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Plmiili, Pa., 13 d. Birai.
Daugybė yra lietuvių, apsi

gyvenusių Su v. Valstijose ir 
prabuvusių kėlės deszimtis 
metų, iszauginusių savo vai
kus ir sulaukusių žilos galvos, 
bet ar jie įsteigė kokių atmin
tį apie savę, ar gali ką laimėti 
naujai suaugusi lietuviszkoji 
gentkartė? Gal būti skaity
tojai atsakys, kad nieko, ir asz 
sakau, kad iki szioliai lietu
viai, gyvenantiejie Amerikoje 
miegojo,1 ar mažu pasakas pa
sakojo, ar mokinosi loszti, ne
sirūpindami apie apszvietimų 
proto ir savo vaikų. Nesirū
pina jie ir dabar, kadangi isz- 
girdę sznekant apie mokslainę 
ir susivienyjimu sako: „tai isz 
to maža nauda, su lietuviszka 
kalba toli nenueisi, reikia 
angliszkai mokytiesi“ ir laiko 
sav už garbę, kad vaikas kal
ba perk rai pytais lietuviszkais 
žodžiais, maiszydamas į jūs 
didesnę pusę angliszkų žodžių. 
Teisybę sakant, negalima vi
sus tokiais vadinti — jau szių- 
dien yra iszmananczių gerai 
lietuvystės roikalus, bet pagal 
senybiszkų papratimų, tuni ir 
žiuri per pirsztus, tankiausei 
tarydami: „ar asz busiu ar 
ne, ar prisidėsiu ar ne, o bus 
dkrbas padarytas ir be ma
nęs“. Ne, mano broli, jeigu 
visi tik atsidėsime ant tų my- 
linczių tėvynę darbinįkų, tai 
jie bedirbdami ir galų gaus, o 
vis vieni, kaip buvo, ir pasi
liks. Kad jie dienų ir naktį 
nesustodami dirbtu ir vienytu 
lietuvius, o jeigu visi szitaip 
atsakys, tai kų vertas bus jų 
darbas? Ten yra stiprybė ne
pergalima, kur tauta susidaro 
draugijų ir visi pagal savo pa- 
jiegas szelpia jų, kurni kas ga
lėdamas — kas turtu, kjs ? žo
džiu, o kas darbu. Bet jeigu 
vienas ant kito tiktai tikėsi
mės! ir nesistengsime sudaryti 
sųsivienyjimo, jokiu budu ne
bus galima pakelti savo vardų 
tarptautiszkai, kulturiszkai ir 
pagerinti būvį ateitėje. Tu

rime mes sekti jų pėdomis, 
turime platinti tarp savęs 
mokslaines, turime szelpti vi
sus moksliszkus užmanymus. 
Tada apturėsime didelę nau
dų, kurios dar iki sziol nepa
žinojome.

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rėdyba. Ne- 

pastygsta maskolius, neprasi
manęs ko naujo, kūm galėtu 
mums kenkti, arba kas jam 
pasirodo, jog mums kenks. 
Va jo naujas, sulyg sziol ne
girdėtas, prasimanymas: vai
kinai, kurie iszdavė ekzaminų 
ir nori įstoti į dvasiszkų semi
narijų, turi iszdavinėti gimna
zijoje isznaujo ekzaminų isz 
gudiszkos kalbos, geograplii- 
jos ir istorijos. Įstabus daig- 
tas: vaikinas iszdūda ekzami
nų gimnazijoje, paskui už ke
liolikos dienų važiūja iszdavi
nėti į seminarijų. Kad per tų 
keliolikų dienų galėtu už- 
mirszti viekų, kų žinojo, tai 
negalimas daigtas; tai kam tas 
antrasis ekzaminas? Gal gu
dai mislyja, kad ant ekza- 
mino dvasiszkoje seminari
joje aspirantai isz bai
mės užmirszta, kų pirmi aus 
buvo iszmokę? ir tas atsitinka 
tik su gudiszka kalba, geogra- 
phi j a ir istorija? Žinoma, to 
viso nėra, tik maskolius nori 
sumažįti skaitlių kunįgų, dėl
to apsunkina įstojimų į dva- 
siszkųjų seminarijų. Tųjį į- 
stojimų gali visai diktokai ap- 
sunkvti: na, iszdūs vaikinas 
ekzaminų gimnazijoje, paskui 
antrusyk iszdūs į seminarijų ir 
vėl turės grįžti ant ekzamino 
į gimnazijų. Ekzaminų gim
nazijoje, nėra abejonės, bai
siai apsunkys, tai kad ir gerai 
mokėdami gal retai katras isz
dūs, ir isz priimtųjų į semina
rijų gal nė pusė negalės pa
tekt į jų, nės gudai pasakys, 
kad pas jūs neisždavė antrojo 
ekzamino. Szitas jų užma
nymas iszrodo kas žiu kokiu

pasakiszku, kad žmogus neno
ri nė tikėti, jog tai teisybė, o 
vienok taip yra.

Paskui vėl eina garsas, kad 
konsistorijos visus reikalus 
ves patys gudai, palikdami 
kunigams tik tūs, kurie pa
prastinai vedasi lotyniszkoje 
kalboje. Czia ir vėl masko
lius sėda ne į savo rogias, o į 
kur jas nori nusukti, tai labai 
aiszku.

Nors jau du metai sukako, 
kaip numirė Seinų vyskupas, 
bet dūti naujų vyskupų Seinų 
diecezijai maskoliai dar netu
rėjo laiko’: Seinų diecezija ir 
sziųdien be vyskupo. Dabar 
paskutiniu laiku pareina ži
nia, kad į Seinus esųs paskir
tas per vyskupų Varszavos 
vyskupas — suffraganas Rusz- 
kys (Ruszkevyczius).

Dangus. .. lietuvystės vėl 
niaukstosi, tamsus debesiai tik 
kankinasi. Ant rubežiaus 
laėmė didelį pakų (už 100 

rublių) lietuviszku knįgų, 
daugiausei maldaknįgių. 
Tos ir kitos priežastys įjudino 
policijų ir dabar, kaip girdėti, 
ketina apsisukti aplinkui. 
Vienų vaikinų, Regų, apie ku
rį jau porų kartų rasziau 
„Vienybėje“, vėl isznaujo 
aresztavojo. Kų su jūm darė, 
neteko girdėti.

Ir netik lietuvystės, bet ir 
sziaip jau dangus apsiniaukė 
ir lyja kas dienų. Žemę atli- 
jo, ir isz to ukiuįkai džiaugia
si, bet ir nesmagumų jiems tas 
lytus daro: rugiai beveik visų 
nukirsti, o toli ne visų suvež
ti. Sziltas lietus, jei nepa- 
liaujancziai per kelias dienas 
krapina, netrunka sudaigyti 
javus.- O szis lytukas toksai 
ir yraS sziltas ir nepasiliau
jantys, nors, teisybė, nesmar
kus. Nelijo, buvo bloga, da
bar lyja, ir vėl negerai!

Nežinia per kokių priežastį, 
suszaukė szaltyszius į vals- 
cziaus kanceliarijas ir jiems 
įsakė, kad žmonėms savo lovos 
įkalbėtu, kad jei nusileistu isz 
padangių žmonės, 

nesibijoti, nės tai esu toki pat 
žmonės, tik jie ant aerostato 
(baliono) laksto. Ypacziai 
da, jei tiktusi tiems padangių 
keliaunįkams kokia nelaimė, 
tai dar pridera jiems suteikti 
paszelpų. Dar jiems buvo 
iszpasakotas toksai atsitiki
mas, kad vienam balionui nu
sileidus žemyn, tūlo kaimo gy
ventojai iszbėgiojo į visus szo- 
nūs, vietoje dūti paczelpų ne
laimingiems. Galiu czionais 
pridurti, kad mus žmonės jau 
nėra toki paiki, kad nū aeros
tato bėgioti į visas szalis. Jei 
macziusių aerostatų mažai, ar
ba ir visai nėra, tai vargu tok
sai rastųsi, kursai nebutu apie 
jį nieko girdėjęs.

J. Vėžys.

— Suvalkų rėdybos. Die
nų 17 Berželio, szio 1895 m. 
pasimirė Rudaminoje ap
gailėtinas, didei nū visų myli
mas, prabasztis Rudaminos 
parapijos, kunįgas Vincas 
Jonkaitis. Kų apie gyve
nimų a. a. kunįgėlio J on kai- 
ežio, nieko nemislyju kalbėti, 
primindamas tiktai tų, kad 
Rudaminos parapijonys tiek 
didelis, tiek mažas, o visi vie
nu balsu kalba, kad kolei 
Rudamina Rudaminu, tokio 
gero prabasztėlio neturėjo, nė 
neturės. Laike laidotuvių 
kiekvienas buvo gailiom asza- 
rom apsipylęs, kiekvienas 
szirdingai ir prastas, ir bagotas, 
ir mažas, ir didelis gailavo, ne
tekę dvasiszko savo tėvo. Jei
gu taip graudingai isz gailesz- 
ežio yra sujudintos szirdys pa- 
rapijonų, turbut turėjo ir but 
geros szirdies nabasznįkas dėl 
jų. Vienkart su kitais jo pa- 
rapijonais, priduriu ir asz nū 
savęs žodžius maldos: „amžinų 
atilsį dūk jo dusziai Vieszpa-
tie“! —

Atidavę paskutinę savo tar
nystę Rudaminos parapijonys 
savo dvasiszkam nu mylėtu i 
tėveliui, pradėjo rūpintis, 
kaip žinomų, veik kožnas;

tai kad jų 'pradėjo tūj sznekėtis, kas tok*



. Vienybe
sai bus ateinancziu jų pra- 
baszczium, kas toksai apims 
valdonystę parapijos ir bus 
vadovu szventos vieros. Ne 
ką trukus, nėsa tą paczią die
ną laidotuvių jau ir pasklido 
paskalas, kad ant prabasz- 
cziaus Rudaminos tapo pas
kirtu kunįgaa Jonas Giedrai
tis, regensa Seinų seminarijos 
ir kad tasąi naujas prabasztė- 
lis keta valdyti reikalus para
pijos taippat, kaip rėdė kita
dos a^a. kunįgas Boldoka, tai 
yra, kad kaip buvo regensu 
seminarijos, taip ir bus, o tik
tai ką atsiimsęh naudas ir gy- 
vensęs Seinūse, taippat, kaip 
kunįgas Boldoka būdamas 
Petropilėje, valdė tą parapiją, 
atsiimdamas tiktai pelną, do- 
chodus.

Ir kaip greitai parapijonų 
gailios aszaros, szirdingas gai
lestis mirusio pavirto į mur
mėjimą, tiesiok sakant į ne- 
apikantą naujo prabaszcziaus 
Už jo tokią mislį, už jo nepa
sirengimą persikelti ant tikro 
gyvenimo į Rudaminą.

Kaip kas isz szalies žiūrėda
mas ar klausydamas to murmė
jimo žmonių, gali nusidyvyti, ir 
pasakyti, kas tai parapijai gali 
kenkti? juk dėl jų vis tik tiek, 
ar jisai gyvęs Rudaminoje ar 
Seinūse, ar per tai bus trys 
kunįgai, jei gyventu Rudami
noje, — ar tiktai bus du, jei 
pasiliks Seinūse, bile tiktai jų 
reikalai dvasiszki bus iszpil- 
dyti, užganėdinti. Taip rodos 
ir verta butu būti. Ale vie
nok murmėjimas tasai nesibai
gia, nenyksta ale prieszingai 
kas kart, vis tolyn didina 
si ir auga ir net kaip klausai 
rengiasi raszyti praszymus 
netiktai į dvasiszkąją valdžią, 
bet ir į svietiszkąją, idant ne
atbūtinai kunįgas Giedraitis 
arba persikeltu su visu į Ru
daminą gyventi, o jei to neno
rės^, tai kad su visu nė ne
apimtu tos parapijos.

Ką priesz parapijonų < tūs 
murmėjimus ir tais jų pra- 
szymais to nežinau^ tiktai no\ 

mi negirdį, nematą ir dau 
giaus nieko, o Rudaminos pa- 
rapijonys mokėdami algą tre
cziam kunįgui, isztikrųjų tu
rės pas savą tikti jūs du. Bet 
kaip pagal szventą teisybę 
privalo būti? Griežlė.

riu papasakoti priežastis, ku
rios priverczia parapiją prie 
tos neapykantos naujo pra- 
basztėlio.

Mat kitados, kada tokiu ba
du valdė Rudaminą a. a. kun. 
Buldokas, tada dėl Rudaminos 
parapijos buvo nū valdžios 
priskirti trys kunįgai ir visi 
trys gaudavo randavas algas. 
Mirus kun. Buldokai, o užsto
jus prabaszczium nesenei mi
rusiai minėtam k. Jonkaicziui, 
valdžia (kokia valdžia ar dva- 
siszka ar svietiszka, to neži
nau) iszkėlė vieną vikarą 
drauge su randava alga į kitą 
parapiją, palikdamas dėl Ru
daminos, tiktai du kunįgus — 
prabaszczių ir vikarą. Pa- 
rapijonys norėdami turėti 
tris kunįgus, nėsą parapija 
yra nemaža, pasiraszę, kad jie 
patys mokėsę algą trecziam 
kunįgui, padavė tūs paraszus 
ant užtvirtinimo ir ‘ papraszė 
trecziojo kunįgo. Tas viskas 
buvo užganėdinta ir parapija 
veikei gavo kunigą treczią, 
kuriam pagal aprokavimą, 
kožnas kiek nū ko prigul, pinį- 
gus ant jo užlaikimo davė. Isz 
tos tai priežasties ir pakilo ta
sai murmėjimas parapijonų ir 
kožnas kalba kad kun. Gied
raitis sėdėdamas sav sveikas 
Seinūse atsiims netiktai pelną 
(dochoduus) parapijos, bet ir 
algą prabaszcziaus, o Rudami
noje gyvętu tiktai vienas kun. 
ant valdžios algos, o kitas ant 
parapijos, ir tokiu budu para- 
pijonys, mokėdami algą tre
cziam jam kunįgui isz tikro tu
rėtu pas savę tiktai du.

Na tai ir matot isz kur pa
kilo murmėjimas parapijonų, 
ir kad jie, kaip žiuri, tą mur
mėjimą turės ant tikro isztei- 
siutą, kaipo pasiliks nuskriaus
tais. Bet kągi pasakys Seinų 
daug-galingi kunįgai, valdonai 
decezijos, ant to? Greięziau 
numes bėdą ant ko, kad tai 
tas ar tas turėjo suerzįti,, su- 
kerszįti parapijoms ir tą jųjų 
murmėjimą, tą jų skrandą pra
leis pro savo auseles, nudūda-

Vylniaus rėdyboje taip žie
miniai javai, kaip ir vasarojas 
yra labai prasti. Kauno rėdy
boje rugiai yra vidutiniai, o 
vasarojas puikus. Latvijoje, 
ypacz vaisingesniūse pavietūse, 
javai dar geresni. Po kalves- 
nias vietas ir prie smiltynų ru
giai jau nupjauti ir suvežti. 
Ant turgaus net szvieži ru
giai atsirado, per kuriūs tu- 
jaus ant jų prekė nū 2 
rub. 10 kap. ant pūro ant 1 
rub. 60 kapeikų nupūtė. Isz 
priežasties lietaus, szien pju- 
ežio laike, daugel pievų tiktai 
po Rugpjuczio bus szienauna- 
m a. Nū Septynių Brolių 
Miegtanczių lyja kožną maž
ne dieną, kad ne nū ryto, tai 
nū vakaro. Kaitros daeina 
Liepos mėnesyje sulyg 22 laip
snių pagal Reomiuro.

— .Nu Biržių. (panevė- 
žio paviete) grovas Tiszkus 
daugiausei Paryžiuje gyvena 
ir ten pinįgus leidžia, daugel 
miszkų pardūdamas anas že
miu Nemunėlio upe, o paskiau 
Musza leidžia pro Jelgavą į 
Rygos pajūrį link. Kas metą 
iszkerta ant 160,000 ketvirtai
nių sieksnių, isz kurių 
daug pakelėje Jelgavo
je sunaudota tampa. Szį- 
met tas malkas leidžiant 
daugel iszkados apturėta, nes 
nū pavasario maž vandens bu
vo; malkos ir visokios balkės 
žemyn per vandens mažumą 
eiti negalėjo, per tat daugu
mas primirko ir nuskendo. 
Biržų administracija tūs nus
kendusius medžius labai pigiai 
pardavinėja. Viens gaspado- 
rius ant Nemunėlio upės nus
kendusių malkų ant pusės 
versto tos upės ilgumo nupir
ko ir padarė isz to 6 sieksnius 
geriausių malkų, nekalbant

jau apie kitus. Tas malkas 
maži vaikai, po negilią upę 
braidydami, po vandenius su
lyg krantui privilkinėjo, o vy
resni- ant kranto krovė. Nors 
grovas trotyjo, bet biedni žmo
nės tūmi kartu labai pasinau
dojo. — Apie Biržius lietuviai 
kalyinai daugiausei gyvena, 
taigi tie po raaskoliszkus su
dus dėl !Žemės besiprovodami, 
o norėdami per maskolių prie
žastį pelnyti, daugumas pra- 
voslavną tikėjimą priėmė. Ki
tas vėl savo brolį užmuszė, o 
norėdamas katorgos iszvengti, 
pravoslaviją priėmė. Isz ka
talikų pravoslavną tikėjimą 
priėmė tiktai vienas gaspado- 
rius." Dabar nors tie lietuviai
pravoslavnų pareigų pildyti ne
norėtu, bet Biržių popas to 
reikalauna, o neklausanczius 
uriadnįkai ir policija su nahai- 
ka (bizūnu) į cerkvę varo.

Nū pat pavasario Lietuvoje 
taip baisiai lietaus nebuvo 
ir ganiklos prastos, kad *nū 
žiemos karvės atsigauti nebe
galėjo, labai mažai pieno isz- 
davinėdamos. Vienas gaspa- 
dorins nū Reseinių pasakojo, 
kad isz deszimties melžemų 
karvių gauna tiktai kvortą 
pieno, taip kad nėra kum sro
ves užbaltinti, o jau apie sū
rius ir sviestą nėra ko nei kal
bėti.

—Joniszkėy Szaulių pavietas. 
Kaip jau pirmiau buvo pasa
kojama, kad Vainiszko studen
to tėvų namūse krata buvo. 
Taigi dabar pasirodė, kad ten 
atrasti buvo ir lietu viszki ran- 
kraszcziai apart lietuviszkų 
knįgų. Už tūs rankraszczius 
penkto kurso studentą Vainei- 
kį, kurio ranka tie rankrasz- 

' ežiai raszyti buvo, suėmė ir į 
Isz bų 

vi 
ir 
e- 
už

Szaulių kalinį įsodino, 
pat namu buvo suimtos ir d 
moteriszkės, regis jo motina 
sesū, kurias paskui, kaipo n 
kaltas, paleido. Vaineikis 
600 rublių parankos gali būti 
paleistas, bet regis jau univer
sitetą mediszko fakulteto mas
koliai jam baigti nedaleido.



Lietuvininku
— Isz Latvijos. Jelgava. 

Licitacijos laike, kuri an Dra- 
veneko skolinįkų naudos buvo, 
Deiczmanas ir Kalnisz isz Ry
gos „Austru mą“ nupirko už 
1500 rublių ir szį rudenį pra
dės toliaus leisti. Visi rokū- 
ja, kad pigiai nupirkę padarė 
didelį interesą - Jelgavos pilis 
nebeturi nei vandens trauki
mo taip kaip visi miestai, nei 
kanalizacijos. Dabar inžinierius 
Kleinas ketina artizeiszką szu- 

, linį padaryti, kuris dūs 4,000 
viedrų ant dienos vandens. 
Valomi tai po jau yra kanalai 
dėl visokios smarvės į upę nu
leidimo. Miestas jam už tat 
dūda 8,000 rublių, bet anas 
gaus ir daugiaus, nės miestas

• daro dar didesnius pareikalavi
mus — Jelgavoje 3 adynoje 
isz ryto 24 (12) Liepos ant 

■ katalikų ulyczios gaisras atsi
tiko.

— Liepoje. Sudegė grovo 
Zubovo isz Szaulių, alaus krau
tuvė, kurios užrundytoju lie- 
tuvnįkas p. Ambrozaitis buvo.

Į Rygos pajūrį f Majorai, 
Dubaltai, Karlsbad, Asern, 
Szaliok ir t. t. per szį sezoną 
dėl pasigydymo ir jurėje pasi 
maudymo baisiai didelis susi
važiavimas, nes yra į 60,000 
žmonių. Sulyg szioliai taip 
daug nebūdavo. Labjausei 
ežia atvažiūja isz Petropilio ir 
kitų Maskolijos szalių.

• •

Isz Kitur.
Suvienytos Valstijos.

— Chicago, Ill., 9 Rugpju
czio. Ateina žinia isz Albu- 
(Įuerųue, N. M., jog vakar ant 
geležkelio Atlantic & Pacific 
atsitiko baisi katastrofa ant^ 
stoties Grant, 100 mylių į va
karus nū Albuquerque. Taigi 
iszėjo isz vėžių trūkis ir keli 
vagonai susikūlė. Iki sziam 
laikui žinia, kad dvylika ypa
tų likosi ant vietos užmusztų, 
dvideszimts penki baisiai su
žeisti.

-— Jackson, Miss., 9 Rugpj.

Vyskupas Galloway aplaikė 
telegramą nū kn. dr. Parkero 
ir Reido isz Shangai, kuris 
sekaneziai skamba: ,,Baisi

Važiūk į Washyngton‘ą“.

— Isz Chicagos. Czionai 
lietuviai dasilaukė vieną ir 
geriausią lietuviszką krautuvę 
laikrodėlių: Kelpsch Noreiko 
& Co. Velyjame visiems lie
tuviams pirkti 
lenciūgėlius, žiedus ir kitus 
daiktus no jų, nės tai yra tikri 
lietuviai, katrie gauna dau
giau ir daugiau kostomerių 
kožną dieną. Jie padidino/ 
savo biznį pardūdami ne tik
tai vienus laikrodėlius, bet ir 
visokius daiktus kaipo: ma
sinas dėl drukavojimo gro- 
matų, maszinas dėl siuvinio, 
armonikas, britvas, peilius ir 
t. t. Iszsiunczia daiktus į vi
sus miestus ir mietelius Ame
rikos. Kas prisius savo adre
są, gaus lietuviszką kątaliogą 
ir gražų abrozėlį dykai. Ad- 
resavok taip: Kelpsch, No
reiko it Co. 105 Brown St.

— Konstantinopolis, 10 d. 
Rugpjuczio. Isz Tarsus, Ma
žo joj&Azijoje, atėjo telegra
mas apie naujus pasikėlusius 
maisztus tarp . muzulmanų ir 
Armėnų. Muzulmanai už- 
pūlė ant tenyksztės armėnisz- 
kos mokslai nės, sumuszė stu
dentus ir grąsino misijonoriam 
sraerczia.

-x- Paryžius, 9 Rugpjuczio. 
Departamentas Laine infer i- 
cure aplaikė patikrinimą nū 
^Idžios link užtraukimo sko- 
To^ant 4,000,000 frankų, ku
rias sunaudos ant padidinimo 
pOrtų i uždėtuvįų Hawre‘je. 
Visos sumos ant to dalyko 
reikalai) jasi 27,000,000 frau-

— Rymas, 9 Rugpjuczio. 
Amerikoniszki piligrimai nu- ustralija, 10 

Apie prigėri-

mą garlaivio Catterthum tapo 
aplaikytos sekanezios žinios. 
Laivas tas turintis 70 kelei
vių, užėjo ant pavandeninės 
Ūlos tada, kada visi keleiviai 

| ir didesnėji dalis darbinįkų 
ramiai sav miegojo. Tiktai 
tris Europieczius ir antrą api-

— Londonas, 9 Rugpju- cierą iszgelbėjo, o kiti visi su 
ežio. Pranesza isz Sydney, laivu nuėjo ant marių dugno. 
Australijoje, kad angliszkas Iszsigelbėjimui žmonių kenkė 
garlaivis Catterthum, važiū- audra, kuri siautė laike susi- 

laikrodėlius, i jantis isz to miesto į Shanga- muszimo. Kiek iki sziolei ži- 
jų, užėjo ant pavandeninių ūlų noma, tai prigėrė 60 žmonių, 
arti Brisbane ir prigėrė. Ne- tarpe jų 40 Kynų. Laivas 
k/prie žmonės iszsigelbėjo. nuėjo ant marių dugno į ke- 
/vienok, stokūja daugelio ke- lias minutas po susimuszimui 

Ileivių, kurie, žmona, prigėrė. |į Ūlą.
— Londonas, 9 Rugpjuczio. 

Į Pall Mall laikrasztį prane
sza isz Shangai, jog žmonių 
gaujos užpūlė ant krikszczio- 
niszkos misijos Ching Caw, 
Taiping, Hupeh ir Aulmi. t (ląsa.)
Misijonoriam pasisekė isz- Senajnotina atsitraukiA, nu
trukti į saugias vietas. eina podraug iki vežimui ir ten

— Londonas 11 d. Rugpju- pūla. Motina ir tėvas, prisi- 
czio. Atėjo žinia į Daily spaudę prie vežimo, verkia. 
News, kad Vladivostoko gu- Seserys ir sužiedotinė atsitrau- 
bernatoraius prisakė iszvyti vi- kia užpakalyn ir kožną atne
šus žydus isz savo gubernijos, sza po ryszelį, kuriūs sutaisė 
dūdant jiems tik tiek laiko, Pridziui ant kelio. Ryszeliai 
pakol iszpardūs savo tavorą, esti supakūti ten pat vežime, 
ką turi, ir turtą, ką negali Pridis po sykį apglėbia kožną 
paimt su savim, pardūs. Keli it tad su abu bernu pagelba 
szimtai žydų yra apsigyvenu- įlipa vežiman. Pridis jiems 
šių Vladivostoke. noris isztarti kokius su rami -

--------- ’ nimo žodelius,
— Buenos Ayres, 10 Rug- |aszaros rida.... 

pjuczio. 600 Ispanų užsira- 
szė sav vali ai, kurie taps isz- 
siųsti ant salos Kubos, kad 
galėti^ su maisztinįkais.

— Madryt, 10 Rugpjuczio. 
Valdžia iszsiunczia sziame mė
nesyje 33,000 kariaunos ant 
salos Kubos, Spalių-gi mėne
syje iszsius dar 20,000, jeigu 
to reikalai!tusi.

— Hawanna 8 Rugpjuczio. 
Ispaniszki apicierai laivų Ma
ria Christiana ir Sanchez Bar
čai ztegu i pranesza, jog arti 
Colorados ūlų sutiko žuvį il
gio 50 mastų.

— Persija. Czionai viesz- 
patauja didelis neiszteklius. 
Dūna labai pabrango ir isz 
priežasties to brangumo sostą- 
pi Įėję pakilo maisztas, laike 
kurio kelios ypatos tapo nu-1 
szautos. /

tomo sožiolotioč,
Apysaka isz baudžiamos ya.dyni'i^

bet paežiam 
Žirgai tapo 

pavažiūti toliaus, o jų vieton 
kiti privažiūti.

Tapo iszvestas Drukių An
drius. Szis iki sziam laikui 
nebuvo žinojęs, ar verkti, ar 
ne, bet dabar matydama tiek 
daug žmonių verkianezių, pra
dėjo raudoti balsei.

Vedėjai apsistoja. Isz žmo
nių būrio verkdama ir aima- 
nūdama iszeina Andriaus sesū. 
Vienoje jos rankoje esti rūbų 
ryszelis, antroje kelio pyragas. 
Ji apglėbia Andrių ir pradeda 
raudoti.

pa vežiman, nėsą nėr daug lai
ko. Andrius apsikabina mei
lei savo seserį ir nepaleidžia jos
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(jo rankos nebuvo surakintos), karszta meilė. Tikt vagorei 
Vagorė liepia varu jūs p^k tas labai nepatiko. Petras vi- 
skirti ir Andrių įkelti veži- sų žmonių akyse buvo jį pa- 
man. Tas tapo padarytas, žeminęs, ir dabar vagorė dar 
Sesū verkdama padūda jam norėjo jam atkerszyti. 
abu ryszeliu; rūbų ryszelį jis Į žengė du žingsniu pirmyn, 
įdeda vežiman, o pyragų ry
szelį laiko rankose;; pastarojo 
atrisza skarytę ir pradeda pri
sižiūrėti. Karsztos aszaros by
ra isz Andriaus aki 
paraudonavo, džiaugsmas pa
sirodo ant jo lupų, 
si, viską užmirszta, 
jį dedasi; jis pyragą atlaužia 
ir kisza burnon. 
mas tapo pavežtas 
Privažiūja treczias.

į, jo veidas

Jis, rodo- 
kas aplink

Veik veži- 
szalyn.

Du ber-
9 1 ' I

nu eina atvesti Kalnėnų Pet
rą. Szis jau eina jiems4>rie- 
szai. Jiedu pristoįja jam prie 
ezonų ir eina prie vežimo/ Isz 
veido Petras iszžiuri ’ramus, 
bet jo krūtinė greit kilnoja-| 
si.

Valdinįkas užrėkė, kad ber
nai sustotu. Kalnėnas su sa
vo žmona ir Stypnėkų Trynė 
prieina prie Petro, kiti Kai.- 
nėnų gyventojai ir Penkų 
Dacza pasilieka užpakalyje.

Tylus spaudimas rankų nū 
Kalnėno, Kalnėnės ir Petro 
pusės ir nū visų atsisveikini
mas. Ukinįkas ir ukinįkė 
atsistojo užpakalyje keliais 
žingsniais; Trynė dūda jam 
savo ranką, ir atsisveikina. 
Petras paima jos rankas į sa
vo surakintas ir tad pilnu bal
su sako:

„Gyvenk sveika, mano su- 
žiedotine, mano szirdies meile, 
Tryne! esi isztikima Savai pri
sieksi. Esu karsztas mylėto
jas, bet ir baisus kersztinįkas. 
Jeigu tu už kito iszeitum, tad 
asz nebijoeziau nūdėmės, bet 
užmuszcziau pirmiausei tavo 
vyrą (jis žvėriszkomis akimis, 
žiurėjo ant arti esaneziųjų), 
tad tavę ir galop pats savę. 
Dar sykį — neužmirszk savo 
prisiekę, jus visi esate mud-

Trynė dikcziai 
Kiti visi stebėjosi, 

» Petro ir Trynės

raudojo, 
jog tarp 

yra tokia

Jis

„Jei tav, Petrai ateinantį 
rudenį bus sziame laike iszga- 
Įima, tai pareik namon. Asz 
tavą užkviecziu ant Mikelio ir 
Trynės svodbos, kurio taps 
iszkelta. Ant parodymo, 
kad tas po teisybei bus, eik 
szian, Mikeli, ir pabucziūk sa
vo merginą!“ Vagorė priėjo 
prie Trynės ir paėmė ją už 
peczių.

Mikelis stovėjo netoli nū 
vagorės, bet tikrai nežinojo, 
ar eiti, ar ne.

| Petras pasidarė raudonas. 
Visos gyslos pradėjo jam dre
bėti. Dabar jis negalėjo atsi
sėsti. Prie jo vagorė norėjo 
užtikti jo sužiedotinę. Petras 
akimirkoje buvo prie vagorės; 
sunkios, surakintos rankos, 
paszvito ore ir sekanczioje 
akimirkoje tos paczios rankos 
nusileido ant galvos vagorei, 
kurs tūjau pūlė ant žemės.

Visi isz baimės sustingo.
Valdinįkas pirmas pakirdo.
„Griebkite tą žvėrį, riszkite 

jį prie stulpo, muszkite jį!“ 
jis prie Petro priėjęs szaukė.

Petras stovėjo sav drąsiai. 
Subėgo bernai ir vyrai ir ant 
valdinįko prisakymo pavertė 
Petrą ant žemės. Reikulikui 
ir Mikeliui buvo pavelyta dū- 
ti Petrui „kelio koją“ — 
szimts porų rykszczių.

Vagorė tapo nunesztasį savo 
kambarį, kame jis veik atsi- 
gaivelėjo, bet skundėsi dideliu 
galvos skaudėjimu.

Atėjo budeliai su ryksztė- 
mis. Petrui ten pat visų žmo< 
nių akyse rubai nutraukti ir 
skaitomos ryksztės. Plaka
mas gulėjo, visai nekuksztėda- 
mas, tūli jau mąstė, kad lavo
nas esti gulimas. Keliant į- 
kėlė jį vežiman ir visi nuva
žiavo szaly n. Vagorės vieton 
reikulikas tapo siųstas po
draug miestan.

Ant kelio Petras esąs visai Senelė labai džiaugėsi, kad 
pakirdęs; isz jo veido negalėjo Trynė jos paklausė, 
suprasti, kad jis kenezia di
džius sopulius. Jis nei į vie
ną nepratarė žodelį, tiktai 
grieždamas dantimi žiurėjo 
priesz savę į žemę.

Visųdidžiausius sopulius isz- 
kentėjo Stypnėkų Trynė. 
Juk tiktai dėl jos vienos tas 
viskas pasidarė. Kaip valdi
nįko nusprendimas buvo gir
dėtas, Kalnėnas paėmė Trynę 
ir savo žmoną podraug ir nu
ėjo pas savo vežimą. Trynė 
verkė, draskė sav plaukus ir 
visai nenorėjo važiūti namon. 
Tacziaus galop Kalnėnas pri
kalbino abi moteriszki važiūti. 
Pagelbėti jam niekūm nega
lime, tiktai mes sav ir Petrui 
daugiaus szirdies skausmų 
įgysime, bet bus geriaus, kad 
jo kanezios nematysime. Juk 
nū kitų iszgirsime, kaip tą 
viską jis per kentėjo“, taip jas 
ramino Kalnėnas.

Namieje Trynė raudojo 
kiaurą dieną, kiaurą naktį. |su tavimi susitikti. 
Antrą dieną ji priesz pietus 
truputį užmigo. Bet veik ji 
isz miego paszoko ir aimanavo 
beveik iki vakarui, kaip ir vėl 
užmigo antru sykiu.

Antros dienos rytą Trynė 
jautėsi geriau. Priegtam pri
sidėjo parnesztos žinids vežikų, 
kad Petras būdamas sveikas 
ir linksmas esti iszvežtas. Isz 
dalies tai buvo teisybė, nės 
Petras, prie kitų rekrutų pri
stodamas, ant nieko nesis
kundė.

Antros dienos pietų laike

Ji rodė 
su ranka į kėdę prie lovos. 
Trynė atsisėdo.

„Aczi 
klausei! 
laike atėjai.

mū pas Stypnėkus. Szis pa
sakojo, kad senė Dacza 
szventdienyje ką tikt parai vil
kusi namon, dabar esanti ne
sveika ir jį siuntusi, kad Try
nė eitu ją aplankyti.

Trynė, iki vakarui apdirbu
si savo darbus, ėjo pas Daczą.

Dacza gulėjo lovoje prie 
didelio pecziaus. Kaip ji 
trumpame laike buvo persi
mainiusi — taip su pūtusi ir 
iszbalusi, kaip tikras lavonas,

įergele, kad pa- 
Tu atsakancziame 

Dabar busim 
vienos — nekliudytos, ryt jau 
gal butu buvę pervėlai. Asz 
manau, kad jau ilgai negy
vensiu“. Ji užtilo.

„Kodėl tamsta tūjau piktai 
manai, kad jau truputį apsir- 
gote. Dar nereiks mirti, bet 
gyvensi dar kiek metų!“ 
Trynė jai norėjo įsznekėti.

„Nieko, nieko, mergele, asz 
manau, kad mano paskutinė 
valandėlė jau nėra toli. Tas 
dalykas man visumylimiausis. 

į Manę prie szios aszarų pakal
nės niekas nėrisza.... pasku
tinis mano brangum^nas pe
reitą nedėldienį tapo pavog
tas....“ Aszaros pradėjo
rydėti isz įdubusių akių; ji 
pagriebė Trynės ranką., 

I „Tiktai dėl Petro asz norėjau
Priesz 

mano smertį asz tav turiu ati
dengti tūlas paslaptis. Asz 
apie tai jau senei norėjau isz- 
pasakoti Petrui ir nū jo melsti 
atleidimo, bet niekad asz ne
turėjau tiek daug drąsos. Su 
netyra szirdžia nenorėcziau 
apleisti ežia pasaulę, todėl, 
Trynele, jei kada sutiksi Pe
trą, tai melsk nū jo atleidimo 
dėl manęs. Sakyk, tegul jis 
atleidžia savai nusidėjėliai, 
bet už savo nūdėfnes daug 
kentusiai motinai. Gal but, 
kad ir jis už mano nūdėmes 
taip daug turi kentėti......... “
Dacza vėl pradėjo labai verk
ti. Trynė tūjau atsiminė jos 
pasakojimą apie Petro jaunys
tę ir jau viską suprato.

„Petras yra mano ir vago
rės nūdėmių augmū“ Dacza 
vėl pradėjo: „nū jo gimimo 
laiko esu kaip beprotė, neži
nojau ką su kūdikiu padaryti, 
galop padėjau jį prie kalvio 

į lango. Kada aulink visi pra
dėjo klausinėti, keno tas ku- 
Idikis gali būti, tame dalyke
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„Ne. Likk man pastarą 

norą, link manę vieną. Asz 
taip noriu, asz tav prisakau! 
Eik dabar, ryt gali ateiti. 
Melsk nu visų dėl manęs at
leidimo! Su visais ramybėje 
noriu mirti.... Ne, mano 
duszios apsunkintojui, vago 
rei, negaliu dovanoti! Sau- 
gokiesi, Tryne nū jo nagų! 
Ak, Dieve, atleisk man!... 
Dabar eik, nebūk ilginus!“

Trynė neiszdrįso prieszin- 
tiesi, ji verkdama iszėjo na
mon. Girdėtą permąstydama, 
ji ilgai negalėjo užmigti.

(Tolinus bus.)

Isz MM jimi Anitt
— Minersville, Pa. 2 d. 

Rugpjuczio — 95 m. Malo
nus Rėdytojau! Teiksiesi 
patalpinti savo laikrasz.tyje 
apie darbavimąsi musų mies
telio lietuvių ant politikiszkos 
dirvos.

Man ding dar visai nebuvo 
minėta jokiam laikrasztyje 
apie tai, kad mes uždėjome 
„Clubą“. Taigi asz pasirįžau 
sziaip taip apipieszti. Pirm 
kiek laiko mūsų miestelio lie
tuviai pradėjo rūsztis apitį 
darbi nįkiszką „organizaciją“, 
kartu įstengdami „Clubą“, 
„Lithuanian citizens club 
N 1“. Iszkart abidvLpUftijoš 
pradėjo darbūtis isz vien ir 
bėgis pasirodė kūgeriausiu, 
bet nepoilgam pradėjo kilti 
nesutikimai tarp lietuvių isz 
nevienokių pažurų ant tikėji- 
miszkų dalykų. Auti katali
kai niekydavo ir iszjūkdavo 
katalikus, o katalikai jūs, ir 
isz tos priežasties turėjo per
siški rti. Katalikai atsiskyrė 
nū antikatalikų ir susitvėrė 
sav kitą politikiszką kliubą, 
po vardu „Lithuanian Catho
lic Independent Club“, palik
dami anus tik mažoje kilpelė
je

Naujasis ‘ „Independent“ 
kliul •as priėmė sziūs įstaty
mus:

L Platyti tarp savęs ap-

labjausei rūpinosi dažinoti po
nas ir kunįgas, jau buvau be
veik pasiryžusi prisipažinti, 
bet gėda ir baimė nepavelyjo 
man to padaryti. Berods kū
dikio man buvo labai gaila, 
bet vėl permąscziau, kad jam 
pas manę nebus gerinus, todėl 
jį visai apleidau: nūdėmė 
gimdo nūdėmę. Kaip prie 
vagorės Petruku i buvo nege
rai, tai jį slapta nunesziaui pas 
Gal 1 au ki us“. TruputL, <ty 1 a 
prasidėjo; Dacza sunkiai dū
savo.

,,Butu buvę daug gerinus, 
kad tąsyk nebucziau apleidu
si Petruką; piktumas tarp tė- 

Myo ir sunaus gal nebūtu taip 
diktas iszaugęs. Petras sa
van! tikram tėvui gal nebūtu 
tokias blėdis daręs.. Jis yra 
labai karsztas ir smarkus, bet I ' 
jam yra labai gera szirdis.. . . 
Dabar tu, Trynele, viską ži
nai. Melsk nū Petro ir Dievo 
man atleidimo. . Dabar man 
labai lengvu pasidarė ant szir- 
dies, galėsiu lengvai užmigti“.

„Nesznekėk tamsta taip!“ 
Trynė verkdama meldė: 
„tamsta dar nemirsi. Asz 
tamstą prižiūrėsiu ir veik pas
veiksi“.

Po teisybei Trynė netikėjo, 
kad Dacza tikrai turėtu mirti, 
tegul jau ji buvo labai iszkar- 
szusi, bet balsas jos buvo sti
prus, szneka aiszki.

„Ne, mergyte, mirsztantie- 
jie patys žinojo geriau; jie 
numano, kaip giltinė prie jų 
szono stovi, laukdama akimir
kos, kad galėtu sunaudoti sa
vo įrankį. Savame gyvenime 
nesu daug sirgusi, o su tokiais 
taip yra: kaip toki sykį ap- 
serga, jau dauginus nepasike- 
lia. Rytojaus jau asz dau- 
giaus nesulauksiu. Eik da
bar szalyn, tav nereikia žiūrė
ti, kaip nusidėjėlis su giltine 
kaujasi“.

„Pavelyk man pasilikti, asz 
tamstai pagelbėsiu, padūsiu, 
jei kas bus reikalingas, melsiu 
už tamstą Dievą“, Trynė lu- 
gojo.

tuviai esam tauta, kuri gyvū- 
ja ant szios liūsos žemės, o 
antra, greieziau stosis atsakan
tis skaitlius ukėsų, nės su pa- 
gelba „Clubo“ yra lengviaus 
szitą uždūtę iszpildyti. Ir gi 
nors sziądien dar labai mažas 
skaitlius pilnų ukėsų, bet yra 
viltis, jog trumpam laike stos 
atsakantis skaitlius ir ateitėje 
taps musų tauta gūdojama nū 
svetimtauezių, tiktai jeigu sa
vo užmanymą stumsim pirmyn 
ir su atyda darbūsimės dėl la
bo naujos tėvynės.

Nesmagu dar sziądien atsi
liepti apie tokį dalyką per 
laikraszczius dėl priežasties 
nevisų suprantanezių reikalin
gumo „Clubo“ sąnarių, bet 
yra viltis, kad toliau supras.

Dėltogi brangus tautiecziai 
Min^rsviliszkiai tvirtai laiky
kitės szito pradėto darbo, o 
sulauksim isz jo gausingas 
naudas.

J. Pamanaueka^ sekr. .

szvietimą
2. Nedorus pasielgimus isz 

tarpu savęs naikyti ir vien
balsiai papeikti.

3. Neatbūtinai rūpintis isz- 
siimti ukėsiszkas popieras, ku
rie dar neturi.

4. Prie gavimo ukėsiszkų 
popierų „dubas“ turi būti 
pagelboje.

5. Kiekvienas sąnarys turi 
būti prilaukus katalikystei ir 
svarbiame reikale ją užtarti.

6. Ant susirinkimų doriai 
apsieiti ir vienas prieszai kitą 
asabiszkų neapikantų neisz- 
leisti.

7. Su tokiais nedraugaut, 
kurie yra mums prieszais.

8. Sąnarį, kurs nekaltai 
įpuls į kokią nors nelaimę, 
vienbalsiai užtarti.

9. Susirinkimai bus laikomi 
du kartu ant mėnesio.

10. Pirmas susirinkimas bus 
laikomas antroje nedėlioję 
kožno mėnesio, o antras pirmą 
nedėldienį po 22-rai dienai 
kožno mėnesio.

11. Į klubą galės prigulėti 
kožnas lietu vys, prilaukus ka
talikystei ir turintis ukėsisz
kas popieras, o jei tūm lai k 
neturėtu, turi prižadėti iszsi- 
imti.

Taigi szitų visų įstatų turi 
laikytis gerai kožnas „Clubo“ 
sąnarys, o kuris to nenorės 
iszpildyti, turi but isz „Clu
bo“ iszmestas.

Nors penktas puktas 
prie politikiszko „Clu- 
bo“ nebūtu reikalingas, 
bet, . kadangi yra dvi 
partijos ir tokios audros daro
si tarp lietuvių isz pusės „ate- 
jistų“, katalikų visūmenė turi 
protestavoti priesz mažą būre
lį „atejistų“. Ir butu gėda 
katalikams, jeigu keliems to
kiems dūtusi už nosių vadžio
ti. Taigi, apsvarszczius daly
kų stovį, yra reikalingas ir 
szitas punktas.

Kas link szito užmanymo 
įsteigti „Clubą“, tai yra labai 
naudingu daiktu: viena, pasi
rodyti svietui, jogei ir mes lie

— Por ėst City Pa. Skai
tydamas „Vienybės“ N 29 10 
Liepos 1895 m. radau ir isz 
Forest City Pa. koresponden-t 
ei ją, padūtą per komitetą apie 
4 Liepos. Skundžiasi komitetas 
priesz visus Lietuvius Ame
rikos, o taipogi ir užmari- 
niems, ba „Vienybę“ skaito 
visur, skundžiasi ant mus 
vargdienių lietuvių Forest Ci
ty Pa., su skaudėjimu szirdies 
savo. Ale kodėl tam komi
tetui neskauda szirdį žiūrint 
ant savo szlektiį darbų ir taip
gi paklauskim ar jis vėlina 
gero parapijai? Pats komite
tas padaręs dideles klaidas, 
o nežinodamas kaip iszsiteisin- 
ti, peikia lietuvius, o giria ki
tas tautas. O mes lietuviai 
su tikru skaudėjimu szirdies 
turime papeikti komiteto dar
bus, ba komitetas nei vieno 
ž i n gs n i o n e p ad arė ge r o. Pa
ėmęs viską gatavą į savo ran
kas, o nevesdamas pats gerai 
verezia bėdą ant lietuvių, kat
rie krutinai uždirbtą savo 
centą iszdavė, pasistatydami
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bažnyczią. Tegul komitetas 
pasako, kas dirbo ir dėjo savo 
centą? keno buvo rūpestis apie 
bažnyczia? kitų tautų k. t. sla- 
vakų, eiriszių? ar lietuvių?

O broliai lietuviai! jeigu 
mes visi ir visur tokią užmo
kestį už musų sunkų darbą 
gausime, tai sunku mums bus 
pakelti savo vardą, juk lieka
me paniekinti ir apgarsinti 
priesz visą svietą.

Ale teisingai senas lietu- 
viszkas prežodis sako, kad 
szlektas pauksztis, tai ir į savo 
lizdą paszkudina.

Parapijonas.

— Philadephia, Pa. 7 die
ną Rugpjuczio. Kaip buvo 
garsįta N 31 „Vienybės“ apie 
sutvėrimą atskirios „Susiv.“ 
kūpos, tai taip jr padarėm.

5 dieną Rugpjuczio susirin
ką nutarėm ir sutvėrėm atski
rtą „Susiv.“ kūpą ir tą dieną 
prisjraszė du nauji sąnariai: 
Simas Zuikis ir Kaz, Unika. 
Vjrszinįkais kūpos likosi isz- 
rinkti sekantiejie: Prez. V. 
Ambrozevyczius, sekret. A. 
Zuikis, kasierius T. Dudis. 
Nutarėme mitingus laikyti 
kas pirmas panedėlis mėnesio 
„Lietu viszko Politikiszko
klubo“ name, ant 903 S. Se
cond St. Nutarėm, idant mu
sų kilpa butu N 12, t. y. po 
tūm paežiu N., po kuriūm bu
vo garsinama dr. Szv. Antano.

Yra viltis, jog musų kūpą 
trumpam laike pasidvigubįs. 
Su gūdone, Kupos Komitetas.

— Elizabeth N. J. Gūdo-
tinas „Vienybės“ rėdytojau, 
nūszirdžiai meldžiu patalpinti 
szią linksmą žinutę. Sztai 
jau ir mes Elizabeths lietu
viai susilaukėm savo locną 
kunįgėlį, kuriūmi yra gūdoti- 
nas kunįgas Servetka. Jis 
pribuvo 1-mą dieną Rugpju
czio. Nusamdėme jam namą 
po N 80 Bond ulyczios, kur 
apaezioje yra didelė salė ir 
tenai atlaiko4 dievmaldystę. 
Nežiūrint ant mažo musiį

skaitliaus, ba tik yra 180 vy
rų dirbanezių, jau turime nu
sipirkę tris lotus po bažnyczia 
ir rūszemėsi szitą mėnesi pra
dėti bažnyczią statyti ir tiki
mės, jog su Dievo padėjimu 
viską įstengsime padaryti kū 
nogreieziausei. Džiaugiamės 
dabar, kad jau sulaukėm lie- 
tuviszką kunįgą, bet kada tu
rėsim pasistatę jau ir savo 
bąžnyczią, tada džiaugsma 
bus neiszpasakytas,' ba galėsi
me Dievą garbinti tėvyniszko- 
je kalboje. Taipgi atsiszau- 
kiame ir į jus, aplinkinių 
miestelių lietuvius, kad prie 
mus prisidėturaėte, kaipo tai 
isz Newark, Centrevvilės, Port
Ambojaus ir Kadrycziaus. 
Velyjame su visokiais reika
lais kreipti esi. pas musų gūdo- 
tiną prabaszczių, o jis visados 
kiekvieną sustiprins dvasiszkū- 
se reikalūse, ba isz sykio ma
tyti, kad yra labai darbsztus 
ir iszmintingas kunįgas.

Su gūdone 
Vincas Kalinauckas.

„Susiv“. reikaluose.
Pittston, Pa. užmok. 2 po- 

smertines po 30 c.
1. Kun. J. J. Žlotorzinskas,
2. A. V. Tepliuszis,
3. Jūzas Avižienis,
4. Antanas Judickas.

Detroit, Mok. „Susiv.“ kū
pos, užmok 11 san. kaipo aui 
ką po 15 c.

Morea Pa. pavienis paau
kavo 25 c.
Adom Gvergz. Smaidžiunas 
Jonas.

Angels Camp^Cal. pavienis 
užsimokėjo metinę ir posmer- 
nes.

Hesperia Calif. pavienis 
užsimokėjo dvi paskutines po- 
smertines. įJ
Jūzas V. Gagžnas.

Elizabeth Port N. Y. „Su
siv.“ kūpos taipgi už dvi po- 
smertines po 30 19 sąnarių.

Wanamie Pa. „Susiv.“ kū
pos užsimokėjo visas posmer- 
tines 10 sąnarių, taipgi ir au- 

kiį dėl Dom. Gvergždžio.
1. Petras Sarpalius 15 c.
2. * Elzbieta Sarpalienė 15 c.
3. Jūzas Anskis 15 c.
4. Mikas Abraitis 15 c.
5. Jonas Bntkauckas 10 c.

Klaidų atitaisa.
Vietoje Motiejus Stankevy- 
ežia turi būti Pranas Stanke
vy ežia. Ką buvo užsimokėjęs 
dvi posmertines nebuvo gar
sinta.
1. Jūzas Rugis 30 c.
2. Jonas Sarapinas 30.

Ansonia Conn. „Susiv.“ 
kūpos tris posmertines užsi
mok. 17 sanar. po 45 c.

Luzerne Pa. „Susiv.“ kūpa 
užsimok, dvi posmertines po 
3!įc. 20 san.

Hazleton Pa. Vytauto kū
pos užsimok, dvi paskutines 
posmertines po 30 c. 9 san.

Northamton Mass. „Susiv.“ 
kūpos aukos dėl Dam. Gvergž- 
džio. Vincas Žukauckas $1,15. 
19 san. po 15 c.

Homestead Pa. Dr. Szv. Jū 
zapo paaukavo, dėl Dom. 
Gvergždžio 20 san. po 10 c. 
j Cleveland Ohio. Dr. Szv. 
Jurgio 44 san. užsimok, dvi 
posmertines po 30 c.

Cleveland Ohio. Moterių 
kūpos 24 sanar. taipgi po dvi 
posmer. po 30 c.

4 Plymouth Pa. Dr. Szv Jū- 
zapo 10 san. užsimok, dvi po 
smert. po 30 c.
Dr. Vytauto 30 san. po 30 c.
7 pavieniai po 30 c.

Athol Mass. „Susiv.“ kū
pos 34 san. užsimokėjo po 30c. 
posmert.

Thorp Vis. 2 pavienei są
nariai dvi posmertines užsimo
kėjo po 30 c.

Baltimore M d. „Susiv.“ 
kūpos ' 35 sanar. užsimokėjo 
posmertinę, 33 po 15, vienas 
metinę ir tris posmertines, o 
vienas dvi posmertines.

North Jay Me. užsimok, 
posmertinę 30 c. 
Žaleskevyczia Kazys.

Mahanoy .City Pa. Jūzas 
ir Ivana Miliauckai užsimo- 
kėjo dvi posmertines 

po 30 c.
Pittston Pa. „Susiv.“ kū

pos 19 san. užsimokėjo po
smertinę po 30 c.

Plymouth Pa. Dr. Sz. Ka- 
zimiero paaukavo naszlaicziam 
a. a. Dom. Gvergždžio $2,70.

Edwardsville Pa’. Dr. Szv. 
Antano 29 sanar. užsimokėjo 
posmertines po 30 c.

— Pasarga. Nekartą bu
vo persergėta per Organą, 
idant užmokant metinę ar po- 
■smertinę neatbūtinai reik pa- 
dūti ant popieros, vardus są
narių ir pokiek, kožnas užsi
moka, kokios mokesties? ar 
draugystės ar kūpos, ir isz- 
kur? tas visas dalykas turi 
but pad ū tas „Susiv.“ sekreto
riui, ba numirus sau., kas Bus 
kaltas tame dalyke, žinoma 
sekretorius. Todėlgi meldžiu 
tų visų, idant teiktumėtės pa- 
dūti vardus, katrie nepadavėt, 
ne tai dėl ko kito naudos, tik 
dėl savo, kitaip negalima pa
daryti tvarką.

,,Susiv.“ sekretor.
1 'ra nas N auj olai t i s.

PATĖVIAI.
Pasaka

Isz tikrų atsitikimų, paraižyta 
A leksandro (Južurzio.

(Tąsa.)
Po valandos szokimo, vienas 

isz sveczių suszuko: vyrai! 
vyrai! užmįrszot pirszlį skersti.

— Skęrskim pirszlį! skers- 
kini pirszlį! — atsiliepę daug 
balsų. * • (. r

Prie tų žodžių nabagas pi r- 
szlys buvo paguldytas ant 
zoslano — vienas pagriebęs 
kultuvę, pjovė su ana pirsz- 
liui po kaklu, szaukdamas 
skerdžių pirszlelį! melagėlį - 
kiti atsineszę ploksztus degan- 
czių balanų, szvaistėsi su anais 
apie pirszlį szaukdami: avi
ly kim pirszlį! s v i lykini! tą 
melagį — galutiniai pildami 
ant galvos vandenį szaukė: 
svilėsius plaukini! svilėsius 
plaukini! Po tos paskutinės
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įmonės paleistas pirszlys, isz- 
gėręs dvi czierkas saldžios, pa
griebęs dailią moteriszkę, su 
ana leidosi szokti.

Penktoje adynoje rytine- 
ežio, nuėjo pramigti jauniejie: 
Jurgis į klėtį, o Rozalytė į 
kambarį, jaunūmenė-gi lyg 
dienai ūžė ir smagiuos. Priesz 

. keturis desėtkus metų, kada 
atsitiko apraszoma svodba, 
parėdnės Lietuvių, szokiai ir 
apsiėjimas, buvo tautiszki —

sermėgaites, užsegamas sagti
mis, su daugumu smulkių 
kvoldų užpakalyje, sujūsti 
buvo szikszniniais diržais, su 
didele misinginia sagezia, va
dinama pedentu — mergaitės 
dėvėjo vilnonius ir neretai 
szilkinius sijonus — ant bal
tųjų marszkinių vilkosi szil- 
kines struges, s,u nuleistais že- 

, miau liemens skvarneliais;#ta-

ir susegtas ant krutinės bliz- 
gancziais knypkiais, dailiai 
aiszkino paveikslą moterisz- 
kės — užbaiga tų parėdnų bu
vo baltas žiurksztelis, eilės 
karolių ant kaklo, ir rūtų vai
nikėlis ant galvos su aplinki
niu kaspinu, nū kurio nuleis
tas buvo ant peczių plūksztas 
szilkinių kaspinų įvairios spal
vos.

Dar nebuvo įsigusztinę tarp 
musų, svetimos parėdnės, tie 
trumpi penknypkiai surd u - 
ežiukai, ir vokiszki kaphtanai 
moteriszki, nežinojo Lietuviai 

kadrilių^ szoko apsuktinį, me- 
žėlį ir kitus tautiszkus szokius: 
nės myslijų, rėdėsi ir smaginosi 

si m ai n ė , o tų permainų nei 
girsi m, nei peiksim, tik pave- 
lykit mums isztarti, kad meilė 
tėvynės, užlaikymas tikėjimo 

tiszkų /būdų, yra dariausiais 
jausmais kožnos tautos; nės tie 
iszkiliningi jusmai, „ užlaiko 
gyvybę gentės, ir suteikia lai
mę, o vargas tai neiszmintin- 
gai tautai! kuri iszsižada tų 

dorybių, nės dienos buvimo 
jos ant svieto jau surokūtos.

Rytmetyje svodbinįkai su
laukę atvažiavusios svoezios, 
pasitiko aną su muzika ir ant 
rankų isz szlajų iszkėlė drauge 
su skrynia, prikrauta piragų, 
visokių keptynių, sūrių, svies
to ir butelių saldžiosios - svo
czia atvažiavusi su vyru savo 
Izidorių Strauku, buvo jauna 
ir daili moteriszkė - Danelie- 
nė pasveikinusi atvykusius, 
pakvietė anūs ant pusryczių, 
kuriūs svecziai valgė, jaunie
jie nieko nevalgydami, ant 
tuszczios duszios norėjo pri
imti palaiminimą szventos 
bažnyczios.

Prisiartinus valandai atsis- 
veikmimorir važiavimo prie 
vinezo, jauniejie pūlė po kojų 
motinai Danelienei, kuri lai
mindama mylimą dukterį, 
graudžiai verkė - paskui jau
niejie bueziavimu veidų su vi
sais atsisveikino - Sužvingėjus 
skambalams, svoczia, jauniejie 
pirszlys, broliai ir pamergės, 
sėsdami į szlajes, pradėjo dai- 
nūti:

Paliektam liūdnus, 
Paliektam beverkianezius; 
Ten rasme smagius, 
Ten rasine linksmus;
Ten rasme belaukenezius, 
Sudiev, rūta! sudiev mėta! 

sudiev lelijėle, vysta jaunos 
dienos mano, kaip T^alia rūtelė.

Liekantiejie namū vkino 
s u szi audiniais botagais, ir pa
sijudinus szlajoms, pasivydami 
ėmė plakti važiūjanezius, ku
rie gindamiesi szikszniniais 
botagais, nevienam szieudiniui 
skaudžiai surėžė.

Prigul pripažįti’, kad svod-

priėmus Szencziausį Sakra
mentą, buvo suvineziavoti.

Pasibaigus vinezui, vargo
nai surėžė linksmą marszą, o 
svodbinįkai pasimeldę ir ap- 
vaikszczioję visus altorius, į 
szpitolę pagrįžo — czionai isz- 
gėrę szildyto alaus su Smetona 
ir užvalgę keptynės, blaivus 
ir linksmus, dainūdami važia
vo namon, su didele apmauda 
žydų, kurie stovėdami ulyczio- 
je erzėjo „o gehargeti veren- 
fon die gojęs, gomiht lian fer- 
dinen ,,o kad jus galą gautu-. 
met! — nū tų pagonų nieko 
negali pelnyti — tekeikia 
sav žydeliai, szuns balsas neeis 
į dangų. 1

Padorą ir iszmintingą ap
siėjimą svodbinįkų Ruguczioj 
prigul pagirti ir už paveikslą 
imti — liūdnai ir prieszingai 
veizėti į tūs Lietuvius, ku
rie svodbose ir kitūse susirin- 
kimūse, per daug prigeria 
arielkos, o nustoję proto, pa
tys nežino, ką kalba ir veikia; 
lupos jų isz meta daugumą 
paleistuvingų ir skriaudai! • 
ežių arty m ą žodžių, o užtem- 
dintas girtybe numanymas 
linksta prie barnių ir muszty- i 
nių. Tokio tai pri taisymo 
žmonės, (jeigu verta vadinti 
anūs žmonėmis) būdami svod
boje kupinai prigėrę, važiū-

žmonių, nės tada platinosi 
blaivystė, todėl jaunūmenė 
arielkos negėrė, o nors keletas 
senių pasilinksmino, bet ir tie 
nepfažudę protą padorei elgė
si; o barnių ir paleistuvingų 
kalbų visiszkai ten negirdėjai.

Toksai apsiejimas svodboje, 
yra didelei gražus ir vertas pa
sėkimo.

pirszjys, broliai, svoczia, vežė
jai, muzikantai, o tankiai ir 
jauniejie, apsvaiginti arielka, 
bliaudami ožiszkai varo ark-

Svodbinįkai atvažiavę į pa- 
rakvijos miestelį, pradėjo dai- 
nūti; ką iszgirdę žydai, iszbėgo 
į ulyczią szaukdami: „praszom! 
praszom! czion sustoti - turim 
arielkos, vyno, midaus, alaus 
ir bulkų“ važiūjanti netėmy- 
darni žydiszkų užpraszimų 
nestojo prie karczemos, o už
važiavo prie zakristijono į szpi- 
tolę; kur apsiszildę ir susitaisę 
parėdnės, į bažnyczią nuėjo — 
atėjus klebonui, jauniejie at
liko spaviednę, prasidėjo mi- 
szios szventos, o joms besi-

liūs zovadais, o taip atsidan
ginę į miestelį, tiesei važiūja 
prie Mauszos arba Tekaus, ir 
ten po czierką iszmetę, prie 
kunįgo eina — czionai girtūk- 
liai truputį privengdami kle
bono, kad svodbos nesugai- 
szintu, laikosi tiesei kaip vi
nys, ir vienas kitą daboja, kad 
nesuklystu. Kunįgas nors nu- 

[mano, kad svodbinįkai yra ne
blaivus, bet nepatėmyjęs jų 
apsiėjime nieko priėszingo, 
eina į bažnyczią ir vineziavo- 
ja, pasibaigus-gi szventoms 
įmonėms, svodbinįkai apent 
prie Mauszos nusikrausto. 
Czionai drueziai prigėrę ir į 
žvėrine pavirtę, namo grįžta - 
už didžiausius pinįgus nedrįs- 
cziau su jais važioti, nės svei
kata ir gyvyba butu smarkia
me paojuje.

Rugutis su jauna paezia ir 
(draugais, laimingai pargrįžęs 
į Kalnuczius, sutiktas buvo su 
grajymu muzikos, Dambienė- 
gi meilingai sveikindama jau
nūsius, pasitiko su dūna, drus
ka ir krūvele sidabrynių rub
lių, o jauniejie, priėmę dova
nas matuszės, rankas bueziavo 
— prasidėjo szokiai: jaunasis 

Iszoko su mylima Rozalyte, 
į pirszlys su svoczia, o broliai 
su pamergėmis — po va- 

1 landos szokimo, svodbinįkai 
pakviesti buvo prie vakarie
nės; kurios pavalgius, jaunū
menė vėl užsimanė szokti, bet 
neilgai trukus pirszlys atsilie
pė: — visi esam pavargę ir 
reikalaujam atsilsio, dėlto ves- 
kini jaunūsius į gultuvę, o ta
da ir patys primigsim. Ves
ti anūs į klėtį — tesuszal! 
tūdu balandėliai, ryto sniegais 
trainiosim — szaukėdaug bal
sų-

Svodbinįkai dainūdami ir 
grajydami nuvedė jaunūsius į 
gultuvę, tai yra klėtį, ir pali
kę anūs, patys dar valandą 
szoko, o paskui visi sumigo.

Seredos rytmetyje patekė
jus saulutei; prie klėties Da
nelių grajyjo muzikantai ir su
sirinko daugumas vyrų; isa
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ne- 
isz- 
isz-

Prieszpietyje svoczia iszve- 
isz užstalio jaunųjų, pa

sodino int stovinczios vidury
je aslos kresės, ir užmovė ant 
galvos gražių kepuraitę; kų 
iszvydę broliai, numetė kepu
raitę ant žemės kalbėdami: — 
seselė musų netoki buvo; ru- 
tūta! vainikūta!

pa-
• • 
jie

broliai numetė kepuraitę; kuri 
kektvirtų sykį užmauta, ant 
galvos jaunosios pasiliko. Jau
noji pakilusi, dalino dovanas, 
dftdama pirszliui ir broliams 
po stūmenį, o kitiems po ab- 
rusų.

Pasibaigus dalinimui dova
nų, būrys jaunų vyrų apspito 
pirszlį szaukdami: — Karkina 
pirszlį! Karkim! tų melagį, 
viliotojų mergaiczių. — Taip 
szaukdami pagriebė nabagų 
pirszlį, o užnėrę ant kaklo 
sziaudinį ryszį, vieni augsztyn 
kėlė, o kiti pasistoję ant stalo, 
riszo sziaudinę vyrvę po bal
kiu. Spardėsi ir szaukė ne
laimingas pirszlys, bet negel- 

| bėjo, turėjo atlikti senoviszkų 
įmonę korimo, ir buteliu 
arielkos nū ilgesnio vargini
mo iszsivadūti.

į Artinosi marczios pietus —

kurių vieni baldydami į duris 
žadino jau n ilsius, o kiti szau- dusi 
kė:

— 'Kelkitės! koki isz jūsų 
bus gaspadoriai? — saulė pie- 
tuse, kiaulės rugiūse — 
skerdžius girtas, pusrytis 
virtas — vanags visztas 
baidė, arkliai kvieczius 
braidė.

Dar kiti muszdami su 
galiais į sienas szaukė: -
nesikeis su geru, reikia klėtį | 
griauti. Tų kalbėdami, pa- 
kisztomis po pamatu kartimis, 
stengėsi klėtį nugriauti.

— Griaukit stogų! grau- 
kit stogų — szaukė daugu
mas, o keliatas vyrų, užsineszę 
ant stogo mintuvus, tarszkino 
anais szaukdami:

— Kelkitės! tinginiai, sto
gų nugriausim. Tūm tarpu 
atsisklendė isz vidaus durys, 
ir pasirodė jauniejie, kurtos 
visi sveikindami klausė: ar 
neatszalo kojalių, rankelių? 
ar nereikia sniegumi atgaivin
ti? —

— Szalin! su savo sniegu - 
geriaus gaivinkim saldžia 
arielkėle — atsiliepė pirszlys, 
ir paėmęs už rankų jaunūsius, 
pamažėl i į seklyczių vedė, o 
tilmi laiku būrys vyrų szau-1 svoczia iszimdama isz skrynios 
kianczių: pyragus, keptus parszus, žųsis

— Vadlikim stalų! — taįsy- ir antis, surius ir sviestų, ap- 
kim vietų, dėl jaunųjų - įbėgo krovė visų stalų, o taipgi pas- 
į seklyczių ir visus sėdinczius tatė keletu butelių vyno, sal- 
užstalyje į aslų iszgrudo, o ant džios arielkos, ir dvylika bu- 
jų vietos pasodino jaunūsius, telių bavarsko alaus — pa- 
svoczių, pirszlį, ir svarbesnius kviesti svecziai gėrė, valgė, ir 
sveczius. smagiuos kalbomis, o tūmi

Pirszlys, isztraukęs isz kam- tarpu, stovintiejie apie peczių 
po butelį saldžios ariel- piemenys, pradėjo dainūti: 
kos, rengėsi jaunūsus užgerti, — Oisvocziute! pumpurutė, 
bet Danelienė pastacziusi ant Graži tavo kepurutė. 
stalo pūdynę szildyto alaus, Dirstelk ant piemenėlių! 
atsiliepė: — vaikeliai! pir- Negailėk pyrago riekelių!
miaus užgerkit szilto alaus, Motinėle, neszifcsztūk!
užkųakit, o paskui galėsite Po didelę riekę dūk! 
arielkėlės paragauti. Isz tos dainos piemenų visi

— Kų veiksi? reikia mamos jūkėsi, o svoczia priraikiusi 
klausyti — tarė pirszlys, sta- negailėtinai pyrago, apdalino 
tydamas butelį ant stalo. piemenis; kurie vienas isz kito

Svodbinįkai gėrė alų, valgė verždami riekes, tokį ermyderį 
ir saldžiosios ragavo, o pasi- padarė, kad pirszlys priverstas 
drutinę leidosi szokti. Į buvo griebti bizūnų ir palai-

dunus raminti.

buvo

niejie vyrai sustoję prieszais 
suvincziavotų dainavo:

Ko nuliūdai bernyti?
Ko nubudai jaunasis?
Kam nuleidai rankeles?
Szalyje kelelių?
Bene buvai staldelyj‘?
Bene szėriai žirgelį?
Ant tos dainos, jaunasis ati- 

danavo:
Nei asz buvau staldelyj4,
Nei asz szėriau žirgelį.
Vienas isz brolių, pabaigė 

tų dainų dainūdamas:
Brolis buvo staldelyj4,
Brolis szėrė žirgelį.
Pavakaryje jaunūmenė į- 

nirszo szokti, o seniejie veizė
dami į jau n ilsius, džiaugės isz 
jų gyvybių ir apsukrumų, o 
minėdami tų laikų, kada patys 
žydėjo jaunystėje, užsitikėji- 
me savo mislyjo, kad už dabar 
esanczius jaunūsius, 
daug szustresni.

Jauniejie vieni szoko, o kiti 
tarpe szokių, smagino susirin
kimų įvairiomis komedijomis. 
Pirmiaus įneszė melnyczių, 
tai yra zoslanų, ant kurio gu
lintis žmogus, su padėtu ant 
jo rėcziu, apdengtas buvo 
paklode — szalyje stovėjo 
melnįkas, Vokietys Pricas, vi
sas miltūtas, su balta kepurai
te ir placziu žiurksztu, po ku
rtom kybojo terba. Tasai 
Pricas nudildamas pikliavoji- 
mų, barszkino lazda į zoslanų, 
rėtis smagiai judinėsi — jau- 
numenė, o labjaus piemenys, 
apstojo melnyczių; melnįkas 
pilnevodarnas grobsė miltus į 
terbų, greitai kalbėdamas:

— Smulki miltą, smulki 
miltą, smulki miltą arti nelan
dyk! pagriebs, milts nudul
kins.

Margumynai.

d y tu angių įkandimai ? Pa
girių gyventojai, gana dažnai 
buna įkųsti nū angių, dyky

tojai hū senei jau manė, ko
kiu budu apsaugoti žmones 
nū tų įkandimų pasekjnių^ 
Du mokslincziai, Hertrand ir 
Fisalia, jau pernai iszrodė, 
kad paprasti žalcziai turt sa
vyje nūdus. Tiedu patys 
mokslincziai nesenei dar darė 
datyrimus su angių nūdais. 
Jiedu szildė tūs nūdus per 25 
sekundas szilumoje 100 C. 
(t. y. virino tūs nūdus pecŽ-5 
sekundas). Iszvirinus, czie- 
Py j ° (skiepyjo) su tais nū
dais marių kiauliukėms ir 
kralikams, isz kurių paskui 
ne vienas nepastipo, nors jūs 
davė angims sukandžioti. 
Kralikai ir marių kiauliukės 
lepesni yra už žmogų; per tai, 
tūdu mokslincziai tvirtina, 
kad įcziepyjus žmogui angies 
nūdus, virintus per 25 sekun
das sziliĮimoje 100 C., žmogui 
negalės vodyti angių įkandi
mas. Bandė szildyti angių 
nūdus tik iki 80 C. ir taip gi 
cziepyti kralikams: pasirodė, 
vienok, kad nū tokio įcziepy- 
jimo po angių įkandimui kra
likai vis-gi stipo, tikt stipo 
F2-dienį vėliaus, kaip suvis 
necziepyti.

— Dinamito dat yrimai ant 
marių. Nesenei, Anglijoje, 
darė datyrimus su dinamitu, 
nitrogliceriną ir t. t. Norėjo 
dasižinoti ar jų užsidegimas 
vodyja laivui, jeigu jis stovi 
ir toliaus nū užsidegimo vie
tos. Datyrimas tapo atliktas 
mieste „New Port“. Ne per 
didelį myninį laivų, apsiautę 
isz virszaus plieniniais sky
dais, paskandino mariūs gilu
me, 2 sieksniu gilumo. Ant 
50 sieksnių nū to laivo uždegė 
po vandeniu 100 svarų nitro* 
glicerinos. Isz pradžių nebuvo 
žymu jokio suardymo tame 
laive; bet po 2 valandų laivas 
nuskendo ant dugno. Kada 
jį isztraukė, pasirodė, kad jo 
sienose pasidarė daugybė ne
didelių plyszių. Tokiu budu, 
nitrogliceriną, uždegta ant 50 
sieksnių nū laivo, padarę ja-
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me plyszius ir paskandina.

— Nutildymas vil/riių , au
dros laike su muilo putomis. 
Jau nū senei žinoma, kad alie
jus ir kiti skysti taukai aki
mirkoje nutildo didžiausias 
vilnis audros laike. Nesenei 
garlaivis „Scandia“, prigulin
tis prie Hamburgo Transat- 
lantiszkos kompanijos, tapo 
užkluptas didžios audros jurė 
se. Aliejaus jame nebuvo. 
Kapitonas liepė isztirpyti czy- 
štame vandenyje muilo at- 
mieszti muilo putas keliomis 
baczkomis jūrių vandenio ir 
lieti palengva į jurą. Muilo 
putos daug mažiaus tildo vil
nis, kaip aliejus; vienok 
„Scandią“ supo daug leng- 
viaus ir mariokai liūsai galėjo 
vaikszczioti ant jos virszaus: 
laivas neturėjo mažiausio pa- 
ojaus. Kadągi muilo putos 
kasztūja daug mažiaus, kaip 
aliejus, užrubežiniai laikrasz- 
cziai nurodo ant jų, kaipo ant 
pigiausio budo nutildyme Vil
nių audros laike.

— Skaitlius Slavėnų palei 
I naujausią statistikos aproba

vimą daeina iki 113 milijonų 
— ir taip: Bosija 55 milijo
nus. Rusinu 23 mil., lenkų 
15 mil., Czekų ir Slovakų 8 
mil., Serbų ir Chorvatų 6į 
mil., Bulgarų 4 mil. ir Slo- 
vencų i milijono. „P. w. A.“.

— Miestas Milvaukee, vals
tijoje Wisconsin, skaito 255, 
000 gyventojų.

Szis tas.
Seinų kriauczius Gimoro, 

žydo, atveži ubo drapanas pa
siutas vienam’ kunįgui ant pro
vincijos, tasai kunįgas paklau
sė jo:

— Na, pasakyk tu man, 
kaip tu Seinuse gyveni, tai 

, gana gerai gali žinot, kas isz- 
tikrųjų dabar Seinuse rėdo 
reikalus decezijos.

— Niu, pan proboooszcz, 

kam tai toksai nereikalingas 
klausymas?

— Kaip tai, reikalingas, ar 
nereikalingas klausymas, tai 
man žinot, nės tai mano yra 
klausymas, ale žinodamas, kad 
niekas už tavę geriaus to ne
gali žinoti, dėltogi tavęs ir 
klausiu.

Valandą žydelis patylėjęs 
tarė: — Niu, pan praboszcz, 
ar patinka ir į mierą bus dra
panos pasiūtos?

— Kas tav su drapanom, tu 
apie tai nesirūpink! ale atsa
kyk pirmucziausei ant mano 
klausymo ir gana. Turi pa
sakyti tiesą, ant kiek tav žino
ma.

— Niu, pan proboszcz, taip 
yra, ale tiktai broli Panie Bo- 
že, niekam nepasakokite, kad 
tai Gimoras taip kalbėjo 
ir atsidūsėjęs isz tik
ros gilumosios, tarė: — Rė
do sav pralota Krajauckas*), 
sav taipgi rėdo kanoniks An- 
tonavyežius**), — kunįgas Si
monaitis***) ir sav rėdo, niu, 
ir neapsileisdamas kunįgas 
Buczinskas****), taipgi sav 
rėdo. . į

— Pasakyk tu man, tai 
kaipgi gal būti, jeigu turėda
mas reikalą reikalūse svarbi ti
se, prigulineziūse į virszinįką 
diecezijos, pas kurį pirmiau 
reikia kreiptis, nėsa tada, ka
da vienas butu rėdytojas, tai 
jau žinomas dalykas, nuėjai, 
gavai ką, ar ne, tai ir pabaig
ta, o ežia, esant keliems, tai 
netropyjus ant tikrojo gali vi 
są savo nors ir svarbiausią 
reikalą supaszkudyti.

— Niu, to pan proboszcz 
nebijok, nėsa esant keliems rė
dytojams da geriau; ba jeigu 
neatliks vienas, tai atliks ant
ras, o jei antras ne, tai treczįas 
ir t. t., o esant vienam ir tam 
atsakius jau nėr pas ką kitą 
kreiptis. Dievaž teisybė 
pan proboszcz!

*) Administratorius. 
r **) Asesorius konsistorijos.

***) Regensa kancelerijos kon- 
sistoriaus. |

****] Sekretorius „ „

Dainos
Surinktos Krupių parapi joje, Sziaulių pai)įefc 

24.
Kur eisiu, kur busiu, kur pasidėsiu, 
Kur savo szirdelę asz nuraminsi!? 
Už jūrių, už marių, už vandenėlių, 
Ten mano panelė pas matuszėlę. 
Pakirsiu klevelį ir aržūlėlį, 
Darysiu tiltelį per vandenėlį. 
Kirsdinsiu kelatį per puszynėlį 
Lankysiu panelę ryta vakarėlis. 
Sulaužiau tiltelį bejodydamas, 
Nuganiau rūteles benakvodamas. 
Mergele jaunoji tekėk už manęs, 
Vai ilgu ilgu man yr‘ be tavęs! 
Berneli jaunasis ką tu durnoji, 
Kad manę vargdienę pasidaboji? 
Neturiu tėtuszio, nei matuszėlės, 
Nėr kam atskirti didžios dalelės.

25.
Gegužėlė vysznyne kukavo 
Manę mažą lopszelyje lingavo. 
VaLęziuczių liūlių mano dukterėle 
KatranMeksi szelmiui berhužėliui?
Ir nutekėjau už szelmio bernelio, 
Ans pijokas didis laidokėlis ;L 
Ansai gėrė kasdien karezemėlėj*, 
Nežinojo nei savo namelių. 
Ans parėjęs vėlai vakarėlyje - 
Iszgeniojo paezią ir vaikelius. 
Ein dukrelė keleliu verkdama, 
Tėtuszėliui bernelį skusdama. 
Tėtuszėlis prie durių stovėjo, 
Tol stovėjo kol iszklausinėjo. 
Oi tėtuszi, tu mano senasis, 
Kaip tu manę jauną prapuldinai! 

26.
Augo dygo aržūlėlis ant juros krasztelio, 
Ir paaugo aržūlėlis ant juros krasztelio. 
Tame žaliam aržulėlyj* giest‘ ir volungėlė. 
Oi volunge, volungėlė! ką tu ten regėjai? 
Asz regėjau paniūlaitę į szliubą važiūjant. 
Kokiais rubais paniūlaitė į szliubą važiavo? 
Szilkų sziubu, margu rubu, rūtų vainikėliu. 
Kokiais žirgais paniūlaitė į szliubą važiavo? 
Szįcmi žirgai sukinkyti, marga karietėlė. 
Oi volunge, volungėlė! ką tu ten regėjai? 
Asz regėjau paniūlaitę nū szliubo važiūjant, 
Ir pakilo rytvėjalismuput* vainikėlį.
Atsirado viens bernelis plauk* prie vainikėlio 
Suvidur, vidur vainikėlis jūrės vandenėlyj*; 
Jaune bernelis plaukia, lingūja, per vilnis svyrūj* 
Nei pus-jurės nenuplaukė, nuskendo bernelis. 
Rytvėjalis vilnis daužė prapūl* vainikėlis. 
Nesakykie matuszėlei, kad nuskendo bernužėlis; 
Kad nuskendo bernužėlis dėlei rūtų vainikėlio. 
Pasakykie matuszėlei, kad nuskendo dėl žirgelio; 
Kad nuskendo dėl žirgelio, dėlei auk bū to balnelio.
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai. 

PABA8ZYTA SIKANO DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVEBSITETO PHIL0S0PHII08 1AGISTBO.

(Tijsa).
Kas nu apraszys tą kraujų szlakė- 

sį, ir tą aitrą, su kokia tenai grūmėsi, vyrai it aržūlai glėbiais 
rumuliojosi; jau buvo viensai pulkas kryžeivių it perlaužęs 
Lietuvių sieną ir viens kryžeivis brostvis, vadinamas Dippold, 
stacziai skriejo ant paties karaliaus, gorindama jį giltine. 
Tūm tarpu Lesnickis, karaliaus paiszorius, norėdams jį gel
bėti, pagriebęs ragotinės kutą, taip stipriai užsiautė kryžei
viui, jog jis nū žirgo kėžterėjo, kurį, priszokę kiti karaliaus 
tarnai, n ūkavo. Jau szusnys svieto ir žirgų suverstais riog
sojo, laukai kardais, ragotinėmis ir skydomis nukreikti tak- 
szojo, ežia žirgai sugrusti kežojo; vienok likusiejie dar su vi- 
sudidžiausia aitra pergale tebsivaržė. Tūm tarpu Vytautas, 
paskubėjęs atvesti szeszis pulkus Lenkų atrėmė kryžeivius, o 
Tautoriai ir Gudai, kurie buvo pasitraukę, nu vėl atsisukę 
kibo kūnarsesnei į kryžeivius, kurie remami nū visų pusių 
narsiai narsesniai, iszguro ant galo, nu rados yra pjūtis; Lie
tuviai rumaliojo kryžeivius į trutus 600 brostvių paežių di
dis mistras Juningen ir 50,000 kryžeivių ir meldžionių paliko 
tą dieną karvietėje beklaksanczių, 51 vėliava, visas abazas, 
gėrybės ir turtas visos Tautonijos kliuvo į ranką pergalėto
jams Lietuviams ir Lenkams, kurie ta garbinga musza sutru
pino būtinai galybę kryžeivių. Vytautas, suraisziodinęs im
tinius su tais paežiais saitais ir gelžiniais, kuriūs kryžeiviai 
buvo patiekę Lietuviams, vienus tarp jų į Lietuvą, kitus į 
Lenkus iszvarė, o kamendotu arba jenarolu Markvard Saldz- 
bach ir Enrik Sumberg, kuriūdu buvo neteisingai jo motiną 
iszvainojusiu, liepė ten pat nukirsti. Paskui piles nugandin
tas vieną po kitai užėmė, o kurios dar drįso stembti priesz 
Vytauto galybę, su žeme paliko sulygintos. (46)

Toje muszoje suiro kryžeivių didybė, į kurią niekados 
jau daugesnei neįsigavo. Tas garsus zokonas, ūkės piktadė- 
jų narsumu įkurtas, kruvinų vergilių perkriksztų anturiamas, 
nedorybe ir negėda-platinamas, vieszpaczių žymėmis papūsz- 
tas, pakrito toje garbingoje dienoje nū kardo Lietuvių ir Len
kų, kuris kaip nespurduldamas daugesnei nebatsitaisė.

Žinia tos pergalės pasklidusi Parusnyje didei pradži ugi- 
no senūsius gyventojus Lietuvius, kurie atsiminė senovės savo 
tautos būdą. ' Kaimynai tūjau numetė savo rudus kirejus, 
mažus brylius ir kogeln, kaipo apdarą nū vokieczių kanaka- 
dos jiems antmestą, ir persidarė sena daba. Pilės Elbing, 
Dans kas, Toaun, vienos pasidavė, kitos siuntinius iszleido 
raktus Jaugaliui boginti ir jam tarnauti pasiimti, kurioms jis 
nevien senaisias jų liecybas patvirtino, bet daug dar naujų 
dovanojo ir pažadėjo be muito prekioti leisti. Taippat vys
kupai Kujavo, Kelmo arba Kulmo ir Žemijos arba Karaliau- 
cziaus pasiėmė jo klausyti., Kame tiktai bepasitiko kryžei
viai isz visur jūs patys gyventojai varė laukan ir Jaugalių 
jau Vytautą savo valdimierais iszpažino. Trumpai sakant, 
Jaugalius užimti visą Parusnį taip buvo pasikliovęs, jog aba-

Kotzebnje protu A. E. L. T. (leech. T. Iii. e. !į.

ze dar bebūdamas jau daug pilių tenai buvo iszdovanojęs sa
vo karvedžiams, bet jo laimė it su visu tenai persikeitė.

Kad Jaugalius su Vytautu kryžeivių turtus ir gėrybes 
karvietėje savo kareiviams dalijo ir naujus padonūsius, no- 
rinezius judum tarnauti, gūdojo ir gerino linksmindamosi ir 
oliaudaraosi it butu paskūjus kryžeivius kukavusiu. Tada 
ta dingste kamendotas pilies SzWer Plauen su 5,000 likusiųjų 
kryžeivių Marianburgos pilėje užsirakino, ketėdami iki pas- 
kūjo gintis. Noris karalius sekmaja diena po muszai atėjęs 
su Vytautu apstojo minavotą pilę, bet pasivėlavo: kaipogi 
minavotas komendotas Plauen buvo paskubėjęs dūnos ir 
ginklo savo įgulei kiek reikiant įsteigti, siuntinius pas cieco- 
rių Tautonų ir kitų kuningaikszczių iszleisti, tiltą Negates 
perkirsti. Noris Lenkai ėmė didei narsiai vėtravoti minavotą 
pilę su puszkomis ir taranais jos mums griauti, bet zomatai 
ir karezios buvo tai didei storos, jog nieko negalėjo padaryti. 
Tūm tarpu Vytautas su savo teikėjais apygardas siaubė ir te- 
riojo. Negalėdami Lenkai varu įsilaužti, ketėjo badu ma
rinti, bet ingulė tankiais savo iszpūliais gaiszino apgulineziū- 
sius; užvis jie iszleido per savo abazą seną zokoninką kryžei
vių, it butu negalinti sunkumą vargų ir bado pilėje iszturėti, 
kursai slaptu su savimi iszgabenęs didžius piningus, samdė 
naujus kareivius ir įsakė kitų pilių įgulėms, idant iki paskū- 
jo Lenkams ir bį^tuviams nepasidūtu; noris ir minavotoje 
pilėje didei trumpai bebuvo patiems kryžeiviams, kurie pas
kutinius apvalius grudus iszszutinę valgė.

Tūm tarpu Padaigavionių mistras Vitingof, norėdams 
Vytautą su Lietuviais ir Žemaicziais atitraukti isz Parusnio, 
teriojo ir siaubė vis į peleną versdamas Žemaicziūse; ilgainiu 
pavyko jam su 500 joties persigrusti pajūriais į Parusnį, kur 
norėjo eiti Marianburgą iszliūsūti. Tai iszgirdęs Jaugalius 
iszleido Vytautą priesz su tūlais pulkais. Pasalus Vokietis, 
krupaudams remtiesi priesz Vytautą, norėjo pasiregėti su jū
rai, nū kurio iszkaulyjo liūsą kelią į Marianburgo pilę, pasi
metęs perkalbėti kamendotą Plauen ant pasidavimo ir žadė
dama Vytautui^Žemaiczius pagrąžinti ir Lietuvą padidinti. 
Bet kiti sako, rasi teisingesnei, jog Vytautas pats numany
dama, jog būtinai iszgaiszinus kryžeivių zokoną, jis pats pa
liks Jaugaliaus ir Lenkų vergu, užvis regėdama, jog Lenkai 
savinosi Lietuvą, dariu nenorėjo būtinai kryžeivių naikinti. 
Kaipogi įvedęs į karaliaus szietrą minavotą m latrą perkalbėjo 
karalių, idant leistu jį į apgultą pilę su 500 joties perkalbėti 
minavotą Plauen ant pakajaus. Bet tenai Vitingof, susimo
kęs su minavotu kamendotu, kaip tolesnei beginti, iszėjo isz 
Marianburgo pilės, sakydama, niekai p negalėjo jo atkaklybės 
ir tamprybės pakrutinti. Tūjau ir Vytautas ėnfc; gūstiesi 
karaliui, sakydama, jog ligos jo kariaunoje pradėjusios plės- 
tiesi, jog jis nebgalįs jiems bepadėti vėtravoti Marianburgo 
pilės, bet turįs eiti Lietuvos ginioti, kurią Padaugavionys 
antrą atvėjį antpūlę teriojo ir imtinius iszvarę svetimiems 
pardavėjoj dariu palikinęs Jaugalių ties kryžeivių buveine, 
pats traukė au savo kariauna į Lietuvą. Kiti dar sako, Vy
tautą nestaeziusį paežių savo žaliukų pulkų į minavotą Ta- 
nenbergos rauszą, bet atstu atsargiai paliktus laikęs, vilda
mosi, prityręs nūkritį ties Tanenbergu dar galėsęs Lietuvoje 
stiprūti.

Ant galo susirinkę abeji į Toruną sandaras padarė, ku
riomis pasiėmė imtinius, katrie katriems be piningų paleisti,
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Lietuviai ir Lenkai pagrąžinti kryžeiviams visus užimtūsius 
krasztų s, vienok Žemaiczius valdys Vytautas ir Jaugalius iki 
gyvenimo, jiedum mirus teks apent kryžeiviams, Dobrinės 
žemė paliks Lenkams, krasztų kurį Mozūrų kuningaiksztis 
buvo kryžeiviams įdavęs, sugrąžins jiems be piningų, visus 
spruklius, katrie katriems iszdūs ir 100,000 kapų graszių 
kryžeiviai Jaugaliui už karės iždus užmokės. Lenkai grumz- 
dė ant tokių sandarų, sakydami, tiek kraujo pragožę ir nieko 
nepeszę, tame daigte visudidžiausiu kaltininku Vytautų įtar- 
liojo, jog jis neleido ir palaikus vokieczių isz tų krasztų grau-

Jaugalius po tų sandarų įėjo su visomis gėrybėmis, ku
rias buvo pagriejęs Parusnyje, leliodamas kaipo pergalėtojas 
į Krokavų, savo buveinę. Tenai dar besi linksmi ridama per- 
gėrė nūdėmes savo podukros kuningaiksztatės Mozūrų, iszte- 
kanezios už Austrijos kuningaikszczio. Tarp kitų siuntinių 
svetimų vieszpaczių, kurie tenai linksminosi, pasitiko Taute
lių ciesoriaus siuntinius, kuriem įsakyta buvo slaptu kaip 
įmanant Lietuvą nū Lenkų atskiesti, kursai faja paezia dings
tu gerindamosi iszsižadėjo rasztu Alicziaus krasztų ir Padali
ju dalies, kurios galėjo pretendavoti nū Koliomano laikų ir 
taiĮ> pasimetęs bendru szirdyje, pragarų Lenkams ir Lietu
viams tiekė. Rasztai dar tebėra sandarų tarp Lietuvių ir 
ciesoriaus nū paties Vytauto ir jo dumezių Manevide, Nemu- . 
ros ir Mikalojaus, Vilniaus vyskupo, patvirtinti. Darin jog 
Lenkai neteisingai elgėsi su Lietuviais, kuriūs norėjo savo 
padonaisiais padaryti ir neturėjo jų už tautų sav, bet norėjo 
jų savotiszkai rėdyti, Vytautų patį savo karszincziumi vadino, 
kuriam mirus, Lenkai visų Lietuvą norėjo pasavinti ir vis, kas 
buvo lietuviszku: jų kalbų, būdų, dabą, rėdą niekino ir pei
kė, savo įvestą brukdami, noris Lietuviai tūm kartu už pa
ežius Lenkus daug garsesniais ir galingesniais buvo.

Vytautas, nebūdama pakviestas į virsziaus minavotas sau- 
tužo» jog jį 
tą traukė su

darus ir nei kokios jų naudos ^neregėdama sav 

stipriais pulkais į Parusnį ir tenai siaubė kardu ir ugnia vi
somis pusėmis. D. mistras iszsiuntė stiprių kariaunų priesz 
Vytautų, kursai, isztikęs į aiszkę muszų, pergalėjo kryžeivius, 
kurių 6000 joties paliko karvietėje beklaksanczius. Vytau
tas, paskui nusiaubęs baisci baisesnei' tūlas srytis Parusnyje, 
su didžiu grobiu namon pargrįžo.

Nusigandę tūm nūkricziu kryžeiviai ir regėdami aiszkiai 
nebstengsių jau vieni priesz Lietuvius, lugojo Zigmanto cie
soriaus, idant jūs nū Lietuvių paglemžtu, kursai geizdamas 
taupyti kryžeivius, o Lenkus, gaiszinti, norėjo pernyksz- 
czej Torunų pakaju patvirtinti, kas Lietuviams ir Lenkams 
didei nepatiko, už vis, jog Zigmantas visaip slaptu paikino 
Vytautų, idant nū Lenkų atsikeistu ir į ypatingų ^Lietuvos 
karalių keitusi. \

Tai jausdami Lenkai ir krūpaudami, idant Lietuviai ne- 
atsikeistu nū jų ir .y paežiai posenovei nerėdytusi, ateinantį 
metų Jaugalius sukėlė sueimų Lietuvoje pa-Bugio ir Orod- 
liaus pilėje, į kurių suyjo nevien tėvunai ir kuningaikszcziai 
abiejų tautų, bet ir paežių žemlionių daugybės. Visupirmū- 
ju darbu buvo patvirtinti jau tretį atvejį vienybę tarp Lietu- 

Taip-

Lietuvos d. kuningaiksztis nebturėjo neikokios galėsrdauges
nei nei ant asabų, nei anį tėviszkių savo didūmių bei žemlio- 
nių, taip kaip Lenkų karalius neturėjo valios ant savųjų. 
Ir taip gudrus Lenkai painiojo naudų Lietuvos didūmenės su 
ta vienybe dėl savo gero. Tėvūnai ir žemlionys kaip Lenkų 
taip ir Lietuvių susirinkę galėjo sav rykius arba d. Lietuvos 
kuningaikszczius pakelti, czionai kaip Lietuviai su žinia Len
kų, taip Lenkai su žinia Lietuvių tegalėjo tų daryti.
pat Lietuvos ūkės tvarką ir jos durną pagal Lenkų būdą per
taisė. Ilgainiu abi tauti turėjo vienkartu Liubline ar Parga- 
ve (Parczave) seimavoti, vienok Lietuvių žemlionys be žinios 

I d. kuningaikszczio negalėjo savo tėviszkių nei pardūti, nei 
dovanoti. Idant dar augsztesnei abi tauti susirietu, Lenkų 
didūmenė leido Lietuvos didūmenės tūloms kilczioms savo 
žymes dėvėti, noris ikisziol tos gūdos Lietuvių didūmenė ne- 
stokūjo; kaipogi daug Lietuvos kilezių taip tur nū visusenų- 
jų laikų savo ypatingas ir įvairias žymes nekaip Lenkų. Te- 
naigi įstatymu sav padėjo: glemžti Lietuvoje Romos tikybą 
nū visokio atskalunavimo, taippat kaip tai, jog visi kuningai 
Lietuvoje tur tas paezias lecybas kaip Lenkų kuningai Len- 
kūse ir pats tiktai katalikas tegalės Lietuvoje kaip ir Lenkė
se karįs ar ūkės vyresniūju tapti, kiti visi atskalūnai ir neti
kėliai yra nū szaržų iszvengti. Beje, nei viens žmogus negal 
didūmenės lecybomis džiaugtiesi, kas popiežiaus neklauso. 
Ant galo pasiėmė Jaugalius ir Vytautas, lygia dalia Lietu
viai ir Lenkai, tarp savęs ir savo palikimų vienybę, Lietuvos 
ūkės su Lenkų anturėti. Taippat Lietuviai netur pradėti nei 
kokios karės be žinios Lenkų karaliaus ir Vytautui mirus, tų- 
Lietuviai pakels d. Lietuvos kuningaikszcziu, kurį Jaugalius 
jiems paskirs.

! Po to sueimo Vytautas su Jau gal i ūmi į Žemaiczius iszke- 
liavo Žemaiczių kriksztyti su apasztalais, mokaneziais jų kal
boje mokslų Kristaus jiems skelbti. Žemaiczių pradžioje di
dei nenorėjo kriksztytiesi sakydami, apsikriksztyjus reiksę 
jiems Vokiecziams vergauti, jų drabužį dėvėti, jų būdų ir da
bą sekti, o savo visų iszsižadėti, užvis motriszkosios nenorėjo 
savo nūmetų paleisti, rutulių nū galvos, skreistelių bei vilno
nių nū peczių nušiaušti, stygavodami, jog svetimi kuningai 
užgins jiems žemaitiszkai kalbėti, o lieps vokiszkai ar gudisz- 
kai raszytų, taip kaip daro Vokiecziai Parusnyje ir Padanga- 
vyje su Lietuviais ir Žemaicziais, kuriems neleid nei raszyti, 
nei skaityti jų kalboje, it taip, kaip kad daro Gudai su Žal- 
girioniais ir Krivicziais, kurie tur ir melstiesi ir į tiesų stoti 
Gudų kalboje. Vytautas su Jangai i ūmi atkalei stygavodamu 
galvojosi, jog ir persikriksztyjus gyvens liesais kaip pirmu 
gyveno ir niekam nevergaus bei dievės savo drabužius pagal 
senų dabų. Norėdami! dar svietui pasigerinti, dovanojo dro
bes, audimų if vilnones motriszkosioms, liepdami!, idant ir 
persi kr i kszty justos tomis paeziomis drobėmis po senovei bal
tai darytųsi. Tai regėdami Žemaicziai pradėjo kriksztytiesi, 
amžina ugnis pa-Nevežoje užgeso ir szventus lieknus iszkirto.

Zemaiezių vietų amžinų ugnį, ant garbės dievui Perkūnui 
tenai kūrinamų užgesino, stabus pūszemus iszvertė akivaizdo
je surinkto svieto.

ir Žemlionis sulygino su Lenkų didumene ir jų žemlionimis, 
abeji buvo lygias ir vienokias lecybas naudojo. Ir nū sziol

(Tolinus bus.
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Ch. Chalitko Brockton $1,00

J. Vaznelis Forest City ,i2,oo
V. Gilevyczia Warehouse Point„0,50 
A. lenkaitis Mahanoy City „l,oo 
Anelas Kenczis Mahanoy Plano,,l,oo 
Chas Peža Suffield 
J. Budrius Chicago 
M. Zalieckas Plymouth

Gera vieta dėl biznio: kareziama, 
krautuvė valgomų daiktų ir mėsiny- 
czia yra ant pardavimo mieste Wil
kes-Barre, Pa. Priežastis pardavi
mo yra ta, jogei esi u jau per senas 
ir norių atsilsėti. Viską parddsiu 
pigiau, negu pirkau. David Salsberg

Northampton St.
Wilkes-Barre, Pa. [85]

15c.

20c.

15c.

Gromatnyczia.
— „Suriv.“ prez. Negalė 

jo į azitą numėrį nieką iaz jus 
rankraazczio patilpti, kadangi 
per vėl ai tapo prisiųsta, 
džiu prisiųsdinėti taip, 
nors Subatoje gautume, 
visados patilps

Lietuviai ir Lietuvaitės
P1KN1NKAS1

„1 ,OO 

„1,00 

„1,00

Mel- 
kad 
tada

Galima (jauti su prisiunti- 
mu szias knjjjas:

1. Istorija Katalikų Bažnyczios. 
Ji yra labai naudinga dėl perskaity
mo kožnam katalikui. Kasztdja 1,00.

2. Trumpa peržvalga lietuvystės 
darbų Amerikoje 1892 m. Ji iszro- 
do aiszkiai lietuviszkų bedievių dar
bus ir podraug kaip katalikas turi 
nu jų apsisaugoti. Kasztdja. 20c,

3. Valtis bei iszguldymas szventų 
evangelijų ir lekcijų ant visų metų 
su labai naudingais dvasiszkais skai- 
tymais. Puslapių esti 896. Linkė
tina kad kožno lietuvio namftse ji 
butu. Kasztuja — 1,50c.

pas Kun. A. Burba. Box 1053Wilkes-Barr6‘s lietuviszka parapija 
isztaiso pikninką 20 d. Rugpjuczio 
(August) mėnesio ant Hanover Park, 
kuris randasi tarpe Wilkes-Barrė‘s 
ir Nanticok‘o. Taigi užpraszome 
visus lietuvius ir lietuvaites kaip 
vietinius, taip ir isz aplinkinių mies
telių imti dalybumą sziame smagia
me pasibovyjime, kadangi apart azo
ic’ii ir dailios muzykės, bus įtaiso
mos visokios zobovos. Isztaisant

40c.
•45c

10c.

30c.

75c.

75C.

jog neatsižadės tą dieną pribūti ant 
Hanover Park ir pasidalyti ta links
mybe nei vienas, kaip jaunikaieziai 
su savo panelėm, taip ir paeziuti vy
rai su savo visom szeimynom.

Pradžia bus ant 10 valandos isz 
ryto ir trauksis iki vėlam vakarui.

Nuszirdžiai užpraszome visus

Komitetas.

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

1.00c.

55c.
10c.
4OC.

Apgarsinimai
Uždėjau drapanų krautunę 1-mą 

delną Rugpjuczio ir pargabenau vi
sokio tavoro, kaipo tai: siutų, keli
niu, skrybėlių, visokių marszkinių ir 
t. t. Taipgi esiu apszauktu kriau- 
czium ir pigiau ir geriau pasiusu 
kaip kur kitur. Siutus siuvu nu 112 
iki 130. Dėlto užpraszau visus lie
tuvius, ko tik kam reikia, ateiti 
pirkti pas manę, d ne pas žydą, ba 
pas manę visados geresnį gausit ta- 
vorą ir pigiau.

Su gftdone W. Pawlak‘as 
N. 102 Main Street

Plymouth, Pa.

Aukso Verszls, labai pulki drama ,, 20 ct.
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę 

žydo ir piktų augynliną wajku >1,00. 
Kglė, žalczlų karalienė ir lezgrlovimas Kauno 

pilies 1362 m., du puikus dramatal 
paraižyti Aleksandro Gužuczio, 

lllstorije gražios Katrukos ir jos visokį 
„ „ ,, atsitikimai

Hiato riję isz laiko Francuzkos 
„ ,, vainos Afrikoj’

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

,, ,, ir Lietuvio Balinas 50c.
Jurgis Miloslawskis ■— . — HOc.
Juozapas Koniuszewskis, arba kankinimas

Untjotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Kabalas talpinantis savyje visokius užmlnlmus 

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

80 ct.

15c.
5, 

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

H •f

5c.

5c.
5c.
5c.
5C. 40 Ct. 

>1,00

5c. Ir*

5c. 
15c.

5c. 
10c. 
•40c. 
20c. 
20c. 
10c.

„ .,, ponawojlmo Norono
Pujkus apraszymaj tikru atsytlklinu Isz 

,, ,, czesii wajnos 1863 metu
Prawadnlkas angelskos kalbos neabdar.

,, ,, ,, atidarytas >1,25.
Pujkus apraszymas apie Lietuvą ,, >l,oo. 
Blnalda Itlnaldlnas „ ,, ,, >1,50 ct.
Henowes apraszymas apie Duktery

,, ,, Pilypo Karejwlo 50 ct.
Suinyszymne arba bajine tūry dydoles akis 
l’ykra tojsybe isz Suwaiku gubernijos 
Szwleea Diewo ,, ,, ,, ,,
Tltkus Persų Karulius, „ ,,
UZsystanawtk ant to geraj ,, ,,
W i tas Ir Korynna hlstorljo isz lajko persekiojimo 

, Bažnyczlos 8. per Deoklecljana 95 ct.

15 ct.
85 ct.
25 ct.
50 ct.

Knmgos 
pargabentos isz užmarės: 

yfalih^ knpjoSy
Ankeo Altorius, arba Szaltlnta dangtazku ekar- 

bu *4.00 Iki 3 00.
Garbe Diewnj ant aukaztyBėe „ „ „ >1.50. 
Balsaa B ilandėlėe 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Knlnga giesmių arba Kanticzkoe „ 
150 Psalmu Dowldo karaliaus ant 

- paveikslo kantlczkų
Istori^zkos duasiszkos įtalpos knįgoSy 
Gyvenimas Vle<zpatles Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno Ir naujo įstatymo su abrozėl. 
istorija sėno įstatymo „ „ ,,
Gyvenimas Marijos „ „
Menuo Szwencziauslos Marijos Panos 
Sopule j Motynos Diewo ,, ,,
Kvangelljos snpuikels apdarais
Gywenlmaj Szwentuju, ant visų metų kožnoe 
dlenoe, pirma, antra, treczla ir ketvirta 
dalis už kožną dal( po „ ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Hzvencz. Sakramente
Istoriszkos knįgos soietiszkos įtalpos.
istorija Lietuvos ,, ,, ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių istorija 10c.
Apllnkrasztis kun. Petravycziaus | Vilniaus 

džiakonystėe kunlngus 1870 m. „ 5c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knygutė kurioje apraezyta * 
visi musų prietikiai su lenkaisn& pat 

krlkszto Lietuvos
Žlponas bei žlponė „ „
Žirgas ir valkas „ „
Vytautas didis Lietuvos kunjgalksztls 
Apie senovlf Lietuvos pilis ,, 

Knįgos poėtiszkos. 
Senkaus Jurgis „ ,,
Vitolloranda, puikus poematas Isz 

senovės lietuviu gyvenimo, 2 knjgos 
D&nelalczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvynlszkos giesmės — —
J&kaunos dainos „ ,,
Naujos dainos ,, ,,
Birutės dainos ,, ,,
Tėvynainių giesmės ,, „
Petro Armino rasztal — eilės 
Pagirėnų gobtuvės — teatraliazka
Fonas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

l

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

paraszyta Aleksandro Gužuczio, 
Apysakos. 

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

Isz lietuvių gyvenimo
Hlstorije apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus 

isz Neapolio Ir apie Petrą kareivi 
Pajud|klme vyrai žemą, pulki apysaka, 

paraazyta patrljotiszkoje dvasėje pagal 
vengrlszką pono A. isz B. autoriaus 
kn|giitė4 „Kas teisybė tai ne melas 

Pasaka apė Hzaltabuzliis (jdklnga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis „ 
Valkų knlngelė 
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur meilė, ten Ir Dievas 
Kas kaltas 
Negirdėtas daigtas 
Pasakojimas apie vaitą Ir jo rasztin|ką 
Senis Makrlckas 
Vakaras Tilviko plrktelė 
Gyvenimas Stepo ftaudnoslo ir kiti naudingi 

skaitymai. [ketvirta dalis 
„Sziaulėnlszkio Senelio"] 15c.

Moksliszki rankvediiai ir 
kitokios knįgos 

Knlngadėl iszsimokinlmo visasvtetlnės kalbos 15c 
Apie buwlmą Diewo ,, 
Grleeznlnkas priverstas metavotle 
Pamokslai apie trusą ,, 
Talmudas Ir musų žydai ,, ,
Szkala su kalba „
Prleszauszrls ,, ,
Kaip |gyti pinigus Ir turtą 
Girtybė
Genių dėdė, graži pasakutė kur lezrodvta, 

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 5c. 
Apie Dangų 5c.
Finai ir jų gyvenime, ir pirmutinė szalna 10c. 
Lietuvos gaspadlnė 10c.
Žodynas kun. M. Miežinio >200.
Naujas elementorius [1825 m.] apdarytas 

su puikiais paveikslais 
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų 

Amerikoje 20c., dėl porkupcztų po 
Kalendoriai ant 1889,1890 irknt 1891 m. po

Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvencių 
džioelos nedėlios, 
Tiesos žodžel, 
FBlotea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokllis Szventųjų ,, ,, ,,
Iszguldimas metiniu szwenczln 

labai naudinga knlngelė 
Mokslas Rymo kataliku - ,, ,,
Kas yra griekaa! 
Nekaltybė 
Vartai dangaus 
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra nddai; su tllustracl|omls 
Garsas apie bajsybee Diewo sudo 
Raktas | dangų „ „
Didžioji nedėlla „ „
Kaip Humenlją nuspakaj|tl ,, 
Vadovas |dangų „ „
Prinlgatavojlmaa ant smerczlo 
Draugija dėl duszlų „ 
Ltetuviszkos miszios „ 
Kasdieninės Maldos

N"otos dėl partapijono. 
Varpelis [valcas] 30c. Dėdienė [polka] 
Sudiev [mazurka] 40c.

Pa veikslą i [abrozai]. 
Kražių skerdynė 50c. Paveikslas Gedimino 30c. 
Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijos 25c 

Visokį Abrozėlial su maldelėmis po 5centus.

15c.

ioc.
10c.

ir dl-
50c.
35c.
50c.
15c.

ii

n

15c.

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

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

10c. 
40c. 
15c. 
20c. 
15C'. 
75c. 
30c.

15c.
5c. 

15c. 
40c. 
40c.

5C. 
10c. 
5c.

•PATENTS

30c.

ĖOCĖOS SPAUSTUVĖS.
Lietuvos Istorija, n& seniausių gadynių iki 

Gediminui D. L. K., paraezyta 1850m? 
81 m ano Daukanto. Knlnga pirma, 

gaunama už 1,50c-
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir'Zetnalczlų 
paraižytas S Įmano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczlos, ,,
Kuropos Istorija su žlamlaplals ,,
Ltetuviszkos Daimoh isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

25 ct. 
20 ct.

1,00 ct.
U,w.

1,00.
50 et 
200c.

Promptly secured. Trade-Marks, Copyrights 
and Isabels registered. Twenty-five years ex
perience. We report whether patent can be 
secured or not, free of charge. Our fee not duo 
until patent Is allowed. 3*4 page Book Free. 
8. B, WILLSON Ą CO., A ttoriie.vs at Uw, 

pp. U.b. Put. Office. WA8HINOTON, D.O,
— ... ————’’•I I... I.. — ■' " ''."J ..i..r,rn

Kas nori atsigert gardaus Alaus 
ir kitokių saldžių, karezių ir kitokių 
skan>ų gėrynių, tegu užeina pas tik- 
n, lietuvį . Maslauską. 
Jis taipgi laiko didelę krautuvę viso
kių reikalingų dėl žmogaus dalykų 
ir mėsinyczią su szviežia mėsa ir rie
biomis tleszroiuis, tadgi nopainirsz.ki- 
toatsilankyli: po Nr. 415, 417 ir 
419 W. Main str., Plymouth, Pa.

SsLli'o.n.as
Juzo Miliaucko,

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

Juzas Miliauckas,
MA1IAĖ0Y CITY.

Zetnalczlų Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apteka Diewo „ „ h H

Paveikslas!
Nori gražų tautiszką paveikslą, 

nusipirk paveikslą „KRAŽI Ų 
SKlbRD \ KJb \ Kiekvienas 
lietuvis turintis nors Ribirksztėlę 
tautiszko jausmo, privalo turėti savo 
namuse paminkląAd kruvino atsiti
kimo. Prekė 50 centų.
AU,oe..: OSSOWSkl,

337 Noble str., Chicago HL
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