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Keli parsidavę ekonomiszki 

filozofai rūpinasi ir stengiasi 
darodyti, jog darbininkiszkos 
organizacijos paprastai pras
lenka ir turi praslinkti isz na- 
turaliszko dalyko su savo mie- 
riu į jog reikalas yra sutverti 
ir į gyvenimą įvesti ką naujo, 
ką daugiau atsakantesnio, ką 
turtingesnio iszeigose;—jog 
senąją metodą ir pragumą rū
pinimosi apie pagerinimą1 mu
sų būvio iszpūla ir reikia per
mainyti. ; ’ . !

Tai darodo tie apmokami 
ponai apgynime kapitalizmo.

Bet didumas susivienyjusių 
be abejonės susideda isz darbi
ninkų ir amatninkų, kurie 
sunkiai ir liedami prakaitą 
ant dūnos gabalėlio turi dirb
ti ir dirba ir tą kruvinai ir su 
prakaitu uždirbtą skatiką su
deda ant tėvynės aukuro — 
sudyjam ir visados sūdysime, 
jog musų pereiga ir privalu
mu yra darbininkiszką klau
symą laikas nū laiko aptarti, 
pądūti rodąs ir rodykles, tu- 
rinczias iszrodyti ir iszrodan- 
ežias pragumą ir kelią, kuriū- 
mi darbininkai gali ir turi da- 
eiti* link laimės, link pagerini
mo materijaliszko būvio — 
link dasiekimo didesnių nau
dų isz savo sunkaus darbo.

Pažiūrėkim tik ant to szioje 
vietoje, ar darbininkiszkos or
ganizacijos iki sziam laikui ką 
padarė, ką įstengė pakraipoje 
pagerinimo iszlygų, kokiose 
daugybė dirbanezių gyvena? 
ar tos organizacijos iszliejo 
teisingą apszvietą taip neat
būtinai rekalingą darbininkui 
jo nelygioje tąsynėje su kapi
talizmu ?

Be jokių iszlygų, kad — 
taip. Ba klausymui nelys
ta,jog tiesos, kurios nesenei į 
gyvenimą įvesta Didžiojoje 
Britanijoje, Australijoje, Su
vienytose Valstijose ir kitose 
szalyse, tiesos proteetavojan- 
czios (apginanezios) szeip taip 
darbininką dirbtuvėse ir ka

syklose yra iszeigą nepaliau- 
janezių ir tankių agitaęijv 
darbininkiszkų Organizacijų.

Tiesa aprubežiūjanti užsi
ėmimą vaikų dirbtuvėse ir dū-^ 
danti jiem geresnį auklėjimą 
gali būti priskaityta tiktai ir 
vjenatiniai darbininkiszkom 
organizacijom. Systemą au- 
straliszko baisavimd, tai dar
bas darbininkiszkos unijos 
Australijoje.

Nėra taipgi abejonės, jog 
unijos didei pasitarnavo pra
siplatinimui apszvietos. Kad 
ne darbininkiszkos unijos, kad 
ne jų stengimąsis — apie asz- 
tūnių valandų darbo, ką szian 
ir ten jau yra įvesta, o kas 
ateitėje bus tiesiszku visose 
civilizūtose szalyse, niekam 
nebūtu dar atėję ant ant mįs
lių. „8 valandas miegoti, 8 
valandas dirbti ir 8 valandas 
daryti kas mum patinka“ — 
stojosi sziądien visūtinu 
szauksmu.

Sziądien darbininkai ant 
nelaimės neturi laiko liūso, 
reikalauja laiko dėl atsilsio, 
dėl mąstymo ir apsvarstymo ir 
reikalauja biskį laiko, kad 
pasidžiaugti savo vaikeliais, 
kad pasismaginti ramumu sa
vo paežių, kad galėti priete- 
liszkai pasikalbėti su kaimy
nais, kad gerai užsistanavyti 
ant savo gyvenimo, ant sąvo 
reikalų; kad peržiūrėti lai- 
krasztį ir užmirszime apip 
priespaudą ir despotizmą fa> 
bri kantų, m išlyti apie geresnį 
padėjimą, kuris* mus laukią 
ateitėje.

Sziądien vienas darbininkas 
eina szvintant į darbą ir grįžta 
prietema namon — kur pasi- 
valgęs eina gulti — ir gyvena 
gyvenimu gyvuliszku; — o 
kitas jokio neturi darbo ir 
kenezia badą, kenezia liūdnu
mą, kenezia stoką.

Skaitykimę protoRulus isz 
paskutinio darbininkų kon
greso, o ateisim į persitikrini
mą, jog darbininkiszkos uni
jos ne yra ir negali būti ana
chronizmu ; prieszingai yra tai 

taranai, bepaliovos muszan- 
tiejie į murus konservatizmo - 
ir darantiejie jūse iszlaužas; 
ir stengiasi link iszganingų 
reformų dėl musų. Dėlto tai 
kiekvienas darbininkas priva
lo prigulėti prie tokios orga
nizacijos, idant pergalėti abel- 
ną systemą, systemą lenktynės 
dykos, baisios, nežmogiszkos; 
lenktynės paskui dolerių — 
lenktynės prieszingos viso
kiom žmogiszkom pajautom.

Piktą, kokį matome, gali 
praszalinti darbininkai suvie
nytomis spėkomis, suvienytu 
darbu, vardan suvienytų idė
jų; piktą tą gali praszalinti ir 
dasiekti savo mierių. To tik
tai baimytis reikia ir baimytis 
prigul, kad sujudimas nepasi- 
imtų nenaturaliszkų ir nenor
tu ai iszkų būdų — ko iszeiga 
butu reakcija, o ne progresas 
(pirmyn žengimas); — pro
gresas turintis mieryje ir sten
giantysis link paliūsavimo 
žmonijos isz verguvės drau- 
gijiszkos ir ekonomiszkos.

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rėdyba. Lie- 

tuviszka prekystė, taip geisti
na, pradeda keroti Lietuvoje. 
Mažų krautuvaiezių pb baž- 
nytkiemius jau tiek priviso, 
kad nė nesuskaitytum visų. 
Kone kožnam bažnytkiemyje 
minta isz prekystės bent vie
nas lietuvys, o kur prie geres
nio trakto net po dvi lietu- 
viszkas krautuvėles galima 
rasti. Tik labai retam baž
nytkiemyje, stovineziam kur 
užūcziai, tarp pelkių, kaip an
tai Daugsziai, dar nėra lietu- 
viszkų krautuvėlių, bet tonais 
tankiausei nė žydai nesi- 
skverbia.

Negana to, yra jau nemažai 
tokių žmonių, žinoma lietuvių, 
kurie dejūja, kad jau visi baž- 
nytkiemiai turi lietuviszkas 
krautuvėles, taip kad jiems 
jau sunku esą rasti sav gerą 
vietą. Ir tai visur — ir Za- 

pavyk ūse ir Kapsūse ir Dzu- 
*kūse — lietuviai, pažinę sal
džią isz prekystės dūną, kaip 
įmanydami traukia ją isz žydų 
hagų-
r Ir miesteliūse pradeda atsi
rasti vis daugiaus lietuviszkų 
krautuvių. Įtaisyti mieste 
krautuvę, žinoma, reikia ir 
daugiaus pinįgų ir daugiaus 
iszmanymo, ne kaip užvesti 
kaime kromeliuką. Bet-gi, 
sakau, ir- miestūse pradeda 
lietuviai su žydais į glitą pre
kystėje stoti. Taip nū antro
jo szių metų pusmeczio atsira
do Senapilėje krautuvė p. 
Lazdaucko, o TAudvinave 
kareziama drauge su užkan
džiais p. Ambrozevycziaus. 
Linkime tik pasisekimo!

Isz smirdanezios vietos visa
dos muszasi bjaurus kvapas—■ 
taip isz Maskolijos, isz to tikro 
pragaro, to vienio pareina pra- 
neszti blogas žinias: ten kra
ta, tą suėmė ir pasodino į ka
linį isztikro nė nežinia už ką, 
ten vėl kitas isztrukęs, vos spė
jo iszkaityti į užrubežį. To
kios naujienos pas mus beveik 
paliovė būti naujienomis. 
Rasziau jau pereitą sykį, kad 
s u ė m ė S žak i u ( Na u m i esezio 
pav.) daktarą p. Kudirka. 
Dabar pasirodo, kad d-ro Ku
dirkos tada nė namieje nebū
ta: buvo Vlokszcziūse. Kra
tą padarė be jo ir, sako, ne- 
kiek ten ko rado*). Radę 
tik ,,Varpo“, ,,Ukinįko“ ir 
knįguczių apie ūkę, žinoma, 
lietuviszkų. Tūjaus, tą pa- 
czią dieną (26 Liepos) nu- 
pleszkėjo, kaip pulkas piktų 
dvasių į Plokszczius ir tenais 
suėmę p. Kudirką, pasodino į 
Kalvarijos kalėjimą, kur ir 
sziądien da sėdi. Reikia dar 
pridurti, kad p. Kudirka yra 
menkos sveikatos, vos dar ne
seniai sugrįžęs isz Krymo, kur 
gydėsi, o da visai nepasveiko, 
dėlko kalėjimas labai lengvai 
gali jį užmuszti, bet gudų

*) Pas d-rą Kudirką kratą dar6 
prakuroras, žandarų virszinikas ir 
trys žandarai.
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szirdys to nepaiso.

Ve ir kitas atsitikimas, kur
sai gali tik Maskolijoje atsi
tikti. Sintautų (Naumies- 
ežio pa v.) kunįgas Sakai suo
kas atkalbinėjo, nepamenu 
gerai, ar katalikę, norinczią 
tekėti už gudo-stacziatikio, ar 
lietuvį, norintį .imti gudę. 
Neužilgo potam kun. Saka
lai! ck as gauna persergėjimą 
nū vieno gero gudo, kad tą 
paczią naktį bėgtu, kur iszma- 
no, n ės ryt isz ryto ketiną jį 
suimti. Kun. S. paklausė tos 
rodos ir tą pac’zią naktį iszdumė 
į užrubežį, regis į Ameriką. 
Ant rytojaus gudai isztikro 
laukė kun. Sakalaucko pas 
bažnyczią, kad suimti ir ga
benti, kur jie žino. Nesulauk
dami, ėjo į namus jį suimti. 
Badę duris užrakytas, iszlaužė 
jas ir, žinoma, nieko nerado. 
Tai-gi matom kokia gudų ,,to
lerancija“!

Da sztai vienas tikrai gu- 
diszkas darbas. Anais metais 
buvo ukinįkams įsakyta, kad 
visi mestu savotiszkas roges, o 
įsitaisytu maskoliszkas. Tas 
paliepimas, regis buvo nū gu
bernatoriaus. Ukinįkai tada 
pasiprieszino ir maskoliai pa- 
sikakinę tūm, kad sukapojo 
kelias roges, paliovė spyrę 
prie taisymo maskoliszkų ro
gių. Szįmet vėl jie atsiminė 
tą savo užmanymą, ir ukinį
kams vėl yra per kanceliarijas 
įsakyta, kad ant žiemos taisy
tųsi maskoliszkas roges, o su 
senoviszkomis rogėmis kad nė 
nepasirodytu. Nežinia, ką uki
nįkai padarys: ar jie turės 
tiek drąsos pasiprieszyti ir ne- 
pasidils gudui. Ką apie mas
kolius, tai jie, reikia tikėtis, 
antru syk‘ pakeldami tą savo 
užmanymą energiszkiaus 
stengsis jį įvykdyti, o gal ir 
visai ,,maskoliszkų“ budu. ...

įstabus, isztiesų, szįmet me
tai: kada reikėjo lytaus, tai 
nelydavo, o kada javai nuno
ko ir reikalingos butu giedrios 
dienos jūs suvalyti, tada dan
gus tarytum prakiuro ir dien4

į dieną lyja. Kam pasisekė 
tąi parsivežė rugius sausus, už 
tai-gi jo miežius lietus užklu
po. Keno rugius lietus su
daigino, tas pataikė miežius 
sausus parsivežti. Abelnai, 
viskas prigulėjo daugiausei 
nū giliukio, kokią dieną pra
dėjo valyti. Bet beveik nė 
vienas nepataikė visko sausai 
susivežti: vieni sudaigino vie
nus javus, kiti nepaspėjo kitų 
susivežti. Nebuvo lietaus, 
nebūdavo nė perkūniji^ isz pa
vasario. Dabar ir perkūnas 
įsivyravo ir daug blėdies pa
darė: uždegė namų, suskaldė 
medžių, gyvulių užmuszė. 
Apie Pilviszkius užmuszė net 
dvi žmonas: ukinįkę Navic
kienę isz Preisų, o kitą pamir- 
szau isz kur.

J. Vėžys.

jis yra dabar laisvas, bet kas 
dabar gal jam atlyginti už tą 
blėdį, katrą turėjo paneszti 
laike 9 mėnesių? Sztai savi- 
nįkas namų, kame randasi 
darbnyczia Janczevskio,- rei
kalauja užmokesnio, nės buvo 
tuszczia visus devynis mėne
sius, ,o-gi kur uždarbis tų 9 
mėnesių? kur sveikatos patro- 
tyjimas tame dvokaneziame 
kalėjime? Tai tiktai Dievas 
jam galės t atlyginti, bet ne 
žmonės. Sztai vaisiai judo- 
szių iszdavikų, sztai ta pasek
mė iszgamių daneszikų......
gal kas pamislys, jog tai žan- 
darmų kaltybė. Netiesa; žan
darams bent 10 kartų buvo da 
neszta, jog tas ir tas yra toks 
ir toks, o žandarai ir to vis 
dar neklausė, bet kad jau bu
vo padūtas skundas prie mi
nistro, tai tada tiktai ėjo kra
tyti, nės ilgiau jau tęsti nega
lėjo. Darbai apskundėjųl 
skaitytojams „Vienybės“ jau 
yra žinomi, tai iszgamos, ne
verti ir žmogaus vardo: Lie
tuviai, bet lietuviai, katrie 
kartu ir lenkais nor savę pa-1 
vadyti, o ir dideliais galvo- 
cziais ir dievobaimingais žmo
nėmis.

Gudiszkas laikrasztis „Sv’mt“ 
N 167 mėn. 95 metų tarp kit
ko, apraszo apie Romos szven- 
tas vietas: autorius to straip
snio, stengiasi savo skaityto
jams įkalti galvosna, jog Ro 
moja esą daug bažnyczių dar 
priesz popiežiszko laiko, ir 
kad tos bažnyczios tikrai pra
voslavuos. Ipatingai raižyto
jas nurodo ant szitų bažny
czių, kaip1 gūdiszkai — pra- 
voslavnų:

Bažnyczia Szv. Petro „pan- 
cziūse“ (in Vinculis), bažny
czia Szv. Petro „in carcere“ 
kur Szv. Petras apaszt. kali
nyje būdamas, iszszaukė isz 
Ūlos sienoje vandenį dėl ap- 
kriksztyjimo užveizdėtojaus 
kalinio; bažnyczia Povylo, 
katra randasi ant vietos nu
kankinimo Szv. apaszt. Petro 
ir Povylo; visos tos bažny

Batam M
24 dieną Liepos mėn. ISO 5 m.

Norint jau ilgądaiką nėra- 
sziau, bet ir tai nieko tokio 
neatsitiko, kas galėtu visūme- 
nės protus užimti. Bet kad 
kartais nū raszimo neatprasti, 
pasirįžau szį bei tą papieszti.

Visu pirm, praneszu mie
liems skaitytojams, jog musiį 
kankintinis (Janczevskis), po 
9 mėnesių laiko buvimo kalė
jime, tapo paleistas. Žandarų 
generolas, klausinėdamas 
kartkartiems jo, nieko tokio 
neatrado, kas maž daug butu 
parodęs, jog Janczevskis tam 
visam kaltas, ant ko jis buvo 
apskųstas. Apie tą žmogelį 
tyrinėja netiktai ežia pas mus 
Rygoje, bet ir užrubežyje 
(Paryžiuje) apie jį buvo rink
tos žinios; bet kad ant galo 
pasirodė, jog jis nėra nei ko
kis Socialistas, anarchistas, nei 
nichilistas, ant galų galo turė
jo paleisti. Bet, kad svietas 
nemislytu, jog jis visiszkai ne
kaltas, pareikalavo uždėjimo 
kaucijos 200 rublių, kad 
kartais neiszbėgtu į užrubežį, 
kolei sūdąs (tiesa) bus. No
rint žmogų ir paleido, norint 

czios, pagal žodžius autoriaus 
pastatydintos dar prieszpožisz- 
kūs laikūs, o visudidžiausia 
esant brangi ir didį džiaugs
mą daranti bažnyczia szv. 
Klemenso, (pagal žmonių pa
davimus „Sancte Ciryll“ ta 
bažnyczia tikrai esanti slavė- 
niszkai-rusiszkai-pravoslauna.

Augszcziaus paminėtos baž
nyczios, pagal žodžius auto
riaus, budavotos dar prieszpo- 
piežiszkame laike: tai yra ta
da, kada popiežių visiszkai 
nebuvo, nės jis dar prideda, 
jog tose bažnycziose popiežiu
mi nei maž nesmirda. Bet 
mulkis tas autorius, kad jis 
tūjaus-gi savę iszdūda už me
lagį, nės raszydamas apie tas 
bažnyežias, mini, jog bažny
czia Szv. Klemenso, budavota 
dar pirmame amžiuje, kada 
Romoje buvo dar antras po
piežius!. ... Kokį tada laiką 
tas „gudragalvis“ maskolius 1 
skaito plieszpopiežiszku?.... 
ežia jau asz niekaip negaliu 
suprasti. Ar gal but jis tą 
laiką skaito prieszpopiežiszku, 
kada Romoje žydėjo visoje 
savo gražybėje tamsi pagoni
ja!.. tai turbut tame laike 
ten buvo gudiszkos pravoslav
uos cerkvės statytos, nės tada 
tiktai dar nebuvo Romoje po
piežių. Bet nėra ežia daug 
ko stebėtisi, kad tas rasztinį
kas savo skaitytojams tai pra- 
nesza, nės tie skaitytojai visi 
yra tamsus, kaip kamino 
kamsztis ir lengvai, gal įtikėti 
tiems jo žodžiams kad Romoje 
dar „prieszpopiežiszkame“ Jai- 
ke buvo budavotos krikszčzio- 
niszkos gūdiszkai pravosza- 
viszkos?cerkvės. Teisybė jis 
pats, (autorius), prisipažįsta, 
jog gudai visiszkai mažai te
pažįsta Romą, jog nėra dabar 
ir nebuvo nei vieno apraszymo 
gudiszkoje kalboje apie Ro
mos szventinyczias. Bet kaip 
j is-gi kvailas tas raszėjas yra, 
kad raszydamas apie katali- 
kiszką Romos miestą, minavo- 
jo, jog yra, „bet yra kitas 
krikszczioniszkas prieszpožisz-
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kas Rymas, tai net jfikas ima, 
kad taip kalba tas kvailas 
maskolius. Spręsk dabar, vi- 
sūmene, tą gudiszką suprati
mą.

O dar mes stebemėsi, kaip 
tai gal maskolius Lietuvą- 
Lietuvius ir jos sostapilę Vil
nių rokūti nū amžių amžinųjų 
gudiszkais jau esant, tiktai po 
susi vieny j i rn o su lenkais buk | 
Lietuva palikusi lietuviszka i 
ir nū visų atsitraukusi. — Tai 
jau isztikrųjų nėra ką stebėtis. 
—Tai laimė musų, kad masko
liai patys savę pripažįsta užĮ'yi’a- 
mulkius, ir nieko nežinau- 
ežius, kitoniszkai jau ir visas 
svietas pradėtu mislyti, jog 
lietuviai ir iszties buvo 
amžinais gudais.

Bet tas jų priesz svietą pri
sipažinimas, parodo, jog ir 
isztikrųjų gudai yra mulkiais. 
Tokiu budu tikėki mos, jog 
musų tautos ir tėvynės musų 
brangios Lietuvos neįstengs

Isz Kitur.
Suvienytos Valstijos.

pjuczio. Czionai szi diena 
labai buvo nelaiminga. Isz 
pats ryto apie 9 valandą N 2 
kasyklose griuvo isz virszaus 
akmū, , užmuszdamas vieną 
jauną, 19 metų vaikiną, Sta
nislovą Staknevyczių ant 
smert, kitą anglą, smerteptfai 
sužeisdamas. Kitose kas 
se vėliau gazas tris sudegino, 
tarp kurių taipgi ir lietuvys 

Kitose vėl kasyklose 
vaikui 15 metų koją nulaužė, 
o kitam ranką sutrynė. Nors 
ir labai szvakai dirba, bet ne
laimių atsitinka daugybė.

sako apie susikulimą laivų 
sekaneziai: Penkias miliutas 
priesz tai nū virszaus nuėjau į 
saliuną. Trumpai po tam pa
jutome užvirsz didelį sudrebė- 
jimą su trenksmu ir iszbėgo- 
me greitai ant virszaus; Sea-

— Paryžius, 23 Rugpj u- 
ežio. Matin garsina artikulą, 
kuriame velyja Anglijai, kad 
jeigu nori ginti savo reikalus 
rytūse, tai turi energiszkai 
prieszai stoti podraug su Ky
liais.

szone didelę skylę, per
kurią vandū upeliu bėgo į vi

Nieks vienok isz pra-
kad laivasdų;džių nesitikėjo, 

lo-lskęs, bet tūjaus patėmijome,
jog jis pradeda grimsti kassyk 
giliau į vandenį. Pasiėmėm 
visi pagelbinius diržus, ir norė
jo nuleisti valteles, bet pasi
rodė jau negalimu. Tūm laik 
kitas laivas, kuris užkirto mu-

Priesz kelias dienas rįžosi nu
žudyti gubernatorių Monasty- 
rų Macedonijoje Tscherimą 
paezią. Užpūlikas szovė į jį 
keturis kartus, bet nei sykio 
nepataikė, o paskui pabėgo ir 
ne įstengė jį sugriebti.

ir krutėti reikalas, o reikalas 
neatbūtinas yra, ypatingai ap- 
szviestiemsiems musų tėvynai
niams.

J i ar a vi kas isz Puszinės.

— Washington, 28 Rugpj. 
Turkiszkas siuntinys apreiszkė 
ministerijai užrubežinių tiesų, 
jog žinios pasklidusios apie 
užpūlį ant amerikiszkos kole
gijos Taisu‘e yra neteisin
gos. Garsas apie užpūlį pa
kilo isz to, kad tarnas profe- 
sariaus Christ? 
rėš, kuris i 
kolegijoje Tarsus‘e, susibarė IJ deszimte 
su keliais

buvo taip tykios, kad galėjo 
stoti ežia prie sienos Sėafordo. 
Keleiviai persėdo ant kito lai
vo, be didelės maiszatienės. 
Keli tiktai persigandę pran
cūzai susigrūdo ant lieptelio 
ir nustūmė nū jo kokią tai po
nią į jūres, bet vienas isz ma
ri nįkų szoko paskui ją į ju

— Jokobama, 23 Rugpju- 
czio. Nū laiko pasirodymo 
choleros Japonijoje iki sziam 
laikui numirė ant jos 16,000, 
o susirgo 25,000 ypatų.

— Havanna, 23 d. Rugpj. 
Isz Santa Clara pranesza apie 
užpūlį Kubanieczių ant miesto 
Barajogua. Maisztinįkai ne
galėdami priversti gyventojus 
pasidūti, padegė miestą ir pa
kėlė mųszą, palikdami 40 už- 
musztų ir daugybę sužeistų.

jo isz Baltinio- res ir iszgelbėjo nū prigėrimo, 
tai yra mokytoju Į pilant pone nusilaužė koją.

i minu tų po tam 
turkais, kurie jį kaip apleidome savo laivą, pa- 

Siuntinys liudyja, virto jis į užpakalį ir smarkiai 
Ateinantį 1896 metą kaip|j°g “^ku8Ja8*"8 "Ž. 8uk"}': 

girdėti, bus apsivainikavimas 1 
gudų caro: neproszalį bus Į nubausti, 
priminti, kad reikėtų pasirū
pinti apie padavimą neapmie- 
rūto daugumo praszynių^ant | Atėjo ežia artymesnės žinios I apturėjo labai dideles blėdis. 
caro vardo, apie daleidifną, isz Londono apie susikulimą Viena isz moterių pražaidė su- 
spaudos, dėlto tai iszlaikolu- laivų Lion ir Seaford perkasė virsz $10,000. Amerikiszki 
praniautiems reikėtų sustatyti ba Manche, pavadintkme taip- ukėsai nusidavė pas Suvieny-Į maisztinįkai, kerszijant už pa- 
tokius praszymus ir į užrube- g1 angliszku Perkasu. ‘ TT \ ’ 1
žines spaustuves padūti dėl jbs s'ekanczios. Laivas Sea- jo pagelbos, kadangi nekurie 
atspaudinimo, kad žmonės isz ford, turintis į 450 keleivių, neturi pagaliaus už ką nusi- 
jų\galėtu persiraszyti ir siųsti i8Z kurių suvirsz 100 buvo A- pirkti drapanų, 
carui. Kas mislyja atgauti merikonų, ’ * °.
spartdą, o supranta sustatyti Paryžiaus į Londoną, susimu- 
tokį praszyraą, dėlko tada ne- szė su garlaiviu Lion, priklau- 
padūti dėl atspaudinimo? saneziu į tą paezią kompaniją. Ipranesza 
Darykit tai vardan Lietuvos 
musų mielos tėvynės.

lAetuvys.

— Key West, Fla., 23 d. 
Rugpjuezio. Ispanai suszau-

I nuėjo ant dugno. Lion buvoĮdė vakar kubaniszką kapitoną 
mą suaresztavojo ir jie paliks taipgi sužeistas, bet laimingai iMujicą,.. kuris papūlė į vergu- 

Ke- vę muszoje po Jovellanos.
Ileiviai pražaidė viską, ką su Kariszka teisdarynė nuspren-

— New York, 22 d. Rugpj. Įsavini turėjo, per tai nekurieĮdė jį ant smerties. Buvo jis są
nariu žymios ir abelnai gūdoja- 
mos giminės provincijoje Man- 
tazanas. Vienok baimijasi, jog

daplaukė iki Londonui.

važi ūj an ežių isz

YraItų Valstijų konsulą, melsdami sielgimą Ispanų, panasziai 
baus ispaniszkus vergus, ku
rie jiem papuls į rankas.

Kapitonas Garrido, Ispanie
tis, atradęs Santiago je de Cu
ba ligonbutį, kuriame liginosi 
74 sužeisti maisztinįkai, prisa
kė visus nužudyti. Tas da
lykas padarė tokį sumiszimą 
tarp gyventojų, jog ir szali- 
ninkai valdžios parėjo ant pu- ‘ 
sės kubanieczių.

Tris ketvirtas dalis salos 
Kubos turi maisztininkai savo 
rankose, o miestas Sancti Spi-

— Berlynas, 23 Rugpju- 
ežio. Į „Koelnische Zeitung 

isz Varszaros, jog 
Seaford buvo viens isz geriau-1 Odesoje aresztavota daug dau- 
sių laivų; abelnai Amerikonai giau nihilistų, nekaip buvo 
noriai važinėjo ant jo. Sea- praneszta. ' Nihilistai dau- 
ford iszplaukė isz Dieppe lai- giausei yra visi maskoliai, isz 
ke giedros, bet neilgai trukus to tai valdžia baimijasi atviro 
užsitraukė labai tamsios mig- maiszto.
]os, Vienas isz keleivių ap-1

i c
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ritus iszsitusztino suvis. Tur
gus nupulė suvis.

Ia Mai a® Iltims raszo
Ir Ur yra teisyič?

(Tąsa).
n.

Dar nors trumpai per
bėgsime laiką n ft susi vie
nysimo Lietuvių su Lenkais 
net iki szii| dienų, darodinė- 
darni, jog S. Daukanto žodžiai 
yra teisingi, kad Lenkai Lie
tuvių kalbą, būdą, dabą, rėdą 
niekino ir peikė, savo (tai yra 
lenkiszką) brukdami bei už- 
mesdami. Pasiklausykime ką 
raszo lenkiszkas kunįgas 
Ksav. Bohusz tame dalyke: 
„Pakėlimas Vladislovo Jauga- 
liaus, didžio Lietuvos kunį- 
gaikszczio, ant lenkiszkojo 
sosto primuszė tą kalbą Lie
tuvoje. Vlad. Jaugalius, pir
masis apasztolas savo žmonių, 
pats mokinti jfts turėjo lietu- 
viszkai pradžios szv. tikybos, 
nėsa kunįgai, kurifts su savimi 
Lietuvon parsigabeno, tos 
kalbos nemokėjo. Ta (len- 
kiszka) kunigija, norinti labai 
tikybą iszplatinti, rasdama 
lietuviszką kalbą sunkia (?) 
dėl iszsimokinimo, pripažino 
lengvesniu daigtu esant 
prikalbinti naujus krikszczio- 
n is, idant lenkiszkai mokintu- 
si, neg patiems lietuviszkai 
iszsimokinti. Gali ngesniej i e 
svietiszki ponai per Uniją pa
vadinti tapo ant kainų (wsp61- 
ny) seimų ir priversti buvo 
(musieli z potrzeby) mokiu- 
tiesi lenkiszkai. Visi vėl tie, 
kurie malonės karaliaus jiesz- 
kojo, patys pradėjo mokintiesi 
lenkiszkai ir vaikus savo davė 
mokinti dvariszko, lenkiszko 
liežiuvio. Pamesta tapo lie* 
tuviszkai jau kalbėti ir raszy- 
ti, o tokiu budu lietuviszką 
kalba pradėjo palengva labyn 
nykti ir nevartojama tapti“ 
(Bohusz. Rozprawa o litew. 
języku str. 204-206).

Kitas lenkas raszo taip: 
„Veik priėmimui krikszczio-

Vienybe
nybės lenkiszką kalba pradė
jo platintiesi, o lietuviszką 
kalba be raginimo, globos, 
apleidime pamažu iszeidama 
isz vartojimo didftmenėa drau
gystėje, likd tiktai pas kai- 
mieczius“. Kas toliaus iszdy- 
go isz to, veik pamatysime. 
Jau rodėsi, kad visi užmirszo 
apie savo tėvynę-Lietuvą, ro
dėsi, kad jau lietuviszką kal
ba veik baigsėsi. Tą dalyką 
mokintesni Lietuviai suprato, 
isz kurių vienas kun. kanaun. 
Dauksza savo „Postilloje,“ 
iszdfttoje 1559 metftse, rugoja 
ant tų tautieczių, kurie iszsi- 
žada savo tėvyniszkos kalbos, 
taip tarydamas: „Pati musų 
lietuviszką tauta dėl mokėji
mo lenkiszkos kalbos ir joje 
vikrumo taip paniekino, aplei
do ir kūne atmetė savo paežių 
kalbą, kad kiekvienas lengvai 
mato, bet ar teisingai, nežinau 
ar kas pagirs; nės kokia yra 
ant žemės nelemta ir niekinga 
tauta, kuri tų trijų dalykų sa- 
viszkų ir tarytum prigimtų ne
turėtu, būtent tėvyniszkos že
mės, budo ir kalbos? Asz 
tiktai peikiu paniekinimą bei 
subjaurinimą ir kftne visiszką 
atmetimą musų lietuviszkos 
kalbos. O Dieve dūk, kad 
mes susiprastumėme ir isz to 
niipulio kadanors atsikeltume. 
Ir argi nematome, kaip dau
gelis krasztų musų didžiosios 
kunįgaiksztystės žūsta per ne- 
pažintį dalykų, tikybai ir isz- 
ganymui duszios reikalingų? 
Kad daugumas ir iki sziądien 
gyvena prastybėje, netikėlisz- 
kftse nusidėjimftse ir pago- 
niszkftse burtftse? Ir argi ne
girdime, kaip daugelis mirszta 
piktame ir nekrikszioniszkame 
gyvenime ir ant pražuvimo 
amžino patenka? Ir kokios 
priežasties dėlei ? Tiktai dėl 
paniekinimo tėvyniszko liežiu
vio, pametimo prigimtos kal
bos. Nėsa kaip prastas žmo
gus supras gerus ir iszganin- 
gus dalykus, jeigu tas, kursai 
turi mokinti, arba nesupranta 
jojo kalbos, arba bjaurisi jos?

Pasigailėkime musų paežių 
kraujo, kursai per tokį barba- 
riszkumą iszganingų daigtų 
nyksta“.

Dar per kelis szimtus metų 
sakydavo Vilniuje ir lietuvis#- 
kus pamokslus prie lenkiszkų. 
Paskutinis lietuviszkas pa
mokslas szv. Jono bažnyczioje 
buvo sakytas 20 d. Karvelio 
1794 m. per kun. Mikolą Kar- 
pavyczių, Vilniaus * Vyskupą, 
ant gailingo atprovyjimo pa- 
grabo (Kraszewki Wilno, tom 
IV p. 357). Dvasiszkija su 
pagelba bajorijos pamažu lie
tuviszką kalbą iszvyjo isz baž- 
nyczių miestftse ir miestelift- 
se, o aulink pradėjo vyti ir 
ant kaimų: visur lenkiszką 
buvo gftdonėje. Iki tam da
lykui daėjo, jog Lenkai buvo 
pradėję vadinti Lietuvius 
Lenkais ir stebėtiesi isz to 
Lietuvio, kuris nemoka len
kiszkai; sztai ką raszo lenkisz 
kas laikrasztis „Wądrowiec“ 
1883 m. N 26 isz Rygos: 
„Rygos miestas turi dabar 
170,000 gyventojų, isz kurių 
10,000 iszpftla ant Lenkų. 
Reikia vienok nusistebėti, kad 
tame skaitliuje yra didelė da
lis Lietuvių, kurių daugumas 
menkai temoka lenkiszkai, o 
kiti suvisu nemoka, kas vie
nok nieko nedaro ir jfts gali
ma priskaityti prie Lenkiį gi
minystės per tai, kad jie isz 
pažįsta katalikiszką tikėjimą, 
kuris yra ežia už vieną laiko
mas su lenkyste“ (kodėl Pran
cūzų, Vokieczių ir kitų Rygo
je gyvenanezių katalikų prie 
Lenkų nepriskaitė? K. B.).

Tacziaus, aeziu Dievui, pra
džioje szio szimtmeczio pradė
jo rastiesi vyrai iszmintingi ir 
mokinti, kurie su nftszirdžiu 
pasiszventimu pradėjo raginti 
savo tautieczius, kad nft to 
nupulto atsikeltu. Bet prisi
žiūrėkime kaip Lenkai tų vy
rų darbus priėmė ir už ką 
paskaitė. Bartoszewicz raszo 
apie Voloncziauską vyskupą, 
savo artikule „Litwa“ Olge- 
brando „Encyklopedijoje“:

„Tada užsiimdavo kun. Vo- 
lonezauskas veikalu, kuris jo 
vardą literatūroje užamžino. 
Buvo tai Žemaitijos apraszy- 
mas, arba gerinus Žemaiczių 
vyskupystės. Neapsakomai 
gaila, kad tą veikalą raszė 
U etuviszkai. Supi 'antame
literatūrą dvasiszką dėl žmo
nių, nesuprantame kitos.... 
Paraszęs savo veikalą lietu
viszkai, turn paežiu didesnę 
pusę vertybės jam atėmė“. 
Arba vėl Rogalski (tengi) ra
szo szitaip: „Lietuviszkos dai
nos, labjausei priežodžiai, pa
davimai ir sztai visa lietuvisz- 
ka literatūra, kurią karszti 
bendrai apygardinių sapnų 
mėgino prikelti“.

Taip tatai Lenkai už nieką 
skaito musų rasztinįkų veika
lus, paraszytus lietuviszkoje 
kalboje, ir jfts vadina apygar- 
dinių sapnų bendrais bei sap- 
nfttojais isz nieko ir dėl nieko, 
nėsa lietuviszką kalba pagal 
Lenkų nftmonę turi pasinerti 
lenkiszkon, o Lietuva turi 
tapti Lenkijos apygarda.

„Tikt prisiartinant I860 
metams“, sako J. Sapalius, 
(„Vienybė“ 1891 m. p. 597), 
„kada Lenkams užsinorėjo 
pakelti maisztą priesz masko
lių, atsiremiant ant unijos su 
Lietuva, ir suteikti revoliuci
jai Lietuvoje tautiszką neva 
karakterių, tūli lenkiszki „de
mokratai“ vėl atsiminė apie 
lietuviszką kalbą — nės ji 
jiems reikalinga tapo dėl isz- 
guldymo paikiemsiems lietu
viams tūlų lenkiszkų patrio- 
tiszkų giesmių, kusinanezių ir 
lietuvius. Laike demostraci- 
jų priesz patį „lenkmetį“ jau- 
nft menė Varszaviszkosios 
„Szkola glėvvna“ užsimaniusi 
buvo įvedimo katedros lietu- 
viszkos kalbos toje „szkoloje“ 
— bet, žinoma, tik ant veid- 
mainiszkos demonstracijos vis
lab ir pasibaigė. .. Po „lenk- 
meczio“ — apie lietuviszką 
kalbą nebuvo kada mislyti. 
Tik 1870 m., Paryžiuje, su 
pagelba M. Akelaiczio, norėta
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iszleisti laikrasztį dėl kėlimo 
„Rzeczypospolitej od morza 
do morza“ —• ir tai net trijose 
kalbose -lenkiszkoje, lietuvisz- 
koje ir maskoliszkoje po var
du: „Žmona — Kupds sula- 
rimas — Įlromadzkij ' zho- 
nor“, bet projektas ant prog
ramos pasibaigė. Czion dar 
reik paminėti ir tūlas broszu- 
ras (kaip „kningoe teisybių“ 
ir k.) lenkiszkoje dvasioje per 
lietuviszkos judoszius raszy- 
tas ir kontrabandiszkai Lietu
voje platintas — dėl pakėlimo 
lenkiszko „patriotizmo“ tarp 
nenuvokėlių ir lendanczių į 
lenkiszkus žabangus lietuvių. 
Ant szi^o baigiasi lenkų ru
pesnis apie musų literatūrų ir 
apsz vietinių!

Kada Lietuvių inteligenci
ja, tikrai mylėtiti savo tautų 
ir kalbų, radosi, tūli pradėjo 
mųstyti apie iszleidimų nors 
vieno lietuviszko laikraszczio. 
Bet kadangi Lietuvoje už
drausta yra per Maskolių lie
tuviszkai spaudinti nū 1864 
metų, tai pradėjo iszeiti Pru- 
sūse laikrasztis po vardu 
„Auszra“. 1883 metūse Lie
tuviai su neiszpasakomu 
džiaugsmu jų pasveikino. 
Tikt Lenkams ir lenkber- 
niams labai nepatiko, žinoma, 
ir tūmi labjaus Maskoliui, 
kurs visus ,,Auszros“ skaity
tojus vadino auszristais. Len
kų nenoras link lietuvių tau- 
tiszko apsiszvietinio pasirodė 
net jų laikraszcziūse, tarp ki
tų kasžinkoks ponelis Zero 
taip tarp kitko ambryjo isz 
Marijampolės laikrasztyje 
„Gazeta Polska“ N 163. 1883 
m. „Nū nepersenei pas tūs 
žmones (Lietuvius) sutinkame 
apsireiszkimų kasžinkokio ne
gero velyjiųio dėl musų (Len
kų), reikia tų prirokūti intek 
mei piktai ' skelbiamų indi vi- 
duų, isz kurių! kiti ir už rūbe, 
žiaus musų žemės gyvenk, isz 
leisdami ten laikraszczius ir 
knįgeles su labai pavojingu 
linkiniu, rūpindamiesi vienu 
kart' suvaidinti tūs žmoneles

su mumis (Lenkais). Dėlto- 
gi pas tūs žmones nū tūlo lai
ko pradedame regėti aiszkei 
pastangų prie gyvenimo pagal 
savo būdą, o isz to ir truputį 
neapkantos dėl savo prietelių 
(Lenkų)“. Tą ponelio Zero 
korespondencijų tūjau atkar
tojo Petersburg© „Kraj“ N 29 
ir amerikiszkoji „Gazeta pols
ka Chicago“, N 34. Dar ta
da Lietuvos dabininkai nebu
vo apsižiūrėję, koki isz kai
mynų bus prieszais Lietuvai. 
Kiti dar tylėjo, o jau lenkas 
pirmutinis pasirodė, kūmi 
esųs; ir dar už tai, kad laik
rasztį ir knįgutes iszleidžia 
bei pameta lenkiszkų būdų, o 
grįžta prie savo budo gyveni- * ■ ime.

Lenkų nelinkėjimas labo 
Lietuviams dar toliaus nuėjo, 
nėsa 1884 m. „Auszroje“ p. 267 
tūlas korespondentas isz Kau
no taip raszo: „Nekurie musų 
„Lenkai“ gavę žinių isz 7 N 
„K rajaus“, kad „Auszra“ Ra 
gainėję musų tėvų kalboje jau 
neiszeina, labai prasidžiugo, 
man sakydami: „O kų, liūdna 
jums jūsų „Osra“ jau neisiei- 
na; jau mes žinome isz „Kra
jaus“!?“ Atsakiau „jeigu ži
note, kad neiszeina, tai 
džiaugkitėsi; neverkite vie
nok jų isznaujo pamatę, nės 
ji labai gaji yra“. — Kas len
kiszkai iszmano, žino, kas tai 
yra „osra“: gražus žodis isz 
burnos musų „prietelių“. 
Tokiais žodžiais galės veltu 
mumis prie savęs pritraukti. 
Žinoma Lietuviui reikia būti 
„Lenku“, o ne kum kitu; o 
jeigu jis kelia savo kalboje 
mokslus ir literatūrų — sza- 
lyn su anūmi! Pas jūs „Len
kus“ szyk, szykomar kūlabjaus 
yra reikalingas, o Lietuviams 
gerai suprantamas. V.

Nu, brangus skaitytojau, 
pasakyk dabar ar neteisingi 
S. Daukanto žodžiai? Mat 
Lenkui tikt tas yra geras Lie
tu vys, kurs įszsižada savo kal
bos, budo ii>visko, kas yra 
lietuviszku, Kodėl Lietuviai 

nū Lenkų to nereikalauja? 
Argi nebutu geriau, kad 
„prieteliai“ Lankai paliautu 
žiūrėję ant Lietuvių, it ant sa
vo padonų bei vergų?

(Toliaus bus.)

Kartim sfitioiM,
Apysaka isz baudžiamos gadynių. 

(Latm. raszė Upito, liet. g. L.).
(T48a\)

Priesz patJurgines Trynė 
tūlų rytų ukinįkui nuneszė 
valgį, kurs aploke taisė tvo
ras. Kalnėnas szyryt labai 
iszžiurėjo nuguręs. Jis atsi
sėdo ant sukryževotų balkių 
ir pradėjo srėbti žirnius su 
bulvėmis. Trynė nuėjo pa
tvoriu rankiodama likusius 
pagalėlius nū karezių, kų na
mon eidama galėtu parsinesz- 
ti. Kaip ji sugrįžo atgal, 
ukinįkas jau buvo pavalgęs. 
Trynė pradėjo rinkti sudus. 
Kalnėnas pagavo jos rankų ir 
į žemę žiurėdams tarė:

„Palaukk, Tryne, asz tav 
turiu kų pasakyti! (Jo bal
sas drebėjo). Nū bėdų ir 
mislių esu visai pavargęs. 
Vagorė ir valdinįkas vienval 
ant manęs užpuldinėja, kad 
man reikia paeziūtiesi, pasku
tinis laikas esųs tik iki Jur
ginių. Asz pats taip mus- 
cziau, kad gal butu geriau, 
kaip apsipaeziūsiu, nėsa man 
vienam tiek daug nereiktu sa
vo galvoje laikyti ir mislyti. 
Ar tu negalėtum tapti mano 
žmona?“

„Kaip tu, Dovidai, galėjai 
taip mislyti, kad asz tavo 
žmona galiu tapti? Ir be ma
nęs yra gana daug merginų, 
kurios daug geresnės už iw 
nę!“ Trynė nusijūkdama 
jam atsakė.

„Gal būti, Tryne, kad tavo 
teisybė, bet asz tavęs labjaus 
noriu už kitas“, Dovidas pa
žvelgė su aszaromis į jų.

„Matau, kad tu nū teisybės 
su manimi szneki, todėl ir tav 
teisybę pasakysiu: asz nei už 
vieno negaliu tekėti! Tu ži

nai, kad esu prižadėjusi su 
Petru gyventi ir mirti, todėL 
gi ir negaliu už tavęs tekėti.

„Gal būti, Trynele“, Dovi
das abejojingai pridūrė, vie
nok tu pas manę liksi gyven- • 
ti, kaip asz parsivesiu kitų gas- 
padinę. Arne?“

„Gerai, jeigu tikt asz su ta
vo jauna gaspadine -galėsiu 
sutikti“, Trynė atsakė, isz- 
traukdama savo rankų isz gas- 
padoriaus rankų.

„Palaukk, pasakyk man kų 
turiu daryti; iki Jurginių asz 
turiu būti apsipaeziavęs, kur 
asz taip trumpame laike ra
siu kitų merginų, nėsa ant ta
vęs buvau pasitikėjęs iksziol. 
Kalbinsiu kitų, gal ir La neis, 
kų tada daryti?“

„Neis? eis kojom, eis ran
kom, kad tikt užkalbinsi“, 
Trynė jį drąsino:

„Edą pagal mano nūmonę, 
kuri pas tavę yra, kožname 
laike eis, jeigu tikt jų kalbin
tum!“

„Ar teisybė? Nu tad yra 
gerai, kad tu man taip pasa
kei“.

„Trynė nuėjo namon. Edą 
per visą laikų, pakol Trynė 
nebuvo • namieje, labai buvo 
nerami; jai visai nepatiko, 
kad Dovis (Dovids) ir Trynė 
esti vienudu.

Trynė parėjo. Isz jos vei
do buvo galima suprasti, kad 
ji turėjo svarbių sznektų su 
gaspadoriumi, daug maž Edą 
apie tai numanė. Ji tūjaus 
Trynės klausė, kų szi su gas- 
padoriumi sznekėjo. Trynė 
dar viską aiszkei nenorėjo pa
sakyti, tikt išztarė, kad gaspa- 
dorins priesz Jurgines nori 
'hpsipacziūti. Tai buvo kaip 
ugnis prie pakulų. Edą isz- 
bėgo per duris lauk ir ilgą lai
ką nesugrįžo. Kaip ji priesz 
Įlietus atsirado troboje, galėjo 
manyti, kad ji buvo verkusi. 
Sziek tiek susilaikydama ji 
tarė, kad ant ateinanezių metų 
ji neliks Kalnėnūse. Trynė 
tiktai nusijūkė ir sakė, kad 
judvi abi ežia dar ilgų laiką
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gy vensenczios d rang.

Eda taip suprato, kad Try
nė bus gaspadinė ir nori, kad 
Edą dar liktu ežia per tarnai
tę. „Ne, niekad tas nenutiks, 
kad asz antros tarnaitės klau- 
sycziau, po jos valdžia gyven- 
cziau! Geriau asz paimu ran
kon lazdą ir einu per svietą, 
nei prigyventi tokią gėdą. 
To tu, sesele, nemislyk!“ ji 
Trynei tarė.

Szi nū jukų ką tikt galėjo 
susilaikyti. „Aszgi manau 
visai kitaip, asz labai džiaug- 
cziausi, kad mano draugtar- 
naitė taptų gaspadinė. Ta 
niekados manęs neužgautu ir 
prieszingai nedarytu, nės aisz- 
kei žino, koki darbai ir dienos 
esti merginai. Asz labai mei
lei palikeziau prie savo draug- 
merginos už tarnaitę“, ji pus- 
jūkingai ir pusteisingai szne- 
k ėjo. w

Gaspadorius parėjo. Ne
kalbėdama nei žodžio, jis pa
valgė pietus, tad eina kamba- 
ryn ir kvieczia su savimi Edą. 
Szi po kiek laiko iszeina apsi
verkusi isz kambario ir apglė
bia Trynę.

„Dovanok miela sesyte!“ 
ji bueziūdama Trynę meldė: 
„asz su tavimi pasielgiau ne
teisingai. Ak, sesele, kaip 
asz dabar esu laiminga. Asz 
jį jau senei mylėjau.... Juk 
tu visad paliksi pas raus gy
venti ?“

„Asz jau tav sakiau, kad 
labai noriai gyvensiu prie ta
vęs“.

Dar tą paezią dieną dabar
tinis Kalnėnas važiavo į dvarą 
ir meldė vMdinįko, kad jam 
pavelytu vesti Edą. Szis pa- 
raszė žymelę, su kuria turėjo 
eiti pas kunįgužį! Kunįgužis 
jam prisakė, kad subatoje abu 
ateitu ant poterių, kitaip jis 
negalįs vinezevoti. Tas daly
kas ir jaunojui ir jaunajai ne
patiko, nės naujų poterių nė- 
viens isz jūdvieji| aiszkiai ne
mokėjo, tikt senūsius sziaip 
taip galėjo iszrėžti. Tacziaus 
reik eiti; nėra iszsikalbėjimo. 

Subatos rytą Stypnėks priva
žiavo prie Kalnėnų durių. 
Jis, kaipo artymiausis kaimy
nas, buvo užkviestas podraug 
važiūti. Abu jaunu bėdavojo 
apie poterius, kaip ten reiks 
atsakyti.

Stypnėkui taippat buvo bu
vę, bet jis buvo aplenkęs baž- 
nyczios prisakymą, kad tokius 
nevineziavoja, kurie poterių 
nemoka, su kvieczių puru. Tą 
viską jis iszpasakojo Kalnė
nui, kurs tūjau įmetė vežiman 
kvieczių pūrelį

Pas kunįgužį jie nuėjo pir
mieji. Stypnėks įėjo pas 
kunįgužį, pabueziavo jam 
ranką ir sakė, kad atvežęs 
jaunus vaikus, kurie norį mes
ti kaulelius kūpon. Kaipo 
piragą jis atvežęs kvieczių 
pūrą. Kunįgužis nuglaudė 
seno vyro galvą ir tarė:

„Gerai, mano vaike, padūk 
jūs mano žmonai! kaip tavo 
jauni žmonės vadinasi?“

Stypnėks pasakė ir iszėjo 
padūti kvieczius pagal prisa
kymą. Žmona paėmė pyragą 
ir pati nei žodžio nesakiusi, 
įtempė raaiszą klėtyn.
• Priesz pietus dar kiti dvi 
pori pribuvo, bet — kaip ro
dėsi — be pyrago. Po pietų 
tapo visi szaukti.1

„Nu, Davi ir Edą nū Kal
nėnų, ar judu mokate skaityti 
ant knįgos?“ kunįgužis jūk• 
damasis jūdviejų užklausė.

Abu paraudonavusiu tylėjo. 
Kunįgužis atkartojo klausymą 
truputį garsiaus. Davis isz 
tokio nelaukiamo klausymo 
nusiminė, jau beveik jis norė
jo pasidūti likimo rankosna — 
per duris lauk. Ant laimės 
Stypnėks tai pasaugojo ir jo 
vieton atsakė, kad nesuprantą.

„Nu, gerai! Bet atsakykit 
man isz galvos ant tūlų klau
simų“, kunįgužis areziau prie 
jų eidaras sakė. „Judu dabar 
nutarėte paeziūtiesi, ar taip 
yra? Nu, sakyki man, kas 
tad yra szventa moterystė?“

Kalnėnas ant savo kvieczių 
perdaug buvo pasitikėjęs,'jam 

toki klausymai užpūtė visai 
nelaukiami. Jis nemalonei 
žiurėjo į kunįgužį ir Stypnė- 
ką. Kunįgužis vis žiurėjo 
bausmingiau. Davis turi atsa
kyti, kas tai yra moterystė, bet 
jis ant nelaimės visai to neži
nojo. Kad jis tai butu žinojęs, 
kad jam sziądien taip sunkiai 
eis, jis nei savo gyvenime ne
būtu mėginęs paeziūtiesi. Vie
nok Stypnėks jam buvo sakęs, 
kad kunįgužis nieko neklau
si n ės, kaip padus pyragą. Gal 
butu pats kunįgužis nieko ne
žino, kad jo žmona yra gavusi 
kvieczius; Davis apie tai uorė- 
rėjo jam pasakyti.

„Jūsų žmona jau pirmit...“ 
Davis negalėjo pabaigti viso 
sakinio, kad ji įneszus kvie
czius klėtyn.

„Gerai, gerai, mano vai
kas. . .“ kunįgužis stengiasi jį 
pertraukti: „taip, mano žmo
na pirmit, tai yra pirmiaus 
priėmė szventą moterystę“. 
Abu jaunu tapo nuglostytu.

Kunįgužis atsigrįžo prie ki
tų dviejų porų:

„Ar jus mokate skaityti? 
jis į jūs daug smarkiau pra- 
szneko: „poteisybei ne? Nu, 
asz jau taip mislyjau ir toki 
jus atėjote, kad asz jus vin- 
cziavocziau! Sakykit man, 
kurs isz jūsų žino, kiek ir ko
ki yra musų tie sakramen
tai?“

(Tolinus bus)

Isz lietiirtszku Alno Amrtojs
— J^dwardsvilley Pa. 18 

dieną Kugpjuczio, szv. Anta
no draugystės sąnariai laikė 
ketvirtainį susirinkimą, ant 
kurio buvo padūti sekanti 
įneszimai: 1) apie szilkines
skrybėles, kad jas sąnariai 
nedėvėtu. Buvo padūta ant 
balsų. Visi nutarė, kad jų ne
būtu, tiktai vienas sąnaris buvo 
prieszingas tam dalykui, todėl 
nutarta tapo, kad jų nebutu. 
2) Buvo įneszimas apie reika
lus „Susivienyjimo“ ir jo sto 
v į, būtent kodėl vyriausybė

„Susivienyjimo“ vis ir vis po- 
smertinės reikalauja nū kožno 
sąnario po penkioliką centų 
už kožną nabasznįką, o turn 
tarpu mes skaitome „Vieny
bėje“, „Susivienyjimo“ arga- 
ne, jog vis ir vis jo draugai 
skaitlingai didinasi. Jeigu 
sąnariai didinasi bei daugina- 
sil), tai posmertinė turėtu pa
gal musų uūmonę dėl kožno 
sąnario mažėti, o dabar vis ir 
vis reikia mokėti po penkioli
ką centų už kožną nabasznįką. 
Mums rodosi, jog posmertinė 
turėtu būti pagal „Susiv,“ 
konst, isz dalinama dėl mokė
jimo pagal „Susivienyjimo“ 
sąnarių skaitlių. Kaip mes 
seni „Susiv.“ sąnariai atsime
name, jog pereitiniūse iųetūse,j 
reikale posmertinės buvo po
draug apgarsinta kiek „Su
siv.“ yra pilnų sąnarių ir kiek 
kuriam iszpūla mokėti po
smertinės. Kodėl dabar to 
nėra? 3) Užklausta tapo, kur 
yra angliszkai lietuviszkas le- 
men torius, kurį pereitas sei
mas nutarė iszdūti savais 
kasztais, o kurį pasiėmė pa
remti kun. J. Žilinskas ir kunj 
Zlotorzinskąs? » 4) Mums ro
dosi, jog „Susiv.“ vyriausybė 
perdaug! reikalauja nereika
lingų dalykų nū draugysezių, 
prie „Susivienyjimo“, beje, 
kad naujai prisirasziusių sąna
rių prie draugystės bei „Su
siv.“ padūtume metus. Kož- 
n as draugystės sąnarys vis tu
ri turėti mažiau senumo de- 
szimts metų už „Susiv.“ kon
stituciją, kuri priima iki pen- 
kesdeszimts metų. To dalyko 
gali reikalauti „Susiv.“ vy
riausybė tikt nū pavienių, o 
niekad nū draugysezių.

Tą dalyką dūdame del ap
svarstymo „Susiv.“ vyriausy
bei arba ir ąteinaneziam sei
mui.

Secret. Mimas Miluneziim.
1) Tikt Shenandoah‘yjo ir Maha- 

noy City „Susiv.“ sąnariai mažinasi 
nėsa tenai dvasįszki vadovai gal yra 
didi patrijotai, gudojnnti „Saulės“ 
mokslą. Red.
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— Pittston Pa. 25 dieną 

Rugpjuczio. Godotinas Rė
dytojau! Meldžiu patalpinti 
„Vienybėje“ szią korespon
denciją: 25 d. Rugpjuczio, ne 
dėlioję po miszių, bažnytinėje 
salėje buvo musų „Susiv.“ 
kūpos susirinkimas, ant kurio 
21 sąnarys užsimokėjo pp- 
smertines. Pinįgų viso susi
dėjo $6,30.

Su gūdone sekrt. kūpos
A. S žilinais.

Jau ir isz Pittstono lietuviai 
pradeda traukti į Afriką. 
Pereitą nedėlę iszvažiavo 2: 
Vincas 'Primirką ir Jūzas Ma- 
czulis.

— Minersville, P a., 18 d. 
Rugpjuczio. Malonus Rė
dytojau! Turiu progą tams
tai praneszti linksmą naujieną 
isz musiĮmiestelio, tai yra, 
apie naują parapiją czionai 
susitvėrusią.

Isz priežasties neturėjimo 
laiko, persitraukė 2 sanvaitps, 
pakol prisirengiau sziaip taip 
apipieszti apie tą visą dalyką. 
O vėl tikėjausi, kad kas kitas 
apie tai pranesz, bet nepasiro
dant nieko, asz pats pasirįžau 
praneszti savo tautiecziam taip 
garbės vertą užmanymą.

Atsilankius kun. V. Matu- 
laicziui į musų miestelį, ir 
pakalbėjus, su tūlais tautie- 
ežiais apie reikalingumą baž- 
nyczios, visi noriai sutarė, 
ateinantį nedėldienį suszaukti 
parapijos susirinkimą, t. y. 
4 d. Rugpjuczio.

Sulaukus to nedėldienio, 
prasidėjo susirinkimas 6-toje 
velandoje vakare. Nebūnant 
virszinįko, užėmė vietą jo įpė
dinis, p. S. Mikalavyczius, nu
rodydamas susirinkusiems dėl 
kokio dalyko susirinko ir ko
kius apsvarstymus turės dėl 
reikalingumo bažnyczios.

Rotam likosi užpraszytas, 
g. kun. V. Matulaitis prakal
bą laikyti, ir nurodyti reika
lingumą bažnyczios sziame 
miestelyje.

Gūdotinas kun. V. Matu

laitis savo prakalboje apsakė 
su kokiu pasiszventimu, dar 
savo tėvynėje būdamas, ėjo į 
siminariją, trokszdams savo 
tautiecziams neszti dvasiszką 
peną. Taipgi nurodė, kad 
didelei mylėjo savo tėvynę ir 
kalbą irgi tik- isz priežastis 
baisių persekiojimų, nū val
džios turėjo apleisti ją su di
deliu skaudėjimu szirdies. 
Taipgi nurodė, kad atkelia
vęs į szią liūsybės žemę daug 
vargo turėjo isz priežasties 
neturto, o jau dabar laimingai 
užbaigė savo geismus, stoda
mas į draugiją kunįgų. Taipgi 
nurodė, jog su pasiszventimu 
darbūsis dėl savo tautieczių 
ir ežioje liūsybės žemėje isz 
szirdies.

Fotam užpraszė p. Kazimie
ras Draugelis, gūdotiną kun. 
V. Matulaitį, idant teiktųsi 
nurodyti dvasiszką nupūlimą, 
žmonių ežioje liūsybės žemėje.

Tą g. kun. V. Matulaitis 
szitaip iszaiszkino: kad isz 
priežasties liūsybės tas tai yra, 
nės kiekvienas ant savęs turi 
valią, ir kaip katram pasida- 
boja, taip daro. Taigi užbai
gus savo kalbą g. kunįgui, 
pasipraszė p. Draugelis virszi
nįko, kad prie užbaigos pa
velytu jam pratarti kelis žo
džius, kas link dvasiszko nu- 
pūlinio žmonių.

Po užbaigimui kalbų, pa
aukavo po keletą dolerių ant 
bažnyczios, keli garbės verti 
tautiecziai, ir tą dieną sudėjo 
pinįgų $115 (szimtą ir pem 
kiolika dolerių). Potam 
prasidėjo, rinkimas komiteto, 
bet per virszinįką likos įnesz- 
ta, kad tokius nerinktu į ko
mitetą, kurie nėra davę nė 
po vieną centą ant bažnyczios. 
Tas užmanynas tuliem nepa
tiko, ir iszbėgo isz salės. Bet 
vis tai isz priežasties nesupra
timo, nės tas užmanymas yra 
labai naudingas dėl to, kad 
ne vienokių pažiūrų yra visi 
žmonės. . Tokių yra, kurie 
nesidarbūja dėl parapijos, bet 
ją griauia, Taigi tokį aprin

kus į vyriausybę tai jis kan- 
kys visą komitetą, pakol isz- 
eis laikas jį atmesti, ir ardys 
pradėtą darbą, o jokį centą 
nepaaukavęs ant bažnyczios. 
Tai szitą dalyką reikia gerai 
apsvarstyti ir suprasti, tad 
nebuvo nė kiek blogo isz to 
užmanymo.

Po iszrinkimui vyriausybės- 
gi kun V. Matulaitis, davė 
linkėjimą įsteigtajam naujos 
parapijos, ir pratarė į susirin
kusius „nūszirdžiai aezių“, 
praszydainas nesusilpnėti pra
dėtame darbe.

Taipgi turiu primyti, kad 
pradžioje laikė prakalbą ir 
vokieczių kunįgas. Bet pla- 
ežiai apie tai neminėsiu. Tik 
tiek kad linkėjo viso labo 
pradėtame darbe, prižadėda
mas pagelbėjo būti tolesnia
me laike. į

Atvažiavus ~ kun. Matulai
cziui 12 d. Rugpjuczio, ir per
ėjus su kalektoriais, pasise
kė surinkti netoli į du szimtu 
dolerių. Tai jau dabar yra, 
parapijos pinįgų, netoli ketu
ri szi m tai, tai kai Į) pasitaikys 
atsakanezioje vietoje žemė dėl 
bažnyczios, tūjaus apipirks.

Yra viltis, kad szitas dar
bas, su pasisekimu eis spar- 
ežiai Minersville, tik su tikra 
meile darbūkitės broliai Mi- 
nersviliecziai, o netrukus su
lauksim didelę naudą isz savo 
darbo. f

Tūm kartu užteks kalbėti 
apie parapiją, kitu kartu 
daugiau pakalbėsiu, ar links
miau ar liūdniau. |

Su gūdone, velyjantis kūno- 
geriausio pasiseki mo k. n au j ai 
parapijai.

J. Painanauckas.

— Cleveland Ohio. 22 d. 
Rugpjuczio. Gūdotinas „Vie
nybės“ Rėdytojau! meldžiu 
patalpinti į savo laikrasztį szi 
tą korespondenciją: Iki sziolei 
turėjome Clevelande du pre 
zidentu, tai yra: 1 Preziden
tą draugystės szv. Jurgio. 
2) Prezid, „Susivienyjimo“ 

kūpos, o dabar ant szio meto 
bus tik vienas prezid: dr. szv. 

'Jurgio drauge ir „Susivienyji- 
imo“ kūpos. Clevelando lie- 
tuviszka draugystė szv. Jurgio 
turi mėnesinius susirinkimus, 

j kas treczią nedėldienį kožno 
! mėnesio, ant 4-tos valandos 
po piet. Tą žinią padūdu dėl 
musų aplinkinių lietuvių, ku
rie norėtu prisiraszyti į musų 

'draugystę, kaipo, taip vaidi
namais, „Garbės sąnariais.“ 

i „Garbės sąnarys“ gali prigu
lėti į musų draugystę, užsimo
kėdamas įstojimo palei metus 
amžiaus, (žiūrėk konstituci
joje) ir užsimokėdamas mėne
sinius mokesezius; korų jokių 
Į nėra, „garbės sąnariui“ už ne- 
'pribuvimą ant susirinkimų;
kada nor, gal pribut, kad ne- 
n or, n erei k. Garbės sąnarys 
page!bos ligoje negaus, taipgi 
ir jam nėra priversta gelbėti 
kitus. Jeigu „(i. s.“ mokės 
posmertinę mokestį lygiai su 
kitais, tad ir jis posmertinę 
pagelbą gaus,(jo arty m i ausi gi
minės ant palaidojimo). Dane- 

jszu taipgi jogei dr. szv. Jur- 
i gio turėjo metinį' susirinkimą 
! 18-tą Rugpjuezio 1895 m. ir 
I likosi iszrinkti sekantiejie 
I broliai ant urėdų: Prezid. Ni
kodemas F. Martiszauskas, 
vice-prez. Jurgis Ceglauskas, 
pro tok. sek r. Mikola Daugi
nį kas, finansų sekr. Nikode
mas Olszinskas, kasicrius An
tanas Abraitis, kasos apeku- 
nai: 1 ) Jūzas Garbus, 2) Jo- 

! kubas Didvalis, 3) Lukoszius 
Baltru konis, Marszalka Jū
zas Nevczesauskas.

Su gūdone draug. ir „Su
siv.“ kūpos ' Prezidentas.

— PitObur<jh Pa. Kur 
tik pasįtaikys keliauti lietu
viui po Suvienytas Valstijas, 
kožname mieste, taip mažes
niam, kaip ir didesniam, atra
si savo tautieczius. Daugiausei 
isz lietuvių yra paprastais 
darbinįkais, uždirbaneziais ant 
dienos $1,50 iki $2,oo suvis retą 
užtiksi m, kuris uždirbtu $3oo
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iki $4 ,oo ant dienos, ba isz lie
tuvių suvis galima sakyti nėra 
amatnįkų ir t. t. pertai mus 
broliai tik vos paprastą darbą 
gali, todėlgi jie turi 
dirbti sunkiau už kitus; kitas 
kad ir mažai uždirbdama, susi
deda kelis centus ir užsideda 
sav kokį nors „biznį“.

Todėlgi ir pas raus Pitts
burgh^, yra nemažas skaitlius 
lietuvių, o isz tų iszimant porą 
lietuvių, ką nedirba pabrike, 
vienas laiko „pool room“ taip
gi ir antras tą patį, ir priek
iam turi agentūrą, ką gali lie
tuviai gauti iszsipirkti laiva
kortę ir pinįgus silpti į visas 
dalis svieto. Tarpo tų dviejų 
biznierių nėra to, kad viens ki
tam užvydėtu, ale tik tarp 
szeip žmonių yra tokįįų; kurie 
ir tai pavydi, jog jis turi dirb
ti, o anas ne. Kodėl jau tik 
lietuviai turi dirbti visą savo 
laiką? Atsirastu mažu ir 
daugiau, kuris galėtu sziokį 
tokį biznį užsidėti, ale daugu 
mas bijo, jog isz svetimo mažą 
„biznį“ galima padaryti, o 
kartais ir visai ne, o lietuviai 
labai užvydi viens kitam.

Užsidėjus vienam bile kokią 
prekystę, taip kaip pas mus, 
turėdams vienas pool-room, 
drauge ir agentūrą pardavimo 
laivakorczių ir siuntimo pinį- 
gų atsitaiko daug kartų, jog 
vienas isz lietuvių, nori eit 
pirkti laivakortę ar pinįgų 
nori siųsti, o antras turėdams 
kokį asabiszką piktumą, ar 
isz pavydumo, ima ir atkalbi
na. Kam tav, eiti sako pas 
lietuvį, bene jis nusius pinįgus 
arba laivakortę, pats sav pasi
laikys pinįgus, o kad ir nusius 
tai mažu gaus už pusės metų, 
o mažu ir visai ne; ant 
galo pagalios atkalbina, ir nu
veda pas kokį ten žydą, ar 
ungarą, ir nuperka sav laiva
kortę. Ak tai labai negražu 
taip daryti! kūm tas pasmir
dęs žydas, ar ungaras geresnis 
už lietuvį. ' Jeigu taip, ir to
liau darysim tai niekad nega
lim sulaukti geresnės ateitės.

f
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Vienybe *
Kad viens kitam kasim dūbę 
po kojų, drauge ir visi į pulsim 
į ją. Laikas jau laikas 
ir lietuviams atsibusti ir pažį- 
ti savo brolius, ir szelpti sa
vosios, o ne kokius ten unga- 
rus, žydus. Jeigu mes viens 
kitą szelpsim, ir laikysimės 
vienybės, taip kaip svetimtau- 
ežiai daro; jeigu vienam atsi- 
taiko koke nelaimė, tai visi jį 
szelpia, taip ir mums priguli 
daryti, savas savą szelpti, ir 
kam mes turim eiti pas žydus, 
kurie tyko tik iszlupti kokį 
centą isz tavęs! —• Velytina 
butu, idant tarp lietuvių už- 
žydėtu vienybė ir supratimas, 
idant kokiam užmanyme, 
viens kitam broliszkai ranką 
padū tume.

Pittshuryhietis.

Atsakymas jita aisakyma.
Užtėrayjęs Atsakymą kun. 

J. Žilinsko, „Vienybės“ N 32 
negaliu užtylėti neiszsireisz- 
kęs, jog tai buvo labai netei
singas tas atsakymas. (Ir gal 
kn. Žilinskas tą straipsnį ra- 
szė, tik per įkalbėjimą savo 
bieziūlių ?). Nės manding 
mano straipsnio įtalpa buvo 
kas kitas, o kun. Žilinsko atsa
kymas vėl kas kitas? Asz ra- 
sziau, apie praėjusių metų, 
užvydėjimą „Susiv.“ kylimui 
tūlų ypatų; ir tik apie Schui- 
kyno naujokynės, o kun. Ži
linskas visai ne apie Schulky- 
no naujokynės. Tai manding 
galėjo, tą suprasti?! Irgi nū 
to tai parėjo priminimas, „Su- 
siv.“ vyriausybei, kad nežino 
apie „Volonczausko dr.“ vir- 
szinįką.

Toliaus kun. Žilinskas nu
rodo buk asz padyvyjąs, da
bartinei „Susiv.“ vyreisybei, 
ką anoji užklausė „Volon
czausko dr.“ ar prigulės prie 
„Susiv.“, ar ne?

Navatnas tai dalykas, ir vi
sai but netaktiszkai, jeigu asz 
tą buezia padaręs, t. y. pasi
naudojęs isz tamstų užklausy- 
mų! O asz visai nieko neži-

•v. i *

įlojau apie tą tamstų užklau- 
symą. Vien tik rąsziau pasi
remdamas ant tikrų faktų, nu
rodydamas klaidas tūlų ypatų, 
per užvydėjimą papildytas. 
Irgi jėigu butu reikalas, galiu 
nurodyti ir asabiszkai, „nės 
teisybė melagystės nesibijo“ 
ir tą negali užslėpti.

Toliau raszo: isz kur žinos, 
kad tu, būdamas sekr. „Su
siv.“ vyriausybei nepraneszei.

Kaip yra jūkingas, szitas 
užmėtinėjimas, kad jai/asz 5 
mėnesei praėjo kaip ne She- 
nandoryje ir da tos draugys
tės sekretoriumi galiu būti!?

Užklauszczia tamstos, ar 
ilgai gali but sekret. draugys
tės, po persikėlimui isz tos 
vietos, kur draugystė yra? 
Manding kad nė vieną mėnesį, 
° jeigu jftU iszbus mėnesį tai 
daugiaašei, nės ir tas yra abe
jotina. O tamsta nurodai, 
buk asz galėjau but sekreto
riumi beveik per pusę metų, 
nesilankydamas toje vietoje, 
kur draugystė yra?!

Taipgi kaip nurodai tams
ta, kad asz isz jus užklausymo 
dyvyjūsi, isz kur asz, galėjau 
žinoti apie jus užklausymą? 
Jeigu manęs neklausėt? O 
virszinįkas visai neprigulėjo 
prie „Susiv.“, ir jo nėra She 
nandoryje, tai kokios vyriau
sybės galėjai tamsta užklaus
ti?

O kaip tamsta, kun. Žilins
kas, padyvyji man, ką asz bū
damas „Susiv.“, sekr. nepasi
rūpinau jūs iszbraukti isz knį- 
gų. Taigi, kokiu bud ii, asz
jūs galėjau iszbraukti, kad isz 
„Volonczausko draugystės“, 
kurie prigulėjo prie „Susiv.“, 
buvo pilnai užsimokėję?... 
Jeigu szį metą neužsimokėjo, 
tai jūsų priderystė anūs isz
braukti, ne mano.

O jeigu praėjusį, metą „Su- 
.siv.“ žymei pakilo, tai man 
nėra gėda tas iszsitarti. Ir 
tamstai nepavydžiu to, bet ve- 
lyju, kad trigubai pakiltu, ir 
kur galima prieiti, pats gata
vas apie tai darbūtis,

Bet ant mano „artikulo“, 
kaip tamsta pavadini, yra at
sakymas be teisybės, nės ne
ėmei kritiką ant tų vietų, 
apie kurias, asz nurodžiau, 
kad ten nyksta „Susiv.“ sąna
riai; bet tamsta ant manęs už- 
pūlei asabiszkai, nurodydamas 
silpnumą savžinės.

Argi gali tamsta pasigirti, 
jog Shenandoalde, ir Maha- 
noy (Jity, pakilo skaitlius pri- 
gulin'czių, prie „Susiv.“? Ne: 
Nepakilo, bet susilpnėjo visai, 
tai kam dar tokią asabiszką 
neapykantą ant manęs iszleis- 
ti, jeigu tikra tiesa buvo ra- 
szyta?

O ką vyriausybės, dasilytė
jau savo straipsnyje, tai už tai 
meldžiu tamstos atleisti. Nės 
neturėjau jokio asabiszkumo 
ant vyriausybės.

Vienok ir tamsta nepa- 
mirszti be teisybės pasigirti, 
sakydamas, kad prie jūsų dvi
gubai užaugo, negu per antis 
visus asztūnis metus. Tai jau 
turėtu but „Susiv.“ sąnarių 
3600, o pagal sekretoriaus 
padavimą vos yra 1800. Tai 
ar nepasigiri ir tamsta?!

J. Bamanauekas.

„Susiv“. reikaluose.
Prie „Susiv.“ prisiraszė: 
Boston, Dr-ės Vyt:

1 Mockevyczia Pranas, ’
2 Kaukas Jonas.

Moreos kūpos:
1 Jackevyczia Jūzas,
2 Jurczukonis Simas.

Poquonock, Conn. Dr-ės 
Aniūlo Sargo:
1 Grizkonis Jonas,
2 Stankevyczia Petras,
3 Pameika Zigmantas,
f Tvarkunas Kazys,
5 Tvarkunas Jūzas.

Philadel. Pa. kūpos:
1 Petrauckienė Damicė,
2 Žarnauckaitė Jūzapa,
2 Paszautienė Pelicija.

Cleveland, Ohio, kūpos:
1 Skinkienė Ona,
2 Mickevyczienė Marė,
3 Vailionienė Agota.
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praneszime ateinancziame nu 
meryje.

Kn. e/. Žilinskas
„Susi/v“ nrezid.

asztinįko, kur
apie 

nesirūpina 
kūdaugiaus pinigų 

• prie to starszina,
tankiai

— Ką czion padarysi su 
tais niekvercziais? susiėjo dėl 
svarbaus reikalo iszrinkimo 
vyresniųjų, o tūmi tarpu vieni 
prisigėrę arielkos, patys neži
no ką kalba. Kiti, malonėda- 
m i atsigerti, stengėsi tą nedo
rą Karteną starszinu palikti -

inio.
aigi sziūmi praneszame, 

kad Centraliszkas „Susiv.“ 
Komitetas susižinojęs nu
sprendė, kad szį metą sęimas 
atsiliktų Slienandoali‘e Pa., o 
jei Slienandoalde neimtu gali
ma, tai kad atsiliktu Pitts- 
burglie. Vien isz tų dviejų.

Slienandoah‘e mat, mes ne
turime nė vienos draugystės 
prigulinczios prie „Susiv.“, 
kuri galėtu užsiimt prirengi 
m u prie seimo. Nutarta pasi
teirauti, o jei tenyksztė kūpa 
neinstengtu ir atsisakytu, tada 
seimas turės būti Pittsburge.

PATĖVIAI.
IPeuselIcel

Įsz tikrų atsitikimų, parasz.yta 
A leksandro Guzuczio.

(Tąsa.)

kimo naujų perdėtinių, pribu
vo ponas tarpin|kas.

Netoli rioksanti karcziama 
pilna žmonių, ūžė kalbomis — 
vieni pasigėrę, niekus plepėjo, 
o kiti blaivesni rodavojosi 
apie iszrinkimus starszino ir 
starostos. Tarp abelno klegė* 
šio ir nerėdos, atskiriame 

i kambaryje, stovėjo ant stalo 
buteliai arielkos ir alaus, o

tiejie starszino Kartelio, tūmi 
laiku sėdinti atkampyje di
delės seklyczios du seniejie 
vyrai Jonas Zoris ir Ignacas 
Petraszkis, tarp savęs kalbėjo-

nn gi
- tą isztaręs Zoris, pa- 
keliems gaspadoriams 

asirodavojimo isz- 
ai isz karcziamos lau

Pasarga. Pereitų metų 
seimo delegatai vietą, kur szį 
metą atsiliks seimas, paliko 
kad aprinktu vyriausybė „Su- Į taipgi gulėjo pyragai ir silkės 
sivienyjimo. | Vincas Trakutis

nosia,

i Pirmiaus žvilgterėsim į isz- 
rinkimus valscziaus vyresnių
jų ant trijų metų. Ūkanotoje 
dienoje Lapkriezio, smulkus 
sniegas barstė neužszalusią 
žemę — gaspadoriai pėsti, rai- 
ir važiiVti mynė purvyną (ku
rio ant kelių Lietuvos ganėti
nai buvo) skubind 
valscziaus rėdystę, dėl 
kimo starszino ir kitų perdė 
tinių.

Rėdystėje susirinko visi vy 
resniejie valscziaus, o dėl pri 
dabojimo teisybės prie iszrin

— Taip - iszpainiojo;. kad 
vaikinas turėjo pirmos eilės 
palengvinimą ir pagal įstaty
mų, be niekur nieko butu 
liūsas — tarė Milinis.

— Ką czion su įstatymais, 
anūs visaip gali prakreipti — 
atsiliepė Gailius.

— O tai ir nelaimė musų, 
kad per nedorybę perdėti n ių, 
neturim tvirtos pad ūksės ga
lybėje įstatymų valdžios — 
pasakė iszmintingas Rainis.

— Paliksim ’ starszinu Kar
teną — tasai nors mėgsta rub
lelį iszgriebti,, bet prieinamas 
žmogus — isztarė Barczas.

— Karteną! Karteną! pa
likti — suszuko daug balsų, o 
Trakutis su Gailiu trindami 
rankas isz džiaugsmo, vaiszi- 
no ir bucziavo vyrus.

Kada taip darbavosi yeikcn-

raudonai 
damas į 

uis, vaiszi- 
no anūs įkalbinėdamas, idant 
seną starsziną dar ant trijų 
metų paliktu.

— Geras, brolau! žmogus ir 
su buteluku prieinamas — pa
likim jį starszinu ir gana — 
sakė Trakutis.

— Žinoma 
nąjį palikti - 
pratęs, o naujasis buvo 
kųs ir neprieinamas —

kad geriaus se- 
jisai jau apsi-

smar- 
prita

rė rudplaukis Jūzas Gailius.
— Jūsų tasai starszina Kar- 

tenas, pedaug kartus — nū 
manęs be reikalo 25 rublius 
iszlupo — atsiliepė Milinis.

— At - bereikalo sakai, o 
tavo sūnų ar neiszpainiojo nū 
rekrutijos? — pasakė Traku-

to nekurie vyresniejie musų 
tycziomis sukirszin žmones 
tarp savęs provotis, dėlto kad 
sudrumstam vadenyje galėtu 
žuvis gaudyti, tai yra sveti
mais rubleliais pasinaudoti — 
kalbėjo Zoris.

— Teisybę, teisybę kalbi, 
dėde! — atsiliepė daugumas

— Mums reikia tokio star
szino, kurs būdamas padoru 
ir isz savęs turtingu, svetimo 
rubliaus netykintu, ir butu 
szviesu globėju musų — žino
kit, kad aklas negal aklo ves
ti — sakė Zoris.

— Gerai ir teisingai rokūji 
dėde — suszuko vyrai.

— Kad kalbai mano pri pa- 
žystat teisybę, tai rodycziau, 
idant iszrin ktumet starszinu

sietus žinomas, yra tikrai mo
kytas ir dorus žmogus, vertas 
butu vadovu valscziaus — 
tvirtino Zoris.

starsžįnus — atsi 
tik nekurie seniej 
ti arielką gerti, tylėdami mis- 
lyjo: tasai Ralis perdaug bus 
puikus, ir magaryczių nenorės 
pastatyti.

Kad taip protingai rodavo- 
jos Zoris su vienvalsczionimis 
savo, tūmi laiku didesnėj! da
lis gaspadorių, placzioje sek
ly ežioje* karezemos, veikalą 
iszrinkimo starszino, savotisz- 
kai varė.

— Ar girdite? vyrai bara
vykai! — szuvaloja, o bajoras 
joja — atsiliepė pasistojęs ant 
stalo žvairas Kukulis.

Ant tokios prakalbos', gar
sus jukai sužvangėjo.

— Dantų nerodykit ir klau
sykit ausimis, o ne pilvu — 
toliaus kalbėjo pusgirtis Ku
kulis. - Starszinas tai ne vyža, 
per tris dienas nesu gi isz; bet 
per tris metus kailį engs, 
kad kokį lupi ką iszri uksini — 
Trakutis bruka mums Karte
ną, kurs jau įkar 
meryczia, dėlt<

— Tu brolau moki n ai si gim
nazijoje — esi protingas 
žmogus, suszauk vyrus ir su 
jais iszmintingai pasikalbėk 
pasakė Petraszkis.

— Mėginsiu tą padaryti; 
bet netikiu, kad laimėcziau, 
nės tamsus ir apsvaiginti ariel
ka žmonės, nesupras manęs, o 
žodžiai mano bus balsu 
rioje 
sakė 
idant dėl p 
eitu vyr 
kan.
Po valandos būrys gaspadorių, 

drauge su Zoriu ir Petraszkiu, 
iszėjo į daržą, ir apstoję Zorį, 
pasekanezios kalbos klausė.

— Broliai mano! — val
džiai leidžiant, susiėjome czion 
dėl iszrinkimo vyresniųjų 
valscziaus; todėl prigul mums 
gei;ai apmislyti, kokius žmo
nes' į perdėtinius pakelti? — 
ypacz reikia atversti patėmy- 
jimą, idant į starszinus 
rinktumeni vyrą padorų, 
mintingą ir gerai mokantį 
raszto, kurs būdamas vadovu 
valscziaus 
reikale dūti mums rod 
visokių skriaudimų saugoti; 
nės tamsus ir nemokantis rasz
to starszina, yra padarinių 
rankose rasztinįko, kurs isz 
kitur atplūdęs, apie naudą 
valscziaus 
stengiasi 
surinkti - 
neiszmanantis reikalo, 
sk r i au dži a valsczi o n i u s 
m as nū jų pakaiszas, o negana
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kalbinėja vyrams, kad pra
mintu starszina Gedrenų Ralį, 
tasai tralialialis per daug yra 
mandra-galvis, per aulus 
žvaigždes rokūja — te ei n ka
lendorius raszyti 
kia gero ir prieinamo starszi
no.

— Nereikia mums, nerei
kia! nei to Karteno, kurs per|nesiūs turėjo pildyti tarnystę, 
daug kartus, nei puikaus Ra
lio, važinėj an ežio drigantais, 
vežimu ant risorų — su ūžė

mums rei-

— Dėlei to mieli parapijo- 
nys, (kaip sake Bartkus lai
dydamas Vokieczių nabasznį- 
kus) iszrinksime į starszinus 
Ragožį, katras bus mums ge
ras ir prieinamas — kelio ne
užstos, butelio nebijos, o ant 
galo: pastatys tokias magary- 
ežias ! kad visi rėplomis, per 
tris dienas vaikszcziosite —\ 
kalbėjo Kukulis.

— Ragožį! Ragožį iszrin- 
kim starszinu — suszuko vy
rai.

— Berkau! ar dusi magary- 
ežias ant rokundos naujo star- 
szino Ragožiaus? — paklausė' 
szinkoriaus Kukulis..

— Ui vei! nors už szimtų 
rublių — atsakė žydas.

Ant taip aiszkių darodymų 
vertės starszino Ragožiaus, 
nebuvo kų sakyti; todėl vyrai 
susitarė tų Ragožį į starszi
nus pakelti. j

Apszvieta! brangioji duktė 
augsztybių - kada tu apszvie- 
si tamsų protų? kada žmonės 
pažins, kas dėl jų yra geru, o 
kas blogu? Kas naudingu ir 
kas paojingu? — Veltai 
szaukem apszvietos — ji balso 
musų neklausys; nės szviesų 
savo siunezia amžiais! kurių 
skaitlius Vienam Dievui žino- I I
rnas.

Atėjęs į karezemų starosta, 

rėdystę: prasidėjo rinkimas 
perdėtinių — pirmiaus isz 
kožno desėtko ukinįkų, isz
rinktas buvo vienas rinkėjas, 
o tokių rinkėjij atsirado 70 
kurie iszrinko po tris ]

datns į kožnų tarnystę*
Ant starszino praminti bu

vo kandidatais J senasis star- 
szina Jonas Kukulis, Povilas 
Rulis, ir Petras Ragožis; trims 
starostoms iszrinkti devyni 
kandidatai) o į teisdarius iša
riu ko dvylika vyrų, kurie 
skaistliuje trijų, per tris m ė-

Rėdystėje ant stalo stovėjo 

buvo baltas, o antrasis jūdas; 
į tų skrynelę metami buvo 
balsiniai ženklai į baltų galvų, 
o nerenkami į j ūdų.

Po iszdalinimo rinkėjams 
balsinių ženklų, prasidėjo bal
savimas arba mėcziojimas 
ženklų — pirmasis kandidatas 
ant starszino Jonas Kartenas 
gavo baltųjįĮ 30, o j ūdų 40, 
antrasis Povilas Rulis baltų 
36, jūdų 34, o tretysis Petras 
Ragožis balti| 50, jūdų 20, — 
tokia rėdą mažai ko vertas 

į Ragožis paliko iszrinktas star
szinu. — Isz trijų iszrinktų 
starostų, vienas tik buvo įma
nomas žmogus, odų niekam 
neverti, taipgi isz dvylikos isz
rinktų teisdarių du vyrai isz- 
mintintingi ir padorus, o de- 
szimts galėjo būti blogais pie
menimis, o ne gerais teisda- 
riais, nės garsinosi girtūklyste, 
o nekurie ir grobstymu sveti
mų daigtų — nėra kų sakyti, 
puikus teisdariai! tarp kurių 
ir vagys gal rasti bendrus sa
vo. vyresniųjų

' Taip pasibaigė rinkimasIcziaus? — ant to 
perdėtinių valscziaus — ne- sunku atsakyti: 
mokanti mislyti, 
tvirezių kumszczių
viražų ant mažo būrelio žmo-1 butu prideranti tarnystei žino- 

Inių protingai mislyjanezių — nės, tai visai nereikėjo p. tar- 
paprastas apsireiszkimas ant pinįkui važiūti į rėdystę, ir 
svieto; nės medegiszkoji tvir- buvimu savo neiszmintingų 
tybė visūmet kariauja su bu- darbų užvirszūti.
diszka galybe: bet ateis tas 
laikas! kada ’ tvirtybė kūno 
nusižemįs priesz galybę dva
sios, tada dori ir protingoji 
mislis įsikūnys tiestoje, o priesz 
sostų jos visi puls ant veido.

tlo 7U,l Naujasis starszina Ragožis, I vyno, 
kandi-1 karezemoje isztai

Margumynai.
— Aprobavimas daugumo 

iszvaryto metūse 1893 
įsė rinkėjams | ir 18frl y vairiose analyse Eu-

savo tokių pūtų (balių), kad ropos, yra sekantis: Pran- 
dauguniasjr rėplomis negalė- Cuzija davė svietui mete 1894: 
jo paVaikszcžioti, o svarbiau- 20,052,800 liektolitrų (18931 
sis veikentojas Kukulis, gulė- 50,069,800), Valakija 24,5000,- 
damas po stalu sžaukė: vyrai! 000 liektolitrų (18031 32,-
užkelkit mane ant stalo, asz 103,000). Ispanija 24,000,000 
jums vokiszkų pamokslų paša- liektolitrų (1893: 25,100,000), 
kyšiu —ant to vienas isz blai- Vokietija 5,000,000 hekt* 
vesnių atsakė: bepigu užkelti (1893: 5,400,000), Austrija 
tavę ant stalo, bet sunku pas- 4,000,000 hekt. (1893: 0,- 
tatyti, kad nesilaikai ant ko-1000,090), Vengrija 2,095,587, 
jų-

i Tankiai girdim kalbanczius, 
kad perdėtiniai valscziaus: 
starszinai, staroStos ir teisda
riai labai neteisingi, be rub- 
liaus ir butelio neprieinami: 
tai yra už pinįgus ir gėralus 
pardūdanti teisybę. — Nelai
mėje tie visūtini rugojimai 
teisus, o nevienas nuskriaus
tas, keikdamas vyresniūsius 
valsczių, siunezia anūs po 
szimtų velnių, todėl tarp žmo
nių įsiplatino pasekanti kalba 
ir nūmonė: kad greieziaus ra
si teisybę pas žydų, čigonų ir 
patį velnių, kaip pas vals
cziaus vyresniūsius — nėra kų 
sakyti gerų nūmonę užsitarna
vo perdėtiniai, teisyti anų ne- 
mėginsim, nės: ,,Vox populi, 
vox Dei“ balsas tautos, balsas 
Dievo — prigul mums isztar- 
ti: kaip pasiklosit, taip mie
gosit, kokius renkate perdėti- 
nius, tokius ir turite.

Kų ženklino ir darė naudin 
go buvimas p. tarpinįko prie 
rinkimo vyresniu iu vals-

klausymo 
jeigu tasai 

daugybė lurėdnįkas negalėjo arba neno- 
apturėjo rėjo pridaboti, kad iszrinkti

Portugalija 1,500,000 (1893: 
1,900,000, Vidurinė Rosija 
iszvaro per metų 3,500,000 
he k tol i t r ų, Turcija ir Cypras 
1,800,000, Serbija 1,800,000, 
Szveicarija 1,800,000, Bulga
rija 1,500,000, Grecija 1,300,- 
000, Rumunia 1,100,000. Po 
Europai-gi: Salos Kanarskos ir 
Madera 120,000, Argentinija 
1,200,000, Suvienytos Valsti
jos Pietinės Amerikos 950,000, 
Chili 900,000, Brazilija 400,- 
000, Australija 120,000, Per
sija 29,000.

szio
Irecziu

žiogų atlėkė ir 
Dabar yra bė-

— Badas Rytinėje Ameri
koje. Jau ilgiaus kaip 6 mė
nesius Vokietijai priklausan- 
tiejie Valscziai Ryt — Apri- 
kos, baisei didžio, dar nema
tyto bado atlankomi. Ne- 

I kursai katalikiszkas pasiunti
nys vienoje savo gromatoje isz 
Mandera nū 6-Gegūžio 
meto szitaip ra^zo: „ 
kartu tapo sodai iszpustyti ir 
daigos lukeseziai į niekų pa
versti. Tris kartus tapo sėta 
ir sodinta, tris kartus neapma 
tomi spietlei 
vislab suėd£. 
da didžiausia, 
mirszta badu.
Ii Mpuapua‘os.

i kieme nū 50 gyventojų 46 
badu numirė. Pirm 14 die
nų atėjau asz į vienų kiemų, 
kur nū 17 užaugusių ypatų 
tarpe vienos nedėlios 9 badu 
numirė. — Tame tarpe cieso
rystės seimas 50,000 mark, pa- 
szalpos badų keneziantiems 
nusiuntė.

Viename neto- 
gulincziame
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LIETUVOS ISTORIJA/ i
(Tąsa). '

Szie atsakė: turtus ir galvas savo padėsime už tavą, bet 
paržinok, kaip pirm 4 metų pasiėmėm tarnauti tavo dukte
rėlei ir Vytauto d. Lietuvos kuningaikszezio, kaipo globėjo, 
klausyti: niekados Lenkūse dviejų karalienių nebuvo; kad 
vis tempėsi ir lugojo .karu navoj imą perkelti. Tu jau turite 
karunavodinti, atsakė Jaugalius, jums asz kalbu arba, kaip 
tinkama, malonės ar rūstybės.

Szie atsakė: esi musų vieszpacziu, beje karaliumi, gali 
daryti ką tinkama. Tu regi į karūnas savo lobiūse. Gali 
antdėdinti vieną, dvi arba visas penkes, tą tamista gali daryti 
savo žmonai, bet ne rykėje. Kad taip Jaugalius akivaizdoje 
Austrijos kuningaikszezio savo kozas su Elzbiete, rusganczia 
tauta Sanoke gėrė, tūm tarpu’ Ediga niauriojo sav Lietuvoje 
su kardu ir ugnia, vis į peleną versdama. 1417 m. Spalių 
mėnesyje. Tautoriams prasiazalinus iszleido Konstancijos 
siuntinius į Žemaiczius įsakymą surinkimo atteisti. Pakėlė 

Apirmūju vyskupu Žemaiczių, kaip minavojau, Vilniaus pra- 
baszczių Motiejų, lietuvį gimimui). Pirmiejie Žemaiczių 
vyskupai gyveno Lūkėję pas Szatvijos kalną, kaipo visu- 
szventojoje Žemaiczių yietoje.

Nu buvo pasibaigusios dvi metinės paliaubos su kryžei
viais; todarin sutarė abį pusi pasiregėti Velkinos pilėje, idant 
apent ar paliaubas patęsti ar būtinas sandaras padaryti. Su
sirinko tenai nevien Lietuvos didysis kuningaiksztis ir Lenkų 
karalius ir d. mistras, bet daug dar svetimų vieszpacziu siun
tinių. Bet kad kryžeiviai nenorėjo Žemaiczių Vytautui grą
žinti, kurs jūs savino, nieko nenuveikę iszskido, ir kryžeiviai 
kaip ir Lietuviai pradėjo gin kiūtinsi. Visupirinu kryžeiviai | 
apsireiszkė neprieteliais. Kaipogi kamendotas Rastenbergo 
pilės norėjo pasalu Jaugalių karalių, ties.Veliūna medžiojan
tį, sugauti, ką ir butu nuveikęs, jei ne butu narsybė jo tarnų 
jį iszgelbėjusi. Nu abi pusi ėmė vėl skardytiesi parubežiais.

Vytautas, mirus savo žmonai Onai, rengėsi pacziūtiesi su 
Ulijona, duktere Ivano Augmanto, Alszienų kuningaikszezio, 
tetute nabasznįkės. Vilniaus vyskupas Petras didei nairėsi 
laiminti taip, arty m ą gentę, bet^Jons Kropidlo, Vladislovas 
vyskupas, atkeliavęs su karaliumi į Lietuvą, vyras sumanus 
ir svietą regėjęs, iszguldė Bažnyčios įstatymus pagal Vytau
to linkėjimą ir pats tas jaunas grutis palaimino.

Vytautas, pergėręs savo kozas, ginklavosi į karę^prieszI 
kryžeivius, kurie, taippat isz peties tiekdamiesi į karė, telkė 
vieszpaczius Danų ir Pamarių; bet iki neisztraukus Vytautui 
į Parusnį radosi notys Lietuvoje. Olelko kuningaiksztis, 
susitaręs su kitais savo bendrais, anpūlė pilę Kreraeniec ir jos 
kamendotą Grankenbėrgą užmuszęs, Svidrigalių kuningaiksz- 
tį isz kalinio iszliūsavo, kursai paėmęs 500 joties Volinijos 
žemlionių pas Zigmontą ciesorių iszsikraustė į Vengrus, kur
sai paskui ilgainiu su Jaugalium ir Vytautu susitaikino. 
Tūm tarpu kariauna Lietuvių ir Lenkų buvo jau į Parusnį 
įėjusi, ketėdama ne pirmu grįžti, kaip kad būtinai kryžeivius 
padobs ir isz viso kraszto jūs iszvys. Tai numanydami kry
žeiviai ir regėdami nestengsią priesz jūs stembti paskyrė sav

1) Augszcziau minėjo, kad gimimu buvo lenkas. Nežinome 
kur teisybė. Perraszytojas.

tarpėju sandarų patį popiežių, kursai, taikindama jūs su Lie
tuviais ir Lenkais, atsiuntė arei vyskupą Medioliano Kaprą 
siuntinį, kursai abidviem pusėm bruko pakajų; bet Vytautas 
ir Jaugalius vos paklausė sandaras ant dvejų metų padaryti: 
kaipogi kas galėjo toje gadynėje priesz popiežių stempti, ant 
kurio žodžio ciesoriai ir vieszpacziai drebėjo, tūdidesnei Jau
galius ir Vytautas, kaip nesenei persikrisztyjusiu, turėjo pa
klusniais sūnumis Bažnyczios rodytiesi, bet, kryžeiviai tiek 
nedorybės rodė, jog nenorėjo tų sandarų saugoti ir tūm kart 
tepaklausė, kad patys jų talkėjai Danai ir Pamariai, regėda- 

imi tokią atkaklybę kryžeivių, jiems beveizant su Lietuviais 
ir Lenkais ketėdami nertiesi isz vieno kryžeivius, jei jie ne
saugos paliaubų. ' -

Padarius paliaubas, Vytautas iszkilo į Lietuvą, o Jauga
lius į Lenkus, paskūjojui* radosi paojumas tarp Poznanians 
ir Strados pilėmis: kaipogi pakilo perkūnija, kuri du karei
viu samdiniu ir 4 žirgus szalip karaliaus nutrenkė.

I Lietuvių kariauna, prisūkusi kryžiokus paliaubon, ne
gaudama atvangos, turėjo nū vakarų į rytus traukti: kaipogi 
mirus Suladimui, Tautorių vieszpacziui, kaptsakai, antrapus 
Volgos gyvenanti tauta buvo į dalis iszsiskiedusi, tarp kurių 
kiekviena norėjo sav kitą nabasznįko sūnų vieszpacziu pakel
ti, ant galo pergalėjo Kieremperden, o Tektamisz jo brolis 
su savo tarnais atmuko pas Vytautą pagelbos 1 u goti.

Vytautas, kuris daug kartų buvo prityręs Tautorių 
kliautį ir bendrybą, ži uodams jūs narsiais talkėjais esant, pa
glemžė jį ir liepė akivaizdoje žmonių Vilniuje žemeziugūtą 
karūną Toktamiszui, kaipo kaptszakų vieszpacziui, andėti. 
Nu Toktamiszas su Vytauto karūna grįžo namon: bet Kie
remperden su stipria kariauna iszėjo jam priesz ir pa-Volgo- 
je isztiko į didei baisę muszą, kurioje Kieremperden pergalė
jęs Toktamiszą ir patį užmuszė.

Atmuko ir tretysis brolis Jeremperden pas Vytautą, kur
sai įbingęs praėjusiųjų nūkricziu savųjų ir geisdama taip nar
šei tautai vieszpatį dūt-į, iszpažino ir jį už vieszpatį ir isz visos 
galės stengė jį į jo ūkės sostą pasodinti. Todarin liepė mar- 
czelgai Lietuvos Raudviliui su stipria kariauna palydėti jį į 
Kaptczaką antrapus Volgos. Parube^yje padidino dar Lie
tuvos kariauną, nerdamiesi su ja Tautoriai, kuriems buvo įky
rėjusi smarkybė Kieremperden, kursai czionai to nemindama 
isztiko į aiszkę muszą pa-Volgoje ir didei ilgas valandas 
Tautorei su Tautoreis grūmėsi, ant galo kibo ir Raudvilius 
su Lietuviais neprieteliai į paszonį ir tūmi iszveržė pergalę, 
įnukrėtęs ndhpregemus tyrus nesuskaitomo svieto. Kieremper
den pats paliko beklaksąs karv.ietėje, o likusiejie vieni muko 
szalyn, kur galvos neszami, kiti pas Jeremperden glaudėsi, 
kurį tūjau visa tauta iszpažino savo vieszpacziu, kursai, dėka- 
vodams.(LJKiįtuvos kuningaikszcziui už talką, atleidęs jam su 
dide iszkilme siuntinius su didei brangiomis dovanomis ir bu
vo Vytautui iki savo gyvos galvos didei isztikimu jo bendru 
ir talkėju. Tai regėdama Ediga, Krimo ir Perekopo Tauto
rių vieszpats, pirma baidykle Gudų ir Lietuvių, nu jau nu
sižeminęs, atleido siuntinius pas Vytautą jo bendrybą gaub
dama ir dovanas siųsdama, taippat sandaras padarė, žadėdami 
kits kitam taikinėti.

(Toliaus lūs.)



Vienybe ,

Klaidu atitaisymas

isz virsz, vietoje su
turi būti nedraudė, 

paežio puslapio, toje

1893

V13U8 
ant to

ir norių atsilsėti. Viską pardusiu 
pigiau, negu pirkau. David Salsberg

Northampton St.
Wilkes-Barre, Pa.

vietoje įbraukę, turi

N 34 „Vien.“ ant puslapio 
404, antroje skiltyje, D-toj e 
eilutėje 
draudė, 
Ant to 
paezioje 
iszvirsz,
būti įbrukę.

Tengi treczioje • skiltyje, 
20-toje eilutėje isz apacz. vie
toje dažus, turi būti oazus.

mis akimis kaip Maskoliai žu
dė Lietuvius Kražiflse 
metūse.

Dėlto užkviecziame 
lietuvius ir lietuvaites
vakaro prisirengti ir pribūti 
pamatyti tą gyvą paveikslą 
„Kankinimą Lietuvių Kra
žius".
Užh'aszo Dr-tė S. Daukanto.

Apgarsinimai
Gromatnyczia.)

Philad. Pa. Tomistai V. 
yl. Tamistos korespondenci
ją negalime talpinti, kadangi 
tamsta nurodai savo laiazke, 
įad nė matei, nė girdėjai sa
vom akimi ir ausimi, tik žinai 
tą viską nū kitų, o apart to isz 
tenai atsiszaukia į mu3 apie 
apraszomą per tamstą y patą 
tenbuviai labai gerai. 'Taigi 
nežinom kur teisybė ir negali
me nieko garsinti.

Patarles
Turtų nustoję pažįstam jų 

gėrybę. .
Tilvike, dėlko tu visūmet 

baloje? — nes joje užgimiau 
ir augau.

Ugnis dega ir nekurstoma.
Upės neužtvenksti, jūrių 

neiszsemsi.
Užkasti pinįgai nė vieno ne- 

szildo.
Už vienų kailį dirbtą, de- 

szimtį dūda nedirbtų.

— Isz Chicagos, Czionai 
lietuviai dasilaukė vieną ir 
geriausią lietuviszką krautuvę 
laikrodėlių: Kelpsch Noreiko 
<fc Co. Velyjame visiems lie
tuviams pirkti laikrodėlius, 
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- 
szinas dėl drukavojimo gro- 
matų, maszinas dėl’ siuvimo, 
armonikas, britvas, peilius ir 
t. t. Iszsiunczia daiktus į vi
sus miestus ir mietelius Ame
rikos. Kas prisius savo adre
są, gaus lietuviszką kataliogą 
ir gražų abrozėlį dykai. Ad
resą vok taip: Kelpsch, No
reiko & Co.*> 105 Brown St.

Chicago Ill.

pargabentos isz užmarės:
Maldų knįgos,

Aukso Altorius, arba Szaitlnls danglsaku skar- 
bu 2.00 Iki 8 00.
Garbe Dlewuj ant auksztybės ,, ,, „ $1.50. 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. Ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kantlcakos ,, 
150Psalmu Dowldo karaliaus ant 

paveikslo kantlczkų
Istoriszkos doasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vieazpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno įstatymo 
Gyvenimas Marijos 
Menuo Szwencziauslos Marijos Panos 
Sopulej Motynos Diewo ,, ,,
Evangelijos supulkels apdarais 
Gywenlmaj Sz.wentnju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožnų dalį po ,, „
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos. 
istorija Lietuvos ,, ,, ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija » 10c.
Aplinkrasztis kun. Potravycz.laus | Vilniaus 

džlakonystės kunlngus 1870 m. ,, 5c.
Už kų mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knįgutė kurtoje aprasz.yta 
visi musų prietikiai su lenkaiand pat 

krikszto Lietuvos

Kaip įgyti pinigus ir turtų ,, 20c.
Girtybė 5c. ir 10c.
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

kaip labai svietų slogina maskolių valdžia 5c.
Apie Dangų - 5c.
Finai Ir jų gyvenimas, ir pirmutinė szalna 10c. 
Lietuvos gaspadlnė 10c.
Žodynas kun. M. Miežinio $200.
Naujas elementorius [1895 m.] apdarytas 

su puikiais paveikslais
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c., dėl perkupezių po 
Kalendoriai ant 1889, 1890 ir ant 1891 m. po 

įvairios dvasiszkos knįgos,

15c.

10c.
10c.

11

Žiponas bei žiponė ,, „
Žirgas ir valkas ,, ,,
Vytautas didis Lietuvos kunįgalksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis „

75c.

75c.

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

1.00c.

65c.
10c.
40c.

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

15c.

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

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

15c.

20c.

15C.

Pamokslai ant didžiųjų metiniqį ssvendųį ir dt-
džioslos nedėlios, 50c.
Tiesos Žodžei, 35c.
Kilio tea arba kelias į maldingų gyvenimų 50c.
Pokilis Bzventųjų ,, ,,
Iszguldimas metiniu sz.wencz.iu

15c.

labai naudinga knlngelė 10c.
Mokslas Rymo kataliku ,, i 40c.
Kas yra griekaet ,, 1$ 15c.
Nekaltybė „ 20c.
Vartai dangaus ,, 11 15c.
'Pekla, arba amžinas pragaras 75c.
Arielka yra nddul; nu iliustracijomis 30c.
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 25c.
Raktas į dangų „ 11 15c.
Didžioji nodėlia „ 11 5C.
Kaip Sumenijų nuspakajįtl 11 15c.
Vadovas į dangų ,, 11 40C.
Prisigatavojlmas ant smerczlo 11 40c.
Draugija dėl duszių ,, 11 5c.
Lletuviszkos miszlos ,, 11 10c.‘
Kasdieninės Maldos 5c.

Notos dėl partapijono.
Varpelis [valcas) 30c. Dėdienė [polka] 30c.
Sudiev [mazurka] 40c.

Pa ve ikslai \abroza i].
Kražių skerdynė 5Oc. Paveikslas Gedimino 30c.
Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijos 25c.

Visokį Abrozėllat su maldelėmis po 5centus.

f.OCNVti 8PA USTUVŽtS.
Lietuvos istorija, nd seniausių gadynių iki 

Gediminui 1). L. K., paraszyta 1850 m? 
Simano Daukanto. Kninga pirma,

gaunama už 1,50c* 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaicztų 
paraszytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, ,, L,00.

Europos istorija su žiamlapfals „ 50 ct.
Lietuviszkps Dainos isz visur surinktos 200c. 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaicztų Motiejus Valanczlauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka sz.ios gadynės 
Apteka Diewo „ „ ,, „
Aukso Verszis, labai puiki drama ,, 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybe 

žydo ir piktų augynimų wajku
Eglė, žalcztų karalienė ir Iszgrlovlmas Kauno 

pilies 1362 m., du pulkus dramatai 
paras/.yti Aleksandro Gužuczlo, 

11 istorije gražios Katrukos ir jos visokį 
„ ,, ,, atsitikimai

įlįsto rijo isz laiko Francuzkos
,, ,, vainos Afrikoj’

Isz po budelio kalavijo ir Kajlmns, dvi puikios 
apysakos, ant lietuvlszko perdėjo V. Stag. 40c. 
Istorija Septynių Mokintojų

,, „ Ir Lietuvio Sapnas ’• 50c.
Jurgis Mitoslawskls — — 80c.
Juozapas Koniuszewakis, arba kankinimas
• Unljotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Kabalas talpinantis savyje visokius užminitnus 

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

80 ct.

25 ct.
20 Ct.

1,00 ct. 
$1,00. 
20 ct.

$1,00.

WkitB Litlml!
Chicagoje Moksliszka Dr-tė 

Simano Daukanto atgrajys 
pirmą lietuviszką teatrą „Pjo- 
vyne Kražluse“, nedėlioję 
15 d. Rugsėjo, salėje Pulas- 
kio, 800 S. Ashland avė., arti 
18-tos ui. Prasidės 7-tą va
landą vakare, duris salės ati 
darys nū 6 valandos. Tikie- 
tas paprastas po 25 c., o ant 
dviejų pirmųjų rėdų sėdynės 
po 50 c.

Bus tai puikus teatras, ant 
kurio Lietuviai pamatys savo-

Uždėjau drapanų krautunę 1-mą 
deiną Rugpjuczio’ir pargalienau vi
sokio 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 112 
iki $30. Dėlto užpraszau visus lie
tuvius, ko tik kam reikia, ateiti 
pirkti pas manę, o ne pas žydą, ba 
pas manę visados geresnį gausit ta- 
vorą ir pigiau. 

O ° W. Pawlak‘as
N. 102 Main Street

Gera vjgta dėl biznio: kareziama, 
krautuvė valgomų daiktų ir įnėsiny- 
cziayra ant pardavimo mieste Wil
kes-Barre, Pa. Priežastis pardavi
mo yra ta, jogei esi u jau per senas

Senkaus Jurgis ,, ,,
Vltollorauda, pulkus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knįgos 
Dfinelaiczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — 
Tėvynlszkos giesmės — 
Jdkaunos dainos ,,
Naujos dainos „
Birutės dainos ,,
Tėvynainių giesmės „ 
Petro Armino rasztal — eilės 
Pagirėnų gobtuvės — teatraliszka
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczlo, 
Apysakos.

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

isz lietuvių gyvenimo
lilstorije apie gražų Magelonų, dukterį karaliaus 

isz Neaoollo ir apie Petrų kareivi 
Pajudįklme vyrai žemų, pulki apysaka 

paraszyta patrijotlszkoje dvasėje pagal 
vengriszkų pono A. isz B. autoriaus 
knįgutė* „Kas teisybė tai ne melas 

Pasaka apė Szaltabuzlus (jdklnga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkora raidėm 
Mužikėlis „ „ „
Vaikų knlngelė „ ,,
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur meilė, ten ir Dievas 
Kas kaltas 
Negirdėtas dalgtas 
Pasakojimas apie vaitų ir jo rasztinįkų 
Senis Makrickaa 
Vakaras Tilviko pirktelė 
Gyvenimas Stepo Raudnosio Ir kiti naudingi 

skaitymai. [ketvirta dalis 
„Sziaulėnlezkio Senelio”! 1

Moksliszki rankvediiai ir 
kitokios knįgos

Knlngadėl isz.simoklnlmo vlsasvietinėe kalbos 15c 
Apie buwiinu Diewo ,, 
Grleszninkas priverstas motavotls 
Pamokslai apie trusų „ 
Talmudas ir musų žydai ,, ,
Szkala su kalba 
’rieszauezrls

20c.

15c.
5.

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

15c.

5c. 
15c.
5c. 

10c. 
20c. 
20C.

25c.

10c.

30c.

40 ct. 
$1,00

$1,00.
$l,50'ct.

50 Ct.

,, > ,, ponawojlmo Nerono
Pujkus aprasz.ymaj tikru atsytikimu Isz 

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

,, ,, ,, abdarytas $1,25.
Pujkus aprnszymas apie Lietuvi) ,, 
Rlnalda Rtnaldinas ,, ,, ,,
8enowes apraszyinas apie Duktery

,, ,, Fllypo Karojwio
Sumyazymae arba bajine tūry dydeiee akle 
l’ykra tejeybe isz Suwalku gubernijos 
Szwieea Diewo ,, ,, ,, ,,
Titkus Persų Karalius, ,, ,,
Užsyetanawik ant to geraj ,, ,,
Wltaslr Korynna hlstorije isz lajko persekiojimo 

Bažnyczloa b. per Duoklecijana 95 ct.

15 ct.
65 ct.
25 ct.
50 ct.




