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Ply®Mlh, Pa., 3 i Hurt).
Kiekvienoje tautoje atsibudo 

po užėmimui sėdybų meilė 
link tos szalies, kurią apviesz- 
patavų per muszą arba ant ra
mybės kelio, kurioje apsisėdo 
su savo giminėm ir turtu. 
Vienok su nelygiu karsztumu 
jauczia tą meilę imant atski
rtai tautas. Daug prisiskai- 
tėme apie didvyriszkumą se
nųjų (irek,ų ir Rymionių, ku
rių tai didvyriszkumas'vienok 
turėjo savo szaltinį nuramini
me ypatiszkos ambicijos (sav 
meilystės) ir dasiekimo gar
bės. Jeigu paminėję dėjas 
kitų atskiriu tautų, mesi m 
akia ant tėvyniszkos dirvos, 
galime drąsiai tarti, jog nei 
vienoje tautoje tėvynės -meilė 
neturėjo tai]) dideles pajautas, 
kuri viską apima, kaip tai pas 
mus. Suprantu ežia prisiri- 
szimą lietuvių • link tėvynės 
abelnai, nelypstant 'smulkių 
prietikių ir iszmatų.

Mes lietuviai esame pagie
doti per tai, jog mes savo tė- 
vyniszką szalį pamylėjo m 
daugiau už viską, ir dėlto mu
sų isztremtojai po nūpūliui 
tėvynės pajautė nu visų, paga- 
liaus neprilankių mums tautų, 
sanjausmingumą link mus, 
kaipo tokių, kurie ant tėvynės 
aukuro viską, ką turėjo, sut 
dėjo. Tėvynės meilė yra die-, 
viszkumu dėl lietuvio, jhper- 
skriodžia visą jo duszią; ji po 
Dievui yra brangiausiu t^fcrtų 
jo aut žemės. Ji visus be 
skirtumo kilties,* lyties ir am
žiaus perima. Ant jos panikė 
nėjimo apalpus senuko akis 
blizgėsiu gyvenimo praszvipta 
ir karszta aszara . ryda per 
raukszlėtus veidus.

Tėvynė pi r m vis ko yra tai 
žemė, ant kurios gyvenam, su 
visomis yvairybėmis apylin
kių, yvairybėinis vaisių, su vi
su budu tos szalies — yra tai 
dangus, oras, vandu - yra tai 
viena žmonija, kurios mes su
dedam dalį - yra tai ant galo 
vieszpatystė su visokiomis v ai

ny bėmis ir moraliszkomis nau
domis. Žemė ir žmonija ant 
jos gyvenanti yra pamatu tė
vynės kūno, duszia gi tėvynės 
yra tautiszkumas ir kalba.

Žmonija rupestinglausei už
laiko tautiszką būdą. Be 
tautiszkų būdų nėra tautisz- 
kūmo. Lietuvys iszauklėtas 
pvetimžemiszkūse budūse, pa- 
naszus yra sunui, pas svetimą 
motiną užaugintam^ Jo szir- 
dis neturi jautrumo, kada tau
tiszką gaidą iszgirsta, jis ne
prisidės prie aukos ant tėvy
nės aukuro, nepasiskubįs rei
kale ant lauko imtynių; bus 
jis svetimu tarp savųjų ir nie
kas jam szalyje nepatiks. 
Tautiszkumo nieks nepridūs 
ir nieks taipgi jo isz szirdies 
iszplėszti neįstengs. Jeigu 
tauta politikiszką savo stovį 
pražaido, tai nepražaido dar 
savo tautiszkumo, ba tie bu
dai uždega meilės ugnį ir^įpila 
gaivinanezią szilumą tėvynės.

Taigi mes neatbokim,be^ gū- 
dokim tautiszką būdą, ba per 
ji gyvename kaipo tauta ir 
saugojame savo tautiszkumą. 
Nesijūkim isz senų paproezių 
musų tautos, bet tū labjau rū
pinkimės jūs užlaikyti, kad 
mes nepražaidytume savo tau
tiszkumą, pakol dasilauksim 
isz Dievo mylistos vėl geres
nių laikų. ,,Tautiszkumas yra 
szirdžia, kalba yra krauju, te- 
kancziu tėvyniszkam kūne 
tautos; Kaip žmogaus szirdy- 
je atsiliepia kraujas ir teka 
po gyslas, taip* tautiszkume 
tarp tautos atsiliepia kalba ir 
apsiaubia milžiniszką Icuną 
tautos. Iszlaszyk isz žmogaus 
kraują, o isztekės su j ūmi gy
vastis jo, iszleisk isz tautos 
kalbą, o iszbėgs su ja gyvata 
jos. 'Išauta gyvena taip ilgai, 
pakol kalba jos gyvena, be 
tautiszkos kalbos neturi tau
tos. Kaip szneka yra paveik
slu mislies ir pajautų žmogaus, 
taip kalba yra paveikslu mis
lies ir pajautų tautos“.

Po kalbai kaip po sritis že
mės galima pažinti amžių ir 

gyvatą tautos, jos būdą, laips
nį apsz vietos, pagaliaus pas
kyrimą ir likimą jos ateitėje.

Atsigimimas didumo ir ne- 
smertelnumo tautosjaupirmvis- 
ko jos kalboje turi būti sudėtas. 
Du garsus paveizdat\Grekų ir 
Rymionų pajudina mus, kad 
mes neabėjotume apie nesmer- 
telnumą lietuviszko vardo.
Iszlesziūtos yra isz geografiszkų 
Jemlapių tos dvi garsiausios 
autos, o vardai jų szviecziasi 

prieszai visas kitas tautas. 
Irgi kas jiem tą nesmertelną 
garbę suteikė? Kalba! Už- 
tikrą musų kalba gali mus isz- 
gelbėti nū visiszko iszdylimo.

Taigi pamylėkim tą kalbą, 
kaipo szventą kraitį musų 
tėvų, o kraują musų Moty- 
nos--Tėvynės. Privalo ji 
mum būti taip brangi, kaip 
buvo brangus pirmiem krik- 
szczionim kraujas pralietas 
kankynėse už Kristusą. Rink
davo jį į bonkas ir dūdavo 
kankintiniam į grabą su pa- 
raszu:„Už Kristų“. Panaszų 
pasitarnavimą isztaiso tie vyrai 
musų tautai, kurie taiso ir la
vina tautiszką kalbą ir darbai 
jų, tame reikale raszyti, turi 
būti jiem dūti Į grabą su pa- 
raszu: „Už Tėvynę“. Pasi
taiko dar nesykį, jog tarpu 
savę sznekame svetima kalba, 
nors esame persitikrinę, jog 
tie, su kuriais sznekame, mo
ka lietuviszkai. Darome taip, 
kaip kad mažai apstovėtume 
apie savo kalbą. Eikim pas 
svetimas tautas, ar ką tam pa- 
naszaus mes isžgirsime? 
Prieszingai, didžiausia mislia 
Prancūzo, Angliko ir Vokie- 
czio yra jo kalba, su kuriai 
didžiūjasi kaipo didžiausiu 
daigtu tautiszkos dvasios.

Taigi tegul tos svetimose 
tautos tarnauja mum tame da
lyke už paveizdą. Pa jauskis 
me, kas tai yra Tėvynė, kas 
yra jos dvasia, jos gale, jos 
garbinga dalele. Ypatingai 
tu, jaunūmene, atmink ant to, 
jog jeigu mes jauni iszaugsi- 
me į dvasią, tai taipgi ir Tė-

vynė i iszaugs, atminkim, 
jog mes esame jos grožybe, jos 
laime, jos viskūmi. J. A.

— Straipsnis „TTąr lenkai, 
apie mus raszo ir kur yra tei* 
sybė“ per pora numerių persi- 
trauks isz priežasties didelio 
autoriaus sujieszkojimo mede- 
goS ir nesuspėji mo papieszti. 
Mat autorius nori iszrodyti 
aiszkiausius viskame faktus.

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rėdyba, Dau

gumas pasakoja, kad Sena p i-
lės gimnazijos direktorius yra 
sąnariu paslaptinės maskolių 
policijos. Rasztinįkas gim
nazijos, p. Stalskis, bjaurus 
žmogus ir lietuvys-renegatas, 
esąs agentu paslaptinės polici
jos. Jaigu tai taip, o abejoti 
nėra priežasties, tai dailiai isz- 
rodo Senapilės gimnazija, 
gimnazija — tas lizdas ap- 
szvietimo, kur knibžda toki 
žalcziai, sąnariai ^paslaptinės 
policijos. Atgyja vėl kalbos, 
kad Senapilės gimnaziją nai- 
kys, o į jos vietą įtaisys moks- 
linyczią žemdarbystės. Bet 
rodos nepriderėtu gudams ko 
taip labai baidytis gimnazijos, 
kurios perdėtinis — direkto
rius, taip stropiai jiems tar
nauja. Jauni, kur geresni, 
mokytojai neilgai paszyla Se
napilės gimnazijoje: direkto
rius norPdasi rinkti savotisz- 
kus mokytojus. ... Ir teisybę 
pasakius, jau kone pusę turi 
po savo noru.

Tik sztai dabar dideliai nu
liūdo ponas direktorius ir jo 
geri pagelbinįkai, kada po 
vienai nakeziai ant liktarnos 
stulpo rado prilipįtą ant jų 
pamphletą. Kas-žin-kas pa
raszė ant arkuszo popieros 
stambiom raidėm (Iitarom), 
žinoma, gudiszkai: „Czionais 
įėjimas pas p. Massakovskį 
(direktoriaus pravardė), vir- 
szinįką agentų paslaptinės po
licijos. Galima, su jum ma
tytis kasdien nū. /..“ ir taip 
toliaus. Paskui buvo iszra- 
szytos pnapardės nekuriu mo«
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kytojų — rusofitų, neužmirsz- 
ta, žinoma, nė p. Stalskio. 
Tas paraszas, kaip sakiau, bu
vo prilipi tas ant liktarnos 
stulpo, ant gatvės (ulyczios), 
tam daigte, kur eina takas 
prie direktoriaus namų, ir bu
vo kone visą dieną, pakol pat
sai direktorius neapsižiurėjo. 
Visas miestas skaitė, o kursai 
ir neskaitė, tai nū kitų girdė
jo. Patėmyjęs tą paraszą, di
rektorius susiszaukė savo 
draugus, neužmirsztant, žino
ma, p. Stalskio, ir visi, su
jungtomis spėkomis, stengėsi 
atlupti tą nelemtą popierą, 

J nesudraskant jos, kad paskui 
butu galima sulygįti rankos 
rasztą: ar nepasiseks, vage, 
sugauti tą drąsūlių, kursai ra- 
szė. Visaip davė, kaip tik 
įmanydami, ir vandeniu vilgė, 
bet popierą taip drueziai buvo 
prilipįta, kad tu nors galą 
gauk! Tik su peliukais vos 
po vieną raidę (litarą) atkrap- 

\sztė.
Sekanczią naktį jie susitarė 

saugoti, ar nepagaus ką vėl 
bei įpinant paraszą, bet niekas 
daugiaus nelipino. Tik kas- 
žin koksai girtas žmogus isz- 
plūdo jūs, kada visi į krūvą 
susitelkę ant trotuaro stovėjo: 
,,Kokių velnių“ — sakė: — 
„jus ežia stovit, ar jus isz pek
los visus ant syk paleido — 
nė praeit negali!“ Stalskis 
iszguldė tūs žodžius direktoriui 
ir ant to pasibaigė jų lauki
mas.

Daktarą Kudirką, pas kurį 
gudai darė kratą, kaip jau ra- 
sziau, palaikė Kalvarijos ka
lėjime dvi sanvaiti (nedėli) ir 
paleido. Vienok turėjo pasi- 
raszyti, kad niekur isz Szakių 
neiszsikels. Prova, žinoma, 
bus da ne taip greit, jei, žino
ma, bus kokia nors, nės žino
ma yra, kad tokiūse atsitiki
mose maskoliai viską admi- 
nistratyviszkai atlieka.

Oras atvėso, dangus apsi
niaukęs ir beveik kasdien ly
ja. Javai isz laukų jau be
veik visi suvalyti. Kokia szį- •

Vienybe
met bus branda, dar nėra ži
nios.

J. Vėžys,

— Veszynlai. P. Antanas 
Komaras praėjusiame rudeny
je pakėlė savo dvare, netoli 
Veszyntų, pūtą ir suvadino 
daug sveczių. Buvo taipo gi 
užpraszytas kunįgas P. isz pa
rapijos T., kurs su p. Komu- 
ru turėjo gerą pažintį. A 
nykszczių asesorius Telegin, 
dasižinojęs, kad kunįgas P. 
buvo svetimoje parapijoje be 
bilieto, tūjaus davė daneszimą 
gubernatoriui ir kunįgas P. 
neužilgo apturėjo rasztą už
mokėti 25 rublius koros. Da- 
girdęs apie tą p. Komaras la
bai supyko ant asesoriaus, kad 
jis savo daneszimais nedalei- 
džia svecziams į jo dvarą atva- 
žiūti, ir sztai kokią sztuką isz- 
kirto Teleginui. Vėl pakėlė 
pūtą savo dvare ir nusiuntė 
vežimą į Anykszczius, kad 
pribūtu ant pūtos asesorius, 
nū ko szis neatsisakė. Beva- 
karieniaujant p. Komaras bis
kį jau įkaitęs, pradėjo iszmė- 
tinėti asesoriui, dėlko jis ne
leidžia sveczius į dvarą atva- 
žiūti, ir savo kalboje taip įnir- 
8zo ant asesoriaus, kad ten pat 
prie stalo pradėjo lyginti 
kumszczia deszinią ir kairią 
pusę galvos, iszstumė per du
ris ir ponas Teleginas gavo 
naktyje eiti keletą viorstų 
pėkszczias, kol gavo vežimą. 
Neužilgo buvo pavarytas nū 
tarnystes.

— Subaczis. Atpigus ja
vams pradėjo tarp lietuvių 
kaskart didesnis skaitlius uki- 
nįkų griebtiesi už prekystės. 
Taip Subacziūs miestelyje yra 
dvi lietuviszkos krautuvės vi
sokių tavorų: Seimonio ir 
Januszkos, abu isz Papilio so
džiaus ir du saliunu, vienas 
paeziame miestelyje Stanien- 
cziaus, o antras prie vagzalio 
Vilko. Prekystė visiems ei
nasi gerai. Pirm trejeto me
tų laikė ežia savo krautuvę 
Gaidys ir gerai jam sekėsi, bet

gerokai pralobęs pirko ten 
pat miestelyje ūkę, o savo 
krautuvę pardavė kitiems.

— Gelažiuse, norėjo uždėti 
savo krautuvę D. Masilonėlis 
isz Žiliszkių, kurs jau nū ke
leto metų užsiima pardavoji- 
mu bara n kėlių, parsitraukia
mų dideliomis baczkomis isz- 
Rygos ir gerai jam tas amatas 
sekasi, nės užpelno ant metų 
su virszum 100 rublių, ne atsi
traukdamas nū ūkės darbų. 
Gelažių žydai iszgirdę apie 
įsteigimu krautuvės, pūlė prie 
p. Kuszalauskio, prie kurio 
priklauso maž kone visas 
miestelis, praszydami, kad 
tam užprotestavote, ir szis 
matyti labjaus mylėdamas žy
dus, ne kaip savūsius, neda- 
leido bždėti krautuvės, nors 
buvusis kunįgas Rudokas bu
vo davęs vietą ant bažnyczios 
žemės. Tokiu budu Masilo
nėlis turėjo iszpardūti su 
utrota supirktus dėl prekystės 
tavoms.

— Karsokiszkės miestelyje 
Januszka keletu metų laikė 
ant arendos p. . Ordincziaus 
malūną ant Lavenos upės. 
Susirinkęs biskį skatiko, ap
leido sziūse metūse malūną, o 
pasistatęs ten pat Karsokisz- 
kėje savo namus labai puikio
je vietoje, uždėjo krautuvę vi
sokių tavorų, kurios dar ežia 
niekūmet nebuvo. Isz pra
džios prekystė jam einasi ge
rai. 1884 metūse sudegė ežia 
medinė bažnyczia Subaczios 
f ilia, bet kasztais vietinio ku- 
nįgo Skapo ir parapijonų tapo 
atmuryta nauja kryžiava, su 
penkiais altoriais, su vienu 
boksztu gudiszko styliaus, la
bai graži isz lauko ir isz vi
daus. Gaila kad neužbaigtas 
muravoti szven torius, neku- 
riose vietose nū lietaus pradė
jo jau griūti, reikėtų kunįgui 
Skapui labjaus pasirūpinti ir 
užbaigti pradėtą darbą. Už
sigeidė Karsokiszkės kunigė
lis isz filijos padaryti sav pa
rapiją ir szią vasarą su p. Or- 
dineziu buk kallektoriu važi

nėjo po sodžius, kad žmonės 
pasiraszytu ant popieriaus, 
jog nori parapijos ir kad pas
kui tą popierą siunezia pas 
vyskupą ant daleidimo. Ąr- 
tymesniejie sodžiai kaip tai: 
Velniakei, Breiviszkei, Vepai, 
Palaukei nors nevisi susitaikė 
su valia kun. Skapo, o kiti vi
si būtinai atsisakė, todėl ne
žinia ar seksis Kassokiszkėje ? 
padaryti parapiją, ar ne. Pa
laukių sodžiaus gaspadoriai, 
kurių skaitlius apie 17, turi 
mažą įsi tikėjimą į valscziaus 
sudus, nės esant veikalui, ne- 
visados jieszko ten tiesos ant 
prasi kaltinusio, bet patys su
sirinkę nusprendžia dekretą. 
Taip szią vasarą vyrai nu
sprendė savo kaimynui Kaz- 
lauskiui atskaityti 25 ryksztes 
už pragirtūkliavimą savo gy
vulių, už primuszimą paezios 
ir už kitus papiktinimus, plė- 
szanezius szlovę visam sodžiui. 
Dekretas buvo tūjaus iszpil- 
dytas ir Kazlauskis ant vyrų 
nėbiskį nepyksta, nės pats 
pripažįsta, kad jam senei rei
kėjo tą padaryti ir prižadėjo 
ant tolesnio laiko paprovą. 
Teipo gi nusidėjo priesz so
džių A. Siktaras nežmoniszku 
primuszimu paezios ir girtūk- 
lystėmis, tūjaus vėl susirinko 
vyrai ir taisėsi lupti kaip Kaz- 
lauskį, bet ant didžio praszy- 
mo motinos ir jo paties asza- 
rų, kad dovanotu, atidėjo isz- 
pildymo dekretą ant tolesnio 
laiko; vienok atėmė prižadė
jimą, jog daugiaus nieko pa- 
naszaus neatsitiks. Garbė Pa
lau kiecziams, kad moka vieni 
antrais valdyti!

— Į Pompėnus pradžioje 
Liepos mėnesio pribuvo nau
jas klebonas Szimkevyczia isz 
Pamitovio, o senasis Valentas 
iszsikėlė į Akmeną, Sziauliiį 
apskriezio.

— Puszaloto zakristijonas 
Aleksandravyczius pasistatė 
namus ant klebono žemės prie ' 
pat rinkos ir buvo uždėjęs 
krautuvę, bet konkurencijos su 
žydais neiszlaikęs, turėjo szią
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vasarą pasimesti prekiauti.

— Vilkmergė. Isz vesta 
yra linija dėl gelžkelio pro 
Szventėnus į Vilnių ir pro Ja- 
novą į Kauną, o isz antros 
pusės pro Praszkunus, Suba- 
czį, Biržius ant Jalgavos. 
Apie Szventėnus jau pradėjo 
budavoti. Tas gelžkelis bus 
siauresnis už paprastąjį ir tru
kiai eis su mažesniu greitumu. 
Traszkunftse bus vieta apsis
tojimo (vagzalas).

— Kretingoje 16 dienojį 
Liepos mėnesio pasimirė 
kliosztoriaus gvardijonas kun. 
Rymkevyczia amžiaus su vir- 
szum 70 metų. Į gvardijono 
vietą tapo aprinktas to paties i 
kliosztoriaus bernardinas kun. 
Vladyczka. i

Karklas.

1 Isz Kitur.
Suvienytos Valstijos.

— Rochester, N. Y., 29 d. 
Rugpjuezio. Straikas kriau- 
ežių, prigulinezių prie drau
gystės ,,United Garment Wor
kers“ tęsiasi toliau. Taip 
viena kaip ir kita pusė nenori 
nusileisti n ft savo reikalavi
mų o nei ant plauko. Skait
lius straukierių didinasi kiek
viena valanda^ kadangi abel- 
nai szvenezią suvirsz 2,500 
kriauezių.

— New York, N. Y. 28 d. 
Rugpjuezio. Karolis Postui- 
ka, mėsininkas, turintis 34 
metus amžiaus, nužudė szįą- 
dien savo paezią, Oną. Žmog
žudį ant tų pėdų suaresztavo- 
jo. Jis tikrina, kad sugavo 
paezią ant begėdiszko darbo 
su kokiu nepažįstamu jam vy
ru. Rankos Pastulkienės.yra 
supjaustytos į szmotus, kadan
gi gindamasi, griebėsi už mė- 
sinįkiszko peilio, su kuriftm 
jai vyras suteikė smertelnas 
žaisdas. Įdūkęs Postui ka 
perpjovė jai gerklę nū ausies 
iki ausies, bet neužsiganėdinęs 
tftmi įgrūdo savo aukai peilį 
po smakru ir nupjovė jį suvis.

Ir tas dar jį matyti neužganė
dino, kadangi įsmeigė peilį į 
peczius nelaimingos moterisz- 
kės ir iszpjovė jai diktą szmo- 
tą kūno. Brrr!

— Keliose vietose Pennsyl- 
vanijos, New York‘o, New 
Jersey ir Delaware atsitiko 
didelis drebėjimas žemės 1 
Rugsėjo 6-je valandoje isz ry
to. Namus supo kaip vyges 
ir žmones, gulinezius lovose, 
iszmetė isz jų. Labai didelį 
sumiszimą padarė tarp žmo
nių.

į v

— Madison, 29 Rug-
tpjuczio. Kada sziądien va
kare isz Deerfield grįžo devy
nios ypatos isz „pic-nico“, 
staiga užėjo vėtra su griaus
mais ir perkūnijom. Viena 
isz tų paskutiniųjų trenkė į 
vežimą, ant kurio radosi grįž- 
tanezios isz ,,pic-niėo“ ypatos, 
ir užmiiszė isz jų.tris ant daig- 
to, laike kada kittis penkis 
labai apkurtino.

— San .Francisco, 30 Rug 
pjuczio. Garlaivis Monowai 
atėjo ežia sziądien isz austra- 
liszkų portų ir pranesza, kad 
ant salų Honolulu pasirodė 
cholera.

Philadelphia, Pa.
Czionai laiko musų viengentis 
S. Arbaszauskas mėsinyczią, 
po N. 1211 S. 2 nd Street, 
kurią užlaiko labai czystai ir 
visados turi szviežią mėsą, ką 
žinoma reiktu paremti mums 
lietuviams pirkdami pas jį.

__________
— Konstantinopolis, 30 d. 

Rugpjuezio. Lordas Salisbu
ry reikalauja nft Didėsės Por- 
tos, kad padidintu skaitlių 
komisijos sąnarių, kurios rei
kalavimu bus pervedimas re
formų Armėnijoje. Toje ko
misijoje turi būti trys sąnariai 
delegavoti per kiszancziaisias į 
tą dalyką vieszpatystes, o ke
turis kamisorjus perstatys sul
tonas,

— Maskva, 30 Rugpjuezio. 
Czionykszeziai laikraszcziai 
raszo, jog Japonija reikalauja 
30,000,000 taelų už apleidimą 
pussalio Lioatung.

— Edinburg, 29 Rugpju
ezio. Straikas Susivienyjimo 
darbininkų Dundee‘je didina
si kasdiena. Abelnai strai- 
kftja jau į 30,000 žmonių. 
Dirbtuvės apskelbė, jog jeigu 
ryto darbi nįkai nepargrįžsz 
prie darbo, tai jos visos bus 
uždarytos, per ką straikas ga
li tęstis labai ilgai.

— Paryžius, 29 Rugpju
ezio. Stuba prekybiszka ir 
kitos korporacijos Lyone už
protestavo j o prieszai rėdymą 
parodos Paryžiuje, kadangi 
per tai kenezia uždarbis mies
to Lyono, o Paryžius pats tik
tai apturi naudas isz parodų, 
isztaisytų kasztu visos ezalies.

— Paryžius, 30 Rugpju
ezio. Matin dasižinojo, jog 
Anglija ir Brazilija susitaikė 
padaryti susznekas 'apie salą 
Trinidad.

— Paryžius, 29 d. Rugpju
ezio. Pereitą subatą pas mi
lijonierių baroną Alfonsą 
Rotszyldą atėjo gana sunkus 
laiszkas. Neėsant namieje 
Rotsjjyldo, bovyjaneziosi 
Trouvile, jojo sekretorius 
Jadkovyczius, žydas, atplėszė 
laiszką, o toje valandoje pase
kė trenksmas, nutraukiantis 
jam tris pi rėžtus ir paoj ingai 
jį sužeidžiant.

Ant tų pėdų paszaukta po- 
icija surinko šmotelius laisz- 

ko, kuriame galbūt radosi 
pekliszka maszina. Policija 
persitikrinus, jog anarchistai 
iurėjo mieryje užmuszti Rot
szyldą, o pekliszka maszina 
juvo'taip padaryta kaip ano- 

; i, kurią mete 1891 nusiųsta 
keliem delegatam.

Gydytojai apveizdėję Jad- 
kovieziaus žaisdas, tikrina, jog 
jos yra nepaojingos ir turi vil
tį, kad nepražaidys matymą.

— Budapeszt, 30 Rugpju
ezio. Debreczine aresztavojo 
du čigonu, užsiimaneziu va
džiojimu meezkų, o gyvenan- 
ežiu Haiducke, Vengrftse. 
Apskųsta jfts už žudymą 
žmonių ir maitinimą savo 
meszkų jų kūnais. Tyrinė
jime prisipažino, jog jau nu
žudė iki sziam laikui keturis 
vyrus, o sukapoję į dalis, mai
tino jais savo meszkas. Kada 
dasižinojo apie tai žmonės, tai 
taip baisei įnirszo, kad tiktai 
policija iszgelbėjo jfts nft 
smerties.

— Berlynas, 80 d. Rugpju
ezio. Kunįgaikszcziutė Liu
dvika Zofia Szlezvig Ilalsztei- 
niutė, pati prusiszko kunį- 
gaikszczio Fryderyko Leopol
do, o jaunesnėj! sesft vok isz- 
kos ciesorienės, ežiomis dieno
mis pagimdė vaiką.

— Cetynia 28 Rugpjuezio. 
Rusizkas laivas Rosloff pribu
vo ežia isz Kronstanto ir atne- 
szė kunįgaikszcziui Mikolajui 
kaipo dovaną nft caro 30,000 
szaudyklių, 15,000,000 patro
nų, kelias kanftles ir daugybę 
dinamito.

— Vieden, 29 Rugpjuezio. 
Gyventojus Liublanos pergąs
dino didelis drebėjimas žemės, 
kuris atsitiko sziądien isz ry
to. * Daugelis namų gal su
grius. Jau pirmoje pusėje 
szio mėnesio neramino gyven
tojus lengvi drebėjimai, kurie 
vienok jokios blėdies nepada
rė.

— Londonas, 29 Rugpju
ezio. Romiszkas korespon
dentas Standaro pranesza, kad 
Mgr. Zaleski likosi paskirtu 
ant įpėdinio Mgr. SatollPo.

— Londonas, 30 Rugpju
ezio. Ateina žinia, jog Peki
ne szį mėnesį numirė 40,000 
žmonių ant choleros.

— Londonas, 29 Rugpju
ezio. Telegramas isz Mas
kvos pranesza, jog sudegė
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daugiau kaip pusė miesto 
Juknoff, esanczio Smolensko- 
je gubernijoje.

— Alerida, Jucatan, 29 d. 
Rugpjuezio. Zetalia, naczel- 
nįkas indijoniszkos szakos 
Santa Cruez‘es provincijoje, 
likosi paojingai sužeistas. Isz 
vidurinės Amerikos trumpam 
laike iszeis pagelba ant salos 
Kubos, kuri nuvežsz maiszti- 
nįkam maisto ir ginklus.

— Afonachium, 30 Rugpju
ezio. Katalikiszkas kongre
sas padarė aprokavimą, jog 
katalikai privalo spirtis link 
sugrąžinimo popiežiui atimtų 
jam szalių ir svietiszkos val
džios:

— Afeksyk, 29 Rugpjuezio. 
Palei Oatacą, arti Pinotipa ir 
Nacional buvo vakar didelis 
drebėjimas žemės. Ant kiek
vieno sudrebėjimo griuvo na
mai, sienos iszvirto ir stogai 
sulužo. Gyventojai iszbėgi- 
nėjo isz miestų ir prisilaiko 
ant laukų, kadangi bijosi ant
ro drebėjimo, him labjau, 
kad lengvi drebėjimai atsikar
toja kas valanda.

— Pusmetinis statystiszkas 
iszrokavimas Irlandijoje pa
rodo sekanezias skaitlines: 
Sutūktuvių 21,602, vaikų gi
mė 105,354, numirė 93,528 
ypatos. Abelnas skaitlius 
Irliandijos gyventojų isznesza 
4,600,509.

— Dundee, 30 Rugpjuezio. 
Isz priežasties atsiszaukimo, 
iszdūto per savinįkus dirbtu
vių į darbinįkus — jog jeigu 
darbinįkai nesugrįžsz fūjaus 
prie darbo, tai dirbtuvės liks 
ant nepaskirto laiko uždary
tos — darbinįkai keturiose 
dirbtuvėse pradėjo jau dirbti. 
Kitos dirbtuvės pradės dirbti 
Panedėlyje.

• ' I

— Ilavanna, 30 Rugpju
ezio. Prekybiszkos draugys

tės Havannoje daro didelius 
pritaisymus, kad priimti atsa- 
kaneziai Ispaniszką kariauną, 
kuri pribus į pagelbą Campo- 
sui prieszai Kubanieczius. 
Vyliai, jog general-guberna- 
torius nusidūs trumpam laike 
apmalszinti maisztą ir užvesti 
ant salos ramybę.

— Havanna, 31 Rugpju
ezio. Vokiszkas garlaivis As- 
cania, važiūjantis isz Ham
burgo į Naują Orleaną, užėjo 
ant brastos po Punta Holan- 
desa ir nenusisekė jį iki sziam 
laikui nutraukti ant gilumos.

— Nasau, N. P. 30 Rug
pjuezio. Rasta ežia 67 skry
nios su ginklais ir amunicija, 
kurios be abejonės turėjo būti 
nusiųstos ant salos Kubos. 
Vylisi, jog tenai bus jų dar 
daugiau.

Mira siiittii,
Apysaka isz baudžiavos gadynių.

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

Nėviens negali atsakyti, 
kunįgužis dar smarkiaus ir 
smarkiaus jūs užpūla. „Ko
dėl jus pas manę toki rodotė- 
si, artai visai bažnyčion neei
nate, ar negirdėjote,/jog asz 
tokius nepriimu, kurie bieko 
nemoka. Jus, tokius mul
kius, asz negaliu priimti, jums 
reik dar laukti ir kas reika
linga iszmokti”.

i Ir tas taip nutiko. Jaunos 
poros ėjo mokintiesi pas 
Stypnėką; dar tą paezią dieną 
jie tapo szaukti ir kaip antį 
mlstebos dabar žinojo.

„Nu, mano mieli vaikeliai“,
kunįgužis taip dabar priėmė: dų buvo galima pernakvoti. 
„Dabar asz jūsų klausiu apie Anksti isz ryto veselnįkai 
dvasiszkai pasauliszkus daly- pradėjo rūsztiesi viens už kito, 
kus. Beje: kiek dienų rėi- kaip kuris iszgali.
kia žmogui dirbti, tai yra, Maži vaikai, taip szhukti 
kiek nedėlia turi darbo die-(vasaros augulai, vaikszcziojo 
nų?“

Tai visi žinojo, bet kožnaed apsirengimo niekas netėmyjo: 
kad teisingiau galėtu atsakyti, visi plikom galvom 
ėmė ant pirsztų skaityti — bernukai lėlyjosi tėvų kepu- 
pirmdienis, antradienis, trecz-lrėm); taip berniukai, kaip ir

dienis ir taip toliaus; atsaky
mas buvo: szeszios.

„Taip, mieli broliai vaikai, 
tas yra teisingai“, kunįgužis 
nusijūkęs sakė: „kad jus 
sziek tiek žinote, tai yra gerai, 
bet kaip pirma jus nieko ne 
žinojote, asz jus negalėjau pri
imti prie szventos moterystės, 
man tas kietai jra uždraustas.

Jauni žmonės labai pradžiu
go, pabueziavo kunįgužiui 
rankas ir grįžo namon, szirdy- 
je dėkavodami Stypnėkui, 
kad szis labai gerai jūs pamo
kino ir už paskolytą pyragą, 
kurio jie isz kitur netaip greit 
butu gavę.

I Po dviejų sanvaiezių visųo 
trijų porų buvo laimingos nu- 
dūmės (veselės). Kalnėnas 
dikeziai rengėsi ant nudūmių. 
Isz deszimts purų rugių sa 
lyklos tapo padarytas alus, o 
isz szeszių purų piklėvotų 

Į miltų, iszkepti pyragai, du 
I puru žirnių dėl viralo. Mė 
sos irgi buvo dikeziai pareng 

I ta. Visko ir visko buvo pa
rengta su kaupu, nėsa nežino
jo kiek iszeis. Kągi tada 
reiktu veikti, jeigu ko pri
truktu? Veselnįkų buvo dik
eziai užpraszyta: visi dvaro 
žmonės, valscziaus ukinįkai ir 
paežių giminės, beveik visi 
dvaro įnamei arba kumecziai. 
Vagorė, valdinį k as, rasztinį- 
kas ir kosteria taipgi buvo 
prižadėjo atsilankyti.

Subatos vakare
ko daug giminių: moteriszkų 
ir vaikų taip daug buvo susi
rinkusių, kad nežinojo, kur 
perleisti nakties tamsybę. 
Ant laimės buvo sziltas lai
kas, taip kad lauke ant sziau- 

au susirin-

Ant vaikų

(tikt du

mergszės beveik visi be viražu- • 
tinių rūbų ir be kelinių; dideli, 
ilgi marszkiniai per vidurį su‘ 
jūsti ir viskas, su kūmi jie toje 
iszkihningoje dienoje radosi* 
Retas katras dar yra kuris turi 
savo tėvo vestę (bruslotą) su 
szviesiais dideliais knypkiais 
(guzikais). Kojos vienų ba
sos, kitų naginutė^pis (kada- 
kais) apautos.

Paczios motinos, gerai apsi
žiūrėjusios, iszeina su kūdi
kiais ant rankų ir apžiūri, 
kaip vasaros augalai siauezia.

• „Asz savąjį visai nenorėjau 
imti su savimi“, tūla moterisz- 
kė sako savo draugei: $,bet jis 
vis verkia ir rėkia“. Vyras
sakė: paimk jį, tokios nudū- 
mės retai pasitaiko. E gan 
sakiau: „Nėra kūmi apreng
ti, vienūse marszkinėliūse su- 
szalę, kojeles nėra kūmi apau
ti;. bet vyras* bet argi jis vi
duje stovės vienas, taippat eis 
lauk ir lakstys; kad per visą 
žiemą nėra suszalęs, taip ir da
bar nesuszals; pats vaikas 
linksmas podraug eis? Mike, 
eik szian! pabueziūk podei 
ranką!“

Mikei toks prisakymas neti
ko, tacziaus jis apsisukęs atei
na, žiurėdams į žemę, pabu- 
cziūja podei ranką ir tada vėl 
bėga pas kitus vaikus..

Kada didiejie važiąja į baž- 
nyczią, mažiejie ei na ,pas prū
dą gaudyti varlių kurkulus; 
tūli įkrito vidun, susiszlapino, 
bet, iszlipę, taippat ^bėginėjo, 
kaip ir pirmiaus.

Ant pietų prie skūmės ma
žiejie visai nebuvo privalgy
dinami: „Mama, dūk man
dar, mama dūk man dar!“ at
skambėjo isz visų pusių. Mo
tinos jūs barė, kad ryja kaip 
vilkai, bet tūm tarpu ėmė isz 
sudų pirsztais mėsos gabalus 
ir dalinėjo Vaikams. Per die
ną dar sziaip tai}) ėjosi, bet 
vakare buvo visai bėda, visur 
vaikai slankėsi. Jauni žmo
nės niekur negalėjo prisėsti: 
visi sūlai, sūlelei, mūris, visur 
pilna snaudanezių vaikų,



f (p

y,.
£

Lietuvininku
, Kalnėno nudūmės (veselė) 

traukėsi net iki ketvergui. 
Atsisveikinant kožnas velyjo 
jaunai porai ilgus ir laimin
gus sugyvenimo metus.

XII. • VVėl keturi metai praėjo. 
Szienpjutė yra prisiartinusi, 
žmonėms pilnos rankos darbo: 
patiems szieną nuvokti ir po
no rėžius nupjauti ir suvežti į 
daržines.

„Kaiį) asz pririszau karves 
ir įėjau vidun, gaspadinė gu- 

Kalnėnas dar visai I Įėjo lovoje ir siuntė manę pas 
savo szieną, o jau gaspadorių“ taip mergszė už- 

žinia po žiniai, kad pirmiaus baigė savo szneką. 
eitu pono szieną vokti. Jis Gaspadorius eidams namon, 
apleidžia savus darbus ir spu- dar parodė, kur yra szienauja- 
dina su visais žmonėmis toliau ma ir sakė, kad ketverge 
kaip už mylios į pono pievas; priesz pietus jis vėl pribus ir 
namieje liko gaspadinė ir pie- pats atvesz valgį; sziems iki 
menė. Pagedėlyje jie nuėjo tam laikui pakaksią valgio, 
į pievas, isz lapų pasidarė szė- Kalnėnas savo paezią neat- 
trą, užkurė jugnį, pavalgė va- rado taip labai serganezią, 
karienę ir tAda< ant kelių va- kaip buvo praneszta; ji pasa- 
landėlių atsigulė pasilsėti. kojo, kad veik taps sveika.

Antrą rytą jie podraug su „Kodėl tu taip urnai apsirgai? 
paukszcziais buvo ant kojų ir Tu ligota neesi“, gaspadorius 
pradėjo szienauti. Žolė bu- jos užklausė.
vo didelė ir tanki, taip kad „Asz kapojau dėl kiaulių 
buvo ką pjauti. Tegul buvo žoles ir mano kapojanti gelžis 
gerokai vėsus rytas vienok užkrito už seno stulpo taip, 
kožnas pradėjęs dirbti sviedė kad asz jos negalėjau iszimti; 
nū savęs virszutinius rubus. asz norėjau pakelti stulpą tru-

Griebėjos paskui griebia ir pūtį nū sienos ir tūmi per- 
velka szieną kūpon į sausas daug nuvargau; akimirkoje 
vietas, 
szėkas. 
kingos ir darbszczios! 
griebia pradalges į glėbius, 
nesza į vežimą, su pagelba ku
rio veža į sausas vietas ir ten 
pakrato. Visame tame dar
be matyti nenuvargimas.

Jau pietus priėjo. Visi at
sitraukia nū darbo ir eina pas 
lapynę, kur susisėda, szlūsty- 
darni marszkinių skvernais sa
vo prakaitus. Trynė isz la- 
pynės isznesza dūnos kepalą, 
sviesto bliudelį ir laukneszį atrito nū sienos stulpą taip, 
rukszczios putros (skystimo), 
kaip tūtn tarpu nuilsusi, nu
vargusi atbėga piemenė, paša 
kodama, kad gaspadinė ęsanti 
apsirgusi ir gaspadoriui reik 
eiti namon. Mergszė tapo 
iszkl aušinėta, kas gaspadinės 
per liga, kodėl ji taip urnai 
apsirgo, bet ji nieko daug ne-1 nenorėjo grįžti į pievą, bai-

kur galėtu iszdžiuti viskas man tamsu pasidarė ir 
Ir szios kaip tai spė- tikt, o tikt galėjau įeiti trio- 

Su-lbon“.
„Ar tu nesi kūdikis!“ gas- 

padorius permetinėdams sakė: 
„stulpą, kuris ten nū daug 
metų guli, kuris, taip sakant, 
yra prie žemės priaugęs, tii 
norėjai pakelti nū sienos. 
Laimė, kad dar tu nepatrukai, 
nės tokis ąžūlinis stulpas yra 
labai sunkus“.

Garspadprius iszėjo ant kie
mo ir atsineszęs mietą (kūlą),

-----  ---- II iri _--------—---------—rr  
galėjo pasakyti. Taip apie 
deszimtą ryto valandą ji par
ginusi bandą (kaiminę) ir nu
sistebėjo, kad gaspadinė jos 
nepasitiko. Iszėjęs mažas 
gaspadoriaus vaikas trijų me
tų Bernaduks, nū kurio ji ga
vusi žinoti, kad gaspadinė gu-

kad buvo galima iszimti geležį. 
Tad jis pagirdė vėrsziukus 
(teliukus), apliaubė kitus gy
vulius ir iszkepė kelis szmote- 
lius mėsos paežiai. Priesz 
vakarą ji taip jau pasveiko, 
kad jau galėjo atsikelti.

Antrą dieną Kalnėnas dar

midamiesi, kad viską pati dar 
negalėsenti padaryti, bet na- • 
mieje szienavo griovus ir
ežias. Ketvergo rytą jis už
klausė paczios, ar sziądien ji 
visai yra sveika ir ar jis galė
siąs eiti į pievą.

„Po teisybei dar ne, kaip 
reikėtų būti, bet jau galiu 
dirbti. Tu dar iki pietų ga
lėtum pabūti namieje. Va
kar, kaip tu tarprugyje pjo
vei griovę, Kreilių mocziutė 
ežia buvo, asz jai iszpasakojau 
apie savo iszsitampymą, ji 
sziądien priesz pietus ketino 
ateiti ir galutinai manę sveika 
padaryti“.

Gaspadorius ant to sutiko ir 
liko namieje. Ant pietų se 
nė Kreilienė atėjo ir įėjo pas 
gaspadinę. Po kokiam pus
valandžiui ji vėl iszėjo ir pa
sakojo gaspadoriui, kad viena 
žarna gaspadinei daugiaus už 
kitas isztempta, bet veik ji ją 
padarysenti kaip reikia.

„Asz viena pati to negaliu 
padaryti“, ji szalyn eidama 
dar pridūrė: „asz nueisiu pas 
Lieczių Elzę, szi man pagel
bės“. Tas dalykas Kalnėnui 
nelabai patiko. Argi jau 
gaspadinė butu taip susiterio- 
jusi, kad net žarnos viduriūse 
iszsitempė? Jis įeina pas gas
padinę. Szi poteisybei isz- 
žiuri iszbalusi.

„Ar tai tiesa, paeziute, kad 
tavo viduriai nėra sename pa
dėjime? Kreilių mocziutė 
man taip sakė“.

„Pati nežinau, mielas vyre
li, kas po teisybei su manimi 
yra. Jau man buvo gerai, 
bet Kreilių mocziutė taip 
ilgai manę spaudė ir braukė, 
kad reikėjo surikti. Ji pa
sakojo, kad ji žinant, kokia 
mano liga, dabar radusi tikrąją 
vietą. Kur ji dabar nudingo? 
Man viduriai taip skauda, tar
si kad jūs kas su peiliu pjaus
tytu“.

(Toliaus bus)

*>
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95 m. Nėra to blogo, kuris 
neiszeitu ant gero. Taip ir 
pas mus atsitiko. Pradžioje 
szių metų buvo mislyjama į- 
kurti „Susiv.“ kūpą. Bet tas 
liko be pasekmės. Kada isz •

Jachimiak‘as isz Mill Creel^, 
Wis., kuris czionai turi Misai- 
ją, vieszai iszkeikė bažnyczio- 
je „Susiv.“ agitatorius tais žo
džiais: „tokis žmogus (Miko- 
lainis) nori sutverti kokią ten 
draugystę be klebono žinios, 
ir nor kitus apkvailinti. Dė-l-’**’ 
to sergėkitės! neklausykite 
pabludėlių ir prieszinįkų tikė
jimo. Tie, kurie ką daro be 
žinios kunįgo, yra prieszingi 
Bažnycziai kaipo Liuteris

lų karalius ir t. t.. r.“ Tokį 
iszkeikimą iszgirdę lietuviai, 
ėmė klausinėti dėlko tai taip 
yra, ir po iszaiszkinimui, pris- 
pirtinai geidė įkurti „Susiv.“ 
kūpą nors isz mažai sąnarių.

turėjome susirinkimą, ant ku
rio trys nauji sąnariai pr išira- 
szė, o buvo du seni, tai dabar 
isz viso yra penki. Virszinį- 
ku aprinko Antaną Malinaus
ką. Apart visko nutarėme: 
1 idant skaityti lietu viszkus 
laikraszezius. 2 padaryti tvir
tą susiriszimą tarp lietuviszkų 
farmerių. Jūs szelpti darbu 
darbymeczio laike ir nelaimėje, 
kiekvienas pagal savo iszga- 
les. 3 padūti klausymą apie 
lenkus, t. y. idant paraszyti 
„judą knį<ją“, kurioje butu 
iszrodyti visi lenkų pikti pa
sielgimai link lietuvių. Žino
ma, turėtu būti paženklinta 
diena, kurioje lenkai lietuvius 
kaip nebūk persekiojo. 4 ra
ginti lietuvius, kad pirktu že
mę apylinkėje Tliorp Wis. ir 
užsiimtu farmeryste, kadangi 
žemė yra labai naszi ir oras 
atsakantis lietuviams.

Mikolainis.

i



Vienybe
— Mes Lietuviai - ūkinį 

kai, gyvenantiejie Wisconsine 
oekurie jau nū 5 metų, vely- 
jame ir užpraszome, idant lie
tuviai ežia pirktu žemę, kurie 
myli ūkę. Laukų galima pa
sirinkti kam koki patinka, o 
kartais ir pusdykiai galima 
nupirkti. Su miszku pigiau, 
be miszko atsieina brangiau. 
Žemė yra gera dėl ūkės; viso
kį vaisiai gerai auga. Mes 
patys neiszgirsime, bet noriu- 
tiejie žinoti tiesų apie gerumų 
žemės, te kreipiasi prie Vinco 
Žukautsko, 24 Fray St. Chi
cago, III., kuris ežia buvo ir 
matė szių vietų; jis paaiszkįs 
geriau, negu mes ežia apraszy- 
sime.

Taigi, kurie mislytu pirkti 
žemę ir norėtu dasižinoti apie 
nekuriūs dalykus, tegul raszo 

į pas F. A. Mikolainį Thorp 
‘ Wis., įdėdami markelę dėl at

sakymo, o gaus atsakymų ir 
visokių rodų. Mikolainis.

— Pasarga. Mes nenorime dary
ti jokios konkurencijos Liet. Kol. 
Arkanse; bet kad mes esame užga
nėdinti, tai velyjame ir kitiem bro
liam ežia apsigyventi. Kas nori 
pirkti žemę Arkanse, tegul ten per
ka, kas nori pirkti Wisconsine, gal 
ežia pirkti, o niekados nesigailės.

Mik.

— Isz tūlos parapijos taip 
į mus raszo: „Pas mus vis ge
ro nėra. Bažnyczia apleista, 
jokios tvarkos nėra, komiteto 
nėra, ' godotinas kunįgėlis 
smaugiasi su savo gaspadine. 
Eiriszė szaukia prabasztėlį nū 
bjauriausių paszlemėkų. Pa- 
rapijonys vėl norėjo pakelti 
buntų. Ir Dievas žino, kas 
bus toliau, jeigu musų dva- 
siszkiejie vadovai nepasitai- 
sys“. Nelabai smagu toki da- 
neszimai klausyti. Rėd.

—• Hazleton, Ia. 29 Jtug* 
pjuczio. Trumpa mano at
mintis, jog nepamenu kuriam 
N. „Vienybės“ rasziau kad 
tarp Hazletono lietuvių pra
dėjo valkiotis bjaurūs paszvi- 
Jei: darbas musų mokslinczių, 

,,Dievas dangus ir pragaras“; 
dabar vėl gal tie patys gera- 
dėjai pradėjo platinti baisias 
antikatalikiszkas knįgas Ang- 
liszkoje kalboje.! Dėl kokios 
priežasties jie pradėjo szį dar
bų Angliszkoje kalboje, aisz- 
kiai galima suprasti. Mat p. 
S. taip prisakė juk lietuviai 
mažai supranta angliszkų kal
bų, o kiti ir visai nemokinti, 
tai tik pamatę į tūs paszvilius 
aklai įtikės, nės ten yra isz- 
paiszyti baisus paveikslai, 
bjaurinanti katalikystę.

Czion be jokių kliuezių ir 
aiszkinimų, kaip gamta iszpe- 
rėjo žmogų ir visų pasaulę, 
žmonės įtikės, pradės kabintis 
visom keturiom ir bus atliktas 
krukis. O asz abejoju ir be
veik isz aukszto galiu įspėti, 
jog visas darbas eis ant szuns 
ūdegos. Man iszžiuri, kad su 
mus valnaraisliais taip bus, 
kaip su žydo bitėm; už tai 
taip kalbu, nės turiu po akių 
faktų. Ak ir Freelando len- 
kiszka „niezaležny košciūl“ 
iszpradžių varė labai karsztai, 
o dabar tiku kvėpūja; paga
linus nė savo kerdžius negali 
iszmaityti. Po apleidimui ex 
kun. Dembskio, liko tik p. 
R. su tuzinu savo lengvatikių, 
tai szie buvo parsitraukę ne
kokį kun. K............ paeziūtų
su septyniais vaikais; bet kad 
neinstengė mokėti jam $100 
mėnesinės algos, tai szis, pa
buvęs porų sanvaiezių, iszsi- 
dangino savo keliu, palikdama 
žodį, kad jeigu p. R. surinks 
atsakantį skaitlių savo avinų 
ir mokės jam minėtų algų, ta
da jis sugrįžszęs; už mažiaus 
jis su tokia didele szeimyna 
negalys iszsimaitinti.

Tikri jūkdariai szie musų 
broliai. Kasgi jiem iszmėti- 
nėtu, jeigu jie sėdėtu tykai, ir 
tikėtu kaip jiems pasidaboja? 
Bet dabar jie su tūm savo ne
tikėjimu, tai lyg žydas su szi- 
lingu neturi kur pasidėti, kož- 
nam persza, kožnam bruka, 
kų tik sutekdami. Mat kad 
jis breda į i klampynę, tai ir

tu eik paskui jį; kad jis nosį 
pjauna tai ir tu pjauk, o to jei 
nedarysi, tai esi tamsunas. 
Brolycziai! galit jus tikėti 
kaip jums pasidaboja, tik dū- 
kit mums szventų ramybę. 
Padedat lenkams tverti nepri-
gulmingas bą^nyczias, padėkit; 
jums neginam, bet tiek žino
kit kad mes, būdami katalikais 
ir priklausydami prie milijo
nų tikineziųjų, niekados nedė
si m keliems paszlemėkams, 
idant mus už nosių vadžiotu.

Tas pats.

— Fouest City, Pa. 21 d. 
Hugpjuczio 95.

Godotinas Redaktoriau! 
Meldžiu patalpinti tų porų žo
džių užtaryme mus lietuvių.

Lietuviai Forest City ir ap
linkinių, nepražaidykime vil
ties savo dvasioje ir ne atsiža
dėkime savo katalikiszko ti
kėjimo, kurį atsivežėrae isz sa
vo tėvynės Lietuvos, nemi- 
slykime apie tai ir neklausyki
me, kų mus lygina prie bal- 
ežių, margių, kudlių, rudžių ir 
1.1.

Atsiminkime broliai, kad 
mes visi esame žmonėmis, o 
ne bestijomis, o per tokius pa
niekinimus nųusų, nepasilikime 
netikineziais, laikykimės vie
nybės ir nesidūkime iszvaiky- 
ti arba iszskirstyti kaip tas 
avis; ba nelabai senei kaip 
ėmėme risztis vienu rysziu vie
nybės į broliszkų meilę ir taip 
grąžei gyvenant sutikime ir 
meilėje, kaipo tikri kriksz- 
czionys, iszko galime pasigirti 
ir priesz kitas tautas. Nesi- 
sarmatykime, kad kas pasako
ja, jog neturime isž ko iszsi- 
maityti; mes patys žinome, 
kūm maitinamės ir da nė nū 

epra^zėme kad dūtu 

 

nt maisto; da mes pa
nieko
mums
tys žinom, kaM kitus daugiau 
maitinam ir deųgiam, ne kaip 
kiti mus. Nema 
rest City lietuvių

ti d ar F o • 
valkiojan- 
žnas eina 

po žeme ir 
4/a sav ant maisto ir ap-

es <cziusi p 
į tų p/Žjingų 
užsi

sidengimo.
• Mainierys.

95m. Godotinas „Vienybės“ 
Rėdytojau! meldžiu patalpin- 
ti mano szitų szirdingų padė- 
kavonę, kurių siuneziu savo 
broliams lietuviams, ypatin
gai gg. kn. A. Burbai ir kn. 
M. Szedvydžiui, už suszelpimų 
manęs pinįgiszkai. Tais do
vanas asz; neapvereziau ant 
niekų, bet sunaudojau ant už
mokėjimo už klesų. kurių lan
kau .Keyston Akademijoje. 
Asz jūsų, brangus prieteliai! 
neužmirsziu iki gyvas busiu.... 
Jieszkai brolau laimės czionai 
Amerikoje, ir asz jos jieszkau. 
Užtaigi nejieszkokime tenai, 
kur jos nėra, bet ten kur ji 
randasi, t. y. moksle. K ai j) 
tai butu gražu girdėti, kad isz 
mus lietuvių butu garsių rasz-, 
tinįkų ir taip prakilnių žmo
nių szioje szalyje. Taigi 
reikėtų gelbėti ir szelpti to
kius pavargusius jaunus vai
kinus, jieszkanczius mokslo. 
Dievas teisingas už tai nepa
liks be užmokesties ir atlygys 
szimteriopai, * O mums moky
tiniams prfgul atminti ant to, 
kad turime kūno karszcziausei 
imtis į mokslų ir neapversti 
artyino darbų ir savo valan
das, kurios kaip vandū bėga, 
ant niekų, kad paskui nesigai
lėtume ir neužtrauktume rūs
tybės Dievo ant savo galvos.

Su gūdone 
Vincas Dillionis.

— Chicago, III. 29 Hup 
pjuczio 95 m. Gūdotinas 
„Vienybės“ Rėdytojau! Nū- 
szirdžiai meldžiame patalpinti 
į savo garbingų laikrasztį szias 
kelias eilutes.

Mes, komitetas naujos lie? 
tuviszkos parapijos po vardu 
„Apveizda Dievo“, kuri dabar 
užsidėjo . vakarinėje)! dalyje 
miesto Chicagos, užpraszome 
visus parapijonus minėtos pa
rapijos, lygiai ir visus dievo
baimingus lietuvius, kurie no-
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ri prie parapijos prisiraszyti, • 
ant parapijinio susirinkimo, ' 
kuris atsilaikys 8 dieną Rug
sėjo 1895 m. 4 valandą po 
pietų, Pulawskio salėje, 800 
Ashland Avė, tarpe 17 ir 18 
ulyczių. Atėję iszgirsite, 
brangus broliai lietuviai, kad 
musų parapijos reikalai eina 
pasekmingai; kad ir dalykai, 
kurie mus iki sziolei trukdė 
ir nedaleido visiszkai sudrutė- 
ti, dabar jau pasibaigė.

Su gildone, parapijos 
Komitetas.

Sztai kalu minsi kilus 
anittos lamos

apie savo senos tėvynes brolius.
Irlandija viena . isz trijų di

džiųjų salų, sudedant! Euro- 
piszką Angli ją, dejūja po sun
kiu jungu proteslo'niszkos An
glijos; vienok isztikimas ir 
atsidavęs savo tautai ir kata- 
likiszkam tikėjimui ir laudisz- 
ka tauta, arba airisziai nenu- 
pillė ant dvasios, jie bepalio- 
vos kariauja apie įgyjimą sa
vo tautiszkos ir tikėjimiszkos 
liilsybės ir taip kaip szi szv. 
imtynė isz jų pusės nesiliau
ja, galima tikėtis, jog ji at 
eitėje pasibaigs pilna pergale 
Airiszių.

Isz priežasties didelio pris
paudimo angliszkos valdžios, 
ir isz to pakilusio vargo, dau
gumas Airiszių nustojo savo 
szalies, savo mielos tėvynės, 
persikėlė į Ameriką, isz dides
nės dalies į Suvienytas Valsti
jas.

Su gaileseziu ir skausmu 
szirdyse, persiskyrė jie su sa
vo giminėmis ir nusidavė už 
jūrių į tolymą - sveczią szalį 
jieszkoti geresnio likimo, o tai 
ne dėl savęs tiktai paežių, bet 
ir dėl savo giminių ir dėl liil- 
sybės savo godojamo tikėjimo 
ir tautos. .-— Jie su gaileseziu 
ir skausmu szirdies nusineszė 
su savim ir karsztą meilę link 
savo giminių, link savo tikėji
mo ir tautos, link savo myli

mos bet prislėgtos szalies, tė
vynės. Jie savo szirdyse nu- 
sineszė toli už jūrių į sveczią 
szalį tvirtą prižadėjimą, kad 
jeigu dangiszkas Tėvas dapa 
dės tolymam svetszalyj* dasi- 
gauti dėl savę geresnio likimo, 
tai visi sutikmėje ir meilėje 
gyvens; neužmirsz apie savo 
gimines, pasilikusius kentėti 
prispaudimus senojoj* szalyje, 
o savo prispaustai brangiai tė
vynei isz visų spėkų skubinais 
neszti pagelbą kaip dvasiszkai, 
taip ir medegiszkai; — ir kad 
szį prižadėjimą airisziai A mė
li koje suvis iszpildė, aiszkiai 
liudyja didelės iszeitės.

Sziądien airisziai Ameriko
je tveria geriausei suorganizil- 
tą ir didžiausią tautą, jų tikė 
jimiszki ir tautiszki fondai, 
kurie isz didesnės dalies susi
rinko isfz centų darbinįkų ai
riszių, sziądien yra skaitomi 
į kelis milijonus dolerių. — 
Sziądien airisziai Amerikoje 
grajina didžiausią politikiszką 
rolę, jie tveria didesnę dalį 
urėdu įkų, kongresmanų, sena
torių, jie pirmesnę vietą už
ima prekyboje, pramonėje, 
žemdarbystėje ir t. t. — Bet 
airisziai dasigavę tokio stovio 
neužmirszo apie d litus savo 
prižadus; pas jūs neužgeso 
meilė link savo brolių senojoj* 
szalyje, link savo mylimos Tė
vynės. — Jie kasmet milijo
nais gelbsti savo brolius ir 
aukauja ant aukuro savo tė
vynės, kad iszgauti dėl jos 
pilną liūsybę, kad iszgelbėt 
isz po neperkianeziamo jun
go angliszkos valdžios.

Apie tokį iszganingą spyri- 
mąsi amerikoniszkų airjszių 
aiszkiai liudyja sekantis at
sitikimas: lietelyje „Konti- 
neantal“ New Yorke atsilaikė 
I mą Rugpjuczio susirinkimas 
„Eksekucijiszko Skyriaus' di
dėlės irlandiszkos organizaci
jos Suvienytose Valstijose, 
žinomos po vardu „Ancient 
Order of IIiberniasay arba 
trumpai „21. O. JLa Ta or
ganizacija skaito pusę milijo

no sąnarių ir priguli prie jos 
žmonės visokios hituos, turtin
gi ir pavargėliai, dvasiszki ir 
svietiszki, taipgi visos airisz- 
kos draugystės.

Yra tai patrijotiszka orga
nizacija, veržiantys! iszgauti 
neprigulmingumo dėl Irlan - 
dijos ir vartojanti didelius 
fondus. — Sztai žodžiai, isz- 
tarti vardan tos organizacijos 
per virszinįkus stovinezius 
pryszakyje jos, turi didelį 
ženklinimą. Eksekucijiszkas 
skyrius virszminėtame susirin
kime isztarė sekantį nusprem 
dimą:

„Nusprensta, kad mes, aug- 
szcziausi virszinįkai organiza
cijos „A. O. II.“, susirinkę 
ant paprasto susirinkimo, tė- 
myjant dabartinį politikiszką 
padėjimą Anglijoje ir Irlan- 
dijoje, siuneziam irlandiszkai 
tautai savo karszcziausią ir 
szirdingiausią simpatiją isz at
sitikimo didelės ir didvyrisz- 
kos imtynės, kokią ta tauta 
veda apie nepriguliningumą 
savo gimtinės szalies, ir trok- 
sztam tai tautai Dieviszko pa
laiminimo jos tėvyniszkilse 
darbūse“.

„Nuspręsta, kad kaipo per
statytoj ai didžiausios irlan
diszkai - amerikoniszkos Or
ganizacijos szioje szklyje, Or 
ganizacijos,* kurios kiekvienas 
sąnarys trokszta neprigulmin
gumo savo tėvyniszkos szale- 
lės, prižadam szelpimą ir veik
mę musų organizacijos kiek
viename žingsnyje, kurį irlan- 
diszka tauta pripažįs už atsa
kantį ant įgavimo dėl jos ne- 
prigulmingumo“. „A. R. V/*

Isz szitų kelių eiluezių ga
lite persitikrinti broliai lietu
viai, kuriils taipgi bjaurus li
kimas prispyrė persiskirti su 
savo giminėm, su savo miela 
Tėvyne, ir persikraustyti toli 
už jūrių į svetszalį, taipgi 
jieszkoti geresnio likimo.

Taigi ir mum panasziai rei
kia sekti tai tautai; nebūti už- 
szalusiais link savo giminių, 
link tos musų szv. žemelės, 

ant kurios mes užgimėm ir 
kurioje silsisi kūnai musų 
garsių boezių, tėvų, protėvių.

„Susiv“. reikaluose.
Detroit Mich. „Susiv.“ kil

pos. 16 sąnar. užsimokėjo 
dvi posmertines po 30 c.

Paaukavo dėl Dom. Gvergž- 
džio kun. J. Žindžius 25 c.

I Vilkes-J> arre 1 ya. D r • tės 
szv. Mikolo užsimokėjo dvi 
posmertines 6 sąn. po 30 c. 
Pavienės motei’, taip gi po 30c.
1 Daukszienė Malė,
2 Demikienė Marė,
3 Rudakienė Agota.

Union City Conn. ,,Susiv.** 
kupos: užsimokėjo dvi pasku
tines posmertines 27 sąnar. po 
30 c.

C in einat i Ohio. Dr-tės szv. 
Kazimiero užsimoka dvi pas
kutines posmertines 6 sąnar. 
po 30 c.

Detroit Mich. „Susiv.“ kil
pos. Klaidų atitaisymas. 
N. 33 „Vienybės“ yra, jog pa
aukavo dėl Dom. Gvergždžio 
11 sąn. po 15 c., o turi but 
13 sąn. po 15 c.

Tuckahoe K. „Susiv.“ 
kilpos: užsimok, dvi posmer
tines 8 sąn. 30 c. ir Barzdai- 
tienė 50 c. metinės, aukos 
Dom. Gvergždžio Vincas 
Barzdai tis 15 c.

J homestead Pa. Dr-tės szv. 
Jilzapo klaidos atitaisymas, 
paaukavo dėl Dom. Gvergždžio 
20 sąn. po 10 c., turi but 20 
sąn. po 10 c. ir vienas 15 c. 
ir du sąn. dvi paskutines po
smertines po 30 c.

Morea Pa. „Susiv.“ kilpos, 
užmokėjo dvi posmertines vie
ną 94 metų, antrą szių 95 metų 
2 sąn. po 30 c. už paskiausias 
dvi posmertines užsimok. 17 
sąn. po 30 c., auka D. Gvergž. 
13 sąn. po 15 c. ir vienas 10 c.

M ai»ano y City Pa. „Su
siv.“ kilpos: užsimoka tris po
smertines 25 sąn. po 45 c., tik 
vieną posmertinę tos paezios 
kilpos 10 sąn. po 15 c.

Philadelphia Pa. užsimo-
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kėjo metinę už s. m. 95.
1 Žarnauckiutė Jūzapa,
2 Paszautienė Pelicia,
3 Petrauckienė Domicė.

Wilkes-Barre Pa. Dr-tė 
szv. Mikolo užmokėjo posmer- 
tines, viens už tij^, o antras už 
dvi.
1 Mockaitis Antanas, tris pos. 
45 c.
2 Radževiczia Abdonas, dvi 
pos. 30 c.

Pavienė.
1 Radževiczienė Petronė, dvi 
pos. 30 c. '

„Susiv.“ sekretor. 
Pranas Naujokaitis.

Prie Mahany City, kupos 
prisiraszė nauji sąnariai:
1. Rutkauckas Alexandra,
2. Dangelevyczia Jonas,
3. Zableckienė Marė,
4. Rinkevyczienė Salomea,
5. Szukis Pranas,
6. Gudavyczienė Karolina,
7. Godlauckienė Kazimiera,
8. Matusevyczienė Jieva,
9. Pasierckis Petras, s
10. Stankevyczia Jūzas,
11. Liutkevyczia Liudvikas,
12. Liutkevyczienė Antanina,
13. Tamulionis Mateuszas, 

. 14. Jakimavyczia Mikas,
15. Jakimavyczienė Ona,
16. Vaitiekūnas Jūzas,
17. Zanovis Jurgis,
18. Tamoszaitis Dominykas.

Prie Scranton, kupos: 
Mickienė Magdė. -

Waukegan, III.:
1. Machnickis Jūzas,
2. Indriliunas Vaclavas.

E(lwarsville,sz. Antano Dr.
1. Pavasaris Boleslovas?
2. Datonas Stasys?

G-romatnyczia.
Pr-ei szv. Ant. Edw. pri- 

siųskit metus dviejų naujai 
prisiraaziusių sąnarių, toks y r 
„Susiv.“ parėdkas, kad mes 
turime žinoti ir turėti knygose 
visų metus. Pagalios, prie jus 
draugystės galėjo prisiraszyti 
tik 40 metų, o dabar jau gal 
turi per 50, ką mes galime ži
noti? Jhisų užmėtinėjimas bu

vo neiszmintingas.
Taipgi kas jums sakė^?), 

kad kn. Žilinskas su kn. Zlo- 
torzinsku „ant seimo“ prisiža
dėjo paraszyti lementorių??

Dėl ko mokasi vis po 15 c. 
posmertinės, jau buvo iszaisz- 
kyta „Vienybėje“.

Mieli Broliai:
Nors geriausią darbą, ge- 

riausei norėtum atlikti ir ge- 
riausei darytum, tai visiems 
niekados neįtiksi, nės visados 
atsiranda žmonės „pikto bu
do“, kurie tav darys užmėti- 
nėjimus, datbą trukdys ir ar
dys gerus užmanymus.

Taip yra ir su musų „Susi- 
vienyjimu“, *

Bet anie užmėtinėjimai mu
sų garbingam „Susiv.“ ir jo 
komitetui, kaip centraliszkam, 
taip ir komitetams kūpu paei
na dėl to labjausei, kad musų 
„Susiv.“ konstitucija yra ne
pilna - nepaženklina kas, ką 
ir kaip turi nuveikti.

Ateina padėkim, „Susiv.“ 
reikalūse kokia abejonė, neži
nai žmogus kaip pasielgti, žiū
rai į konstituciją, o konstitu
cijoj4 nieko nėra. Tada darai, 
kaip numanai, o sztai, žiūrėk, 
jau vienam ar kitam nepasi
dabojo. Isz to paskui ir ne
susipratimai.

Taigi, kada dabartės arti
nasi szių metų seimas,- kada 
musų seniaus spaudytos konsti
tucijos jau beveik, suvis iszsi- 
baigė, szįmet, ant seimo, tu
rėsime musų senąją konstituci
ją gerai pertaisyti, dapildyti, 
kad naujas iszleidimas jau bu
tu daug platesnis ir aiszkes- 
nis.

O kad laike seimo konsti
tucijos dalykūse butu men- 
kiaus darbo tegul pavienei, 
kupos ir draugystės ir sziaip 
sąnariai da priesz seimą ap
svarsto, kame permainos ir 
dapildymai yra reikalingi ir 
tegul savo užmanymus bei nu 
tarimus pridūda centraliszkam 
komitetui.

Perbėgkime mes trumpą 
musų „Susivien.“ konstituciją 
paeiliui: „Kas link artikulo 
I - yra mus konstitucijoj pa
sakyta, kad „Susiv.“ pasire
mia ant draugysczių, kūpu ir 
„pavienių sąnarių“. Ant szio 
metinio seimo, man rodos, rei
kės įneszti projektą, kad pa
vienius sąnarius į „Susiv.“ ne 
priimtu kitaip, kaip tik, kurie 
iszvirszaus užsimokės po 5 
dol., isz kurių tai pinįgų mes 
jiems paskui galėsime atrokū- 
ti metines ir posmertines, nės 
kitaip su anais yra per daug 
turbacijos.

Kas link kūpu, tai turės 
but nusprensta, kiek mažiau- 
sei sąnarių gali kūpą tverti: 3, 
5 ar 6.. ?

(Toliaus bus)

Ms ajio ByM'M.
(Ibz mano atminties apie musų ke
lionę į Zemaibzius).
Ant marių kraszto Palangos miestelyj 
Kur gyven musų broliai žemaitėliai, 
Yr augsztas kalnas, By rūta vadintas, 
Žalioms puszelėms viražu j apsodintas.

Tautiszka daina.
Kiekvienas žmogus, man 

rodos, laiko sav už laimę, jei 
gali aplankyti senovės savo 
tautos paminklus, kurie szio- 
kiu ar tokiu budu yra pagar
sėję amžiiį gludumūse: pilės, 
atsižymėję narsumu kovoja su 
prieszais, ar kokiu nors kitu 
garsiu bei įstabiu atsitikimu 
jose buvusiu, pilekalniai, pa
žymėti istorijoje tautos - vis 
tai suteikia žmogui netik 
maistą mintiems, bet dar tvir- 
cziau pririsza jįjį prie savo 
tėvynės ir prispirta vardan 
jos kovoti su nevidonais pri
gimtos szalies.

Taip Gegužės mėnesyje 18- 
94 metūse, mes trys jauni kai - 
ežiai, būdami Liepoj u je, su
sitarėm apkeliauti Žemaiczių 
krasztą, dėl geresnio pažinimo 
savo žmonių ir areziau prisi
veizėti jų budui gyvenimui bei 
paproeziams, o labjausei ap
lankyti nekurtas vietas, dai
nose bei istorijoje minavoja-

I

mas. 17 dienoje Gegužio 
mėn. antroje valandoje po pie
tų, pasiėmę reikalingus kelio
nėje ryszelius, isztraukėm į 
pakrasztį Baltijos marių. Pa- 
kraneziu mes manėm pirm vis
ko nuvykti į Palangą, apvei
zėti Byrutės kalną — kalną, 
kur didis Lietuvos kunįgaiksz- 
tis Keistutis, bemedžiodamas, 
susitiko su gražiausiąja anos 
gadynės mergina, pasiszven- 
tusia dievams - vaidelyte By- 
rūta. (Pasekmė szitę susitai
kymo buvo ta, kad Keistutis 
vogtinai parsigabeno ją į savo 
sostapilį, Trakus, ir ten su ja 
apsivedė. Vaisiumi jų meilės 
butfo Vytautas — narsiausias 
didžių kunįgaikszczių savisto
vios Lietuvos).

Mes ėjom.pėsti ir turėjom 
dvi nakvynes iki pasiekėm 
Palangą. 19 d. ketvirtoje va
landoje po pietų patėmijom 
ilgą tiltą, įsikiszusį į marias; 
tai tiltas maudyklių, įtaisytas 
grovu Tiszkevycziumi. Nors j 
Palangos ir nesimatė - nės 
buvo už puszyno, bet kad jau , 
netoli, mes supratom isz to, t 
kad czionpat jau, pamariu, 
vaiksztinėjo miesti'szki ponai, 
beje žydai ir mokytiniai vieti
nės progimnazijos. Neilgai 
trukus buvom jau Palangoje.

Palanga, kaip jau žinom isz 
dainos, guli netoli nū marių, 
gana szvarus, nors kaip visur 
po Žemaitiją ir Lietuvą apgy
vendinta daugiausei musų bi- 
cziūliais — peisakais. Medi
nė prasta katalikų szventny- 
ežia, progimnazija, kurioje 
mokinasi beveik vienų tik Ze- 
maiezių vaikai, iszskiriant ne
didelį skaitlių žydų bei kitų: 
randasi ir gintaro pabrikas 
(dabar uždarytas), ir gražus 
sodnas arba parkas grovo 
Tiszkevycziaus, kame per visą 
laiką maudyklių grajija kas
dien muzika; yra taip gi ir 
nekurtos įrėdnės valszcziaus.

Padėję vieton ryszelius, 
skubinomės aplankyt Byrutės 
kalną. Pirmą syk atsilankę 
į Palangą mes nežinojom į
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katrą szalį guli tas kalnas. jį prigimtiniais reikalais. .. tankiai szventvagiszkai pake- vimo starostos, ir neviena kar-
Beeinant per miestelį susitin- Vietą musų džiaugsmo už lia ranką ant gimdytojų savo. ežia aszara suvilgė pasenusius
kam būrį mokytinių -progim- ėmė liūdnumas; Bet ką ga- Prisiveizėki m pasekan- skrūstus.
nazistų, kur czion, broliai, By- Įėjom daryti? Atsidusėjom ežiam tiesdarymui: (sudui). Nedėlios dienoje, žmonės
rutės kalnas?“ paklausėme jų. tik ir su skausmu szirdies ap- Seredos dienoje, senas žmo- būriais ėjo į bažnyczią, kur ir
Jie parodė mums kelią į puszy- leidom tą vietą. gelis Jurgis Ivoszka, naszta senas Ivoszka pėsezias žygiavo.
ną. Už keletos minutų pa- Saulė jau nėrėsi į Baltijos amžiaus pakuprįtas, ramsty- Einantiejie tankiai traukėsi isz
matėme kalną į kokias 80-00 vandenius, kada pargrįžom į damasis lazda atėjo į valscziaus kelio važiūjautiems; tarp ku-
pėdų augsztumo, ir ant pat miestelį ant nakvynės. rėdystę: kur radęs starsziną ir rių buvo ir Silvestras Ivoszka,
jo virszunės koplyczią.

Tai ir buvo Byrutės kalnas.
Kyrupis. tįįsdarius skundėsi, kad sūnūs 

Silvestras, paveržęs rėdymą
katras pasikinkęs porą gerų 
arklių, ir įsodinęs jauną savo

Neiszpasakytas džiaugsmas PATĖVIAI. ūkės, apsiraszė dūti tėvui kož- paezią, -greitai lėkė, o pavi-
apėmė mus, kada stojom priesz ną metą: rugių 5 purus, avižų jęs einantį tėvą, nesakė: tėvai
tą garsingą liudytoją praeitės 3, miežių 2, žirnių 1, penėtą sėskis į vežimą; bet suszukęs
musų. JP ELSSLkLGL meitėlį ir 5 rublius ant drus- traukis isz kelio! subaudė ark-

Byrutėš kalnas guli į pietų 
- vakarų kertį nū Palangos,

Įsz tikrų atsitikimų, paraszyta 
Aleksandro (ružuczio.

(Tąsa.)

kos ir batų, pasodyti bulvių
3 purus, linų 3 gorezius ir dvi

liūs ir greitai nuvaževo; o se
nas tėvas su prakaitūtu veidu

tolumo apie viorstą; isz visų lysves batvinių, o taipgi szerti ir nusopuse szirdžia, toliaus
pusių jūsia jį puszynas, tik nū XII. karvę ir avį - dabar sūnūs ne- vilkosi.
vakarų prieina marės. Daina Teisdarinės valsczių: pildydamas apsiraszymo šavo, Atskyriame kambaryje mies-
skelbia buk „Žalioms pusze- Didelę malonę valdžia pa- vietoje grynų javų dūda pas- telio karezemos, stovėjo ant
lėms virszuj apsodintas“, bet rodė, prilikdama valsczionims turlakus, kuriūse daugiaus yra stalo butelis nugrinintos ariel-
dabar tik pakraszcziūse teau teisdarymą; bet artojai nemo- pelų kaip grūdo; už penėtą kos ir du buteliai bavarsko
ga puszys, pati gi viražu nė kėdami brangįti tas geradėjys- meitėlį primėtė pridvėsusį žie- alaus. Silvestras Ivoszka tau-
plika ir dailiai aptverta žaliai tęs, neapžvalgiai renka į teis- mos parszą, bulves pasodino kiai užgerdamas vaiszino sta-
malevotomis tvoromis, o vi- darius tokius žmones, kurie blogiausioje žemėje, ir tas pa rostą, kurs iszlenkęs keletą
duryje jų iszmuryta koplyczią prie pildymo apžado savo, ne- ežias gailėdamas, taip tankiai czierkų, atsiliepė:
su stiklo durimis, per kurias turi reikalingų privalumų, ir sumetė, kad nei aparti nei ap — Matai Silvestruti - tėvas
galima matyt visą beveik vi- sudėtą į rankas jų teisybę kaupti negalima, linus pasėjo apskundė tavę, kad jį didelei
dų; ant sienos, po deszinei pu- pardūda už pinįgue - pasaky- į tokį samanotą plėszinį, kur skriaudi ir apsiraszymo savo
sei altoriaus kabo apskritūse site, kad nevisi teigdavai yra negalėjo iszdygti, batviniams nepildai.
rėmūse lentelė su paraszu: blogi; gal tai būti, neginczy- vieną lysvę davė, karvę ir avį — Neteisybė, pone starosta,
„Koplyczią ta stojos per ru- eime; vienok neatsitiko mums vienais sziaudais szeria, o pri- asz viską prigulineziai atidū-
pesnius kunįgo Konstantino gerų teisdarių valscziaus ma- žadėtų penkių rublių, visisz- du, bet sukvailęs senis pats
Stepanavycziaus, Palangos tyti. kai nedūda sakydamas, kad nežino, ko nori - sakė Silves-
klebono, kuris isz tų rupesnių Daugumas szios gadynės tėvui pinįgai nereikalingi. tras Ivoszka.
prapuldė sveikatą ir persikėlė vaikų didelei negūdoja pase- Vargszas Ivoszka taip pa- — Atvažiūsu pasiteirauti,
į amžinastį 8 dienoje Gegužės nusių savo tėvų, skriaudžia siskundęs starszinui ir teisda- kas ten isz jūsų yra kaltas?
1870 metūse etc. anūs, ir rėdą gaspadorystės riams, praszė: priversti sūnų, — Lauksiu tamistos; o kad

Isz dviejų pusių kalno į tai- veržia - tėvai negalėdami su prižadą savo prigulineziai at- dėl kvailų iszsimanymų dova-
syti mediniai laipsniai, jau ge- vaikais sutikti, priverstinai likti. nai nevažinėtu met, tai asz
rokai aplūžę; tame szone, kur paveda ūkę vaikams, o tie ža- — Galėtu seni melūji? - at- kasztus užmokėsiu, ką kalbė-
laipsniai veda į pamarį, tarp dėdami tėvams dūti maistą, si liepė starszina. damas Ivoszka, įbruko ataros-
Vidurip jų auga drūta puszis; taip vadinamą ordinariją, — Nemelūju ponuti, neme- tai du rubliu.
žievė jos visa iszbraižyta ir valscziaus rėdystėje apsiraszo, lūju — verkdamas atsakė Bereikalo, Silvestruti, be-
iszpjaustyta: ar tai niekadėjai kiek tos ordinarijos ant metų Ivoszka. reikalo - sakė starosta kavo-
mokytiniai iszbraižė ją, ar gal prigul — rodosi aprubežiūtas — Jus seniai visūmet dėl damas pinįgus į kiszenių.
aplankautiejie Byrutės kalną dalykas: reikėtų vaikams pil- niekų su vaikais pjaunatės - Du prieteliu, iszgėrę butelį
keleiviai iszpjauna pirmutines dyti prižadus' savo, o tėvams tarė vienas isz teisdarių. arielkos ir du buteliu alaus,
raidės savo vardų - dėl atmin- ramiai gyventi, bet netaip de- — Asz n esi pjaunu dėl nie- nūszirdžiai persiskyrė. Staros-
ties. dasi: nės blogi vaikai prižadė- kų; bet nenorėdamas badu ta prižadėjo atvažiūti praslin-

Mes taip didžiavomės galė- tų trupinių, neatidūda prigu- mirti, teisybės jieszkau - atsa- kus nedėliai, o nedoras sūnūs
ję aplankyt tokią vietą, jog lincziai tėvams, kurie pritrukę kė Ivoszka. z džiaugėsi isz to, kad tėvas nie-
nedaug reikėjo, idant nepra- maisto skundžiasi perdėti- — Eik namo - asz atsiųsiu ko nelaimės.
dėti muszt žydų, kurie būriais |niams, pas katrūs retai randa starostą perveizėti, kas ten tarp Praėjus nedėliai, starosta
besivalkiodami, (nėsa tą dien teisybę — pragaras verda na- jūsų yra - pasakė starszina. atvykęs į namus Ivoszkų, isz-
buvo jų „szabasas“), užlipo mūse, o iszgamiai vaikai ne- Po tų žodžių Ivoszka nuleidęs gėrė butelį arielkos ir prisi-
ant kalno ir pradėjo bjauroti • verti vadintis krikszczionimis, galvą ėjo namon laukti pribu- valgė deszrų; o senam Ivosz-
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kai nėjokios teisybė* nepadarė.

Nemitęs senis ir pravargęs 
keletu nedėlių, seredos dienoje 
antrą kartą nusivilko į rėdys- 
tę, kur starszina prisakė: at 
einanczioje seredoje paszaukti 
į valscziaus teisdarinę abudu 
Ivoszkus ir keletą kaimynų.

Paženklintoje dienoje senas 
Ivoszka, įriszęs į skepetėlę d li
tus per sūnų pasturlakus ja
vų, vaitodamas ėjo į teisdari- 
nę, o sūnūs ten anksti atva
žiavęs, ir karczemoje privai- 
szinęs tris savo* liudytojus ir 
teisdarius, o taipgi paskuti
niams davęs po rublį, drąsiai 
į teisdarynę pribuvo.

Trys teisdariai gerai įgėrę, 
sėdosi prie stalo ant kurio sto
vėjo kryžius.

— Jurgi Ivoszka! kūmi 
skundiesi ant sunaus Silvest
ro? - užklausė vienas isz teis-

— Anądien asz tamistoms 
sakiau, apie skriaudimus ma
no.

— Ar mes galim atminti, 
ką priesz keletą nedėlių kal
bėjai? - isztarė teisdaris.

— Jeigu tamistos neatme
nate, tai su skausmu szirdies 
antrą sykį skriaudimus mano 
apsakysiu - vietoje javų, sū
nūs dildą mafi szitokius pas
turlakus - tą kalbėdamas se
nas Ivoszka, iszriszęs isz ske
petėlės, keturiese kampūse 
surisztus grudus rugių, avižų, 
miežių ir žirnių, atskiriose 
kruvutėse, papylė anūs ant 
stalo.

Teisdariai paveizėję į gru
dus paklausė Silvestro, — ar 
tokius javus tėvui davei?

Begėdingas sūnūs pažiūrė
jęs į grudus, atsiliepė: - tai 
ne mano dūti javai; asz daviau 
tėvui grynus, o czion pastur
lakai.

— Kaip tu, vaike, gali sa
kyti, kad ne tavo dėti javai? 
- su aszaromis isztarė tėvas.

— Melūji! tėveli, melūji! - 
norėdamas manę įkąsti, kas 
žiu isz kur gavai tūs pastų r 
lakus ir czionai atnesziai - są 

kė nedoras sūnūs.
— Taip kalbėdamas, mano 

vaike, tu nebijai Vieszpaties 
Dievo, ir nesigėdi žmonių - o 
už meitėlį dėl ko daviai man 
pridvėsusį žieminį parszą?

— Daviau ne parszą, bet 
tikrai nupenėtą meitėlį - apie 
tą gal pasakyti esanti czion 
kaimynai.

— Neteisybė! neteisybė! - 
dėlko gi neatidūdi man pen- 
kių rublių, prigulinczių ant 
druskos ir avalinės?

— Neturėjau pinįgų, tai ir 
nedaviau - rudenyje atsiteisiu.

— Tu vaike visaip skriau
di manę - bulves sumėtei taip 
tankiai, kad ir apkaupti nega
liu, linus pasėjai į tokią žemę 
kur nereikėjo rauti, o batvi
niams vietoje dviejų lysių da
vei vieną.

— Bulves sodinau lygtai 
su savaisiais, o sėdamas į plė- 
szinį linus, tikėjausi gerų; kad 
neužderėjo tai asz nekaltas - 
batviniamsgi nors daviau vie
ną lysią bet toji buvo ilgesnė 
ir platesnė už dvi lysias.

— Taip melsdamas tu ne
bijai Dievo; o kaip tu iszszė- 
riai karvę ir avį? - kalbėjo 
senas Ivoszka.

— O kaip iszszėriau? ly
giai su savo galvijais iszmai- 
tinau ir gana.

Po iszklausymo abiejų pu
sių, teisdariai klausinėjo trijų 
kaimynų, kurie gerai prigir
dyti, visūse dalykūse sūnų 
teisino, o tėvą nukaitino.

Ant galo teisdarynė atme
tusi visus skundus Jurgio I- 
voszkos, isztarmią savo nus
prendė, idant prigulinczius tė
vui penkis rublius sūnūs ru
denyje atidūtu.

Senis Ivoszka pakėlęs akis 
į dangų ir isztaręs: Dieve Tu 
matai teisybę! verkdamas isz- 
ėjo. - Taip skriaudžiamas se
nis, keletą metų pravargęs ir 
nedaėjęs teisybės, pasimirė.

Didelis Lietuvos poetas 
Ądomas Mickevycze „Diedū 
se“ savo pasakė: „Kad imtu
mei nejautrų akmenį, kuriami

Dainos.
Surinktos Krupių parapijoje, 

Sziaulių paviete.
28.

O kur mudu jauni nujosim, 
Szią tamsę naktelę nakvosim? 
Už puszynėlio sodelyje 
Tame sodeaug4 jauna mergelė, 
Ten mudu jauni nujosim, 
Szią tamsę naktelę nakvosim. 
Tekėk mergele už manęs! 
Sunkių darbelių nedirbsi, 
Kalne rugelių neriszi, 
Sodne obūlėlius raszkysi, 
Svirne rieszutėlius gvaldysi,

smaginąs kūdikis, ir su tūnai 
akmeniu toli vaikszcziotum 
po svietą, o isz tolymos szalies 
pagrįžęs į tėvynę, tą patį ak
menį tam paežiam žmogui, 
dabar jau gulineziam grabe 
seniui, po galva padėtumei, 
tai kad isz to akmens, karti 
aszara neiszvarvėtu, tada jį 
tiesiai mesk į peklą“. Jeigu 
pagal isztarimą poeto, akmū 
nejautrus ant liūdnos dalies 
žmogaus, vertas mesti į peklą, 
tai kokios baisios koronės ver
ti yra vaikai, neturinti pasi
gailėjimo dėl gimdytojų savo?

Drebėkite? nelaimingi per
dengto j ai prisakymo Vieszpa
ties Dievo, nės už varginimą 
tėvų smarkiai busite nubausti.

Dėl paveikslo apraszėm vie
ną teisdari nę, o tukstaneziai 
paveizdžių neteisybių, kurios 
valsczių teisdarynėse atsitinka, 
palikę uždangoje, isztarsim, 
kad tose teisdarynėse naszlės, 
naszlaicziai ir vargužiai, labai 
retai atranda teisybę; nės dau
gumas tamsių ir nedorų teis- 
darių už butelį arielkos ir 
rublį pardūda artymą drauge 
su dusze savo.

Rasztas szventas sako: 
„Teisdariai žemės! Asz (tai 
yra Dievas) sūdysiu neteisybes 
jūsų“.

Dėlto teisdariai ir perdėti- 
niai valsczių nustokite skleisti 
neteisybes, nės smarki ranka 
Vieszpaczio užgaus jumis.

(Toliaus bus.)

Už balto stalo sėdėsi, 
O su manim meilei kalbėsi, 
Sidabro raktelius nesziosi, 
Kiek norėsi tiek iszmiegosi. 

Liutikei 7 Kovos, 1888 m. 
Marė Beinoriczia. 

29.
Už jūrelių už marelių oi oi, 
Grajis kazoke ant kortelių oi 

oi oi, 
Aug4 matuszė tris dukreles, 
Kaip darželyj4 lelijėles. 
Viena audė antra siuvo, 
O szi treczia szilkus verpė. 
Vai matusze, matuszėle, 
Dūk man savo dukterėlę, 
Dūk man szitą dukterėlę, 
Plonų sžilkų verpėjelę? 
Kad nedūsi tos dukrelės, 
Mirsu iszskausmo szirdelės!

1

Vai matusze matuszėle, 
Kur kavosim bernelį? 
Kur bernelį mes kavosim, 
Gailestėliu numirusį? 
Ar į augsztąjį kalnelį? 
Ar į žalę puszynėlį? 
Ne į auksztąjį kalnelį, 
Ne į žalę puszynėlį, Įx 
Bet į rūtelių darželį, - S 
Tarp lelijų ir roželių. 
Kada rūteles ravėsi m, 
Aną jauną paminėsim;
Kada žales rūtas skinsi m, 
Tada vardą jo atminsim, 
Kol‘ vainikėlį uesziosim, r 
Palavą minavosim.

Liutikei 7 Kovo, 
Marė Kuszlevyczia.

Margumynai.
— Trumpa pravardė. Ka

ralius Szpanijos, Azijoje, su 
su kuriflm Prancūzija vedė 
karę, taip vadinasi: San
de! z- F ra P a ra m i n d r- M a h a 
— Koulanlankurn-Fra — 
Khoula-Korn Klav. Tegul 
tai dabar kas palaiko atmin
tyje ir greitai isztaria.

— Pėkszti aplinkui svietą. 
Du jauni amerikiszki yokiė- 
ežiai leidosi pėkszti aplinkui 
svietą. Jie apsiėmė apeiti į du 
metu. Dabar jau randasi ke- 
ionėje nū 10 Birželio 1894 m. 

Jie dabar randasi Berlyne, o 
sz ten eis per Bosiją ir Aziją 

atgal į Ameriką. Ant dienos 
jie padaro 12 mylių.
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki-Lublino unijai.

PABA8ZYTA 8IMAN0 DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVERSITETO PHILOSOPHIIOS IAUI8T10.

. \ v
(Tušą), j

L ■ ,
Taip Vytauto pergalės nevieiTpaczioje sziaurėje, bet ry- 

tūse ir vakarėse sklidurio, kas apraszys tos gadynės galybę 
Lietuvos ūkės, kurios rubežius nū Žemaiczių juros iki Jūda- 
jai jurai ir Dunojaus upei tęsėsi, į rytus lig upei Donai ir 
Ugrai, į vakarus antrapus- Draiczino ir Bielsko baigėsi, viso 
to kraszto Vilnius buvo buveine. Nebuvo toje gadynėje nei 
karingesnės nei stipresnės, nei garsesnės už Lietuvių tautą; 
kaipogi neveltu ciesorius, iszkildams į surinkimą Bažnyczios į 
Konstanciją, kaip virsziaus minavojau, Vytautui paliko sau
goti krikszczionybę visoje pasaulėje nū antpūlių netikėlių, ir 
taip lėtingesne buvo senų dienų dorybė Lietuvių, nekaip krik- 
szczionių gamta ir gudryba, kurie susikerszę tarp savęs nebra- 
do geresnių sav užtarytojų, kaip Lietuvių.

Pasibaigus toms paliauboms, noris abi pusi ginklavosi, 
czionai ilgainiu sutarė ant to, jog kaip ciesorius nuspręs, tūmi 
abi pusi kakinsis, kursai, atkeliavęs į Breslavos pilę, Silezijo
je, tokį dekretą akivaizdoje daug didūmenės apreiszkė: Toru- 
no sandaros tur atleistos būti, kryžeivių rubežius po sena pa 
likti, Žemaiczius valdys Jaugalius ir Vytautas iki savo gyvai 
galvai, judum mirus teks kryžeiviams. Pilę Jesnie Jaugalius 
tur grąžinti zokonui, kryžeiviai upę Drevencas adara laikyti, 
pilę ir malūną Libicz sugriauti, dėl pastyrunyjimo Ztotorijos 
pilės 25000 vengrų auksinų Jaugaliui užmokėti, rubežių 
tarp Mozurijos ir kryžeivių po sena laikyti, abejiem amžinai 
zolas ir abidas užmirszti, prekybą taupyti, imtinius paleisti, 
beigi tūlose vietose pilių priesz piles nestrunyti. Kas tokį 
dekretą, kuriame noris punktą sulaužytu, tas 1000 svarų si
dabro turės szilti. Siuntiniai Lietuviai ir Lenkų pratestavo- 
jo tenaigi akivaizdoje vieszpaczių, stygavodami, jog ciesorius, 
neperveizėjęs rasztų, dekretą iszdavė ir įkandėn iszleido bė
gtinus su ta žinia pas Jaugalių ir Vytautą, kuriūdu Lietuvoje 
pasitiko; iszgirdusiu tą neteisybę baisiaLsupyko; raszytojai 
tos gadynės sako, jog atėjus tai žiniai itTustu liutu nusibau- 
busiu, už vis Vytautas, kursai tūjau buk atsiliepęs, jog jis 
ciesoriaus nekvietė į savo sudžias ir savo žyme nei vieną rasz- 
tą nepatvirtina: todarin jis ir ciesoriaus dekreto neklauso. 
Veltu kryžeiviai savo rasztūse stygavoja pasaulei Lenkus ir 
Lietuvius esanczius viena tauta, tą patį ir popiežius Martins 
V sakė. Bet Vytautas to tarėsi negirdįs. Ciesorius Vytautą 
gaubdams, atleido pas jį siuntinius, bet jis nieko neklausė ir 
Žemaiczių kryžeiviams niekaip nenorėjo (atidėti. Perr.) ir 
rubežių į antrapus Nemuno už girios perkelti geidė; ilgainiu 
vos ne vos minavoti siuntiniai iszklukė nū jo paliaubų pail
ginimą.

Tūmi tarpu Czekai, dygdami anturėti savo liūsybę, pa
trako ir nebstengdami daugesnei desziratinių beiszszilti, apsi
skelbė popiežiaus nebklausyti, ciesorių nū savo ukės-sosto 
nustūmę, su jūmi baisiai baisesniai kariavo, nebįinanydami 
tokioje rustoje dienoje kur bedingti ir nū ko pagelbos begau
ti, atleido siuntinius į Lietuvą Jaugaliui ir Vytautui siuloti

'i

savo ūkės karūną. Pirmasis tūjau jiems atsakė: ,,senatvėje 
esu ir neįgaliu paežių krikszczionių nevien atskalūnų bevai
kyti”. Mažne taippat ir Vytautas atsakė. Jaugalius dar 
pats ketėjo ciesoriui Zigmantui į talką priesz Czekus traukti, 
jei jis pasiima kryžeivius isznaikinti ir Parusnį su savimi pa
sidalyti; ciesorius ant to nieko neatsakė, bet norėdama jį 
gaubti ir savo talkėju regėti, žadėjo savo dukterį iszpirszti, 
nesang Jaugaliui ir žmona Peleskatė tūm paežiu laiku buvo 
mirusi, jei dėl savo jaunumo jo duktė negalėtu tekėti už jo, 
tad jam ketina naszlę Vadavo, Czekų karaliaus, iszpirszti, 
kuri jam kraityje Sileziją atgabentu. Ciesorius gailindama 
tūs žadus Jaugaliui, kaip galint jį tildė. Kad tūm tarpu tas 
ciesorius raszė d. mistrui kryžeivių, liepdama, idant jis visa
dos apie pakajų kalbėtu su Lietuviais ir Lenkais, o gaudama 
pragumą pasalu jūs neginklūtus antpuldinėtu, imstytu ir 
skardytu, sutraukus Lenkams ir Lietuviams kariauną aiszkios 
muszos vengti, pakajaus lugoti, sandarauti, o patvirtinimą 
sandarų popiežiui ir ciesoriui palikti. Bet tas pasąlamas cie- 
coriaus iszsireiszkė tokioje dingstėje. Numirė u bags prasza- 
lietis Lenkūse Konin pilėje, kursai stipdams 1 u gojo, idant jo 
lupatus nusiųstu kamendotui Toruno. Tas dinkterėjo klau
santiems. Pradėjus kratyti skaras nabasznįko, rado cieso
riaus gromatą lupatūse įsiūtą, kurią tūjau parodė popiežiaus 
siuntiniui, o patys ėmė ginklėtiesi į karę.

Czekai pasirįžę liūsais gyventi ir taip tikėti. kaip jiems 
rodėsi, kraują latakais gožė, grumdamiesi iszpaskūjo su cie
soriumi Zimontu, bet regėdami nestengsę, atleido vėl siunti
nius nū Lietuvių talkos klūkti. Kas tą galėjo minti, jog 
Czekai, kurie pirm 150 metų atėję su savo karaliumi į Lietu
vą, visugerąją jos srytį Somiją arba Žeiniją vadinamą nuka
riavo ir Karaliaucziaus pilę tenai įkūrę, adavė su visu krasztu 
Vokiecziams, tiems nū kurių sziądien plėszami sav liūsybę ir 
gyvybą glaudėsi pas Lietuvius, kuriems tiek nelaimų buvo 
pridarę. Rustas likimas tautų szioje pasaulėje. Czekų 
siuntiniai, kaip sakiau, atkeliavę į Merkinę, rado Vytautą ir 
Jaugalių bemedžiojaneziu, kuriūdum vėl siulojo verdami savo 
ūkės karūną, stygavodami, Sileziją senų dienų srytį prie Len
kų, kurią jie apent jiems grąžina, jeigu tiktai imtu jūs gelbė
ti. Be to dar Lenkai, Czekai, Merai yra vienos kilties tautos 
ir gal ilgainiu vieną ūkę įkurti, kuri gana bus stipri priesz 
kryžeivius ir ciesorių, visupranariausį Lenkų neprietelių 
stempti ir jį ramdyti. Vytautas tūm tarpu abejojo, gailėda
mas nelaimingos tautos ir, digdams ant ciesoriaus apmaudą 
nugiežti, vaiszino siuntinius, bet ilgą laiką rymojęs nepriėmė 
nei jis jų karūnos.

Pernykszcziai, negal žinoti lycziaus, Žemaicziai patrakę, 
savo naują vyskupą ir kuningus iszujo ir bažnyczią sudegino; 
tūmi dar nekakindainiesi, kryžeivių krasztą ėmė siaubti, užvis 
apygardas Klaipėdos didei baisiai kardu ir ugnia nuteriojo. 
Vytautas buk liepęs jų 60 tėvūnų, kaip sako, nukirsti. Rasi 
ilgainiu atsiras koki rasztai, kurie tą notį iszreiksz.

(Toliaus bus.)
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10c.
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Vienybe

ATSISVEIKINIMAS
Su

„Kūdikiu“.
Sudiev broliukai, sudiev meiliejie,

Skiriūsiu asz nū jūsų,
Ar besueisim, besusitiksim, 

Ar bepasi matysi m?
Iksziol mes buvom tarp savęs broliais

Sunais vienos motinos,
Dargi gal vienas kitą užmirsziin, 

Pažinti nebnorėsim;
Kiti turtingais, gal ponais stosim, 

Kiti vargūse žūsim;
Gal sa vo kalbos iszsižadėsim,

KFtų dievams tarnausim;
Gal kur prapultum placzioj* pasaulėj*

Kitas už jūrių, placzių vandenų, 
Gal sav vietelę rasim;

Kitas su audroms, bangoms - kariau
dama,

Kitas gal smarkios kovos ugnelėj* 
Galvelę paguldypim...

Dūk it man ranką, kars/.tai paspaukit, 
Prie szirdelės priglauskit;

Sudiev, broleliai, sudiev, brangiejio, 
Jau nebesiinatysim!

Patarles
Vagiui sprunkant vienas 

kelias, vagį jieszkant daug.
Vaikszczioja rankas susidė

jęs, kaip atsisėjęs.
Vaikų kaip pupų, dflnos nė 

plutos.
Valgyk, kad duszia kūno 

nepamestų.

Vargas vargą prispiria (re
mia).

Varlė jauezio nepraris.

TimyBte UM!
Chicagoje Moksliszka Dr-tė 

Simano Daukanto atgrajys 
pirmą lietuviszką teatrą „Pjo 
v y nė Kražiūse“, 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

V18118 
ant to

mis akimis kaip Maskoliai žu
dė Lietuvius Kražiūse 
metūse.*

Dėlto užkviecziame 
lietuvius ir lietuvaites 
vakaro prisirengti ir pribūti 
pamatyti tą gyvą paveikslą 
„ Kankinimą Lietuvių Kra- 
žiuse“.
Uzpraezo Dv tė S. Daukanto.

Apgarsinimai
— Isz Chicagos. Czionai 

lietuviai dasilaukė vieną ir 
geriausią lietuviszką krautuvę 
aikrodėlių: Kelpsch Noreiko

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 pardCidami ne tik
tai vienus laikrodėlius, bet ir 
visokius daiktus kaipo: raa- 
szinas dėl drukavojirao 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 
resavok taip: 
reiko et Co.

Ad-
Kelpsch, No-

105 Brown St.
Chicago Ill.

Uždėjau drapanų krautunę 1-rną 
(įeiną Rugpjuczio ir pargabenau vi
sokio tavoro, kaipo tai: siutų, keli- 

t. t. Taipgi esiu apszauktu kriau- 
czium ir pigiau ir geriau pasiusu 
kaip kur kitur. Siutus siuvu nil $12 
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.

Su (bidone W. Pawlak‘as 
įN. 102 Main Street 

rf Plymouth, Pa.

Gera vieta dėl biznio: karcziaina, 
krautuvė valgomų daiktų ir mėsiny- 
cziayra-ant pardavimo mieste Wil- 
kes-I3jacr’re, Pa. Priežastis pardavi
mo yra ta, jogei esiu jau per senas

ir norių atsilsėti. Viską pardiisiu į 
pigiau, negu pirkau. David Salaberg

Northampton St.
Wilkes-Barre, Pa. [35]

Kningos
pargabentos isz užmarės

75C.

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

1.00c.

tt5c. 
10c. 
40c.

Aukso Mtorius, arba Bzaltlnis dangiezku skar- 
bu 2.00 iki 3 00.
Garbe Diewuj ant auksztybės ,, „ ,, >1.50. 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Knlnga giesmių arba Kanticzkos „
150 Psaltnu Dowido karaliaus ant 

paveikslo kantlcskų
Istoriszkos doasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vieszpatles Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo „ „ ,,
Gyvenimas Marijos ,, ,,
Menuo -izwenczlauslos Marijos Panos 
Sopulej Motynos Dlewo ,, „
Kvangelljos supuikeis apdarais 
Gywenlmaj S/.wentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožnų dal| po ,, „
Gyvenimas szv. Benedikto Labro , 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 
ls to r isz ko s knįgos soietiszkos įtalpos. 
istorija Lietuvos ,, „ „ 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija Ilk.
Apllnkrasztis kun. Petravycziaus ( Vilniaus 

džiakonystės kuningus 1870 m. „ 5c.
Už kų mos lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži kn|gutė kurioje apraazyta 
visi musų prietikiai su lenksiant pat 

krikszto Lietuvos se. 
40c 
20c. 
30c. 
10c.

15c.

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

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

15c.

20c.

15c.

Žlponas bei žlponė „ ,,
žirgas ir valkas ,, ,,
Vytautas didis Lietuvos kUn|galksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis ,, 

Knįgos poetiszkos. 
Senkaus Jurgis „ ,,
Vltoliorauda, puikus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
D&nelalczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvyniszkos giesmės — —
J&kaunos dainos „ ,,
Naujos dainos ,, ,,
Birutės dainos ,, ,,
Tėvynainių giesmės ,, ,,
Petro Armino rasztai — eilės 
Pagirėnų gobtu vės — teatraltszka
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczio, 
Apysakos. 

Palangos Juz.e, linksmi skaitymai ,, 
Kas teisybė tai neinelas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo
llistorlje apie gražų Mtgelonų, dukterį karaliaus 

isz Niaiolioir apie Petrų kareivi 
l*ajud|kime vyrai žemų, puiki apysaka 

paraižyta patrijotiszkoje dvaaėje pagal 
vengriszkų pono A. isz B. autoriaus 
kn|gntėi „Kas teisybė tai ne melas 

Pasaka apė Hzaltabuzliis (Jdkinga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis ,, „ ,,
Valkų knlngelė ,, „
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur meilė, ton ir Dievas 
Kas kaltas 
Negirdėtai datgtas 
Pasakojimas apie vaitų ir Jo rasztln|kų 
Senis Makrickas 
Vakaras Tilviko pirktelė 
Gyvenimai Stepo Itaudnosio ir kiti naudingi 

skaitymai. [ketvirta dalis 
„Szlaulėniszkio Senelio”] 15c.

Moksliszki rankved&iai ir 
kitokios knįgos 

Knlngadėl iszsimokinimo visasvietlnėe kalbos 15c 
Apie buwimu Dlewo ,, 
Grleszninkas priverstas metavotis 
Pamokslai apie trasų „ 
Talmudas ir musų žydai ,, ,
Szkala su kalba 
Frleezauszris

20c.

15c.
5. 

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

5c. 
5c. 
5c. 
5c. 
5c.

5C. 
15c.

5C. 
10c. 
20c. 
2VC,

10c. ’ 
40c.
15c.
20c. 
15C. 
75c. 
30c. 
25c.
15c.
5c. 

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

10c.
5c.

1 Kaip (gyti pinigus Ir turtų „ 20c.
Į 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 gaspadinė 10c.
Žodynai kun. M. Miežinio >200.
Naujas elementorius [1895 m.] apdųyytas 

su puikiais paveikslais
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c., dėl perklipczių po 
Kalendoriai ant 1889, 1890 ir ant 18HI m. po

Įvairios dvasiszkos knįgos^ 
Pamokslai ant did Altajų metinių ssvenclų 
džiosios nedėlios, 
Tiesos Žodžei, 
Filiotea arba kelias | maldingų gyvenimų 
Pokilis Szventųjų „ ,, ,,
Iszguldimas metiniu szweneziu 

labai naudinga knlngelė 
Mokslas llyino kataliku ,, „
Kas yra grlekasf 
Nekaltybė 
Vartai dangaus 
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra nddat; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Dlewo sudo 
Kaktas | dangų 
Didžioji nedėlia „ .
Kaip Mumenijų nuspakaj|ti 
Vadovas | dangų ,,
Prisfgatavojlmas ant sinerczlo 
Draugija dėl dusz.lų ,, 
Lletuvlszkos mlszlos ,, 
Kasdieninės Maldos

Notos tlil partapijono. 
Varpelis [valcasj 30c. Dėdienė [polka] 30c, 
Sudiev [mazurka] 40c.

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

Visokį Abrozėltai su maldelėmis po 5centus.

>1,50c- 
aicz.lų 
11,00.

i,oo. 
50 et.

i 200c. 
zė vysk.

25 et. 
20 Ct.

1,00 et. 
>1,00. 
20 ct.

11,00.

25c.

10c.

30c.

ROČKOS SPAUSTUVES 
Lietuvos istorija, nd seniausių gadynių iki 

Gediminui D. L. K., paraszyta 1850 m.* 
Simano Daukanto. Knlnga pirma, 

gaunama už 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir ž 
paraszytas Simano Daukanto, gaunanjd 
Istorija Katalikų Bažnyczios, 
Nuropos istorija su žiatnlaplals 
Lletuvlszkos Dainos isz visur surinktos 
Pasakojimas Antano Tretininko paikas: 

Žemaiczių Motiejus Valanczlauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apteka Dlewo ,, „ ,, ,,
Aukso Verszls, labai puiki drama ,, 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę 

žydo Ir piktų augynlmų wajku
Eglė, žalczliį karalienė Ir Iszgrlovimas Kauno 

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

Hietorlje gražios Katrukos ir jos visokį 
„ „ ,, atsitikimai

Įlįsto rijo isz laiko Francuzkos
„ ,, vainos Afrikoj’

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

,, „ ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Miloslawskis — — 80c.
Juozapas Koniuszewskls, arba kankinimas

Unljotų po valdžia maskoliaus 50c.
Kabalas talpinantis savyje visokius užmiulmus 

ir ant Jų reikalaujanti atsakymų 10c.
Konstitucija dėl darbinįkų — 10c.
Namelis pusteinjko — — 75c.
Nedorybes Kytno Ciesorių, hietorlje isz lajko

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

,, ,, czesu wajnoe 1803 metu 40 et.
Prawadnlkas angelskos kalbos neabdar. $1,00 

„ „ „ atidarytas >1,25.
Pujkus apraszymas apie Lletuvų ,, >l,oo. 
illnalda Kinaldlnae „ ,, »,, >1,50 et.
Benowes npraszymas apie Duktery

,, „ Fllypo Karajwlo 50 et.
Humyszymas arba bajine tūry dydeles akle 
Tykra tejsybo Isz Huwalku gubernijos 
Szwleea Dlewo „ ,, „ ,,
Tttkus Persų Karalius, „ ,,
Užsystanawik ant to gera] ,, ,,
Witaslr Korynna hietorlje isz tajko persekiojimo

Bažnyczios S. per Deoklecijana 95 ėt«

15 et.
05 ct.
25 ct.
50 et.




