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Plyisooth, Pa., 10 Vasario.
Czia norime porą žodžių at

sakyti ant „Keli žodžiai“ K.J. 
Matyti, kad K. J., perskaitęs 
N 4 „Vien.“ korespondenciją

Juk ir pats Salemonas be isz- apsieina ir p. K. J. sėbrysta 
neiszdftdavo paga- su' lenkais. Jeigu taip, tai, 

liaus ant didžiausių piktadėjų p. K. J., skandindamas p. A. 
dekreto, tftm tarpu p. K. J., A. už apmokamą sėbrystą su 
be mažiausio skrupulio poslal maskoliais, iszdftda sykiu lygų 

ir ant savęs nusprendimą.

kvoszimo

ir, papieszęs tame užsidegime 
ilgą straipsnį, nusiuntė jį į 
„Lietuvos“ rėdystę dėl patal
pinimo. Szi, matydama, kad 
tai darbas karsztligėje nuveik
tas, ir nesutikdama su jojo 
įtura, patalpino N G, bet tik 
.isz milaszirdystės, nės atsaky
mą už jį ant savęs nepriėmė.

Mes isz savo pusės neginsi
me placziai p. A. A.„ kurį p. 
K. J. su smirdaneziais dumb 
lais apdrabstė, nė^ tikiamės, 
kad jis pats neužilgo nusiva
lys nft tų purvų, pąaiszkinda- 
mas savo tautiecziims ir p.
K. J. dalykų stovį. •'

P. A. A. nėra jokiu szni- pp. K. J. 
puku, nei imųskoliszku parai- 
daviku, bet isztikimiausia su-

p. A. A. administrativnim 
putiom įd voką nez i ąa p j.ft d i n i m o 
pelkę na vsiu žizn(ant viso am
žiaus). Toki tai p. K.J. teisybė, 
meilė ir būdas vedimo į vienybę 
savo tautieczių! Jis, nors ro
dosi didžiausias caro nepriete
lius, pasielgia tikrai cariszkai, 
maskoliszkai — bit posemu. 
Nors p. K. J., kaip matyti gu
li lenkų pakulnyje, vienok ne
žino to, kas pagaliaus pieme
nukams ir nemokantiems skai
tyti yra aiszku: jis raszo, kad 
lenkai ir lietuviai, susistiprinę 
ir apsiszvietę, užsimanytu, ne- 
dūk Dieve, susiriszti isznaujo 
į sutraukytą Uniją — Juk

koksai katras yra. . . .
Kitų pavietų, kaip antai 

Senapilės virszinįkas rinko ne 
tfls, kurie yra „isztikimi“, tik 
tokius, kurie apsiėmė savo 

I kasztu į Petropilę važiftti ir 
ten savu kasztu gyventi. 
Matyti, kad Senapilės virszi
nįkas neisztikimųjų nebijojo, 
manydamas gal ir teisingai, 
kad priesz patį carą ukinįkai- . 
deputatai ir taip bus szvelnus.

Nė vienam dabar neiszeina 
isz galvos, kas dėsis su tom

tvirtas ir kars^tas kareivis sa
vo tėvynės.
sziądien gerai žinome.
Kelczių seminarijos ir 24 ku- 
nįgų dalykai yra žinomi ne isz 
laikraszczių bei laiszkų, kaip 
kad p. K. J., bet tiesiok isz 
burnos tų dvasiszkų žmogys- 
ežių, kurios savo akimis viską 
matė ir girdėjo. Ir jeigu p. 
A. A. apie tai padavė į lai- 
krasztį, tai, tn r-but, žinojo 
dėl ko tai daro ir kokios isz to 
pasekmės gali iszeiti. 
tos korespondencijos nei 
būtume patalpinę, jeigu 
bu tu me gerai pažinoję 
autoriaus, Gjivome taipgi n ft

Mes jį jau ne
Jam

Mes
ne
ne-
jos

panaszias žinias, bet jų nesu
naudojome, nės ir be to jau 
buvo apie tai kelis sykius gar
sinta. Tadgi, kaip gali žmo
gus, normali,szkame padėjime 
būdamas, nežinodamas kaip ir 
kas, stumti žmogų pragaran ir 
szmeižti ,,Vienybės“ redakci
ją? Pirma reikėjo p. K. J. 
papraszyti paaiszkinimą, o 
paskui iszduti sentenciją.

. reikia naujos Uni
jos, kad dėl jų dar Liublinska 
visoje czielybėjė yra (nei ne- 

, sutraukyta) ir jie jos tvirtai 
laikosi. Kam ežia be reikalo 

! naujas darbas, kasztąi.
Koks yra p. K. J. lietuvis 

ir kokids dvasios, aiszkiai pa
rodo jo žodžiai: „Lietuviai, 
sako, suvadžioti pirmiaus szo- 
ko ant lenkų, kadągi įgryso su 
vienais visados lenkais erzytis, 
tada pradėjo tarp savęs pjau
tis“.

Mat, ežia p. K. J. apkaltina 
lietuvius, kad jie pirmiejie už
siundyti kaip szunes szoko ant 
lenkų, o paskui ėmė ėstis tarp 
savęs. Taigi p. K. J. lietu 
vius už szunis laiko, o lenkus, 
turbut, už nekaltus avinėlius. 
Taii> gali raszyti tiktai lenkų 
samdinįkai, kuriftmi, turbut, 
ir pats p. K. J. yra. Jis sako: 
„Sebrysta su maskoliais, gali 
būti, ant gero iszeina p. A. A., 
nft lenkų nebūtų jis taip ap
dovanotas, kaip dabartės“.

Isz to matome, kad ir da
bartiniai lenkų sėbrai, lietuvių 
pardavikai, tampa apdovanoti, i 
nors netaip gausiai, kaip kad 
maskoliszki. Taigi, galima 
mąstyti, kad ne be dovanų

Isz Lietuvos.
— Suvalkii rėdyba. De

putatai nft valsczių po apsive
dimui (po ženybų) ciesorių 
iszvažiavo pereitam ketverge 
(12—24 Sausio), 
anksti 
sirinkti 
vietinis 
iszdavė 
rasztus.
nų turėjo stoti ant vagzalio ir rėš datirti 
sėsti į tam tyczia paskirtą tru- kzie klausymai 
kį (pociąg nadzwyczjny), kur skverbiasi į galvą 
niekas daugiaus, apart depu- [deputatai iszsivežė 
tatų, negalėjo sėsti. Kas to- 
liaus dėjos su deputacijomis, | rius, 
sulyg sziol nežinia. L------L|1UI, v „
jiems sakyta, kad jų lauks ta, maldaus, kad caras pagrą- 
Petrapilėje ant gežkeldvario|žįtų mums lietuviszką spaudą, 
Kalvarijos kamisorius ękursai 
tenais diena pi r miauSpUU važia
vo), o paskui nuves jus, 
reikia. Kaip vakar (15 
Sausio) turėjo būti audijenci- 
ja pas ciesorių. Bet kaip isz- 
tikrųjų buvo, dar sulyg sziol, 
kaip sakiau, nežinia: laiszko 
nė vienas isz deputatų nepara- 
szė, o patys sugrįžsz, kaip 
jiems sakyta, tik po 28 Sausio 
(9 Vasario), t. y., bus Petrapi- 
Įėję net dvi sąvaiti.

Isz kožno pavieto turėjo but 
iszsiųsta po tris deputatus, bet 
Vilkaviszkio pavieto virszinį
kas isz visų per valsczius pri- 
pažįtų už tinkanezius į depu
taciją ukinįkų rado tik du 
„atsakanczius“: vaitus Kark
linių ir Vilkaviszkio valsczių. 
Treczio deputato negalėjo Vil
kaviszkio virszinįkas rasti 
„tinkanezio“. Mat isz vaitų 
buvo tik du per valsczius isz- 
rinkti, o ne vaitų ponas vir
szinįkas bijojosi skirti, kad 
kartais nepatektų koksai ne- 
isztikimas (neblagonadiožnyi). 
O vaitai jam yra gerai žinomi,

Tą dieną
iszryto visi turėjo su-

Vi Ika v iszkije, k u r
pavieto virszinįkas

visiems atsakanczius
Ant vienftlikos ady- Į apie jų gyvenimą,

jų

tik pavaiszys, parodys Petra- 
pilės prožybes ir iszleis vėl 
namo? O gal jų klausinės 

vargus, no- 
skaudulius ? 

tftm labjaus 
, kad tūli 

s raszytus 
ant popieros praszymus, ku- 

jei bus galima, įdfts ca- 
Buvo tikiruų o jr žodžiu 

kad jų lauks ta, maldaus,

■ mus lietu viszkai, kad pradi- 
kurpėse mokslinycziose, szale gu- 

diszko, ir lietuviszkai mokytų.
, kad

bystės, vienok paliekant Sena
pilės gimnaziją, kuri yra bu-

bai. l)a ypacz, ketino pra- 
szyti, kad palengvytas butų 
priėjimas prie Senapilės gim
nazijos, o tai isznaikinusA in
ternatą, kursai dideliai pa
brangina mokytinių gyveni
mą. Gal būti, kad kiti Su
valkų rėdybos deputatai turės 
ir kitus praszymus, o mes tftm 
tarpu klamookim, ar bus 
jiems leista praszyti, o pra-

Jei tik tiems pasiuntiniams 
is daleista, ko jie nori, pra-

kad liftsybę lietuviszkos spau
dos lietuviams atidus. Jau ir 
sziądien be maž ko lietui'isz- 
ko.s knįyo* (žinoma „nekal
tos“) yali Husai žyjune, per 
cenzūrą, isz V rusų ir Mas-
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„abjeszczikas“ Kerov‘as moki
na Zigmą Sasnauską isz Nosz- 
kūnų (Nemunaiczio par., 
Merkinės vol.): „Jei nori

smaugti. Kad isztirti tą da
lyką ant vietos, atvyko į Kle- 
poezius žandarai. Vedantys

koliszką Lietuvą būti siun- 
cziamos. Parėjo vienam lie
tuviui, cenzūrai leidžiant, isz 
Tilžės „Naujas elementorius“ 
A. isz B. Tasai lietuvis pa-1 būti liesniku, tai mes tavę tū- 
rodė jį žandarui, o žandaras jaus padarysim“, — sakė jam 
ką pasakė? „Jau, — sako: - 
yra daleista laikyti jį“. Tada 
ansai lietuvis parsikvietė isz 
Tilžės 25 ekzempliorius „Nau
jojo elementoriaus“ ir daug 
kitų knįguczių, viską antsyk, 
na, ir Vilniaus cenzūra leido. 
Tai-gi matom, kad lietuvisz- 
kos knįgos nėra taip labai da-1 pasteliūti degtinės, o kad 
bar draudžiamos, o neužilgo 
gal turės lygias tiesas bent su 
lenkiszkomis.

Mokįtinio Senapilės gimna
zijos, Gerbacziaucko, pas kurį 
rado revoliucijinę lenkiszką 
knįgąi reikalas pasibaigė. Jį, 
kaipofda visai jauną, (nės tik 
antros kliasos) ir negalintį su
prasti' tokiai daigtų, kas toje 
knįgoje raszyta, pripažino po 
licija ir gimnazijos valdžia už 
nekaltą ir niekūmi nenubau 
dė, tik isz gimnazijos atstatė. 
Dabar p. Gerbacziauckas, mo 
k įtink) tėvas, padarė jaunam- 
jam caras praszymą, kad jo, 
Gerbacziaucko, sūnų, kaipo 
pripažįta už nekaltą, butų da
leista į gimnaziją atgalios pri
imti.

Jei 
gauti kokią 
ant starastos 
tai būtinai 
kitaip ne

— Vilniaus rėdyba. 
kas nori czionais 
vyriausybę, pav. 
arba* starszinos, 
turi įsipirkti, 
bus nieko! Gerai tą iszmano 
Amb. Krukonis isz Solenikų- 
Druskinįkų (Merkinės vol., 
Trakų pav.), dėlto kožną sykį 
siūlo žmonėmis 15 rublių, kad 
tik jį iszrinktų starasta. 
Kaip ateis rinkimo laikas, 
greieziausiai jį iszrinks. ... .

Bet brangiausias įsipirki 
mas į liesnįkus (medsargius): 
reikia visus maskolius pinį- 
gaiš ir degtine apipilti, 
aiszkiaus butų matyti, kaip 
daug reikia, kad pastoti med
sargiu, prisiklausykim, kaip 

Kad

Kerov‘as: — Dėk liesnicziui 
100 rublių, kunduktoriui ko
kią deszimtį, man taip gi; ma 
žių-mažiausiai tav iszeis 150 
rublių, o jei norėsi taip pada 
ryti, kaip žmogus, tai ir 200 
rublių. • Negana to, atvažiūs 
kas peržiūrėti miszko, turi 

„nieko nematytų“, turi į ran
ką szį tą įspausti, nės kitaip 
isz bėdos nė su vežimu neisz- 
važiūsi. O algos gausi tik 60>ru- 
bliu; kada jos važiūsi pas lies- 
niežiu atsiimti, tas dils isz ta
vo algos paėmęs kokį pusrub
lį savo rasztinįkui — ženklas, 
kad ir tam reikia szį tą isz- 
mesti“.

Tai ne ant j Ako, norėdamas 

rov‘as, jisai tik pasakojo, kaip 
isztikrųjų yra. Isz to matom, 
kaip maskoliai plėszia žmones, 
priversdami jūs naikyti girias. 
Liesnįkai turi liesnicziams kas 
mets po 100 r. užsimokėti, nės 
kitaip bematant netektų vie
tos. Liesnicziai, nors atsivel
ka nuskurusiais ubagais, už 
kelių metų, nors neezėdydami, 
tiek pinįgų surenka, kad dva
rus perka, nės negana, ką nū 
visų savo liesnįkų ima pinįgus, 
da ir isz girios moka pasinau
doti. Ir objeszczikai nemažai 
nulobsta. Taip Jezno volos- 
tije Golaska ir Eismantas ge
rus pinįgus susikrovė, benai- 
kydami girias. Eismantas 
(lietuviszka pravardė, nės jo 
tėvas perkriksztas — perėjo į 
staeziatikius) da nū valdžios 
už gerą tarnavimą (za usier- 
dnuju službu) medaliai kruti
nę apkarti. ’

— Klepocziuse (Merkinės 
pav.) Mikulonių tarnaitei Ro
žei Dievas davė du šuneliu 
(dvynu), per pac^ias Kalėdas. 
Nežinia, ar jiedu negyvi isz- 
syk gimė, ar paskui buvo pri-

ukinįką Miką Baranauską, 
kad pas jį mokinosi keli vai
kai lietuviszkai skaityti. 
Žandarams, žinoma, labjaus 
rupi suimti kur bemokinant 
vaikus, nė kaip vaikžudę mer
gą, dėlto jie szoko, kaip mesz- 
ka ant dūmų, į Baranausko 
namus, kur isztikrųjų tūm 
tarpu apie 5 vaikai mokinosi. 
Bet Baranauskienės butą ne 
kvailos. Ji elementorius su
metė į avinįkę (avys buvo 
grinezioje), o vaikus pasodino 
plunksnų plėszyti. Kada 
žandarai užklausė, ką szitie 
vaikai czionais veikia, Bara
nauskienė pasakė, kad du esą 
jos, kiti užpraszyti į talką 
plunksnas plėszyti. Žanda
rai turėjo iszeiti nieko riepe- 
szę. Reikia dar pasakyti, kad 
anas begėdis skundikas Jeza- 
vitavyczius yra atsitarnavęs 
kareivis, pripūtęs vaiske mas- 
koliszkos dvasios; Dieve sau
gok mus vyrus nA tarnavimo 
kari u men ėję!

— Anykszczių apygardoje 
[Aukmergės] pav. miszkų dar 
yra daugybė, o pertai ten me
džiai pigus. — Žmonės ežia 
gūdžiasi, kad lietuviszki laik- 
raszcziai [žinoma isz užrube- 
žio'j vis sunkiau ateina, kad 
rubežius vis labjaus suspau
džiamas. Per tūs suspaudi
mus vienok lietuviszkoji dva
sia aname kampe kyla, o len- 
kiszkoji nupūla. Lietuviai 
turi viltį, kad prie naujo caro 
savo tiesas atjieszkos ir ren
giasi netiktai ežia, bet ir kitur 
praszymus arba maldavimus 
dėl spaudos daleidimo nau
jam, o teisingam, carui pada
vinėti.

Nu Szvintėnų iki Glębokie 
Vilniaus rėdyboje dar pernai 
gelžkelis pradėtas dirbti. 
Tarp Szvintėnų ir Szvintėne-

ių yra jau ir szėnės [reisai] 
ant szpolų padėtos, ant kurių 
dėl tolesnio gelžkelio įtaisymo 
trukiai yra vartojami, nės rei
kia vis szpolus, reisus, žvyrą 
ir t. t. privežti. Dėl žmonių 
vienok vežimo, padaryta jau 
per 24 viorstus gelžkelio dalis, 
nėra dar vartojama.

Vilnius. Sz.io kraszto lie
tuviai per pusę mažnė su gu
dais susimaiszę, mažiau turi 
patraukimo prie dvasiszko 
(kunįgiszkn) stono, kaip kitų 
krasztų lietuviai Žemaiczių 
ir Seinų vyskupystėse. Prie 
to dar ukinįkai czionai savo 
vaikų mažne visiszkai, su ma
žais iszėmimais, į augsztesnes 
mokytas (kaipo tai gimnazi
jas, progimnazijas) neleidžia. 
Vilniaus dvasiszkoji katali- 
kiszkoji seminarija pertai turi 
labai mažai klierikų,o todėl vis 
mažiau ir knnįgų, kurie po kė
lės parapijas valdo. Prie to 
daug prisideda dideli Vilniaus 
general-gubernatorių prispau
dimai. Vilniaus vyskupystės 
dvasiszkoji valdžia, su kuni
gais pas savę taip didelę bė
dą turėdama, isz Žemaiczių 
vyskupystės pas savę į savo 
seminariją jaunumėnę kvie- 
czia, tūm labjau, kad Žemai
czių vyskupystės seminarija, 
Kaune beesanti, yra kupina 
taip, kad jaunūmenė, į dvasisz- 
ką stoną paszaukimą turinti, 
net į Saratovos seminariją turi 
atsiszaukti.

Vilniaus general-guberna- 
toriai su popų partija drauge 
dėl didesnio Vilniaus ir Gar
dino rėdybose katalikystės 
prispaudimo, kunįgų skaitlių 
sumažinti norėdami, uždraudė 
jaunūmenei, isz Žemaiczių vys
kupystės paeinaneziai, į Vil
niaus dvasiszką seminariją į- 
stoti. Mat, bijo, idant ir pas 
jūs Kražių maisztas (?) neatsi
kartotų. Dabar vienok Vil
niaus kunįgija daro storonę ir 
turi viltį, kad kitai p apvirs.

Vilniaus generols guberna
torius Orževskis lyg ant siūlo
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ant savo vietos užsilaikė, nės 
caras anam į atstavką pasidėti 
buvo liepęs. Bet tasai miiBi| 
kraujo siurbėlė nusiuntė į Pe- 
tropilį pas carienę savo bobą 
dėl caro permaldavimo ir per-

lės pasiplatino, nū kurių dau
gel necziepytų iszmirė, 
o isz , cziepytų didelis 
procentas serga. Karsztlige 
taipojau didelis procentas 
žmonių serga ir mirszta.

kylu abiejų lyczių jaunūmenės 
svarbius užraszus padarė. Pi 
nįgus 20,000 rublių Vilniaus 
banke sudėtus paskyrė testa- 
torius ant stipendijų, iszėmus 
50 rub. ant metų ant geradė

- Žinomu du lietuviu kunįgų 
isz „popų politikos“ priežas
ties persekiojami jau ant isz- 
siuntimo vietos atsirado. Jel
gavos kapel ijonas kunįgaa 
Genis yra pacziame Kazan i li

tai ant savo vietos ant tolesnio 
laiko pasiliko, nors jau grovas 
Medemas Lenkijos gene
ra 1-gubėruatoriaus pagelbinį- 
kas isz Varszavos buvo jau į 
Vilnių ant jo vietos paskirtas.

Szįmet Vilniuje gaspado- 
riszkai parodai iszpūla būti, 
bet Orževskis dar seniau yra 
atsprendęs, kad pakol anas 
Vilniuje bus, tai nei jokių di
desnių parodų, apart arklių 
parodos, nebus, nės anas ne- 
daleis, kad Vilniuje dideliame 
skaitliuje ponai sušivažiūtų, 
lenkiszkai kalbėtų ir susikal
bi n ėtų, kaip reikia Lenkiją 
pakelti. Žodžiu sakant, kad 
priesz vietinę atministraciją 
kaltų nebūti, tai reikia būti 
maskolių ir pravoslavnu! 
Vilnius pagal jūs nū amžiaus 
maskoliszkas ir pravoslavnas 
miestas. Nors toji pravosla- 
vija tiktai caro Petro didžiojo 
iszmišlyta tapo, kam ir patys 
maskoliai pritaria.

Apie Varszavos general-gu 
bernatorių Gurką yra kalba: 
Sztai isz Varszavos iszvažiė-

pražuvo. Yra kalbama, buk 
tai apie tą pone Gurkienė ap-

jaut, isz lenkų karalių
pilės Varszavoje, kur
anas gyveno, labai bran •
gus karaliszkas servisas

— Javų prekė vis dar labai 
žemai stovi. Tai yra netiktai 
Lietuvoje, bet kaip laikrasz- 
ežiai praszesza, visoje Masko- 
lijoje ir Lenkijoje. Dvarai, 
negalėdami ant savo javų pir
kėjų namieje rasti, o ant szei- 
mynos ir skolų apmokėjimo 
pinįgų reikalaudami, czielais 
vežimais javus ant turgų į 
miestelius veža, idant anūs 
uždyką žydams atidūti ir per
tai taip didelę konkurenciją 
įtaiso, kad pagal jūs ir ukinįkai 
turi javus pigiai atidūti. Kas 
tiktai gali, tai javų nepardū- 
da, velyk anūs gyvu- 
liams suszeria. Nės gyvuliai 
savo gana gerą prekę turi, 
pertai jų pardavimas daugiau 
gaspadoriui naudos dūda.

Sztai Rokiszkyje, Kauno 
rėd., perkupeziai atsirado, ku
rie po 3 rublius ant pūdo jau
tieną mėsą superka ir į Petro- 
pilę gabena. Visi aname 
kraszte džiaugiasi, kad tai yra 
gera prekė ir dėl pinįgų gavi
mo, kurie taip sunkiai atsieina, 
gana patogus spasabas atsira
do. Kiti net nū Rozalimo 
kampo (Panevėžio pav.) nu
penėtus ir paskerstus meitė
lius į Jelgavą dėl pardavimo 
veždami, kur nū pūdo po 3 
rublius 25 kapeikas gauna,

jystės draugystės ir 100 rublių 
dėl giminių. Stipendijas tas 
ims katalikiszko tikėjimo žino- 
gystės, kūlabjausiai isz 
M an i u sz k ų, gi m i n ės. A part
to vietiniame prekybos
banke yra'mirusiojo pinįgai 
ant geradėjysezių užraszyti. 
A. a. Pranciszkus Moniuszka 
buvo isz pradžios Szvintėnų 
gimnazijos mokytoju, paskui 
moteriszkose mokylose ir ba
jorų institute Vilniuje moki
no. Paskutini ūse metūse bu
vo mergaiezių gimnazijos mo
kytoju. Anas buvo paskuti
niu pedagogu kataliku Vil
niuje. 1

Gal dabar ką ir lietuviszko- 
ji spauda iszdtfi’ės, nės pagal 
„Graždanino“ praneszimą yra 
užmanyta cenznros zokoną at
mainyti. Prie vidurinių vei
kalų ministerijos ketina būti 
įsteigta specijaliszka komisija, 
kuri cenzūros zokono revizija 
užsiims, ypacz dėl užrubežinių 
iszdavimų. Į ežios komisijos 
sudėjimą ketina įeiti, apart 
cenzūros komiteto u rėd n į kų, ir 
mažne visų kitų ministerijų, 
taipojau nekuriu augsztesnių 
mokslainių profesoriai ir lai- 
kraszczių rėdytojai. Apart to, 
bus visi Maskolijos pasi u uti
niai užklausiami, kokios pagal

j e, o Jelgavos klebonui Valen
tui praseziau, nės iszsiuntė į 
kokį ten kaimą Simbirsko rė
dyboje, kur regis nei bažny- 
ežios, nei katalikų nėra. Ant 
Jelgavos klebono vietos kunį- 
gas Leparskis Liepojaus ka
tu en dorins atsiustas tapo.

Iki szioliai žiema buvo silp
na, nės szaltis kūaugszcziau- 
šiai iki 10 laipsnių daeidavo. 
Pertai sniegui užkritus žemė 
neįszolo ir per szlapias vietas 
ir po miszkus negalima važiū- 
ti. *

Bet dabar nū 17 Sausio 
pradėjo szalti stipriau prie 
gražios giedros. Szaltis da- 
eina naktimis iki 16 laipsnių 
pagal Reamiurą, bet pakeneze- 
m ai, nės oras yra tylus ir vėjo 
nėra. Galime turėti viltį, kad 
dabar visur stipriai užszals.

— Vilnius. Pagal „Kra
jaus“ praneszimą, Nauji metai 
Vilniuje banko skandaliu 
prasidėjo, kuris taip vadina
mas „antrame banke“ atsitiko. 
Užpraszyti žinovai rokundų 
knįgas perkratinėjo ir mažu - 
pamažu seniau padarytas szu- 
nybes atranda. Isz pradžios 
atrasta nepritekimo ant 27,000 
rublių, dabai1 tas skaitlius iki 
50,000 rublių daeina, o revi-

sisukusi. Pertai Gurkoms su 
Varszava atsisveikinant dau 
gel Varszavos ulycznįkų net 
ant stogų užlipę szaukė: 
Servis, servis! Vokiszkas 
jūkingas laikrasztis ,,Kinder- 
datsch“ patalpino karikatūrą 
su iszreiązkimu ponios Gukie- 
nės su servisu po pažasezia isz 
Varszavos besikraustanezią. j

— Lig\>s per žiemą visoje 
Lietuvoj (Į vieszpatauti pradė
jo. Vilniuje nėra mažne na
mų, idant kasnors nesirgtų. 
Žemmaicziūse labjausiai raup-

■o už sviestą gauna ežia po 25 
kapeikas ant svaro.

Kitur vėl, kaipo tai Kurszų 
Lietuvoje apie Kalfcunus isz 
priežasties sėmenų ir kanapių 
grudų pigumo isz jų pradėjo 
aliejų spausti, ant to dirbtuvę 
įtaisydami.

— Vilnius, Isz ežia į 
„K raju“ pranesza: Miręs 19 
Grūdžio mokįtojas, emeritas, 
Pranciszkus Moniuszkal) dėl 
augsztesnių ir vidutinių mo

li Vienas Moniuszka buvo gar
singu muziku.

jų nūmones gazietos, laikrasz- 
ežiai, ir knįgos turi eiti po 
maskoliszka cenzūra, o kokios 
ne.

Gerai butų, kad užrubežiniai 
musų laikraszcziai apie tą pa
sirūpintų, kad galėtų būti4 
Lietuvą leidžiami.

— l'tokiszkis, Zarasų pavie
te, Katino rėdybos. Czia ne
seniai valscziaus (gmino) 
starszina Pu pen is ant 1,000 
rublių valscziaus pinįgų pa
vogė ir užtai po sudu padėtas 
tapo.

zijos galas dar toli yra. Vie
nas, kuris tūs pinįgus per 
ilgus metus vaginėjo, yra ban
ko buhalteris D., kuris prie 
visako prisipažino. Regis, 
kad ir banko kasierius K. prie 

■ to priguli, nės pirm isztyrinė- 
jimo iszbėgo. I). pirm suėmi
mo mėgino savę sieros rukszte 
nusinūdyti, bet jam periszka- 

, dyta taip, kad dabar yra svei
kas. Užrundimo sąnariai, 
kurie, kaip ir didesnė draugų 

■dalis, yra žydais, visi dėl tro- 
tos papildinio prižadėjo, kož- 
nas pagal savo urėdą už pinį-
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92 Vienybe
gų trotą atsakydamas, tūs pi- 
nįgus papildyti, idant jų vien- 
taucziai priesz sūdą neatsaky

. tu

r

— Ryga. Czia pasakysiu 
apie dabartinių vagių manda 
gumą. Į Rygą atvažiavo vie
na ponia isz dvaro, nelabai su 
Rygos kiszen vagiais apsi pa
žinusi. Viename krome bū
dama ir ten savo pirkinius 
liepdama į kvatierą nuneszti, 
isz krorao beeidama viena 
ranka kromę duris, darė, o 
antroje rankoje portmenetą su 
pinįgais laikė.1 Vienas ponas 
proszalį jos eidamas, tūs pinį- 
gus isz jos nagų iszsuko ir to
liau spakainei ėjo. Kada ji 
aną besivydama policiją pradė
jo szaukti anas kepeliuszo nu- 
ėmindu aną pasveikino, ir port- 
manetą padūdamas, persergė
jo, kad czia Rygoje yra labai 
daug „žulykų“ (kiszenvagių) 
pertai szaukti neatsargiai pinį 
gus rankoje laikyti negalima; 
kad dabar anas ją pamokino, 
kad reikia pinįgus kavoti. 
Pradžiugusi moteriszkė, kad 
savo portmanetą atgavo, do- 
rožką paėmusi, su furmonu 
važiavo, bet kada jai reikėjo 
mokėti, pasergėk, kad jos 
portmanete nėra kelių szimtų 
rublių, kad ji tuszczią port- 
monetą atgavo.

Žaltys.

ėmė trukszmą daryti, ką isz- 
girdę seminarijos prapesoriai 
atsikėlę bėgo žiūrėti, kas ten 
darosi, bet studentai taip jų 
kambarių duris buvo pafiksi- 
nę, kad szie jpkiu budu nega
lėjo iszeiti. Ant rytojaus bu
vo isztyrimas padarytas ir trys 
studentai, kaipo pramaninįkai 
to viso,tapo isz mokslainės isz- 
gyti-

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Darbo dėl 15,000 mai- 

nierių. Visi brėkeriai Wyo
ming^ Valley‘s kompanijų 
pradėjo, nū 18 Vasario, dirbti 
per visas dienas ir dirbts iki 1 
Kovo mėn. Darbo galės gau
ti tenai į 15,000 vyrų ir vaikų.

— Brooklyno

kovą su

Valstijos 
kariszką

straikierių deligatai isz 25 
distriktų, susirinkę 16 d. Va
sario, nutarė tęsti 
kompanistais toliau.

— Ir Suvienytos 
nori padidinti savo
šylą, beje: nori padaryti tris 
naujus kariszkus garlaivius ir 
12 torpedinių botų, kas kasz- 
tgtų $31,807,023. Bilius apie 
tai rodos bus priimtas, nės ne
didelį pasiprieszinimą randa 
Valstijų reprezentantų susi
rinkime.

— Pasileidimas Amerikos 
seminaristų studentų: 15 Va
sario Kingstone Pa. Wyomin- 
go seminarijos vidunaktyje 
14 mokintinių įsilaužė į mer
ginų mokintinių kambarius ir 
pradėjo gniaužyti jas. Szios

— Washingtone 18 Vasario 
prasidėjo didelis isz visų Su
vienytų Valstijų moterių sei: 
mas. Ant jo atvyko 18 orga
nizacijų pasiuntinės, kurios re- 
prezentūja į 5000,000 įvairiau
sių varsnų iružsiėmimų meterių. 
Seimas tęsis dvi nedėli ir bus 
32 pasėdėjimu, ant kurių bus 
sznekama ir nutariame apie 
visą tą, 
kūjų litisi: apie 
drabužį, politiką

Vokietijoje, dedamos yra au
kos dėl suszelpimo pasiliku
sių naszlaiczių.

N. D. Lloyd‘as praszė gar
saus Nevv-Yorko naro, Miu 
szigo, kad jis apsiimtų isz 
„Elbos“ iszimti prigėrusių 
žmonių lavonus, bet szis atsi
sakė, nės viena „Elba“ labai 
giliai guli, antra, dar nėra tik
rai žinoma vieta, kur ji guli.

— Prancuziszkas pasažie- 
riszkas garlaivis „La Gascog
ne“, kuriam, plaukiant isz 
Prancūzijos į Ameriką, buvo 
visai sugedę yrimosi įtaisai, ir 
užėjus ant vandens didelėms 
audroms, netoli buvo nū pra
žuvimo. Garlaivio kompa
nija ir pasažierių giminaieziai 
ir pažįstami, iszgirdę, kad jau 
kelias dienas suvėlino į savo 
pribuvimo vietą, buvo dide 
liame neramume. Bet ant vi
sų džiaugsmo, asztūnias dienas 
suvėlavęs, pribuvo jis be sveti
mos pagelbos į ūstų Sandy 
Hook.

vius sziądien aitnanūjanczių 
po sunkiu jungu žmonių pa
dėjimą, o taipgi ir užkariautų 
tautų. Jie jam nieko nedarė, 
jis galėjo vaikszcziok pats 
vienas po miestą, bet dabar 
viskas kitaip persivertė: nihi
listai apvertė jį laiszkais ir 
manifertais, sakydami, kad jei
gu jis bus toks autokratas/ 
kaip jo tėvas, tai jojo galas 
bus dar bjaresnis, nės kaip 
jojo dėdė Nikalojaus II bus 
užmusztas. Pagalia u s nihi- 

pistai taip toli nuėjo, kad pa
darę vieną paveikslą reisz- 
kiantį baisų mirį Aleksandro

tragediszką Aleksandro II 
smertį, pakabino jūdu jojo 
studijų bei mokslo kambaryje. 
Sako, kad tūdu baisiu pa
veikslu pakabinęs vienas isz 
cariszkų palocių urėdinįkas. 
Urėdinįkas tapo suaresztū- 
tas. Toki paveikslai ir ca
rui prieszingi manifestai 
yra po visą Maskoliją krūvo
mis platinami.

kas "vien moterisz- 
tikėjimą, 

padorumą

Ant nuskendusio 
„Elba“ daugumas 
buvo pasiturinti, 
Sztai vieną (Estelle Golder) 
lavoną iszplaudė ant Anglijos 
krantų ir jo drabužyje atrado 
16,000 guldinų įsiūta. Oną 
Boekker, iszsigel bėjusią pa- 
sažierką, paszaukė pas savę 
Anglijos karalienė Viktorija, 
pas kurią vieszėjosi ir, i vokie- 
ežių ciesorienė, idant ji iszpa- 
šakotų jomdviem apie baisią 
„Elbos“ katastropą.

Daugeliūse krasztuse, ypacz

pasažiern. 
turtingi.

Armėniszka isztyrimo ko ___ 13 4, Vasario Petrapilės 
misija varo savo darbą drąsiai, ir Maskvos universitetu daug 
Pirma iszklauso turkiszką pu- studentų tapo suaresztūta isz 
sę, o paskui armėniszką. priežasties ėmimo jųjų daly-

Pereitą nedėlią praneszama vumo politiszkame judėjime 
isz armėniszkų szaltinių, kad prieszingame dabartinei vai- 
turkai dasileido baisų žvėrisz- džiai. Ant Petropilės univer- 
kūmą ant armėnų, apart Sa- siteto yra pakabinta j ūda len- 
suno, Harzan‘o provincijoje, ta, ant kurios paraszyta, kad 
kur į 50 kaimų su žeme suly- studentai nei nesikisztų į po- 
gino, kurių gyventojus bar- litikos dalykus.
bariszkai žudė, moteriszkasias Su universitetu sujungtas 
iszgėdindami ir visą turtą isz- 1 žemdarbystės institutas tapo 
plėszdami. uždarytas.

II —15 Vasario austriszkoje 
aisz- Szlėzijoje užsidegęs gazas mai

— Caras Mikalojų 
primdamas deputacijas, 
kiai iszreiszkė, kad tvirtai lai-Į nose 14 darbinįkų užmuszė, 8 
kysis savo tėvo autokratizimo sužeidė.
(somoderžavija). Tūmi savo 
iszsireiszkimu caras kaip per
kūnija trenkė visus nihilistus, 
ir abelnai darbūjancziųsi apie 
sugrovimą despotiszko cariz
mo, o į jo vietą įvedimą kons- 
titucijiszkos valdžios. Jie tu
rėjo viltį, kąd jis padarys dide
les reformas, kurias paleng-

— Pdryžius, 16 d. Vasario.

sirinkimus atmetė 303 balsais 
priesz 205 įneszimą atskirti 
bažnyczią nū rando, tai yra, 
kad bažnyczios reikalai nebū
tų susiriszę su vieszpatystės 
dalykais bei kad vieszpatystė



nieko neturėtų su bažnyczia.

Negirdėta armija.
Kynai sumalti ant visų 

punktų per japonus, nors san
darai) ja su savo pergalėtojais, 
tacziaus jųjų tas sądaravi- 
mas ir pasidavimas yra toks, 
kuriam japonai dar nenori ti-. 
kėti. Dabar pagaliaus pats 
kyvų vice karalius yra pa
siųstas su japonais 
pakajų derėtis.
Jang kynai buvo baisiai su- 
muszti. Karvietėje krito ge
nerolas Ssa-ho-ki. Jo pati 
taip užsidegė atmonyjimo 
noru ir tėvynės meile, kad su- 
szaukus 3000 moteriszkujų ir 
apginklavus jas, 
traukti kariauti

apie
Prie Ting

i pasirįžo 
japonus. 

Tadgi japonai turės dabar su 
kynų bobomis ir mergomis 
karę.

Lietuvininku 93
Vie- i pradėjo geriau dirbti ir dair- 

Į gumas vyrų jau gavę darbą.
ežiais mirė žmonės po uly- ezczionių ir 4,000 žydų.

i nų jezujitų pražuvo 118. 
Burmistras Jonas ( 

vieckis, tos Dievo koronės lai
ke, 1708 m. isz ryto pamatė 
sapne szv. Panos Marijos Ma-J merginos 
lonjgos abrozą, kurį andai užsiėmimą, 
vyskupas Tiszkus buvo davęs ginbs ir ant farmų galią leng- 
dėl Liateraniszkų kanaunįkų 
bažnyczios, idant prie jo su 
maldomis atsikreiptų. Pagal 
burmistro rodąs miestas mel
dėsi ant valandos palengvini
mą gaudamas. Bet toji plėga 
atsikartojo 1709 ir 1710 mete 
drauge su badu. Rasztinįkai 
nesutar ant skaitliaus iszmi- 
rusių žmonių tūse metūse. 
Vieni sako, kad iszmirė krik
szczionių 20,000, o žydų 4,000, 
kiti kad krikszczionių 30,000, 
o žydų 3,700.
gos priežasezia 
ir su žuvėdais 
daugel dvarų 
konfederatus ir 
menę, isz vienų 
dų priežasties. 
Rožanos dvarus 
konfederatai iszpustijo, o Zo- 
pas (Sapieha) su surinktais 
žmonėmis Oginskių ii- Visnio- 
venckių dvarus iszpustijo. 
Tie vėl kerszydami likusius 
jo dvarus ir Služkų dvarus 
arti Vilniaus iszpustijo. Per 
tai prie namų karės badas bu
vo neiszvengtinas, o dar prie 
gaisrų ir užmuszėjysczių. Isz- 
bauginti žmonės dėl atsargu
mo pradėjo plūsti į Vilnių. 
Visi žemaieziai ir lietuvių da 
lys susibėgo į Vilnių, idant 
czia sopuliūse mirti. — Žmo
nės užmuszinėjo ir rijo szunes, 
kates, peles, žiurkes. Atvež
ta net į Vilnių asztūnis ūkinį- 
kus isz .apygardos, kurie už- 
inuszę savo paezias ir vaikus, 
ant kelio pakeleivius užmuszė, 
žmogieną valgydami.

(Dar ne viskas)

ežias, namus isz maro, kuris 
nū bado atsirado. Ant nelai
mės pagelbos nebuvo, nės k a 
riumenė (laike karės su žuvė- 
dais) valgius visur atėmė,
szpitolės ir žmonių milaszir- 
dystė negalėjo užganėdinti.
Badas ir maras perbuvo iki 
1710 m. 30,000 krikszczionių, 
4,000 žydų paeziame Vilniaus 
mieste numirė; rijo szunes ir 
kates, užsimuszinėjo nusimi
nime vieni kitus. Taip dide
lę įspaudą anoji nelaimė pa
darė, kad jos pavidalas iszsta- 
tytas teplionėje ant mūrų 
szven tori aus szv. Povylo baž- 
nyczioje Antkainyje Vilnių-

šiai toki, 
merginas

į kuriūs noringiair 
priimą, pertai tenai

Lygia dalia mer- •/ o

vai rasti vietą. Ant farmų 
merginos gauną per mėn. nū

lietu- 
teatro 
ketino 

pribūti pagaliaus isz Chicagos. 
Nežinia kas tenai buvo persta
tyta ant scenos ir kai į) pasise
kė.

, rio buvo Scrantone Pa. 
viszkas teatras, o po

1710 m. maras Žemaicziūse 
buvo per du metu, per tai ba- 
joriszkas popieras, testamen- 

Koki toji karė bus, tai tus brangumynus po bažny- 
i Musų litera- 

turėję Senelis3) gana baisiai 
marus apsako. — 

Kraszauskis4) raszo apie ba
dą, paskui kurį maras buvo 
vieszpataunantis Žemaicziūse 
ir apie Vilnių nū 1708-1710 
metų. Nebuvo kūmi Vilniu
je žmonių penėti. Naramovs- 
k i raszo, kad žmonės perai kę 
kaip giltinės po ulyczias vai k 
szcziojo, szaukdami ir melsda
mi valgio, kansnio dūnos. 
Numirėlių krūvų krūvos ant 
ulyczių ir rinkos buvo. Ku- 
nįgai Rochitai, kurie pagal 
savo zokoną turėjo nebasznį- 
kus laidoti, negalėjo suspėti 
jų palaidoti. Visur nabasz- 
nįkai kaip malkos gulėjo, pa
kol jų nepradėjo po 70-80 
vienu kartu į dūbes versti.

Nū Lapkriczio 1709 m. iki 
Didžiajai nedėliai 1710 metų 
mirė 22,862 duszios, vis tai isz 
bado, isz kurio pasidarė bai
sus marai, apie kuriūs tūjaus 
kalbėsime. Jau isz visokių 
ligų mirė paskiau 20,000 krik-

1) Staro/. Pols. III, 196.
2) Opisanie pow. Ilossienskiego58.
3) Waiku kningelė su ąbro/.Oliais. 

53-55.
4) Wih,o, I}, 84,

Tos bado pi ė- 
buvo naminės 
karės. Tada

tegul kiekvienas sav pamisly- kavojo.2) 
ja- '

Taip raszo ,,
krasztis“.

— j i azbeton, i a., va-
sario. Sziose dienose tarpllaz- 
letono lietuvių pradėjo valkio
tis baisus paszkviliai, darbas 
musų mokslinczių, „Dievas,

Pekino Lai- tų metų

mas ir neapszvietimas vieszpa- 
tau ja, tai parodo ve: užkaria
vus japonams kyniszkus drut- 
vietes Wei Hai Wei ir salą 
Liukung Tao, atlikę gyvais 
didžiausi kyniszki vyresniėjie, 
apgi nėjai minėtų drutvieczių, 
bijodami baisios nū savo cie
soriaus koronės, patys savo 
galą pasidarė. Ir jie gerai 
padarė, nės netrukus kynisz- 
kas ciesorius liepė visiems 
apicieriams bei civilinėms urė- 
dinįkams, kurie ėmė dalyvu- 
mą gynime Wei Hai, Wei, 
galvos nukapoti. Bausmė už 
tai, kad jie neiszstengė atsi
remti priesz japonus!

Badai, marai ir kitos 
nelaimes Lietuvoje.

(Tąsa)
1708 m. badas, kuris nū 2e- 

maiczių iki Vilniui pradėjo 
smarkiai vieszpatauti, vargus 
baisi ąi padidino. Tulęsfan-1

naminių vai- 
Taip visus 
arti Slonimo

iki sziam laikui nebuvo maty
ti ;tik nelabai meiliai tapo pri
imti; tūlas vaikinas gavo už- 
dyką net du ekzemplioriu, 
kuriūs tujaus apvertė dėl už- 
vadavimo prakurų. Nedyvai, 
ba tokioj szaltoj žiemoj, tai ir 
malkų pritrūksta. Nū kokio 
geradėjaus ans vaikinas gavo 
minėtas dovanas negalėjau 
dasižinoti,o malonėcziau ir asz 
tos laimės apturėti, o ypacz už-

Dyvinas dalykas, kad musų 
žmonės nei uždyką nenori 
skaityti tokių garsiųjų rasztų, 
ir visas apszviestunų darbas 
eina ant szuns ū d egos.

Atsakymas,, Sosmwiim
A

garbes sąnariui.
. Daug, labi 
icziau czion
Iszio atsakymo

Isz llslrtlai Him Artw
— Sziose dienose pranesza

iriraszyti ir isz 
ilgą galėcziau 

gromatą“, bet, ve, 
Kaip jau kunį- 

__  _ pranesza ' gas ant kunįgo varysiesi ? Ką 
mus viens skaitytojas, kad į pasakys žmonės ?. . Užtatai 
Ąnsonijoje Can n. pabrikai I viską, ką turiu sznekėti apie
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“ pri„Susiv“. reikalus, velyj kitą jū daugiaus prie „Susiv. 

kart kada nūszaliai paporysiu. gulės sąnarių, jū lengviaus 
Arba geriausiai ant seimo pa- bus pildyti jo pereiga, — pa
kalbėsim visi. O ką turiu sididys skaitlius sąnarių, pa- 
arba turėsiu pasakyti svarbes- sididys ir posmertinė ir viskas 
nio gūd. Garbės Sąnariui, tai pasididys. O gūdotinas Gar- 
geriaus jam asabiszkai (juk bės Sąnarys nesuprato?! 
sueinam gana tankiai) arba Ant galo, tegul gūd. Garbės 
per laiszką pranesziu, kam Sąnarys atmena,kad kolei mes 
jau tū viską varyti viesziai mus „Susienyjimo“ nepritai- 
per laikraszczius?.. kyšime prie gyvenimo, „nesu-

Juk konstitucija, o net ir kvies jis lietuvius paūksnėn“, 
patsai vardas „Susiv.“, liepia nesuvienys jų į krūvą, o ko- 

^sugyvent meilėje ir vienybėje, liavsiiesuvienys į krūvą, dide- 
užtat geriaus jau asz, vardan lės naudos dėl tėvynės taipgi 
tos meilės, nusileisiu, nors neatnesz! Žmonės prie tų 
gūd. Garbės Sąnarys ir labai tik draugysezių visi norei ra- 
butų vertas to, kad jam kas szosi ir prisiraszę nū jų neat- 
asztriai ant jojo nekuriu rasz-1 stoja, kurios iszdūdamos didė
tų atsakytų, nės bereikalo ki
tus tankiai užgauna. Kabi
nėjasi prie žodžių ir ten kur 
nieko nėr, didelę priekabą tū- 
jaus randa. Bet asz žinau 
jijį — jau jis prie to pripra
tęs! 
ka!..

Teisybe jis raszo, kad muši
„Susivien“ visados turi būti 
„stiprybe lietuviszkos tautos 
ir „vėliava iszkelta, kuri turi 
sukviesti visus lietuvius paūk- 
snėn“ (jau kitą žodį ir supras
ti sunku) ir tur visus mus 
„tautiszkai stiprinti ir gaivy- 
ti“, tai juk ir asz savo atsi- 
szaukime pasakiau, tik, žino- 

- ma, žemesniūse nei jis žodžiū- 
se. Bet tarpe mierių arba 
siekių „Susiv.“ (tegul tik gūd. 
Garbės Sąnarys pažiūri į kon
stituciją) yra ir pagelba girai-1 tokie prisiraszė ir paskui kad 
nių mirusio draugo, o tai yra tie patys vėl užsimokėjo. Jeigu 
ne kas kitas, kaip tik posmer- yra jau apgarsyta, kad 
tinė. Konstitucijoje -suvis ne- mokėjo, tai reiszkia, 
pasakyta kiek reikia posmer- prisiraszę. Bet kada nekurie 
tinės už kiekvieną sąnarį isz- raszo laiszkus vis, kad jų var- 
mokėti, bet nors konstitucija dai prisiraszius, ir kaipo nau- 
apie tai nieko nekalba, kalbėjo jei prisirasziusiujų nebuvo 
apie posmertinę pereito meto garsyti, nū szio laik visus gar- 
seimas ir nutarė taip: kad di- sysime: pavienių, kūpu ir

draugysezių.

3

6

8
9

bus tautiszkus vaisius, atnesz- 
damos naudą tautai, pirmiau
siai savo sąnariams atnesza 
naudą. Pas mus, mat, ant 
szios žemės begyvenant kol 
dvasia su kunu yr susiriszus, 

Tai jau jo tokia politi- Įdvasiszki, tautiszki dalykai 
j tur taipgi riszties su materija- 
kais, kitaip da sykį gūd. Gar
bės Sąnariui pasakau, jog „ne- 
sukviesim lietuvių paūksnėn“, 
„Susivienyjimą‘\dideliu ir ga
lingu nepadarysime.

K. J. Žilinskas 
„Susiv.“ prezidentas.

38. Buszauckas Antanas, 
Metinę visi užsimokėjo.

Brighton, Mass. Prisira
szė prie „Susiv.“ ir gavo Char
terį d. 15 szio mėnesio drau
gystė szv. Jūzapato:
1. Gediminas Konstantas,
2. Bežonskis Jūzapas,
3. Dauginas Stasys,
4. Szimkevyczia Aleksandra,
5. Gruszas Jūzapas,
6. Stankevyczia Leonas,
7. Stipinis Jonas, „
8. Szverėbas Petras,
9. Vitkaravyczia Stasys,
10. Stankus.Jūzapas,
11. Mazrėmas Jūzapas,
12. Butkevyczia Jūzapas, 
Metinę užsimokėjo.

Tie, kurie jau pirmiaus bu
vo prigulėję prie „Susiv.“, o 
prie szių draugysezių prisira
szė, tų vardų nepadūdama.

Pasarga I. Mokant pos
mertinę arba metinę mokestį, 
pinįgus reikia siųsti pas ka
steriu, o ne pas prezidentą, 
kaip nekurie daro, vardus gi 
pas sekretorių, o kasieriui, jei
gu nenorite raszyt visų vardų 
ir pravardžių, galite tik para- 
szyti: tokia ir tokia kūpa, ar
ba draugystė užmoka už tiek 
ir tiek sąnarių metinės, už 
tiek ir tiek ? posmertinės, viso 
labo tiek ir tiek. Pas prezi
dentą siuneziant metinę mo
kestį arba posmertinę, nesira
szo nieko, nė nesisiunezia nie
ko. Tik jeigu kartais atsitai- 
kytų, kad kokios klaidos var- 
dūse pasidarytų, ar pinįgai, 
daleiskim, kur užsimestų, tai 
tada privalo raszyti pas pre
zidentą, kad klaidas atsitaisy
tų, kad pinįgus sujieszkotų.

Sekretorius taipgi,. gavęs 
sykį ant mėnesio kvitas užsi
mokėjusių nū kasieriaus, ra
szo į „Susiv.“ organą, kurie 
užsimokėjo. Bettėmykit, kad 
tik vieną sykį ant mėnesio.

Pasarga 11. Bet visi, kurie 
pirmu syk prisi raszo prie „Su
sivienyjimo Lietuvių Ameri
koje“ ar tai butų draugystės 
ar kūpos ar pavieniai sąna
riai, privalo siųsti mokest

Akunauckas Jūzas, 
Banys Matjoszius, 
Banys Simanas, 
Tu moša Jonas, 
Dakauckas Konstantas, 
Zailskas Kazys, 
Deltuva Kazys,

10 Radzevyczia Abdonas,
11 Baltruszaitis Selvestras, 

Ausziura Jonas, 
Luszaitis Vincas, 
Planckis Vincas, 
Luszaitis Jūzas, 
Valatkevyczia Jurgis, 
Pecziokas Petras,

Metinę visi užsimokėjo.
Shenandoah,, Pa. Shaft, 

prisiraszė prie „Susivienyjimo“ 
ir gavo Charterį d. 15 szio mė
nesio Draugystė szv. Izido
riaus:
1. Kupczinskas Jurgis,
2. Veiverys Jonas,
3. Ardickas Antanas,
4. Vaitukaitis Baltrus,
5. Milevyczia Ignotas,
6. Kamaroczius Antanas,
7. Karvojus Petras,
8. Kuczinskas Antanas,
9. Marciukevyczia Antanas,
10.

13
14
15

Susivien. reikaluose.
Nors, teisybę sakaūt, suvis 

nereikėtų vardų prisiraszan- 
ežių naujai prie „Susiv.“ gar- 
syti po du kartu: kad tokie ir

UŽS1- 
kad yra

dinantės „Susiv.“ sąnariams,
bus didinta sykiu ir posmer
tinė. Taigi asz raszydamas į 
Illinojaus lietuvius iszreisz- 
kiau tik savo norą, kad visi 
broliai raszytus prie „Susivie
nyjimo“ ir nurodžiau, kad

12.
13.
14.

16

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Kliokis Stasys, 
Radzevyczia Jūzas, 
Kuczinskas Jūzas, 
Koncevyczia Jūzas, 
Motiejūnas Antanas, 
Milius Jūzas, 
Kalenkauckas Petras, 
Subaczius Mikas, 
Norkupcas Jurgis, 
Bubnys Matjoszius, 
Matikevyczia Jūzas, 
Matusevyczia Adomas, - 
Kunca Jūzas, 
Rutkauckas Jūzas, 
Raczkauckas Vincas, 
Vaicziunas Jūzas, 
Bubnys Jūzas, 
Subaczius Jonas, 
Kurszvietis Kazys,

29. Laužis Jūzas,
30. Kuczinskas Aleksandra,
31. Staniulis Jonas,

Prie „Susiv.“ prisiraszė, 
o da garsyti nebuvo:

Wilkes Barre,Pa., Drė szv. 
Mykolo:
1 Sztrimaitis Motiejus,
2 Miliszauckas Andrius,

32. Valionis Pranas,
33. Brauka Mikas,
34. Czesnevyczia Petras,
35. Giniunas Jurgis,
36. Valelis Tamoszius,
37. Zagarinckas Antanas,
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taipgi pas kasierių, o [varčius 
pas prezidentą, ir prezidentas 
tik pad Ada tūs vardus į orga
ną „Susivienijimo“. Padu 
dant vardus naujai prisi ra- 
szancziujų, reikia visados pa
dėti ir jų metus.

Iki sziolaik gi vieni isz bro
lių naujai prisiraszancziųjų 
vardus siuntė pas .prezidentą, 
o kiti pas sekretorių, isz ko 
labai lengvai galėjo įsibruk
ti klaidos, arba, vėl kartais, 
galima buvo apleisti vardus 
nekuriu garsinant organe „Su
siv.“. o kitus net ir po du kar
tu garsinant apgarsyti, ko mą 
rodos, neatsitiko, bet labai 
lengvai butų galėję atsitikti.

Todėl tolinus naujai prisi- 
raszanczįlijų prie „Susiv.“ są- 

ir užmokestis su pasiraszymu 
general no ,,Susiv.“ kasieriaus 
siuncziasi į organą dėl apgar 
sisimo visiems sąnariams. Bet 
kaip parodo, apgarsinimas N 
6 „Vienybės“, tai musų nuta
rimai visai yra už nieką, nės 
ten jokios tvarkūs nėra, ir 
taip: vieni apgarsįti kilpos, 
kiti pavieniai, treti isz viso
kių draugysezių, ir negalima 
suprasti, kas taip padūda, ir 
kas tam kaltas. Dėlto pra- 
mažame visiems broliams, 
idant, norėdami prisiraszyti į 
„Susivienyjimą“, kreiptumėtės 
prie kupos, o ne siskirstytu- 
mete kiekvienas savo keliu. 
Koks bus musų „Susiv.“, jeigu 
mes pakrikę kaip bitelės ir. 
nežinosime, viens kito. Pas

pestis ir darbavimas neatnesz 
musų tėvynei, nė mums jokios 
naudos. Dėlto meldžiu tėty
ti,kad visi prigulintiejie į „Su
siv.4, isz Pittstono, turi neat
būtinai prigulėti į Jcūpą ir ka
da bus reikalas užsimokėjimo 
arba kitoks dalykas, turi visi 
susirinkti ant meetingo, kurs 
bus užszauktas per vyresnybę 
kilpos, tūm laiku visi sykiu 
užsimokės metinę ar posmer
tinę, visus drauge apgarsys or
gane, nebus tiek daug ergelio 
nė „Susiv.“ sekretoriui, nė ka džiaugiasi. Kad tikėjimas 
sieriui, ir bus visame tvarka. yra kartais parašomi, ant to 
Pittston,,Susi “kupos sąnarys. i iszdalies sutinku, nės, rodosi, 
----------  *—----------- ir pats Daktaras savo gyveni- 

Trupinis iszHimmokslo,- - - - - - - - - - - - - - - - - - s#
(Pabaiga.) parasonas. Juk tik dėka ti-

ko netekti. Tadgi, tikėjimas, 
pagal Daktaro tiūmonę, nėra 
visados reikalingas, bet taip 
sav, kaip kada.

Kas link pirmo punkto, kad 
tikėjimas yra žmogaus proto 
darbu, nesutinku su Daktaru, 
nės, jeigu taip butų, tai visgi 
galima butų žinoti tą tikėjiipo 
iszmislytoją. Juk jeigu žino
me iszradėjus smulkesnių da
lykų, tai tū labjaus to (ti
kėjimo), kuriūmi, kaip pa- 
saulė stovi," visa žmogija

narių vardus jąu visados pra i mus pavienių jokių dabar ne

dėlto kad į
kaip pereitame numeryje mi-

kėji mui-parasonui, Daktaras 
yra sziądien daktaru. Paga- 
liaus ir daktaru būdamas ne-

„Susiv. Liet. Kat. Am.“,

Bet negaliu suprast, dėl ko 
ir pats ponas kasieriųs „Su
siv.“ raszo savę pavieniu, jo

czioniszkai visūmenei, ypacz, 
žinoma, dvasiszkijai, baisią 
veidmainystę, tardamas, kad

gadai, lenda po tū tikėjimu 
parašomi, ir atlieka pagalinus 
tikėjimiszkas pareigas, eida- 

po deszinei savo Tėvo, tikią mas į bažnyczią, atlikdamas

prigulėjo a. b c moką. Daktarui to dar taras, užmėtinėdamas dvasisz- 
kijai ir kitiems krikszczio- 
niams įvairią veidmainystę, 
pats pasirodo veidmainiu esąs.

, kurios
, dabar isz tų drau- nepakako, jis įkaitęs ir įgavęs i 
įsidarė kūpa viena, drąsybės stiklelio įturoje, pra-! 

vienyjimo“ tarpu musų Pitts-; gal p. kasiems skaito sav už bilo, sakydamas: tikėjimas! 
tono lietu viszkų draugysezių, I negarbę prigulėti prie jos,arba esąs tikt parasonas. ; 
nutarėme isz visų sąnarių gy- nenori susidėti su menkesniais! Nu, ir ką sakote, malonus 

Dabar, baigdamas savo rasz- skaitytojai, ant tų Daktaro 
telį, norėcziau paklaust, kas žodžių? Manding, kiekvienas

h

verti vieną „Susi vieny j hno 
kūpą“, ką ir padarėmė, kas 
jau buvo garsįta N. 3 „Vieny
bės“, Iszrinkome ant susi - ' 
rinkimo kūpos perdėtinius,1

naudingas ir dėl paežių neti
kėlių, tai ką jau besznekėti, 
kokią jis svarbą turi dėl ti- 

dėl jųjų 
szio j e pa-

ir kūpos kasierių. Nutarta 
buvo, jogei naujas sąnarys, no-

jų Saukų ir sonas ir kam jis reikalingas
Už pastara- parasonas yra žmogaus ranka saulėje dengia jus nū daug 
iszsižioti, ba padarytas dėl prisidengimo nū nelaimių kaip kūno, taip ir 

lietaus, kruszos, sniego, saulės Į dvasios. Jis yra didžiausia 
tvankos, o kaip kada ir nū 'parama ir geriausia prietelius 
vėjo. Tadgi, parasonas yra kiekvieno,
tikt tada reikalingas, kada tikro krikszczionio gyvenime, 
yra bjaurus oras bei kada sau- Taigi

už pirmąjį, 
neprasikalto 
konstituciją

parasonas

eiti ant meetingo, kada yra 
ans užszauktas, arba ir be men
ti ngo gali būti įraszytas pas 
kūpos prezidentą arba sekre
torių. Vienok naujai įstojau- 
tis sąnarys turi būti neatbūti
nai isztirtas, ar jis yra sveikas,

jį nieko negaliu 
to nežinau, ale 
manding, ar tik 
pri’esz „Susiv.“
priraszantis ir priimantis me
tinę užmokestį už jį. Nės, 
man rodosi, kad turinezius 
szeszesdeszimtis metų senumo 
negalima priimti, ar taip?

nė

broliai mes darysime kiek vie

lių musų kūpos, kurio vardas
bos, nežiūrėdami nutarimų ir 
konstitucijos, tai. visa mus ru-

jeigu tikėjimas dėl

Daktaras sako:

jo žodžius iszeina: tikėjimas 
yra mokytų žmonių iszmisiąs,

priedanga tulūse gyvenimo at- 
sitikimūse, ypacz tokiūse, ku
riose žmogus, neparodyda-

kamgi Daktaras, kuris sakąs 
tikėjimas myliąs artyiną, ypacz prastus 

ir vargūlius žmoneles, stengia- • • ...... . . .si atimti jį jiems, jojo vietoje 
nieko geresnio negalėdamas 
dūti.

Daktaras sakė, kad kunįgai

ne-
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galima varytis priesz visą ku
nigiją. Juk ir kūno gydyto
jų daktarų yra daug blogų, 
bet ar galima sakyti, kad visa 
daktarija yra netikusi, kad 
jos nereikia. Pertai reikia 
kariauti priesz blogus darbus 
kunįgų, arba abelnai sakant, 
priesz visų lūmų žmones nege
rus pasielgimus, bet ne priesz 
paczią kunįgiją, visus kiįnįgus.

Kunįgai, sakė toliam Dak
taras, esą tai szios gadynės 
bajorais, kurie žmones laiką 
baudžiavoje ir tamsybėje.

Nedaug Daktaras turi ir 
ežia teisybės, nės bajorai tu
rėjo ant savo žmonių visą va
lią, ką norėjo, tai darė — ga
lėjo jūs pagaliaus pardūti ir 
užmuszti kaip gyvulius. Ku
nigai gi sziame laike jokios 
valios neturi ant žmonių ku- 
niszkūse dalykūse, tai kaip gi 
ežia jus lyginti su bajorais 
baudžiavos laikų. Kas link 
laikymo žmonių tamsybėje ir 
negalima visai su Daktaru su
tikti, nės kunįgai, viena, neturi 
galės jūs laikyti tamsybėje 
bei szviesybėje, antra, kunįgų 
pareiga yra žmonės szviesti 
tik tikėjimo dalykūse. Svie- 
tiszkas mokslas yra rankose 
svietiszkuji| žmonių. Jeigu 
prakilnesni geradėjai rūpinasi 
savo parapijomis ir svietiszkū- 
se dalykūse apszviesti, tai yra 
pasiszventimo dalykas.

Daktaras taipgi sznekėjo, 
kad didžiausiais darbinįkų ne
prieteliais esą popizmas bei 
katalikiszkas tikėjimas, kapi
talizmas ir valdžia. Kad ka- 
talikiszka Bažnyezia remian
tis! tik ant valdžios ir kapi
talizmo.

Daktaras, mat, mislija, kad 
dėl pagerinimo darbinįkų bū
vio, reikia pasazalinti tris 
augszcziau minėtus darbinįkt 
neprietelius (!).

Daktaras sako, kad k. Baž 
nyczia remiasi ant valdžios ii 
kapitalizmo.

Jeigu dabar k. Bažnyezia 
remiasi ant valdžios ir kapi 
talizmo, tai melscziau Dakta

ro pasakyti, ant ko jijė rėmė
si pirmūse amžiūse, kada vai- ’ 
džia ir kapitalistai jąją tiro- i 
niszkiausiu budu persekiojo? ; 
Ant ko ji ir dabar remiasi 
stabmeldiszkūse ir sziaip ne 
katalikiszkūse krasztūse, kur 
netik valdžia ir kapitalistai 
jos neapkenezia, bet visa vi- 
sūmenė?

Pagaliaus musų amžiuje 
maža pamara dėl k. Bažny- 
ežios ir katalikiszkiį krasztų 
valdžia, nės daugumas jos są
narių netik jos neužtaria, bet 
kaip įmanydami jai kenkia.

Katalikiszka Bažnyezia ne
siremia ant žmonių, bet ant 
teisybės, kuria Dievas yra.

Kad kapitalistai siurbia 
darbinįko gyvybos sultis, nė 
ra ką sakyti — tai matoma 
kas diena. Kad valdžia už
deda ant peczių isz savo ran
kų darbo mintanezio žmo
gaus per sunkią nasztą ir pa
galiaus tankiai jo gyvybą au- 
<auja ant aukuro savo geidu
lių, taipgi nereikia prieszintis. 
Bet dėlko Daktaras skaito k. 
Bažnyczią už vargdienių ir 
prispaustųjų neprietelka, tai 
jau nesuprantama, nės jijė 
nūpradžių savo užsidėjimo bu
vo ir dabar yra neskriaudėja 
vargdienio žmogaus, bet jojo 
gelbėtoja ir užtarėja. Vai 
džia taipgi yra neatbūtinai 
reikalinga, nės be jos nebūtų 
tarp žmonių tvarkos, bet be 
galinis neramumas, sumiszi- O 7
mas. Taipogi niekados nega
li būti, kad visi žmonės butų 
vienodai turtingi, pės -jeigu 
tarp brolių vieno tėvo, kurie 
viens kitą isz szirdies myli, 
nėra tos lygybės, tai kada ji 
gali įvykti visoje žmonijoje. 
Pareiga yra progreSsisto ir 
darbinįko kariauti priesz vai 
džios neatsakanezius sziam 
amžiui surėdymus, bet ne 
priesz paezią valdžią. Kovoti

• reikia priesz didturczius, var
dan teisybės, civilizacijos, kad 
užmokestis atsakytų darbui

■ kad jie sav negalėtų paga
• patikimą liūto dalį imti ir t- t

Pasakė taipgi Daktaras, ; 
<ad jis daugiau jau nenoriąs * 
žinoti lietuvių, nės sziaudais < 
ūs reikią penėti, o ne. . .

Jis bandęs atvesti lietuvius j 
nū kelio prapulties ant kelio 
iszganymo, bet nieko negalė
jęs padaryti, taigi lietuviai tu
rėsią dabar' isznykti nū žemės 
veido. Sakė, lietuviai, nėpas- 
pėdami eiti lygiai su Jotomis 
tautomis apszvietime bei 
progrese, turėsią tarp jų su
tirpti.

Žinomas dalykas, kad tau
tos, nepaspėdamos prisisavinti 
bėganezio amžiaus civilizaci
jos, kultūros, daug nukeczia, 
susitrugdo pasikėlime. Bet, 
jog jos turėtų dėlto pražūti, 
dar taip staeziai, kaip kad; 
Daktaras lietuvius nusprendė,! 
negalima,sakyti, nės istoriszki 
faktai yra tam prieszingi: 
Egypto gyventojai, graikai, 
romėnai, kurie nors buvo ci
vilizacijoje bei apszvietime 
vadovais, tacziaus jau seniai 
pranyko nū žemės veido; tūm 
tarpu kitos pusdykės, neap- 
szviestos tautos iszbujojo ir 
sziądien pašaule valdo. Gali
ma sakyti, kad ne tos tautos 
pateko ir pateks ilgiau ant 
szios žemės, kurios stovi aug
szcziau apszvietime, bet tos, 
kurios daugiau turi savyje 
phiziszkų sylų ir tikėjimo. 
Taigi, apsirinka Daktaras, 
tvirtindamas, kad lietuviai tu
rės pražūti dėlto, jog nespėja 
eiti sykiu su progresu, nės jie 
dar daug turi phiziszkų pajie- 
gų ir tvirtą tikėjimą.

Ant galo Daktaras griebėsi 
prie Raszto szvento. R.
szventas, sakė, raszo, kad Die
vas sutvėrė dangų ir žemę per 
szeszias dienas, kas esąs visai 
jūkingai; kaip galėjęs Dievas 
sutverti žemę isz nieko, nės 
mokslas darodęs, kad isz nie
ko, tik nieks galiąs būti ir 
kad žemė bei medega esant 
amžina.

Iszgipdę tūs Daktaro žo
džius klausytojai, ir negalėda
mi jam atsakyti, prasijūkę

pasakė: kam mums Daktaraa 
jzneki apie philosophiszkus 
lalykus, kad mes nežinome 
jagaliaus kas tai yra philo- 
iophija.

Teisybė R. szventas sako, 
kad Dievas sutvėrė pasaulę 
per szeszias dienas, bet k. Baž
nyezia sako, kad per tas sze- 
szias dienas galima suprasti 
szeszis perjjodus, kurie galė
jo savyje talpinti daug szim- 
tų tukstanezių metų. R. 
szventas taipgi nesako, kad 
Dievas sutvėrė žemę isz nieko, 
bet: in pripcipio creavit Deus 
coelum et terrain (nūpradžių 
sutvėrė Dfevas dangų ir že
mę). R, szventame žodis in 
principle ženklina taipgi nu 
amžių (in prįncipio erat Ver
bų m . . i et Deus erat Verbų m).

Teisybė H. Spenceris mo
kina, kad ex nihilo nihil fit, 
bet katalikiszka philosophija 
du nihilum distingvavoja, t. 
y., absolutum ir relativum. 
Isz ,,nieko“ absoliutiszko visa- 
tinai niekas neiezplaukia — 
tai yra tikra teisybė, bet isz 
nieko rellativiszko, atneszaus,
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gali szis tas pasidaryti. — 
Dievas isz „nieko“ reliativisz- 
ko sutvėrė svietą. Katali
kiszkas tikėjimas taipgi pri
pažįsta mėdegai bei žemei ne- 
gativiszką amžinumą.

Isz to mano straipsnio ga
lėjote skaitytojai maždaug su
prasti koks Dr. Szlup. mok
slas ir kokia nauda gali būti 
isz jo žmogui. 0 ir pats 
Daktaras turėtų jau sykį su
siprasti ir tokius niekus ir su
pelėjusias jau seniai isz ma
dos iszėjusias teorijas, jei ne 
isz ko kito, tai nors isz artymo 
meilės,kurią sakas turiąs, liau
tųsi tarp savo tautieczių pla
tinęs.

Dar ir daugiau visokių niek
niekių Daktaras sznekėjo, bet 
jų jau neminėsiu, nės ir taip 
perilgas mano pieszinis.

N.



S. Švobomis Now York

Gromatnyczia

Patarles
F. Eakstis Thurber

neverk
t\. Meszlis S. Boston

J. Vileikis Newtovin
S. Arman Boston

A. Krauza Cincinnati
L. Varnagiris Plymouth

Nedorybių dasileisdams ir

J
J
J

J. Stuczis Kansas City
A. Kazlauckas Cleveland
M. Rugienius Warehouse Pant,,0,50

Dėl padarymo reikalo. PAKDAV1NĖSIME per (X) dienų tvlrtua paaukafi- 
tua ADYNINĮKŪS, vertumo |«5.oo ir 100 10c. cigarų - uf.

ISZKiKf K ezltą apgarsinimą ir prieiųak niurna, pridūdaitiaa savo adre* 
eąi o mes tfijaua prisiusime tav per “spresną 100 „Perfecto” 10c. cigarų, ey- 
kiu eu paaukautu adyninjku, vyriazku arba moterlezku, eu galvoke užeuka- 
n,a», gerai eina, drūtai ir gražiai padarytas, ypacz gvarantavotap ant 20 metų. 
Apžiūrėk express'© office adynin(ką ir clgarue, ir jeigu tav paaidaboe, paai- 

Imk jfis aav, užmokėdama* »5.»5 ir kaaztiia prieiuntimo. Mea nepardtidame vienai ypatai daugiau, 
kaip 3 adyninįkua ir 3 bakaua cigurų, idant viaur pragareinti savo cigarus. Paraazvk tujau mums ir’ 
priaiųak >5.95, o gausi nu muaų apart adyninjko ir cigarų, dovanai paauksinu lenciūgėli

WESTERN UNION MT6 CO 281 Wabash Ave. CHICAGO, 111.

Lietuvininku

, A. Tumas Braintree
K. Vasiliauckas Minersvilee 
C. S. Dulton Norwich
Anuf. Zalieskas Uniondalle 
K. Okas Bruk ton
J. Alianskas Northampton
S. Sziinkus Chicago
Dr. Volonczausko Plymouth 
A. Maslauckas „ „
Jurg. Karaszka fedwardsvill 
V. Sarpalius Tllorville 
V. Grodeckis Pittston

S. Daujrin Brighton
P. M. Kadžius South Bond 
J. Danisevyczia Waterbury 
V. Janczaitis Forest City
J. Keter Carbon Hill
K. Kuizinas Brockton 
M. Maszotas Cincinnati 
J. Raigis Wanamie

P. Konczius Chicago
S. Chekas San Francisco 
P. Bagdonas Rib Lake 
Nap. Masson Brockton 
M. Jakszas Waterbury
T. Zuranauckas Pittston 
J. Szviderskis Cleveland 
A. jPetrauckas Forest City 
S. Radžiūnas Waterbury

J. Brazis I Inion City
J. Czėpla Plymouth 
J. Juraitis Shenandoah
J. Murauekas Pittsburgh 
P. Javai tas Chicago 
J. Kunickis Mt. (’arinei

* M. Pecziulionis Duryea 
A- Girsztowt Winton 
J. Pupkis Freeland
J. Krakauckas Wilkes-Barre
K. Jurkevyczia Park Place
A. Lenkaitis ,, ,,
Cha. Pranaitis Beckville 
P. Burba Edwasdsdallo
J. Simanavyczia Plymouth 
F. Norkūnas Glaverhill 
J. Mockovyczia Plymouth

Vargamistra lietuvis, ge 
ras, darbsztus ir blaivas, tūjaus 
yra reikalingas. Atsiszaukti 
reikia per gromatą pas kleboną. 
Kun. Zlotorzyskį Pittston, Pa.
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K. Juszka Chicago 
B. Latvaitis h n
J. James E Setauket 
J. Baltruszaitis Union City 
S. Cziuras Chicago 
A. Sidor Grand Rapids 
S. Derginch Long Hill 
J. Jankauckas E. Longmeadow 
Kun. Zychovicz Glen Lyon 
G. Viszcziulis Grand Rapids 
J. Kaires Newark 
D. Endriukaitis Pittsburgh 
P. Balsevyczia Toluka 
Jos Antskis Glen Lyon

I A. Suszinski Newton upper fal „l,oo 
į K. Catitko Brockton

Mockaitis Mahanoy City 
Klimaitis Thomas 
James E Setauket 
P. Kranauckas Poguonock 
Kalinauckas Plymouth 

F. Szvartc Hartranft
J. Czeczauckas Hardurck 
S. Tamulevyczia Edwardsdalle
K. Eringis Chicago
P. Kazlauckas „ 
A. Babarskas Elizabeth 
J. Lausevyczia „ 
M. Viszniauckas „ 
A. Jasaitis Pittston 
A. Branickas ,, ,
Kun. J. Masziotas Freeland

(Mill už MM. 
“vienybe lietu v nikų”.
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Lietuviszkas Teatras!
Atminimas verksmingos dienos 

dėl lietuvių arba perstatymas baisios 
žudystės Kražieczių per barbarą 
maskolių bus 25 dieną Vasario, pa- 
nedėlyje, Pittstone Pa., salėje po 
lietuviszka bažnyezia, ant kurio už- 
praszome szirdingai visus lietuvius 
kaip isz Pittstono, taipgi ir isz 
aplinkinių miestelių.

serys, atkeliauti ant tos dienos, 8 
adyną vakare, kur pamatysite gyvą 
paveikslą kankinimo lietuvių už szv. 
tikėjimą ir už savo tėvynę. Taipgi 
pamatysite barbarystę ir neteisybę 
mušti patėvio nedoro gudo. Jnėji- 
mas bus trejopas 50 e., 35 c. ir ‘25 c. 
Uzpraszo teatraliszka drau
gystė Pittstone.

A. B. Burbos praneszimas 
apie Kražiszkes aukas patilps 
sek an ežia m e numeryje.

„1,00 
„2,oo 
„1,00 
„1,00 
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M l,oo 
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„2,00

Nedoras Susiedas kaip kris
las akyj‘, dieglys szone, kel
mas ant kelio, raksztis kojoj4.

Nedoras žmogus kitų neisz-

Nesidžiaugk giriamas, ne
verk baramas.

pametęs.
Negalėdamas būti jaucziu, 

buk versziu.
Negerai pradėjęs, gerai ne-

Atsiszaukimas prie lietuvaicziu.
Mokinimas kitų, o labjausei vaikų, yra tai svarbiausia 

uždūtis, yra tai garbingiausias mieris. Isz senųjų, vieniems 
jau mažai ką gero tegalima padaryti, o kitiems ir mažai ką 
tereik daryti, nės jie bus lietuviais, katalikais ir mirs tokiais. 
Bet daugiausei turime rūpintis apė jaunas gentkartes, apė 
jauna^kilmes. Todėl, idant isz tų jaunų gentkarezių pada 
ryti gerus žmones, gerus katalikus, gerus lietuvius, reik dar
bininkų. Toki darbininkai yra, kuningai, seserys ir moky
tojai; kuningai tu r ir beto daugybę darbo, mokytojų atsa- 
kanezių neturim, reik mums seserų/ kurios galėtu prisidėti 
prie to garbingo ir naudingo darbo. Todėl tas atsiszaukimas 
yra paraszytas prie jus, lietuvaitės! Prie jus, lietuvaitės, ku
rios mylėdamos savo artimą, mylėdamos dorybę, mylėdamos 
Dievą ir Jo prisakymus, norėtumėte pasiszvęsti dėl labo lie- 
tuviszkų vaikelių. Todėl, katros isz jūsų norite pasiszvęsti 
tam dalykui, eiti į kliosztorių ir ten prabuvę neatbūtinai rei
kalingą laiką, mokyti vaikus-ir tarnauti Dievui, tai tegul at- 
siszaukia į Szenadorį pas g. kn. Abromaitį.

Raszant laiszką, reikia paraszyti kiek metų, kokios svei
katos ir kokio mokslo. Gerai butu, kad daugiau turinezios 
mokslo atsiszauktu, bet bus priimtos ir su mažesniu mokslu, 
bile tiktai butu tikras noras ir pasiszventimas, tai iszmoks, ką 
daugiau reiks. Piningų jeigu neturėtu, tai kasztai bus dūti, 
bet pirmiaus neatbūtinai reik paraszyti laiszką pas g. kn. 
Abromaitį po szitokiu adresu:

Re v. P. Abromaitis
Jarden str. Lithuanian Church 

Shenandoah, Pa.
The United States of America.

Negirk dienos be vakaro.
Nemokintas ir isz atbulos 

knįgos moka skaityti.
Nenorėdams pasigerti, nė 

ragauto neragauk. į

Nepadėjęs nejieszkok.
Nepenėjęs gyvulio, nepjau

si, o papjovęs taukų negausi.
Nepūsk į avilį, akių nustosi.
Ne saulės amžį gyvęsi.

GOLD
WITCH

/
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LIETUVOS ISTORIJA
(Tąsa).

Darin aptvėrė dideses piles Žalgiriftse ir Baletiftaefl)eje Gro 
dną, Snražių; Brestių, Komieczių ir kitas piles ir įdėjęs tenai 
Vokieczių įgulės, pats su žmona, dukterėle, broliais Zigman
tu, Tautviliu ir Vigantu brolio sunarni, su sesere Rimgaila, 
su kalinamu kuning. Smolenskos Lebu ir dauginus nei su 100 
Lietuvos did ft mes įsidangino į Parusnę pas kryžeivius. Pi r* 
mu buvo isz Grodno iszleidęs tenai vienus kaipo savo siunti
nius, kitus kaipo sandarautojus ir vadėj us, idant priesz. Jau- 
galių ir Skirgalių su kryžeiviais susitartų, ketėdsms jiems ne- 
vien visus žadėjimus ir pavedimus bei apsiėmimus savo prą- 
ėjunų d. Lietuvos kuningaikszczių aiszkiai atteišti, bet dar 
didesniai jų kliautei įdavė Grodną visuStipriąją savo pilę kry
žeiviams. Stokftdams dar mantos karen, paskolyjo 300,000 
Czekų gražių nft kryžeivių, kuriems yadft visą Žemaiczių že
mę užstatė. Kryžeiviai toje notyje nebgalėjo nieko geresnio 
sav beįgauti: kaipogi Žemaicziai buvo jiems didei reikalingi 

■ dėl sunėrimo Kurszo su Parusne, kurių per kelis amžius^dieną 
ir naktį kariaudami nestengė ligsziol sukergti; dabar vilda
mosi tftse Lietuvos kuningaikszczių kersztftse aiszkiai jfts į- 
gauti ir Lietuvius nft Lenkų atskiesti,-dariu kryžeiviai veikiai

* vis tą žadėjo, ko Vytautas sav linkėjo.
Nu Lietuvoje prasidėjo apent nauja karė. Kryžeiviai 

urnai ėmė ginklfttiesi isz peties, d. mistras nusiuntė tulus*vy- 
resniftsius savo zokono į Grodną būtinai su Vytautu derėti. 
Paskui pats Vytautas lygiai su Augmontu, Alszienų kunin- 
gaikszcziu, pasiregėjo paupėje Like su daugybe vyresniųjų 
kryžeivių, kame Vytautas ant viso to, ką buvo prižadėjęs 
kryžeiviams, rasztą iszdavė ir pasiėmė, ko vien d. mistras 
jiems reikalaujantiems, miltų, mitalo ir kitų daigtų į Lietuvą 
leis, szis metams sukakus užmokės. Tame Vytauto raszte, 
iszdfttame.kryžeiviams metftse 1390 seredoje pirm Fabijono 
ir Sebestijono 19 dieną Siekio (Grftdžio) mėnesyje pa-Likeje 
yra pasiraszusiu — pats Vytautas kuningaiksztis J^ucko ir 
Grodno, Ivans Augmontas kuning. Alszienų. Nu d. mistras 
sutraukęs nft visutolymujų krasztų savo kariauną dauginus 
nei 40,000 kareivių, su kuriais ėjo Panemuniu Vytautas, o 
Padaugaviu Vokiecziai su savo kariauna. Traukė abeji, ke
tėdami ties Kernavą, senąją Lietuvos buveine susinerti, ku
rios įgulė, nujautusi tokią galybę besiartinant ir regėdama 
nestengsenti remtiesi, pilę uždegusi pati su labyba iszsidan- 
gino. Tai pajutęs marczelga kryžeivių pasibloszkė ant Me 
cziogalo arba Maiszogalo pilės, kurios įgulė, turėdama 1100 
drąsių žaliukų, didei ilgai kftkantresniai gynėsi: dienu neme
tu su didžiu savo nftkricziu kryžeiviai įsigrūdo į paczios jau 
pilės yrąs, kuriose 400 Lietuvių lyk paskftjo giniodamiesi už- 
sirausė. Paskui kryžeiviai isz apmaudo per dvi nedėli siaubė 
krasztą ugnia ir vardu, tukstancziais svietą kirsdami, tukstan- 
ežiais vergdami, kuriame palikę akmenį ant akmenio, sugrįžo 
į Parusnę, varydami 2000 imtinių. Ir pagal sintėjimą tos ga
dynės kryžeiviai vadina tę žygį laimingu, jog Augszcziausis jų 
ginklą teikies palaiminti. ‘

Ir taip ir tftrai žygiu Vytautas nieko gero sav nepeszė. 
Mažne dar galėjo abejoti, benor tiktai ynai kryžeiviai jį ir jo 
tėvo veldėmę pagrąžinti: kaipogi su taip stipria kariauna 

aiszkiai but galėję Vytauto linkėjimą pasiekti, czionai to ne
darė. Bet dar įkanden jis prityrė dar skaudesnį nftpftlį ir nu 
jau jo likimas buvo daug rūstesnių, nekaip pirmu: kaipogi 
jo gentys, žmona, dukterėle, savo gimtuvę palikusios, turėjo 
Parusnyje nft kryžeivių pagftdos lugoti, kurie jfts szen ten 
savo pilėse iszkaiszė. Tas jo subendravimas su kryžei
viais attiko jam paskftju jo valsczius, kurifts Jaugalius su 
lenkais su visustipriosėmis jo pilėmis (paėmė pav.): Lietu
vos Brestių, Suražių ir Lucką, ginklu jam iszveržė, jau viena 
pati Grodno pilė (po) jo valdžia bebuvo, kurioje pusė įgu
lės buvo Lietuvių, antroje pusė kryžeivių, kamendotu jos 
buvo brostvis Markvard Salzbach, bet ir ta ilgaipiu teko ne-■ 
prieteliui į nagą: kaipogi Jaugalius, Lenkų karalius, buvo 
jau Kovo mėnesyje ją apstojęs, kurį Skirgalius su kitais Lie
tuvos valdimierais szelpė isz visos galės ir visft tinai vėtravo- 
jo pilę per 6 nedėles tftįtimpos su tokiu vargu ir narsybe, jog 
Jaugaliaus kareiviai, nebturėdami ] kftmi bemisti, isz bado 
apftleš varpas kruszo ir dftną isz jų kepė, o žirgus lapais isz 
po sniego ar sutreszusiais stogų sziaudais szėrė, kurių reikėjo 
eiti per tris mylias veizėti: kaipogi apsukui viskas buvo į 
tyrą paversta. Po didelei baisios pjūties Jaugalius įgavo ant 
galo pilės zomatus. Veizant Vytautui antrapus Nemuno, 
didei patvinusio, kursai niekaip negalėjo savo įgulės paszelp- 
ti. Vytautas, matydama taip suspaustą savo pilę, buvo pa
dirbęs ant valczių retežio tiltą per Nemuną nft savo abazo lig 
pilės angai. Kad jau maž ne viskas buvo nubaigta, Jauga
lius paleido pavandeniu nuslogfttus didelius laivus, kurie, 
snausdami su tokia narsybe, dunksterėjo į tiltą, jog retėžį 
noris didei drūtą pratraukė ir didę daugybę Vytauto valczių 
su visftmi, kas jose buvo, paskandino; viens pats vokietis be- 
iszplaukęs į Jaugaliaus abazą, iszreiszkė jam kaip stiprus bu
vo Vytautas ir ko jis stokftjo. Ant galo Vytautas nebvilda- 
miesi bepagelbėti savo piles, grįžo į Parusnę; nebuvo dar į 
parubežį atėjęs, kaip sukersztę pilėje Lietuviai su Vokiecziais 
paskubino neprieteliams pilę įdftti.

Nevykus tam žygiui, Vytautas rodėsi jau nft viso atlikęs, 
bet jis ir tokioje rustoje dienoje nenorėjo dar savo savo ketė
jime gurti, nebnumanydams nei nft kur pagelbos begauti, ėjo 
į Žėmaiczius, kaipogi į Lietuvos tautos szirdį. Tenai sukėlus 
sueimą, suėję pasiuntiniai nft visų pavieczių arba apygardų, 
ilgą laiką du moję, rimoję bei iszsiteiravę, rįžosi Vytautą lig 
paskftjo savo turtais ir gyvyba szelpti, beje: Vytautą į ūkės 
sostą pakelti ar patys mirti. Dariu tftjau 32. tarp savęs di
džios kilties vyrų paskyrę, iszleido į Karaliauczių su kryžei
viais sandarauti pagelbon Vytautui, kurių tie vardai yra už- 
raszyti: Vaižebutis, Dirkstelis, Rukundė, Jauszatis, Medi
ninkų siuntiniai; Skaibntis, Eimontas, Tilenis, Daukszus, Ra
gelis, Skutczus, Kaltinėnų siuntiniai; Zilpė ir Pamplys, Rie- 
tavos siuntiniai; Einors, Eivildis, Einoro brolis, Vitė, Get- 
czus, Eitutė, Ramfttis, Kražių pasiuntiniai; Rimontas, Sur- 
gailius, Gelvainis, Jurtenis, Viduklės siuntiniai; Jaudenis rasi 
Užaudenis, Klausegailius, Aisteikė, Raseinių siuntiniai; Jun- 
dė, Viliaudė, Erims, Giniotis, Joteikė, Dramutė, Eirogalos 
siuntiniai; kurie nuėję į Karaliauczių pas d. mistrą, kurio vie
toje marczelga rėdė, apsireiszkė, jog jie visfttinai negfts su 
kryžeiviais pakajų ir bendrybą daryti, jei tiktai kryžeiviai 
pasiims Vytautui taikinėti ir jį į Lietuvos sostą pagrąžiti.

(Toliaus bus.
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Diedai.
(Strijai, 'senfiliai, ainiai)

Veikalas poeto Adonrn Mickevyczios,
Peryuldė hz lenkiszko Aleksandras Gužutis, 

('•>.)
Gustavas.
Rodydamas lapeli:
Pastari atlaikai praeitės jau atnieczioti, 
Jie neleidžia mano paminklų neszioti!
Ėjau isz daržo, žinksniai apvil, nieks ežia nelaukė, 
Neregema valdžia prie palociaus manę traukė. 
Tukstancziai žiburių tamsybes varinėjo, 
Važiftjantys szaukė ir karietos bildėjo.
Jau arti sienos esu, žigiftju vargtinai;
Ir per kriksztolihes duris veiziu akyvai:
Visos durys privertos, visi stalai užtiesti,
Szventę apvaikszcziojo —- muzika, svecziai sukviesti, 
Toastas! — girdžiu vardų — keno, negaliu tarti, 
Tėgyvftja! — kasžin koks balsas suszuko arti.
Žodžius tėgyvftja! isz daugel lupų girdėjau, 
Taip, tėgyvftja!. . ir tyliai buk sveika pridėjau. 
Tada — kad nft atminimo gyvastis netruko! 
Kunįgas antrų vardų tar — te gyvftja! suszuko.
Voi^ į duris:
Dėkavoj su j ft kais. . tai ji, balsų nugirdau, 
Už zerkolo plevėsftja, tikrai neiszmatau, 
Padūkimas manę apaklino, pecziais rėmiau. . . 
Stiklus norėjau grūsti, ir be duszios iszvirtau. 
Paskui pertraukos:
Mislijau, kad be duszios, tiktai be nftmonės!
K u n į g a s . Nelaimingas! kankinimų jieszkojai noringai, 
G u s t a v a s . Kaip paliktas lavonas tarpe tautos svodbinės 
Ant aszarotos vėlianos gulėjau isztisai.
Pabudęs iszvydau kruvinų spindulį auszros, 
Laukiu valandų, jau niekur nei balso, nei szviesos. 
Valanda perkūnui lygi, kaip amžis ilgoji!
Gal ant baisaus teisdarymo bus tokia antroji!
Paskui pertraukos isz lengvo:
Aniols smerties iszved isz daržo roiszkos grąžuos!
K u n į g a s . Dėlko gyjanczioje žaizdoj skausmų arzįti?
Sunau mano, reik senų persargų atminti:
Kad 1tas stojos, tai negalima atmainyti, 
Prigul mums Dievo likimų tame pažyti. 
G u s t a v a s .
Su gailescziu:
Drauge gyvent mums, Dievas liko savo rėdymftse, 
Vienokios szviesos žvaigždė szvietė mums vistiklftse; 
Ligus, nors iszmokyti įvairi ūmi bėgi ūmi, 
Artimiejie sav paveizda ir metų amžiumi, 
Tasai pats masinimas visame, tie nenoriai, 
Ta pati sutaiką mislios, jausmiise degimai. . .
Kad mumis vieniu, ta patybė nežinomoji;
DieVs apmetė raiszczius, o tu perkirpai! blogoji.
Did Janus rustiimas: O
Motera! pūke niekystės! vėjaus esybė!
Paveizdės tavosios pavydž patys aniolai, 
Bet duszia turi blogesnę, blogesnę labai. . •

99
i Tai po apaklino tavę aukso szviesybė,
Ir szvietanczios'garbės pūslės, vidų j'tuszcziosios, 
Kų dasilyti, te virst į auksus szaltftsius!
Kur tik atgręszi szirdį ir lupas tavasias, 
Bucziftk! ir apglobstinėkį auksus nejau triūsius'. 
Asz, kad bucziau pop u m i mano iszrankos, 
Ir mergiszkoji paveizde prajovingoji, 
Kokios lygsziol Dievas neparodė paveikslos, 
Už veidus szviesiujų aniolų gražesnioji, 
Už sapnus mano, už po j etų mųstijimų!
Gabaus kaip tu — atidftcziau jų už tavę, 
Už vienįtelį tavo saldų pažvelgimų!
Ak, kad į pasogų visus turtus sutrauktų, 
Kad paskui jfts visas auksas Tagaus plauktų, 
Kad dangaus karalystę gausęs žinocziau, 
Tai už tavę tftjaus jų atidftcziau!
Tėmijimo nft manęs nepelnys visai, 
Kad už tai, po daugel aukso ir gražyp^s, 
Praszytų tiktai, kad jai mylimasis 
Paszvenstų mažiausių dalelę gyvybės, 
Kurių veltai dėl tavęs paszvencziu tikrai! 
Kad metų, arba pusės metų maldautų, 
Vieno tik lapinimo jos gražybės, 
Vienįtelio akies mirksnio — ir to negautų. 
Ne! nesusirisziu tokiftmi vincziumi!
Smarkiai:
O tu — atszalusia szirdžia ir veidumi, 
Prąžuvai mano, smarkiausį žodį tarini! 
Ir nedoriausių ugniavietę sukurstai, 
Kurių, riszantis retėžius trūksta visai, 
Ta ugnis tarp musų pragaru m i žarfts! 
Už mano amžinų kanczių be malonės, 
Viltvyle! užmuszė — dangus tavę kovos! 
Asz pats neleisiu tavęs be koronės. . .
Einu. . . drebėkit viltvyliai! — atkersztausiu!
Ima sztiletą su padukusia iszjftka:
Blizganczius niekus neszįi dėl szviesų ponų!
Ot — tftm prileistų vyno-dėlei ponybės: 
A! iszgimę moteriszkos nedorybės!
Vainikus smerties aplei kaktų suspauski! 
Einu, kaip locnastį į peklų sukruszti, 
Einu! (užsilaiko ir užsimislija:) A ne, ne-ne!
Kad jų užmuszti,
Reikia būti dauginus, kaip pirmu szėtonu!. .
Szalį geležis! (kavoja sztilėtų:) Te varginas atminimu! 
Kunįgas.hzeina: *
Tegul jų peiliai saužinės pažeidžia!
Eisiu, bet eisiu be jokių apginklinimų, 
Eisiu, nės paveizėti ant jos geidžiu. 
Seklyczios, kur tie auksu žibantys girtftkliai, - 
Prie svodbos stalo dainftja ir ūžia smarkiai. . . 
Asz tame rūbe, su lapu ant kaktos žigiftsiu, 
Įeisiu į seklyczių ir prie stalo sustosiu. ..
Pakylsta nft stalo tauta stebėjanczioji, 
Ir kada prie manęs sveikatų užgėrė, 
Praszo sėdėt, stoviu kaip ftla nejautroj i, 
Lupos mano žodžiumi neatsivėrė.

(Toliaus bus.)



100 Vienybe
Knįgos poetiszkos.

Senkaus Jurgis ,, ,,
Vltoltorauda, puikus poematas Isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 krt(go« 
D&nelalczlo pavasario linksmybė* 
Konradas Valenrodas — —
Tėvynlszkos giesmės — —-
J&kaunos dalno* „ ,,
Naujos dainos ,, ,,
Birutės dainos ,, ,,
Tėvynainių giesmės „ ,,
Petro Armino rasztal — eilės 
Paglrėnų gobtuvės — teatraltszka
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczio, 
Apysakos.

Palangos Juze, linksmi skaitymai ,, 
Km teisybė tai nemelas puikios apysakėlė* 

isz lietuvių gyvenimo 
Pajudįkime vyrai žemę, pulki apysaka 

paraszyta patrijotiszkoje dvasėje pagal 
[ vengrlszką pono A. isz B. autoriaus 
Į kn|gutės „Kas teisybė tat ne melas

Apgarsinimai.
Turiu namus ant pardavimo ant 

labai geros vietos ir nebrangius, 
nės tik už $2000 dol. Jie už 5 me
tų bus vertus $3000, nės jie yra vi
duryje miesto, isz vienos pusės di- 
pas Waterburio, o isz antros Navei- 
hn‘o. Pirmos kliasos namai, ant 
dviejų painilijų, viskas kupuikiau- 
siai įtaisyta. Dėl biznio ir yra la
bai atsakanti, nės guli ant kampo 
dviejų nlyczių. Turi 31 pėdą plo- 
czio ir 90 p. ilgio; gražiai aptverti 
ir medeliais apsodyt. Kas nori 
gali uždėti saliuną bei sztorą. Ga
lima taipgi užpakalyje kitą namą I PMaka’ *pė Szaitabuztu* (jikinga) 
pastatyti. Bandos gaunu' už tris žlemo'’•’caro adynėiė, vokiškom raidėm 

r .. , Mužikėlis „ „
stancijas kas mėn. $7, o pats gyve- Vaikų kningelė „ „
llU apaezioje. Į Ant Nakvynės

r ’ Kaimynų pasaka
Kas nori pamatyti namus, tegul Kaukazo belaisvis 

ateina ant 12 dieną bei ant 6 vakare. “,>r "ienė«ten ir DlevM 
prasz.au raszyti ’ ant szio Negirdėtas dalgias

Jos. Melsbach N. 35 Pine PM»Mima* apie vaitą ir Jo rasztinjką 
Į Seni* Makrickas

C. T. 7 Į Vakaras Tilviko pirktolė
_ Į Gyvenimas Stepo Raudnoslo ir kiti naudingi 

skaitymai. (ketvirta dali* 
„Szlaulėnlszkio Senelio"]

Moksliszki rankvedžiai ir 
kitokios knįgos 

Knlnga dėl iszslmokinimo rokundų 
Kningadėl iszsimokinlmo visasvietinės kalbos 15c 
Apie buwlmą Dlewo ,, 
Grlesznlnkas priversta* metavotls 
Pamokslai apie trusą ,, 
Talmudą* ir musų žydai „ ,
Szkala su kalba ,,
Prieszauszri* ,, ,

adreso.

Parsiduoda

15C.

1.WC.
10c.
10c.

5c.
5c.

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

Gediminui D'L. K., paraszyta 1850 m., 
Slmanu Daukanto. Knlnga pirma, 

gmina m a tfž 1,50c- 
Hudas Senovės .Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczių 
paraszytas Siinąno Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „
Kuropos istorija su žiainlapiais ,,
Lietuvlszkos Dainos isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczių .^otiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apteka Dlewo ,, ,, ,, „
Aukso Verazls, labai pulki drama ,, 
Bolestawas arba antra dalis Genowefon
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę 

žydo ir piktą augynimą wajku >1,00. 
Kglė, žalczlų karalienė ir Iszgriovlmas Kauno 

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

Ilistorije gražios Katrukos ir jos visokį 
,, ,, ,, atsitikimai

1,00.
50 et 
200c

15c.

»c.

15c.

15c.
5. 

20c. 
15c. 
15c.
5c. 
5c.

5c.
5c.
5c.

5c.

15c.

ukiszka
Hunlock

25c.

‘25 et. 
20 et.

1,00 et. 
>1,00. 
20 et. 
30 et.

Farm a 63 akrų gerai iszdirbtos 
žemės, sd triobėsiais ir visa 
padarga ir dailu sodu 
Thownship Pa. parsiduda pigiai ir
ant gerų; is/.lygų. beje už 12,000; 
nu pradžių galima įmokėti pagal 
iszgalėjimą, o resztą mėnesiais arba Kaip įgyti pinigus ir turtą 
metais su mažu procentu. ' Girtybė

Norintiejie pirkti tegul atsiszau- 
kia ant szio adreso:

Mr. Samuel Afore 
i Luzerne Luzerne Co. Pa. 
arba i „Vienybės“ rėdystę (101

75c.

75c.

75c.
15c.
OV

20c.
30c.
20c.

1.00c.

65c. 
10c. 
40c.
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PATENTS

pritindamas savo pilną 
<> mes prisiusime 
pažiūrėjimo ge

li- tikrą Aineri- 
LAlKROI>fiL(,

Promptly secured. Trade-Marks, Copy rights 
and Labels registered. Twenty-five years ex
perience. We report whether patent can be 
secured or not, free of charge. Our fee not due 
until patent Is allowed. 3*2 page Book Free.
H. B, WILLSON 4 CO.. Attorneys atJ^W, 
Opp. if. B. i'uk Office. WASHINGTON, D. O.

dėl lietuvininkų pas 
SILVESTRĄ PAUKSZTĮ

Edwardsville, Pa

Bziczia 
liausi,

Tai pas Pauksztį vi
ską gausi.25c.

10c.
Ilistorije apie grąžę Mageloną, dukterį karaliaus 

isz Neaoollo Ir apie Petrą kareivĮ 40c.
Ilistorije isz laiko Francuzkos

„ ,, vainos Afrikoj’ 30c.
Isz po budelio kalavijo ir Kajlmas. dvi puikios 
apysakos, ant lletuviszko perdėjo V. Stag. 40c. 
Istorija S iptynių Mokintojų

„ ,, ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Mlloslawskis — — 80c.
Jnoztpas Konlusz.»wskis, arba kankinimas

Unl|otų po valdžia maskoliaus 50c.
Kabalas talpinantis savyje visokius užminimus 

ir ant jų reikalaujanti atsakymą 10c.
Konstitucija dėl darbin|kų — 10c.
Namelis pusteln|ko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorije isz lajko 

80 ct.

5c.
15C.
5c.

10c.
20c.
20c.
20c. ,
10c. '

,, ,, ponawojimo Nerono
Pujkus apraszymaj tikru atsytiklmu isz 

„ ,, j czesu wajnos 1863 metu
Prawadnlkas angelskos kalbos neahdar.

„ I „ „ atidarytas
Pujkns apraszytna* apie Lietuvą 
Hinalda Rinaldinas ,, ,,
Senowes apraekymas apie Duktery

,, ,, Filypo Karejwlo 50 ct.
Sumyszymas arba bajine tūry dydeles akis 
Tykra tejsybe isz Suwaiku gubernijos 15 et.
Szwiesa Dlewo ,, ,, ,, ,, 65 ct.
Titkus Persų Karalius, , ,, ,, 25 ct.
Užsystanawik ant to geraj ,, ,, 50 ct.
VVitastr Korynna hlstorije isz lajko persekiojimo 

Bažnyczios 8. per Deoklecijana 95 ct.

40 et.
$1,00 

$1,25. 
$1,00.

$1,50 ct.

daus, vyno cigarų ir t. t. 
Ateik broli pamatyti, 
Ir to visko pabandyti.

Paveikslas!
Nori gružlį tautiszką paveikslą, 

nusipirk paveikslą

15c.

10c.
10c.

rSJUHs1
V 
F

» i t 'j. . • y

> . Kiekvienas 
lietuvis turintis nors kibirksz.tėlų 
tautiszko jausmo, privalo turėti savo 
numušė paminklą to kruvino atsiti
kimo. Prekė 50 centų.

A. Ossowski,
337 Noble str., Chicfigo 111.

Kningos 
pargabentos isz užmari: 

yfalda knygos.
Aukso Utorlns, arba Szaltinis danglszkn skar- 

bn 2.00 iki 3 00.
Garbe Diewuj ant auksztybės „ ,, ,, $1.50. 
Balsas B tlandėlė.s 1.25c., 1.50c. Ir 2.00c.
Knlnga giesmių arba Kantlczkos ,, 
150 Paalmu Dowldo karaliaus ant 

paveikslo kantlczkų
Istoriszkos doasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vieszpatles Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno įstatymo „ „ ,,
Gyvenimas Marijos „ ,,
Menuo Hzwencziaislos Marijos Panos 
Bopulej Motynos Diewo ,, „
Kvangelijos supuikeis apdarais
Gywenlmaj Mzwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczla ir ketvirta 
dalis už kožną dal| po ,, ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Istoriszk^/ knįgos soietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos ,, „ ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Aplir.krasztls kun. Petravycziaus | Vilniaus 

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

nedėkingi, graži knjgutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkaisnS pat 

. krikszto Lietuvos 
Žiponas bei žiponė ,, ,,
Žirgas ir vaikas ,, „
Vytautas didis Lietuvos kun|galkszUs 
Apie seaovėe Lietuvos pili* ,t

5c. Ir 
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 5c. 
Apie Dangų 5c.
Finai ir jų gyvenimas, ir pirmutinė szalna lik:. 
Lietuvos gaspadlnė 10c.
Žodynas knn. M. Miežinio $200.
Naujas elementorius [1895 m.) apdarytas 

su puikiais paveikslais
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c , dėl perkupczlųpo 
Kalendoriai ant 1889, 1890 Ir ant 1891 m. po

Įvairios dvasiszkos knįgos,
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvoncių ir dl 
džioslos nedėlios, 
Tiesos Žodžei, 
Fillotea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokiiis Hzventųjų ,, ,, ,,
Iszguldimas metiniu szweneziu 

labai naudinga kningelė 
Mokslą* Rymo kataliku „ ,,
Kas yra grlekasf ,, „
Nekaltybė ,, ,,
Vartai dangaus ,, „
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra ntViai; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Dlewo sudo 
Raktas | dangų ,, ,,
Didžioji nedėlla ,, ,,
Kaip 8umeniją nuspakajjtl ,,
Vadovas | dangų ,, ,,
Prislgatavojimas ant smerczlo ,, 
Draugija dėl duszių ,, ,,
Lietuvlszkos miszios ,, ,,
Kasdieninės Maldos

Notos dėl partapijong.
Varpelis (valei*) 30c. Dėdienė [polka]
Sudiev [mazurka] 40c.

Paveikslai [abrozai].
Kražių skerdynė 50c. Paveikslas Gedimino 30c. 
Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijos 25c.

Visokį Abrozėlial *n maldelėmis po 5centus.

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

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

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

10c.
5c.

30c

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

LOCNOS SPAUSTUVES
Lietuve* Istorija, n4 seniausių gadynių iki

CAN I OBTAIN A PATENT f Fora 
prompt answer and an honest opinion, write to 
NUNN* CO., who have bad nearly fifty years’ 
experience In the patent business. Communica
tions strictly confidential. A Handbook of In
formation concerning Patent* and how to ob
tain them sent free. Also a catalogue of mechan
ical and scientific books sent free.

Patents taken through Munn A Co. receive 
special notloelnthe Scientific Aiuericnn, and 
thus are brought widely before the public with
out cost to the Inventor. This splendid paper, 
issued weekly, elegantly Illustrated, has by far the 
largest circulation of any scientific work In the 
world. 93 a year. Sample copies sent free.

Building Edition, monthly, 12.50 a year. Mingle 
conies. 'Hi cents. Every number contains beau
tiful plates, in colors, and photographs of nei 
houses, with plans, enabling builders to show tin 
latest designs and secure contracts. Address

MUNN A CD., Ntw YORK. 3<i 1 Broadway

Naujiena, Naujienai!
Kas isz lietuvių neragavo, Lietu

voje būdamas, buvarsko alaus? 
Kaip jis skanus ir sveikas buvo; užkaitydavo 
kraują ir Hzirdį pradžlugidayo. Amerikoje tokio 
alaus iki szlol nebuvo Bet paskutiniame laiko 
atsirado labai Į j( panaszus, beje LENK18ZKA8 
AMERIKOS ALUS. Jis yra malonus gerti, Rai
džiai ruksztus, sveikas. Taigi lletuvlszki ir len 
klsz.kl saliunlnkai privalo parsitraukti to A MERI 
KISZKO POL8KO ALAUS ir savo tautlecziUR 
jurui vais/.lntl.

KURZEJA & TOBOLEWSKI
The Polish American Brewery

Danville, Penn’a.

Tikrai Amtrikhdw LaiKrOdellS.
STEM 

wind niuią ir priftlųsk mums, t SET 
LADIES .

CENTS,l,lr"H<l. 
SIZE Hit »»t 

riaušių 
kisz.ką 
kurio nieks iki aziol už 
tokią prekę nesiūlijo. 
Jin yra paaukautas, 1 .į 
prabos auksu, eu ti
krai aiuorlkiezkalH vidu
riais, ant 20 luotų užgva- 
rant utas, ir iszsižiuri 
kaip gryno aukso laikro
dėlis už ^40. Apžiu- 

O rėk JĮ express*)* otlico, ir 
jeigu tav palike, užmo- 

r* kėk >7.Ml, o jeigu ne, ne
mokėk nieko. Prislųsk 

au orderiu 50c. markėmis už dailų $3.50 11 prabos 
paaukautą lenciūgą, arba prislųsk $7 50 su orderiu 
tai gausi j( uždyką. Jeigu azeazia laikrodėlius 
nupirktam bei pardutum, tai vieną gautum uždy- 
ką. Adressas

Royal Mfg. Co. Depot.
Unity Bldg., CHICAGO, ILL.

prasz.au



