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Plyinoulli, Pa., 10 S. Burto.
Didžiausia nelaime musų 

iszeivių tautiszkojo gyvenimo 
be abejonės yra bažnytiniai 
vaidai, koki be paliovos tai 
vienur tai kįtiir--įvyksta. Ta-

dalykui czion paszvensime 
nors keletą žodžių. Retai 
paėmus yra tokia parapija, 
kurioje nebutu įvykę barniai, 
o nekartą ir kruvinos muszty- 
nės. Pirmiau, kada parapi
jos susidėdavo isz lenkų ir lie
tuvių, vaidai niekados nesilio
vė isz tos priežasties, kad len
kai visame kame musų brolius

- skriaudė ir apgaudinėjo, dėlto 
iszvengti tūs nesutikimus tik 
tada buvo galima, kada lietu
viai atsiskyrė nū lenkų ir jau 
neturi su jais jokios sėbrystės. 
Taigi lietuviai paskutiniame 
laike ir vienur ir kitur užsidė- 
jo lietuviszkas parapijas, ta- 
cziaus ir czion be pesztynių 
neapsieina. Kadangi szaltinis 
szitų vaidų yra visur vienokis, 
beje visur jie įvyksta per

kunįgų, tatai jaucziame sav už 
pareigą persergėti musų bro
lius, kokiu budu gailimu visą 
tą piktą iszvengti. Visos szi- 
tos nelaimės išdygsta isz to, 
kad lietuviai perdaug yra įti
kėję į teisingumą tūlų ne kam 
tikusių kunįgų. Nesitikėda
mi nū kunįgų jokių apgavys- 
czių, jie jiems mielai pavesda- 

: vo valdymą visų parapijos pi- 
nįgų be jokios prižiurus isz 
savo pusės, o tumi tarpu tie 
pinįgai ne ant parapijos rei
kalų ėjo, bet ant pirkinėjimo 

Minusų ir krovimo kraiczių dėl
kunįgo gaspadinių. Patys 
esame kalti už tai, kad galėjo 
ir sziądien dar tegali rastiesi 
musų tarpe toki ,,penėti be
dieviai“, kokių mes ežia Ame 
rikoje jau daugybę turimu. 
Juk jeigu parapijos paezios 
butu valdžiusios szventnyczios 
iždą, tai be abejonės nei vie
nas isz jų nebutu tapę tokiais, 
kokiais jie sziądien kad yra. 

Tegul-gi lietuviai sykį ant vi
sados įsikala sav į atmin
tį tą dalyką, kad nereikia ku
nįgui pavesti pinįgiszkos da
lies parapijos ūkės. Dėlto para
pija turi iszsirinkti gerą komi
tetą, kuris iszmokėtu kunįgui 
suderėtą algą ir visus pinįgisz 
kus parapijos reikalus vestu 
patys. Tūmet bus žinia ant 
ko nueina mažiausias skatikas 
ir parapijos musų veikiai pa
siliks be skolų ir vaidų. . 5

— Sziame numeryje patai- 
pinom isz Boston, Mass, dvi 
korespondencijas, prieszingas 
viena kitai. Jos patilpo be 
jokios permainos mislies, tik 
su pataisa raszliavos. Užtai, 
skaitytojai, perskaitykit ir nu- 
spręskit, kuri pusė yra teisin
gesnė ir kas visam tam sumi- I 
szimui yra kalcziausias. . .

Isz Lietuvos.
* •

-— Suvalkų rėdyba. Kaip 
žinia, Veiverių prefektas, ku- 
nįgas Valaitis, kursai mokyda
vo Veiverių seminarijos mo
kytinius religijos gudiszkoje 
kalboje, suvis nežinia dėl ko 
atsisakė nū savo vietos ir, ži
noma, algos.

minų gimnazijoje, turi isznau- 
jo iszdavinėti gimnazijoje, 
ekzaminą isz gudiszkos kal
bos, geographijos ir gudiszkos 
istorijos. Aiszkiaus sakant, 
jeigu asz iszdavęs reikalingą 
ekzaminą gimnazijoje važiūsiu 
į seminariją palaukęs nol^' 
pusmetį, tai jau mano gimna
zijos ekzaminai nieko negi- 
liūja ir asz turiu isznau j o isz
davinėti. Yra tai 
cziausias paliepimas“, 
caro Nikalojaus II.
į Seinų seminariją priėmė 15 
aspirantų, isz kurių 7 ar 8, 
t. y. pusė turės iszdavinėti isz- 
naujo ekzaminus gimnazijoje. 
Ar daugelis isz jų iszdūs, pa
matysim toliaus.

Ant užbaigimo papasakosiu
Dabar masko-Idar vieną jūkingą"atsitikimą, 
pestis, ar ras Važiavo nakezia žydas su mil- 

kur tokį kunįgą, kursai apsi- tais isz Liudvinavo (tenais yra 
imtu vėl gudiszkai iszguldinė- vandeninismalunas)į Senapilę. 
ti religiją. Kunįgą Czėsną Važiūjant per vieną „baisę 
Apuclitinas (kuratorius Var- vietą“, pro seną kapinyną, 
szavos mokslinio apskriezio) kur, sako, tankiai „pasirodo“, 
szaukė pas savę, bet?negalėjo žydas atsigrįžsz, ar nematyti 
pertikrįti, kad anas apsiimtu ko užpakalyje atsivejant. Ugi

nėti. Dabar jieszko kito ko- žimo ant maiszų miltų. Zy- 
kio kunįgo, kursai apsiimtų Idas ko neapmirė isz baimės, 
szpildyti tai, ko jie reikalau- Bet žydas vis žydu, nenustojo 

ja. Tai da dabar vis nežinia, nūvokos: pradėjo gąsdįti tą, 
ar rasis draugas kunįgui kursai „pasirodė“, dainūda- 
Miclinevycziui.... mas: „Vežsziu po kryžium,

Seinų dvasiszkoje semina- vežsziu po kryžium!“ M^t 
rijoje gudai ketina įvesti gu- anas, iszsigandęs kryžiaus, tu- 
diszką kalbą į konsistoriją, 
taip-gi ir paezioje seminarijo
je visi penki kursai, kur ne ---- x------j—------------------
otyniszkai, bus mąskoliszkai. tikro privažiavo prie kryžiaus 

Taip gi nori įkiszti į semina- pakelėje, atsigrįžta — jau nė- 
riją mokytoją gudiszkos kai- ra nieko ant vežimo. 
jos kokį nors gryną gudą į- žydas tikrai mislyja,

rėš isznykti. Žydas visą lai
ką važiudams dainavo: „Vež
sziu po kryžium!“ ir kada isz-

Dabar 
kad-jam

vietą lietuvio p. Kairukszczio. kas isz kapinyno „pasirodė“, 
Bet pagal konkordatą su po- if tik kryžiaus pabūgęs, isz- 

nyko. Tūm tarpu einantis 
keliu žmogus įlipo, nesiklau
sęs žydo, į vežimą, o paskui, 
kada jam reikėjo, vėl nesi- 
klausęsi iszlipo. Tokiu budu 
pas žmones atsiranda tikėji
mas, kad tenais ir „vaidinasi“, 
„szpukai pasirodo“.

piežium, mokytojam gudisz- 
kos kalbos seminarijoje gali 
būti tik katalikas, dėlto semi
narija, žinoma, nepriims gudo. 

1 Bet isz kitos pffsės masko
liai gali skaudžiai įkąsti semi
nariją. Įvedė jie kaip jau 
kadais rasziau, kad kožHas, 
kursai įstoja į seminariją vė- 

— Vilniaus rėdyba, Tra
kų miestelis mažas, tik viena 
gatvė (ulyczia). Bet užtai 
gražioje vietoje stovi: vidury-* 
je ežero, ant salos, o aplinkui 
girios, girios. Trakų gyven
tojai karaimai ir žydai. Apart 
salos, ant kurios stovi mieste
lis, yra dar dvi: viena mažiukės 
apaugus krūmais, o ant kitos 
yra garsus griuvėsiai rūmų 
senovės Lietuvos karalių (ku- 
nįgaikszczių). Apart rūmų

„augsz- 
malonė
Szįmetlpažyni du apskritus boksztai 

tos sienos, kuria buvo apvesta 
visa sala. Griuvėsiai rūmų su 
augsztu boksztu yra žieminėje 
(sziaurinėje) pusėje salos. 
Bokszto butą keturkampio, o 
dabar liko tik viena pusė. 
Pažymu ir laipstai (trepai), 
kurie eina į viražų, kaip gvin- 
tai rakte, e Rūmų, matyti, butą augsz- 
tų, nės da ir dabar likusios 
sienos gana augsztos. Tas 
szonas, kursai yra atkreiptas 
į Vilnių, yra jau visai sugriu
vęs. Ant sienos, atkreiptos į 
miestelį, viražu ja durių yra 
tėplioti keli vaizdai (abrozai), 
kurie jau taip yra iszdilę, kad 
sunku įžiūrėti, kas ten ant jų 
iszreikszta. Taip pažymu yra 
moteriszkė su karūna ant gal
vos, laikanti kairėjėje rankoje 
popierą; ką turi deszinėje, no 
matyti, iszdilę. Ant durių į 
lytus, rodos, sėdi koksai kara
lius, su karūna ar kepure, ne
galima gerai įžiūrėti, o priesz 
jį klupo moteriszkė dailaus 
veido su kūdikiu ant rankų. 
Kitų /vaizdų visai negalima 
įžiūrėti. Greta su szita siena, 
ant kurios yra vaizdai, yra
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dar kitos trys sienos, ant ku
rių vietomis da ir tinkas užsi
laikys. Yra tarp žmonių pa
davimas, kad isz Trakų į Vil
nių, per keturias mylias, eina 
požeminis urvas arba ola.

— lisz Suvalkų rėdybos.
Netikėtos nė nemislytos prie-Įsiūse, Pilviszkių valscziaus, 
žastys, sulaikė many nū para- užtrenkė Jadvygą Sakalauc- 
szymo į jus prižadėto laiszko, kienę, — Buriszkiūse, Liudvi- 
kuriame turėjau dūti žinias navo valscziaus— Oną Griub- 
apie atsitikusias musų rėdybo-

kunijas, smarkius lietus 
ir viesulas, taiposgi isz 
tos priežasties paėjusias blė- 
dis. Ir užtiesą, seniausi žmo
nės nepamena, kada galėjo 
but tam panaszus trenksmai 
perkūnėlio. Tarsi Dievas 
savo galyby žmonėms rodė. 
Bet ar ta Jo galybė pabaugi
no sziek tiek žmones, nū Die
vo atsitolinusius, vieroje 
szventoje ir meilėje artymo už- 
szalusius, tai sziame laiszke, 
perskaity jį su atyda, datirsite. 
Ir taip: Dieną 27 Liepos, su- 
batoje po szventai Onai, apie 
5-tą valandą po pietų, pradėjo 
isz vakarų niauktis. Nū pat 
pradžios, jau tasai debesys pa
sirodė baisus. Jau isztolo bu
vo matytį kad jisai savo ženk
lus paliks ant žemės, nės kas 
valanda visūse krasztūse be 
pertrūkio žaibavo, 
trukęs ir užslinko.
liejosi kaip isz baczkos - ne 
viedro. Žemė veik samplotai 
buvo vandeniu nū lietaus už
lieta. Prie tam kas valanda 
trenksmai perkūno. Tasai 
debesys apsiautė visą plotą 
mus rėdybos ir siautės su mu- 
mi. Per dvi valandas nuslinko 
tolaus į Gudiją. Apie 10 va
landą vakare, užslinko vėli** i 
antras, bet jau siauresnis, ku
ris siekė sziek tiek už Senapi- 
lės, užėmys szią dalį rėdybos į 
pietus. Tasai nors lietaus da
vė mažiaus, ale perkūnijos 
trissyk daugiaus už pirmutinį 
ir taip malė griausmais, kad 
net plaukai ant galvos stojo.

Ne ką
Vandū

Szaudė be paliovos, o žaibavi
mai be pertrūkio darė tokią 
szviesą, kad žiburio namūse 
niekas nereikalavo.. Dabar 
paklausykite ka jisai padarė 
įblėdžių!

Kaime Matiliszkė, Vilka- 
viszkio paviete užtrenkė Mag- 
deleną Novickienę; Szatmu-

nerienę, — Kariavę, Liubavo 
valscziaus — Marijoną Vidz- 
ginty, — ir Asavo, Kukavo 
valscziaus — Antaniną Roz- 
mislauskienę. Toliau iszde- 
gino triobų: Vidgiriūse, Vai t- 
kabalių valscziaus, Jokūbo 
Kauno klūnus ir tvartus; — 
kaime ir valscziui Kopsodžių, 
sudegino stubas su bulvine 
Jūzo Griniaus; — 
Glechstrovszcziznos, 

į valscziaus, klūnus Pranczisz- 
kaus Rekoszos; — Lazdijūse 
klūnus Viktoro Albavycziaus; 
— Burokūse Krasnavos vals
cziaus, tvartus Adomo Maksi- 
mavycziaus;

ali^arko 
Ki bartų

Verszeliūse, 
Leipunų valscziaus klūnus 
Kazimiero Jachentos; — Mar- 
ciszkaniūse, Miroslavo vals
cziaus klūnus Tamosziaus 
Kapczinsko; — Szadžiunūse, 
Veisėjiį valscziaus, klūnus įpė
dinius Jono Legulo; — Lip- 
niszkiūse, Szunskų valscziaus 
pirtį Baltraus Pleczkaiczio; - 
Baltbaliūse, Andrejevo vals
cziaus klūnus ir kitas trobeles 
Adomo Muraucko; — Lesz- 
czevo, Jelenevo valscziaus vi
sas trobas Jono Bronikaucko; 
— Morgūse, Pavlavo vals
cziaus, stubas ir tvartus Sta
nislovo Kaobnaucko; — Gri- 
gariszkiūse, Kadariszkų vals
cziaus visas triobas Jono Mu
raucko; — Smalnįkūse to pat 
valscziaus stubas ir tvartus, 
Mikolos Zygmuntos; — Osz- 
kiniūse, Seivų valscziaus, stu
bas Vinco Macieikos; — mies
te Kalvarijos, klūnus Kazi
miero Kojako ir Menkupiuo
se, klūnus Jurgio Mitrikevy- 

triobos nė kavalko medžio isz 
sienų sveiko nors sieksnio il
gio nebuvo. Sulaužė, suskal
dė taip, kaip geras- kirtikas, 
rųgei taiposgi tame tarpe, jau 
buvo suvežti, tai nežymu ką 
javai sukrauti, ale tartum 
krūva suveltų sziaudų. Ir 
niekas nepavierytu, kad ak
menis, kurie buvo po pama
tais tos triobos, isz tų vietų 
iszrito — iszvartė ir kaip kokį

cziaus. Pabandžiūse, Kada- 
riszkių valscziaus viesulą su
laužė triobas Petro Kavaliauc- 
ko. Ant rytojaus, tai yra 
dieną 28 Liepos, Nedėlioję, 
iki pietų buvo labai graži pa- 
gada ir kaitino labai saulelė; 
po pietų pradėjo niaukstytis, 
ale jau netaip kaip vakaryksz- 
ežioje dienoje — neplacziai. 
Debesėliai slankiojo tarsi slie
kai koki, toki palszaus pavi
dalo, siauri, kaip koki ražai, (tai kokią porą sieksnių nurito 
Ale kur toki raželei pagriebė, 
ten vėl rauszes darė ir kas jo 
žingsnis tai ir szuvis perkūno. 
Kaip kur buvo ir ledų, — vie
sulų. Tie raželei blėdžių pri
darė sztai kokių: Palivarke 
Frenzelgofe, Panemunės vals
cziaus, Senapilės pavieczio, 
užtrenkė Elzbietą Jarvienę. 
Iszdegino triobų: Karpiejave 
Bartnįkų valscziaus, klūnus ir 
tvartus Mikolos Verbylos; — 
Majoriszkiūse, Vilkaviszkio 
valscziaus, klūnus Felicijono 
Muraszkos; — Paspirgeliūse, 
Szilgalių, valscziaus, stubas 
(szios visos trobos to žmogaus, 
piktadaringa ranka pavasary
je iszdegino)Antano Ausziuros 
— Pruseliūse, Gelgaudiszkio 
valscziaus, klėtis Jūzo Stra- 
kaucko;— Janauko, Janavo 
valscziaus, klūnus Vinco Ka
raliaus, ir Žagarūse Ūdrijos 
valscziaus, klėtis ir klūnus Ta- 
mosziaus Paužos. Tą dieną 
nekurie ražai debesių buvo su 
viešniom, kurios sulaužė tro
bas: Kaime Tabarų, Kalvari
jos valscziaus: Kuczinsko, 
Nagursko, Stepanaucko, Ka
raliaus, Kvietinskio, Szlainiū- 
se, Butanavycziaus. Kubi
liaus, Cziplio, Gdlbiniszkėse - 
Bendaravycziaus, Plumbėnū- 
se, Karklinių valscziaus, tris 
triobas, ir Laibikiūse, Janavo 
valsczsaus Motiejaus Szolio 
klūnus ir apie 30 elksnių au- 
ganezių iszlaužė. Szių visų 
augszcziau minėtų ukinįkų 
sulaužė —sugriovė taip, kaip 
nekada ir tankiau pasitaiko 
vėjui triobas pagriauti, ale 
kaip Leibikių Szolio, tai visos

tolyn.
Vienas isz tokių ražų debe

sėlis, tiktai be viesulos, ale su 
didžiais griausmais aplankė ir 
Griszkabudį. Apie tai jau 
buvo minėta „Vienybėje“.

Tie sakiau -visi atsitikimai 
augszcziau iszrodyti reiszkė 
tikrą rodos Dievo bausmę J 
Rodos Dievas žmonėms lyg 
grūmodamas parodė, kad vie
noje valandoje visą svietą isz- 
naikyti gali. Jau rodos vi
siem atszalėliam reikėjo pri
žadėti pataisą gyvenimo, pa
mesti arsziausią įsiker ėjusią 
pijokysty, nės su Dievu baikų 
nėra. O ar taip buvo? ar 
taip yra!? Sarmata, sarmata 
ir minėti apie tai! Kur, kur, 
ale kaip Griszkabudyje, ten 
jau Dievas savo galybe suvisu 
pabarė žmones ir laukia 
trenksmais perkūno ir bažny- 
ežioje esanezius, o kas ten po 
tam atsitiko? Į pusantros 
valandos, po praėjimui tam 
trukszmui, kurie dar liko 
sveiki vaikinukai, tai ant rin
kos su peileis vienas kitą 
lyg meitėliai skardėsi — pe- 
szėsi. Matyti, kad?žydi tikė
jimas szventas szirdyje Lietu
vos vaikinų, kad turi nors ki- 
birksztėly baimės Dievo, ir kad 
užlaiko jo didžiausius prisaky
mus: „Myli Dievą isz visų 
spėkų savo, o artymą savo 
kaipo patsai savy“!!!

Tą paezią dieną, 28 Liepos, 
ledai iszkulė javus palivarko 
Valavyczių ir Plumbėnų 
Karklinių valscziaus, padarę 
blėdies abiejūse daiktūse vir- 
szaus per 1000 rublių.
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Dieną 4 Rugpjuczio, kaime I jau jis numirė, tai asz busiu 

Jablonskūse, Dauspudžio vals- [pakartas, 
cziaus, perkūnas užtrenkė Jū- 
zą Chmielaucką, 68 metų žmo
gių

Tūm tarpu bukite sveiki, o 
asz, jei Dievas pavelys, surin
kęs sziek tiek naujienėlių, vėl 
prisiųsiu.

Isz Kitur. { 
xSy uvienytos V aisti j os.

— Seiliars Hill, Pa. Szio- 
je vietoje, septynios mylios ml 
Hazletono, tapo perszautas 
Matijoszius Urbonas lietuvis 
per kitą lietuvį. 2 d. Rugsėjo 
deszimtą valandą vakarėja, a. 
Urbono pati paregėjo vaik- 
szcziojantį tūlą žmogų apie jų 
gyvenimą, ir pasakė a. a. Ur
bono broliui, kuris kartu su 
jeis gyveno; brolis iszėjo lau
kan ir paklausė vaikszcziojan- 
ežio ko jis reikalauja, kad 
tūm kartu pūlė szuvys isz le- 
vorvelio, bet ant laimės nepa
taikė. Moteriszkė persigan- 
dus atbėgo į grinezią taryda
ma savo vyrui, jog jo brolis 
tapo perszautas. Tada Urbo
nas, iszgirdęs sziūs žodžius nil 
savo paezios nieko nelaukda
mas, iszbėgo laukan, ir kaip 
tik spėjo iszbėgti antras szu- 
vys paguldė jį ant žemės. Po 
perszovimui dar buvo gyvas 
szesziolika valandų.

Norint tūm kartu žmogžu 

suimtas. Kaip žmonės pasa
koja, jis visą tą dieną gėrė ir 
laidokavo, žadėdama Matijo- 
szių ir jo brolį Urbonus už- 
muszti už tai, kad Urbonas jį 
iszvarė nū burdo už jo sziek - 
tus darbus ir skriaudą jam 
padarytą, ba jis kelis mėnesius 
nemokėjo Urbonui už užlai
kymą. Žmogžudžio vardas 
yra, nekokis P. Raslavyczia. 
Jis neturėjo jokio tikėjimo, 
gyveno kaipo gyvulys; nieko 
neatbojo apie savo gyvastį.

Kada nuvežė jį į kalėjimą 
ir pasakė, kad jau Urbonas 
numirė, tai jis iszsitarė: kad

— New Yorkas, 9 Rugsėjo. 
Czionykszcziai^ Kubaniecziai 
apturėjo žinią, jog ežiomis 
dienomis iszsiuntė isz New 
Orleano didę daugybę ginklų 
ir amunijos dėl Kubanieczių.

—- Petropilis, 10 Rugsėjo. 
Atvyko ežia vokiszkas kancle
ris, kn. Hohenlohe. Visi tvir
tina, kad Hohenlohe turi pri-I 
sakymą melsti caro vardan cie
soriaus Wilhemo, kad ateinan
tį pavasarį pribūtų į Berlyną.

— Petropilis, 10 Rugsėjo. 
Isz Vladivostoko pranesza į 
„Novoje Vremia“, kad Peki
ne, Kynūse, mirszta kasdiena 
suvirsz 2,000 ypatų ant chole
ros.

I — Konstantinopolis 9 Rug 
sėjo. Mieste Brusa apsirgo 
18 ypatų ant choleros, o 9 isz 
jų numirė; Brusa randasi tik
tai per 58 mylės nd Konstan
tinopolio. Valdžia liepė gy
dytojams rūpintis kaip galint, 
kad tik nedūti prasi platy ti cho
lerai, o labjausei kad nedasi- 
siektu Carogrado.

— Krokava, 9 Rugsėjo.
Isz Maskvos ir Petropilės pra- įtapti motina, daug kenezia isz 
nesza, kad paskutiniame laike tos priežasties ir nūlatos bai- 
suaresztavojo suvirsz 900 nihi- myjasi apie gyvastį savo vyro, 
lietų, o apart to policija pa- kas ją nerviszkai labai suer- 
ėmė didę daugybę ginklų, zina; tokie dalykų stovis yra 
bombų ir dinamito, sukrautų dėl jos neperneszamu. 
jų gyveni m ūse ir kavonėse. ---------

---------  — Londonas, 5 Rugsėjo.
— Ponia, 9 Rugsėjo. Kar- Isz Liverpoolio iszsiuntė į Ka- 

szcziai isznaikino visas ant nadą 145 vaikinus ir 156 mer- i 
laukų gėrybes. Turine isz- ginas, siratas, kurie ateitėje 
džiūvo ,, daugelis szulinių. | bus savinįkais valdijiszkų far-1 
Szventin/cziose prisakė atlai
kyti dievmaldystę su mieriu 
iszmeldimo nū Dievo lietaus.

— Madryt, 10 Rugsėjo. 
Pritaisytas jau treczias korpu
sas, skaitantis į 20,000 žmonių, 
dėl nusiuntimo ant salos Ku
bos. Pulkaunįkas Oliveira 
iszvaikė gaują maisztinįkų, isz

mų. Pagirt reikia užmanymą 
geradaringos uždėtuvės, kuri 
iszaugina si ratas ant dorų, 
darbszczių ir gerų szalies ūkė- 
sų.

— Havanna, 7 Rugsėjo. 
Maisztinįkai sudegino rumus 
Sitio Grande ir perkirto tele
gramą.

kurių 15 paliko užmusztais.

— Paryžius, 9 Rugsėjo. 
Užsikėsinime ant Rotschildo 
bankos ir jo paties ypatos po- 

I licija pranesza, jog detektitfai 
dasižinojo apie piktadarį, kurį 
sugriebė su, bomba. Jis yra 

I nekokia atsitarnavęs kariume- 
nėję, gimęff pietinėje Prancū
zijoje, o kuris dabar pasiliko 
paskutiniu niekvercziu. Vie
nok neno.r pasakyti savo var
dą ir pravardę. Isz Londono 
pranesza, jog plianas užpūlio 
apmislytas ir pritaisytas Lon
done. Anarchistai pasiėmė 
ypatingai dėlto ant Rotschil- 
dų, kadangi policija tokia jūs 
siaubia globa ir saugiai sergs-

— Berlynas, 5 Rugsėjo. 
Ytatingai užstojo ant cariszko 
dvaro labai įkirus padėjimai. 
Nihilistai visaip rūpinasi, kad 
panaikyt netiktai carą, ale ir 
jojo giminę. Policija turi 
saugoti caro ypatą ir jo gimi
nę sargiau, nekaip laikūse mi
rusio caro.
isz visų pusių 
siaubti sargais 
szauktas į jįjį 
ti. Ypatingai 
nė, kuri tikisi

Vasariszki rūmai 
uždaryti ir ap- 
taip, jog nepa- 

negali dasigau- 
jaunoji carie- 
trumpam laike

[aršino sfiiotM
Apysaka isz baudžiavos gadynių.

(Tąsa.)
Mažas Bernadukas pribėgo 

ir meldė valgyti. Gaspado
rius paszaukė piemenę, pada
vė sziai dūną bei mėsos szmo- 
telį ir sakė, kad jiedu Įszeitu 
lauk, kur siaueziate ten ir val
gykite. Serganti gaspadinė 
norėjo pasilsėti. Jis pats taip 
buvo nusigandęs, kad nežino
jo, ką pradėti. Daug sykių 
jis bėgo lauk žiūrėti, ar dar 
jiedvi neiszeina, bet vis nei 
vienas neregėjo.

Tacziaus galop abi atėjo; 
neszinos pažastyje po ryszelį. 
Kreilių moeziutė buvo gana 
augszta, spėkinga moteriszkė, 
bet Lieczių Elzė, tegul metūse 
buvo senesne, iszrodė daug 
jaunesne ir stipresne.

Vidun įėjusi jos ryszelius 
padėjo ant muro ir abi nuėjo 
pas gaspadinę. Ką jūdvi ten 
cziuksztėjo, to gaspadorius 
negirdėjo, jis buvo taip mis- 
lysna nugrimęs, kad visai nu
sigando, kaip Lieczių Elzė jo 
užklausė, ar katės nėra trobo
je, kurios jei butu, reikia isz- 
vyti lauk. Kryžbalkio tarpe 
jam reikėjo iszjieszkoti, ar nė
ra ten kas ką įkiszęs. Gaspa
dorius nieko nerado.

Lieczių Elzė dabar pradėjo 

pusti; tarpais ji ant ligonio 
vilko kokius ten žymus, bet 
szi kaip vaitojo taip ir vaito
ja, nepagelbėjo nei spjovimas, 
nei pūtimas. Abi putė jos vėl 
susiglaudė ir cziuksztėjo, pa
kol vienbalsiai nusprendė, isz- 
kūrinti pirtį ir ten iszvyti vi
sus nelabumus. 
isz visų savo 
prieszinosi.
ją nepavelysiu 
tos. Gydykit ją ežia pat, ko
dėl pirtyje, ar ten bus kitaip?“

Senės prineszė malkų, žabų 
ir skiedrų ir užkurė krosnį. 
Viena nuėjo atneszti vantą, 
antra liko ten pat pirtyje, kur- ,<

Gaspadorius 
iszgalių tam 

„Nei už ką asz 
judinti isz vie-

I u
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440 Vienybe
Burna labai yra užcziaupta, 

8ii pirsztais negalima praplėsz- 
ti. Elzė paima nū szėpos ilgą 

etydama ugnį. Gal dar nebu
vo dviejų vąlandų, kad jau 
viskas taipztoli buvo pareng
tas, jog jau galėjo neszti ligo- peilį (duncį) ir įspriaudžia jį 
nį. Tą paėmė su visu maiszu, tarp dantų ir tad su szauksz- 
Kalnėnas pats viename gale, o 
putėjos antrame. Ligonę už
dėjo ant plautų.

Lieczių Elzė iszvilko isz savo 
atneszto maiszelio tdlus rau
donus skudurius ir porą rysze- 
lių yvairių szaknų, apiburė 
jas ir užmetė ant krosnės. 
Nū to pasikėlė didi smaryė. 
Kalnėnas tame dalyke jas per
sergėjo, bet gavo atsakymą, 
kad tas viskas priguli prie pa
sveikinimo. Jis užtilo. Pu
tėjos pastatė gaspadorių prie 
pėrimo, paezios atsitūpė prie 
durų ant žemės ir ragino jį, 
kad szis smarkiau vanotu.

Nežinia ar gaspadinė nū ne- 
pakelemos smarvės apgeibo, 
ar dar truputį buvo gyva£ 
Gaspadorius nū smarvės it pa
siutęs stojo arti su atnesztomis 
vantomis ir pradėjo trinti gas- 
padidės kūną. Aimanavimo 
joki(< nebuvo girdėti ji jau 
visai buvo sveika.

Gaspadorius visai apsilpo ir 
pūlė ant žemės. Putėjos nu
kėlė gaspadinę nū plautų, už
dėjo ją ant maiszo ir nėszė at
gal trobon. Apie apmirimą 
gaspadoriaus jiedvi nenori ži
noti. Troboje paguldžiusios 
gaspadinę lovon, Lieczių Elzė 
stengiasi iszvirti titorų žolės 
arbatą; Kreilienė volioja ap
mirusią nū vieno szono ant 
kito, kad atsigaiveliūtu, bet 
jos noras neiszsipildo.

Lieczių Elzė įeina su savo 
viralu.

„Sesei, man rodosi, busim 
užtaisiusios garą truputį per 
stiprų, Kalnėnė yra apmiru
si“, Kreilėnė patykom sakė.

„Nū garo tas negali būti, 
bet gal nū silpnumo“, Elzė 
atsakė: „bet mes ją atgaivin
sime, ji mano gyvenime nėra 
pirma, su kuriūmi taippat nu
sidavė. Te tav pūdelis su 
arbata, asz praplėsziu jai bur
ną, įliesim vaistus!“

teliu pradaro burną. Kreilė- 
nė įpila atgaivinimo vaistus, 
bet gyvyba kaip nesirodo taip 
nesirodo. Po valandėlei isz- 
teka isz burnos keletas jūdo 
kraujo laszų ,— paskutinis 
gyvybos ženklas.

Putėjos jaU supranta, kad 
nėra gerai. Jos rūpinosi vie
na antr?) ramyti, drąsinti.

„Czia nebuvo pagelbiama, 
jos viduriūse yra buvusi gysla 
pertraukta“, Kreilėnė tvirtino.

„Taip, senute, ten ir pats 
Dievas negalėjo geriau pada
ryti“, Elzė atsidususi atsakė: 
„mes tikt savo nabasznįkei sa
vo vaistais palengvinome kan- 
ežias“.

Jos pasodino lavoną ir tad 
paezios atsisėdo prie skūmės 
iszgerti iszvirtos arbatos.

„Prie suaugusio žmogaus 
man tas dar nebuvo pasitai
kąs, kad ir pėrimas nieko ne- 
pagelbsti“, Elzė pildama ar
batą sako: „mažus vaikus pe- 
rent, porą sykių man ir taip 
pasidarė“.

„Asz dar nebuvau to regė
jusi“, Kreilėnė pridūrė. Abi 
geria ir nieko neszneka. 
Kreilėnės savžinė labai nerami 
isz priežasties Kalnėnės smer- 
ties.

„Mums reikėjo mėginti taip 
prastais pasveikinti ligonę“, 
ji po valandėlei pradėjo bai
mingai pažvelgdama į nabasz- 
nįkės lovą.

„Tu taip szneki, kaip dur
nas vaikas!“ Elzė jai su pik
tumu atsakė: „kokius tu vais
tus galėjai žinoti dilti.... Sa
kyk, ar tu žinai kokius vais
tus, kad žarna pertraukta, 
ką?“

„Kožnai žolei, kožnai szak- 
nelei yra savo galybė“, Krei
lėnė savo iszmintyje sprendė: 
„reikėjo mėginti dilgimėmis 
(notnerėmis)! Kažin ar ne
būtu pagelbėję. Dar užperei- 

tą sanvaitę persiliudyjau, kad 
kopūstų kotai, kurie per visą 
žiemą gulėjo darže, yra labai 
pagelbus vaistai....“

„Dėl kokios ligos?“ Lieczių 
Elzė ją pertraukė.

„Matyk, tas yra, kad asz 
nesakysu. Nu pati esi putėja, 
gali pati iszmėginti“.

Kreilėnė atsikėlė, paėmė nū 
virszaus szėpos ką ten, įriszo į 
savo ryszelį ir tad skubinosi 
eiti.

„Czia mums nieko dauginus 
nėra ką daryti. Ei va savo
keliu!“ i

Abi iszėjo. Pakalnėje jie
dvi sutiko Trynę. Szi nega
lėjo sulaukti gaspadoriaus su 
valgiu ir dumodama, kad gas
padinė vis kassyk blogesne, 
ėjo namon, kad kitiems darbi- 
nįkams pristatyti valgį.

Pas szulinį jį pamatė pie
menę ir klausė, ar dar gyvu
liai nėra iszginti ir kaip gas
padinei yra. «

„Dar asz nesu szaukta,. kad 
gyvulius iszginti“, raergszė 
atsakė: „gaspadinei jau reiktu 
būti sveikai, pirmit abi putė
jos atėjo ir pradėjo kurti pir
tį. Aulink regėjau, kaip visi 
trys, ir gaspadorius, neszė li
gonę pirty n. Asz žiurėjau isz 
kampo tvartų, jie manęs ne
matė. Dabar mudu su Ber- 
naduku taisom yersziu aploką, 
czia leisim mažus versziukus, 
ten didės karves“. Mergszė 
rodė į aptvertą medukais grio
vio pakrantę.

Trynė pažvelgė į Bernadu- 
ką, kurs labai džiaugsmingai 
žiurėjo į aploką.
; „Trynmama (taip Berną- 
dūks vis vadino Trynę), Sa- 
pelė dar gal pasilikti pas ma
nę, padės man tverti aplūką ir 
ganyti versziukus“ mažas dai- 
lydė jūkdamasi sakė. Trynė 
pagriebė vaiką, nubueziavo jį 
ir sakė, kad'ji paszauks Šape- 
lę, kaip reikės ir nuėjo./

Troboje lovoje ji pamatė 
gaspadinę drapanomis apkrau
tą. Ji pakėlė skarą ir pamatė 
jos veidą kruviną;. pirmiaus

tekėjęs kraujas nenuszlūstytas 
buvo pridžiūvęs. Trynė veik 
pagriebus gaspadinei .už ran
kos, bet radus sustingusią, pil
nai persiliudyjo, kad gaspadi
nė jau ten yra lavonu.

. Perėmė ją baimė; ■'ji szaukė 
gaspadorių, bet kaip nieks ne
atsakė, tai ji iszbėgo lauk, 
kur jieszkojo gaspadoriaus, 
bet szis niekur nebuvo randa
mas. Vaikai sakėsi jį regėję 
einant pirtyn. Trynė t.en nu
ėjo, bet vėl. naujos baimės: 
gaspadorius gul iszbalęs kaip 
lavonas ant žemės. Trynė to 
negalėjo iszprasti. Vieną die
ną gaspadorius ir gaspadinė 
po galui. Isz baimės ir gai- 
lesezio ji kaip medis stovėjo.

Abu vaiku, kurie nū szuli- 
nio buvo podraug atbėgusiu, 
įėjo pirtyn. Sapelė persigan
do ir tūjau iszbėgo. Mažas 
Bernadukas dar nesuprato, ką 
tas viskas ženklina, kad tėvas 
ant žemės guli.

„Tėveli, mes tavę atradom“, 
jis prie tėvo priėjęs sakė: 
„kelkis, eiksz, pažiūrėk pas 
szulinį mano mažą aplūkėlę!“ 
Bernadukas paėmė tėvui už 
rankos ir kelia augsztyn; ran
ka buvo lųnkana. Trynė pri- 
sikiszo prie gaspadoriaus ir 
klausėsi; jis pamažu dvesavo. 
Tūjau ji atliūsavo jo krutinę, 
rubus atsegdama, ir tad pa
ėmusi vilnonę skarytę pradėjo 
trinti krutinę. Su džiaugsmu 
ji numanė, kad kvėpavimas 
kassyk darosi drūtesnis. Ji 
trynė iki tol, pakol pravėrė 
akis; tad ji atsineszė szalto 
vandens ir pradėjo vilgyti jam 
kaktą ir veidą. Po kokiam 
laikui jis pamažėli užklausė: 
„kur mano žįiona?“ bet ir vėl 
užmigo ir nieko nesznekėjo.

Trynė nusiuntė Sapelę pas 
Stypnėkus, kad nū ten ateitu 
jai kas pagelbėti. Veik atėjo 
Stypnėkienė, abi tarp savęs 
pasisznekėjo, tad ten pat gas- 
padoriui pataisė gulti, pakol 
pernesz gaspadinę klėtyn. 
Stypnėkienė nuėjo dvaran 
melsti, kad Kalnėno žmones
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atleistu nū darbo, ir iszpasa- 
kojo visą atsitikimą. Trynė 
liko pirtyje, ir tenpat raudo
jo; jai buvo labai gaila mažo 
Bernaduko: naszlaitis jis jau 
buvo, kas galėjo žinoti, ar jis 
negali tapti apleistu — tėvas 
akimirkoje galėjo numirti. 
Mažasis visai apie nieką nesu
prato. „Kodėl, Trynmama, 
tu verki? Kad tu verki, tai 
asz tavęs nenoriu; mano mama 
neverkia, tą asz myliu geriau“, 
vaikas, nū jos atsitraukdama, 
sznekėjo.

Stypnėkienė veik sugrįžo ir 
nusiuntė žmogų pas Kalnėno 
žmones. Gaspadinė tapo nu
plauta ir svirne paguldyta,! 
tad įneszė trobon gaspadorių, 
kur jis dieną ir naktį pergulė
jo nejudėdamas. Tūli jau 
pradėjo baimintiesi, kad jis 
bus numiręs. Antrą dieną 
priesz vakarą jis pakirdo ir 
meldė gerti, bet ir vėl užmigo 
isznaujo iki ateinancziam ry
tui; tada jis pakirdo ir klausė 
apie gaspadinę. .Tam pasakė, 
kad gaspadinė yra geresne ir 
veik bus visai sveika. Ligo
nis tapo apramintas ir vėl už
migo, bet jau tikt ant trumpo 
laiko. Kaip jis daif pakirdo, 
jam karsztis buvo paliovęs.

Kalnėnę szventdienyje pa
tylom palaidojo. Senei jau 
tiek žmonių nebuvo susirinkę 
ant kapinių, kaip dabar - irgi 
tiek daug aszarų nebuvo isz- 
lieta, kaip sziądien. Visi nu- 
gailestavo taip urną nabasznį- 
kės smertį, paliktą vaiką ir 
nelaimingą sergantį vyrą."

(Tolinus bus.)-   I—» I  . . . . - 
Isz MtIszKb (ta Amsffli

— Sunderland^ Mass. Yra 
gražios iszžiuros kaimas arba 
sodžius netoli nū Spring
field, gyventojai susideda isz 
ukinįkų ir bežeminių, užsi- 
imanczių lauko darbais. Mu- 

! sų tautieczių sziame laike ran
dasi apie 35 ypatos, o žiemo
mis esti mažiaus: czionyksz- 
ežių lietuvių padėjimas tau- 

tiszkūse reikalūse yra apverk 
tinas, mažai žinanti kokios esą 
tautos! laikraszczių lietuvisz- 
kų neskaito, kalbą vartoja 
daugiausei lenkiszką, - nors 
retas kuris ją moka: su szei- 
myna apsigyvenusio nėra nei 
vieno. Užsiimantiejie lietu
viai prie ukiszkų darbų ant 
farmų, mokestį mėnesinę gau
na nū $12,oo iki 20,oo.

Kiti gabesni vyrai daro sav 
gyvenimą ir uždarbį isz prak
tiko, - kas mą pasirodo labai 
ypatingu! Paima gabalą že
mės, t. y. nū 1 iki 4 akrų ant 
parsamdos, mokėdami randos 
farmeriui po $40,oo už akrą, 
zuparas $35,oo. Užsodinęs 
tą žemę svogūnais, dirba per 
vasarą dėl savo naudos, arba 
blėdies. Stiprus vyras per 
vasarą gali apdirbti 4 akrus; 
kokiūse metūse 1 akras atne- 
sza 600 buszelių svogūnų, - 
uždarbis pagal prekę. Kiti 
gi ima isz pusės, t. y. užmoka 
savo pinigais tiktai už sėklą, 
paima žemės kiek gal apdirb
ti, už kurią pinigais tada ne
moka, ir sava dūna apdirba tą 
žemę, o pabaigoje vasaros, 
nauda arba uždarbiu dalinasi 
isz pusės su valdonu žemės.

Ketvirti gi susidera ant 
abelno apdirbimo kelių akrų 
pagal iszgalę, imdami už savo 
darbą pinigais nū kiekvieno 
akro po $70, taipgi ant savo 
stalo arba pragyvenimo: tad 
kuris vyras apdirba 4 akrus 
gauna $280 trūkyje 5-6 mė
nesių, nėsa per tiek laiko tas 
darbas pasibaigia, o kitą dalį 
meto turi praleisti prie kito- 
niszkų užsiėmimų. Abelnai 
imant czionykszczių lietuvių 
butu nepeiktinas užsilaikymas, 
jeigu nebutu taip giliai pasi
nėrę lenkiszkame purvyne1, 
kurs jūs visiszkai aptemdo 
link pasikėlimo tautiszkoje 
dvasioje.

Pamario keleivis.

— Lewiston y Me. Lewis 
tonas yra toli atsiskyręs nū vi
sų lietuviszkų kolionijų ko

kios randasi New Englande, 
todėlei mažai yra žinios ir apie 
tenykszczius musų tautieczius.

Miestelis vidutinio didumo, 
turintis apie 12,000 gyvento
jų; szale kurio miestelis Au- 
bury n tokio pat didumo. 
Abiejūse miestūse randasi 4 
katalikiszkos szventnyczios, ir 
kliosztorius Dominįkonų. 
Dirbtuvių* skaitlių aiszkiai ne
galiu pasakyti, bet pagal 
skaitlių gyventojų yra pakak
tinai. Daugiausei audekli
niai, 2 vilnoniu iszdirbiniu, 1 
fondre, 1 staliorystės, 1 dieli- 
nyczia (saw Mill).

Musų tautieczių Lewiston‘e 
randasi apie 30 ypatų tarp tų 
2 szeimynos: uždarbis lietuvių 
nū $l,oo iki $l,45c. ant die
nos;. pragyvenimas nedėlinis 
isznesza $3,oo.

o Pradėjus kalbą apie lietu
vius, reikia maždaug paminėti 
ir apie tautiszkus anų darbus:’ 
sunkus atsidusimas isz lietu- 
viszkos szirdies veržiasi, pa
žvelgus į anų kaip tautiszką, 
taip ir ekonomiszką stovį. 
Abiejūse miestukūee saliuno 
(karcz.) nėra nei vįęno; per 
ką rodos butu galima prisilai
kyti musų broliams tikrai gry
noje blaivystėje; bet kur kas 
kitoniszkai czionai musų bro
liai elgiasi, nekaip jiems pri- 
dėrėtu. Vietoje praleisti liū- 
są laiką nū kasdieninio darbo 
ant tautiszkų naudingų bovų, 
skaitymo ir kitų dalykų, gaiszi- 
na musų tautiecziai trumpas 
szio gyvenimo valandas ant 
dyko:-bet ką sakau ant dyko? 
ant didžiausio nūpūlio dėl savę 
ir savo tėvynės.

Kaip žinoma kiekvienam isz 
musų, jog musų tėvynėje Lie
tuvoje įsiskverbęs kur į tar
pą lietuvių kitokios tautos 
gaivalas, veik permato musų 
brolių tamsumą, ir doriszką 
netvirtumą, o pažinęs visą po
būdžio silpnybę, pradeda žais
ti rolę ant savo naudos, o mu
sų brolių didžiausius nelaimės, 
ir taip traukia savo žaislę, jog 
neretai musiszkiams pasilieka 

vietoje ūkės,, porą krepszių 
ant peczių, ir tiek pat lazdų 
rankose.

Persikėlus gi musų tautie- 
ežiams į szitą liūsybės szalį, ir 
pradedant apsistoti būreliais 
yvairiūse miestūse ir mieste- 
liūse, veikei pradėjo pasekti' 
ir musų prakaito globėjai ar
ba besąžiniszki siurbėliai, 
idant ir czionai lietu vys ne
gautu valnai atsikvėpti. To
kiam padėjime, kaip viražui 
minėjau, randasi ir Lewistono 
lietuviai, kuriūs tūlas vokietis 
taip meilei vaiszina, jog pas
kutinį savo centą anam au
kauja.

Minėtas vokietys patėmijęs 
priesz tūlą laiką, jog czionyk- 
szcziai lietuviai neturėdami 
alaus nei degtinės, gali tapti 
dorais žmonėmis ir pasikelti 
tautystėje, - kas tolesnei butu 
blėdingu dėl germanizacijos - 
susiszaukęs lietuvius, pradėjo 
įkalbinėti, jog reikia neatbū
tinai pasirupįti apie užlaiky
mą degtinės ir alaus. Surin
kęs lietuviszkus paraszus pa
reikalavo isz miesto daleidimo, 
nėsą isz lietuviszkų paraszų 
padarė Clubą: (kaip žinoma 
jog Clubas visur gauna dalei - 
dimą). Gavęs daleidimą vokie
tys pradžiugo, jog isz savo vo- 
kiszko gudrumo lengvai isz- 
taisė gerą „biznį“.

Czion tad ir prasivėrė szal- 
tinis sunkio nupūlimo musų 
tautieczių! Su geda turiu pri- 
pažįti, jog ne vienas isz czio
nykszczių lietuvių, sulaukęs 
mokesties ir paėmęs į ranką, 
nei į delmoną nededą bet sta- 
ežiai pas vokietį traukia,kadan 
gi anas parūpino tokią gerą 
banką dėl lietuviszkų centų, 
isz kurios daugesnei nereikės 
imti. Meilios vokietaiezių 
akytės, kurių tenai nestokūja, 
dar didesnei vilioja musų bro
lius, negu pati degtinė; nevie
nas isz czionykszczių tautie
czių drįstu atsižadėti lietuvys
tės ant visados, jeigu tiktai 
vokietaitė to pareikalautu! 
Pamįkit vienok mieli broliai
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jog svetimtaueziai nereikalau- zupą Gricių, bet man ding nei 
tu musų prietikių, jeigu ne- vienas nežino, kas dabar daro- 
matytu musų rankose liūsai 
stovintį dolerį, kurį žino, kad nįgu.
pigei iszves. Toksai vokietys■ syti, o asz jum szį bei tą ap- 
nevertas ant pažiūros pypkės 
tabako, o vienok laiko visus 
lietuvius savo padonystėje, ir 
skaito savę iszmintingiausiu;
o už tiesą ir yra: kada gi var
todamas savastį ant keliolikos 
szimtų dol., o vienok ir dėl 
lietuviszkų neapkeneziamų 
graszių turi gerą patalpą. Lai
kas jau butu mumis, mieli 
broliai, susiprasti; jog mes ne 
esame broliais kaip su vokie- 
ežiais, žydais, lenkais, taip ir 
su kitais gaivalais: nors jie 
musų akyse iszrodo geriausiais 
draugais, jie niekūmet neda
rys dėl musų broliszkai, bet 
tiktai traukia didžiausią dėl 
savęs naudą isz musų nesupra
timo: kodėl mes to nesirupi- 
nam praszalįti?

1894 mete per rupesnį kun. 
J. Žebrio, buvo susitvėrusi

si su Rostono lietuviais ir ku- 
Taigi meldžiu paklau-

reiksziu.
Kada kun. J. Gricius už

ėmė vietą Bostone savo klebo- 
nystės, žinoma jau jis rado pa
rapiją norint dar silpną, kuri 
rūpinosi isz visų pajiegų gauti 
kunįgą, ką ir dasiekė, ir pasi-

nai nebus kitokio vardo, kaip 
tikt arcivyskupo ir jie jau ne
bus parapijos, o tiktai jo? 
Mums rodos, kad mes pinįgus 
padėtume ant parapijos vardo 
ir ant arcivyskupo ir kad ar- 
civyskupas be mus negalėtu 
iszimti, o mes be jo? Kunį
gas Gricius pakratė ir rankas 
ant szito užklausymo ir tarė: 

i „szitaip negali but! Man arei 
vyskupas atsakė, kad jis netu
ri nieko su žmonėmis“. — To-

jie turį žinoti, kiek kunįgas 
surenka ir kad kas nedėl ant 
bažnyczios iszskaitytu, arba 
komitetą prileistu prie knįgų 
peržiūrėjimo. Taigi sekau- 
ežią nedėlią iszskaitė ant baž
nyczios kiek kur surinko, bet

esąs kasiįerįįūm. Tada jo 
klausė, ar gali užsistatyti kau
ciją. Už tai kunįgas baisiai 
perpyko ir liepė iszeiti visiem 
tiem, kurie eina prieszai jį, o 
jei neis, tai paszauks paliemo- 
ną. Taip tai pusė parapijonų 
kėlėsi ir apleido salę. Dabar 
sekaneziame nedėldienyje bus 
susirinkimas vėl szitų parapi
jonų, kurie nenori dūti apsi

mauti kunįgėliui, arba anot jo 
bedievių........ Bet tikrai
galiu sakyt, kad didesnė pusė 
parapijonų eina priesz kuni
gą, o ne su kunįgu, taigi da
bar Boston‘e pasidarė dvi pa
rapijos ir kas isz To iAzdigs, 
nežine. Musų kunįgėlis pasi-. 
sakė, kad jis apie lietuvius

tarame laike ir ta pairus, kas 
yra labai apgailėtina! - tūmi 
labjaus jog czionykszcziams 
lietuviams mielesnės yra vo- 
kiszkos akelės, gudrei masi- 
nanezios aptemusį protą, ne
gu aszaros ir sunkus vaitoji
mai musų brolių ir seserų, po 
sunkiu jungu musų kankytojų, 
pagal iaus tų paežių vokieczių.

Permalant tą visą blogą, gi
lei įsiszaknijusį tarpe musų 
tautieczių, kaipo czionai, taip 
ir kitose buveinėse lietuvių, 
su skausmu szirdies peikia at
kartoti žodžius, garbaus musų 
rasztinįko......... „Apszvieta!
brangioji duktė augsztybių! 
kada tu apszviesi tamsų pro
tą? kada musų žmonės pažįs, 
kas dėl jų yra geru, o kas blo
gu? Kas naudingu ir kas pa- 
ojingu?“

Pamario Keleivis.

pas anglikus, jei jį lietuviai 
vis ir vis
bar žmonės ir įsibailino i
norį tint jo pasitikėti.

— Boston, Mass. 4 d. Rug
sėjo. Gal jau nevienas isz jus 
broliai žinote, kad Bostono 
Lietuviai susilaukė kun. Jū-

Užtai da- 
ir ne- 

Jis sa- 
Dar tą patį ne-1 ko, ,,kad tik grinoriai kunįgai 

turi laikytis prie lietuvių, ba 
jie kitur negali gauti vietos, o 
asz ežia mokslą pabaigęs ne- 
apstoviu apie jūs; man dūs 
arei vyskupas vietą“.

Žinoma, norint angelskAi vi
sai menkai ką gali, ale tūm 
tarpu lietuviams nei gero ir 
gana. O lietuviai 
pranta dalyką, nori turėti vis
ką tvarkoje. - Matykit dabar, 
broliai, bėda be kunįgo, ale 
bėda ir su kunįgu, jeigu jis 
nesusitaiko su parapijonais. 
Bus gana tūm laik.

Parapijonas.

dėldienį buvo susirinkimas, 
ant kurio buvo vis tik ginczai 
apie padėjimą pinįgų. O kad 
daugumas parapijonų nenorė
jo, kad butu tik ant vardo 
vieno arei vyskupo pinįgai su
dėti bankoje, bet ir ant vardo

sidrąsino ir pradėjo neapkęsti liau parapijonys varėsi, kad 
parapijos komiteto, sakydama, 
kad jis ir vienas galys valdy
ti parapija. Žinoma, parapi
jonys dar vis tylėjo. Bet ka
da atėjo laikas knįgas per žiū
rėti dažiurėtojams knįgų ir 
peržiūrint jas sunku buvo isz
dūti rokundą^otai per tai, paskui ir davė vėjo tiems, ku- 
kad kunįgas užsiraszo pa- rie kunįgui neįsitiki, iszvady- 
rapijonus, priima pinįgus ir jų dams prakeiktais ir dar neku- 
neatidūda kasieriui, bet pas riūs po vardu ir pravarde isz- 
savę pasilaiko, o parapijos se- szaukdams. 
kretorius taipgi užraszo para
pijomis ir pinįgus priima; bet 
tartais taip atsitinka, kad pa- 
rapijonas, atėjęs pas kunįgą 
užsimoka, o paskui eina pas 
sekretorių užsiraszyti, ką tas 
per greitumą ir užraszo nepri-
ėmęs pinįgų. Kada po per-1parapijos, tai tam kunįgėlis 
žiūrėjimui knįgų rado pas ka- vis buvo prieszingas ir sakė, 
sierių pinįgų mažiau, negu tu
rį būti, tada daėjo per kokią 
klaidą taip pasi d arė. Taigi 
3^bar parapijonys norėjo su
taikyti knįgas ir
paskui jau tik vienas kuris Įiszdalino koreziukes ir užsakė 
užraszinėtu parapijonus ar se- ant bažnyczios, kad jau jis tu- 
kretorius, ar kunįgas, ir pri
imtus pinįgus atidūtu kasie
riui. Žinoma, kunįgas ant to 
sutiko, bet pinįgų 
kasieriui atidūti.
nys klausė dėlko jis nenori 
sugrąžįti pinįgus? Kunįgas at
sakė, kad jis turįs' pinįgus pa
dėti pas arcivyskupą, nės jis 
jam taip prisakęs. Parapijo
nys klausė, kaip bus padėti 
pinįgai pas arcivyskupą? Ku
nįgas atsakė, kad pas arcivys
kupą bus pinįgai, o pas jį knį- 
gutės nū pinįgų. Parapijonys 
gi vėl užklausė kunįgo: tai te-

kad turi būti taip, kaip jis no
rįs; taigi ant to susirinkimo 
nieko nenutarė ir pasiliko be 
iszeitės. Szitą nedėldienį, t. 

nutarė, kadi y. 1 dieną Rugsėjo, kunįgas

, kurie su-

neapsiėmė 
Parapijo-

rįs kitą salę ir kad daugiau 
jau neeisęs į senąją salę, kur 
tikt „loafer‘iai“ susirenka, 
taipgi atmesdamas ir senovės 
komitetą. Kada ant naujos 
salės susirinko būrelis lietu-Įlaikrasztį. 
vių, kunįgas užėmė vietą pre
zidento ir pasakė, kad tik ta
da prezidentas galės užimti 
savo vietą, kada jo nebusę. 
Paskui iszsirinko tris vyrus į 
komitetą: prezidentą, vicepre
zidentą ir vieną sekretorių. 
Taigi parapijonys klausė ku
nįgo, kodėl kasieriaus neisz- 

Irenka. Jis atsakė, kad pats

— Boston, Mass., 25 Aug.
Gūdotina „Vienybės“ Re

dakcija! busite loskavi patai- 
pįti szį mano straipsnelį į jūsų

i

Kaip jau žinote, broliai, nū 
senei, kad Bostone yra uždėta 
lietuviszka parapija 1892 m. 30 
Sausio po vardu szv. Kazimie
ro ir Vincento,

Taigi sziądien turi savo loc- 
ną kunįgą, Jūzapą Gricių, ku
ris dėl musų dirbą ir rūpinasi 
su visomis pajiegomis, kad 
tiktai kūgreitesnei galėtu pa-



Lietuvininku
budinti žmones prie statymo 
Dievo namų.

Szitai Nedėlioję, 25 Rugsė
jo buvo suszauktas ekstra mi
tingas, ant kurio pribuvo ge
rokas skaitlius musų brolių 
dėl pasikalbėjimo apie staty
mą bažnyczios.

Ant mitingo pribuvo ir g. 
kun. J. Gricius. Pirmiausei 
parėjo sznektos apie parapijos 
pinįgus, kame anie turės būti 
sudėti, kokioje bankoje, ant 
keno rankų ir ant kenb vardo 
bažnyczią statyti. Godotinas 
musų klebonas davė tokį įne- 
szimą: „Pagal paliepimą arci
vyskupo pinįgai turi būti su

judėti bankoje ant vardo lietu- 
viszkos parapijos ir bus var
das arcivyskupo, o pas kunįgą 
stovės bankos kpįgos. Tas 
įneszimas labai musų patrijo-

apie penki. Tie su baisiu 
piktumu szoko ant kunįgo, 
jog negal taip būti.

Turi būti iszrinktas k ašie- 
rius, kuris užsistatytu už savę 
kaucijos $700, ir butu ant jo 
vardo sudėti parapijos pinįgai 
bankoje ir kad kunįgas'nega- 
lys turėti jokios valios prie 
pinįgų; kadangi kunįgas su 
arcivyekupu gali jiems pinį
gus nutukti, ir dar, kad aniems 
galėtu pasitaikyti kokia nelai
mė ar Buaresztavotu kas jūs, ar 
kaip kitaip, tai kas iszgelbėtu, 
jei jie neturėtu parapijos pinį
gų ant savo rankų; ir su bažny
czios statymu dar greitai ne- 

, ręikę aniems arcivyskupo.
Dabartės ar suprantate, 

broliai, kas tai galėjo būti per 
žmonės, kurie tokį įneszimą 
padavė? Buvo tai mokytiniai 
ex-kunįgo Dembskio, kuris 
pernai metą atvažiavęs jiems 
tokį mokslą įpūtė. Teisybė, 
buvo tai žmonės pirmiau pa
rapijonais, o nekurie ir komi
tetais, kol nebuvo jokios tvar
kos, kol galėjo suktie, makle- 
votie voktie parapijos pinįgus, 
o sziądien, kada jau mato, kad 
negal jokį „biznį“ iszvaryti, 
tai jau nemoka nė į parapiją,

f 

tiktai ateina ant mitingų kitų 
atkalbinėti ir savo pliovones 
iszpliovoti. Jie pasirodo ge
resniais už patį arcivyskupą. 
Ant mitingų, jeigu koks žmo
gus pradeda kalbėti, jie tėjau 
j tikus pradeda daryti, nedūda 
kitam nė prakalbėti. Tiktai 
jie vieni visą rodą daro, o kiti 
vargszai žmonelės turi į anūs 
žiūrėti, kaip į Paryžiaus pilo- 
zopus, savo kruvinus centus 
id<m- • /

Taip tarp jų ilgų davadžio- 
jimų, vienas neiszkentė nepa
sakęs: kad jus toki geri esate, 
o kur dingo tie pinįgai, ką 
mes nū kelių metų jums dė 
jom? kaip tūs adūsit tada ir 
ant kitų norėkit būti bosais. 
Taip tai per visą mitingą tę
sėsi tik vienos barnys ir roką- 
•vimaisi ir jokio nutarimo ne
buvo. Ateinantį nedėldienį 
bus kitas mitingas, bet jau be
dieviai nebus įleisti ant salės.

Gi 'ino r lūs Zanernuni 'zikas.

komiteto,

„Susiv“. reikaluose.
Praneszimas.

Sziūmi praneszame visiems 
broliams, jog seimas szįmet, 
pagal nutarimą centraliszko 
„Susiv.
atsiliks Shenandoryj* Pa.

Buvo perstatytos dvi vietos 
Pittsburgas ir Shenandoris.

Už Slienandorį balsavo: p. 
Tepliuszis, p. Žukauckas ir 
kn. Žilinskas.

Už Pittsburga p. Naujokai
tis. K n. J. Zlotorzinskis bu
vo prielanku* prie vienos ir 
prie kitos vietos.

Diena, kurioj* seimas atsi: 
liks bus apgarsyta paskiaus - 
tai priguli labjaus nū vietinės 
parapijos užveizdėtojo.

Su gūdone
Centr. Komitetas.

■Kdwars'ville Dr. szv. Izi
doriaus užsimoka ketures pos- 
mer. 6 sąnar. po G0 c.

Antena (j on, Mieli. „Susiv.“ 
kūpa užsimoka po dvi posmer- 
tines 2 sąnar. po 30 c, 

į Scranton, Pa. „Susiv.“ kū 
pos užsimoka po dvi posmer
tines 2G sąnar. po 30 c. O szie 
keturi sąn. po dvi posmertines 
ir treczią auką, Dom. Gvergž- 
džio po 15 c.
1. Peseckas Antanas 45 c.
2. Raulinaitis Jonas 45 c.
3. Tamulinas Jonas 45 c.
4. Kubilius Kazis 45 c.
Metinę ir pen kės posmertines,
1. Kasparavicze Antan.$l ,25c.

Klimas Antanas $l,25c. H 
Naujei prisiraszė

1. Mickienė Magdė.
Wanamie, Pa. „Susiv.“ 

kūpos nori idant but visų var
dai garsįti užsimoka po dvi 
posmer.
1. Navickas Jonas 30 c.
2. Prūsaitis Jonas 30 c.
3. Smalenskas Martinas 30 <
4. Brukąs Ratilas 30 c.
5. Brukienė Rožė 30 c.
G. Sarapinas Jonas 30 c.
7. Sarapinas Jūzas 30 c.
8. Stankevicze Pranas 30 c.
9. Jonas J.Gibavicze 30 c.
10. Raczunas Jūzas 30 c.

Scranton, Pa. „Susiv.“ kū
pos užsimokėjo posmertinę po 
15 c., 5 Gegužio o ne buvo 
garsįta. .
1. Kosteckis Pranas 15 c.
2. Paczkauskas Mateuszas 15o.

c.

to, užsimoka dvi posmertines, 
22 sąn. po 30 c., ir du auka 
Dom. Gver. po 15 o vienaslOc.

Nortampton, Mass. „Su
siv.“ kupos užsimoka dvi pos
mertines 20 sąn. po 30c., Jū
zas ir Ona Aliapskai po 15 c. 
Dom. Gverždžiui.

Jūzapo užsimoka posmertines 
24 sąn. po 35c., 8 sąn. po 30c., 
2 sąn. po 45c. ir du sąn. meti
ne po 50e.
1. Brazdžionis Adomas,
2. Urba Jūzas.

„Susiv.“ sekretor.
J yra na s Naujokaitis.

„Susiv.“ sidabriniai ženkle
liai jau visi iszpardūti. Auk
sinių ir paaūksūtų yra dar 
daug. Visi draugai „Susiv.“ 

privalo nusipirkti sav ženkle
lį priesz seimą ir dėvėti, idant 
visi žinotu, jog yra tikrais lie
tuviais. Su gūdone

Kun. Zlotorzintka*.

Prisiraszė prie „Susiv.:
Ne u) Yorko kūpos:

1. Miszeikis Jūzas,
2. Bielskiutė Petronė,
3. Baturienė Klementina, 

jei prisiraszė:
1. Malinauckas Antanas,
2. Griksza Augustas,
3. Vaitkevyczia Ignotas, se
niau prigulį: F. Mikolainis ir 
M. Mikolainienė.

Pittsburgo drės szv. Jūzapo:
1. Vincevyczia Vincas,
2. Žolynas Jonas,
3. Szidlauckas Antanas,

drės Vytauto:
1. Vitkauckas Jonas, •
2. Szimkevyczia Antanas,
S. Ambrazaitis Jonas, 

5. Puida Jonas,
G. Stulgaitis Ourgis, nū 20 iki

Mieriai „Susiv.“
Mieriumi arba siekiu „Su

siv. L. A.“ yra, visiems žino
ma, apszvietimas, ' dorybė ir 
materialiszka pagelba.

Apszvietimą „Susiv.“ priva-

er laikrasztį, savo orga-

turės įgyti.
2. Per knįgas, iszdūtas su- 

prantamoj* dėl Amonių kalbo
je- . A

Czion reikia
jeigu „Susiv.“

užtėmyti, kad 
sykį nutars isz- 

davinėti savo laikrasztį, tai są
nariams anas turės but prisiūti- 
cziamas uždyką.

Tokį laikrasztį mes galėtu
me. iszdūti iszpradžių ant mė
nesio vieną kartą ir nedidele- 
me formate, kad nedaug 
kasztūtu.
• Tai py tusi tame laikrasztyje 
„Reikalai Susi vien.“ ir szeip 
visokios bėganczios lietuvisz-
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koa ir pasauliszkos žinios.

Butu labai gerai, nės žmo- 
nės tada labjaus pratytusi prie 
skaitymo, o „Susivienyjimo 
veikai ūse“ butu didesnė tvar
ka, didesnis patėdkas.

Tas užmanymas yra labai 
svarbus, praszau aną gerai ap
svarstyti.

Pernai met?}, padėkim,'„Su
siv.“ nutarė kad szįmet at- 
spaudyti lementorių.

Lementorius yra paraižytas, 
jau beveik užbaigtas, ale dūt 
į spaudą ano be seimo rodos 
mes neiszdrysome.

Prie to lementoriaus reiktu 
dūt padirbdyt daug abrozėlix| 
(nės tokį nutarėme spaudyti). 
Reiktu specialiszkai dūt pada 
ryti daug visokių litarų, taip 
kad drukoriai užgiedojo mums 
už atspaudinimą ano lemento
riaus keletą szimtų.

Mokėti keletą szimtų, isz 
tusztyt „Susiv.“ kasą, iszdūt 
tiek pinįgų, kiek szįmet įėjo, 
mes neiszdrysome ir nutarėme 
geriaus laukti rodos visų. Tie 
keli mėnesiai juk szią ar tę.

3. Kas link materialiszkos 
pagelbos turėtu but sekanti 
punktai:

1. Kiekvienas pilnas sąna
rys ,,Susiv.“ vyriszkas ar mo
teriukė, gauna posmertinės 
150 dol.

Czion turi būti padėta pa
sarga, kad tiek posmertinės 
bus dūdama lyg toliai, kol 
prie „Susiv.“ prigulės men- 
kiaus kaip du tukstancziai są 
narių. Kada bus du tukst., 
bus mokama 200 d. kada bus 
trys tukst., bus mokama 300 
d. ir t. t. kaip tai pereitų me
tų seimas nutarė.

2. Nepilni sąnariai t. y. to
ki, kurie neiszbuvo „Susiv.“ 
szeszių mėnesių arba kurie į 
laiką, kaip konstitucija rodo, 
neiszsimokėjo prigulinczios 
mokesties: metinės ar posmer- 
tinii} - posmertinės reikalauti 
negali.

3. Įstojimas į „Susiv.“ ro- 
kūjasi nū laiko užsimokėjimo 
į „Susiv.“ kasą pirmutinės me- 

tinės.
4. Posmertinė, kaip pereitų 

metų seimas nutarė, privalo 
but iszmokama isz „Susiv.“ 
kasos tūj‘ nelaukiant, kada 
anoji nū sąnarių bus surinkta.

5. Mokasi posmertinė visa
dos mirusio arba mirusios ar- 
tymiausiam giminei, kurie se
ka taip: pats arba pati, vai
kai, tėvai, broliai ir t. t. arba 
tiems, kuriems jis mirdamas 
užraszo.

6. Jeigu posmertinė pareitu 
mokėti vaikams, o anie butu 
nepilnų metų, pinįgai įsideda 
ant vaikų vardo į banką.

Reiktu da taipgi įneszti į 
konstituciją ir tokį punktą.
- 7. Jeigu kurs isz „Susiv.“ 
sąnarių taptų taip sužeistas, 
arba taip apsirgtu, kad dirbti 
suvis negalėtu, o isz kitur kur 
neturėtu užlaikymo ir pagel
bos, tai „Susiv.“ jo posmerti- 
flę visą arba nors pusę, pagal 
seimo nutarimą, jam gyvam 
iszmoka.

Jeigu kuris gyvas paima isz 
„Susiv.“ augszcziaus minėtą 
paszelpą, posmert jau anos ne
gauna. ,

Jeigu kurs paima pusę, pos
mertinės gaus tik likusią pu
sę.

8. Toks „Susiv.“ sąnarys, 
kurs paima gyvas bebūdamas 
isz „Susiv.“ paszelpą, gali pri
gulėti ir mokėti į „Susiv.“ ir 
toliaus, bet tik isz unaro, kai
po garbės sąnarys.

Ligotais ir neturincziais dar
bo, badūjancziais sąnariais 
privalo apiekavotiesi vietinės 
draugystės.

Kn. J. Žilinskas 
„Swiiv.u prezid. 
'(Toliaus bus)
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Isz. tikrą atsitikimų, parasz.yta 
Aleksandro Gužuczio.

(Tąsa.)
Karumeniszkas prigulėjimas: 

Tasai prigulėjimas pildosi

dabar pagal numerių arba bo
sų, kurių iszėmimas ir apžiū
rėjimas statomų į kariu mę 
jaunų vyrų, darosi vaidingu
me pavietijos marszalo ir vi
sos komisijos urednįkų; todėl 
tenai veikime dabojama yra 
teisybė.

Kiekvienas paszauktas prie 
atlikimo kariumeniszko prigu
lėjimo, patsai ir savo kasztu 
atvažiūja į komisiją o tam rei 
ialui nesirenka isz valscziaus 
pinįgai, katrais kitkart per- 
dėtiniai valsczių ir urednįkai 
dailei szelpiasi. - Rodosi, kad 
prie tokios rėdos nereikėtu
būti nei jokių , neteisybių ir 
apgavimų; vienok patėviai 
starszinai, starostai ir rasztinį- 
kai, tankiai isz kiszeniaus 
tamsių žmonių, rublius iszma- 
sina.

Karczemoje sėdėjo starosta 
draugystėje seno ukinįko Jur
gio Kalvaiczio, kurs vaiszin- 
damas staroetą, kalbėjo: - 
Kaip bus pone starosta su ma
no Antanuku?

— Bus gerai, tik reikia ta
me veikale pasinipįti — kiek 
turi sūnų? - paklausė starosta.

— Tris - Antanukas vy
riausias tai visas paramas ma
no; be to vaikino negalėcziau 
gyventi - atsakė rūpestingas 
tėvas.

O tamista kiek turi metų?
— Penkesdeszimts devintus 

einu.
— Viskas bus gerai, tik ži

noma sauso nieks neklauso - 
ryto ateik į rėdystę, o tūmi 
tarpu, asz su starosta ir rasz- 
tinįku pakalbėsiu.

— Ateisiu - dabar tamista 
priimk ant pusbaczių - sakė 
Kalvaitis dūdamas trirublinę 
starostai, kurs nuleidęs į ki- 
szenių bumaszką, atsisveikino 
8Ū Kalvaicziu ir isz karczemos 
iszėjo.

Ant rytojaus Kalvaitis 
drauge su starosta, įėjo į sek- 
lyczią rasztinįko Sobolevo - 
dabar vyresnybė pastatė rasz- 
tinįkais valsczių russkius.

— Ką tu, Kalvaiti, pasaky

si? - užklausė Sobolevas.
— Atėjo žmogus pasikal

bėti su tamsta apie tą reikalą, 
kur asz tamistai pasakojau - 
ką isztaręs, starosta isz sekly- 
ežios iszėjo.

Rasztinįkas paveizėjęs į knį- 
gą atrado, kad senas Kalvaitis 
turi 69 metus amžiaus ir dėl- t ,
to darbinįku nesirokftja, o isz 
trijų sūnų jo Antanas 21, Jur
gis 16 ir Petras 14 metų, todėl 
pagal įstatymų vyriausia sū
nūs Antanas, kaip vienas dar- 
binįkas giminėje^ tur gauti 
palengvinimą pirmo skyriaus 
ir nū kariumeniszkos tarnys
tės bus liūsas.

— Jeigu tu, žmogau, nepa
sigailėsi pinįgų, tai sūnelis ta
vo pasiliks namieje - isztarė 
rasztinįkas.

— Kiek reikės ponuti? - 
klausė Kalvaitis.

— Man dūsi 25 ir starszi- 
nui 10 rublių.

— Dūsių poneli, tik taikyk, 
idant mano vaikinas atliktu - 
sakė Kalvaitis, ir iszėmęs isz 
szalbierkos pinįgus, 25 rublius 
rasztinįkui padavė; kurs pri
imdamas bumaszkas atsiliepė: 
- Puikiai brolau, - tavo vai
kas bus liūsas; o tu dėl 35 ru
blių ubagais neiszeisi, starszi- 
nui 10 rublių patsai audūk - 
tarė rasztinįkas.

— Tūjaus ponuti atidūsiu - 
pasakė Kalvaitis, ir pasiklo- 
niojęs ponui Sobolevui iszėjo.

Karczemoje radęs starsziną 
su starosta, Kalvaitis pastatė 
jiems butelį vyno, ir įdavęs 
pirmam 10, o antram 2 rub
lius; užtikrintas kad sūnūs 
neis“ į kariumenę, linksmas 
pargrįžo į savo namus.

Gėda ir vargas! jums tur
tingi o tamsus lietuviai; kurie 
galėdami nedūdat apszvietos 
vaikams savo, ir paliekat anūs 
įpėdiniais tamsybės jūsų - 
nors esate tikrais tėvais, bet 
darote kaip patėviai. - Kad 
sūnūs Kalvaiczio Antanas bu
tu mokytas, tai perskaitęs į- 
statymus, žinotu jogei liūsas 
yra nū kariumeniszkos tarnys-
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tės, o prigavikai negalėtu pi
nįgų iszmasyti.

Prie rasztinįko Sobolevo at
ėjęs Jonas Batvinis praszė, 
idant parnesztu isz konsisto
rijos metrikus sunaus Jūzapo, 
įraszytu į szaukenczius aura- 
szus ir tų gi Jūzapų, kaip isz- 
ėjusį isz metų, nū kariumenės 
iazliūaūtu.

— pasivėlinai brolau - asz 
negaliiKpriimti tavo metrikus, 
nės suraszkį nusiųsti yra į ka- 
riumeniazkų komisijų - pasa
kė rasztinįkas.

— Priimk! ponuti, priimk 
metrikus - praszė Batvinis.

— Tu balandėli ūdega den- 
giegi - atsakė Sabolevas.

— Asz nebusiu užsimerkęs, 
ir padėkavosiu ponui.

— Nu gerai, 20 rublių bus?
— Deszimts rublių dūšių.
— Ne - be 20 rublių, ne

priimsiu tavo metrikus - ga
lutiniai isztarė rasztinįkas, o 
dėlto Batvinis derėdamasis ir 
kloniodamasis, 20 rublių So 
bolevui įbruko.

Kad tasai Batvinis iszmany 
tu reikalų, tai prie praszymo 
savo nusiųstu metrikus į ko
misijų, ir be jokio kaszto sūnų 
iszvadūtu.

Ant galo pasakysim: kad 
turtingi lietuviai, kurie dide
liu kasztu stengiasi iszvadūti 
nū kariumeniszkos tarnystės 
sūnūs, labai neiszmintingai 
daro, nės tankei be jokios 
naudos dėl vaikų ir savęs, ke
letu szimtų rublių pražudo - 
ar nenaudingiau butu, ^veltai 
iszmestais pinįgais, leisti sūnūs 
nors į pavietijos mokslinyczių? 
kurių iszėjęs vaikinas įgytu 
apszvietų, tarnautu kariume- 
nėje tris metus, pamatytu 
svieto ir truputį vargo, o pa
rėjęs namo, padoriai elgtųsi ir 
mokėtu tėvus gūdoti - prie- 
szingai, pinįgais iszvadūtas 
tamsus bernas, mažne visūmet 
netik negūdoja tėvų, bet su 
jais į pesztynes eina. - Da- 
barriykszcziame laike, karu- 
meniszkoji tarnystė nėra per
daug baisi; ypacz mokantiems 

raszyti ir padoriai elgentiems, 
nės užsitarnavę patėmijimų 
vyresniųjų, pastoja unteraphi- 
cieriais, phelphebeliais, ir.la
bai gerų būvį turi.

Pakalbėję apie nekuriūs 
žmones, kurie yra patėviais ar- 
tymui savo, priversti esame 
užtylėti apie daugumų tokiųgi 
pateVlų. stovinczių ant y vai
rių laipsnių draugijos.

Dar prigul pakalbėti apie 
tūs, kurie dėl savęs ir artimo 
yra patėviais.

Dalybas: ' y
Tinginiai ir girtūkliai atve

da savę į paskutinį vargų; bet 
dar didesnius vargus ir aptusz- 
tėjimų skleidžia tarp vals- 
czionių n esu tartis giminėse, 
ir dalybos žemės į smulkias 
daleles. Kol i ai n am ūse viena 
ipartų tai mažai yra barnių ir 
vieszpatauja sziokia tokia su
tartis, bet kaip broliai suveda 
paczias, ir susirenka dvi, o 
saugok Dieve, tris marczios; 
tada tos nakties gegužėlės, vi
sų rėdų ir sutarimų iszgriauna
- kožna isz jų nori būti vyres
ne ir gaspadine, o už karalys
tę samczio tarp savęs kariau
damos, įkalba/ vyrams savo, 
kad su broliais dalytųsi, ir to
lei visokius niekniekius tauzi
ja, koliai isznaikina broliszkų 
meilę - prasideda barnys, vai
dai ir musztynės, o tada nėra 
kų veikti, reikia dalytis žemę, 
triobas ir turtus.

Prie toįdo nepagirtino ap
siėjimo moterių, kų prigul da
ryti vyrams? - ar muszti ir 
bausti paczias? ne - tokios nū- 
monės neisztarsime: nės pavei- 
dus apsiėjimas, butu nūžmus 
ir barbariszkas. - Tiesdavėjas 
Turkų Mahometas pasakė: 
„moteriszkė ' sutverta yra isz 
kreivo szonkaulio vyro; kas 
jų norėtu isztaisyti, nulaužsz“
- tasai įsztarimas pranaszo 
Turkų, ženklina kad su mote
rimis reikia apsieiti malonei, 
ant gero atsargei vesti.

Pagal musų: prie padoro ir 
protingo elgimosi, prigul vesti 
moteriszkę ne smarkumu ir 

rnusziu; bet iszmintingais žo
džiais, aiszkei rodancziais, kad 
užsimanymas jos yra blogas, 
ir dėlto nei jokiu budu negal 
būti pildomas; o jeigu mote
riszkė nenorėtu protingos kal
bos suprasti, tai vyras turi už
laikyti tvirtumų pobūdžio, ir 
neklausydamas sznekos mote
rėlės, elgtis pagal savžinę ir 
protų. Žinome, kad prie to
kio apsiėjimo reikia kantry
bės, lygios kantrumui Ano gre- 
koniszko philiozopho Sokrato, 
kurį tylintį per visų rytų pati 
koliojo, o galutinai pūdynę 
pamazgų ant galvos iszliejo - 
vienok kantrus pliilozophas 
neužsirustinęs pasakė „asz taip 
ir mislyjau, kad po smarkios 
audros, bus didelis lietus“. 
Pacziutės musų daug viežly- 
besnės už senovės laikų Sokra
to, pamazgų nepila ant galvos - 
tur būti moterėlės numano, 
kad neesam philiozophais. - 
Gyvenant ant svieto, reikia 
turėti daug kantrybės, kuiS 
visose kovose amžiaus, suteiks 
mums garbingų pergalėjimų.

Palikę moterėles, tų džiaug
smų ir vargų musų, grįžtame 
prie dalybų - kožnas isz da- 
linanczių nedaboja teisybės; 
bet stengiasi gauti sav mesz- 
kiszkų dalį, tai yra: geriauses 
dirvas ir triobas, o taipgi dau- 
giaus naudos - prie tokio ap
siėjimo pakilo nauji vaidai ir 
nesutartys; dėlto patys negalė
dami tarp savęs apsirokūti, 
pakvieczia starostas ir starszi- 
nūs, kurie patėviai gavę į ki- 
szenių, neveda žmonių į sutar- 
tę, bet dar daugiaus anūs su- 
kerszin. - Prasideda dalybos: 
mierūja szveutų žemę virvė
mis, griauna puikias triobas, 
ir iszkasa suaugusius vaisinius 
medžius, o laike tų dalybų, 
nesuskaitomos barnys, musz
tynės ir keiksmai. Atsiėjo 
matyti kad du broliai nega
lėdami pasidalyti akėczias ir 
skrynę, pusiau perpjovė - trys 
broliai pasekancziai dalinosi 
vežimų: vienas paėmė pasku
tinių aszį su vienu tekiniu, ant

ras pirmgalinę aszį taipgi su 
vienu tekiniu, o tretysis gavo 
du tekiniu: pirmutinį ir pasku
tinį; ant galo neįveikdami pa- 
sidalįti dviemis vezėcziomis, 
sukapojo anas į prakurus.

Tūloje vietoje besidalinant 
rumu, skersinė siena iszvirto, 
ir vienų isz nesuturinczių bro
lių ant vietos užmuszė — gal 
tasai nelaimingas atsitikimas 
buvo korone už sugriovimų 
gimtinės.

. (Toliaus bus)

Margumynai.
— Trys didžiausi miestai: 

A7e w York'as,. Par yžius ir 
Londonas.

New York‘as sziūse 1895 
metūse turi savyje gyventojų 
2 milijonu. Londono gyven
tojų skaitlius isznesza 4,200,- 
000, Paryžiaus-gi — 2,400,000.

Lononas užima 75,000 ėke
rių žemės, New York‘as 24,- 
000, o Paryžius 18,700.

Londone yra 600,000 namų, 
New York‘e 115,000, o Pary
žiuje 90,000.

Londone priskaitant gyvena 
tiktai 7 ypatos vienam name, 
New York‘e 18, o Paryžiuje 
25.

Ilgumas gatvių Londone 
1,380 mylių, Pažyžiuje 600 
mylių, o New York‘e 575 my
lės. Ilgumas vandeninių ru- 
rų (City Water) Londone 
2,300 mylių, Paryžiuje 410, o 
New York‘e 444 mylės.

Londone ugninėje sargybo
je tarnauja tiktai 1000 žmo
nių, New York‘e 1,100, o Pa
ryžiuje 1,500. — Londone 
blėdis padaryta per ugnį isz
nesza ant $7,500,000, New 
York‘e $5,500,000, Paryžiuje 
$1,000,000.

Gražiausias ir didžiausias 
parkas (daržas) Londone 
„Hyde Park“ užima 400 ėke
rių. — Gražiausias parkas Pa
ryžiuje „Bois de Boulogne“ 
užima plotų 2,200 ėkerių. 
New York‘e „Central Park“ 
užima plotų 840 ėkerių. —

(Pabaiga ant puslapio 448)
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lubliąio unijai.

PABA8ZYTA 811 ANO DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVEB8ITET0 PHILOSOPHUOS 1AGISTBO.

(Tąsa).

Todrin regiasi Vytautas ateinantį metą sukėlė Lietuvo
je seimą, kuriame patvirtino lūmas Žemaicziūse, vyskupiją, 
kurios būvėsiu paženklino Varnūse arba Midinikūse, lygia 
dalia virsziaus minavotas bažnyczias. Tengi teiravosi ir apie 
Czekų reikalą. Nės, jog jis pats neigi Jaugalius neturėjo 
vaiką: paskūjui treczibji žmona, kaip minavojau, buvo miru
si, linkėjo jam ketvirtą paczią vesti ir pirszo jam į žmonas 
savo sesers dukterį Sopiją kuningaiksztatę, Aleksandros Al- 
gerdatę, urėdo Kijavo dukterį, mergaitę didei graksztę ir 
mandagę. Ji buvo Gudų tikybos, todarin nesaugi krūpavo, 
jog ir to paliavimūs Lenkai nekęs, bet nūtaka su tėvo leidi
mu perėjo į Romos tikėjimą, kurią porą Motiejus, Vilniaus 
vyskupas, palaimino.

Czekų siuntiniai atkeliavo tretį kartą į Lietuvą. Kaipo- 
gi Vytautas praėjusį kartą abejotinu rodėsi, nu vilėsi rasi 
ben pas jį kąnoris nuveiksią. Vytautas jų ūkės durnoje, 
czionai nenorėjo į Czekų ūkės reikalus kisztiesi. Bet slaptu 
jiems apreiszkė, jog jis szirdingai norėtu Czekus nū jų ne
prietelių glemžti, jei tiktai tą galėtu daryti be savo abidos, 
todėjus linkėjo jiems savo posūnį Zigmantą Karjebutą, garsų 
karės vyrą, sav iszsirinkti, jo vardu užsidengęs galės jis Cze
kus szelpti. Siuntiniai paklausė jo, vildamiesi, jog Jaugalius 
tą patį darys ir tūjau Karjebutas isztraukė slaptu skubinai su 
Lietuvos kariauna į Czekus. To ciesorius Zigmontas nevy- 
lėsi. Nu jis ėmė siundyti kryžeivius Lenkams ir Lietuviams 
paliaubas atsakyti,” idant kaipnorįs sugrąžintu Lietuvių ka
riauną isz Czekų. Tas buvo jau Lankams ir Lietuviams ži
nomas; todarin gulo Vytautas su Jaugaliumi su keliomis de- 
szimtimis tukstanczių į Parusnį. Kryžeiviai su 300,000 trau
kė priesz, ketėdami į aiszkiąmuszą isztikti, bet karės durnoje I 
sutarė nestoti į aiszkią muszą ir tiktai į piles įsitraukę ketėjo 
jas ginioti, palikinę lygmes ir laukimes Lietuviams ir Len
kams siaubti, kurie su savo lengva jotia kardu ir ugnia vis 
vertė į peleną. '

Tūm tarpu atkeliavo vyskupas Korvei, ciesoriaus siunti
nis, raminti Lietuvių. Jis lugojo vardan savo ciesoriaus Kar-■ 
jebutą isz Czekų, grąžinti ir kryževių nekariauti, stygavo- 
dams ciesorių rengentįsi užganą jiems padaryti, jei jie jūm 
nekliaunasi, tad jis leidžia jiems iszrinkti tarp tėvūnų Lenkų 
ir Czekų, kurie jų barnius nuspręstu. Jaugalius atsakė: 
,,ciesoriaus teisybės ir bendrybes jis gana jau prityręs isz jo 
paskūjo dekreto, kursai perdaug neteisingu ir prieszingu pa
sirodė; czionai ir taip sakėsi jis nepirmu ginklą pakėlęs, kaip 
kad kryžeiviai buvo paliaubas sulaužę. Ciesoriaus slapczio- 
sios gromatos yra lycziumi tos karės. Jo posūnis Karjebu
tas, paaugęs karės lopynėse, savo geru noru, ne jo liepimu, 
Czekus szelpęs, todarin kūmet jis pats pageis, tūmet isz Cze- 
kų tegrįžsz”. Taip lengvai kalbėjo Jaugalius, bet smertas 
Vytautas suszuko: „Mano įsakymu Karjebutas į Czekus įpū- 
lė, idant mano apmaudą ant ciesoriaus nugiežtu, asz dūdų

mano žodį: patolei jis tenai bus, pakolei ciesorius iszbus ir 
tiek jam žalų pridarys, kiek ikisziolei Lietuviai ir Lenkai nū 
jo nukentėjo.

Tą tepeszę iszkeliavo siuntiniai ir kariauni ėmė vėl 
siaubti po kryžeivių krasztą, gavusi įsakymą apent pas Torti
nę susirinkti. Czia tūm tarpu kryžeiviai abaze apsitverti, 
bet 16 paparczių Lietuvos ir Lenkų gavo įsakymą neprietelių 
nū to gaiszinti iki visai kariaunai susitraukent, bet kryžei
viai, palikinę lig laikui abazą, sulindo į piles. Nu Lietuviai 
visas apygardas apie Toruną ir Kulmo pilę sudegino, kuriems 
siaubiant nei viens kryžeivis nevaidinosi isz pilių ir niekšai 
neramdė nuteriojamų įbingusių Žemaiczių. Todarin turėjo 
kryžeiviai nusižeminę pakajaus lugoti; bet Jaugalius lig 17 
dienų Szilo mėnesio paliaubas tepadarė ir paženklino dieną 
sandaroms savo abaze. Susirinkus lenai kryžeivių vyriau
sybei ir atėjus Padaugavio mistrui, vos nevos su didžiu vargu 
ežere Melno pakajų padarė ir prisiekė su tokiomis iszlygomis: 
kryžeiviai nevien iszsižadėjo Žemaiczių ir Sudaujų, bet dar 
visus rasztus, kuriais kryžeiviai savino tūs krasztus, tupėjo 
adūti Lietuviams ir prisiekti, jog kiti visi rasztai, kurie dar 
rastųsi prieszingi toms sandaroms, nėkokios tvirtybės netu
rės; Lietuviai ir Lenkai pagrąžino vis kryžeiviams, ką jiems 
tūm žygiu buvo užėmę, ir kas tas sandaras pirmasis sulaužys, 
to padoniejie nebtur daugesnei beklausyti. Tūjau pagal tas 
sandaras ir rubežius užvedė tarp kryžeivių arba Parusnio ir 
Lietuvių bei Žemaiczių.

i Tas pakajus tol tepateko, kol buvo - Lietuviai ir Lenkai 
Parusnyje, kuriems vos paėjus, &esoriu$s apskelbė neoriu vis 
tą, ant ko kryžeiviai be jo žiniosr-u* valios buvo pasiėmę. 
Todarin Lietuviai ir Jaugalius ateinantį metą tiekėsi į naują 
karę, ketėdami kryžeivius lig paskūjo tremti lauk ir savo se
novės krasztus apent atimti. Ciesorius, matydams Lietuvius 
isz peties imsent, nuleido pas didį mistrą siuntinį, liepdams 
jam kūveikiausei su Jaugaliumi ir Vytautu sandaras daryti, 
nebklausdams jo tarpinimosi. Tose naujose sandarose nieko 
neperkeitė, kas buvo ant Melno ežero sutarta, negut tai, jog 
lugojant kryžeiviams vardan ciecorius pažadėjo Vytautas su 
Jaugaliumi isz Czekų Karjebutą parvadinti. Tą patį metą 
didi badai buvo Maskolijoje ir daug svieto tenai prapū’lė, 
vieni, iszmirė, kiti iszsidangino į Lietuvą.

Karjebuts tūm tarpu savo narsybe ir savo laima buvo 
j visai ciesoriaus kariauną isz Czekų iszujęs ir visą rykę nū 
Vokieczių vergybos iszlįūsavęs, o savo guvumu (įcekų didu- 
menei taip įsigerinęs, jog aiszkei rodėsi, būtinai jų ūkės ka
rūną įgysęs. Bet Jaugalius ir Vytautas, kuriūdum jis tajvlsa 
savo laima skolėjo, nelinkėjo jam to daryti, szis pakusęs jie- 
dum pargrįžo isz Czekų, czionai neveltu, kaipogi Jaugidnis 
buvo jam pažadėjęs į Czekų vietą Dobrinės žemę adūti, (bet 
kad karalius ankstėsi su atteisimu savo žadėjimo, o Karjebuts 
tūm tarpu pasigailęs paliktos rykės užsikėto apent į Czekus^ 
grįžti; bet Vytautas jį nutvėrė, rasi gerindamas ar krūpau
dama popiežiaus Martino V, kursai Vytautą savo gromatoje 
didei baudė, sakydama, jog jis kaipo vieszpats kataliks ermy- 
derį Czekų ir atskalumą Karbuto paszalpa neplatintu. Tai 
regėdami kryžeiviai nebsziauszėsi ir pagal sandaras Sodaujus 
ir Žemaiczius sugrąžino ir Vytauto akivaizdoje naują rubežių 
užvedė.

I Visam nutikus, karalienę Sopiją 12 dienoje Sausio mėne-
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šio su iszkilme apkarunavojo. Vytauto tenai nepasitiko, ne- 
sang jis buvo su karaliene susibaręs nū tokio lycziaus: Jau- 
gabaus duktė Gedvydė pirmosios žmonos dabar ką buvo su
derėjusi su Brandeburgijos valdimieru Pridrikiu, kurio Vy
tautas jau pats, jau pagunda popiežiaus Martino V neapken
tė, noris minavotą Gedvydę nevien daug kitų kuningaikszczių 
bet dar trys karaliai pirszo, vienok vis buvo veltu ir Gedvydė 
isztekėjo už Pridrikio. Nu Vytautas visą apmaudą giežė 
ant Gedvydės, pamatę karalienę tardams ją karaliumi būtinai 
valdant. -

{ Tūm tarpu Czekų siuntiniai vėl atkeliavo ir visaip norėjo 
Karjebutą apent pas savę pagrąžinti. Jaugalius to nenorėjo, 
bet Karjebuts tiekėsi slaptu ir daugybė Lietuvių ir Lenkų 
pasiėmė Czekams į talką eiti, tūlus tarp jų iszvėdė jau pirmu, 
taip jog Lietuviai ir Lenkai graudino Vokieczius Czekūse, 
lig nepajutus dar Lenkūse, jog Karjebuto jau nebėra. Cie
sorius tarė Jaugalių ją graudinti, kursai to dėjęs gūdėsi viesz- 
paežiams arba karaliams; Jaugalius teisindamosi užgriebė 
Karjebutui visį ką jis Lenkūse, Lietuvoje ir Gudūse valdė 
ir apskelbė jį kaipo pakajaus laužytoją ir majestoto žalytoją.

Ateinantį metą gimė Jaugaliui karszinczius, kurį prami
nė savo vardu Vladislovu. Apkriksztyjo jį Sausio mėnesyje 
ateinanczių metų; kuria dingste Jaugalius pakėlė didę pūtą. 
Vytauts ir tenai nebuvo per apmaudą ant karalienės, vienok 
jis nusiuntė jaunam karalaicziui sidabro kauszelį, 100 svarų 
sverentį. Vasarą vėl rodosi ankritie, nū kurio karalius ir 
Vytauts su visa savo rūmų szeimyna, pasislėpusiu Lietuvos 
giriose lindojo. Paskui Jaugalius sukėlė sueimą į Kujavos 
Bresezių. Czia suėjus siuntiniams, karalius kaip įmanąs stei
gė, idant lūma jo sūnų jo karszincziumi patvirtintu. Ant 
galo luina pažadėjo, bet raszto patvirtinimą ne karaliui pa
ežiam, bet vyskupui Krokavos Zbignievui Olesniekiui įdavė, 
kurį jis nepirmu turėjo karaliui iszdūti, kaip kad jis vis at- 
teis, ką vien Lenkams buvo pasiėmęs.

Taip Jaugaliui brusdaut Lenkūse, atėjo Vytautui į Lie
tuvą žinia, Vieszpatį Tautorių Kuidadotą traukeptį su ka
riauna ant Adocjos kunįgaikszczio. Vytauts tą iszgirdęs, jsz- 
leido stiprią kariauną priesz minavotus Tautorius, kuri susi
nėrusi su Jurgiu Ądocjos kunįgaikszcziu kruvinoje muszoje 
Tautorius pergalėjo lyg Maskolių talkai neatėjus; taip jog 
vos pats vieszpats beiszspruko o jo vieszpatiam sugavę, vie
ną nusiuntė į Lietuvą Vytautui, antrą į Maskvą d. kunįgaiksz- 
cziui. Tūm tarpu Vytauts palikęs namieje tiekėsi į karę nei 
vienam nežinant kur.

Žiemai besibaigiant suprato žygiosent į sziaurinę Gudiją, 
beje priesz Pleskavionis, kurie, Vytautui kariaujant su kry
žeiviais, visados taikinėjo Padaugavio vokiecziams ir lygiai 
su jais Lietuvą teriojo. Todrin Vytauts senei jau ant jų 
grumsdė ir laukė tiktai pragumo apmaudą nugiežti. Jutę 
tai Pleskavionys, siuntinius pas jį atleido, lugodami ir kuku- 
lūdami, bet jis siuntinių neklausė ir Ritinosi su kariauna. 
Atėjęs ties Voronežu pile, 3 ncdėles pariittisojo, negalėdama 
tolesnei bepereiti įpi j tįsiais vieszkeliais nū toįtimpinių lytų ir 
darganų, užvis taip szlapiame kraszte, kaip kad Pleskavionių 
buvo, nieko nebgalėjo nuveikti. Tai regėdama Vytauts san
daras padarė, kuriam Pleskavionys 1400 svarų sidabro už žy
gį užmokėjo.

Vytauts noris įgavo atvangą nū korių, vienok niekados 

niekūmi nekliovėsi. Nu apreiszkė regiamą savo neapikantą 
ant karalienės, tūžo jis tumi, jog karszincziui gimus, jis nū 
Lenkų sosto atliko, krūpaudama, jog Jaugaliaus kiltis ilgainiu 
atims jo kiltei ir Lietuvą. Kryžeiviai visupirmu pasergėjo tą 
jo auniurim^ ir steigė dar didesnei jį jurdyti, taip jog jis aisz- 
kei su karaliumi sukerszo. Didus glūsnevimas kryžeivių taip 
padarė, jog jis lugojo nū karaliaus, idant jis malūną Libiecz 
au žeme jiems padovanotu; noris jie numanė, jog lugojimas 
jo nieko negelbės, tacziaus vylėsi, jog nedūdant karaliui, dar 
didesnei Vytautą įpykįs. Lenkai tą pajutę ir sukėlė seimą į 
Vartą, iazpeizojo tenai didį mistrą Paulių Ruzdav, jog jis jų 
karalių au didžiu Lietuvos kunįgaikszcziu nor sukerszinti. 
To nekako dar, ateinaneziame seime Lancziev vyskupą Kro
kavos Zbignevą į vardą lomų, didei graudžei persergėjo patį 
Vytautą, kuris tūm didesnei dar užsirūstino, bet savo rūstybę 
slėpė, vis ketėdams, o nieko nedarydama ir apmauda giežė 
ant karalienės: lycziumi buvo jos tankios sangriuvos: kaipogi 
trecziūju kūdikiu buvo jau nebgalinti, skelbama buvo per- 
gulins turinti. Jaugalius tokį skelbimą praszalinį gelėjo 
leisti, kurs jo vaikus nū ūkės sosto stumdė. Todrin sukėlė 
jis visūmenės seimą Lietuvoje į Orodlį. Czia susirinkusi abi 
tauti spendė apie karalienę, kurią nuteisinusi jos vainotojai 
Lenkų eržilai pagal ūkės įstatymą nukankino.

Tūih tarpu Naugardionys, neklausę Vytauto, sav rūbe- 
žiu perkėlė ir naują rybą užvedė. Tas supykino Vytautą, 
kursai sukėlęs kariauną, ateinantį metą traukė priesz didį 
Naugardą. Visupirmu (ppoeznos arba Opoczkos pilę apsto
jo. Pradžioje gyventojai nenorėjo pasidėti ir jiemi gintiesi,< 
kurie, grudantiesi Lietuviams per tiltą pilies angon, paskubė
jo tiltą pakirsti ir taip daugybės Lietuvių su tiltu į lūžo, tarp 
kurių vieni iszskendo, kiti krisdami ant mietų, tycziomis įkal
tų, pasimovė, o sugautiemsiems kailius dyrė Vytautui regint, 
kursai gavęs pagelbą isz namų, smukesnei jiem is vėtra voti 
pilę, kurios gyventojai nusiminė ir regėdami nebstengsę, pa
sidavė Vytautui, pasiėmę mokėti 700 svarų sidabro kasinėtą 
abrakui. Nu tenai Vytauts su visa kariauna traukė Didyn 
Naugardan visugarsiąją savo prekybą Sziaurės pilėn, kurios 
paežių gyventojų 600,000 buvo, o turtai ir lobiai nepasaikau- 
ti. Kaipogi patarlėje buvo sakoma, kas gąl ką priesz Dievą 
ir didį Naugardą nuveikti; pelkės, balos, versmės neiszžen- 
giamos, girios neperlendamos gyniojo dar tą garbingą ūkę nū 
visų neprietelių; bet nurambėjusiems karėse Vytauto karei
viams tūįtipinėse kryžeivių karėse, nupenėjusiems nū vargų, 
žygių, bado, szalczių ir darganų, balas ir girias pereiti buvo 
nekas: Kaipogi Vytauts liepė tenai 10,000 vyrų kirtėjų skin
ti kelią per jūdąją girią, o per balas žemgrindas grysti, tie
siau į Didyjį Naugardą. r

(Toliaus bus.)
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vienybe
O ko žydit lelijėlės?
O ko verkei seserėlės?
Kad pareisiu kad pargrįžsziu,

Iszmokėjimai ant miestisz- 
kų reikalų Londone isznesza 
70 milijonų dolerių kasmets,[Dovanėles jums parnesziu: 
Paryžiuje 65 milijonus, o New 
York‘e 44 milijonus.

Palicmonų Londonas turi 
14,000, Paryžius 6,000, 
York‘as 3,000. Aresztavotų | 
ypatų kasrq^ts buna Londone 
150,000, Paryžiuje 100,- Į 
000, New York4e 85,000.

Apszvietimas gatvių kasz-1 
tdja Londone $2,000,000, Pa
ryžiuje $500,000, o New 
York‘e $800,000. Londonas 
75,000 lempų, Paryžius 50,000, 
New York‘as 28,000 — ne- 
priskaitant prie jų^elektrikos' 
szviesos.

Londonas bu\o uždėtas 60- 
am, Paryžius 360-am, o New 
York1 as 1614-am mete po 
Kristaus užgimimui.

Ant vieno ėkerio Londone

New

Asz parnesziu aukso žiedą, 
Žalių rūtų vainikėlį.

Liutikei 7 Kovo, 1888 m.
Marė Kuszlevyczia.

Chicagoje Mokaliazka Dr-tė 
Si mano Daukanto atgrajya

vyne Kražiūse“, nedėlioję 
15 d. Rugsėjo, salėje Pulas- 
kio, 800 S. Ashland avė., arti 
18-tosul. Prasidės 7-tą va
landą vakare, duris salės ati 
darys nft 6 valandos. Tikin
tas paprastas po 25 c., o ant

----- -----------------------
ir gražų abrozėlį dykai, 
resavok taip: 
reiko & Co.

žiuje 120, New York‘e 80. 
Tirszcziausei užgyventa dale! 
Londone yra Vaitczapl (Whi 
techapel), Paryžiuje Tempi 
(Temple) (290 ant ėkerio), o 
New York'e 10 vordas (žy- 
diszkas distriktas). Tenai 
pripūla 700 gyventojų ant 
vieno ėkerio.* „A. R. V “.

po 50 c.
Busvtai puikus teatras, ant 

kurio Lietuviai pamatys savo
mis akimis kaip Maskoliai žu
dė Lietuvius Kražiūse 
mėtftse.

Dėlto užkviecziame 
[lietuvius ir lietuvaites
vakaro prisirengti ir pribūti 
pamatyti tą gyvą paveikslą 

\ „Kankinimą Lietuvių Kva-

Užpraszo Dr-tė S. Daukanto.

1893

Dainos
Nurinktos Krupių parapijoje, 

Sziaulių paviete.
30.

* Kada buvau jaun‘8 bernelis, 
Reik man ipti į vaiskelį, 
Palieki4 sęnas tėtuazėlia, 
Kaip girelėj4 aržftlėlia, 
Viespuvina aržūlėli, 
Verkė manęa tėtuazėlia, 
Neverk manęa tėtuazėli, 
Jau aaz eau žalnierėlia, 
Jau aaz esu žalnierėlis,

Kukftj4 girioj1 gegužėlė, 
Verkia manęs matuszėlį, 
Neverk manęs matuszėle 
Jau asz esu žalnierėlis, 
Neprietelių kirtėjėlis.

Verke manęs seserėlės,

Ad-
Kelnsch No* Genlųdėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

1 ’ I kalu labai nvlet* slotrina inuakiilln valdė
105 Brown St.

Chicago Ill.

Kaip įgyti pinigus ir turtų ,, 20c.
Girtybė .. 5c. ir 10c.

kaip labai svietų slogina maskolių valdžia 5c.
Apie Dangų 5c.
Finai ir jų gyvenimas, ir pirmutinė szalna 10c. 
Lietuvos gaspadlnė 10c.
Žddynas kun. M. Miežinio $200.
Naujas elementorius [1895 tn.) apdarytas 

su puikiais paveikslais
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c., dėl perkupezių po 
Kalendoriai ant 1889,1890 ir ant 1894 m. po

Įvairios dvasiszkos knįgos

15c.

10c.
10c.pargabentoa iaz užmarėa

Maldiį knygos.
Aukso Altorius, arba Szaltlnls danglszku skar-1 Pamokslai ant didžiųjų metinių sevenclų ir di

bit 2.00 iki 3 00.
Garbe Dlewuj ant auksztybės ,) 
Baisas Balandėlės 1.25c.,
Kninga giesmių arba Kanticzkos 
150 Psalmu Dowido karaliaus ant 

paveikslo kantlczkų 75c.
Fstoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vieszpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno įstatymo „ ,, ,,
Gyvenimas Marijos ,, „
Menuo Szwenczlansios Marijos Panos 
Sopule] Motynos Diewo ,, „
Kvangelljos supnlkeis apdarais 
Gywenimaj Hzwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožuų dalį po ,, „
Gyvenimas szv. Benedikto l.abro 
Stebuklai Dievo S/.vencz. Sakramente
Fstoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos ,, ,, ' ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Apllnkraszlia kun. Petravycziaus į Vilniaus 

džiakonystės kunlngns 1870 m. ,, 5c.
Už kų mes lenkams turimo būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knįgutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai bu lenksianti pat

krlkszto Lietuvos 5c.

„ ,, $1.50.
1.50c. ir 2.00c.

.. 75c.

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

1.00c.

65c.
10c.
40c.

VISUS

ant to

Apgarsinimai.
— Isz Chirayos. Czionai 

lietuviai dasilaukė vieną ir 
geriausią lietuviszką krautuvę 
laikrodėlių: Kelpsch Noreiko 

lyjame visiems lie• 
rkti laikrodėlius, 
, žiedus ir kitus

40c
20c.
:10c
10c.

15C.

1.25c.
1OC.
10c.

5c. 
toe. 
10c. 
40c. 
10c. 
10c.

15C.

20c.

15c.

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

džlosios nedėlios, 
Tiesos Žodžel, \ 
Flllotea arba keliami .maldingų gyvenimų 
Pokilis Szventųjų TV ii
lazguldlmas metiniu szweneziu

labai naudinga kningelė 
Į Mokslas Rymo kataliku , 

Kas yra griekast ,,
Nekaltybė ,,
Vartai dangaus ,,

I Pekla, arba amžinus pragaras 
I Arielka yra n&dai; su iliustracijomis 
I Garsas apie bajsybes Diewo sudo 
I Raktas į dangų ,, * 

Didžioji nedėlla „
Į Kaip Sumenijų nuspakajįtl 
I Vadovas į dangų ,, .
I Prisigatavojimas ant smerczlo 

Draugija dėl duszlų ,, 
LietuviszkoB mlszios ,, 
Kasdieninės Maldos

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

Pa ve ikslai [abrozai].
Kražių Bkerdynė 50c. Paveikslas Gedimino 30c. 
Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijos 25c.

Visokį Abrozėltai su maldelėmis po 5cenlus.

II

II

H

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

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

10c. 
5c.

1,00. 
Met. 
200c.

tuviams pii 
lenciūgėlius 
daiktus no jų, nės tai yra tikri 
lietuviai, katrie gauna dau
giau ir daugiau kostomerių 
kožną dieną. Jie padidino 
savo biznį pardudami 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

Žlponas bei žtponė ,, „
Žirgas ir vaikas ,, ♦ ,,
Vytautas didis Lietuvos kunįgalksztls 
Apie aenovės Lietuvos pilta ,,

Knygos poetiszkos.
Senkaus Jurgis. ,, ,,
Vltoliorauda, pulkus poeinatas Isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knįgos 
D&nolalczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvyntezkos giesmės — —
J&kaunos dainos ,, ,,
Naujos dainos ,, ,,
Birutės dainos ,, ,,
Tėvynainių giesmės ,, ,,
Petro Armino rasztai — eilės 
Pagirėnų gobtuvėe — teatraliszka
Ponas Ir Mužikai, Drama penktose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczlo, 
Apysakos. 

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

isz lietuvių gyvenimo
Historlje apie gražų Magelonų, dukterį karaliaus 

isz Neapolio ir apie Petrų kareivį 
Pajiidįkime vyrai žemų, pulki apysaka 

paraszyta patrljotlszkoje dvasėje pagal 
vengrlszkų pono A. isz B. autoriaus 
knįgutės „Kas teisybė tai no melas 

Pasaka apė Hzaltabuzlus (jfiklnga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis ,, ,, ,,
Valkų kningelė ,, 
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur meilė, ten ir Diovas 
Kas kaltas 
Negirdėtas daigias 
Pasakojimas apie vaitų ir jo rasztlnįkų 
Senis Makrickas 
Vakaras Tilviko plrktelė 
Gyvenimas Stepo Raudnoslo Ir kiti naudingi 

skaitymai. [ketvirta dalis 
„Bzianlėnlszklo Senelio”)

Moksliszki rankvediiai ir 
kitokios knįgos 

Kningadėl iszslmokinlmo vlsasviotlnės kalbos 15c 
Apie buwlinu Diewo ,, 
firleszninkaspriverstas metavotis 
Pamokslai apie triiBų ,, 
Talmudas ir musų žydai ,, ,
Szkala su kalba 
Prieazauszris

20c.

15c.
5.

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

5c.
5C.
5c.
5c.

15C.

M lt

5C. 
15C.

5C. 
10c. 
20C. 
20C.

KUSTIJSTG-OS
ROČKOS SPAUSTUVĖS.

Lietuvos Istorija, nft seniausių gadynių iki 
Gediminui D. L. K., paras/,yt| 1850 ra.‘ 
Slinano Daukanto. Knlnga pirma, 

gaunama už 1,50c*
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalczių 
paraižytas Slmano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczlos, „
K n ropos Istorija su žiamiapiale „
Lletuvlszkos Dainos Isz. visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žetnaiczlų Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka sz.ios gadynės / ' 
Apteka Diewo ,, „ ,, ,,
Aukso Verszis, labai puiki drama ,, 
Du pujkus apraszyrnaj apie nedorybų 

žydo ir [Ūktų augyniinų wajkn
Kglė, žalczlų karalienė ir lezgrlovimas Kauno 

pilies i:ki2 m., du puikus dramatai 
paraižyti Aleksandro Gužuczlo, 

Historlje gražios Katrukos ir jos visokį 
,, ,, ,, atsitikimai

Hist o riję isz laiko Francuzkos
„ „ vainos Afrikoj’

isz po budelio kalavijo ir Kajlmas, dvi puikios 
apysakos, ant lletuvlszko perdėjo V. Htag. 40c. 
istorija Septynių Mokintojų

,, ,, ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Miloslawskis ~ — 80c.
Juozapas Konluszewskls, arba kankinimas

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

‘ir ant jų reikalaujanti atsakymų 10c.
Konstitucija dėl darbln|kų — 10c.
Namelis puste)n|ko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, historlje laz. lajko 

80 ct.

25 et.
20 ct.

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

$1.00.

25c.

10c.

30c.

,, ,, ponawojlmo Nerono
Pujkus apraszyinKj tikru atsytiklinu Isz

,, ,, czesn wajnos 1868 metu
Prawadnlkas angetskos kalbos neabdar.

40 ct. 
$1,00 

,, „ „ atidarytas $1,25.
Pujkus apranzyman apie Lietuvi} ,, $l,oo. 
Rlnalda Rinaldlnas ,, .,, ,, $1,50 ct.
Senowes apraszymas apie Duktery 

,, ,, Fllypo Karejwio 50 ct.
Suinyszymas arba bajine tūry dydoles akis 
l'ykra tejeybe Isz Suwalku gubernijos 
Szwlesa Diewo ,, ,,
Titkus Persų Karalius, 
Užeystanawik ant to geraj
Witaslr Korynua historlje isz lajko persekiojimo 

Bažnyczlos B. per Deoklscljaiia 95 oi.

»»
15 et.
65 Ct.
25 et.
50 ct.




