiesj 
žmogus rūpinsis, kad butų, 
gerai ne dėl vienos kitos par- | 
tijos, bet dėl visų szio kraszto 
žmonių.

Kur liūsybė, teisybė ir mi- 

laszirdystė vieszpatauja, tenai 
gerovė ir pasikakinimas žydi.

Ant distrikto prokurato
riaus L. Co., yra perstatytas 
P. A. 0‘Boyle, už kurį, kaipo 
kataliką ir garsų advokatą 
reikėtų L. Co. lietuviams 6 d. 
ateinanezio mėn. savo balsus 
dūti.

— „Varpas“ 8 ame num., 
neturėdamas ką sakyti apie 
patėmyjimus, 32-ame „Vien.“ 
num. patilpusius, link p. Pau
liaus straipsnio „Kasžin ar 
tai gražu ir iszmin tinga?“ 
kimba prie žodžių, statyda
mas eilias klyksnių ir klausy
mų, po kuriais, norint ant jų 
atsakyti, beveik pakaktinai 
padėti: ? ?!!

Ant galo patėmyjame „Var
pui“, kad de verbis non ėst 
disputanduni, sėd de veltus re- 
alibus et essentiis.

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rėdyba. Mas

kolius, kaip pikis, prie visų 
besi kabi nėdamas, prisikabino 
neseniai prie kunįgo J. Smil- 
giaus isz Kaliatnįko (Suvalkų 
pavieto), ir tai nė už szį, nė 
už tą. Kunįgąs J. S. perėjo 
per valszcziaus kanceliariją, 
nenusiimdamas kepurės. O 
ten kabama caro paveikslo 
(portrato). Puta kanceliari
joje tūm tarpu zemskio ar ki
to kokio szunpalaikio, ir tas 
apskundė kunįgą, kad jis ty- 
ežia niekįdamas carą nenusi
ėmė kepurės. Žinoma, tū- 
jaus tyrinėjimai, už tų tyrinė
jimų kiti tyrinėjimai, kas, 
kaip, ką, dėlko taip buvo? 
Daėjo viskas tas iki guberna
toriui, iir tas norėjo iszteisyti 
kunįgą, sakydamas, kad nenu
siėmė kepurės priesz caro pa
veikslą tik dėlto, kad nepatė- 
mijo jo. Bet nū jeneral-gu- 
bernatoriaus (Gurkos) gauna 
atsakymą, kad reikia da sykį 
viską isztyrinėti. Tai-gi da
bar vėl iszuaujo viską perkra-

tinėja: smaukia visus tūs žmo
nes, kurie tūm tarpu buvo 
kanceliarijoje ir klausinėja 
jų, koksai veidas buvo kunį
go J. S., kada jis ėjo su ke
pure pro caro paveikslą: ar 
linksmas, užsimąstęs, nulindęs, 
ar gal buvo ženklas neapykan
tos?

Tai-gi dabar likimas kun. 
J. S. priguli nū ūpo (humoro), 
kokiam jis buvo eidamas tada 
per kanceliariją, o da labjaus 
nū ūpo liudinįkų.

Reikia da dadurti, kad kn. J. 
S. jau nū pirmiaus buvo po 
priežiūra policijos (pod nadzo- 
rom policii), už ką? — niekas 
nežino, nė patsai kun. J. S., jei 
tik viena policijajapie tai žino. 
Tai kaip pas mus einasi!

Apie Pilviszkius krata, 
apie kurią andai minėjau, tik
rai buvo szį rudenį. Virszi- 
nįkas atsiuntė paliepimą zems- 
kiams, kad jie perkrėstų kai
me Baltrusziūse p. Jūzą L., 
ant kurio mėklijo, kad jisai 
lupinėjo pakelėse gudiszkus 
paraszus, o lipino lietu viszkus 
(nors tai suvis ne, jo buvo dar
bas). Atvykusioms be vaito 
daryti kratą zemskiams J. L. 
tiesiog pasakė: von! Tik ka
da jie parsigabeno vaitą ir pa
rodė virszinįko paliepimą, ga
lėjo krėsti. Rado po vieną 
numerį pernykszczio „Varpo“ 
ir „Ukinįko“ ir keletą apdris
kusių senoviszkų, dvasiszkos 
įtalpos, knįguczių. Blogų pa
sekmių jokių nebuvo. Krė- 
tikai persi praszė, ką krėtė, 
teisindamiesi paliepimu vir
szi n į ko ir iszvažiavo — ir ant 
to galas.

Pilviszkių gi , draugystės 
krautuvei net pdr gerai sekasi, 
kaip ant pradžių. Girdėjau, 
kad tūjaus pirmą dieną, kada 
pradėjo pardavinėti (buvo tai 
nedėlios diena), pardavė už 65 
rublius, isz ko liko gryno pel
no 15 rubliiį. Ir tai vis tik 
isz niekniekių tiek susirinko. 
Keturiese vos spėjo padavinėti 
pirkikams. Tolyn, da geryn 
eina, nors da sulyg szioliai ne-
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turi visų reikalingų lentynų ir 
daugumas tavorų supakūti 
guli-

Žydanjs szi krautuvė dailiai 
nosį nūs; lūstė. K romi nykai 
žydeliai ko nesiimta isz piktu* 
mo. Ypaežiai daug nutraukė 
didžiausiaijai Pilvis^kių žy- 
diszkai krautuvei, kuri stovi 
ant tos paczios gatvės, tik isz 
kito szono, tiesiog priesz lie- 
tuviszką. Tenais nedėldie- 
niais kitados žmonės grūsda
vosi, nekartą kiti nė neįtilpda- 
vo, dabar-gi. atsiradus lietu- 
viszkai krautuvei, anoji stovi 
tuszczia, kur-nekur koks žmo
gus įpina, b lietuviszkoji kaip 
kuju prigrūsta. Tas pats ir 
su kitomis žydų krautu vai tė- 
mis. Ir kur gi ežia žydai ne- 
dūks. A

J. Vėžys,

— Vilniaus rėdyba. Jei 
skaityti lietuviszkus laikrasz- 
ežius, tai rodosi j ūse, kad lie
tuviai givena tik Kaino ir Su
valkų rėdybose. Neminint 
kitų rėdybų, kur lietuvių gy
vena menkesnis skaitlius, ir 
Vilniaus rėdyba, užgyventa 
beveik vienais lietuviais, mano 
vaidintuvėje buvo lyg kokia 
szalis mums visai svetima, kur 
gyvena ne lietuviai, tik kas- 
žin kokia tauta, giminaitė 
greieziaus tautų vidurinės Ap- 
rikos arba Australijos, nė 
kaip mus. Statistika protą 
pertikrino, bet vaidintuvė ne
norėjo pripažįti gyventojų 
Vilniaus rėdybos už! lietuvius. 
Dėl ko? ‘Turbut dėltp, kad lie- 
tuviszkTise laikraszųziftse nėra 
jokių [ ?R.’J žinių isz Vilniaus 
rėdybos. Jei retkareziais 
szvystels kokia, nei paklydęs 
meteoras, žinutė isz Vilniaus 
rėdybos ir ta pati tokia szalta, 
rodos ' ne lietuvio ranka raszy- 
ta. Tai turbut dėlto man, o 
gal ir kitiems, Vilniauk rėdy
ba rodosi tokia svetima.

Tu m tarpu Vilniaus rėdy- 
boję gyvena tie patys, ką ir 
ihes, lietuviai, tik vietomis su
lenkėję. Kas maloniausiai

Vienybe
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dagirsti, — jog ir Vilniaus rė
dyba pradeda tautiszkai pa
busti. Bet, sakau, d a tik pra 
dėda. Padūsiu szį kartą ži
nias apie Merkinės (maskoliai 
vadina: Merecz) parapiją, 
Trakų pavieto.

Gyventojai Merkinės para
pijos yra lietuviai ir lenkai, 
kuriūs vietiniai lietuviai 
„szunbajoriais“ vadina. Prie 
„szu n bajorių“ prisiskaito ir 
Merkinės mieszczionys. Lie
tuviai pirmiaus meldėsi isz 
lenkiszkų knįgų, ir nedaugiaus 
kaip 7 metai pradėjo tenais 
rodytis lietuviszkos maldaknį 
gės, kurios sziądi^n placziai 
po visą parapiją pasklido, taip 
kad tik seniai, kuriems sunku 
ml lenkiszkų prie lietuviszkų 
knįgų verstis, tarp lietuvių 
lenkiszkas knįgas vartoja. 
Apie lietuviszkus laikrasz- 
ežius da tenais nieko negirdė 
jo. | Kad jūs pamatytų, be 
abejonės ir tie pradėtų platy- 
tis. Jau atsiranda ir tenais 
vyrai, kurie pradeda szauktis 
lietuviszkų laikraszczių, žadė-1 
darni netik patys skaityti, bet 
ir tarp kitų platyti. Tik da 
jie nežino kelių, kuriais jūs 
gauti, o tolumas nū Prūsų ru-. 
bežiaus nemažai apsunkina 
nugabenimą. Gal dėl tos pa
czios priežasties, t. y. tolumo 
nū rubežiaus, ir skaitomų knį- 
guczių (lietuviszkų) tenais nė
ra. Buvo tenais tik „Bicziū- 
lis“ gana placziai žinomas, 
turbut dėlto, kad apgieda jų 
pavieto miestą (Trakus) ir re
gis, jų szalies tarmėje para- 
szytas. Pirmas iszdavimas 
„Bicziūlio“ iszsibaigė ir jisai 
pats retai pas ką yra, bet ne
vienam įlenkėjusiam lietuviui 
akis atidarė. Užklysta da į 
parapiją koki du ar trys ka
lendoriai.

^emažiaus už „Bicziūlį“ 
kelia dvasiszkai lietuvius Mer
kinės prabaszczius, grynas lie
tuvis. Jisai kas nedėlia sako 
pamokslus lietuviszkus ir įve
dė lietuviszką giedojimą baž- 
nyczioje. Pirma daugiausiai 

giedodavo lenkiszkai, tik ret
kareziais lietuviszkai, o szią- 
dien adynas, ražanezius, staci
jas, giesmes, viską, o viską 
lietuviėzkai gieda. Tas vis
kas kaip szirszes sujudino 
„szunbajorius“ ir jie net skun
dėsi už tai vyskupui, bet sulyg 
sziol jokio atsakymo negavo.

Draugijinis gyvenimas tok
sai kaip visur Lietuvoje. 
Starsziną, starastą ir slidžią 
neva renka, bet teisingai kal
bant tik įsiperka į tūs urėdus, 
dėlto ir tie urėdnįkai tik ant 
szunes mesti. Buvo tenais 
pažymėtinas atsitikimas, kad 
Juras Milius isz sodžiaus Mak- 
simonių parsidavęs paskutinį 
arklį įsipirko į audžias ir da
bar lupa žmones. Galės ne
užilgo ne vieną arklį nusipirk
ti.

J. Stagaras.

— Kauno amatų mokyklo
je įvestas tapo mokinimas kal
vystės ir sliesorystės; prie to - 
20 mokintinių gali ten mokin
tis ir gauti užlaikymą uždyką, 
jei apsiima dirbti mokykloje 
nū 7 valandos ryto, iki 7 va
karo.

— Isz Szentėnų. Szįmet 
vasarą Orževskis (Vilniaus 
general .gubernatorius) aplan
kė Szventėnus, kur džiakonas 
Maižiesziųs Jusevyczius jį pri
ėmė pontifikaliszkai, t. y., ap
sirėdęs bažnytiniais rubais, su 
karūnomis ir varpų skambi
nimu. Orževskiui, žinoma, 
tai labai patiko: jis gyrė džia- 
koną, kaip tikt įmanydamas. 
Bet ką apie tokį džiakoną 
mislijo katalikai?

Į maskolius vertimas Lietu
voje vis eina pirmyn. Moky- 
lų virszinįkai ne taip žiuri ant 
mokslo, ant d oraus pasielgi
mo, ant svietiszkų paproezių, 
kaip žiuri ant to, idant eitų 
į cerkvę ir isz maskoliszko kū- 
geriau mokintųsi. Maskolisz- 
koji kalba tankiai praktikoje 
mažai reikalinga turi būti

daugiau už kitus mokslus ži
noma. Baigentiejie gimnazi
jas Vai kinai,, turi isz galvos ži
noti ne tiktai visus maskolisz- 
kus rasztinįkus popus ir ne- 
popus, bet ir jų rasztų įturas, 
o daugel dainų turi isz galvos 
žinoti. Net tikėjimas dėl len
kų, lietuvių, vokiecahfBfezgub 
domas yra ne jų motinos kal
boje, bet maskoliszkai. ' O 
pasielgimo dalyke tie vaiki
nai taip prastai stovi, kaip nū 
žagrės arba nū spragilo ber
nai, ypacz isz Szaulių gimna
zijos, kurie nemoka nei gero
je draugystėje viežlyvai pa
sielgti, nei prie valgio szaku- 
tės su peiliu m i valdyti, n ės 
pripratę yra kaulus rankoje 
laikydami graužti. Balione 
būdami nežino, kur savo ran
kas ir kojas padėti, o jeigu 
yra slidi asla, tai slysta, 
virsta ir sudaužo liampą, zer- 
kolą ar ką kitą.

Bet yra mažai to- viso ponui 
Palangos progimnazijos ins
pektoriui Polsinskiui, kuris 
jau tenai grynai maskoliszkas 
kvatieras nori užvesti. Ne 
viena szeimyna Palangoje isz 
to mito, kad laikė mokįtinius 
ant kvatieros ir stalo, imdami 
už tai pravijantus arba pinį- 
gus nedaugiaus kaip 150 rub-

— Isz Panevėžio į ,,Vi
lensky i Vest.“ dūda žinia, ku
ri gali nurodyti žydų tamsu
mą ir burtus. Isz priežasties 
choleros atsiradimo, žydai aną 
isz varyti atsprendė. Todėl 
sziokį spasabą apdumojo: už 
tris rublius vieną M. A—vy- 
czių krikszczionį sziauczių pa
samdė, idant jis, kada ant ka
pų nabasznįką žydą nū cho
leros mirusį atvež, kapų var
tus staiga uždarytų ii: suszuk- 
tų ,,gana“! Pagal jų nūmo- 
nę nū to cholera turėtų pasi
liauti. 18 Rugsėjo dienoje 
nabasznįką laidojo. Paminė
tas sziauczius laikui atėjus 
stovėjo prie vartų, idant tą 
padoryti, o dėl didesnės drą
sos pirmiau dikeziai arielkos
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atsigėrė. Kada jau želavos 
Vežimas ant kapų užvažiavo, 
sziauėzius į vietą to, idant ka
pų vartus uždaryti ir „gana!“ 
suszukti, dar labjau tūs var
tus atidarė ir suszuko: „vežki
te daugiau, dar per menkai!“ 
ir kaip galėdamas patsai bė 
go. Žydai, kurie nabasznįkf( 
lydėjo, to nesitikėdami isz 
pradžios sudurnėjo, o paskui 
pradėjo sziauczių vyti, bet to 
ir pėdsakiai buvo pražuvę. 
Dabar žydai yra labai nusi
minę, kad cholera prasitęs, 
taipojau mislija, kaip, tūs tris 
rublius kūgreicziau atėmus, 
antį sziauczių pakoroti.

/
Per paskutinius dvi nedėlias, 

Rugsėjo mėnesio gaisrų Vil
niaus rėdyboje buvo 55. Isz 
neatsargumo buvo - 3, nū ne
gerų peczių - 2, nū padegimo 
- 4, nū perkūno - 30 ir nū 
nežinomų priežasczių - 16. Isz 
tos priežasties buvo trotos 
41,272 rubliai. (Vii. Vest.)

— Žasliai, Trakų paviete. 
Czia visi yra iszsibaiminę vi
sos szeimynos užmuszimu, ku
ris atsitiko per du viorstu nū 
Žaslių, Gibatiszkių folvarke. 
17 Rugsėjo, panedėlyje isz 
ryto atėjo į Gibatiszkių lau
kus viena boba dėl bulvių ka
simo, bet matydama, kad dva
re labai tyliai yra ir kad ten 
kasžinkas negero darosi ant 
padvario įėjo ir arti daržinės 
paežio arendorio Grosso lavo
ną atrado su prakirstu pakali- 
sziu. Trioboje ant aslos vo
liojosi taipojau kraujūse ke 
turi lavonai su perkirstais pa- 
kaiisziais/kurių skaitliuje bu
vo Grosso pati ir senutė moti
na, bernas ir merga, toji pas 
kutinė dar savo gyvastį rodė, 
ir pamaezius aną bobą atei- 
nanezią, norėjo pasikeltLxnt 
anos moti, bet nieko iszfeiksz- 
ti negalėjo todėl, kad be kal
bos pasidarė. Paskui pasiro
dė, kad jai uždūta pažaizda 
nebuvo taip gili, o pertai ji 
gyva pasiliko, Stalas buvo

žydai ant ano kalno kelis pa
laidojo, bet paskiau gurą ki- 
szių policijai davę, gavo vėl 
daleidiiną ant senų kapų ka- 
voti. Tada isz pilekalnio sa
vo nabasznįkus atgal iszkasę 
ant anų perkraustė ir vėl vis
ką senoviszkai varo.

— Palangoje dabar ant pa
jūrio szale szilo naujos vilos sta
tos, nės grovas Tiszkus szino- 
tą pliacių net dėl ukinįkų yra 
pardavęs. Apart to gr. Tisz- 
kaus giminės ten vėl savo vi
las statys.

Prie Palangos progimnazi
jos įtaisytas dabar tapo laza- 
rėtas. Kožnas isz mokytinių 
turi įneszti po tris rublius ant 
metų. Už tūs pinįgus yra už
laikoma milaszirdystės sesū p. 
Stankiavyczienė, kuri gauna 
užmokesties po 10 rublių ant 
mėnesio, o ligonis — mokyti- 
nis gauna uždyką valgį. 
Vaistus vienok savo pinįgais 
turi apmokėti.
. Vietinės progimnazijos in
spektorius Polzinskyi, dar 
pernai vienoje * progimnazijos 
salėje cerkvę įtaisęs, nės kitur 
jos nėra, norėjo prie jos mo
kytinius, kurie daugiausiai yra 
lietuviai katalikai — prima- 
sinti. Taigi vienai karaiisz- 
kai dienai ateinant, inspekto
rius praszė (tai ženklina, kad 
liepė) ant tos dienos į cerkvę 
pirm devintos adynos susi
rinkti. Bet mokytiniai, ne
norėdami cerkvės lankyti, po 
kvatieras tyczia iki devintos 
adynos miegojo, idant ant pu
sės deszimtos būti bažnyczio 
je. Inspektorius nusiminęs 
ant paskirtos adynos mokįti
nių nesulaukdamas, iszsiuntė 
bedel i us Į ?R. ] į kvatieras dėl 
mokįtinių į cerkvę atvarymo. 
Bet tie visus gulinezius atra
do. Nieko nepeszdamas la
bai smarkiu dėl mokįtinių pa
sidarė, o ant rytojaus ant lek
cijų atėjusiems iszkalbinėjo, 
kad veltu ant tos dienos ba- 
tiuszką net isz Kretingos par- 
kvietė, kad, kaip jie neatėjo, 
ant jo batiuszka popas supy

uždengtas, kaip dėl sveczių 
priėmimo. Ant jo stovėjo 
pilnas butelis arielkos, suris, 
sviestas ir medus. Tūjaus 
buvo dūta žinia policijai, ku
ri ant vietos atėjus, toliaus 
iszjiesžkinėjant, rado dar jau
joje negyvą su perkirstu pa- 
kausziu antrą darbinįką, tos 
atradusios nelaimę bobos sūnų, 
ir dar vieną merginą. Prie to 
dar pasirodė, kad toji užmu- 
szėjystė atsitiko sukatoje 15 
Rugsėjo, todėl kad Grossas 
buvo už turtingą pagarsintas, 
o trys dienos pirmiau trys szu- 
nes buvo nunūdyti *). Už- 
muszėjai regis po sveczių pa
vidalu atėjo. Du užmuszėju 
tapo suimtu. Vienas isz jų 
bajoras Jūzapas Kulvinskis, o 
antras Zigmuntas Baranauš- 
kis. Pirm užmuszėjystės jie 
Vilniuje gyveno, kur Bara- 
nauskis nekurį laiką buvo 
darbinįku p. Trzeciako kel- 
basų k rome. Paskui pasiro
dė, kad užmuszėjai buvo lar 
vūse (larva, maska),o viens 
indijono larvoje. Per tai da
bar po visus Vilniaus kromus, 
kur larvas ir zabovos kostumus 
taipojumus persarado ir par
davinėja, isztyrinėjimus daro. 

— Palangoje policmeiste
riu yra baronas Rene, o jo pa- 
gelbinįku baronas Belir. 
Taigi netoli nū miestelio ant 
Prūsų link puszinėje yra į- 
steigti žydų kapai, bet isz tos 
priežasties, kad žydai - su visu 
negiliai nabasznįkus kavoja, 
szunys ir varnos pradėjo na- 
basznįkus iszkasinėti ir isz ka
linių smarvė kilti, kas žinoma 

negalėjo būti dėl artymo mies
to sveiku dalyku, pertai po
licija anūs kapus dėl laidoji
mo užgynė, nurodant jiems 
ant Liepojaus link pilekalnį 
pas jurinįkų „Hollendische 
mitze“ (Olendiszka kepurė), 
dėl augsztų puszių ten augau- 
ežių, vadinamą. Isz pradžios

*) Apie tą užinuszėjystę jau pir
miau buvo trumpai „Vien.“ pranesz- 
;a, R,

ko, kad anas per anūs gėdą 
apturėjęs ir t. t., kad tur but 
anūs kapelionas, kunygas Ge
nis, prie to pakalbino! Ku- 

Inįgas Genis teisinosi, kad anų 
nekalbino, bet kad katalikų 
bažnyczios įstatymai to rieda- 
leidžia. Bet inspektorius ne
galėjo tam tikėti, pakol jam 
kapelionas lotyniszkai para- 
szytus katalikiszkus kanonus 
neparodė. Bet dar ir antrą 
kartą tą pat su mokytiniais 
veltu mėgino. Szįmet vienok 
liovėsi y cerkvę „praznykų“ 
laike varęs, tūm labjau, kad 
grovieriė Tiszkienė, kurios a. 
a. vyro kasztu toji progimna- 
nija yra įsteigta, pagrūmojo, 
kad ana progimnazija yra dėl 
katalikų, o ne dėl pravoslav- 
nų įtaisyta ir jeigu inspekto
rius taip darys, tai ji dėl pro
gimnazijos dutus namus at
siims.

Pirm to inspektorio buvo 
kitas Serkovas gana didelis 
rusifikatorius. Tas mokyti
niams isz gimnazijos bibliote
kos knygas dūdamas ir atim
damas pasergėjo, kad ant vie
nos knygos, kurių mokytiniui 
Vaiszvilai davė po visokių ar- 
kirėjų paveikslais buvo vis 
„ezort“ (velnias) paraszyta. 
Tas Vaiszvila buvo klebono 
M i ck u n e vs k i o gi m i n ai ežiu.
Per tat inspektorius pradėjo 
kalbėti, kad mokytinis tą pa
darė pagal klebono ar kape
liono pamokinimą. Kunįgai 
tūjaus padavė skundą Kurže
mės gubernatoriui į Jelgavą, 
kad inspektorius taip baisiai 
anūs apkalbėjo, už ką inspek
torius nū gubernatorio gavo 
iszkalbėjimą, o mokytinis isz 
progimnazijos tapo iszvytas.

Dabar atsirado kėliau j an- 
ežių akių-daktarų atskirtai. 
Tūs akių-daktarus siuntinėja 
„Aklųjų prieglauda“ į visas 
ciesorystės puses dėl gelbėji
mo ant vietos tų, kurie ant 
akių serga. Tie okulistai 
(akių-daktarai) taip geis
tinais pasirodė, kad hgo-
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niai prie atvažiavusių į kokį 
miestą tokių daktarų net už 
100 viorstiĮ ir tolinus ateina. 
Daktaras Zumftas, tokių oku
listų atskiriu perdėtinis po 
Kauno rėdybą per vieną mė- 
ne>į 300 operacijų padarė 
(Kraj). 4

Apįf Vieksznius, Szaulių 
paviete nū lenkmeczio laiko 
atvaryti yra burliokai ir gu
dai. Prie pat Vieksznių turi 
jie savo kaimą Vieksznių fer
ma vadinamą, o miestelyje 
cerkvę, bet nelabai savo tikė
jimą pildo, per tai popas, ne
dėlioję jiems pamokslą saky
damas, primena, kad jie imtų 
paveizdą nū katalikų ir taip 
jo klausytų, kaip anie savo ku- 
nįgų. Prie tos cerkvės prigu
li burliokai isz Akmenės apy
gardos, nū Triszkių ir Lac- 
kuvos. Veverų kaime yra jų 
3, o Beinarių 1. tarpe
daugel starovierų maiszosi; jie 
yra labai tamsus.

Arti Vieksznių yra pustynė 
Kamanais vadinama, ant kelių 
tukstanczii| desentinų prasi
platinusi. Traukiasi taip ant 
Žagarės link keturias mylias. 
Kitur plati 10 viorstų, kaip 
tai po Viekszniais, kitur yra 
daug siauresnė. Ten auga ka
manai arba raudonos samanos, 
kartais 5—6 pėdų augszczio; 
po jomis atsiranda suversti 
medžiai, o giliau smeltynė. 
Negali sakyti, kad tai yra tur- 
pinė (torfinė), nės neszlapia. 
Visą vandenį tos samanos ir 
suvirtę szieksztai susiurbia. 
Ar rudenyje, ar pavasaryje, 
kad visur yra szlapia, ežia sau
sa. t Kur nekur auga puszi- 
kės, nū kelių pėdų augszczio, 
bet taip retai, kad bėganezią 
stirną gali per porą viorstų 
matyti. Stirnos, balti zuikiai, 
tetervos, o seniau ir vilkai, 
tiktai pakraszcziais gyvena, o 
Kamanių viduryje nei joks 
gyvas daigtas nenori būti, per 
tai ir žmogus nenori ten eiti. 
Ant tų Kamanių yra taip va
dinamos salos arba vietos, kur 
yra szioks toks miszkas ir di
desni medžiai. Per tai, kad 
toji žemė kerpėmis apdengta, 
szieksztų pilna, ten nei žolė, 
nei medžiai neauga ir galvi
jai nėra ginomi, nei miszkiniai 
žvėrių neatsiranda. Po dvaru 
Medemrode vienok, kur baro
nas Roppas didelius ravus isz-

— Kaip mokslas, taip ir 
turtas pagal suvartojimą gal. 
laimę arba nelaimę žmogų 
atneszti. Ne veltu yra sako
ma: „pinįgai galvažudžiai,“ 
nės žmonės dėl pinįgt, 
kitą ir pats ^avę žudo: Sztai 
S. kaime, Puszalotų parapijo
je, gyveno pasiturintis ukinį- 
kas T., dievobaimingas ir ge
ras žmogus. Bet nelaimė at
sitiko, nės to gaspadoriaus 
tikras brolis mirė, kuris pali
ko 36,000 rublių pinįgų; tie 
pinįgai aną, kitą kart protin
gą žmogų, gerą vyrą ir tėvą 
kekszinįku ir girtūkliu pada
rė. Nei vienos dienos anas 
namieje nestovi, su visokiais 
laidokais susieina, kuriūs ans 
girdo. Vaikų į mokslus ne
leidžia, gaspadorystė per nie
ką eina, motina, pati, vaikai 
aszarose kožną dieną esti. 
Kaip pinįgų neturėjo geras 
žmogus buvo, o dabar pirmas 
latras. Su mergomis ir viso
kiomis bobomis bjaurios pro
ves pakilo. Vieną mergą 
Anusę Pik... . prigavo, o no
rėdamas ją už vyro iszleisti 
500 rublių davė. Atsiradęs 
dėl jos kavalieris nū jos tūs 
500 rublių pagavo, o mergos 
neėmė. Į tą provą įsimaiszė 
policija ir dabar tampimai be 
galo. Kaltinįką V. pasodino 
asesorius Pasvalyje į cypę, 
bet tas 500 rub., turėdamas 
tris dienas pasėdėjęs, namon 
pagrįžo su T. provą pradėda
mas; viena ir kita pusė szau- 
kia už liudinįkus netiktai to 
paežio kaimo, bet ir ki
tų kaimų gaspadorius. At
sirado net toki, kurie tai vie
nai, tai kitai pusei netikrai 
liudyti pradėjo, o tai vis už 
pinįgus ir arielką.

kasė, apatinis vandū pasekė 
ir gražus miszkos augti pradė 
jo, kuriūmi naujas pirkikas 
grovas Zubovas džiaugiasi. 
Toji dyvina tundra Kamaniai 
per vidurį iszkelta, priguli 
prie savinįkų daugybės: 
Daugierdo, Moro, Delekrua, 
Zabielskio, grovo Zubovo ir 
kitų.

Angliszkas laikrasztis, isz 
einantis Anglijoje, „The Cat
holic Times“ patalpino 28 d. 
pereito mėnesio ilgą straipsnį 
apie atidarymą Londone len- 
kiszkos-lietuviszkos bažny- 
czios ir maždaug apie tenyksz- 
ežius lietuvius ir lenkus.

Mes priminsime ežia tik 
trtimpai kas link lietuvių.

Londone, raszo tas laikrasz
tis, yra nemaža kolionija lie 
tuvių katalikų. Buvo jau 
pirm 40 metų bandyta įtaisyti 
tenai lietuviszką misiją. Da- 
bargi reikalingumas minėtos 
misijos yra daug didesnis, nės 
tada lietuviai buvo a bei n ai tik 
jsztremtiejie, sūnūs ir dukte
rys isztremtujų (politiszkų 
prasikaltėlių), bet dabar dide
lė dalis yra tų, kurie atvyko 
į Angliją dūnos kąsnio jiesz- 
koti. Ant nelaimės, daugiau
siai isz jų atėję jieszkoti užsi
ėmimo, nesuprasdami ir nemo
kėdami angliszkos kalbos, 
greit tapo aukomis lupikų, 
kurie mokėjo su jais susiszne- 
kėti. įAnt galo daug lietuvių 
emigrantų, medegiszki vargū- 
liai, neturėdami jokio suszel- 
pimo .ir dvasiszkūse dalykūse, 
pametė savo tikybą. Buvo, 
teisybė, jau pirmiau vienas po 
kito lenkiszkų kunįgų, bet jie 
nemokėjo lietuviszkos kalbos, 
todėl ir negalėjo lietuvių pri- 
gulineziai aprūpinti jųjų dva
siszkūse reikalūse. Bet, jau keli 
metai atgal, atvyko isz Pozna
nians lenkiszkas kunįgas, mo
kytas žmogus, Bronikovvskis, 
kuris matydamas, kad Londo
ne yra daug lietuvių, lenkisz- 
kos kalbos nesuprantanezių, 
griebėsi mokytis lietuviszkai 

ir sziądien netik gali klausyti 
lietuviszkai spaviednės, bet 
pagaliaus ir pamokslus sakyti. 
Kun. Bronichowskis karsztai 
rūpinosi, kad turėti lenkiszką- 
-lietuviszką bažnyczią; bet ma
tydamas, kad lenkai ir lietu
viai, būdami daugiausiai bied- 
ni vargūliai darbinįkai, neį
stengs ant to patys vieni, jis 
atsiszaukė į Londono katali* 
kus, praszydamas paszelpos. 
Gavo paszelpą, bet neperdaug 
gausią, kodėl lenkai ir.lietu
viai turėjo aukūti savo pasku
tinius kruvinus centus iki ne
pabaigė bažnyczios statyti.

28 pereito mėnesio buvo isz- 
kilmingas bažnyczios atidary
mas, ant kurio buvo susirinkę 
daug lietuvių, lenkų ir kitų 
tautų katalikų. Kun. Broni- 
chovvskis sakė trijose kalbose 
pamokslą, beje lietuviszkdje, 
lenkiszkoje ir angliszkoje.

Bažnyczia nedidelė, nės tal
pina savyje nedaugiau kaip 
600 žmonių. Prie bažnyczios 
yra klebonija ir salė dėl su
rinkimų.

Bažnyczia, rodos, isztikrujų 
yra ant lenkų vardo užraszyta, 
nės ir tas pats laikrasztis, isz 
kurio virsziau suraszytas žinias 
sėmėme, vadina Polish Church 
(lenkiszką bažnyczia). Mes 
pavadiname ją ežia „Lenkisz- 
ka lietuviszką“, nės girdėjo
me isz kitur, kad ji taip vadi
nasi. Miela butų, kad patys 
Londono lietuviai, apraszę 
apie savo parapiją ir bažny
czią, padūtų dėl visų žinios į 
lietuviszkus laikraszczius.

M pra ii jos tasBt* 
Kražieczių istorija gal visisz- 
kai kitaip pasibaigs, kaip kad 
norėjo rakaliai Kling, ir Orž. 
Sudas Vilniuje, kaip ir admi
nistracija, norėjo paminti 
žmoniszkas tiesas po kojų, 
bet turbūt tai nepasiseks, dė
ka garsiems advokatams, ku
rie, užnuvargintus Kražieczius 
drąsiai atstatė krutinę: apart 
keturių advokatų, paskirtų

i
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laucko, Rimkaus ir Žutautus 
nuspręsta atimti visas lūmisz- 
kas tiesas ir iszsiųsti j As į ka
torgą ant 10 metų; isz kitų 
apskųstųjų tris nusprędė isz 
siųst Tobolsko gubernijon, at 
imant jiems visas ypatiszkas 
tiesas ir privilegijas; tris ati- 
dilti ant vienų metų į arestan- 
tų rotas, atimant jiems visas 
ypatiszkas tiesas ir privilegi
jas, du-pasodįti ant 4 mėnesių 
į kalinį; dalis apskųstųjų nu
spręsta imesti ant trijų, dviejų 
ir vienos nedėlios į tumią, o 
dalis iszteisįta. Sudas priketi- 
no pasirupįti, kad ciesorius 
permainytų 
Brazlauckui,
tautai katorgą ant atsėdėjimo 
vienus metus kalinyje ir kad 
dovanotų visiems kitiems ap- 
skųstiemsiems. Paimta isz 
,,Novoje Vremia“ N. 6678 1 
(13) Spalinio. Versta žodis į 
žodį.

Markevycziui,

„Varno” ožtaMim.
Laiszkas į redakciją.

Perskaitęs N 7 „Varpo“ i 
m., radau keletą užkabinėji 
nėjimų katalikiszkų Lietuvos

Pirm visko straip-

8Z.

tė.

paezios Vilniaus palatos, pri
buvo užkviesti, Kražieczių: 
Žukovskis, Andriejevskis, kn. 
Urusovas, kurie apsiėmė do
vanai musų brolius ginti.

Budas . prasidėjo Vilniuje 
utarnyke 20 Regsėjo (l Spa- 
lino) prie uždarytų durių.

Apkaltintų yra 70 (isz jų 
17 moteriszkių); liudinįkų pa- 
szaukta 181.

Sūdo prezesas, ir Orževskis 
pirmą ir antrą dieną leido kal
bėt tiktai tą, kas jiems patiko; 
o kaip tikt pradėdavo minėti 
apie užmusztus ir szunybes 
bažnyczioje ir ant szvento- 
riaus, tiljaus rėkdavo „ėto ne- 
atnositsia k‘diehi“, t. y., apie 
tai czionai nėra kalbos, ir ne
priguli kalbėti. Kada ir tre 
ežią dieną taip prezesas elgėsi, 
tąsyk kum U r ūso w‘ as su savo 
draugais pradėjo protestūti, 
tarydami, kad tai taip nega
li but, sūdąs turi elgtis teisin
gai ir jieszkot teisybės. Or- 
ževvskis nublanko (gal isz pik
tumo) ir ruseziai pasakė „sud 
na polczasa prekraszczajetsia“, 
ant pusvalandžio sūdąs susto
ja. Fotam sudžios nuėję į 
kambarį pradėjo rodą daryti,
nutarė ant to, idant advoka- partijų, 
tus prikalbint tylėt ir nesi- snyje „Tėvynės varpai“ užka- 
kiszt, bet advokatai visi taip bina Leoną XIII, kad savo 
begėdiszką Budžių norą atme- enciklikoje į Lenkijos vysku-

Tada tai prezesas maty- pus neskiria lietuvių nū len
dame, kad tai niekai, pasakė, kų. Bet kaip Leonas XIII
jog sūdąs bus pradėtas *) isz gali jūs skirti, jei augsztesnioji 
naujo. Lietuvos kunįgija pati nenori

Tokiu budu gal rakaliams skirtis nil lenkų? Galima 
nepasiseks iszsiteisinti, nės ežia kaltinti Lietuvos kunįgi- 
viską vėl pradės isz naujo ti- ją, bet niekados popiežių, 
rinėt. Kalba, kad Urusov‘as Antras apkaltinimas Leono 
pats važiftsęs žinias reikalin- XIII — kad savo enciklikoje 
gas surinkt į Kražius. neminėjo Kražių atsitikimo.

Vilniuje 29 d. Rugsėjo po Priežastis, aiszku, ta, jog ne- 
asztftnių dienų tardymo Vii- norėjo dar labjaus apsunkinti 
niaus sūdąs drauge su Ifimų padėjimą katalikų Rusijoje, 
perstatytoj ais pabaigė nu- I kas be abejojimo butų atsitikęs, 
sprendimą dėl pasiprieszinimo | jei enciklikoje butų minėjęs 
valdžiai Kražių miestelyje, Ra- apie caro nedorybes. Leonas 
šeinių apskriezio. Nil ap- XIII jieszko tiktai sutikimo 
skustųjų Markevycziaus, Braz- ir ta jo politika nėra be vai

v . . . . JsitB užteks priminti Vokieti-
straipsneli matyti, nebuvo provą isz ją, Angliją, Ilirkiją, kui ka- 
naujo perkratyta, K. | talikus spaudė nemažiaus, {?]

kaip Rusijoje, o sziądien daug 
prispaudžianezių įstatų tapo 
atszaukta. Ant galo, nėra ką 
man teisinti tą encikliką: jei 
nekurie laikraszcziai ją peikia, 
tai rasime daug tokių ką giria.

Toliaus tame paeziame 
straipsnyje (redakcijos prie- 
raszoje) užkabina ,,apžvalgi
ninkus“ (taip vadina turbut 
,, Apžvalgos“ szalininkus), 
kad „per jų rūpestį iszėjo 
toji garsinga enciklika ir lietu 
viszkoje kalboje“. Lietu- 
viszkas vertimas tos enciklikos 
netikęs, o prakalba jau suvis 
jilkinga: bet kodėlgi visą kal
tę versti ant „Apžvalgos“ sza- 
linįkų, ypacz, jei pati „Apžv.“ 
to vertimo kur-kas nepagiria, 
ir visokios su jū solidarystės 
užsigina? i

Ant galo, tame paeziame' 
straipsnyje eina apkaltinimas 
visų „tikėlių“ (taip vadina 
turbut tikincziilsius katalikus) 
užtai, kad „Amerikoje užvėdė 
anatemą, o Europoje inkvizi
ciją“: „Valtis“ buk įvedus 
anatemą, o „Apžval.“ — in
kviziciją.

„Valtis“ persergėjo savo 
skaitytojus, kad butų atsargus 
su „Varpo“ redaktorium, nės 
nekurie „Valties“ szalinįkai 
rado jo rasztus, darodanezius, 
kad jis yra draugdarbiu (sau- 
dąrbinįku) bedieviszko 
so“. Cz 
raszytojas 
ežiai“

savo partijos, savo persitikri
nimų. Geras žmogus nesigėdi 
savo persitikrinimų ir neslepia 
jų, prieszingai - — stengiasi jfts 
praplatinti: o iszkur „Tėvy
nės varpų“ raszytojas žino, kad 
apgarsinimas persitikrinimų 
,,Varpo“ redaktoriaus yra 
jam nemielas, kad yra panie
kinimu ir iszbjaurinimu jo pa
ežio? 2a-gi, nėra nė mažiausios 
drąsos priraszyti kam straips
nį, pasiremia nf an! raszta pa- 
naszumo: juk sūdai, pa<irem
dami ant panaszumo ne rasz- 
to, bet vieno liepia
skolinįkams užmokėti užraszy- 
tą ant vekselio skolą ir nieks 
to nevadina drąsa! Ai 
dėlko-gi pats „Varpo“ 
torius lygszioliai tų

jojo?
jei tie rasztai ne

gų, nekenkiantį katalikystei 
nės jo straipsniai ne 
bet valo katalikystę.
qui credunt . .
turi priverstinai
straipsnių žiūrėti,

, 
terszia, 
Beati, 
nevisi

taip
,,

kiekvienam laikraszcziui pri
pažįstame tiesą iszrcikszti savo 
nūmones ir pažiūras, tai ,,Val
tis“ nepapildė ežia jokios pa- 
peiktinos drąsos.

Aut galo, mažiausia, sako, 
drąsa, tai užklausymas, dėl ko

po“: ežia nėra nė mažiausios 
drąsos: tą nebereikalingą
klausymą statė sav jau nū se
niai daugelis ir paežio „Var-

„Gar- 
„Tėvynės varpų“

iszmėtinėja „Vai- 
jos trejopą drąsą.

„Apskelbti žmogų priesz
svietą, iszbjaurinti taip, idant 
kiti prasilenktų jo, lyg raupū- 
to, vienu žodžiu — paniekinti 
žmogų, pasiremiant tiktai ant tinai iszriszo pradžioje Rug- 
panaszumo raszto — tai pirma pjuczio — turi žinoti ir „Tė- 
drąsa, taip sav, vidutinė“ .... vynės varpų“ raszytojas. . . . 
Bet, la „Valtis“ suvis nepanie- ,,Apžvalgai“ užmesta tapo
kino taip labai ir neiszbjauri-. inkvizicija dėl atsitikimo, kū
no „Varpo“ redaktoriaus; per- rį taip apraszo „Tėvynės var- 
sergėjo tiktai savo skaitytojus pų“ raszytojas: 
kad jis yra draugdarbiu be- „Atkeliavo, matote, 
dieviszko „Garso“ ir pertai Jankų į Bitėnus vienas 
prieszu katalikiszkų Lietuvos niai atsivertęs „tikėlis“ 
partijų, ko „Valties“ skaityto- vo nū szeiminįko knįgi 
jai galėjo nežinoti ir „Varpo“ „Dievas, dangus ir pragaras“, 
redaktorių laikyti už žmogų Ar sveczias

pas
nese-

D>
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plianą, kad tikt iszgriebti isz 
Jankaus tą knįgutę, ar pas- 

vkiaus užtėmijo ką nors nemie
lo joje, nežinia, tikt nukeliavo 
su „Dievu, dangum ir praga
ru“ pirmiaus į redakciją 
*„Apžv.“, paskui pas arcziau 
stovintį prie redakcijos reika
lų kunįgą J. Tų atsilankymų 
pasekmės sztai kokios (kursy
vas mano): policija iszkratė 
Jankaus namus, o prokurato
rius apskundė jį į sūdą....“

Sziek-tiek žemiaus tas pats 
autorius panasziame atsitiki
me taip raszo:
f Dviejūse NN „Garso“ ma- 
cziau straipsnius „kun. sena 
gasp.“ ir radau jūse faktus, 
teisybė, kunįgams nemielus, 
bet paimtus ne isz galvos, o 
tikt isz gyvenimo. Reikia 
iszdildyti tokius faktus isz gy
venimo, o nemieli straipsniai 
patys isznyks.... be anate
mos, pasakycziau, kad minėti 
straipsniai valo katalikystę, o 
ne terszia.... “

4 Pritaikę szitūs raszytojaus 
žodžius prie to atsitikimo, ap
turėsime tokį curiosum:

Skaicziau knįgutę „Dievas, 
dangus ir pragaras“ ir paty
riau, kad ją paraszė kas-nors 
isz bedievių lietuvių ir kad jos 
autorius per fanatiszką kata
likystės neapykantą iszėjo isz 
galvos. Gal tai yra nemielas 
katalikystės prieszams faktas, 
vienok vis-gi tai yra faktas, 
ne isz galvos paimtas, tikt isz 
paczios knįgutės turinio. 
Reikia iszdildyti iszdavimą 
tokių knįguczių, o panaszus 
skundai patys isznyks ir „Tė
vynės varpų“ raszytojui ne
reiks laužyti galvos, kokį var
dą dūti tokiems skundikams, 
o p. Terremont‘ui (žiūrėk 
pusi. 105 to paežio* N „Var
po“) nereiks raszyti filippikų 
ant lietuvystės prieszų, ku
riems vis gi nieks neužgins 
naudotis isz kvailystų lietu
vystės platintojų.... pasaky
cziau, kad minėtas atsitikimas 
valo lietuviszką literatūrą, ne 
terszia....

„Tėvynės varpų“ raszytojas 
turi pripažinti, kad iszleidi- 
mas tokių knįguczių, kaip 
„Dievas, dangus ir pragaras“ 
tikt terszia musų rasztenybę ir 
daro jai paojų. Terszia, nės 
ją nužemina akise svetimtau- 
ežių ir musų atszalusių tautie- 
ežių; daro paojų — nės dūda 
progą įsikiszti į musų raszte- 
nybės dalykus prūsų policijai, 
kuri gali pradėt kliudyti ir 
ir geresnius musų rasztus. 
„Tėvynės varpų“ raszytojas 
suverezia kaltę ant skundiko: 
skundikas* kaltas, tai aiszku, 
bet ar-gi galimas yra daigtas 
— apgarsinti vieszai Vokieti
joje kokį dalyką, prieszingą 
valdžios įstatymams, ir norėti, 
kad prukų valdžia niekad apie 
tai nedasižinotų? Ar negeriaus 
butų Prusūse suvis neiszdavi- 
nėti tokių knįguczių, o pavesti 
tą darbą garbingai Amerikos 
„Mokslo Draugystei“, kuri 
iszdavimu panaszių „mokslisz- 
kų“ dalykų užsiima ir jokios 
cenzūros nesibijo? Mums dar 
neverta erzinti vokiazką cen 
zurą....

Sziaip ar taip — vis-gi ne
galima iszteisinti to „tikėlio“, 
jei tikrai jis p. Jankų prūsų 
valdžiai apskundė. Bet isz- 
kur žinia, kad tai jis, o ne kas 
kitas? „Tikėlis“ atlankė 
„Apžv.“ redakciją.... paskui 
punįgą J........ ir tų atsilan
kymų pasekmės sztai kokios: 
policija iszkratė Jankaus na
mus. ...“ ir tt. Isztikro, to- 
kiu-jau budu galima darody- 
ti, kad vakar visą dieną lijo 
dėlto, jog garbingas „Tėvynės 
varpų“ raszytojas negerai nu- 
miegojo.... Ir jei vidutinė 
yra drąsa apkaltinti žmogų, 
pasiremiant ant panaszumo 
raszto, tai kokia yra drąsą ap
kaltinti ‘ką nors, pasiremiant 
ant tokių niekniekių? Pasa
kycziau, kad tai yra didelė 
drąsa, jei „Tėvynės varpų“ 
raszytojas apkaltintų tiktai 
vieną tą „tikėlį“: bet jis kal
tina nė mažiaus, nė daugiaus, 
tikt visus „tikėlius“.

„Ar nematyti jums, malon- 
gi skaitytojai, surinka jis ant 
galo, isz szito straipsnio „ti
kėlių“ politikos? Man maty
ti. „Tikėliai“ užsispyrė isz- 
naikinti netikėlius.... Ap
žvalgininkai kiekvieną netikė
lį atidūs prokuratorijai ir po
licijai, o valtininkai iszkeiks 
priesz svietą...“ Isztikro, 
tai jau netikt „vidutinė“, ne 
tik „didelė“, bet jau suvis be- 
gėdiszka drąsą!

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Wilkes Barre. Pa. 28 

Spalinio. Tapo ant Laurel 
Runo su dinamitu suplėszytas 
didelis ungariszkas namas, 
kuriame kvatierą turėjo 59 
darbinįkai. Ant trijų iszry- 
to, kada visi ramiai miegojo, 
apart trijų vyrų, kurie dar 
kortomis bovijosi, pakilo bai
sus trukszmas ir akies mirks
nyje namo dalis iszlėkė į pa
danges. Trys isz gyventojų 
tapo an vietos suplėszyti, ke
turi mirtinai, szeszi sunkiai 
sužeisti. Asztūni ar devyni 
szmotai dinamito buvo padėti 
po trimis namo kertėmis. 
Priežastis, jog neužmuszė visi| 
darbinįkų yra ta, kad ne visas 
dinamitas ekspliodavojo. Ta 
baisiausi niekadėjystė yra pa
daryta, pagal daugumo nūmo- 
nę, žmogžudžių vagių, kurie 
norėjo, visus užmuszus, jų 
mantą iszplėszti.

S u že i d i m as nelaimingųjų 
yra baisus — vienam koja 
nutraukta, kitam ranka, tre- 
cziam viduriai sudraskyti bei 
mėsos szmotai isz kūno isz- 
drėksti.

Kaip girdėti, tai baisi žmo
gžudžių banda Wilkes-Barres 
apygardoje iszsivieszpatavo.

— Isz Petropilės. CJž d vie- 
jų metų įvesta taps neseniai 
apgarsinta reforma ėmimo į 
kariumenę mokintesuės jau

nūmenės. Pabaigę gimnazi
jas negalės įstoti į augsžtesnes 
mokyklas (universitetus, aka
demijas, institutus), neatlikę 
savo tarnystes kariu menėje. 
Baigę nors 6 kliasas gimnazi
jų, jei patys pasidūs į kariu- 
menę, tarnaus 1 metus, o tie, 
kuriūs paims, tarnaus ne 2 
metu, kaip dabar, bet 3.

— Apszvietimo ministeris 
įneszė projektą isznaikinti su
vis žydiszkas mokyklas (taip 
vadinamus cheder‘ius), o jų 
vietoje įsteigti randavas mo
kyklas, kuriose mokintų ne* 
melamedai, bet tam tyczia isz- 
mokinti specijalistai. Mokįs 
ten žydiszko tikėjimo, senosios 
žydiszkos kalbos ir Szvento 
Raszto — po priežiūra randa- 
vų inspektorių.

— Isz Petropilės. Suma
žinimas mokesezių už važiavi
mą geležinkeliu taps Masko- 
Ii joje įvestas 1 Grūdžio sz. m.

— Rusijoje neužilgio taps 
įvestas pardavimas markių ir 
priėmas bei iszdavimas pras
tųjų korrespondencijų vale- 
cziūse ir gminūse, bet jei tie 
valscziai arba gminai to norės. 
Pardavimu markių ir priėmi
mu korespondencijų užims 
starszina arba vaitas; jie pa
tys iszdūs visokias atėjusias 
prastas korespondencijas, bet 
už iszdavimą ims: už paprastą 
laiszką — 3 kap., už siuntinį 
po jūstele — 1 kap.; už ati
davimą laikraszczių — 5 kap. 
ant mėnesio. Mokestis gali 
būti mažesnė, jei ant to suti
ktų valscziai arba gminai. 
Ministerija turi norą įvesti 
valscziūse ir gminūse taip gi 
ir apsaugotą korespondenciją; 
laiszkd^siPpinįgais, apsaugo
tus laiškus ir visokius apsau
gotus siuntinius.

— Isz Varszavos. Kura
torius lenkų karalystės mo
kyklų vėl padarė ministrui 
projektą uždaryti visas Lenki
jos progimnazijas ir Senapilės 
gimnaziją, o jų vietoje įsteig
ti: Varszavoje mokyklą me-
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chaniszkai teclliszkq ii' darži- 
nįkystės mokyklą; Senapilėje 
— žemdarbystės mokyklą 4 
kliasų; kasyklių mokyklą Kol- 
cziūse; Lodzėje amatiszką 6 
kliasų mokyklą paversę į te- 
chniszką. Priegtam padaugįsią 
skaitlii| žemesni u j ų mokyklų 
3 ir 4 kliasų.

— Caras nors biskį geres
nis paliko, tacziaus isz gyji- 
mo vilties nėra, apie ką dak
tarai ir paežiam carui prane- 
szė. Caras nudejavęs, kad 
tokiame amžiuje turi mirti, 
pasakė, kad, jeigu Dievas dar 
pripažins už reikalingą jo gy
venimą dėl Mpskolijos, suteiks 
jam ir sveikatą. Caro kojos 
jau iki kerksznio sutinę; jis 
sveria tikt 138 svarus.

25 szio m., netoli nū Przy- 
bitkovo (Maskol.) stacijos 
susimuszė du trukiu, prie ko 
20 vagonų susidaužė ir 10 ge
ležinkelio tarnų tapo užmusz- 
ta.

— 25 szio m. apygardoje 
Trakų, netoli Jūdujų marių 
laike cerkvės paszventinimo, 
ekspliodavojo liampa, ir ant 
riksmo „ugnis“ žmonės ėmė 
spaustis per visas cerkvės du
ris galvatrukcziais. To su- 
miszimo laike tapo 5 žmogys
tos nuspaustos, o 27 sužeistos. 
Tą paczią dieną Peterburge 
policija sugriebė daug nihilis- 
tiszkų prokliamacijų, dalina
mų tarp žmonių, o taipgi suė
mė ir keletą nihilistų.

— Pereitą nedėlią Prusūse 
ir visoje Vokietijoje buvo di
delis trukszmas isz priežasties 
atsisakymo nū tarnystų dviejų 
augszcziausių vieszpatystės 
urėdinįkų, beje vieszpatystės 
kanceliariaus, grovo Caprivi 
ir ministerijos prezidento gro
vo Eulenburgo. Tarp prie- 
žasezių, dėl kurių minėti urė- 
dinįkai atsisakė nū savo urė- 
dysezių, buvo ir po Prūsais 
ęsanezių lenkų klausymas. 
Ypacz (įaprivi darbavosi, kad 
lenkams' suteikti tautiszką 

liūsybę ir lygias su vokie-. 
ežiais tiesas, ką buvo iszda- 
lies jau ir atsiekęs. Bet tai 
pamaezius vokiszkų patrijotų 
fanatikų partija tokį alasą 
pakėlė, kad pats jų ciesorius 
krūptelėjęs, turėjo sutikimą 
su jų pažvalgiais nors pavir- 
szutiniszkai parodyti. Dabar 
ant kanceliariaus ir ministe
rijos prezidento tapo iszrink- 
tas kunįgaiksztis Hohenlohe.

— Roma, 25 Spalinio. Po 
pirmsėdyste szvento tėvo po
piežiaus tapo vakar atidaryta 
konferencija, ant kurios po
piežius teiraujasi su augsztais 
bažnyczios virszinįkais apie 
suvienyjimą rytinės schyzma- 
tiszkos bažnyczios su vakari
ne katalikiszka. Tarp ėman- 
ežių dalyvumą konferencijoje 
yra szios prakilniausios žmo
gystos: vieszpatystės sekre
torius kardinolas Rampolla; 
generalnas Propagandos prae- 
fektas, kardinolas Ledochovs- 
kis; Reimso arei vyskupas; 
kardinolas Langenieux, kar
dinolas V. Vannutelli; kardi
nolas Golumberti; du Sirijos 
katalikiszku patrijarku ir vie
nas delegatas, užimantis pat- 
rijarko vietą.

28 szio m. japonai ant ky
li iszko korėjiszko rubežiaus 
susimuszė su kynais, kurių, 
buvo 16,000.

Japonai sumuszė kynus 
200 kareivių jųjų paklojo ant 
vietos, keletą szimtų, sužeidė 
ir į nevalią paėmė; 30 didelių 
armotų, 300 szėtrų, apart ki
tokios gėrybės, kliuvo japo
nams į rankas. Tūm tarpu 
japonų tapo tikt 20 užmuszta 
ir 83 sužeista.

Pirmiaus ir buvo keli ma
žesni susirėmimai ir japonai 
beveik visados buvo pergalė
tojais, ir užėmė nevieną kynų 
tvirtynę.

Rengiasi vėl abi pusės į di
delę karę kaip ant vandens, 
taip ir ant sausumos.

Republikonu Tikietas 
Už Jahna Leisenringa

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

Republikonu partija rūpinasi ame- 
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 
votūtumėte už Johną Leisering‘ą, o 
ne už Hines, kuris balsavo kongres- 
se už Ii ūsą įvežimą tavorų, dėl ko tu
rėjo apsistoti Plymouth karpetų 
dirbtuvė. Hines balsavo už Ii ūsą 
anglių įgabenimą, dėlko šziądien 
turėjo apsistoti musų mainos. Hi
nes balsavo už 1 irisą medegos įveži
mą ir šziądien jūsų szimtais darbinį- 
kų, kurie darbavosi medinių iszdir- 
binių pabrikuse, pasiliko be darbo, 
tadgi jei norite, kad tas visas pasi
taisytų, dfikite savo balsus už John‘ą 
LeisQnring‘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 Ii u sąį ve
žimą (free Trade), tadgi turime rū
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, republikonu.

Isz IMrtzkii flir?u AmerlkoiB
— Plymouth Pa. 29 Spal. 

Plymoutho lietuviszkas „inde
pendent“ kliubas, kuris skai
to šziądien jau suvirszum 100 
sąnarių, laikė pereitą nedėlią 
du susirinkimu, ant kurių bu
vo sznekėta apie kliubo svar
bą ir uždūtę. Ant pirmojo 
susirinkimo nors ir buvo sve- 
timtauezių, rupinaneziųsi pa
traukti kliubo sąnarių balsus 
už savę bei už savo szalinįkus, 
perstatytus ant įvairių urėdų 
kandidatus, tacziaus jie nelai
kė sznektų. Ant antrojo-gi 

atvyko dar daugiau sveti m- 
tauezių, politikiszkų intere
santų, isz kurių, apart lietu
vių, sznekėjo trys angliszkai. 
Jie, žiūrint prie kokios parti
jos prigulėjo — republikonu 
ar demokratų, gyrė savo par
tiją, o peikė jai prieszingą, 
beje iszrodinėjo, kokius ji 
priėmė bilius, dėl kurių Su
vienytų Valstijų darbi n į kai 
daug turėjo ir turi nukentėti.

Musų lietuviai dar mažai 
suprasdami apie szio kraszto 
politikiszką ekonomiją, neži
nojo kokiai partijai pritarti ir 
už kokius kandidatus 6 d. 
Lapkriczio m. savo balsus dū
ti. Tadgi nutarė tai apsvars
tyti ir galutinai nuspręsti 30 
sz. m.

— 30 d. szio mėn. Baltinio- 
reje gūdotinas kunįgas B. Žin
džius laikė vietinėje lietuvisz- 
koje szvento Jono bažnyczioje 
primicijas. Ant tos iszkil- 
mės buvo nemažai sveczių, 
ypacz lietuviszkų kunjgų.

Placziau apie primicijas 
bus sekaneziame numeryje.

— Jau kelintas mėnū, bu
vęs „Lietuvos“ redaktorius, x 
p. A. Jocis lanko Chicagoje 
Rush MedRcol College ir nori 
ant daktaro iszeiti. Linksmu 
girdėti, kad musų svietiszka 
inteligencija pradėjo ežia ir tę 
ant amerikiszko grunto augti. 
Bet musų tautiecziai, grie
biau tisi į augsztesnius moks
lus, turi daug vargo paneszti, 
nės jie, neminant jau anglisz- 
kos kalbos, tankių tankiausiai 
yra visai biedni vaikinai, ne
įstengianti užmokėti nei už 
mokslą. Tadgi turi bėgioti į vi
sas puses, o ir bado nukentėti, 
kol atranda milaszirdystės 
žmogų, kuris jų nors neatbu- 
tiniausius reikalus užganėdina.

Tokiame padėjime yra ir p. 
A. Jocis, kuriam vargu butų 
pasiekti savo užsikėsėjimą, 
jeigu neatrastų tarp Chicagos 
arba kito miesto lietuvių pa- 
gel bingos rankos.
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— Dr. Szliupas, nedalaikęs 

pliaciaus Shenandoah, iszbėgo* 
į Pittsburgh?!, vildamasi tenai 
geresnę atrašęs dirvą dėl savęs 
ir savo idėjų. Tacziaus ma
tyti, kad apsivylė, nės pabu- 
vęslceletą [?"| nekėlių turėjo 
neszintis laukan. Dabar, 
kaip girdėti, atsibaldė į Scran- 
toną ir iszpatylų, pamaži pra
deda tarp vietinių lietuvių sa
vo [?] evangeliją skelbti. 
Bet sunku bus ir tenai p. 
daktarui užsilaikyti, nės jis 
yra jau gerai žinomas ir pa 
žįstamas netikt visų Suvienytų 
Valstijų lietuviams, bet isz 
dalies Ir svetimtaucziams. 
Girdėjome sznekant, kad p. 
daktaras žadąs bedievystę pla
tinęs liautis bei nebekariauti 
priesz katalikystę ir kunįgiją. 
Jeigu ir taip padarytų p. dak 
taras, tai visgi mažai prisidėtų 
prie pagerinimo jo gyvenimo 
iszlygų, nės jau per daug yra 
atsžiymėjęs savo darbais.... 
Bet negalima sakyti, kad Dr. 
Szl. negalėtų tapti dėl lietuvių 
naudingu ir reikalingu žmo
gumi — ant svieto viskas ga
limas.

IX Seimo reikalouse.
Isz priežasties seiftio sekre

toriaus .asabiszko protokolo 
pakilo per lietuviszkus lai- 
kraszęzius ermyderis. Todėl 
r asz esu priverstas atsmauk

ti. Seimas szių, kaip ir per- 
nykszczių, metų buvo gana 
dailus. Pereitose metūse bu
vo iszmintingas seimo sekreto
rius: nejieszkojo savo locnos 
garbė.5,- (n etai p, kaip kad szį 
metą p. Milukas padarė savo 
asabiszkumų protokole) aura- 
szė aiszkiai seimo nusprendi
mus ir nesivarinėjo nei ant jo
kių ypatų, kad savo ežį visam 

^svietui parodyti.
IX seimo sekretorius norėjo 

visus įneszimus bei sznekėji- 
mys suraszyti į protokolą, prie 
kurio priguli tikt nusprendi
mai. Asz to protokolo nema- 
cziau, tikt skaitau „Garse“. 

Jame yra asabiszki užpuldi
nėjimai ant kelių ypatų ir pa
ties Miluko pasigyrimas, buk 
jis visą seimą yra rėdęs vienį- 
gai vienįgas, tai įneszdamas, 
tai pritardamas, tai užtvirtin
damas, tai pasiprieszindamas 
bei atmesdamas. Tiems sekre
toriaus raszymams, kaipo su* 
kraipytiems bei sumelūtiems, 
prieszinausi vardan teisy
bės, nėsa ne Milukas vedė sei
mą ir sprendė dalykus, bet vi
si delegatai iszmintingai ir vy- 
riszkai, apie tą dalyką buvu- 
siejie delegatai gana gerai pa 
mena. Taiposgi kas link nu 
sprendimų ir atmetimų visi 
mena ir nekurie, kaip ma- 
cziau, užsiraszė, o szie nutari
mai yra patilpę „Vienybės“ 
N 42. Prieg tam p. Milukas 
taip buvo iszmintingas, jog 
savo protokolo netikt delega
tams neperskaitė, kaip kitais 
metais darydavo sekretoriai, 
bet ir mano pasiraszymo ne 
reikalavo; matyti aiszkiai su 
prato, jog asz nebucziau ant 
tokio neteisingo ir asabiszku
mų pilno protokolo pasiraszęs. 
Man ding, kad po seimo pro 
tokolu turi pasiraszyti ir pre
zidentas, kaipo vyriausia sei
mo virszinįkas, o pu Milukas, 
matyti suprato, kad sekreto
rius yra vyriausia.

Todėl mieli broliai, prane- 
szu kam reikia, jog Miluko 
protokolas yra tikt Miluko, o 
ne IX seimo.

Ikisziol buvome karsztais 
lietuviais bei „Susiv.“ sąna
riais, o ir tolinus busime, ne 
žiūrint ant kokių ten sukrai- 
pytų bei melagingų darodinė- 
j imu, daromų „Garso“ per ne- 
dabrendėlį IX seimo sekreto-

IX Seimo prezidentas 
Motiejus Klimas 
Pittston Pa.

— Prie Susiu, naujai pri- 
siraszė. Prie Northampton, 
Mass. „Susiv.“ kflpos: Raczins- 

•kas Simas, Pakutinskas Ka
zimieras, ir Czibirka Kazys.

Metinę mokestį naujai užsira- 
sziusiejie užsimokėjo.

— Pittsburgh, Pa. 23 Spa
linio.. Praszau apgarsinti 
naujai įstojusius ir užsimokė 
jusius sąnarius „Susivienyji- 
mp.“

Dr-tės Vytauto, Pittsburgh© 
Jūzas Baranauckas, Jfūzas Te- 
nenis, Pranas Labunaitis.

Kūpos „Susiv.“ Pittsburgh*©, 
Andrius Buvelskas, Jonas 
Szacikauckas, Jonas Packevy- 
ežia, Mikas Baronas, Mikas 
Bagotaitis, Izabella Juszke- 
vyczienė.

y Vyriausybė.
P. Naujokaitis „Susiu.“ sek.

..Susivienyjimo“. 
gromatnyczia.

Nu Marinette, IVis. kupos. 
Vice prezidentas raszo, jog 
jam tapo daneszta, kad Mari- 
nettės kūpa antru kartu jau 
vėl pairo. Du sąnariai ran
dasi Milwaukee, Wis., o pre- 
zideųįas kūpos J. Vaicziulis 
apsigyveno dabartės Nor
thampton, Mass, ir praszo, kad 
jijį priraszyti prie Northamp- 
tonieczių. Kūpa susidėjo isz 
penkių sąnarių. Kur yra ki
ti trys sąnariai, nežinome.

Jonui Zemantauckui:
Jūsų draugystės szv. Kazimie
ro isz Waterburio sąnariai už
simokėjo savo metinę mokestį 
jau net 24 dieną Vasario mė
nesio szių metų — $6,50. 
Draugų prigulinczių isz jūsų 
draugystės prie „Susivienyji- 
mo“ yra 13, taip randame 
„Susivienyjirno“ knįgose. Apie 
naujus sąnarius, apie kuriūs 
Tamsta raszai, vyriausybė 
„Susiv.“ nieko nežino, anė pi
li įgų, kuriūs buk jie mokėję, 
į kasą neįneszta. Matyt jų 
prezidentas da jų neiszsiuntė, 
o jei iszsiuntė, tegul pasako 
kam ?

— Ant Kražieczių isz Eu
ropos apturėjau aukas nū se- 
kanezių:

A. Ž. isz S. — 2 rubliu.

R. K. isz P, — 1 rublį.
Barzdoczius — 1 „ 

viso labo 4 rublius.
Kun. A. Burba.

V otiakai.
[Korespondencija isz Per mos r^<Z.]

Votiakai yra tai szale Ura
lo kalnų Sūmiszkoji (finiezko* 
ji) giminė, kurie isz savo dra
bužių ir daugel kitų būdų, o 
isz dalies ir isz kalbos yra la
bai panaszus į muzulmonus 
(mahometonus), tutorius, o dar 
labjau į baszkirus. Votiakai 
su tomis giminėmis labjau ar
tinasi, negu su maskoliais. 
Anie taippat skuta savo gal
vas ir tibiteikas (fezue, jar- 
mulkas) neszioja, kaip ir ma
hometonai. Jie yra stabmel
džiais, bet pripažįsta ant savęs 
augsztesnę esybę į Dievą pa- 
naszią, kurią jie vadina Kere- 
met arba viskas, kas yra už
drausta ir szventa, kaipo 
tai: szventas gojus, kuris yra 
vieta jų aukų ir maldų, 
griaustinis, žaibai, marai, kož- 
na nelaimė, kuriai votiakas 
atsiremti negali, viskas tas 
Keremet vadinasi. Yra pas 
votiakus mahometonų pasiu
kai, per kuriūs jie czielas die
nas nieko nevalgo ir negeria, 
net savo seilių nepraryja, nės, 
kaip sako, to Keremet neda- 
leidžia. Jie turi ir savo žiny- 
ežias (bažnyczias), bet svar- 
besniūse atsitiki mūse ant lau
kų meldžiasi. Todėl jie susi
renka czieloms krūvoms ant 
laukų, o y paežiai pavasaryje 
(passtabmeldžius votiakus yra / 
visokios szventės) tada, kada\ 
rugiai kūtankiausiai nū szalnų - 
kenezia, o vasarojas sėjemas 
yra. Užmusza tada gyvūlius, 
jų mė«ą katilūse verda. . Pa
kol toji mėsą neiszvirs, visas 
buris pūlęs ant kelių apie sa
vo kunįgą, sudeda rankas ant 
szirdies" arba rankomis akis 
uždengia, patyloms meldžiasi, 
o jų kunigas balsu. Paskui* 
prasideda visų malda balsu, 
po kurios kunigas vėl balsu
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meldžiasi, o žmonės nutyla, 
ant galo kunįgas kasžinką kal
ba, o žmonės atsako: „rimini“ 
vienu kartu visi ir labai bal
siai, vienu kartu visi puldami 
ant žemės, isz kurios tas stipras 
ir nūkarto pūlimas iszdūdo 
kasžin kokį nepaprastą balsą 
pliaksztelėjimui panaszų, ka
da koks Į minksztas daigtap 
ant kieto nupūla. Pas
kui prasidėda vaitojimas, 
verksmas, raudojimas, garsus 
praszymai Keremeto, kas isz 
tikro ir yra jų prie Keremeto 
malda; praszo jie: „Keremetei 
(Kieremeti) dūk man „baran- 
czuką“ (sūnų), dukterų man 
nereikia. . Pa/Iaryk, kad ma
no rugiai gerai augtų ir butų 
pakalus. Idant karvė davi 
nėtų daug pieno, kad mano 
arklys iszgytų, kad mano tele 
ga (vežimas) daugiau nelužtų, 
kad mano seni namai nenu- 
virsto“. Žodžiu sakant, pas 
jūs nėra tam tikrų maldų, bet 
tiktai praszymai, arba kaip 
tai pas mumis apieravojimas. 
Po tų maldų, kurios labai il
gai traukiasi, ir po to baisio 
lermo, kuris dievmaldystės 
laike pakyla, nės kožnas Ke
remeto ko kito praszo, kožnas 
storojasi kūgarsiaus savo pra- 
szymą isztarti, idant Kereme- 
tas iszgirstų. Kunįgas prie ka 
tilų artinasi, isz kalei n os 
žmonės, su savo blindeliais 
ateina, ans kožnam įdeda mė 
sos porciją ir su samcziu. pri
pilta strovos ir szaulęsztą įdeda, 
ir taip kožnam. Paskui tą 
viską valgo, o po tos putos 
(baliaus) kaulus nesza ant 
kapinių, kurios visados yra 
medžiais apaugę, arba į gojų, 
kuris yra ant tų maldų pas
kirtas. Gręžia kaulūse sky
lutes, neria ant virvuczįų arba 
d ratų, lipa ant medžių ir kū- 
augszcziau kabina, idant jų 
aukos butų arcziau prie Kere 
meto. Tada yra pilnas gojus 
žmonių ant medžių lipanczių, 
pakol kožnas prie geistino 
augsztumo prieina. Ir isz ne
norų tada lūžta szakos ir byra 

žemyn kaulai, kurie buvo 
augszcziau kaipo aūka už
kabinti. Prie to dar maldos 
szauksmas didinasi, prie to 
lūžimas, lermas, trenksmas 
baisus, kuris pagal jų rokun- 
dą turi būti Keręmeto isz- 
klausytas. Apraszytojas vie

ptą kartą ant medžioklės eida
mas ant tokio Keremeto gojaus 
užėjo, matydamas po kožnu 
medžiu baisias pajudėjusių 
kaulų krūvas, o m'edžius kau

liais apkabintus, netoli dirbau- 
■ tį žmogų užklausė, kas tai 
ženklina, nės to nei jokiu bu- 

įdu iszguldyti sav negalėjo. 
Tai paskui ans žmogus paaisz- 
kino ir pasakė, kad tie kau
lai, kurie jau nukrito, ženkli
na, kad auka jau yra Ke
remeto priimta, o tie kaulai, 
kurie dar kibą ženklina, kad 
dar auka neiszklausyta. Tas 
žmogus, kaip paskui pasirodė, 
pats buvo votiaku.

Sėjant vasarojų namų gas- 
pad i nės nesza į laukus po ke
letą apvirtų kiauszinių kaipo 
auką dėl Keremeto, idant 
ans vaisingumą dūtų. Į pas- 
lapczią vietą neznaimiai į su 
artą žemę tūs kiauszinius už
kasa, o ant rytojaus atkasa, 
besimelsdami. Tris isz tų 
kiauszinių žemeje palieka, ki
tus namon atnesza ir dalina 
a nūs savųjų tarpe, lab j ausiai 
tarpe gūdotiilgiausių savo gi
minės. O tie, kurie anūs pri
ima, turi vėl pasimelsti.

Nekurie isz votiakų priima 
mahometonų tikėjimą, su ta 
vienok iszliga, kad anų neapi

pjaustytų. Toji apeiga yra 
pildoma paskiau ant jaunes

ni ės kartos. Į maskolių ti
kėjimą nenor eiti, o tai todėl, 
kad popai už viską ima pinį- 
gus. Nekurie pravoslaviją 

i priėmė, bet anų neapkenczia 
ir bisurmanais vadina. Tie 

, nei jokių apeigų nevartoja, 
tikėjimą užmirszta ir prie vo
tiakų tikėjimo pagrįžta.

Votiakai ežia visur yra ži- 
i nomi kaipo labai dori, teisingi 
ir darbsztus žmonės taip, kad 

jų apinija užima aname krasz- 
te labai svarbią vietą. Czia 
votiakams labai daug vieryti 
galima, o kitiems mažne nie
ką. Su votiaku, turėdamas 
didžiausius pinįgus, gali naktį 
važiūti, tūmi tarpu, kad czia 
kiti gali tav galvą nuimti.

Prisiega pas votiakus taip 
daroma: stoja kunįgas, apie 
jį klaupia votiakai ir užsikei
kia ant visoko, kas jiems yra 
maloniausio, kad pasakys tei
sybę, paskui kunįgas pjausto 
peiliu ant lentelės ploną riku- 
tę dūnos į keturkampius szmo 
telius, cukerkos didumo, ima 
po szmotelį ant peilio galo ir 
kožnam staęziai į burną deda.

Votiakai netaip kaip maho
metonai, kurie kiaulienos 
nevalgo. Jie valgo neti
ktai kiaules, bet ir zui
kius, o taipojau nū pen
kių metų vaikai pypkes ruko. 
Votiakas mahometonas gali 
turėti paežių kiek nori, bile 
tiktai turėtų, atskirų padėjimą, 
tai yra pakajų dėl kožnos, nės 
kitaip mahometonų kunįgas 
szliubo nedūda. Teisybė pas 
mergaites ir m o teres dorybė 
didžiausia užlaikoma. Ne
buvo dar paveikslo, idant jų 
tarpe paleistuvystė pasirodytų.

Jų szliubas panaszus į žy- 
diszką. Jaunoji yra vedama 
su uždengtu veidu. Kasžin- 
ką kalba jų kunįgas, bet pas
kui po^szliubo ir czėsnių ku- 
lųga's paszalin jaunus moterų - 
nūs (malžonkoNv) į atskirų 
gyvenimą ant dviejų-trijų 
dienų, o į drabužių vietą dūda 
jiems ant dviejų vienus baltus 
placzius marszkinius, kaipo pa
laiminimo ženklą ir dėl zga- 
dos, kurie szliubo marszkiniais 
vadinasi. Tūse marszkiniūse 
jie mėgina pirmų dienų mote 
rystės laimę. Imant už pa- 
ežias dukteres tėvams turi 
,,kalimą“ (mokestį) mokėti.

Savo skaitliu votiakai vie
nok mažinasi. jVotiakai nei 
savo tarpe, nei su kitais nesi- 
provoja. Seniai pas jų sudus 
dirba. O jeigu kas nori prie 

provos patraukti votiaką, tai 
velyk ans savo iszsižada. Nės 
jeigu katrą į sūdo knįgas įra- 
szo, tai jau tas bus prapūlęs 
ir jo visa tolesnė karta. To
ki pas jūs nūmonė.

Kaip eina votiakai ant mal
dos, tai neatvengtinai uždeda 
drabužius savo moterių nami
nio darbo, bet ne kreminius, 
nei nupirktus.

Votiakai tvirtina, kad mo- 
teriszka neturi duszios, nės 
ciesorius tiktai vyriszkas du
slias rokūja ir nū duszios ima 
padotkus, žemę tai p jau ant 
vyrų duszių dūda, bet ne ant 
moterių, nės jos duszios netu
ri. Moteriszkos ant to sutin
ka, nės aklai savo vyrų klau
so. Penuos rėdyboje gyvena 
po kaimus per pusę votiakai, 
per pusę tutorial arba baszki-
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.Jegulgi ta kova vardan Vfeszpatfcs1,
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(Tąsa.)

Daug ko szitame dalyke mes 
žini^, negalime tikėtis: velnias 
negrėbs savo vaiko, sako prie
žodis; taippat ir maskolius vi
sados eis už maskolių, kaip tat 
kasdien galime matyti musų 
kraszte, ir negu tiktai tada rį- 
szis praszalinti savo tautiszkį, 
kada pamatys, kad jis nepa
doru mi savo pasielgimu gadi
na reikalus kitų maskolių. 
Suprantamas dalykas, kad no
rint pradėti kovą su kokiu 
nors maskoliumi, reikėtų ge
rai apsvarstyti savo padėjimą 
ir tiktai tada imtis už darbo, 
kada gali tikėtis pasisekimo. 
Prastas ukinįkas, žinia, mažai 
ką galėtų užkenkti stambes
niam czinovnįkui, jeigu szitas 
czinovnįkas ir isztikrujų butų 
menkos doriszkos vertės, bet 
tas pats ukinįkas jau kartais 
ir gerai gali dūti pažinti savo 
nagus kokiam nors žemskiui 
arba uriadnįkui, jeigu tiktai



i

530 Vienybe
ilnos kokius nors svarbesnius 
jo suktumus arba vagystę; 
taippat kokis nors daktaras 
arba ir kunįgas jau gali pra
dėti kova su truputi stambes
niu maskoliumi ir gali ir su
visai iszvaryti jį isz Lietuvos, 
žinia, jeigu taipogi galės isz- 
rodyti augsztesnejei valdžiai 
kokias nors jo szunybes, o 
turtingas magnatas, turintis 
pažintis su augsztesneje val
džia jau gali kartais užkenkti 
ir galingam administratoriui, 
kaip tai parodo pirmiaus pa
minėtoji istorija Kochanovo. 
Asz ežia negaliu placziai isz- 
guldinėti to, kokiu ginklu 
mums butų geriausia kovoti 
su maskoliszkais czinovnįkais, 
kadangi sziek tiek geresnį at
sakymą ant szito klausymo 
galės mums dūti tiktai pats 
praktiszkas jo pritaikymas; 
tūmi gi tarpu dėl mus kur kas 
svarbesnė principijaliszka pu
sė szito klausymo t. y. nūmo- 
nė, kad mums kiek tiktai ga
lint reikia kovoti su ateiviais 
maskoliszkais czinovnįkais ir 
tai kovoti ne dėl kokių nors 
menkų asabiszkų reikalų, bet 
dėl laimės visos musų tautos. 
Žinia, kad ir ginklas, kuria
mi mes turėsime kovoti, turės 
atsakyti dvasiai szitos kovos: 
dažnai mes galėsime pavelyti 
sav ir tokius dalykus, kurių 
kiekvienas žmogus turi vengti O o
paprastose privatiszkūse savo 
reikalūse. Taip antai, jeigu 
ir dabar privatiszkūse savo 
kersztūse musų lietuviai gana 
dažnai griebiasi už tokio gink
lo, kaip daneszimai, ir apkal
bėjimai priesz valdžią prieszi- 
nįko, tai be abejonės mes pa 
taikysime naudotis isz to pa 
ties ginklo ir tada, kada mums 
reikės ginti ne privatiszkus 
savo reikalus, bet reikalus mi
lijonų lietuvių. Pasakysiu 
dar sykį: tūmi tarpu dėl mus 
pakaks ir to, jeigu mes nors 
parodysime savo tautiszkiams 
reikalingumą kovos su mas
koliszkais czinovnįkais, o pas
kui jau bus geriaus matyti, 

kaip geriausia bus mums ko
voti.

Kalbėdamas apie apsigyni
mą nū maskolių, žinia, negali 
užtylėti tokio svarbaus daly
ko, kaip maskoliszkos moks- 
linyczios musų kraszto, moki
nimas vaikų ir visoki kiti pai- 
dagogiszki reikalai musų tau
tos. Kad prideri n tis mokini
mas vaikų yra svarbiausiu pa
matu tautiszko iszgudimo 
kiekvienos tautos, tai pripa
žįsta visos tautos, kaip tos, ku
rios, per isztrėmimą isz mok- 
slinyczių kalbų silpnesniųjų 
tautų, stengiasi praryti mažės- 
neses savo kaimynes (masko
liai, vokiecziai), taip ir tos, 
kurios per įkvėpimą tautisz- 
kos dvasios savo jaunumenei, 
stengiasi iszgelbėti savę nū 
gresianezios prapulties.

Nemažai jau buvo raszyta 
apie tai, koki perlai maskolisz 
kos ucziliszczczės musų krasz
to, kaip musų mokintojai, ne
mokėdami dažnai nei žodžio 
lietuviszkai, mokina ant pirsz- 
tų savo mokintinius, kaip mu
šti vaikai isz prievartos turi 
vaikszczioti į maskolių cerk
ves, statyti žvakutes priesz jų 
ikonas, giedoti jų maldas ir 
t. t., kaip vienpusiai ir bėgė- 
diszkai maskoliai iszguldo 
musų mokintiniams kiekvieną 
klausymą, kuris turi kokį 
nors susiriszimą su musų isto
rija ir su sziądieniniais reika
lais musų tautos ir tikėjimo ir 
kaip ant galo jie stengiasi ne- 
daleisti musų jaunumenės prie 
augsztesniųjų mokslų nors ir 
iszguldomų maskoliszkoje 
dvasioje, kadangi augsztesnis 
mokslas jau gali būti geru 
ginklu dėl lietuvių nū paežių 
maskolių. Taigi raszyti apie 
szitą dalyką placziaus czionai 
nėra ką. Svarbiausia priežas
tis, dėl kurios musų žmonės 
leidžia savo vaikus į uczilisz- 
czes yra tai, kad tenai jie 
sziap taip pramoksta kalbėti 
maskoliszkai. Bet paklauski
me szitų žmonių, kam tai rei
kia musų ukinįkui maskolisz

kos kalbos. Juk ekonomisz- 
kų reikalų au Maskolija mes 
beveik nei kokių neturime; 
musų žmonės nevažinėja į 
Maskoliją ant uždarbių, neve
ža į ją savo pardavinių ir ne
siperka maskoliszkų. Ir pa
dėjimas ūkės pas mus visgi 
dar geresnis nei Maskolijoje, 
taip kad ir mokintis nū mas 
kolii| musų žmonės neturi ko. 
Ant galo net ir prireikus ap
leisti gimtinę savo szalį ir sve
tur jieszkoti sav kąsnio dūnos, 
nei vienas iszinintingas lietu
vis juk nesikreips į Maskoliją, 
kur valdžia vis tiek žiūrės ant 
jo, kaip szunes, bet visada ve
lys parsidanginti į Ameriką, 
Australiją arba net ir į Afri
ką.

(Dar ne viskas)

Klaidu atitaisymas.
Į N. 43 „Vien.“ koks ten 

K. Burinskas praneszė isz 
Elizabetho, kad szv. Kazimie
ro draugystė iszrinko naują 
prezidentą V. Kalinaucką. 
Tai neteisybė, draugystės pre
zidentu kaip buvo, taip ir yra 
p. V. A mb rože vy ežius.

Tame paeziame num. ant, 
514 pusi. 2-je isznaszoje vie
toje reliacija yra paraszyta 
„relicija ir reliucija“.

----------------------------- ii----------------------------

Peter A. O‘Boyle 
ant prokuratoriaus.
Jau dabar parodo tūlas susitaiky

mas priesztaravimo Fell, kad Peter, 
A. 0‘Boyle yra žmogus atsakantis 
ant offiso (District Attorney) Proku
ratoriaus.

Jis pasirodo kožną sykį, kad yra 
gatavas su pasiszventimu ant Dist
rict Attorney.

P. 0‘Boyle mumis yra žinomas 
trys metai, jogei gali atlikti tą dar
bą. O p. Fell neyra atlikęs jokią 
reikalą tam dalyke, ir neyra apsipa
žinęs Courto reikalūse.

Jeigu žmogus apvogtą tavę, o da- 
žinojęs apie jį ar nojieszkotum to
kio žmogaus, kuris galėtą apkaltįti 
ii- ,

P. 0‘Boyle yra apkaltinęs pervir- 
szą į 3000 kaltiuįką tam laike besi- 
gatavojant jo prieszui ant balsavimo 

tokio įpatingo offišo.
Tik pamislyk P. 0‘Boyle jau bu

vo iszsimokinęs kaip apgint savo 
count‘ą, pakol dar p. Fell prasidėjo 
mokintis apie tai. Dar sudžios ne
buvo žinomas p. Fell, kaip p. 0‘Boy
le buvo žinomas nft visą balsutoją 
ir visą padotką mokėtują. Jis žiu
ri dėl gerovės szito kampo, ne dėl 
savo politikos, bet dėl gerovės visą 
žmonią p. Fell kalbina protestonus 
nebalsdt už p. 0‘Boyle, už tai, kad 
jis katalikas, o p. Fell protestonas. 
Mieli prieteliai ddkim valią, tegul 
sako jo prieteliai, kad p. 0‘Boyle 
katalikas nėra tokis geras, kaip ki
tas. Jis.tiki į tą, ką jo tėvai jam 
yra įkvėpę ir nori tą patį Dievą gar
binti szitame kampe. Jis apginėjas 
szito kampo ir mes turim laikytis 
prie jo, kad nė p. Fell, nė kitas ne
atitrauktą mąs nu kataliką vieros.

Mes neėsame katalikais laike mo
kėjimo padotką, bet tik ukėsais szi
tos žemės. Taip lyginai ir dildant 
balsą. P. Fell jis pats pripažįs jo
gei politika nepriguli prie tikėji
mo p. Fell yra dar tas persiIpnas 
užlaikyt offisą tarp daugel tautą ir 
įvairią tikėjimą. P. Fell prieszas 
atėjūną, o p. 0‘Boyle gimęs anoje 
pusėje vandens, ir taip geras, kaip 
kiekvienas isz mąs citisens mylėto
jai tėvynės. Dėllto gi mąs reikalas 
tikrą tėvynainių dėl savo tikro la
bo. Dfikim balsą už p. 0‘Boyle ga
lingą advokatą ir užtarėją mąs rei- 
kaluse, o nesigailėsime jį aprinkę, 
kaipo žinomą žmogų, o anas kitas 
yra mumis nežinomas ir tokis kaip 
mažas kūdikis, kuris dar nebuvo isz- 
kaloje.

Denon Milai.
Kiek * vienas žmogus, kuris 

gimęs užmarėję, o atėjęs į szią 
žemę liūsybės, ir pastojęs ūkė- 
su szios vainos szalies, privalo 
balsūti už Demokratus, o ypa- 
ežiai Luzernės paviete.

Kiek vienai isz mus privalo 
žinoti tą susiriszmą A. P. A., 
kuris reiszkia American Pro
testant Association, kurio 
mieriu yra nedaleisti nė vieną 
kataliką prie kokio nors urė
do. Szį metą mus paviete ant 
demokratų tikieto yra keturi 
katalikai, o ant republikonų 
nė vieno, todėl ir sunku su 
jais yra eit lenktynėn, nės 
anie važinėdami po visus mies
telius kalba žmonėms ar gi
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jus balsūsite už tūs katalikus? 
RepubRkonų partija nepriims 
prie savo tikieto, kuris mus 
tikėjimo. O Demokratai pas
tatė ant savo tikieto kongres- 
manų, prokuratorių, prona 
taryjuszų ir rasztinįkų pavie
to, kurie visi yra katalikai.

Rodosi butų ir negerai apie 
tai kalbėti, bet kad Republi- 
kotiai taip pradėjo tai ir turi
me szį bei tų anie tai pasakyti.

W. II. Hines Demokratų kandi
datas į Kongressą, yra gerai pažįsta
mas visiems kaipo darbinįkų priete- 
lius, todėl ir balsūkite už jį, ba jau

ja ir balsfikime už visus tfts, kaipo 
tai Hines, Rhone, 0‘Boyle, Schap- 
pert, Rice ir Turner.

Diedai

daręs, būdams pasiuntinystėje stėto, 
o labiausiai dėl tų, kurių dirba mai- 
nose; p. Hines yrA, pirmutinis, kuris 
iszsistorojo urėdą pacztoriaus dėl 
mus žmogaus, tai yra Tam. Butke- 
vihziaus Nanticoke. Todėl mes tu
rime neužmirszti to,kad jis yra mums 
gero velijantis, o dienoje balsavimo, 
atlduti už jį savo balsą, kaipo kad 
jis padarė dftdamas paczto urėdystę 
Nanticoke mus tautiecziui.

Sudžia Rhone Demokratų kandi
datas ant teisdario [slidžios] dėl 
naszlių ir siratų, kuris mums jau yra 
gerai pažįstamas, o jo prieszinįkas 
p. Darte yra su vis mums neprielan
kus.

P. A. 0‘Boyle,kandidatas ant pra- 
kuratoriaus, yra smarkus, geras, ir 
teisingas advokatas ir to paties tikė
jimo kaip ir mes, o jo prieszinįkas 
priguli į tą susiriszimą A. P. A., 
kaip augszcziau minėjome, todėl 
broliai laikykimės už savo, kuris ne
daro skirtumą tarp tikėjimų ir du- 
kim savo balsus už P. A. 0‘Boyle.

Jokūbas Schappert kandidatas ant 
protonatari jaus, taipgi yra prigulin
tis prie mus tikėjimo ir bažnyežios, 
kuris yra gerai pažįstamas apylinkei 
Nanticoke, kur per ilgus metus gy
veno, todėl dukit už jį savo balsus 
6 dieną Lapkriczio.

Ponas Rice, kandidatas ant rasz- 
tinįko pavieto, taip-gi yra katalikas 
ir užtaigi sunkiai turi dirbti, kad 
galėtų tai dasigauti, nėS visi jam 
kito tikėjimo yra prieszingi, jis yra 
geras žmogus ir buvo davadžiotojas 
darbinįkų ant mums žinomo Lehigh

Ant perstatyto-j aus 
(Representative) isz 3 ežio 
distrikto Luzernes pavieto 1^ 
yra, J. Frank Turner, kuris |r 
gimęs ir užaugęs yra miestelyje 
Plymouth Pa., ir kaipo prie- 
tebus darbinįkų gero ir blai
vaus apsiėjimo žmogus, kuris 
prižada aavo balsą ir užtarymą I ~ 
visados dūti name perstaty- rz .* y I K m n crrc
mo Harrisburge už darbinį- 
kus.

Todėl 
distrikto neužmirszkite apie ii I ’Dievumi dienoje ’___
balsūkit už jį.

J ū d v a r n i s . Pone, nemėgsti .badomi stipti? 
Ar atmeni, kad rudenyje vėlai, 
Į tavo sodnų drįsau įlipti?

ruszios sirpsta, raudonūj obūliai: 
Tris dienas neturėjau valgio lupose, 
Dėlto keletu obūlių nukraeziau, 
Bet daržinįkas, užslėptas atželose, 
Kaip ant vilko pradėjo smarkiai szaukti, 
Ir tūjaus lojimų szunų pajutau;

b

Prasidėjo priesz ponų teiravimas;
. .. . , . . . Apie vaisius, kurie lyg girioj' nutraukti,
broliai ukėsai 3-czio ... .... . . IVisatiniam vartojimui auti tiktai
. . . ____ i; lygiai kaip ugnis ir vandenys,
balsavimo, tai yra m(uu:n.J 1 Bet rūstingas pons szaukti pradėjo.

„Reikia parodyti paveikslų koronės“.

Balius!
Skaityk, o perskaitęs atsimyk, kad 

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

Draugystė maloniai užpraszo vi
sus ir visas.

Prasidės ant vakare.
•Tikintas 25 c. Mergos dykai

Balius! Balius!
Bus puikus pirmas da lietu- 

viszkas Balius musų mieste, 
10 dienų Lapkriczio ant Tur- 
na Hall Hart str. New Britain 
Conn., ant naudos szv. Jūzapo 
draugystės. Prasidės nū 7 
vakare ir trauksis iki 12. Gra- 
jis puiki pruska muzykė lietu- 
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 czėsų praleisite 
tarp savųjų. Tikietas 25 cen.

Broliai vientaucziai balsūkime už 
szį viražui minėtą tikietą visi, o prie- 
szinįkus savo ir tikėjimo palikime 
užpakalį, tegul susipranta, jogei mes 
nėsame prielankus tiems,kurie mums 
yra neprieteliais. Bet stokime isz 
vien su tais, kurie mums gero veli-

Gromatnyczia.
Sekančiame numeryje vėl 

bus ,,Istorija“.
Prisiųstos korespondencijos 

patilps kitame numeryje.
Daugiaus nemainysime „Su- 

siv.“ draug. bei kūpu virszinį- 
kų adresų be paliudyjimo tų 

! draug. bei kūpu perdėtinių.

O manę pririszo prie žagrės tvirtai, 
Deszimts karkl-rysziu sudyžė be malonės; 
Kožnų kaulų, kaip rugių varpų, 
Kaip nū ankszczių žirnius, numusz spragilai, 
Taip nudaužė nū vargszo skurų, 
Pone, susimylimo nepažinai!
N a k t i e s p a u k s z c z i a i. Ei, pelėdos,apūkaisu jūjv 
Ir mums nereik malonės pažįti, 
Plėszkime valgymų szmoteliais smulkiais, 
O kada valgio dar nebus tektinai, 
Plėszkime ir kūnų szmoteliais smulkiais! 
Tegul szviecz kaulai apnūgyti.
Pelėda. Pone, nemėgsti mirti badumi ? 
Ar atmeni, kaipo k u ežios paezios, 
Varginta didžiausiumi szalcziumi, 
Stovėjau su kūdikiu prie angos? 
Būdama nelaimėj' graudžiai verkiau, 
Pon, susimyIk ant naszlaiczių! szaukiau 
Jau aname sviete mano vyrelis, 
Dvaran atimta duktė jaūnoji, 
Trioboj' serga motina senoji, 
O prie kruezių mažas kūdikėlis; 
Pone, teikias mumis aprūpinti! 
Tol i aus negaliu iszsi maitinti. 
Bet tu pone, negailėjai vargszų 
Su girtais draugais uliavodamas, 
Ant brangio aukso vartulodamas, 
Pasakei aidukui savo slapcziais: 
„Kas ten triubija į ausis sveczių? 
Iszvaryk tų ubagę po velniais.“ 
Klausė aiduks, neliepiant dukartus, 
Ir už plaukų iszvilko per vartus, 
Stūmė su kūdikiu į pusnynes!
Sumuszta, kur dingti nesumaniau, 
O niekur neradusi nakvynės, 
Ant kelio su kūdikiu suszalau. 
Tone, susimylimo nepažinai (

z-

ai’niai8|
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FOR$4.00

maė

/ Skrynnkė 
aa 50 cigarų 

ir Revolveriu, 
risiųk szį apgarsinimą 

su savo pravarde ir expre- 
so adressą, o mes prisiusime tav 
•ngszcziaus minėtas daigtus, o ka- Fž 

da apžiūrėjęs atrasi gerais, tai užmokėjęs 
pinigus, turėti Revolver! ir skrynelę ciga
rą. Dėlto taip pigiai paniurtame, nės nori
me kad męs cigarus žmonės pažįtų ir jų vertę 
tytų; todėlgi atsiszaukite ant sz.io antraszo:

EAST LAKE M’f’g. CO.
8. K. Cor. Adams and State Sts. Chicago, III

Kningos
pargabentos isz užmarės:

y fa hlų k n i gos.
Aukso Altorius, arba Skaitinis danglazkn akar- 

bo -3.00 iki 3 00.
Garbe Diewuj ant auksztybėe ,, „ $1.50.
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kanticzkos ,, 75c.
150 Paahnu Dowldo karaliaus ant

paveikslo kanticzkų 75c.
Istoriszkos dtuniszkos įtalpos knįgos. 
Gyvenimas Vieszpaties Jėzaus Kristaus, 75c. 
Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl. 15c. 
Istorija seno Įstatymo „ ,, ,, 25c.
Gyvenimas Marijos ,, „ 20c.
Menno Szwencziausios Marijos Panos 30c.
Bopulej Motynos Diewo ,, ,, 20c.
Evangelijos supuikels apdarais • 1,00c.
Gywenimaj Hz.ventujn, ant visų metų kožnos 
dienos, pirm », antra, trecz.ia ir ketvirta 
dalia už kožną dalį po ,, ,, „ 65c.
Gyvenimas szv. Benedikto Labro ,, 10c.
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 40c.
Istoriszkos kaįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos ,, v„ . 30c.
Tr imp* s movė, Lietuvių Istorija 10c.
Aplinkrasztis kun Petravyczlaus | Vilniaus

džlakonystėa kuningns 1870 m. ,, 5c.
Vi ką mes lankams turime būti dėkingi arba 

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

krikszto Lietuvos 5c.
Žiponas bei žiponė ,, „ 40c
Žirgas tr vaikas ,, „ 20c.
Vytautas didis Lietuvos knnlgaiksztis :10c 
Apie senovės Lietuvos pilie ,, |0c-

„Auszra" k •’tūrių metų puikiose apdarSse 
po $1.25 kninga, visas perkant 4.00c.

K uijos pottiszkos.
Senkaus Jurgis ,, ,, 15c.
Vltolioranda, pulkus poematas Isz 

senovės lietuvių gyvenimo. 2 knjgos 1.25c.
Ddnelalczio pavasario linksmybės 10c.
Konradas Valenrodas — — 10c.
Tėvyniszkos giesmės — — 5c.
J&kannos dainos ,, ,, 5c.
Naujos dainos „ „ 10c.
Birutės dainos ,, ,, 10c.
Tėvynainių giesmės „ „ 40c.
Pirmutinis degtinės varytojas puiki komedija 5c. 
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczlo, 15c.
Apysakos.

Palangos Juze, linksmi skaitymai ,, 20c.
Kas teisybė tai nemeiae puikios apysakėlės 

i.sz lietuvių gyvenimo 15c.
Pajudėkime vyrai žemę, pulki apysaka 

paraszyta patrljoti.szkoje dvasėje pagal
*4 vengrlszką pono A. isz B. autoriaus

ka|gutės „Kas teisybė tai ne melas 15c. 
Pasaka ape Mz.altabuzlus (jukinga) 5.
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 20c. 
Mužikėlis ,, ,, ,, 15c.
Vaikų knlngelė ,, ,, 15c.

Afoksliszki rankvedžiai ir 
kitokios knįgos

Lletuvlszka Gramatika paraszyta 
kunigo Mlkolo Miežinio 50c.

Abėcėla ,, 30c.
Kninga dėl iszsimokinimo rokundų 25c.
Kningadėl iszsimokinimo visasvletinėe kalbos 15c
Apie buvvlmą Diewo ,, ,, 5c.
Grieszninkas priverstas metavotls ,, 15c.
Pamokslai apie trusą 
Talmudas ir musų žydai 
Szkala su kalba ,,
Prleszauszrls „
Kaip įgyti pinigus ir turtą 
Girtybė

>> »> 5c.
H ft M 10c.

>• 20c
20c.

>> 20C.
5c. ir 10c.

Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 
kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 5c.

Trumpa peržvalga lietuvystės darbų
Amerikoje 20c., dėl perkupczių po 10c.

Kalendorius ant 1889 m. 25c. ir ant 1890 m. 10c.

Įvairios d v as isz k os knįgos,
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvencių ir di.
džioaioe nedėlios, 50c.
Tiesos Žodžei, 35c.
Kilio tea arba kelias | maldingą gyvenimą 50c.
Pokilis Szventųjų ,, „
[szguldimas metiniu szweneziu

>> 15c.

labai naudinga knlngelė 10c.
Mokslas Rymo kataliku ,, tt 40c.
Kas yra griekaa! „ 19 15c.
Nekaltybė „ 99 20c.
Vartai dangaus „ 99 15c.
Pekla, arbi amžinas pragaras 75c.
Arielka yra nddal; su iliustracijomis 30c.
Garsas apie bajsybos Diewo sudo 25C.
Raktas j dangų „ 99 15c.
Didžioji nedėlia „ 99 5c.
Kaip Sumeniją nuspakaj|ti 99 15c.
Vadovas Į dangų „ 99 40c.
Prlslgatavojimas ant emerczlo 99 40c.
Drangija dėl duszlų „ 99 5c.
Lietuvlszkos miszlos „ 99 10c.

Visokį Abrozėllai su maldelėmis po 5centus.

KNINGOS
f.OCNOS SPAUSTUVUS.

Lietuvos Istorija, n& seniausių gadynių iki 
Gediminui I) L. K., paraszyta 1850 m., 
Mlmano Daukanto. Kninga pirma,

gaunama už 1,50c* 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczių 
paraszytas Mlmano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
istorija Katalikų Bažnyczlos, ,, 1,00.
Europos Istorija su žiamlapiais ,, 50 et
l.ietuviszkos Dainom isz visur surinktos 200c
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczių Motiejus Valancziauskas, 25 et. 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 20 et. 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 1,00 et.
Apleka Diewo ,, ,, ,, ,, $1,00.
Aukso Verszis, labai puiki drama ,, 20 et.
Boleslawas arba antra dalis Genowefos 30 et. 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę 

žydo ir piktą augynimą wajkn $1,00. 
Eglė, žalczlų karalienė ir Iszgrlovlmas Kauno 

pilies 1382 m , du Dulkus dramatai 
paraižyti Aleksandro Gužuczio, 25c. 

Illstorlje gražios Katrukos Ir jos visokį
,, „ ,, atsitikimai 10c.

illstorlje apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus
isz Neaoollo ir apie Petrą kareivj 40c. 

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

isz po budelio kalavijo ir Kajlmas, dvi puikios 
apysakos, ant lletuvlszko perdėjo V. Stag. .40c. 
istorija Sjptynių Mokintojų

,, ,, ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Miioslawskls — — 80c.
Juozapas Konluszewakls, arba kankinimas

Unljotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Konstitucija dėl darbin|kų — 10c.
Namelis puet-Unjko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, historlje isz lajko 

,, ,, ponawojimo Nerono 80 et.
Pujkus apraszymaj tikru atsytiklmu isz

,, „ czesu wajnos 1883 metu 40 et.
Prawadnlkas ąngelskos kalbos neabdar. $1,00 

,, ,, ,, abdarytas $1,25.
Pujkus apraszymas apie Lietuvą ,, $l,oo. 
Rlnalda Klnaldlnas ,, ,, ,, $1,50 et. 
Senowes apraszymas apie Duktery

,, ,, Pilypo Karejwlo 50 et.
Surnyszyinae arba bajme tūry dydeles akle
Tykra tejsybe Isz Suwalku gubernijos 15 et. 
Szwieea Diewo „ ,, „ ,, 65 et.
Tltkus Persų Karalius, „ ,, 25 et.
Vžsystanawlk ant to geraj ,, ,, 50 et.
Wttaslr Korynna historlje isz lajko persekiojimo

Bažnyczlos 8. per Deoklecljana 95 et.

Lenkiszkos kningos
maldų pargabentos isz užmarės..

Westchnlenle duezy pobožnej, zblčr nabožehstw 
i pieėni z przydanlein Drogl krzyžowej, Gorzklch 
žali 1 pealtnOw ,, ,, ,, „ ,, 1,50c.

Zloty Oltarz czyll zbiėr nabožeustw dla chrzoė- 
clan i katollkdw ,, ,, ,, ,, 1,30 c.

Oltarzyk czyll zblčr nabožehstvva dla mlodzležy 
katoiickiej ,, ,, ,, ,, ,, ,, *0 c.

Wyborek nabožehstwa dla mlodzležy katoiickiej
50 c.

Maly zloty oltarzyk dla pobožnych dzieci ka- 
tollckich ,, „ ,, ,, 45 cent.

ISTORIJA Kataliku Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shena ndoah, Pa. kasztuja Moo.

Musu spaustuvėje iszeina dvasisz- 
kas katalikiszkas laikrasztis

kurį turėtų pasirūpinti koznas katali
kas užlaikyti savo namfise.

Ant metų kav.tftja tikt doleris, o 
iszeina kas nedėlia su iszyiildymais 
lekcijų ir evangelijų. į Kuropų l^dol.

PIRMUTINE 
I t??I J C,,, 

dėl lietuvininkų pas 
SILVESTRĄ PAUKSZTĮ

Edwardsville, Pa.

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

Ateik broli pamatyti,
Ir to visko pabandyti.

LIETUVISZKAS
Sa.liVLixs.s

Juzo M i Iiauclco, 
Szaltit^alus, skanus gėrymai, gar

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

Jūzas Miliauckas,
M Ali ANO Y CITY.

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

i,lls Joną Žukaucką
Plymouth, Pa.

Pas Lietuviszkų GRA.BORIŲ

Geriausi ir pigiausi < !

i,as Romaną Daukszą, 
390 K. Market kampas Meade Str.

VVilkes-Barrė’je, Pa.

lezklrpk ezitą apgarsinimą ir pri8ii|ek6eykiti su 
eavo pravarde ir pilnu adreeeu, o mea prieiųeiine 
per exproaeu szltą tikrą
ELGIN DZIEGORELI DYKAI dėt peržiū
rėjimo. Peržiūrėk gerai, o jeigu mielini jog tai 
yra plgiauelae dzlegorėlie už tun pln|gue, tai at
mokėk agentui ant expreero $9.75 ir kaaztue o 
•Izlegorėlie line tavo. Jeigu tav nepaeidaboje, ne
mokėk nė šieno cento. V ra tai 14-tOS pTflboS 
aiiksilS lez gero innterljolo, labai gražiai iezmar- 
gintaa katran butų verta.-* pae dziegornjgą $35 ir 
užtikrintae ant 20 metų. Jeigu nori gražų lenciu- 
gėl|, ateii|Rk 1*0 centų eu orderiu katras yra ver- 
tae $3, arba jeigu pirksi dziegorėlj už $9.75 
tai inee tav ateiųeiine lencitigėlĮ (lylcili.

AV~nX<*li Co.,
Masonic. Temple, Chicago, 111.

Peržiūrėjimas dykai!!
Iszklrpk Rz.ltą Ir ateiųsk miline eu tavo pravarde 

ir pilnu udreeei), o nice atRiuHime tikrą El.GIN 
DZI EGOR ft I.Į dykai ant pažiurus.

Viražus padarytas su dviem antvožais 14-tOS 
prabos aukso, vlHart materijolae užtvirlintae go* 
riant, nekaip kaeztujanczlo $l<).oo dzlf'gorėllo.

Mee priaiuHinio su kiekvienais luksztals, užtvir
tinimą ant 2o metų, the Elgin National Watch Co,

Peržiūrėk dziegorėl| perdėm Expreee OIMce o 
Jeigu mielini kad tikrai geras pirkinys, (ai užmo
kėk agentui (patingą prekę $9 50 kurių mes pada
rėm** tik ant trumpo laiko apgarsindami musų ta- 
vorą, o dzlegorėlis 1>iih tavo. O jeigu nepatinka 
dziegorėlis, nereikalauji mokėt nė cento. Atra- 
Hzyk kokį nori dzlegorėlĮ, vyriezką ar inoterfszką. 
Atsiųsk 50 centų etampoin ar kitaip, už mueųpa- 
aukedtą ivncingėlĮ, vertą mažiausiai $l.oo pas bi
le kokį dziegornjką; arba atsiųsk sykiu eu orderiu 
$9.M) apturėsi lenclugė’Į dykai:
Adressas, North western M’F’G Co. 
95 Washington St. Chicago Ill.




