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Plymouth, Pa. 20 S. Mi
Ataiszaukiantiejie į rėdystę 

au viaokiaia reikalais Užpra
šomi yra pasirūpinti apie pa
davimą tikrų ir aiazkių antra- 
azų, kadangi daugelis groma-

mus ant padūtųjų antraszų su
grįžta mums atgal, nesuradę 
adresai) tų, o paskui tie patys 
žmonės rūgo ja, buk mes ne
atsiliepiame ant jų gromatų. 
Toki raszytojai, jeigu patys 
nemoka priderancziai savo 
adresą paraszyti, tegul praszo 
tai padaryti žmonių ' mokau- 
ežių gerai raszyti.

Taipogi nekurie laikrasz- 
czio skaitytojai iszsi keldami į 
kitas vietas užsimirszta apie 
prisiuntimą rėdystei naujųjų 
savo adresų ir paskui rugoja, 
kad mes nesiuneziame jiems 
laikraszczio.

Ant galo dar sykį prime
name skolingiemsiems abo
nentams kūmi veikiausei at
naujinti prenumeratas, kadan
gi be to laikraszczio stintinė- 
j imas bus sulaikytas.

nas spyrė į bažnyczios geležįnį 
stogą, nepadarydamas bažny- 
ežiai jokios blėdies. Bet 
žmonėms pasirodė, kad bažny- 
ežia užsidegė. Apėmė visus 
neiszpasakyta baimė. Pradė
jo visi grūstis laukan, kad tik 
katram pabėgti. Durys užsi- 
kimszo ir bažnyczioje pasidarė 
baisus spaudimasis. Persitik
rinęs, kad bažnyczia nedega, 
kunįgas nd sakyklos pradėjo 
žmones drausti, kad nebėgtu 
laukan, nės jokio pavojaus 
nėra. Net kiti isz paežių 
žmonių ant altorių sulipę pra
dėjo szaukti, kad nesigrūstu, 
bet visi tarytum apkurto ir 
apjako isz tos baimės: grūdo
si prie durų, lauždami vieni 
kitų kaulus. Kiti matydami, 
kad neprisigrus prie durų, kas 
žiu kokiu budu užsirangė ant 
langų, bet radę tenais gėleži-

ir kada sudulkėjo kalkės, 
žmonėms pasirodė, kad bažny- 
ežia dega. Pradėjo visi grūs
tis laukan. *llet pas duris 
bažnyczios ir buvo ta skylė 
ant skiepo, kur tos grindys 
buvo iszlužę. Tolinus nd du
rų esantiejie žmonės, norėdami 
iszeiti laukan, stūmė tūs, 
rie buvo areziaus durų, na ir 
stūmė tiesiok į skiepą. Tik
tai kada jau skiepas buvo 
lygmaliai žmonių prigrūstas, 
kiti virszum, nei tiltu, iszėjo 
laukan. Ir tada radosi daug 
negy vų, o da dauginus sužeis-

ku •

lėdami laukan iszlysti, vėl at-

J

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rėdyba. 26 d.. 

Liepos mėnesio žandarai pa
darė kratą ir suėmė S z akių 
daktarą, p. Kudirką. Kas 
per priežastis kratos, dar nėra 
žinoma. Taip gi dar nežinau
ar rado ką krėsdami, tik tiek 
žinia, kad tą paczią dieną nu
gabeno nelaimingą, silpną, ne
seniai isz Krymo, kur gydėsi, 
sugrįžusį žmogų, į Kalvarijos 
kalėjimą, kur dabar ko asz- 
triausei laiko. Platesnes ži
nias apie tai kitąsyk* pad d.si u.

Tą paczią dieną (26 Liepos) 
buvo nelaimingas atsitikimas 
(rviszkabudyje (Naumiesczio 
pav.). Ant atlaidų szventos 
Onos susirinko į tenais daugy
bė žmonių. Tūm tarpu pakilo 
tamsus debesys. Žmonės, no
rėdami pasislėpti nū lytaus, 
grūdosi kiek telpant į bažny
čią. Visai netikėtai perku-

žmonių krito.
Laike tos kamszynės keli 

žmonės buvo į smert sutrinti 
arba sumindžioti ir keli taip 
sužeisti, kad nors dar gyvus 
iszneszė isz bažnyczios, bet 
vargu Visi jie pas veiks. O
lengviaus sužeistų, kurių ran
ka ar koja iszlaužta, arba 
krūtinė sutrinta, tokių yra be 
skaieziaus daug.

Dar tarytum negana tos ne
laimės, atsiėjo ir su žemskiais 
žmonėms susipeszti. Giminės 
norėjo negyvosios parsivežti 
namo,
ežias szermenis, o ežia 
kiai nedūti jiems 
Žmonės susirėmė su

kad iszkelti priguliu- 
zėms- 

vežtis, 
jais.

Zemskiai iszpradžių buvo į- 
veikę žmones, bet paskui ir 
kiti paszaliniai, netik negyvų
jų giminės, szoko ant zemskių

velionis giminės susidėję į ve
žimus parsivežė namon.

Panaszus atsitikimas, 
jau labai seniai, buvo Alvite 
(Vilkaviszkio pav.), kaipgi 
per szv. Oną. Tenais įlūžo 
grindys į bažnyczios skiepą,

tik

kirvį, kam dalgį, kam nuplė- 
szė sode szaką medžio su vai
siais ir t. t. Taip kitiems įsi- 
griso, kad net rengėsi padūti 
praszymą, jog jų, nė jų darbo 
nereikia, nės jie daugiaus va
gia, ne kaip pridirba.

Kaip pavasaris buvo sausas, 
taip dabar atėjus laikui valyti 
javus prasidėjo lietus, kitų net 
rugius rikėse sudaigino. Už
eina tankiai debesiai su per
kūnijoms. Girdėjau apie dvi 
moteriszkes, užmusztas perkū
no; keletas namų nū perkūno 
sudegė, kitur, girdėt, arklius 
užtrenkė.

Dabar da žodelį apie mani-1 Pareina žinia, kad užrube- 
festą. Sako, kad manifestas žėje, kur gydėsi, numirė Sei- 
yra ne visiems, (žinoma, tik nų daktaras Kaukas, 
„prasikaltusiems“), tik nely- J. Vėžys,
gus — tas teisybė. Szitai -------------------
kokią naudą turėjo isz mani- — Vilniaus rėdyba. Tra 
festo kunįgas Kolyta. Kun. ir isz czionais nemažai einan- 
Kolyta, kaip žinoma, prasi- ežių į Ameriką. Tik tiek bloga, 
kalto priesz maskolius tūm, kad ne kiek apszviestesniais 
kad prasitarė žodelį apie kokį isz tenais sugrįžta. Sugrįžta 
ten mirusį gudą, už ką buvo kortūti, su laikrodėliais, bet 
iszguitas, jei neklystu, ant po- kad butu daug apszviestesni 
ros metų isz Lietuvos. Liko už kitus, negalima pasakyti, 
dar jam pusė metų skursti to- Tik nūmonę tai augsztą apie 
liaus nū Lietuvos, kaip sztai savę įgyja: jiems rodos, kad 
netikėtai gudai, turbūt apsi
kvailinę, paleidžia jį vardan 
manifesto. Bet pavymui ap
sižiūri, kad kunįgui negali 
būti jokio palengvinimo, na ir 
vėl kunįgą Kolytą ima naga n,
uždėdami, turbūt vardan ma-1 tik kortus dėvėti iszmokina. 
nifesto, jam da pusantrų me- Ir retas, labai retas kad isz- 
tų. Na tai kaip gi ežia sa- Į mintingesnis isz Amerikos 
kyti, kad manifestas ne vi
siems, kad net kunįgai, kurie 
aiszkiai yra iszskirti isz skait 
liaus galinezių naudotis isz jo, 
kaip kada pajunta manifestą, 
nors teisybė, manifestą su i ge
neris. ’

Szįmet kareiviams nebuvo 
manevrų, dėlto jūs paleido ant 
nekurio laiko „ant darbo“, tik priesz kitus, 
retai kas isz jų naudojosi, 

kad szįmet nebuvo 
skabių darbų, o antra, kad tie 
kareiviai, žinoma pe visi, yra 
vagys. Įsipyko jie gana, ypa- 
ežiai tiems, kurie gyvena ar
eziaus miesto: kam pavogė

jau jie koki dideli ponai, ,,pa
tys savęs baidosi“, kaip sako 
žmonės. Jokio numanymo 
apie tautiszkus reikalus netu
ri, dėlto mažą įspūdį ant savo

grįžta.
Sugrįžę isz kari u menės tdm 

panaszus į grįžusius isz Ame
rikos, kad beveik vienokiai 
augsztą numananymą apie sa- 
vę vieni ir kiti parsinesza. 
„Vis gi kareivis („maskolius“ 
kaip jie sako) didesnis už mu
žiką“. Ir pradeda pūstis

Pirma,

Tik pamatę, 
kad niekas apie jūs neapstoja, 
prisėda vūdegą. Kariumenė- 
je pramoksta, žinoma, masko- 
liszkai, tai sugrįžę namo nors 
tdm didžidjasi, kalbėdami, 
kur tik gali, gudiszkai. To
kiu budu iszeina, kad jie tik
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daro, nors | menkiau daugiau tikrų žinių, 

nėsa i 
sziądien tikros žinios neturė
damas, negaliu nieko pasako
ti. > .

— Ant rytojaus, praėjus 
tom nakties perkūnijom, apie 
4 valandą po pietų vėla paki
lo debesys, maiszydamas kiek 
įmanydamas orą ir ant žemės 
ant kiek dasiekdamas. Ta
sai debesys slinko mažai su 
perkūnijom, ale su dideliu ne- 
iszpasakytu lietum ir vėju. 
Apie Keturvalakius, Bartinį- 
kus, tai ne lietus, ale tiesiok 
sakant vandenį kas isz viedro 
pylė. Prisidėjęs prie tam 
smarkus vėjas, taipgi savo žy
mes paliko, griaudamas tro
bas. Kur ir ant kiek isz to 
padarė žmonėms iszkados, su
rinkąs tikresnias žinias, atei- 
nancziam laiszke paraszysiu. 
Tūm tarpu meldžiu kantrybės.

— 28 d. Liepos. Kalvari
joje atliktas buvo parapijonų 
susirinkimas, ant iszriszimo 
klausymo ir nusprendimo apie 
padidinimą bažnyczios. Prie- 
szinįkų padidinimui neatsira
do nei vieno, nors ir nedauge
lis buvo susirinkusių parapi 

[jonų; palyginant su skaitlium 
parapijonų, turinczių prie to 
balsus, tai galima sakyti suvi
su buvo mažas skaitlius, ale 
visi vienu balsu nusprendė ant 
padidinimo. Laike nuspren
dimo, tarpo tų parapijonų ėjo 
ginczas apie iszdalinimą mo- 
kesties. Didžturcziai, kurie 
daugelį lauko turi, tie rėkė 
kad mokestis butu nū durno, 
o mažlaukiai, kurių, žinoma, 
kaip visur taip ir Kalvarijos 
parapijoje, yra daug didesnis 
skaitlius, tie rėkė kad nū mar
go. Na ir nusprendimas ta
po užraszytas pagal didesnįjį 
skaitlių balsų, — nū margo. 
Dabar jau su tūm viskas butu 
gerai, jei tiktai valdžia užtvir- 
tįs tą žmonių nutarimą, jei 
tiktai vėl nenueis tie žmonių 
paraszai ant vėjo, kaip keletas 
jau tokių pat paraszų priesz 
.tai atliktų. Jei Dievas da gy-

I

blėdį lietuviams 
jiems, kaipo macziusiems dau- I paraszysiu kitą kart, 
giaus svieto, reikėtų būti isz- 
mintingesniems.

Abelnai Vilniaus rėdybos 
lietuviai daugiaus moka gu- 
diszkai arba lenkiszkai, negu 
kitų krasztų lietuviai:- ten 
kone pusė vyrų gali, nors su 
vargu, susikalbėti lenkiszkai 
arba maskoliszkai. Bet gero 
isz to nėra jokio. Negana 
to, ką tankiai svetimoje kal
boje su savim sznekasiyir į lie
tu viszką kalbą tiek prikaiszio- 
jo svetimų žodžių, kad isz jos 
padarė tikrą mutinį. Dar ne
pakanka to, vis da naujus sve
timus žodžius kožnas spriau- 
džia, nės jiems tokia kalba 
iszrodo daug gražesnė. Isz 
moterių retai katra supranta 
lenkiszkai, per ką aczių mote-Į 
rėlėms lietuviszka kalba sti- j 
priaus laikosi.

Užderėjimas javų vidutinis. 
Žiemą sniego buvo mažaį, tai 
szalcziai vietomis rugius isz- 
naikino. Vasarojas kur ank- 
szcziaŲs sėtas geresnis, 0‘ kur 
vėliaus — menkesnis. ", >tBul- 
vių pats ūgis. Grikiai labai 
dailiai užsineszę, bet su jais 
dar gali visaip atsitikti.

. — Isz Suvalkų rėdyl)O8.\ 
Dieną 27 Liepos, prasidėjus 6 
valandai po pietų, aplankė 
musų krasztą, galima tiesiok 
sakyti, visą guberniją perdėm, 
smarkus lietus su žaibais ir 
didžiom, nepamenamom per
kūnijom. Tokios perkūnijos, 
kaip kalba senesni žmonės, tai 
jau ^enei-senei kibą galėjo 
buti^r— nės niekas nepamena. 
Ko ne per visą naktį namūse 
nereikėjo szviesos, nės szviesa 
žaibo be pertrūkio szvietė ir 
perkūnėlis, pasirodęs netingi
niu, kas kart trinksėjo. Gais
rai visūse krasztūse buvo ma 
tom i ir kaip girdėt daugelį 
namų iszdegino ir žmonėm 
gyvasczių atėmė. Apie už- 
muszimus žmonių ir apie isz- 
deginimus triobėsių, ’ surinkęs

mano
Jei 

apie 
prie 
pri-

vus kolei užlaikys, tai pama
tysime.

Stebėtinas tiktai tame daly
ke yra daigtas, kad ant to 
susirinkimo isz ukinįkų mies
czioniu nebuvo nė vieno. Dėl 
ko tai taip jie padarė, 
makaulė suprasti negali, 
eina klausymas apie tai, 
padidinimą bažnyczios, 
kurio reikės neatbūtinai 
dėti kokį skatiką, tai ten jų 
nei vieno, tai nū tokios kūpos 
bėga jie lyg nū kokios užsi- 
krecziamos ligos, jiem labai 
rodos butu geistina, kad toji 
bažnytėlė, kokiais stebuklais 
be iszdavimo, pati per savą 
pasididintu. Arba jų mislis 
gal tokia: juk prabaszczius 
ant susirinkimo isz ambonijos 
užpraszydamas, užpraszė pa 
rapijonis tiktai lietuvius, pa
gal jų nutarimą „kamus“, lie- 
tuviszkai, o jiem, kaip lenkam 
esantiem, nieko, nė nėr pusę 
lupų lenkiszkai nepriminė. 
Ir isz tiesų, žinodamas jųjų vi
sų pasielgimą, jųjų visą len- 
kiszkumą, tai tiktai jūkai 
žmogų ima. Jie savą statosi 
esą kokiais ten buk szlėkto- 
mis, o ant turto tai taip nu
vargę, kad kitas jau skolų nė 
neatk^le, — lietuvius jau ne- 
szauki 
alė „ 
kąJenkiszkai mokėdami, o isz- 
siaugsztinimu savęs, savo proto 
kitus paniekindamas, tai taip 
iszsiaugsztiną,/ į kad taip 
pasakysiu, lyg mėszlas ant 
szakės pasikabinąs ir iszsikė* 
ląs.

Bažnyczia, kaip jau žinoma 
tiem, kurie nū Kalvarijos pa
eina, yra suvisu maža pagal 
skaitlių parapijonų. Vasaros 
laike tai da sziaip bei taip — 
žmonės ant szventoriaus po 
pavėsiais sustoję pasimeldžia. 
Ale žiemos laike, tai jau Die
ve gelbėk. Kiek tai žmonių, 
kurių tropyjosi, kad kaulelius 
apmalė ir isz szio svieto iszva- 
rė per tai, kiek tai buvo rik
smo, tai net sunku . klausyti. 
Tasai tada laimingas, kas į

ir nevadina lietuviais, 
amais“, o patys mažai

lonkas įsisprendžia, ar pas di- 
dyjį altorių dasigriebia. Ale 
ten kas pirmutiniai? Tai
miesczionys! Isz ten jisai 
„karną“ su nykszcziais iszva- 
rys, bile įsispriausti į gerą, kur 
nespaudžia, vietą. Su gies
mėm taipgi neužsileidžia, per 
didį vaidą, o gieda jie neva 
lenkiszkai, nors palyginant su 
skaitlium parapijonų lietuvių, 
tai jų bus nedaugiau kaip 5 
miesczionys ant 100 lietuvių, 
)agal kurį skaitlių prigulėtu 
pagal tiesą būti ir lietuviszkom 
giesmėm. Ale kur tav, mat 
pagal jų nutartį, jei Kalvari
jos mieste bažnyczia tai pa
gal miesczioniu norą ir parėt- 
kas joje turi būti. Ale tiktai 
pagal jų norą. Nės jau pa
kilus klausymui apie nuspren
dimą padidinimo, prie kurio 
ir reikės prikiszti skatikas, ten 
jau ne jų noras, ten jų nė vie
no! Tas, tai jau lietuvių dar
bas. O koksai pas jūs žydi 
lenkiszkumas, tai nors trum
pai pri vesi u.

,,Ateina vienas miesczionis 
į bažnyczią į zakristiją, visas 
susziurpąs, nuszalęs, drebantis. 
Esąs kunįgas tūm tarpu za
kristijoje, užklausė jo: ko taip 
susziurpąs — dreba? Atsakė: 
„Kiedy dzis toke > pogela 
stroszna, 
trzymac“

ft

kad ne možna wy- 
— Užklausė tada 

kunįgas,— kurgi buvo, kad 
nors ir butu stroszniausia pa- 
gėla, bet isz namų ateinant į 
bažnyczią, negalėtu jį pagauti 
tokie szurpulis? Miesczionrs 
atsakė: ,,Ot księžulku, gevelis 
ant kraigo ukladalem, tai ir 
suraarzlem.

Arba, teko vėlei girdėti du 
miesczioniu kalbant tais žo
džiais: — ot, kada nasza pola 
po žyta wypadnie, tam koto 
planta, tam grumta bardzo 
dobra, to tiiko pudima dobrze 
obmeszlowac, a žito bardzo 
dobrze rosnie. Tokie lenkisz- 
kumas jų tarpo savęs kalbose, 
o kaip jie gieda bažnyczioje? 
Vietoje ką giedant Tėve mu- 

įsų, reikėtų sakyti: ,,jako wnie-
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bie, tak i na ziemi“, tai aisz- 
kiai girdėti jų isztarimąj „ja- 
k6b wniebie, ptak na žiėmi“ - 
arba niekad nesako „m61d się 
za narni“, bet vis „indi się za 
narni“. Tokių klaidų, tai ga
lėtumei raszyti žmogus be gą- 
lo. Tai matote kokiais bū
dami lenkais ir lenkisžkas 
giesmes per vaidą bažnyczioje 
laiko, žodžiu sakant, kaip 
aug^zeziaus privedžiau, tai jie 
stengėsi, idant bažnyczioje vi
sur ir visūmet butu pirmuti
niais, ale kur reikės primokė
ti, tai ten lyg žvirbliai į sziau- 
dus, ten jų nė akių nematysi.

Potam iszsiskirszczius susi
rinkimui, lyg ant jūko atėjo 
ar keturi miesczionys, savę 
iszsiteisydami, buk nieko ne
žinoję, buk jie prie visko prie- t 
toja kaip parapija nutarė. .

ežiai New Yorko skaitliuje 
16,500 pergalėjo. Pakelta 
jiem mokestis.

— Republikoniszkas seimas 
New York‘o valstijos atsilai
kys 17 dieną Rugsėjo Sarato 
goję.

— Prezidentas Cleveland‘as ■ rių 
treczią sykį nevelyja but isz- __
rinktu ant augszcziausio val
dono szalies. Atsakancziam 
laike pasakys tą vieszai.

— Paskutinis girių degimas 
Michigane isztaisė dideles blė- 
dis.

—• Baisus visūtinas straikas 
anglekasių, Pennsylvanijoje li
ko ant laimės nukreiptas. 
Savinįkai veik visų kasyklų maži spirgėti prislėgtam ant 
perstatomas iszlygas priėmė ir ugnies/ 
apie 100,000 anglekasių Penn- ----
sylvanijoje, Ohio, Indianoje ir — Petropilis 
Illinois

skutiniųjų. piktinti ypatingais apvaiksz- 
cziojimais, nepakeltu prieszai

— Denver, Col., 19 Rugpj. 
Motelyje, ant Lowrence uly- 
ežios, apie pusiaunaktį pasi
darė ekspliozija. 
žmonių buvo jame į 75, isz

. 60 
Žmonės 
namo, gyvi degė ir degdami 
tokius baisius riksmus ir deja
vimus iszdavė, jog ten pribu- 
vusiejie, o negali ntiejie jiems 
dūti pagelbą, turėjo bėgti sza- 
lin. Nevienas isz jų szaukė 
ir meldė, kad kūlu primusztu. 
Kiekvienas gali sav persista- 
tyti,.kokia baisi smertis, pa-

, 17 Rugpjuczio.
Tame laike; Vatykanas trumpam laike isz- 

sius savo delegatą į Meksiką 
sudegė liepsnose, ir dūs jam valdžią papiežiszko 

prislėgti griuvėsiais delegato Washingtone. Vie-

j
Laikrasztis ~

velyja Rosijai, Prancūzijai ir 
Vokietijai, kad susivienytų su 
Su vieny tom Valstijom meryje 

— New York, N. Y. 17 d. I pareikalavimo nutramdymo 
Antras kriau- maisztų pakreiptų link krik- 
kuris pakiloĮszczioniszkų misijų.

— Petropilis,

augsztesnę cz,°* 
Ale czionai ant to jų pristoji-1 mokestį. Yra tai didelė per
ino, o po laikui suvisu nedė- galė isz szalies darbininkų, 
kui, ba neėjo ant to, ant jų ---------
pristojimo, ale ėjo ant to, 
idant pagal įstatus valdžios, | Rugpjuczio. 
butu susirinkus ant nuspren- ežių straikas, 
dimo didesnė pusė parapijonų sziomis dienomis, kaipiszžiu-l —Petropilis, 17 Rugpj. 
turinezių balsus, be ko valdžia Iri, užsibaigs kur kas greieziau Laikrasztis ,,Novoje Vremia“ 
nepriima ant užtvirtinimo, už pirmutinį. Svarbiausia patalpino telegramą isz VIa-
Jie mislyjo, kad parapijonų priežasezia taip greito užbai- divostoko, isz kurio matyti,
bus mažai, o da jiem neprisi- gimo straiko tur būti isz vie- jog cholera platinasi Kynūse,
dėjus, tai ir balsų bus perma- nos pusės didelis pareikalavi- Korėjoje ir ant Formozo pas-

nok dar nežinia, kurį popie
žius paskirs ant tos vietos.

— Brūkšėki, 17 Rugpju- 
ežio. Tarptautiszkas parla
mento kongresas užbaigė szią- 
dien seimą ir paskyrė sekantį

Karalius Leopoldas atsakyme 
ant prisiųsto jam per sąnarius 
kongreso telegram o iszreiszkė 
velyjimą, kad jo apmąstyjimai 

14 Rugpju • |atneszė dėl žmonių gerus vai
sius.

/ —Tokio, via Vancouver, B. 
d1., 16 Rugpjuezio. Baisi 

Sandra aplankė Japoniją, nai
kinant viską, ką tiktai patiko 
antkelio. Daugybė žmonių 
pražaidė gyvastį, o kadangi 
laike audros lyjo baisei didelis 
lietus, per tai baimyjasi visur 
pavandenio. Apskaito, jog 
arti 1,000 žmonių tapo isz 
svieto iszvarytų. Miestas su

rių vilnimis, kurios prigirdė 
160 laivų ir valczių.

Porta

žai, ir padidinimas nueis be mas drapanų, isz kitos-gi pu- tebėtinu budu. 
nusprendimo, o skatiko prie sės stoka atsakanezių rankų ---------
Bažnyczios ir nereikės pridėti, prie darbo. Iksziol veik pusė — Konstantinopolis, 
bažnyczioje ir taip per vaidą kontraktierių pristojo ant rei- Rugpjuczio. Didėji 
liūsesnes vietas jiem užėmus kalavimo straikierių ir pasi- pareikalavo paaiszkinimo nū
geri aus, tai ir liks skatikas, raszė sutaiką. Viliai, jog ir Bulgarijos dalyke užpūlimo 
kitas kiszeniuje daugiaus ant kiti kontraktieriai eis jų pa- Bulgarų ant miesto Janakli ir 
aluezio. Tiek to, meszlūkite I veizdu ir pasiraszys ant šutai- iszžudymo jame gyvenanezių 
vyrueziai miesczionys jus savo kos. Turkų. Valdžia bulgariszka
pūdymus, o mes lietuviai ru- --------- apreiszkė, jog atkarus jai visas
pinai mės apie Dievo namą. — Decatur, Ind., 17 Rugpj. atsitikimas, bet teisinasi tūm,

Szakiūse policija aresztavo- Devyni paojingi piktadėjai jog turkiszka valdžia nenorėjo 
jo daktarą Vincą Kudirką už pabėgo vakar vakare isz ežio- sutikti ant tvirto apstatymo 
lietuviszkus laikraszczius, pas nykszczio kalėjimo. Kada rubežiaus bulgariszka kariau- 
kurį laike kratos buk jų dau- szerepo pati davė aresztantam na, kuri butu praszalinus to- 
gybę radus. Minėtas d ras|pūduką su vandeniu, tie metė-1 kio skyriaus atsitikimą. 
Kudirka tapo pasodintas į 
Kalvarijos kalinį.

— Sofija, 17 Rugpjuczio. 
Bulgarai nužudė Janiklyje 
100 turkų, bet tiktai paežių 
vyrų, prie ko pats pražaidė 9 
užmusztus.

Ka lenkai apie lietuvius raszo
Ir kur yra teisybe?

Lenkai už lietuvystės kyli- 
mą bei paežių Lietuvių tau-

Isž Kitur.
Suvienytos Valstijos.
- Straikūjantiejie kriau- 

I

si ant jos, parmetė ant žemės, 
suriszo raikszcziais ir pabėgo. 
Tamsi naktis pagelbėjo jiems 
pabėgti. Szerefas su apsi
ginklavusiais žmonėmis leido
si paskui pabėgėlius, bet iki

— ^Paryžius, 15 Rugpju- 
ežio. Kardinolas Kremetz ant 
įneszimo ciesoriszkos valdžios 
uždraudė katalikam keliauti 
į Lourdes,

įsiutę, jog ne tik jūs vadina 
maškolmyliais, bet kad pra
manytu, tai vandens szaukszte 

kadangi valdžia paskandytu ir visą kylimą su- 
8iziol ųeųžtiko dar pėdsako pa- baimyjasi, kad Prancūzai, pa- laikytu. Sztai ,,Polak w A-



404 Vienybe
Lietuva galutinai priėmėįpeikė, savo įvestą brukdami, 
kriksztą, kaip d. Liet, kunį- nors Lietuviai tūm kartu už 
gaiksztis Jaugalius apsikriksz-\paczius Lenkus daug geres- 
tyjo, bet ir be to, man ding, mats ir galingesniais buvo“. 
but apsikriksztyjusi, kaip ma- Jeigu Lietuviai sviete buvo 
tome isz istorijos, jog jau be- Į augsztesniais už Lenkus, tai 
veik | buvo krikszczionimis, o jie nereikalavo jokios civiliza- 
priegtam Lietuvos kunįgaiksz- cijos priimti nū Lenkų, 
ežiai sudraudė savo vieszpa- 
tystėje krikszczionims misijo- 
nieriam skelbti Kristaus 
mokslą savo žmonėms. Taigi 
ne Lenkai suteikė mums krik-

Lenkai, kaipo aug- szczionybę, bet pati Lietuva] 
ją priėmė. Teisybė gryna 
yra, jog, jeigu kunįg. Jauga
lius ir nebutu apsipaeziavęs su 
lenkiute, visgi už kiek laiko 
butu visa Lietuva tapusi krik- 
szczioniszka, nėsa aname laike 
beveik visoje Lietuvoje nebu- 

!vo to kampelio, kur nebutu 
radęsi krikszczionys. Tame 
laike Lietuva jau buvo pris
pirta priimti krikszczionybę 
ar isz pietų, ar rytų, ar vaka-

meryce“ net per petkis nume
rius raszė apie Lietuvius į- 
iengtiniūse (žiur. NN nū 95 
iki 99 ).

• Tūs Lenkų skausmus bei
nusiminimus, kad Lietuviai 
pameta mylėja lenkbernystę, 
isz dalies iszguldysime ir pa- 
aiszkysime: i

„Lenkija anūmet pagonisz- 
kai Lietuvai davė krikszczio- 
nybę, davė savo civilizaciją 
ip supratimą apie augsztesnius 
idealus. 7
Sztesni apszvietimu, pervirszi-1 
no Lietuvius ir tam reikia pa- 
ąidėkavoti, jog per du szimtu 
metų beveik visa Lietuva su- 
atlenkėjo. Lenkiszkas ran-1 
das tam dalykui nevartojo jo
kią privereziamą įrankią nei 
kas link lietuviszkos kalbos, 
paproezių ir budo, bet patys 
Lietuviai savnoriai jūs priėmė. 
Pirmiausei sulenkėjo lietu
viszka bajorija, paskui ją sekė 
įpiesezionija, o galop ir kaimų 
žmonės. Tikt nekuriūse Lie
tuvos kampeliūse sznekėta 
piktai lietuviszkai, bet ir ten 
beveik kožnas lietuvys mokė
jo lenkiszkai.... ir netikėtai

• daėjo net iki tam, jog Lietu- 
yius skaitė už 
Lenkus su tūmi 
mi, gyveno 
kuris vadinosi
Maskoliszkas randas labai ne
noriai žiurėjo ant broliszko 
sugyvenimo, riszanczio Len
kus su Lietusiais, ir pasiryžo 
tą viską sudraskyti už kokią 
ten nebūk prekę. Taigi isz- 
siuntė savo agitatorius tarp 
Lietuvių ir tie pradėjo pasta- 
rūsius judinti priesz Lenkus 
bei iszrodyti jiems (Lietu
viams) skriaudas, kokias Lie
tuviai patyrė nū Lenkų ir len
kiszko rando. Vieni agitato
riai žodžiu, kiti-gi rasztu pla
tino tarp Lietuvių neapkantą 
link Lenkų ir po keliolikos 
metų tokio szėtoniszko darbo 
pasisekė jiems iszszaukti už- 
vėsimą, aulink neapkantą, o 
galop aiszkią prieszginystę....“

Kas link krikszczionybės,

tūs paežius 
tiktai skyrių- 
tame kraszte, 
Lietuva........

Toliaus Lenkai giriasi, jog 
buk Lietuviams esą įbraukę 
civilizaciją ir augsztesnius ide
alus. Kur ežia Lenkų isz- 
mintis ir sveikas supratimas? 
Juk jeigu Lietuviai nūlat ka
riaudami su visa Europa (per 
Kryžeivius) galėjo savo viesz- 
patystės rubežius praplėsti net 
iki Jūdųjų marių ir savo vir- 
szenybę užlaikyti per daugelį 
įmetu ant Gudų, tai negalėjo 
butPLietuva be civilizacijos. 

I Bet žinoma po susidraugavimui 
Lietuvos su Lenkija, viskas į 
lietuviszkas tapo niekinamas, 
nėsa musų istorikas Sim. Dau
kantas tame dalyke savo isto
rijoje taip raszo (žiur. Lietu
vos istorija laksztas rankr. 
371): „Lenkai neteisingai

į elgėsi su Lietuviais, kuriūs 
\ norėjo savo padonaisiais pa- 
\ daryti ir neturėjo ją už tautą 
sav, bet norėjo ją savotiszkai 
\rėdyti; Vytautą patį savo kar- 
\szincziumi vadino, kuriam 
mirus, Lenkai visą Lietuvą 

\norėjo pasavinti ir vis, kas 
į buvo lietuviszku: ją kalbą, 
Į būdą, dabą, rėdą’ niekino ir

Vėl Lenkai garsina buk jie 
nieko nedarę privereziamu bu- 
du dėl isznaikirtimo lietuvisz- 
ko. Czia tikras jų iszmislas 
bei grynas melas. Juk Len
kai kaip bitės grūdosi į Lie
tuvą užimti augsztesnes vietas. 
Pamažu pripratino bajoriją 
prie visko lenkiszko, o galop 
mokslainėse toki lenkiszki 
mokytojai pradėjo kabyti ant 
kaklo lentukes tiems mokyti
niams, kurie drįso prasznekėti 
lietuviszkai į savo draugą. 
Ar dar neprivereziamas da 
būdas ? O tas barbariszk u- 
mas veikėsi dar pradžioje ir 
szito amžiaus. O priminkime 

Į dar Vilniaus gubernijos tulus 
pavietus, kaip ana: Aszme- 
nės ir Lidos, etc., jog Lenkisz
ki ponai savo padonus dyba- 
vojo, jeigu iszgirdo ką szne 
kant lietuviszkai: kožnas isz 
prievartos turėjo sznekėti ar 
lenkiszkai ar gudiszkai. Tei
sybė, tame kame kaip kur li
ko lietuviszka kalba, bet tikt 
tose vietose, kur gyveno lietu- 
viszki ponai, 
tautieczius.
lietuviszkos kalbos rasime ir 
Grodno gubernijoje, o dar ir 
Minsko. Galop pats garsus 
Lenkiį rasztinįkas Kraszewski 
raszo: (Litvva tom. I. p. 97), 
,,jog Lenkai viską lietuviszką 

[Lietuvoje naikino, iszjūkė irk 
viską savo lenkiszką jai bru
ko“. Galop dar szitame am
žiuje viens Seinų vyskupas 
lenkas iszdavė kursoriją po 
visas parapijas, kad bažny- 
ežiose kunįgai iszmestu lietu
viszką kalbą, o įbruktu len 
kiszką. Sztai kokią civiliza
ciją Lenkai visoje Lietuvoje 
įvedė, kaip raszo: Sim. Dau
kantas (Budas p. 167): ka-

> ralius palengva vedė į Lietu-

mylinti savo
Tokius dažus

vą Lenkų rėdą, teisiaus sa
kant savvalę ir nevien nū 
žmonią pasavino žemę arba 
gruntą ir jūs paežius ėmė 
vergti, bet pradėjo ir žemlio- 
n is paežius taippat verginti ir 
didžturezius į amžinus vergus 
dovanoti“ (žinoma pp. Len
kams. R.). Sztai kokius aug- 
tesniue idealus sulaukė Lie
tuva nū Lenkų. O kad Lie
tuviai sziądien, nusikratę len- 
kiszkas dulkes nū savęs, pra
deda nūszirdžiai dirbti dėl tė
vynės labo, tai pp. Lenkai jūs 
vadina maskolių agitatoriais. 
Oi gėda, gėda,, jums civiliza- 
votiems žmonėms!

(Toliaus bus)

Kareivio sMM,
Apysaka isz baudžiavos gadynių 

(Latv. raszė Upits, liet. g. X.).
(Tąsa.)

Antrą rytą po pusryczių

Prie pirties priėjusi, jau ji tū- 
jau pamatė žmonių pulką. 
Visos apielinkės moteriszkės 
ir sveczios buvo susirinkusios 
pirtyn. Dacza buvo numiru
si. Moterys jieszkojo ir szni- 
pinėjo po visus kampus, kad 
rasti Daczos pinįgus. Buvo 
pasklidęs balsas, buk Dacza 
turi dikeziai pinįgų, isz kurių 
ji gyvena. Taip arti viena 
kitos klausinėjo apie Daczos 
burtininkystės žodžius, o Da
cza tame dalyke buvusi labai 
iszmani.

Trynė ėjo. Nei vienai ne
praėjo galvon, nors pažvelgė 
tūlas ant įėjusios, bet visos 
nepaliovė savo darbą veikti. 
Senelė gulėjo taippat, kaip 
vakar. Sziaudai isz lovos 
szian ir ten buvo iszdraskyti 
isz priežasties jieszkojimo pi
nįgų; ant jos galvos buvo už
mesti tūli rubai; tai gal kuri 
tyczia buvo padariusi, kad na- 
nabasznįkė nematytu, jos, 
akys buvo adaros.

Trynė užspaudė akis ir pra
dėjo verkti. Pati Penkienė 
užragino arti esanezias mote-
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riszkes, kad pagelbėtu lavoną 
numazgoti: Užraginimas vi
sas pergąsdino. Viena buvo 
palikusi katilėlį ant ughies, 
kita nebuvo aplūbusi gyvu
lius, kitos vaikai likę neap
rengti. Trumpame laike tik
tai Penkų ukinįkė ir Trynė 
liko pirtyje. Abi griebėsi 
mazgoti Daczą.

Priesz pietus szventinyczios 
varpai suskambėjo, pranesz- 
darni, kad baltai giltinei vėl 
patiko kokį nors sav paimti. 
Isz visų pusių buvo 'regėti 
kaip moterys ėjo pas K esterį*) 
dasižinoti, kas yra miręs. Po 
piet jau visa apielinkė žinojo, 
kad Penkų Dacza yra mirusi.

Szventdienyje reikėjo but 
budinėms. Tiesos vyrai buvo 
nusprendę, kad isz magazyno 
dėl budinių paaukauti tris 
purus rugių. Penkis apsiėmė 
padaryti grabą ir iszkasti du- 
bę, jei jam paliks senės bal
dus. Visi ant to pristojo. 
Kas link surėdymo budinių 
Penkis ir apsiėmė.

Penkis nuėjo pas kesterį ir 
meldė, kad szis szventdienyje 
ateitu ir palaidotu senelę. 
Kesteris iszklausinėjo, kokios 
budinės bus, kas ant budinių 
bus pamusztas. Penkis sakė, 
patys namų žmonės ir tūli 
valscziaus ukinįkai palydės 
iki kapinių. Tai iszgirdęs, 
kesteris atsakė, kad jis szvent
dienyje pats negalėsęs būti 
per giedorių, jo kaimynai pas 
jį prižadėję apsilankyti, bet 
jeigu nori, tai jis dildąs savo 
nabasznįkų knįgą. f

Penkis tdjau suprato, kad 
kesteriui nėra priežastis kai
mynų apsilankymas, bet neti
kusios budinės. Kodėl kes
teris norėjo žinoti, kas ant bu
dinių bus užmusztas? Jis 
prižadėjo nabasznįkų knįgą ir 
nuėjo sav.

Skirtumas tarp vieno ir ki-
*] Kesteris pas Latvius liuterius 

yra beveik tas pats kaip pas mus 
katalikus dūdomis su tumi skirtu
mu, jog kesteris tankei atlieka ku- 
nįgužio pareigas.

to žmogaus traukiasi net iki 
kapui, tiktai žemes barstant 
vienas kitam esti lygus!

S zesztd i e ny j e (su bato j e) 
Penkienė iszkepė dūną ir ne- 
kuriūs ragaiszius ir jau budi
nės buvo parengtos. Po piet 
atvežė grabą, aprėdė lavoną 
rubais, padėjo pogalviu pir
ties szlūtą, apklojo linine pa
klode, nugiedojo kelis gies
mės posmus ir tada įdėjo Da
czą į grabą. Ir tūmi visa 
apeiga baigėsi.

Budinių dienoje tūli ukinį
kai atėjo, kožnas atneszė po 
bonkutę „sznapso“ su savimi: 
užgėrė,užkando ragaisziu, pa
kol prisiartino antra valanda 
popiet. . Namų ukinįkas at
skaitė kelis posmus isz na- 
basznįko knįgos, pagiedojo 
giesmę, tad įdėjo grabą veži
man ir susirinkusiejie traukė 
ant kapinių. Lydėtojų buvo 
pervirsz dvideszimts. Pro 
kožnus namus važi ūj an t Pen
kis norėjo giedoti, bet kadan
gi jis buvo pradėjęs truputį 
saviszkai giedoti, tai nei vie
nas ir su geriausiu noru nega
lėjo pritaikyti, nei vienas ne
mokėjo giesmių knįgos, todėl 
turėjo užtilti. Ant bažny- 
ežios kalnelio užkūpus, reikė
jo jiems nustoti, reikėjo lauk
ti, pakol varpinįkas užkūpia 
boksztan.

Ant kapinių ir buvo trupu
tį žmonių susirinkusių: paka
synos buvo labai paprastos: 
atskambėjo keli budinių gies
mės posmai, dalis"kalbos prie 
palaidojimo nabasznįko, tad 
prasidėjo su saujomis smilezių 
bėrimas ir lopetų judėjimas. 
Isz bažnyežios bokszto atgar- 
sėj.o varpų balsai, bet ir tie 
veik užtilo. Kapas kas syk 
pildėsi smiltimis. Galop ka
po kalnelis tapo nudailintas, 
„Tėve musų“ dar sykį atkal
bėję, visi per vartus iszėjo.

Prie kapo pasiliko Stypnė- 
kų Trynė beraudojanti. Į- 
vairiais žolynėliais ji pūszė se
nelės kapą.

Už kapinių vėl pasirodė kas

dūtu isz dvaro ketures karves, 
vieton nudvėsusių. Kalnė
nas į jų vietą jau buvo nusi
pirkęs kitas. Valdinįkas iszrin- 
ko keturias geriausias karves 
ir jas pardavė; pinįgus, kaip 
vėliaus pasirodė, jiedu pasida
lino.

Dabar Kalnėnas labai sun
kiai tapo apsznekėtas. Visi 
mąstė, kad jam namus jau 
reiks apleisti, bet ponas atra- 
szė valdinįkui, tegul rūpinasi 
gerai iszeiti ir tegul Kalnėnui 
dūda du žirgu isz dvaro.

Kalnėnas gavo isz dvaro du 
dvėsaneziu žirgu. Su jais 
sziaip taip datesėjo iki sėja
mam laikui antro rudens. 
Tūlą rytą atrado upėje prigė
rusiu. Bernas buvo abu su- 
paneziojęs podraug, paleidęs į 
ganyklą ir pats nuėjęs kareze- 
mon. Viens gal būti isz ark
lių buvo perėjęs upės tiltelį į 
antrą pusę, abu ėjo pirmyn, 
kur upė buvo ženklyvai pla
tesnė, tada viens įkritęs upėn 
ir ten besikėparodamas įtrau
kė ir antrą.

Su tūmi Kalnėno likimas 
buvo pasibaigęs: ponas dau
giau nepagelbėjo, bet liepė į- 
dėti sėnąjį kuczierių Dovidą į 
Kalnėno namus per ukinįką. 
Kalnėnas nuėjo pas Stypnė- 
kus už įnamį (kampinįką). 
Senam vyrui tas labai užgavo 
szirdį, jog senose dienose rei
kia gyventi po svetimu stogu, 
bet tam niekas negalėjo pa
gelbėti, jis pats dabar sanpro- 
tavo, kad ponas nebegali jo 
gailėtiesi.

Naujas ukinįkas Dovidas 
buvo ramus ir gėdingas žmo
gus; jis viską tikėjo ir ant vi
sų atsidėjo kaipo ant geriau
sių draugų. Jo didžiausiu 
džiaugsmu buvo, kad jis gavo 
truputį užkąsti ir dirbti; dirb
ti jis galėjo be paliovos nū 
ryto iki vakarui.

Dėl savo pirmutinių reika
lų jis, kaip ir visi anūmetiniai 
jauni gyventojai, viską gavo 
isz dvaro. Pirmą žiemą jis 
pergyveno nesipaeziavęs, vie-

dieniniai veidai. Penkienė pri
ėjo prie budinių vežimo, isz- 
ėmė kelis ragaiszius isz ryszia- 
lio, sulaužė szmoteliūsna ir 
dalyjo budinįkams, palydė- 
jusiems nabasznįkę. Pats 
ukinįkas vėl vaikszcziojo su 
degtinės bonkute aplink, visi, 
kaip vyrai, taip ir moterys, 
spaudė kožnas bonkutės kak
lą prie lupų; kas draug paim
to negeria, nevalgo, tas pirmas 
taps nesztas per vartus ant ka
pinių. Negrcicziaus važiavo 
namon, pakol nebuvo ragai- 
sziai suvalgyti ir degtinė su
gerta.

Namon parvažiavus, Pen
kienė budinįkams padavė val
gyti sausus žirnius. Po val
giui loszė kiauleles; apie Da
czą jau nei vienas nemąstė.

XI.
Szeszi metai jau praslinko, 

kaip Petras kariumenėje tar
nauja. Per tą laiką daug da
lykų persimainė.

Kalnėnui per tą laiką labai 
sunkei dėjosi. Tūjau antrą 
vasarą kraujinė liga beveik 
visus gyvulius iszmuszė; ilgais 
metais sudėtas mažas graszelis 
iszėjo ant pripirkimo naujų 
gyvulių. Priegtam ateinan- 
ežią žiemą jo stiprieji du žirgai 
juroje paskendo. Dvaro ja
vus reikėjo visam valszcziui 
vežti Rygon. Kalnėnas va
žiavo pirmas. Vežimą jis bu
vo gerai prikrovęs, bet pakin
kęs abu žirgu, jis važiavo tarsi 
tuszcziomis, kiti negalėjo jo 
pavyti. 'Taip .paleidęs arklius 
tamsoje, jis tikt pats ką su
spėjo nū vežimo nuszokti ir 
iszsigelbėti. Arkliai su visu 
vežimu pasinėrė jūron.

Vagorei toki Kalnėno atsi
tikimai labai buvo pageidau
ti — jis jį norėjo iszmesti isz 
namų. Jau pirmusyk, kaip 
Kalnėnui iszdvėsė gyvuliai, 
vagorė prikalbinėjo valdinįką, 
kad praneszti į užrubežį po
nui, jog Kalnėnas nebeiszte- 
sėsęs įsigyventi, todėl tegul 
pavelyja kitam atidėti namus. 
Ponas atraszė, kad Kalnėnui
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ną sanvaitę dabojo ūkę viena 
mergina Edą, o antra mums 
pažįstama Trynė, kuri ml 
Stypnėkų buvo iszėjusi gy
venti pas Kalnėnus už mergą.

Edą ir Trynė labai tarp sa
vęs sutiko. Tiktai ant pava
sario Edą pradėjo kreivai žiū
rėti ant Trynės, nėsa ukinįkąs 
dėl Trynės yra daug meiles
nis, nei dėl jos; todėl ji daug 
sykių permetinėjo Trynei, va
dino ją gaspadine, jauna Kal
nėne.

Trynė nors suprato, kad 
Edai yra galvoje gaspadorius, 
bet nusidavė nieko nenuma
nanti, isz ko Edą dar daugiaus 
pyko.

(Tolinus bus.)

Isz Mttii dim Mis
— Waterbury Conn. 16 d. 

Rugpjuczio. Daug lietuvių 
buvo akyvi girdėti apie toles
nį ėjimą musų draugystės 
krautuvės. Szitai jau praėjo 
2 mėnesiai nū uždėjimo. Pa
sirodė, kad reikalas eina labai 
gerai. 150 dol. įdėtų pirmyk- 
szcziai per du mėnesiu apsi
vertė penkiolika kartų, kadągi 
dauginus kaip už 2500 dolerių 
tapo pirkta tavoro ir pardūta. 
Visi reikalai ir skolos tapo 
apmokėta ir dar po dviejų 
mėnesių pasiliko ant rankų 
gaspadoriaus grynų pinįgų 
160 dol., o tavoro kur kas 
daugiaus kaip buvo pradžioje. 
Dabar tikrai galima sakyti, 
kad įdėta suma per 2 mėnesiu, 
sugrįžo atgal, o tas kas liekta 
krome yra pelnas draugystės. 
Jei szitaip eis tolinus, tai gale 
metų neabejotinai draugystė 
pelnys per 1000 dolerių gry
nais pinįgais. Dabar tiktai 
apsvarsczius trumpai aifczki 
nauda pasirodo isz prekybos. 
300 dol. padėti bankoje butu 
atneszę po 3 už szimtą — tik
tai 9 dol., o dabar tukstan- 
cziais kvepia isz tos-gi sumos. 
Pelną isz prekybos jau szią- 
dien mes visi netiktai supran- 
taipe, bet matome. Reikia

Vienybe
prie to dar pasakyti, kad 
draugystės krautuvė labai pri
sideda prie atgaivinimo lietu
vystės. Lietu viszki vaikai
nuvėję kroman lietuviszkan - 
mokinasi lietuviszkai kalbėti, 
ir abelnai dvasia susipratimo 
didelei tarp Waterburio lietu
vių gaivinasi. Lietuviai, abel
nai imant, visi labai džiaugiasi 
isz lietuviszkos krautuvės ir ją 
remia. O draugai szv. Kazi
miero draugystės, matydami 
reikalo pasisekimą, jau drą
sinąs! ant tolesnių ir platesnių 
biznių. Lig tiktai pirmiejie 
800 dol. įdėti kroman bus pil
nai sugrąžinti draugystės ka- 
son, tada jau visoks geras už
manymas turės didžiausią pa
raginimą. Begalo naudingu 
pasirodo lietuviszkam pasise
kimui Waterburyje tas,kad lie
tuviai visi gyvena vienoje vieto
je, netaip kaip kitūse miestūse, 
rinkdamiesi sav praszcziausius 
namelius po pakraszczius ir 
galus ulyczių. Kaip galima 
buvo tėmyti nedėlinis verti
masis kromo siekė lig 310 dol. 
ir tos sumos laikosi. Bet nė
ra abejonės kad pasieks (ver
timąsi) įėjimas pinįgų ant ne
dėlios tūjaus 500 dol. kadągi 
lietuvių skaitlius pas mus au
ga ne mėnesiais, bet dienom. 
Daug deszimtų szeimynų jau 
atvažiavo nū pavasario, o kiek 
dar atvažiūs? labjausei kad 
pas mus darbai szįmet eina 
neiszpasakytai gerai.

K. J. 2. 
PRIEDAS.

Dabar lietuvių greitame lai
ke Waterburyje yra daugiaus 
per 600 asabų. Akyva la
bai dėl kiekvieno mylinczio 
skaitlius žinoti kiek 600 asabų 
suvalgo ant dienos, per nedė- 
lą, mėnesį, metus ir tt. Kas 
gali aprokūti kaip didelė su
ma pinįgų reikalinga ant pa- 
penėjimo ciefys musų lietu
viszkos kolionijos. Lyg szio- 
laik pirkdavo lietuviai isz kro
mo draugystės už 300 dol., bet 
kasžin kiek ant nedėlios isz- 
pirktu, jei visi Waterburio lie

tuviai, visi tiktai nū lietuvių 
norėtu maitintiesi? Padėkime, 
kad ant dienos draug ant vyrų, 
moteriszkų ir vaikų, iszeina 
po 20c. ant galvos. Tada 600 
20 12,000 c., arba ant dienos 
Waterburio lietuviai suvalgo 
ant sumos 120 dol. per 7 die
nas bus 840 dol. Jei todėl 
visi Waterburio lietuviai vien 
tiktai norėtu maitintiesi per 
lietuvius, kiek tai musų brolių 
savo tarpe gautu dūną su 
sviestu t. y. gerą užsilaikymą. 
Ir kaip daug pinįgų per metus 
paliktu pas lietuvius! Dabar 
eikiftie toliaus kiek lietuviai 
suvartoja aut maisto per metus. 
Ant nedėlios 840 50 43680 
dol. O Waterburio lietuviai 
tikrai nemažiaus suvalgo per 
metus.* Jei tada 10 procentas 
isz prekybos butu pelnytas, 
pasidarytu 10,000 gryno pel
no. Su tais pinįgais butu ga
lima visus reikalus bažnyczios 
ir mokslainės apmokėti ir dar 
liktu pinįgų. Todėl nū senų 
senelių vis girdžiame priežodį, 
kur meilė ir vienybė - tenai ir 
stiprybė. Dūk gerinus Die
ve, kad vieną kartą tikras su
tarimas ir geras velyjimas atei
tu tarp lietuvių, tada ir musų 
tautą tikrai pamatytume pri
sikėlusią ir sulauktume auksi
nių laikų, kaip yra pasakoja
ma senelių.

Ta8(ji.

New Yorkto dunos 
j ieškotojai.

Nežinau, ^ir visada taip bu
vo ar tik szįmet toki blogi 
laikai. Prisiėjo ir man striu
koji, kad ir biskį akyvesnis 
už kitus darbinįkus, musų 
brolius Lietuvnįkus, juk tu
rėjau eiti darbo jieszkoti, kad 
ir kūprascziausio. Pakol ke 
lis centus kisženyje turėjau, 
tai vis mislyjau sav: „Et, lai
kui bėgant vis pasitaikys man 
atsakantis darbas“. Apsiri
kau! Laukiu, laukiu.. . vie
ną antrą ir treczią nedėlią, 
nieko nesulaukiu. Szit, vieną 
gražų rytą einu per New Yor- 

ko gatves, ir dairaus į szalis, 
kur didžios ,,firmos“ ir dideli 
fabrikai, o prie fabrikų ir 
,,ofisai“. • Žiūrai, brolyti ap
link ofisą apstoję net 50 dū- 
nos jieszkotojų. Na, panai- 
slyjau sav, jau tai man nėr ką 
nė lysti. Einu toliaus... 
prieinu kitą ofisą žiurau, vėl 
tas pats. Czia jau man ding
telėjo į szirdį „blogi laikai“. 
Pamislyjau sav: Argi tai nėra 
szvencziausis užmanymas dar- 
binįkų vadovų, juk reikia ko
voti priesz kapitalizmą ir rei
kalauti, idant darblaikis tęstų
si tikt 3 valandas apt dienos. 
Tada visi turėtu darbo ir ne- 
slimpinėtu aplink ofisus szim- 
tais dūnos jieszkanczių. > Ne
būtu man taip ant szirdies 
graudu pasidarę, jeigu bucziau 
matęs tikt vien musų tautie- 
ežius ir kitus svetimtauezius, 
ale szit matau ir czionbuvius 
anglikonus kaip jaunus, taip 
ir senus. Jeigu musų tautie- 
ežiai negauna arba neturi dar
bo, tad isz priežasties, jog ne
moka kalbos tos žemės ir ne
turi tokio susineszimo su 
darbdaviais kaip czionbuviai 
žmonės, patys anglikonai. 
Iszties yra „blogi laikai“ New 
York‘e, kad ir negaliu padūti 
statystikos be darbų žmonių, 
ale ką maeziau savo akimis, 
tai turbut yra milžiniszkas 
skaitlius be darbo. Jeigu ant 
vieno pareikalavimo darbinį- 
ko susirenka keli desėtkai. 
Žmonės vargūliai! riszkimės 
į kūpąs, o klausykim musų 
vadų tai atsitolins* „blogi lai
kai“.

— Amerikoniszkas „Kum- 
bobas. „The time is money“, 
tai yra anglikono patarlė. • A- 
merikoje nevieszpatauja teisy
bė, bet tik milžiniszka konku* 
rencija ir melagystės. Tam 
visam privesiu gyvą faktą: 
Taikėsi kartą būti New Yor- 
ko tūloje angliszkoje spaustu 
vėje, kur spaudi na laikrasztį, 
išeinantį du kart ant dienos,
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tai yra ant 4-tos adynos ryto 
ir ant 3 ežios po pi et. JJžtė-
myjąu, jog vakarinis laikrasz- 
tis tapo atspaustas sykiu su 
rytiniu ir taip svietui akis 
muilina. Skaitant kelioliktu 
„ceitungų“ ir „nuspeiperiu“ 
užtikau (net ir dabar yra): 
„Norintiejie parkeliauti į 
Europą, o neturintiejie pinį
gų, arba į Vokietiją, tegul 
czia ir czia jovijasi“. Būda
mas nemažu „spekulentu“, o 
žingeidumo pilnas, nueinu pa
siteirauti. Įrengiu į apgar
sintą ofisą, tūj iszreiszkiu ma
no norą ir iszgirstu, jog reikia 
užmokėti 2 doleriu, ir iki par- 
važiūsi per Oąeaną turėsi ang 
lis sziupėliūti į peczių ant lai
vo. Keikia žinoti, jog ant to 
apgarsinimo prisirinko net 40 
vyrų, kaipo jaunų taip ir se
nų. Asz būdams „spekulato- 
rium“ vis nenoriu užmokėti 
2 dol., kad ir jis man atsakė, 
jog neturįs laiko su manim 
kalbėti. Fotam asz jam atsa
kau, jog sunkaus darbo nega
liu dirbti, tai jis man atsako: 
,,užmokėk 5 dol., tai gausi vie
tą į kuknią mazginio mazgoti. 
Mislyju sziaip ir taip..., o 
pinįgų nemoku. Kurie užsi
mokėjo po prisakytą' prekę, 
tai tiems prisakė tą ir tą dieną 
ir adyną susirinkti su savo ra
kandais. Asz vis klausausi. 
Ant prisakytos dienos ir ady
nos asz ir atsivelku neva su 
rakandais. Ant 10 valandos, 
žiūrim ateina musų ,,agentas“ 
ir mus visa 40 ypatų paėmęs 
veda ant laivo, o asz vis nesi 
lieku ir einu drauge. Atve
dęs ant laivo sustatė mus visus 
in korpore ir perstatė laivo 
perdėtiniui, kuris kožno vieno 
vardą ir pravardę užsiraszė. 
Fotam „ųumarszavę“ „i n cor- 
pore“ pas laivo „hospitole“, 
kur mus peržiurėjo ar sveiki 
esame. Fo peržiūrėjimui mu
sų agentas privedė kožna prie 
darbo; kurie užsimokėjo po 2 
dol. tūs prie aglių jaziupėliavi- 
mo, o kurie 5 dol. davę, prie 
mazginio -mazgojimo. Žiū

riu brolyti, asz beesąs jau tikt 
vienas. Girdžiu, prisako man 
darbą. Su ,,beske“ arba k a 
sze-gurbu, neszioti anglis isz 
apaezios į virszų, ir kaip tikt 
užpilius audrai ant marių, tai 
tenka lipti į stiebą ir lynas 
sustatyti į davadą. Basi mis- 
lyjęs, apsvarstęs gerai auto
riaus žodžius palenkiau žemai 
galvą ir nuėjau pas laivo per- 
dėtinį. Besznekant su perdė- 
tiniu „szmaksztyla isz maiszo 
ir iszlindo“.' Jo agentas netu
ri jokios tiesos anei cento imti 
ml vargūlių, nės jis nū kum- 
pan i jos gauna už pristatymą 
darbi nįkųi ml ypatos po 2 
dolerius. O jeigu iszties 
agentas taip daro ir i minėj a 
pinįgus nil vargūlių, tai pa
pilla po ,,sudu“, jeigu vienas 
isz davusiųjų prisiegs.

Taip pasikalbėjęs su perdė- 
tiniu, apleidau laivą, prižadė
dama tūj pribūti.

Tai kokios naujienėlės isz 
„Amerikoniszko hamboko“.

I). M.

Tfenl ttns kora varflan toisyMs. 
Isz žodžių tr darbų pažįsti 
žmogų. Su pliku nėr ką pesz- 
tis.

iFerskaitęs N 32 „Lietuvos“ 
randu straipsnį po antgalviu: 
„Aklas daugiaus kalba apie 
spalvas negu matomas“. Pra
džia to straipsnio szitai p 
skamba: „Vienas vaikszas
padirbęs apie pustreczios die
nos Prusūse ir tt.“. Nepe- 
raszysiu czia to viso straips
nio, nės bereikalingai sutepsiu 
popierą.

Tai ką apie tokį straipsnį 
pamislyjo skaitytojas, nežino
damas nei jokių prietikių ir 
isz kokios priežasties paėjo 
tas raszymas tokio „pieme- 
niszko straipsnio“. Didesnė 
dalis taipjau pamislyjo, jog 
tai yra darbas nesveiko proto 
žmogaus ir didžio mylėtojaus 
„polemikos“ Olszevskio ir 
Baczkovskio, kurios be per
trūkio tensiasi per kiekvieną 

numerį „L.“ ir „S.“. Be abe
jojimo pamislyjo kiekvienas, 
jog tai yra darbas „mažtikio“ 
žmogaus, daugiaus mylinezio 
melagystę negu teisybę.

Jeigu taip, tai tegul bus ko
va vardan teisybės.

Vienu žodžiu sakant, tame 
„piemeniszkame straipsnyje“ 
nėra nei biskelio teisybės, 
vien visas straipsnis parem
tas ant melagysezių ir nežinios 
už ką pykti.

Szit isz ko tai paėjo:
Gal kelintas isz skaitytojų 

„Vien. L.“ patėmyjo N 32 m. 
straipsnį po antgalviu: ,,Va
giui ant galvos kepurė dega“. 
Tasai straipsnis toli neužgavo 
taip autoriaus, kaip „Aklas 
daugiaus kalba apie spalvas 
negu matantis“. Kuris skaitė 
straipsnį „Vagiui ant galvos 
kepurė dega“, kožnas pamis
lyjo, jog tas straipsnis remiasi 
ant pamatų tiesos, o ne ant 
asabiszkumų. Autorius „plio- 
vonių“ gyvai meilija ir „piė- 
meniszkomis pliovonėmis“ isz- 
vadina norėjusįjį pagimdyti, 
„kareivį“, buk asz rasziau 
straipsnį „apie liet, spautuves 
ir jų managerbus“ tik isz pik
tumo, kad manę tur ta spaus
tuvė pavariusi nū darbo (!?) 
Tai kur yra faktai, ir kasgi 
Tamistai sakė. Matyti, jog esi 
„lengvatikys“ ir nemylintys 
tiesos. Jeigu Tamsta
teisybę apskelbei per savo 
„L.“, nagi bandyk tų pp. pa
klausti, ar jie manę pavarė nū 
darbo, o pritars tie pp. tamis
tai, jog tamista teisybę skelbi 
per laikrasztį. Asz pats atsi- 
dėkavojau su kita ypata, kuri 
sziądien randasi netoli tamis- 
tos, o gal ir tankiai ateina į 
tamistos spaustuvę p. dr. „Sy‘, 
tai ar ir jis taip ineHpykaipo 
tamista (!?). Asz daugiaus 
myliu teisybę negu viską; ge- 
riaus ir mieliaus man yra su 
teisybė turėti neprietelį negu 
su melagyste prietelių. Asz 
tarnauju teisybei ir pats sav, o 
ne melagystėms. Mano straip
snio raszymas paėjo vien dėl 

labo visūmenės ir supratimo 
visoko, ką tikt asz paraižiau, 
o ne taip, kai p tamsta supran
ti, buk asz bereikalingai už- 
puldinėju ant tamstos (sic) — 
isz „piktumd“ ir dar „vaikė
zu“ būdamas., o gal tamsta 
vietoje „ukėsu“ per apsiriki
mą parasziai „vaikėžas“.

Aiszku, kas kok,iu savę ve
dasi, ir su kilni „polemiką“ 
veda, n or ir kitus tbkiais pa
vadinti.

Kas link to, kodėl mano 
straipsnį nepatalpino, kuris 
taip tamistą užrūstino, tai ta
mista vėl esi didei žingeidus 
„kodėl ne“? — jeigu asz bu- 
cziau siuntęs, tai gal but ir 
patalpinę. Lauk tamista, o 
gal iszvysi ant dienos rėdo.

Kas atsieiną apie mano pa
ties y patą už tokius „melagin
gus“ ir „piemeniszkus iszloji- 
mus“ suvis nepykstu ir už sa
vę paikesniam visados atlei
džiu, nės žinau, jog su pliku 
nėr‘ ką pesztis.

Daugiaus ant tokių straip
snių neatsakinėsiu.

,, Kareivio“ Sužiedotinis,
Už szitą straipsnį „Vienybė“ ne

atsako. (R.)

„Susiv“. reikaluose.
Prie „Susiv.“ prisiraszė.
Wanamie Pa. kūpos:

1 Svogūnaitis Jūzas,
2 Geležienė Ona.

Ansonia, Conn.
1 Kisnėris Kazys, x
2 Sabas Antanas.

Edwardsville Pa. d-ės szv.
Antano.
1 Vengras Ignotas,
2 Ivanauckas Antanas,
3 Bajorūnas Kazys.

Elizabeth Port N. Y. kūp:
1 Saleskauckas Kajetonas,
2 Fetkevyczia Tarnoszius.

Waukegan, III.
1 Sutkus Jurgis.

Pittsburgh, Pa. d-ės sz. Jū- 
zapo.
1 Kudžius Vincas,
2 Fauliukiavyczia,
3 Žukas Jonas,
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Afahanoy City Pa. kilpos: kį pūrą užmokėsi pusrublį ir 

dūsi saiką miltų nū asztūnių 
go rožių.

— Tai perdaug Pricai — 
reikės prie Zulierio važiūti.

— Važiūk po szimta vilki - 
ten pusi miltą pavogs, o antra 
pusi, ot taip! iszdulkins — tą 
pasakęs Pricas žėrė saują pe

žmonės vienas kitam pastos 
tikrais broliais.

— O tie pavasariai, kuriaja^ 
kožną metą džiaugėmės, ar 
nėra tikrais pavasariais?

■ ;— Yra pavasariais gamtos, 
kūno! o ne duszios, isz kurios 
gal atgimti žinogija.

— Kada atgims žmogija?
— Atėjus karalystei Dievo.
— Pasakyk mums gervute, 

ką reikia daryti, idant>ant že
mės vieszpatautu karalystė 
Dievo?.

— P vigui isz tikros szirdies

adresas buvo nepilnas, neži
nau ar daeis.

T ai Salyklini. Elizabeth 
N. J. kiek Tamoszius Petke- 
vyczia turi metų?

Sekretoriui d-ės szv. Anta
no Edwardsville. Prisiusk

o

2

Zenkevyczienė Ursaulė.
Philadephia Pa. kūpos:
Zuikis Simas,
Unika Kazys.
— Pasarga. Dr-ė szv. Jū-

zapo isz Pittsburgh^ dieną 12 Tamista man metus paskiau- 
Augusto prisiraszius visiems sei prisirasziusių trijų sąnarių, 
sanariams prie „Susiv.“ paėmė 
,,Susivienyjimo“ Charterį.

Centralnas Komitetas.

f-

į:

p

Tiems kurie purina, kad 
prisiraszant prie „Susiv.“ per 
daug yra raszymo: kad pinp 
gus reik siųst kasieriui, o var
dus naujei prisiraszanczių 
reik siųst sekretoriui ir prezi 
deniui.

Nepamirszkit, kad tame da
lyke mes prisilaikom nutari-

— Pasarga. Nekurie už
klausia dėl ko posmertinės 
mokasi vis po 15 centų, kada 
prie „Susivien.“ tiek daug 
naujų sąnarių prisiraszė?

Atsakymas — pirma moka- lino pereitų metų seimo ir iki 
si dėl to, kad daugumas isz ateinancziam seimui kitaip 
seniau prisirasziusių sąnarių, daryti negalime, 
kaip jau praneszėme, į „Su- T ai Ambroz. isz Phil. Jei 
siv.“ nemoka jokių mokes- T-ta toks iszmintingas esi, bu
ožių, arba trumpiaus sakant, tum padėjęs mums Kražių 
nū „Susivienyjimo“ jau atsi- brosziurą suraszyti ir visas ži- 
metė — buvo prisiraszę dėlĮnias surinkti, tai anoji butu 
mados, o ne dėl naudos. jau senei iszėjusi, bet be jo-

Antra, juk visi žinote, kad kios pakelbos vienam... tai 
naujai prisiraszę prie „Snsiv.“Įda ir taip per greit... 
per tris mėnesius posmertinių 
nemoka.

Tfts visus atmetus, liku
siems menkiaus kaip po 15 c. 
negali pripulti.

Central. Komitetas.

PRANESZAMK
Tiems, kurie klausia prie 

kokių draug. du mirusiejie 
paskiaus sąnariai prigulėjo, 
kad a. a. Vaitukaitis Jonas 
prigulėjo pirmiaus prie d ės 
szv. Jurgio Cleveland Ohio., 
o mirė kaipo sąnarys d-ės szv. 
Kazimiero isz Plymouth, Pa.

A. a. Petraitis J. (kitaip 
Kuczas) prigulėjo prie d-ės 
Volonczaucko Plymouth, Pa.

Visoė tos trys d-ės yra drau
gystėmis musų garbingo „Su
sivienyjimo“. Į-

Central. Komitetas.

G-romatnyczia.
Wanamies kūpai. Indė- 

kite į ,,Vienybę“ dabartinio 
jus prezidento adresą. Kons
titucijas jums iszsiuncziau, bet

G

Kn. J. Žilinskas 
„Susiv.“ prezid..

PATĖVIAI
IPaseilcEL

Visi dyvyjosi protingai kal
bai gervės, bet nežinojo . kas 
tūmi paukszcziu yra pasirė-

buvo ten
mainikaujanti ark-

— Ar girdi! meister Pricai, 
tamista sakai, kad Zulieris 
miltus vagia, o kam tą tarbą 
pasikabinai po žiurksztu? —

— Jo! terba, terba— ter- 
bas reikalingas yra dėl szme- 
ro, kuri ūmi melnyczia tepasi.

Toki ir tam paveidus jūkai 
užbaigė perstatymą melny- 
ežios.

Po vakarienei prasidėjo tan- 
ežiai ir sztukos 
čigonai
liūs, ir Vengrai su vaistais, o 
po to įėjo į seklyczią gervė, 
kurios kaklas su snapu, pri
taisytas buvo isz važiūjamo 
lanko, o sparnai su vūdega 
nupinti isz szvendrų, toji ger
vė svarbiai pasikloniojusi, pa
sakė: tegul bus pagarbintas - 
visi atvertę patėmyjimą ant 
kalbanczio paukszczio, atsakė: 
ant amžių amžinųjų amen, ir 
apstoję gervę, pradėjo aną 
sznekinti:

Į — Isz kur tu gervute atsi
radai, ar nesuspėja! rudenį isz- 
lėkti? — paklausė vienas isz 
vyrų.

, —Draugės jaunystės mano,
senei jau iszkeliavo į tą piliai- 

I mintą szalį! kur nėra nei žie
mos, nei vargo, nei skausmo, 
o asz czion pasilikusi! lauk
dama pavasario, vargstu! — 
atsakė gervė.

— Pasakyk mums gervute, 
kuri kur tu žiemavoji?

— Pas gerus žmones, kurių 
szirdyje yra amžina vasara

Aleksandro Gužuozio. j
(Tąsa.)

Tą isztaręs melnįkas, pasi
ėmė isz po paklodės saują 
pelenų, ir bėrė anais virszu- 
galviais stovinczių, o tada bu
vo klykavimas ir jūkai.

— Meister Pricai! Kiek 
imsi už supiklevojimą pūro 
kvieczių? — Klausė vaikinas.

— Jo! už pūrą — asz žiną 
įjusų pūrą, toki maisza 
keturi bobas gal sukrauti — 
atsakė melnįkas.

i — Ne Pricai — pūras žy-1 malonės artymo.
diszkas. — Kada dėl tavęs iszausz

— Jo! žydiszkas — ar tas giedras pavasaris? 
kur žydai perka nū mužikų?

— Tas pats kur perka.
į —Jo jo, supranta — tai (vasaris, 
Iper velnį didelis pūras; už to-[malonė

— Dėl manęs ir visos pa
saulės, tada iszausz tikras pa- 

kada savotarpiszkoji 
apglobstys žemę ir

Tarpe žmonių, apstojusių 
gervę, buvo ir jaunasis Jurgis 
Rugutis, kurs isz pirmo žodžio 
pažino pasirėdžiusį, bet su pa
simėgimu klausydamas kalbos 
jo, prie paskutinių žodžių su- 
szukęs:» mokytojau! ir tėve 
mano - pūlė į prieglobstį Eli- 
zeuszo Stumbrio, katras pasi
rėdęs gerve, atėjo į svodbą 
mylimo Jurguczio savo. — 
Rugutis tūjaus nurėdęs Stum
brį, iszbucziavo, ir pasodinęs į 
užstalį, meilingai vaiszino, o 
Stumbrys iszmintingomis kal
bomis, nevieną pamokino, ir 
dvasią pakėlė.

Po valandos davėsi girdėti 
triubyjimas,ro visiems akyvai 
žiūrint į duris, du mėszkinįkai 
su gaurūtomis kepurėmis, ru
dais apvalkalais, ir lazdomis 
rankose, įvedė ant lenciūgo 
meszką, (persirėdžiusį žmogų). 
— meszkinįkąms liepus, mesz 
ka pasikloniojo.

— Miszka! parodyk, kaip 
mergos szoka, ką isztaręs 
meszkinįkas pradėjo triubyti 

, ir bubnelį muszti, o meszka 
pasiklascziusi plaukus, galais 
pirsztų, smulkiais žingsniais,, 
jūkingai pradėjo szokti.

— Miszka! pasikloniok ga- 
spadinei — meszka murmėda
ma ir su koja į nasrus rodyda
ma malonėjo ką nors gauti; 
Danelienė-gi pripylusi czierką '
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arielkos padavė meszkai, kuri 
iszgėrusi daugiaus praszė; bet 
gaspadinė pasakė: meszkute 
daugiaus negausi, nės pasigė
rusį imtum kvailioti.

Miszka! pabucziūk mergai
tes —- meszka tu r būti prie to 
smaili, greitai paszokusi, pra
dėjo gaudyti ir bucziūti mer
gaites, kurios klykdamos ir 
bėgdamos, daugel prijūkino.

— Miszka! rodyk kaip vai
kai žirnius vagia — meszka 
slinkdama pilvu ir nudildama 
kad žirnius rauna, pakėlusi 
galvą tankiai dairėsi.

— Miszka! rodyk kaip 
mergos į kavalierius žiuri — 
meszka pridengusi akis pir- 
mutinia koja, per tarpą pirsz- 
tų, vogtinai žiūrinėjo. Su di
deliu pasimėgimu j^unūmė- 
nės, meszka rodė daug sztukų.

Taip svodbinįkai smagiuos 
sulyg rytmecziui Ketvergo —- 
tada svecziai pavalgę pusrytį 
pradėjo skirstytis, o tflmi tar
pu broliai, pirszlys, ii 
vėžiai užsimanė vogti,

krait-

* ką tik jiem į rankas pakliuvo 
— apart to, ką namūse Dane- 
lienės pagriebė, dar isz arty- 
mųjų kaimynų pavogė: jautį, 
dvi karves ir arklį, katrų va- 
gysczių, nei vienam dovanai 

i neatidavė, nės kožnas privers
tas buvo daigtus savo buteliu 
arielkos iszpirkti.

Ketverge po pietų, iszvažia 
vus svocziai ir paskutiniems 
svecziams; pirszlys su krait- 
vežėju prikrovęs du vežimu 
kraiczio Rozalytės į Pakalnę 
iszvežė, o paskui Rugutis su 
pacziasavo ir Stumbriu,namon 
iszvažiavo.

Pakalnėje motina Ruguczio 
su patėviu Galbogiu ir na- 
miszkiais, pasitiko jaunūsius 
su dūna ir druska; dainūda- 
rai:

— Dūdam duną ir druskinę, 
Kad butu gera gaspadinė.
Motina nūszirdžiai pasvei

kinusi sūnų ir marczią, įvedė 
anils į seklyczią ir ten, drauge 
su atėjusiais kaimynais, mei- 
J ingai vąiszino. Taip atsili -

ko svodba Jurgio Ruguczio su yra buvusių karaliszkų ir po- 
Rozalija Danely ke — motina niszkų; kurie visi paliko su
pa vedė gaspadinystę marcziai, 
o pati su vyru savo Galbogiu, 
prie vaikų laimingai gyveno - 
Rugutis mylėdamas Stumbrį, 
kaip tėvą prie savęs? užlaikė.

Nū laiko, kuriame dėjosi aug 
szcziaus aprasziti atsitikimai, 
praslinko keturis deszimts trys 
metai — milijonai žmonių gi
mė, ir milijonai-gi amžinai už
migo. Smarkios srau
tais kraujo aplaistė žemę, 
o vargingoji žraogija! kaip 
gimdanti moteriszkė sopulin
gai vaitoja — ar jau niekūmet 
žmonės nesupras, kad tarp sa
vęs yra tikrais broliais? ar 
niekūmet nepaliaus vienas ki
tą neapkęsti ir žudyti? — ne - 
taip mislyti neprider; nės pri
gul tikėti, .kad žmonės apdo
vanoti protu, neilgai trukus 
pažįs, jogei broliszkoji meilė 
ir dorybė, neatbūtinai reika
lingi dėl laimės visos žmonijos; 
tada vardas žmogus! ženklins 
brolį, o visus vienodinanti mei
lė, atnesz visūtiną laimę. —- 
Su džiaugsmu szirdies matom, 
kad prie dasiekimo tų iszkil- 
mingų merių, žmonės spėriai 
žengia — ką mums aiszkiai 
rodo daugumas naudingų isz- 
radimų, pagerinimas tiesdari- 
nių (sųdų) ir kitų publikos 
institucijų, triūsų draugystės 
suturtės, apie isznaikinimą ka
rių; ryži m as mislyjanczių žmo
nių reikale suvienyjimo visų 
atskiriu krikszczioniszko tikė
jimo — ant galo iszradimas 
tarp-tautiszkos kalbos „ling- 
va internacia“ dūdanczius ga
lėjimą susikalbėti su visomis 
tautomis žemės. — Visi tie 
svarbus veikalai, yra auszra 
tos dienos, kurioje susivieno
dins žmonija į vieną didelę 
giminę. <

vienyti, ir vienokiomis tiesomis 
apdovanoti —paveizėkim ta
da: ar tie naujiejie perdėti n iąi 
valsczių, dėl padūtų jų globai, 
yra tėvais ar patėviais? —

Iszauszus garbingai dienai 
,19 Vasario 1861 metų, geriau- 
sis Tėvas daug-milijoniszkos 
tautos,
ciesorius Aleksandras antrasis, 
Manifestu savo, isznaikino 
pavaldonystę, pakėlė artojus į 
Husus valdytojus žemės ir tur
tų — milijonai vergų buvo

palaiminto minėjimo

, džių, gerai mislyjanczių žmo
nių džiaugsmu sudrebėjo.

■ Prie taip didelės permai
nos, reikalingi buvo naujiejie 
įstatymai ir institucijos; dėlto 
vyresnybė, palyginusi tiesose 
ir suvienodinusi 
valsczionis su 
iszdalino anūs į 
dėl rėdymo tais, 
steigė valscziaus rėdystes, ku
riomis dovanojo gana placzią 
savrėdystę, ir leido patiems 
valsczionims iszrinkti isz tarp 
savęs viresniūsius arba perdė- 
tinius, tai yra starszinas, sta- 
rostas, ir teisdarius kurie 
skaitliuje trijų, sudeda vals 
cziaus teisdarinę, galinczią sta
tyti isztarmes korojimo vals
czių už mažus nusidėjimus, ir 
pinįgiszkūse reikalūse, vertės 
sulyg szimtui rublių.

Dėl užveizdėjimo valscziaus 
rėdysczių, ir sutaikinimo vei
kalų tarp ponų ir valsczionių, 
cožnoje pavietijoje pastatyti 
keli urėdnįkai, vadindami tar- 
pinįkais suturtės, kurie su 
prezidentu savo, sudeda susi
rinkimą tarpinįkų, tasai susi
rinkimas galingas yra permai
nyti nusprendimus pavieninių 
tarpinįkų ir isztarmes vals
cziaus teisdarynių. Rodosi 
viskas protinga apmislyta; 
reikėjo perdėtiniams savžinisz-

karaliszkus 
poniszkiais, 
valsczius, o 
valscziais, į-

ir jo patėvį Galbogį, iszaiszki- 
nom praeitę, būvį karaliszkų kai pildyti pereigas rėdystės 
valsczionių; dabar prigul 
mums žvilgterėti į dabar esan
tį būvį, visų valsczionių,

t

savo.

—------------------------------------------------------------------

musų, paklausę blogų pa- 
sznabždų, atpludusių isz užru- 
bežiaus ir Lenkijos, sukurstė 
neiszmintingą maisztą; kurs 
daug vargų ir nelaimių atne- 
szęs Lietuvai, visus lengvai 
tikinęzius iszgydė, nū paikų 
mąstyjimų, prikelti seniai mi
rusią Lenkiją.

Vienybė įvedė garsias teis- 
darynes, spėriai ir teisingai

turtus ir perža ilgas įstatymų, 
o augszcziausiu Manifestu 1 
Sausio 1874 metu, įvestas vi- 
sutinis pildymas karumenisz
ko prigulėjimo — tas svarbus 
ir teisingas įstatymas, isznai
kino daug blogo, ir dudamas 
persvarą vienam mokslui, o

karumeniszko prigulėjimo, vi
sus stovius imperijos palygini
mo. Dėl geresnio supratimo 
toliaus apraszomų dalykų, 
prabėgtinai iszaiszkinom svar
biausius atsitikimus musų lai
ko, ir įstatus vyresnybės, o 
dabar paveizdėsim kaip gera- 
dėjingi įstatai valdžios yra 
pildomi paežiais valsczionimis 
ir jų perdėtiniais.

(Toliaus bus).

Margumynai.
ris yra nukaitintu pasi likti 
ant viso amžiaus kalėjime 
Warden Patten‘e pasidarė sav 
kopėczias, nupintas isz tuks- 
tanczių galų siūlų ir raiksztu- 
kų ii’ nū augszczio 30 pėdų, 
iszsigaudavo ant valnybės. 
Aplankydavo jis savo mylimą, 
kuri gyveno netoli nū kalėji
mo. Vienok trumpam laike 
kalėjimo dažiurėtojai sugavo 
jį pargrįžtant ir atėmė jam 
kopėczias. Tokiu budu per
traukė jo atlankymą savo my
limos. Dabar tikrai jismisly- 
ja kitas darytisi.

— Philadelphia turi ant

Brooklynas turi ant 2105

nelaimingiems seka Chicaga su 2200 gyven
tai 1863 m. metams, inteligentai tojų ant vienos szventnyczios,

4
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7 (Tųsa).

Žemaicziai stebėjosi, jog laužomos 
szventinybės nieko pikto niekam nedaro. Tūli pradėjo saky
ti: ,,gaišiu kuingaikszcziu, mes regime, jog judviejų Dievas i 
yra stipresnis, jei musiejie judum nieko nedaro, nu jau iszpa- 
žįstam judviejų Dievų, didesniu esantį mūsųjų”.

Tūjau svietas gaujomis pradėjo tvinti nū visų pusių pa
mokslų naujos tikybos klausyti. Bet Mikalojui Węžikui Domi- : 
ninkonui, sakant pamokslų arba apie sutvėrimų paperėjimųszios 
pasaulės akivaizdoje didžiųjų kuningaikszczių, atsiliepė vienas 
senis tais žodžiais: „Liaude, neklausykite to jouno žmogaus, 
nū kur jis tai žinotu, jei asz iszkarszęs ir nū szimto metų vis 
atmenųs, kas yra nutikęs czionai, to kų jis kalba neregėjau, 

, negirdėjau”. Svietas jau buvo pradedųs isz kuningo jūktie- 
si, kad tūm tarpu Jaugalius pats pradėjo sakyti ir senelį bei 
svietų mokyti, jog tas, sako, kuningas nepasakoja tų, kų jis 
pats buvo regėjęs arba prityręs, bet tai, kas pirm kelių szimtų 
ar kelių tukstanezių metų buvo nutikęs ir senose kningose 
Dievo žodžiu buvo suraszytos. Į tų Žemaicziai įtikėję, per- 
sikriksztyjo. Dar Vytautas, tvirtindams naujų tikybų Že- 
maieziūse, įkūrė vyskupijų su G kanauninkais ir vyskupu te
nai Vilniaus prabaszczii| Motiejų, gimimo lenkų, perdėjo. 
Tūm paežiu žygiu bažnyczias krikszczioniszkas Eirogaloje, 
Kražiūse, Raseiniūse, Viduklėje, Veliunoje, Kaltinėnūse, Lū
kėję, Varniūse ir Cetroje rasi Sedoje, jisgi pastrunyjo ir že
mėmis apdovanojo. Tai atlikęs Vytautas iszleido Žemaiczių 
siuntinius į Konstancijos koncilium arba Bažnyczios surinki
mų idant jie tenai apreiksztu susirinkusiai Bažnyczios didūme- 
nei vis tų, kas buvo Žemaicziūse nutikęs ir lugotu vis tų pa
tvirtinti bei jūs paežius teiktųsi nū Vokieczių neteisybių ir 
vergimo glemžti. Ant galo Vytautas perdėjęs Kiežgalių Že
maiczių kuningaikszczių arba kaip nū sziol pradeda jį 
vadinti, urėdu arba starosta, pagrįžo su Jaugaliumi į Lietuvų, 
kame Jaugalius visų žiemų perlindojęs, saugodamasi antkri- 
ežio, kursai Denkūse siaubė. Pradžioje ateinanezių metų 
Siekio ir Sausio (mėnesių. Per.) taip radosi szilta, jog me
džiai ir žolės it pavasarį isztriszko.

Nukakę Žemaicziai į Kanstancijos surinkimų pradžiugi
no surinktus tėvūnus dvasiszkus apsireikszdami krikszczioni- 
mis tapę, kurių lugojo, idant jūs glemžtu nū Vokieczių ver- 
gybos, sakydami, jog jie nor szirdingai krikszczionimis būti ir 
liūsais po senovės gyventi, bet ne Vokiecziams ar kokiems 
kitiems praszaliecziams vergauti: kaipo jie iki sziol priesz 
kryžeivius kariavo ne dėl to, jog kriksztytiesi nenorėjo, bet 
dėlto, jog savo žemes nenorėjo jiems įdūti ir vergauti. Tūmi 
dar nukakindamiesi padavė tenai kardinolams rasztų, kuria
me buvo iszguldyta, jog Aįį popiežius nei ciesorius negal pa
gal tiesas pagonų krasztų niekam dovanoti, nei ant atėmimo 
jiems žemės kryžeivius siųsti, todarin visi tie krasztai, kuriūs 
kryžeiviai su kardu pagonims iszveržė ir pasavino, yra vergy- 
ba ne nūpelnu, kuri poteisybei tur jūs apent pagrųžinti Že-

maicziams ir Lietuviams: kadangi pagonys nupelnytus turtiis 
gal valdyti, beje Dievo įstatymų negal naikinti, gimės arba 
noturos įstatymus. Atskaluningomis arba eretiszkomis va
dino Žemaiczius akiveizdoje viso surinkimo tas lecybas ir pa
tį kryžeivių zokonų atskaluningų, jei jis tokiomis lecybomis 
steipasi. Neder nei vienam krikszczioniui varu pagonis į sa
vo tikybų sūkti. Jie liczyna apsimovę svetimus turtus Ir 
svetimas žemes savina, kaipogi nevien vyresnybė bet kiekvie
nas kareivis krikszczionis tur pasimanyti ar už teisingų daigtų 
kariauja, jei jis nepasimanęs kariauja, yra piktadėju, ne krik- 
szczioniu ir nėviens toksai nebus iszganytu. Su tokiu bylu
mu Žemaiczių siuntiniai tenai gūdėsi sžventam susirinkimui, 
klūkdami, idant jūs iszplėsztu isz szėtono nagų. Jog kardi
nolas Raguza ketėjo pats į Žemaiczius keliauti ir jūs Dievo 
žodį mokinti, bet nepermanydamas jų kalbos, turėjo nū ke
lionės liautiesi. Tūm tarpu visas surinkimas jiems apreiszkė, 
jog jis atleis siuntinį, kurs rubežių jiems tarp kryžeivių ir jų 
žemės užves, kryžeiviams liepė Žemaiczių kalinius paleisti, o 
Žemaicziams įsakė kito nieko neklausyti savo ukiszkūse ir 
dvasiszkūse reikalūse, kaip tiktai Romos ciesoriaus ir saVo 
vyskupo. Taip Žemaicziai savę gyniodami iszguldė visas ne
teisybes ir nedorybes kryžeivių, jų kruvinų vergybų, kuri no- 
vyja naujus krikszczionis, iszgėdino jūs akivaizdoje vyskupų 
ir kuningaikszczių visos pasaulės, kurie pagrįžę paskui na
mon, žinodami tokių krikszczionių nedorybę, neapveizėjo jų 
ir neszelpė, neigi meldžionių dauginus į talkų nebleido ir nū 
to laiko kryžeiviai buvo dažninus piktadėjais, nekaip zokonin- 
kais nū visų vadinami.

Rengdamiesi kitų kartų Lietuviai į Tauenbergos muszų, 
buvo daug tautų patelkę į tų karę, tarp kitų, Vytautas buvo 
iszleidęs siuntinius į Didyjį Naugardų, didei turtingų pilę ir 
garsę visoje sziaurėje savo prekyba, telkti jos ūkininkus į tų 
karę, bet naugardionys neviėn taikinėti nepasiėmė, bet dar 
kad Lietuviai su visa savo gale ties Tauenbergu su kryžei
viais grumdamiesi savo kraujūse braidė, naugardionys nevien 
netvilojo atvangoje, bet dar susinėrę su Pleskavionimis ir Pa- 
daugavio Vokiecziais kardu ir ugnia baisiai baisesuiai Lietu- 
vų ir Žemaiczius, užvis Upitos apygardas nusiaubė. Vytau-U 
tas gavęs atvangų nū kryžeivių su visa gale traukė į Pleška- 
vos srytį apmaudų giežti už jų atkaklybę, visu pirmu į Siebie- 
cziaus pilę varu įsilaužė, paskui apstojo paežių Peskavų, ku
rios ūkininkai pradžioje didei kantriai gynėsi*, bet ilgainiu 
regėdami nebstengsių, pasidavė Vytautui su visu savo krasztu, 
kursai liepęs jiems kas metų sav abrakų auksu, arkliais ir 
mirru szilti, perdėjo tenai valdimieru kuning. Nosį ir stiprę 
įgulę paliko; pats netrukdama tūm paežiu žygiu traukė į 
Naugardų didyjį, kurio ūkėjai nusiminę Pleskavionių likimu, 
ryžosi tų patį daryti, kų jie buvo nuveikę, beje pasidavė Vy
tautui, kursai perdėjęs ant viso kraszto Jonų Algimontų, arba 
Augmontų, ALzienų kuningaiksztį, bei palikęs tenai stiprę 
įgulę paezioje pilėje, pats su likusiais pargrįžo laimingai, le
liodama į Lietuvų.

Kad taip Vytautas vienoje pusėje pats savo neprietelius 
kardu ramino, 1

, cijos kitus žodžiais graudino.
kitoje pusėje jo siuntiniai surinkime Konstan- 

Kaipogi Kokmeister d. kryžei
vių mistras iszmetė Enrikų Plauen isz mistrybos dėl to, jog 
jis siuntiniui surinkimo, iszsiųstam dėl rubežiaus paženklinimo 
tarp Žemaiczių ir kryžeivių, lygut dalia tarp Lenkų Benedik-
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bažnyczios reikalus pasiteirautu. Kaipogi suėję tenai vysku
pai, Polocko, Smolensko, Czernikovo, Vladimiero, 1 uravo, 
Kelmo, iszmetė metropolitą Kijavo Pocių už nepadorų ir ne
priderantį jo Iftmai elgimąsi, kursai nevien už piningus kle
bonijos ir teisybę pardavojo, bet pats dar Maskvoje sėdėjo, 
nerupindamasi savo gardu, ir į jo vietą palaimino metropoli- 

i, vyrą iszmintingą ir didei mo- 
tarp minavotų vyskupų ir rėdė Gudų 

Nū sziol užgynė Vytautas

tu i Makra negyniojo Vilniaus ir Klaipėdos piles Žemaicziams 
pavesti. Nesang Kokmeister įdėjęs Plauen į szieksztą pats 
mistru tapo. Tas tftjau sulaužė pakajų įvesdamas staigu sa
vo kariauną į Dobrinės srytį, kurią kardu ir ugnia teriodams, 
Lenkus, kurifts tikt paspėjo nutverti, visus korė: tftm paežiu 
laiku liepė taippat Lietuvos ir Lenkų prekiotojus Rakainėje 
ir Dunske bei kitose mugių pilėse turtus užgrėbti ir paežius tu Czombliką, bulgarą gimimu 
nugalftti. Taippat Jaugalius su Lenkais, lygia dalia Vytau- kytą, kursai permano i 
tas su Lietuviais ir samdiniais SeĮezionų ir Merų įgulė į Pa- dvasiszkais reikalais Lietuvoje, 
rusnį, kuriame tūlas menkas piles užėmusiu,, visą krasztą bai- daugesnei bažnyczios reikalftse metropolitos maskolių beklau- 
šiai baisesnei kardu ir ugnia nusiaubė. Bet Lietuviai iszsi- syti, nės reikalams atsiradus, pas surinkimą į Naujapilę pas 
sklaidę kekėmis jft aitresnei sariojo, jft tolesnei buvo įsigrūdę, paezią valdžią gftstiesi. Ant galo norėdama vienybę tarp 
kurių kryžeiviai vieną kekėtą paklydusią užkampyje iszblasz- krikszczionių savo ukėje įkurti, iszleido minavotą metropolitą 
kė ir Butrimą Lietuvos marczelgą su Nyju tėvunu sugavo. Czembliką į Romą ir Konstancijos surinkimą, idant rytų baž- 
Nusiaubus paskui placziai platesnei tolymas tolymesnes sry- nyczią su vakarų bažnyczia sutaikintu, kursai tenai nukakęs 
tis, Jaugalius apstojo Toruno pilę, o Vytautas Kulmą, kurios didei stropei tftmi rūpinosi. Toksai Vytauto trusėjimas apie 
įgulė jau ketėjo pasidftti, kad tftm tarpu d. mistras kryžeivių tikybą ir vienybę bažnyczios didei j>atiko popiežiui Martinui 
Kokmeister pagelbėjo ją savo vikrumu. Jis iszmanė groma- 
tą sav raszytą nft kamendoto piles Brodrukų, kurioje jis ap- 
reiszkė d. mistrui, jog jis stokftja mitalo, paszaro ir ginklo, 
jei neprietelius ateis, jis nestengdams gintiesi, tftjau jam turės 
pasidftti. Bogintos gromatos nusitverdino, kurią Vytautas 
perskaitęs tftjau palikęs Kelmos pilę, traukė pas Brodniką, 
kad tftm tarpu tenai nukakęs ką kitą rado, nekaip buvo ra- 
szyta; czionai Vytautas apstojęs pilę kriuszojo iki pakajų

pnybę bažnyczios didei patiko popiežiui Martinui 
V, kursai raszydains jam gromatą, didei jį gyrė, jog jis ne
vien vienybe rytų bažnyczios rupihosi, bet dar ir paežių Vi- 
klepitų neapveizėjo. Czionai toje paezioje gromatoje krūpa
vo popiežius, idant jis geisdama vieszpatybes sukergti Lenkų 
ir Lietuvos tauti, kuridviem vienybė buvo didei naudinga vi
soje krikszczionybėje, krūpaudama, idant vėl neiszskįstu: 
kaipogi buvo jau Lenkų vyskupai praneszę Vytautą esantį 
jau^suderėjusį apie Lietuvos karūną su Zigmontu ciesorium! 
Todarin popiežius įsakė lig laikui vyskupui Kelmo (Kulmo), 
kuriftmi vienu jis tenliovėsi, idant jis liepams ciesoriaus ne- 
karunavotu Vytautą Lietuvos karaliumi. Aiszkei apie tai

Mirus Vytau- 
linio paleido, 

|nukakęs .Jaugalius į Lietuvą ir tenai tūlas dienas su Vytautu 
Iperleido, kuriam grįžtaneziam į Krokavą taippat savo žmonos 
laidoti, Vytautas dovanojo 20,000 czekinių musztų, 100 gra
žių žirgų, 40 blomų Sabalų ir 100 kobetų, Persų auksu adytų.

Tftm tarpu Žemaiczių siuntiniai pagrįžo isz Konstancijos 
surinkimo ir pargabeno arcivyskupui Vilniaus įsakymą, idant 
vyskupą Žemaicziams įdėtu: bet nft to Tautoriai sugaiszino: 
kaipogi kryžeiviai, nebgalėdami nieko Lietuviams bepadary
ti, papirko Edigą, Tautorių vieszpatį, kursai staigu su dide 
kariauna įpftlęs į Lietuvą, Kijavą didei turtingą pilę ir garsią 
gražumu savo trobesiais, taip baisei iszteriojo, jog nft to laiko 
nebatsikėlė daugesnei isz savo yru. c Toje notyje Jaugalius 
pats rodėsi abejotinu, kanakados drąsus ir stropus, nugi za- 
lietomis rūpinosi. Kaipogi mirus žmonai, norėjo paczifttiesi 
su Elzbieta Pileckate, naszle Žemlionio Gradausko. Noris 
jos motina buVo Jaugaliaus kurna buvusi ir tftm paežiu nega
lima paczifttiesi užvis, jog Lenkų tėvūnai ir Vytautas to ne
norėjo, noris paskftjasis akivaizdoje neprieszingavo, bet didft- 
menei giniojo aiszkiai ir drąsiai, ketėdams neleisti karunavoti 
jaunos karalienės. Jaugalius, suvadinęs tėvūnus į savo gula
mąjį kambarį, baudė malonei lugoti, idant liautųsi nft savo 
tamprumo, bet jie tempėsi; Jaugalius supykęs sakė: ,,kad jus 
paskftji kartą buvot pas manę Karczine, tftm kart asz jums 
sakiau, idant jus leistumete manę su mano žmoną dangintiesi 
į mano tėviszkę, į Lietuvą, adftkit dar mano dukterėlę, ir jei 
norite, skirkitės! karalių; tą patį asz jums ir nu sakau'1.

(Toliaus bus.

rinkimas szi rd ingai bruko Jaugaliui bei Vytautui ir kryžei
viams pakajų, todarin, jog Turkai mojavo Vengrus kariauti, 
bet vos ne vos popiežiaus siuntinys vyskupas Laų^anas su di-lžinojo ir pats Jaugalius, bet jis tarėsi nežinąs, 
džiu vargu ant dviejų metų tarp jų paliaubos tepadarydino, to garbingai žmonai, kuri jį kanakados isz 
noris minavotas surinkimas skatino Jaugalių ir Vytautą su 
kryžeiviais būtinai taikintiesi, idant paskui susinėrę visotinai 
priesz Turkus trauktu, jeigu to minavotų kuningaikszczių ne
norėtu darytų tad tacziaus idantieistu per savo krasztą trauk
ti kryžeiviams priesz Turkus, bet nei Vytautas nei Jaugalius 
nevien neklausė, bei girdėti apie tai nenorėjo.

Tą patį metą Emanuelius ciesorius rytų atleido siunti
nius į Lietuvą pas Vytautą, lugodams n ft jo pagelbos priesz 
Turkus ir dovanas jam didės atsiuntė. Vytautas nespėdams 
jam talkos nuleisti, szelpė jį dftna, leisdama didę daugybę ja
vų isz Įtakos Kacilijoje jftdftja jura į Konstantinopolį.

Vytautas nevien karėmis, bet ir kitais ūkės reikalais rū
pinosi. Gudai, kaip žinoma, yra nevisados teklausę popie
žiaus, todarin sizmatikais arba atskalūnais vadinosi. .Nft se-, . ... . . <• nų laikų turėjo jie už vyriausią galvą savo tikybos patriarką* 
Moskvoje,gyvenantį,, karsai tenai vyskupus ir kitus kuniugus 
laimino arba szventė visiems Gudams, ir dvasiszkftse reikalft- 
se jis teisybę darė. Kaipogi visi Gudų kuningai pas jį szau-w 
kėši ir jam daug piningų leido, savo reikalus taupydami: toki 
kuningai nenorėjo daug kartų Lietuvos ūkės vyresnybės 
klausyti, kaipogi tftm kart Lietuviai visą Gudiją valdė, o 
Moskva su visomis savo apygardomis nebturėjo daugesnei 
kaip 30 ar 40 trukių arba mylių, 
dams tas netaikąs, 
sukėlė į Naujapilę (Novogrodek) Gudų bažnyczios surinki
mą, į kurį sukvietė nevien mitropolitas ir vyskupus, Lietuvos 
valdžioje esanczius, bet dar jų tikybos kuningaikszczius ir jo- 
mylistas bei didftmenę, idant su jais lygiai ir pats apie jų

Todarin Vytautas veng- 
kiti sako norėdama popiežiui pasigerinti,
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Asz nebijau didžiųjų var 
Nei sunkiųjų darbelių:
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,, ,, „ atidarytas $1,25.
J’ujkua apranzyina* apie Lietuvą ,, $l,oo. 
Kin^lda lUnaklinaa ,, ,, „ $l,50.ct.
Senowee apraezymas aplo Duktery

,, ,, Fiiypo Karejwlo 50 et.
Sumynzymae arba bajine tūry dydelen akis 
Pykta tejsybo Ibz Suwalku gubernijos 
Szwieaa Diewo ,, ,, ,, ,,
Titkus Persų Karalius, ,, ,,
Už.syetanawlk ant to gera] ,, ,,

i W i tas ir Korynna hletorlje Ibz lajko persekiojimo 
Bažnyczlos 8. per Deoklecijąna Diet.

Northampton
Wilkes-Barre, Pa

— Isz Chicagos.
lietuviai dasilaukė vieną ir
geriausią lietuviszką krautuvę

KLIŪTI JSTG-OS 
SPAUSTUVES. 

Lietuvos Istorija, nft seniausių gadynių Iki 
Gediminui I). L. K., paraižyta 1850 in.‘ 
Siinano Daukanto. Knlnga pirma, 

gaunama už 1,50c* 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų Ir Žemaicz.lų 
paraižytas Sitnano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczlos, ,,
Kurppos Istorija su žlainlaplals ,,
Lletuviszkos Dainos Ibz visur surinktos 
Pasakojimas Antano Tretininko paraezė vysk 

Zemalczių Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės 
Apteka Diewo ,, ,, „ ,,
Aukso Verazls, labai pulki drama ,, 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę 

I žvdo Ir piktą augynltną wajkn 
Eglė, žatczlų karalienė ir Iszgriovlmas Kauno 

pilies 1362 m., du puikus dramatal 
paraižyti Aleksandro Gužuczlo, 25c 

Illstorlje gražios Katrukos ir jos visokį
I „ „ ,, atsitikimai 10c

Įlįst o riję isz laiko Francuzkoe
,, ,, vainos Afrikoj

I Isz po budelio kalavijo ir Kajlmaa. dvi puikios 
apysakos, ant lietuviszko perdėjo V. Stag. 40c. 

Į istorija 8 jptynlų Mokintojų
,, ,, ir Lietuvio Sapnas 50c.

I Jurgis Mllostawskia — — 80c.
I Juozapas Konlmtzewakls, arba kankinimas 

llntjotų'po valdžia maskoliaus 50c. 
I Kabalas talpinantis savyje visokius užmlnlmua 
Į ir ant jų reikalaujanti atsakymų 10c.
I Konstitucija dėl darblnįkų — 10c.

Namelis pusteln|ko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorlje Isz. lajko 

l ,, ,, ponawojltno Nerono
I Pujkns apraszymaj tikru atsytiklmu isz 

,, j, czesu wajnos 1863 metu 
I Prawadnlkas angelskoe kalbos neabdar.

mano, vai senoji 
mano,

Asz pats kursiu ugnelę, 
Gulėk mano jaunoji merg 
Turi tu užvadėlį.
Pusė metų nebuvo, 
Kaip ta meilė pražuvo, 
Praded‘ manę jau budinti 
Prie darbelio raginti. 
Kevelkfes 1

Kaip jgytl pinigus Ir turtą ,, 
Girtybė 5c. ir
Genių dėdė, graži pasakutė kur inzrodyta, 

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 5c.
Apie Dangų 5c.
Finai ir jų gyvenimas, ir pirmutinė szalna 10c.
Lietuvos gaapadinė
Žodynas kun. M. Miežinio
Naujas elementorius [1895 m.] apdarytas 

su puikiais paveikslais
Trumpa peržvalga lietuvystėri darbų

Amerikoje 20c., dėl perkupczlųpo 
Kalendoriai ant 1889, 1890 Ir aiĮt 1801 m. po

Įvairios dvasiszkos knįgos
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvenclų ir dl 
džiosios nedėlios, 
Tiesos žodžel, 
Eilloteaarba keltas | maldingų gyvenimų

I Pokills Hzventųjų ,, „
I Iszguldlmas metiniu szwenerdu ' 

labai naudinga knlngelė 
Mokslas Rymo kataliku „ „

I Kas yra grlekas ? „ „
I Nekaltybė „ ,,
I Vartai dangaus ,, ,,
I Pekla, arba amžinas pragaras

Arielka yra ntidal; su Iliustracijomis
I Garsas apie bajsybes Diewo sudo 
I Raktas | dangų ,, „
LDldžiojl nedėlla ,, ,,

Kaip Huinonijų nuspakaj|tl ,,
I Vadovas | dangų ,, „
Į Prisigatavojimas ant smerczlo ,, 

Draugija dėl dtifj'zių ,, ,,
I Lletuviszkos mlaz.los ,, ,,
Į Kasdieninės Maldos

Notos dėl p ar tap ij o no.
I Varpelis (valcas) 30c. Dėdienė (polka) 30c.
I Sudiev [mazurkai 40c.

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

Visokį Abrozėllai sn maldelėmis po 5centua.

& Co. 
tuviams

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 esiu jau per senas

ame visiems lie -I 
įi laikrodėlius, 
žiedus ir kitus 

daiktus no jų, nės tai yra tikri 
lietuviai, katrie gauna dau

giau kostomerių 
Jie padidino

Aukso Mtorlus, arba Szaltlnls dangleaku skar 
bu 2.00 Iki 3 00.
Garbe Dlewuj ant aukeztybės ,, 
Balsas Balandėlės 1.25c.,
Knlnga giesmių arba Kanticzkoa 
150 Psalmu Dowldo karaliaus ant 

paveikslo kanticzkų 75<
Istoriškos dvasiszkos įtalpos knįg 
Gyvenimas Vieszpatles Jėzaus Kristaus, 75< 
Istorija seno Ir naujo įstatymo su abrozėl. 15j 
Istorija seno Įstatymo ,, „ ,
Gyvenimas Marijos ,, „
Menno Szwenczlaunlos Marijos Panos 

j Sopule j Motynos Diewo ,, ,,
Evangelijos supuikels apdarais 
Gywenimaj Sz.wentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, trecz.ia Ir ketvirta 
dalis už kožną dal| po ,, „

I Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
I Stebuklai Dievo Szvoncz. Sakramente
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpa 

I Istorija Lietuvos ,, ,, ,, 30c.
I Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
I Apllnkrasztls kun. Petravycziaus | Vilniaus

džiakonystės kunlngus 1870 m. ,, 5c.
I Už kų mes lenkams turtine būti dėkingi arba

nedėkingi, graži kn|gutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkaisnft pat

krtksz.to Lietuvos 5c.

lolymi gentys 
lė, arty m i gentys 
niai.

Treczią dieną žuvis ir sve- 
ežias dvoksta.

Trys karaliai atvažiūja su 
audromis ir pusnimis.

Tris skatikus davęs deszimtį 
įskaito.

Ką matuszia nano vai senoji 
mano,

Ar žadėsi man savo dukrele, Žlponas bei žlponė „ ,,
Žirgas ir valkas ,, ,,
Vytautas didis Lietuvos kun(galksztis 
Apiesenovėe Lietuvos pilis ,,

Knįgps poetiszkos.
Senkaus Jurgis „ ,,
Vltollorauda, pulkus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn(gos
Dflnelaiczlo pavasario linksmybės 

: Konradas Valenrodas — —
j Tėvyniszkos giesmės — —
Jftkaunos dainos ,, ,,
Naujos dainos ,, ,,
Birutės dainos ,, ,,

I Tėvynainių giesmės ',, „
I Petro Armino rasztai — eilės 
I Pagirėlių gobtu vės — teatraltszka 
I Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose.

paraszyta Aleksandro Gužuczio, 
Apysakos.

I Palangos Juze, linksint skaitymai ,, 
I Kas teisybė tai neinelas puikios apysakėlės

Isz lietuvių gyvenimo 
lllstorije apie gražų Magoloną, dukterį karaliaus

isz Nea »olio ir apie Petrą kareiv| 20c. 
Pajud|kime vyrai žemų, puiki apysaka

paraižyta patrijotiszkoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. isz. B. autoriaus 
knygutės ,,Kas teisybė tai ne melas

Pasaka apė Hzaltabuzlus (j&kingą)
Žiemos vakaro adynėlė, voklezkom raidėm 
Mužikėlis „ „ „
Vaikų knlngelė „ ,,
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur meilė, ton ir Dievas 
Kas kaltas 
Negirdėtas dalgtas

I Pasakojimas apie vaitą ir jo rasztlnįką
I Senis Makrickas
I Vakaras Tilviko plrktelė
I Gyvenimas Stepo Ra.idnosio ir kiti naudingi 

skaitymai. (ketvirta dalis 
„Sziaulėntszkio Senelio'’]

Moksliszki rankvedžiai ir 
kitokios knįgos

Į Kntngadėl iszslmoklnlino vlsasvietlnės kalbos 15c
I Apie buwimą Diewo ,, ,, 5c.

Grleszninkan priverstas inetavotis ,, 15c.
I Pamokslai apie trusą „ ,, 5c.
I Talmudas ir musų žydai ,, ,, ,, 10c.
I Szkala su kalba ,, ,, 20c.

II Prieszansz.rls ,, .. 20c.

Vai ženteli mano, vai jaunasis 
mano, 

Asz neleisiu savo dukterėlės, 
Už vargdienio bernelio.

giau ir uau 
kožną dieną 
savo biznį pardūdami ne tik
tai vienus laikrodėlius, bet ir 
visokius daiktus kaipo: 
iszinas dėl drukavojimo 
matiį, maszinas dėl siuvimo 
armonikas, britvas, peilius ii 
t. t. Iszsiunczia daiktus į vi 
sus miestus ir^mietelius Ame 
rikos. Kas prisius savo adre 
są, gaus lietuviszką kataliogą 

Į ir gražiį abrozėlį dykai. Ad* 
Įresavok taip 
ireiko & Co.

Kelpsch, No- 
105 Brown St 

Chicago 111. '

OM® už laiMl 
“VIENYBE LIETUVNIKU’

A. Mac/.iuUitis, Shenandoah 
J. Petraitis Wilkes—Barre 
A. Damanski Chicago 
M« Dulinskas Hazleton 
M. Damijonaitis Uhion City 
J. Dzikas Fotest City 
J. L. Brower N.Y.
L. J. Club Philadelphia
J. Tamulis Monhall
J. .Alenskas Florence Mass.
J. .Janukun Rosbury Foils Con.„l,oo
M. Rugienius Waterbury Con.„0,50 
M. Vaidelis Flatburh St.
P. Krauczunas Boylston Sta 
B. Stumbras Forest City 
J. Simanavyczia Plymouth 
S. Katilius Wilkes—Barre

A^ tav pirksu galionėlį, 
Asz tav dorų.
Asz neimsiu, acz nedėvėsiu, 
Ak vilioj4 vilioj4 viliodama, 
Gegužė tarė tupėdama, 
Asz tav pirksiu aukso žiedą, 
Asz tav dorų.
Asz neimsiu asz nedėvėsiu, 
Ak vilioj‘ vilioj4 viliodama, 
Gregužė tarė tupėdama.

Kevelkės 15 Vasario, 
Tamoszius Bakanas.

Uždėjau drapanų krautunę 1-iną 
deiną Rugpjuczio ir pargabenau vi- Į 
šokio tavoro, kaipo tai: siutų, keli
nių, skrybėlių, visokių marszkinių ir 
t. t. Taipgi esiu apszauktu kriau- 
czium ir pigiau ir geriau pasiusu 
kaip kur kitur. Siutus siuvu nū $12 

iiki $30. Dėlto užpraszau visus lie
tuvius, ko tik kam reikia, ateiti 
pirkti pas manę, o ne pas žydą, ba 

eresrų gausit ta-

pidone W. Pawlak‘as 
N. 102 Main Street

Plymouth, Pa.




