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» vieno ar 
dviejų lietuvių kožnoje vieto
je — ir vakarines mokslainės 
turėsime visur, kur dar lietu
viai neturi savo lietuviszkų 

gencija; jų galybė estbtautisz I mokslainių.
Tokiose

apart paprastų dalykų skaity
mo, raszto, rokundų ir ang

Plmolh, Pa., 1J. Stalin
Tautos galybė esti žmonėse, i 

tacziaus žmonės esti galingi 
ne savo raumenais, bet inteli-

tai mokslainėse,kojesužinėje ir iszmanyme sa
vų reikalų. Tauta isz tamsu- 
nų sudėta, devynioliktame am
žiuje yra nepajiegi. Užtaigilliszkoskalbosj musųapszvies- 
pirmąją uždūte musų apszvies- tunai ypatingai turi pasiru- 
tunų turi būti iszgelbėjiraas pinti apie supažindinimą žino- 
žmonių isz tamsybės pragaro, nių su Lietuvos istorija ir sa- 
iszliūsavimas jų isz prietarų vų protėvių veikalais, koktai 
panczių, o ta uždūtė tiktai per yra pirmutine ’ iszlyga patrio- 

patriotizmas 
meilė, pasi- 

reikalams ir 
jai. 'Meilė 

gali tik tada 
kada tą daigtą gerai 

Tėvynės meilė,

atsirasti, o Musų žmogus jos nepažįsta, 
nepakaktinai, o 

visai ne- 
Pakol jos nepažįsta,

nainiais. Už tai vakarinės 
mokslainės su lietuviszkosios 
istorijos iszguldinėjimais tūmi 
tarpu yra neapkeistinomis isz- 
lygomis užlaikymo lietuvisz- 
kos tautystės Amerikoje.

Tokios tik mokslainės gali 
paversti musų žmones į mis- 
lyjanczią tautą, tamsunus į 
karsztus tėvynainius, kurie ne
sigailės centų ant vaikų ap- 
szvietos. Pakol mes apie tai 
nepasirūpinsime, tol pastaty
mas, lietuvystės darbų ant svei
kų ir tvirtų papėdžių vis bus 
bergždžių darbu.

apszvietą yra pasiekiama. Bet tizmo, kadangi 
kaip tą apszvietą galima pra- yra tai tėvynės 
platinti tarp musų žmonių? szventimas jos

Tūlas musų skaitytojas ant noras tarnavimo 
to klausymo gal taip atsąkys: dėl kokio daigto 
„įtaisykite lietuviszkas mok- atsirasti, 
slaines visur, kur tik lietuvių pažįstame, 
randasi ir turėsite apszvietą“. tasai prakilnus jausmas, ragi- 
Bet tame tai ir bėda, kad tos nantis žmogų prie pasiszventi- 
mokslainės tarp musų iszeivių, mo, randasi tik pas tūs žmo- 
tokių koki jie sziądięn yra, nes, kurie savo tėvynę pažįsta, 
nelabai gali kur 
kur jau it atsirado, tai neturi I arba pažįsta 
nei tinkaifto mokytojo, nei vi- jo vaikai Amerikoj 
šokių įtaisų,: prie mokinimo pažįsta, 
reikalingų, ir žinia, nekokia | negali būti lietuviszkais tėvy- 
isz jų ir nauda. Tiems, ku
riems rupi įsteigimas gerų lie
tuviszkų mokslainių, reikia 
suprasti tai, jog^U'kolek musų 
žmonės nesupras naudos ir rei
kalingumo mokslainių, tolek 
mes jų ir neturėsime. Taigi 
pirm visko reikia paežius žmo
nes apszviesti, o tą mes galime 
pasiekti per rasztus, praneszi- 
mus, ir vakarines mokslainės. 
Tegul apszviestunai įtaiso va
karines mokslainės — tada 
pas mus atsiras taipgi- geros 
mokslainės. Vakarines mok- 
sląinės, kur dar nėra lietuvisz
kų mokslainių, czion ypatin
gai lengva yra įkurti, kadangi 
dėl to dalyko kožnas miestas 
pavelyja vartoti valstijos 
mokslainės. Sunkiausei yra 
su mokytojais, bet vis gi kož
noje vietoje atsiranda viens ar 
kits apszviestesnis lietu vys, 
kuris galėtu mažiaus moki n- 
tesnius brolius szio to pamo
kinti. Žodžiu sakant, reikia

Isz Lietuvos.
v

— Suvalkų rėdyba. Nese
niai buvo krata pas vieną ūki
nį ką isz kaimo Tarpuczių, 
Szunskų valscziaus, Senapilės 
pavieto — pas Vincą Katilių. 
Žandarai krėsdami su virszi- 
nįku iszjieszkojo visur, net 
peludėse po grindimis. Nie-

ko taip didelio nerado, tik pardavinėja 
vieną kalendorių nū 1892 ar 
93 metų ir tą patį dideliai su- 
naikytą, taip kad žandarai ne
daug ką ant jo paisė, ypacz 
kad Katilius sakė, jog jį rado 
kur ant kėlio pamestą.

Jei kas pasidaro, niekite be 
priežasties nesietoj a. Jei pas 
Katilių buvo krata, turėjo bū
ti ir kokia no^s priežastis tos 
kratos. Priežastis buvo to
kia, kokių, Dieve dūk, kad 
daugiaus nebutu....

Nepertoli nū V. Katiliaus 
gyvena vienas ukinįkas, kur
sai tovienio vis su žandarais 
vadžiojosi. Ukinįkas — žmo
gus gana rimtas, net valscziu- 
je urėdą turėjęs, niekas ant jo 
blogo nemislyjo, jei tik kaip 
kas jam padyvydavo, kad su 
žandarais perdaug susideda. 
Ir nebereikalo padyvydavo, 
nės bloga draugystė tankių 
tankiausei ir gerą žmogų isz- 
kelio iszveda. Taip ir tas 
ukinįkas, ką su žandarais vis 
vadžiojosi, pradėjo jiems da- 
neszinėti, ką tik kur dagirsda- 
vo apie lietuvius ir jų darbus. 
Žengus vieną žingsnį, retai 
kas atgal grįžta, kiekvienas ir 
toliaus eina. Ir tas ukinįkas, 
apie kurį kalbu, žengė toliaus 
milžino žingsniais: apsiėmė 
būti szpiegu (zbiru) paslėpti - 
nės policijos. Vienas lietuvis

savo viengen- 
ežius, 'kaimynus, prie progos 
ir gimines. Liūdniausias 
daiktas, kad tokių žmonių yra 
gana daug. Po Varszavą ir 
kitus didelius miestus toki 
parsidavėliai knibždėte knibž
da. Ten jų rasi ir tarpe nu
skurusių darbinįkų ir tarpe 
iszsielegantavusių ponų. Da
bar ir po mus brangią Lietuvą 
pradeda platytis ta baisi epi
demija — szpiegija. Reikia 
dabar būti atsargiems, mokėti 
laikyti liežiuvį už dantų, nės 
nežinia kam kalbi. Dagirdus. 
apie kokį szpiegą, praneszti ir 
kitiems lietuviams, kad butu 
atsargus, o su paežiu sznipuku 
netik apie nieką lietuviszką 
nekalbėti, bet abelnai jokių 
reikalų su jum neturėti: nė 
pirkti nū jo, nė pardūti jam 
nieko, szalytis, kaip nū kokio 
niežūto, tegul jie kakinasi sa
vo pinįgais, nū žandarų gau
namais.

Girdit, kad buvę kelios 
kratos apie Szakius.

Apie Senapilę turėjo susi
daryti kūpa vagių, nės taip 
smarkiai pradėjo vogti viską: 
arklius, antis, žąsis ir t. t., kad c
be atsakanezios organizacijos 
sunku butu taip iszdaryti. 
Nors jau keli vagys pakliuvo, 
vagystos dar vis neapsistoja. 
Nors vagis butu daug leng- • 
viaus iszgaudyti, kaip lietu
vius, žandarai nelabai jūs už
kabinėja, nės ką-gi jie blogo 
daro?. . Ant galo kad ir no
rėtu, žandarai negalėtu vagių 
gaudyti, nės jiems ir taip da
bar begalo darbo, su tais ne
naudėliais lietuviais! Beveik 
kas sanvaitė jei ne dusyk, tai

nįką ir jam pasisekė dagirsti, 
kaip anas ukinįkas derėjosi su 
žandaru, užsidaręs vienoje 
kareziamos kamaraitėje. Žan
daras siūlė po asztūnis rublius 
ant mėnesio.... Nepoilgam 
po tų derybų buvo krata pas 
Vincą Katilių Tarpucziūse.

Tūm tarpu dar nesakysiu
pravardės to ukinįko. Reikia lės žandarai 
laukti, kas toliaus nusidės. kasžin 
Girdėt, kad Senapilės- žanda- mieriais, 
rai turi suraszą „neisztikimų- galvos, 
jų“, kur yra įraszyta ir tos 
žmogystos, kurias nurodė anas 
ukinįkas, gaunantys po asztū- 
nis rublius ant mėnesio. Už 
pinįgus, mat, galima viską 
rasti,

aumiestį su 
kokiais paslėpti niais 

o vis ant lietuvių

— N. 29 ,,Vienybės Liet.** 
szio meto, radau padėtą žinę 
apie augszcziausį paliepimą 

net tokį žmogų, kursai plianto padarymo dalyke Su
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New York, 28 Rugsėjo 
savo straipsniu „Mintis apie Ant llamburgiszko-ameriko

Rudolphis Blaumans, pa
garsėjo savo veikalu „Taunais 
gars“ (pikta dvasia). Teodors 
Seiferts yra žinomas kritikas.

Didžiausias organas tos jau
nos latviszkos partijos ir viso 
pabaltmario yra laikrasztis 
„Deenas Lap: 
dien Rygoje 
to laikraszczio yra p. Pleek- 
szans, gerai žinomas publicis
tas; taip pat p. Stuczka yra 
placziai žinomas, kaipo pub
licistas ir satyrikas. Labai 
užsipelnęs yra naujoje latvisz 
koje partijoje p. Jansons su

— Isz Latvijos. Visa Lat
vija, arba gėriau sakant visa 
latviszka tauta, yra įsidalinu- 
si į du prieszingu abazu, kaip 
ir Amerikos lietuviai.

Prie vieno abazo priklauso 
konser/atyviszka latvių dalis 
arba reakcios partij 
antro abazo priklauso

prūso 
naši. Tūs strategiszkus plian- 
tus, apie kuriūs buvo kalba 
kaip sakiau. N. 29 „Vieny
bės“, tai jau dirba. Girdėti 
d a sznekucziūjant, kad kitą 
metą žada daryt tokį pliantą 
nū Kalvarijos ant Vižainio.

Ir isz tiesų, 
tai karžygiszki 

veikalai musų valdžios, palei 
kaskart didi-

kelio ant Senapilės 
mių ir ant Suvalkų 
javo. Kėlės, buvo 
tas ir nusmeigi tas. 
tada kalbėjo, kad

ą (moderne) literatūrą“ 
jis pirmutinis parodė .latvių 
jaunūmenei gerą kelią ir stip
riai atskyrė jūs nd reakcionie
rių. Tas laikrasztis tur geras 
rasztiszkas spėkas ir labai pla
tinas tarp žmonių, taip kad 
jam be abejojimo prigul atei
tis. Jauniejie latviai labai 
griebias už europiszkos lite
ratūros, iszversdami geriau
sius veikalus isz vokiszkos, 
prancuziszkos ir angliszkos 
kalbos į latviszką. Tokiu 
budu jie dūda progą savo tau
tai susipažinti su europiszkų 
gyvenimų ir svarbiausiais szių 
dienų klausymais. Ta jauna 
partija latvių stovi ant sveiko 
moksliszko pamato ir dėlto 
žengia drąsiai į prieszakį, su
griaudama reakcios partiją, 
ir ant jos vietos statydama sa- 
jj^vėlavą. . >

Jons Kadaginiszkis
(Isz Varpo)

dėlto ir tą- 
prisiuncziu 
jiems. Ir 

laikrasztyje 
įstatų apė 

priėmimą ir patrotyjimą pa- 
valdonystės rusiszkos, tapo 
dapildytu artikolu priskiren- 
ežiu pavaldoniems rusiszkiems, 
iszbėgantiems į užrubežį nū 
kariumeniszkos pavinasties. 
„Jeigu iszbėgėlis nesugrįžsz 
isz užgronyczios laike paskir
tam, ale po pertraukimui to 
laiko, tai laike pakajaus taps 
nukorotu ant lį metų kalėji
mo, o laike karės atėmimo vi
sokių tiesų ypatlszkų ir tur- 
tiszkų ir iszsiuntimą į tolesnes 
rėdybas vieszpatystės.

„Tie kurie iszbėgo į užru
bežį ir nepribuvo ant pa- 
szaukimo valdžios, po sugrįži
mui į tėvynę tampa uždarymu 
porte nū 6 nedėlių su lyg me
tų. Turtas jų, kurie sav Vai
nai iszėjo į užrubežį, arba 
ne pribuvo ant paszaukimo, 
paimtas tenka į apieką val
džios pagal sutinkanezius tam 
įstatus 1451-1458 (procedury

kito meto pamatysime.
Priesz trejus metus, netiktai 

aprinkta tapo vieta dėl tų 
pliantų, ale ir dėl strategiszko 
gelžkelio, nū Alytaus ant Kal
varijos. K ai vari jo žadėjo bū
ti stacija didėji, nū kurios bu
tu skirsios da dvi szakos gelž- 

bei Szel- 
bei Gra- 
iszmierū-
Nekurie 

trumpam 
laike buvo užmanyta ir pra
dėti darbą. Bet sulyg sziū- 
laik tas neiszsipildė. Turbut 
valdžiai kas ten nepatiko. 
Dabar, jau užmanymas tasai I 
kitaip apsivertė. Dabar jau 
vietą tam gelžkeliui smaigo 
kitaip - kitais traktais. Nū 
Alytaus per Simną ant Szos- 
takavo, Kirsnos valscziaus, 
kur busent stacija didėji, o isz 
ten lauszis vienas kėlės ant 
Grajavo pro Suvalkus, o ant
ras ant Kazlų Rudos pro Sena- 
pilę. Ar szitasai nusmaigy- 
mas pasiliks vėla ant nusmai- 
gymo kaip ir anas pirmutinis 
ar gal ir ant tikrųjų padarys, 
ta negali dabar ant tikro tvir
tinti, bet kad jau neliauja tų 
plianų darę, tai vienok gali
ma sakyti, kad sziada tada vis 
jau padarys, nėsa kariumenės 
daugybę prib'ugžius į musųl jie latvių vyr 
rėdybą, tai jau ir be gelžkelio lauj 
jiem sunku apsieiti

riaunos. L enk isz k as laik
rasztis „Slowo“ N. 211, szio 
meto, pasiremdamas ant gu- 
diszko laikraszczio „Birževija 
Viedomosti“ padūda žinią nū 
pastąnavyjimo valdžios apie 
iszbėgėlius nū kariumenės isz 
po m'eszkorių nagų: Žinoda
mas gana gerai, kad Ameri
koje yra daugelis vyrukų, pra- 
siszalinusių nū )os 
ją žinią isztraukęs 
dėl apgarsinimo 
taip minėtamjam 
raszo: Projektas

valktį ir Vilniaus r ėdy b 
kad tie pliantai bus daromi 
vien tiktai dėl strategiszko 
mieriaus. Prie tos žinios su- 
mislyjau ir asz apie tai sziek 
tiek dadurti 
kaip nužiūri,

jimą. » Jaunoji latviszka karta 
(partija) dar tiktai keturi me
tai tegyvūja, vienok ir per tą 
trumpą laiką jie tur jau gana 
placzią istoriją savo gyvenimo. 
Tas visas jų krutėjimas 
reiszkia jų literatūroje 
mistikoje, agitavojime tarpe 

darbinįkų miestūse ir tarpe 
sodieczių. Per tūs keturis 
metus jaunoji latviszka parti
ja pagamino daug svarbių vei
kalų, kuriūs ir vokiecziai laike 
nū laiko apsvarsto savo laik- 
raszcziūse. Prie garsiausių 
rasztinįkų, tos naujos gadynės 
brigui Aspazija, Rudolphis, 
Bauman‘8, Teoaorius Seiferts 
r’Adolphis Allunans. Ge

riausiu, veikalu Aspazijos yra 
„Vaidelota“, drama keturiūse 
veikalūse, paimta isz lietuvisz- 
co- ir latviszko gyvenimo. 
„Berliner Tageblatt“ sulygina 
tą veikalą su ,,in goldenem 
Kelch, goldener Wein“ (auk
siniame inde, aukso vynas) 
Vokiecziai ketina tą dabar į 
vokiszką kalbą iszversti., Bu
tu labai naudinga, kad ir mes 
lietuviai pasiskubintumėm tą 
darbą ant savo kalbos iszvers- 
ti. Taip pat yra labai gera 
drama „Ragana“ paimta isz 
lietuviszkos praeitės.

Taip pat verta paminėti 
drama „Saudetas teesibas“ 
(pragaiszintos tiesos). Aspa
zija tur labai gerą talentą, bet 
dar jai reikia platesnio apsz- Inių buv^> be darbo 
vietinio. Įlos suvis pradėjo

kompanija, nežiūrint ant to, 
laikėsi prie savo ir suvis ne- 
siskubiūo sū’ padidinimu mo-, 
kesties dėl straikieriiį. Ant 
galo darbinįkai suszaukė su
sirinkimą, ant kurio nutarė 

I priimti perstatymus kompani
jos ir grįžti prie darbo. Su
sirinkimas buvo gana sztur- 
mingas ir įneszimai buvo pri
imti tiktai mažumu balsų. 
Straikieriai. vėla dirbs už tą 
paezią prekę, ką ir priesz du 
mėnesiu tam atgal.

Isz Kitur.
uvienytos Va Istijos.

— Jau du mėnesiai tam at 
gal, kaip anglekasi&i kasyklo 
se minksztos anglies 
ge Miczigan straikūja, geisda
mi pakėlimo mokesties. Iki 
sziam laikui laikėsi tvirtai 
nei vienius isz jų n‘ėjo į darbą, 
laukdami kompanijos pake
liant mos

i, prie 
jaunie- 

kurie reika 
visiems latviams lygių 

tiesų ir visomis spėkomis nor 
apszviesti latviszką darbinįką, 

Žinia dėl pabėgėlių nu lea- idant jis suprastu savo padė-
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niszko garlaivio „Patria“, ku- laiko caro apvainikavimo už 
ris ežiomis dienomis ežia atka- 20,000 rublių.
ko isz Hamburgo, atvažiavo — Londonas, 28 Rugsėjo, 
detektyvas Kay Krick isz Pranesza isz Petropilės, jog 
Chicago. Podraug su jūm žinia, kad Bosija turėjo užim- 
atvažiavo Fred. Rix, kurį ti portą Arthur sutinkant su 
aresztavojo Hamburge už tai, Kynais, yra neteisinga.
kad chicagiszką firmą „Sin- —Londonas, 28 d. Rugsė- 
ger Sewing Machine Co.“ ąp- j0. Į „Sztandardą“ atėjo ži- 
gavo ant $40,000. Rix da- hia isz Shanghai, jog magome- 
bar turės atsakyti ūžtą ap- toniszki maisztinįkai kynisz- 
gavystę chicagiszkose teisda- koše provincijose Han—Su ir 
rynėse. Shen—Li susirėmė su cieso-

--------- riszka kariauna, esanezia po 
— Bosija. Rosiszki nihi- vadovyste jenerolo Tung. 

lietai pradeda vėl dūti ženklus Keturi batalijonai ciesoriszkos 
gyvybos. Odesoje nesenei kariaunos perėjo ant maiszti- 
aresztavojo kelesdeszimts ypa- nįkų pusės.
tų/ kaipo nužiūrėtų nihilistų, ---------
taipgi pranesza tą patį isz •— Bulgarija. Ant bal- 
Moskvos, kur valdžia atidengė kansko pussalio destasi paste- 
podraug didelę daugybę di- bėtini dalykai. Maisžtas Ma- 
namito, bombų «ir ginklų, cedonijoje platinasi ir kaip isz 
Nihilistai mato, jog caras jo- ten pranesza, paremia jį slap- 
kių palengvinimų savo žmo- ta pagaliaus bulgariszka vai- 
nėms nenori padaryti, taigi džia. Vienas isz koresponden- 
per suraszus trokszta geresnį tų prusiszkų laikraszczių ra- 
likimą įgyti. szo isz Bulgarijos sostapilės

  taip: ,;Nors vieszai dar ne- 
— Petrapilis, 28 Rugsėjo, garsina szturmo, tai vienok 

Caras daleido 125 Kynų api- viduje verda kaip katile, 
cieriam mokytis kariszkam Mes ežia stovim ant dinamito; 
užsiėmime rosiszkoje armijoje kasdien traukia skyriai maisz- 
per tris metus, o kiti 50 gal tinįkų į Macedoniją, apie ką 

^lankyti rosiszkas kariszkas mums vienok raszyt nevale. 
mokslaines.----------------------- Prigabenta didelė daugybė di-

—----- namito.
— Paryžius, 28 Rugsėjo. ---------

Viktoras Bouteilhe, ’kuris po- — Kynai ir Japonija. 
rą nedėlių tam atgal padėjo Sostapilė salos Formozos, ant 
bombą prieszai duris Roths J kurios Japonai nū kelių mė- 
childo bankos, pasiliko nu- nosių veda karę su Kynais, 
baustas ant trijų metų kalėji- likosi ežiomis dienomis apga
mo ir ant užmokėjimo 100 lėta. Paskutinėj^ muszoje 
frankų bausmės. pūlė isz szalie^ Japonų 24, o

-------- isz szalies Kynų 650 kareivių.
— Londonas, 30 Rugsėjo. u

„Standard“ patalpino žinia nū _ psz Kubos. Kubaniszki 
savo korespondento isz Mos- maisztinįkai metė dihamito 
kvos, kuris pranesza, jog jau bombą po trukiu, vežaneziu 
padaryta daug pritaisymų ant ispaniszkūs kareivius į Guan- 
caro apvainikavimo, kuris te- tanamo. Septyni kareiviai 
nai atsilaikys pavasaryje. Ro- j8Z priežasties ekspliozijos li- 
siszka valdžia iszdavė ant to kosi baisiai sužeisti, o du už- 
mierio 6,500,000 rublių, • o mU8Zti.
valdžia miesto Moskvos 5O6,- ---------
000 rublių. Vienas ambasa- —Isz Lyono ateina žinia 
dorins užėmė gyvenimą antį apie sekantį atsitikimą: Tūlas

tenyksztis laiszkneszys įėjo 
cirke Pezona -į levo klėtką, 
kad podraug su žvėrių kara
lium būti atphotographavotu. 
Szlektai labai ant to iszėjo, 
kadangi levas akyse persigan- 
dusios publikos suėdė jį. 
Photographas nutraukė pa
veikslą isz tos baisios scenos.

— Havana, 28 d. Rugsėjo. 
Ispanai grąsinasi, jog kaip 
greit apmalszįs kubaniszkus 
revoliucijonistus, pradės karę 
su Suvienytom Valstijom, ir 
jog ant to mierio turės 200,000 
kareivių gatavai.

— Vancouver, B. C1., 28 d. 
Rugsėjo. Garlaivis „Emp
ress of India“ pribuvo ežia isz 
Jokohamos. Žinios, atvežtos 
per garlaivį isz Japonijos, isz- 
reiszkia, jog cholera su kožna 
diena kassyk tai labjau plati
nasi toje szalyje. Tokio, Ja
ponijos sostapilėje, skaitlius 
kasdieninių atsitikimų ligos 
iszaugo isz 40 ant 50.

Korespondentas isz Foo 
Chow pranesza į kyniszkus 
laikraszczius Pekine, jog 
aresztavota tenai suvirsz 100 
ypatų už ėmimą dalybų sker- 
dynėje Ku Cheng‘e arba kur
stymą kitų prie to dalyko.

— Isz Chen Tu atėjo žinia, 
jog tenyksztė valdžia nori už
mokėti 700 taelių kaipo atua- 
gradyjimą už padarytą blėdį 
Rymo-katalikiszkų misijų lai
ke paskutinių sumiszimų, pa
kreiptų prieszai misionorius ir 
krikszczionis.

Madryt, 28 d. Rugsėjo. 
Vibal kapitonas garlaivio 
„Mortera“, kuris prigirdė ka- 
riszką laivą „Sanchez Barcaiz- 
tegui havaniszkam porte, liko
si ant tų pėdų aresztavotas ir 
pasodintas į kalėjimą. Almi
nai’ teisdariai nori jį paleisti 
ant valnybės, bet reikalauja 
nū jo kaucijos $9,500, jog pri
bus ant termino.

— Havana, 29 d. Rugsėjo. 
Telegramas isz Madrito pra
nesza, kad tenykszczia valdžia 
sutiko ant to, kad iszsiųsti ant 
salos Kubos dar 150,000 arba 
200,000 kareivių, jeigu tai 
butu reikalinga.

Madrickas laikrasztią „EI 
Imparcial“ pranesza, jog is- 
paniszka valdžia kariszkų isz- 
davimų padaro Kuboje kas 
mėnū 1,500,000 dolerių.

[a lenkai ajla lifUms raszo
Ir knr yra teisybe? 

(Tąsa).
2. Plymouth‘o grynai lietu- 

viszka parapija uždėta 1889 
metūse Spalių 27 dieną. Pirm 
susitvėrimo jos buvo maiszyta 
parapija Lietuvių su Lenkais. 
1889 metūse kada rodosi 
szioks toks būrelis Lietuvių ir 
Lenkų, kurių buV^ mažiau už 
pirmūsius, pradėjo Lietuviai 
podraug su Lenkai* dirbti dėl 
sutvėrimo parapijos. Lietu
viai norėjo gauti lietuviszko 
kunįgo, kurs bažnytiniūse rei- 
kalūse gali užganėdinti kaip 
Lietuvius taip ir Lenkus. Ka
dangi anūmet Plymouth‘isz- 
kiai prigulėjo prie Nantico- 
ke‘s, todėl vietinis klebonas 
kun. Gramliewicz ir pasakė 
Lietuviams: „greieziaus ant 
mano delnos plaukai užaugs, 
nei jus gausite lietuviszką ku- 
nįgą, nėsa lietuviszki kunįgai 
yra labai nepriimni“. Už 
metų ar daugiaus atvažiūja į 
Plymouth‘ą lenkiszkas kun. 
Spruszinski. Tūjau suszaukė 
į pobažnytinį Airų skiepą 
kaip Lietuvius taip ir Lenkus, 
ant kurio buvo ir kun. Dono
hoe. Tas lenkiszkas kun. 
Spruszinski kaip nieko nesu
prato lietuviszkai, tai Lietu
viai nenorėjo jo priimti, apie 
ką ir kun. Donohoe dažinojo: 
Tada szis liepė Lenkams į vie
ną szoną skirtėsi, o Lietuviams 
į kitą, bet kadangi kun. Gr. 
isz Nanticoke dikeziai Lenkų, 
prisiuntė, todėl Lenkų skait
lius buvo didesnis ir lenkisz
kas kunigas tapo priimtas, bet
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jis ilgai nebuvo: turėjo iszeiti
isz priežasties silpno proto. 
Tada Lietuviai vienas ežia, ki
tas kitur prigulėjo. 1885 me- 
tūse kun. airas Donohoe pra
dėjo Lenkams bažnyczią sta
tyti. Ant to dalyko davė ir 
Lietuviai savo centus nors ne
visi. 1886 metūse isz priežas
ties neiszmokėjimo, tapo baž- 
nyczia iszstatyta ant> pardavi
mo. Tada lenkiszkos parapi
jos komitetas glaudėsi prie vi
sų vietinių Lietuvių, kad jūs 
gelbėtu; jie pristojo ir rūpi
nosi, kad butu lietuviszkas 
kunįgas podraug su Lietu
viais važinėjo pas vyskupą, 
kurio meldė visi podraug, kad 
tikt jiems dūtu lietuviszką 
kunįgą. Kun. Varnagiris at- 
važiūja ir viskas dėjosi gerai: 
Lietuviai papylė savo centus 
ir bažnyczia gerai stovėjo.

Už kelių metų beje 1889 
metūse kun. Varnagiris tapo 
nū dvasiszkos valdžios pastū
mėtas už tulus prasikaltimus 
savo paszaukime. Lenkai 
pradėjo reikalauti, kad butu 
kunįgas tikrai lenkiszkas, o 
Lietuviai - kad butu toks, 
kurs gali ir lietuviszkai pa
mokslus sakyti 'bei visas dva- 
siszkas priderystes galėtu isz- 
pildyti lietuviszkai: dėl Lietu
vių. Isz to kilo \ermyderis 
^arp tų dviejų tautų. Vieni 
landžiojo pas vyskupą ir kiti, 
bet Lietuviai visados su gro- 
matomis kun. Donohoe, o 
Lenkai be nieko. Tokiu bu- 
du Lietuviai gavo virszų, nėsa 
veik vyskupas prisiuntė kun. 
A. Burbą, nesenei pribuvusį 
isz Vilniaus vyskupystės, o 
kuriam prisakė vyskupas, kad 

^pirmą nedėldienf pasakytu pa
mokslą lenkiszkai ir lietuvisz
kai, o paskui kas antrą nedėl- 
dienį mainyti. Bet Lenkai 
jau buvo taip įsiutę ant lietu- 
viszkos kalbos, kad kaip tikt 
kun. perskaitė evangeliją lie
tuviszkai, tūjau dikeziai Len
kų iszėjo isz bažnyczios, keik
dami lietuviszką kunįgą, ku
rio dar nepažino, o tikt pirmą

lietuviszkiems isz tos priežas
ties dikeziai padarė Lenkai 
materialiszkos blėdies, neuž
mokėdami į sztorą bei saliuną, 
ką buvo įvalgę bei įgėrę, bet 
tie karszti Lietuviai nepaisė 
ant savo blėdies, bet vis ir vis 
ėjo už teisybę bei savo tautie- 
ežius.

„Vienybė“ N. 4 p. o ir 6 
1890 metase taip raszo: „Ne
gana tiems latrams (Len
kams), kad be jokios teisybės 
pagriebę svetimą turtą (t. y. 
bažnyczią ir kapines) laikosi 
ir daro kaip jiems pasidaboja, 
dar kas naktį patys, kaip ko
ki naktigoniai, užpuldinėdami 
ant kampų ulyczių ant spa- 
kainų gyventojų, po laikrasz- 
czius tėplioja, užmėtinėdami 
kaltę ant Lietuvių. N. 2^ame 
liakraszczio „Ameryka“ ap
skelbė, buk Lietuviai sumuszę 
obivatelį Žtobikauską, katras 
kėlės nedėles jau guli lovoje, 
o tūm tarpu pasirodo, kad 
Žlobikauskas visai nesir
go a nei kelių dienų, o naktį 
ką jam galvą perskėlė su ryk- 
smu „bijeie psiakrevvūvv sakus 
pasakus“, buvo tai pulkas 
Lenkų po davadžiojimu kokio 
tai Teofilio Domachowskio.

„Pereitą subatos rytą vienas 
lietuvys vardu Jonas Kudirka, 
prigulintis prie tos paezios pa
rapijos,atvežė kūną savo mi
rusio kūdikio, katrą, gavęs nū 
vietinio kunįgo pavelyjimą, 
norėjo palaidoti ant kapinių 
(dar tada buvo klebonu lietu
viszkas kunįgas ant Lietuvių 
ir Lenkų), prigulinezių taip 
prie Lenkų kaip ir prie Lie
tuvių, katrie dar daugiaus už 
jūs (Lenkus) užmokėjo.

„Nuėjęs kasti dūbę, likos 
atvarytas per bandą kokių tai 
latrų, kurie palei pastanavyji- 
mą savo vado Martino Wil- 
czewskio (Wilkes) su karabi
nais vaktavo kapines.

„Kūnas gulėjo per visą die
ną ant lauko, pakol komitetas 
(lietuviszkas) nesugrįžo nū 
vyskupo, katras liepė teisybės 
jieszkoti per randą.

sykį tepamatė. Kunįgas per 
keturis nedėldienius sakė tikt 
lenkiszkai pamokslus, nėsa jį 
tūli iszmintingi Lietuviai per
sergėjo: Sakyk lenkiszkai, 
pakol Lenkai apsimalszys. 
Bet kur tav? jū tolyn jū bjau- 
ryn. Kaip Varnagiris iszsi- 
kraustė isz klebonijos, tai 
Lenkai ją užėmė, kad tikt lie
tuviszkas kunįgas į ją neįeitu. 
Galop atvažiavo pats vysku
pas, kuriam net karabinus at
statė, jeigu drįstu eiti vidun. 
Jau buvo pertoli, todėl kunį
gas pasisznekėjęs su savo Lie
tuviais ir pasipraszęs nū vys
kupo pavelyjimą, sutvėrė gry
nai lietuviszką parapiją, nors 
tada galėjo būti tikt apie ke- 
turesdeszimts szeimynų lietu- 
viszkų. Lietuviai į tą bažny- 
ežią dikeziai pinįgų sukiszo ir 
beveik vieni Lietuviai isz visų 
apylinkių kapines nupirko, 
nėsa visoje apygardoje tikt 
lietuviszkas kun. Varnagiris 
tebuvo, kur už velykinę ėmė 
nū kožno po 5 dol. ant kapi
nių, o patys Lenkai trankėsi 
po kaimiszkas lenkiszkas pa
rapijas velykinę atlikti. Be
rods vyskupas sakė, kad ateis- 
kyrusiems Lietuviams Lenkai 
turi iszmokėti už bažnyczią 
2,000 dol. o kapines pasidaly
ti per pusę. Bet Lenkai ne- 
vien tų dalykų neiszpildė, bet 
dar kaip laukiniai žvėrys ap
siėjo su Lietuviais, kaip tūjaus 
pamatysime.

Žinoma Lenkai pradėjo 
bjaurei žiūrėti ant Lietuvių, 
kad atsiskyrė nū Lenkų ir pra
dėjo nūszirdžiai rupintėsi apie 
savo parapiją, net taip toli jie 
nužengė, jog kada pamatyda
vo einant lietuviszką kunįgą 
per miestą, tai kaip szuneliai, 
iszbėgę ant ulyczios, lodavo: 
„to titeioski B6(j idzie (t. y. 
tai lietuviszkas Dievas eina)“. 
Taip dalykams stovint Lenkų 
vadovu tapo Marcin Wilczew- 
ski, visaip Lenkus siundyda
mas ant Lietuvių, o Lietuvių 
gendroliu Jūzas Pauksztis, 
kuriam ir kitiems vertelgoms

„Ant galo isz priežasties, 
kad tai buvo vėlus laikas, par
gabeno lavoną į privataus na
mus, kur ant rytojaus dar vie
nas pribuvo daugiaus“.

(Toliaus bus)

Mm SūžMoW, 
Apysaka isz baudžiavos gadynių. 
(Latv. raszė Upits, liet. g. L.).

(Tąsa.)
XIV.

Kalnėnas vis dar buvo ne
sveikas. Per kiauras naktis 
jis rūpinosi, jis sav permėtinė- 
jo, kad pats padėjo užkankin
ti savo paezią. Kartais, kaip 
jam karsztumas užeidavo, jis 
nusiminęs szaukdavo: „jau 
man ežia reik kentėti pragaro 
kanęzias, kaip tai daug dau
giau* tav, paeziute, ant karsztų 
plautų“.

Trynė per porą dienų ir 
nakezių sėdėjo prie jo, drėgnį- 
dama jo veidą su szlape skary
te, szaltan vandenyn mirkyta. 
Taigi tą naktį, kaip Petras 
miszke su vagore susitiko, ma
tome Trynę prie ligonio lovos 
sėdinezią. Mažas Bernaduks 
ten pat ant sū lėlio besėdėdama 
buto užmigęs, atrėmęs galvelę 
prie Trynės skraito. Ji ne
nori mažąjį žadinti ir liepti 
eit gulti, nėsa nenori, kad li
gonis pakirsta (pabustu) ir 
sav kenktuį^Priesz jį stovi 
lempelė ir bįiudas su szaltu 
vandeniu. Ji kartkareziais li
ninę skarytę mirkė vandenyn 
ir vėl isztraukysi su ja trina li
gonio karsztą Veidą. . . .

Petras beveik tekinas davė
si pas Kalnėnus. Atkerszyji- 
mo mislys maiszėsi po jo sme
genis. Nū užsidegimo, piktu
mo ir gailesczio jis beveik no
rėjo iszeiti isįz galvos, ir ūmai 
pūlė prie žemės. Szaltas nak
ties oras ir minkszta žolė jį 
sziek tiek atgaivino; truputį 
apsimalszinęs siekė savo mierį 
areziaus.

Pas Kalnėnus trioboje dar 
buvo žiburys. Gal būti da

lbai’ tie mylimi e jie savo tarpe
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sznekasi! Ak szie žodžiai jį 
kratė ir į pasiutimą vedė! Ar kymo gimtuvėje, kur vagorė 
tai galėjo dovanoti? Ar ant j jį apvylė, gendrolis važiavo į 
to viso galima žiūrėti szaltu 
krauju?

Labai įpykęs Petras isz dar
žo pusės priėjo prie lango. Idos laikyti prie savęs. Kaip 
Teisybė; kaip vagorė buvo sa- jis (gendrolis) po kokių asz- 
kęs, yra! fcokio dar darodymo tūnių metų visai atsitraukė nū 
reikėjo: Kalnynas guli lovoje tarnystos, 
ir jo Trynė sėdėjo prie lovos, savo dvarą, pasirūpino, kad ir 
o kūdikis buvo įmigęs ant Petras tapo atleistas. Jis pa- 
skreito motinos. sitikėjo Petrui tūmi padaryti

Pirmame užsidegime Petras didį džiaugsmą, bet szis nesi
norėjo eiti vidun, visus isz- 
muszti ir pats sav galą pada
ryti. Bet tegul jie džiaugiasi 
savo laimės vaisiais. Jį (Iriu- 
giaus jau czia niekas netrau
kė, greitais žingsniais grįžo at
gal tūmi paežiu keliu, kuriū- 
mi buvo atėjęs.

Vėl didis laiko 
linko, - bus jau 
metų už nugaros, 
jokios žinios nėra davęs į vals- 
ežių apie savę. Tūli jau visai 
jį pamirszb- Trisdeszimts 
metų, kaip pis iszėjo, nėra 
trumpas laikas. Tikt viens 
žmogus lauki’4 su neramybe 
pargrįžtant Petro -^ Trynė 
kožno kareivio kiaušidėj ft apie 
Petrą, bet nei vienas apie jį 
nežinojo. Kiek sykių 
nasant Trynės meldimo tiirėjo 
važiūti į miestą, ar negaus ko
kią žinią nū Petro ,< ir kiek jo 
sūnūs raszynėjo gromatų su 
užklausymais apie Petrą, bet 
szis kaip vandenyje nuskendo, 
nės niekio nieko negalėjo su
žinoti. Trynė vis dar pasiti
kėjo, kad Petras vis sykį par- 
grįžsz. „Gal jis dabar nū prie- 
szų yra pagautas, bet kaip isz- 
siliūsūs“ Trynė savę drutino 
vilczia.

Viltis neužvilia.
Petras tūjau pirmose tar

nystos dienose nū kokio gen- 
droliaus tapo paimtas už tar
ną. Jis iszpildė tikrai visas 
savo pareigas ir niekur jį po
nas neužtėmyjo neteisybėje, 
todėl pamylėjo. Su laiku szis 
taip apsiprato su Petru, kad 
be jo visai negalėjo būti,

Trumpai po Petro apsilan-Į tojas. Jis pasitikėjo tame 
amate pergyventi visą savo

savo dvarą ir su savimi pasi
ėmė Petrą. Czia Gendrolis 
visai pasiėmė Petrą ant visa-

parsidangindama į

tarpas pras- 
dvideszimts 
Petras dar

nė-

linksmino, bet jūba susirūpi
no.

I Ik tam laikui Petras per
leisdavo dienas ramiai, darbas 

Ijam buvo žinomas ir gi dūna. 
Bet dabar jam paežiam pri
sėjo rupintiesi apie savę. 
norėjo grįžti 
n ai jis taptų 
link Trynės, 
taip pasirįžo: 
rupestingauti, kur 
žino rupesezio priežasties, nei 
gimtinėje, kur kožnas jį pirsz- 
tais badytu ir jį pamatę nusi

Jis 
tėvynėn, bet te- 
užgauliotas kas 
Galop Petras 

geriaus svetur 
niekas ne

Petras nuėjo pas Gendrolį 
ir meldė, kad szis jam iszdūtifc 
ženklą, kad jis ten pat galėtu 
likti. Gendrolis isz jo tokio 
pasielgimo stebėjosi, kad ne
dori grįžti tėvynėn. Petras 
įpasakojo Gendroliui visą 
savo gyvasties eigą.

Jau antrą dieną Petras nu
važiavo su ponu podraug į 
dvarą, kur tapo per medsargį. 
Mete nū meto savo pareigas 
pildydamas, jis pasirodė iszti- 
kimiausiu medsargiu savo 
darbūse. Jo isztikimumas ne 
tapo neužtėmytas; senis med- 
ponis jau labai buvo nespė- 
kingaą, todėl pasiėmė Petrą 
sav už: pagelbinįką. Raszto 
darbui nuveikdavo dvaro 
rasztinįkas. Petras kas dieną 

avo skaitlių,vakare
kiek iszkir^ivir kiek iszvež- 
ta. Senis? nleclponis taipgi ir 
pats ponas labai Petrą gūdojo.

Už keturių metų senis med- 
ponis numirė. Petras liko, 
kaip ir ligsziol vietos iszpildy-

nū
Nors jis

nulėmęs.
Per devynis metus Petras 

buvo kaip medpono vietinį- 
kas, isztikimai iszpildąs savo 
priderystes, kaip tūlas pono 
tolymas giminaitis atvažiavo 
dvaran. Musų Petras tūjau 
dažinojo, kad sveczio tarnas 
yra latvys, todėl su džiaugsmu 
pradėjo su jūrai sznekėti:. 
Sznektos buvo ilgos. Tada 
Petras pradėjo klausinėti, isz- 
kokio valscziaus tarnas yra. 
Jam nusistebint szis atsakė, 
kad esąs nū Lejeniekų. Pet
ras truputį kaip ir nusigando, 
bet toliaus sznekėjo:

„Papasakok man ką nors 
isz jūsų valscziaus, ar gerai 
jums ten einasi. Koks jūsų 
ponas dėl žmonių?“

Petras nūtolo norėjo viską 
dažinoti. Jis labai džiaugėsi, 
kad likimas jam prisiuntė to 
paties valscziaus berną, 
kurio ir jis buvo.
rūpinosi užmirszti Trynę, bet 
dabar girdėdama apie Lejenie- 
kus, visas jaūnystės karsztis 
\isznaujo jame pakirdo. Jis 
nors truputį norėjo žinoti, 
kaip ji gyvena.

„Dabar ponas yra labai ge
ras, bet ankszcziaus tas pats 
negerai apsieidavo su ūkinį- 
kais; dvaro valdytojas ir va
gorė buvę didi vyrai: priesz 
poną jie iki pat žemei klonio- 
josi, bet kaip ponas kur pra- 
siszalindavo, tada jį gerai ap
vogdavo. Asz to neatsimenu, 
asz dar tada buvau mažas, 
kaip ponas tūlą naktį parva
žiavo isz užrubežio ir atradęs, 
kad valdytojas ir vagorė no
rėję javus vogti. . Valdytojas 
tūjau iszbėgęs, bet vagorė pa
gauta. Bet dar tą paezią nak
tį jis iszbėgęs ir netoli nū 
vieszkelio prie jūdgrabės pa
sikoręs. Dabar visad ponas 
esti narnieje ir valdo ūkę“.

(Toliaus bus.)

Isz lietortffltn flim Artoją
— Hazleton, Pa. 17 Ilug.f 
Lietuviszkas priežodis kal

ba, jog moteris turi ilgus 
plaukus o paiką protą ir kar
tais szi patarlė ant musų mo
terėlių iszsipildo, taigi asz pri
laikydamas seno lietuviszko 
priežodžio nelabai nė dyvijūsi 
kad musų dėdienės kur paikai 
apsieina, bet jeigu vyras ap
sileidžia moteriszkais ilgais 
plaukais, ir da sziokiam daly
ke kokį asz czion pranesziu 
dėl „Vienybės“ skaitytojų, tai 
tikrai nevertas vadyti vyru, 
bet tiktai avigalviu nekartą 
kaltiname moteris, kad jos ką • 
blogo padaro silpnos būda
mos, taipogi ką besakyti kad 
vyras būdamas galva nesykį 
yra priežasezia szio viso blogo: 
taip tai sziomis dienomis atsi
tiko ir musų miestelyje. Dvi 
kaiminkos lietuvės iszbarė 
viena antrą ir dabar žiūrėkim, 
kas czia veikiasi. Ugi vyrai 
dūda pinįgus, idant jų paežiu- 
tės bylinėtųsi, ir lopytų 
„skvairom“ batus už lietuvisz- 
kus dolerius, ir tai da po kelis 
kartus. Vai vyrai, vyrai! gai
la ką jus galvas ant peczių

• • • *3nesziojat, jaigu jus savo mo
terių negalite sudavadyti; o 
tai vis tamsybė jus daro, ba 
laikraszczių gerų neskaitot ir 
nenorit skaityti, kurie jus ati
trauktu nū blogo kelio paro
dytu kaip reike apsieiti su sa
vo moterimis ir czėdyti sunkiai 
uždirbtus centus, kuriūs jus 
dabar taip neprotingai varto- 
j at. Jauniki'#.

— Philadelphia Pa. 25 * 
Rugsėjo. Daug buvo raszyta 
ir kalbėta apie uždėjimą emi
grantų namų dėl lietuvių, ale 
ant nelaimos, visos tos tusz- 
ežios sznektos, tarytum durnas 
vėjo neszamas, isznyko ant oro.

Jeigu mes tikrai norim mi
nėtą uždūtę atlikti, tai reikia 
imtis energiszkai, o ypacz va
dovams lietuviszkų parapijų 
t. y. kunįgams. Kadangi
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kožnas isz musų lietuvių apart 
jaunosios priauganczios kartos 
yra at.kelevę czionai isz tėvy
nės Lietuvos, atsiminė jau ge
rai, kiek nukentėjo paojų ir 
nesmagumų jau tai dėl nepri
prastos tolimos kelionės, jau 
tai dėl nabagystės būti pri
verstu važiūti didžiausia netur
te, ant galo ir dėl stokos kai-

• bos būti traktavotu negut 
nū akių svetimų 
tą viską atsimena

praszoziau kaip su galvi
jais; nės žmogus su gal
vijais, naudodamas isz jų pri
gimtų spėkų, suteik jiems 
prascziausei vertės uždarbį; ir 
taip minėti broliai žūna be- 
dugninėje kelionėje svieto 
trotydami tikėjimą ir visas do
vanas nū Augszcziausio suteik
tas, o apie meilę tėvynės tai ir 
siektos negali būti, kadangi 
tarnaudami žydiszkiems nusu

kusiems Meiszkams, kaip tie, 
taip ir anie liekta kosmopoli
tais. O jeigu katram ir atsi-

dėti arba ant to atskirą kasie- 
rių aprinkti, idant paskui rei
kale galima butu arba kasztus 
komitetams apmokėti už pa- 
trotyjimą laiko, arba emigran
tus suszelpti, neturinczius pi- 
nįgų, o norinczius dasiekti sa
vo paskirtą vietą. Žinau, jog 
ant to mano įneszimo atsiras 
daug prieszinįkų bei kritikų, , 
ale užtai jau dabar laikas, 
idant kožnas szaltai ir sveikai 
apsvarstytu tą klausymą, o 
paskui trumpame laike gali
ma butu įkūnyti, kadangi da
bar geriausia proga atkreipti 
kožnam atydą ant to, idant 
ant sekanczio seimo rudenyje 
galėtu viską ant tvirto pasta
tyti.

Pasitikėdamas, jog mano 
atsiszaukimas nepaliks be ver
tės tarytum alatnįko szauken-

žmonių, 
kožnas, katras keliavo į szitą 
svetimą padangę Amerikos. 
Ale ant nelaimos, negeresnisl taiko į savo tėvynę pargrįžtį 
padėjimas yra ir atvažiavusio tai ir to negeresnė dalis, 
lietuvio czionai Amerikon. 
O szitai jau biednas vargdie
nis tautietis pamatęs krasztą 
žemės, (Amerikos) džiaugiasi 
tarytum Izraelitai įeis į pri
žadėtą žemę Palestinos, jog po 
ilgos ir vargingos kelionės da 
seks greit prieplauką, 
kaip kūdikis mąsto sav, 
tukstancziai mislių galvoje 
svajoja, kokiu budu jis toje 
sav naujei aprinktoje tėvynėje 
pradės gyventi.

Bet ant nelaimės, ne vienas 
isz tų be^aliniszkųir milžinisz 
kų mąstymų nuvilo. Atvažia
vęs į kokį miestą Amerikos 
beje: New York, Philadelphia 
atranda visai kitaip, susznekėti Į verksniausia turi būti, jeigu I gyvenimo, idant laike reikalo |žmogus ir nieko neiszmanantis 

o jeigu giminių arba | jau isz Europos tūlų apygar
dų tokiomis aukomis žydiszki 
agentai naudojasi traukdami 
jas į turkiszkus garemus po 
priegloba prižadėdami dūti 
gerus darbus, ką dažnai sve- 
timtautikūse laikraszcziūse

n ės 
sziaurinė meszka savo sunkia 
letena prispaudžia už peržen
gimą cariszkų įstatų, jog ne mums nū 

didžiūse

kur
ir

tūse; ką asz pasakiau, tai gir
dėjau isz apsakymų apicierių 
garlaivių, su katrais Philadel- 
phijoje sutikau..

Užtai szaltai ir sveikai ap- 
svarsczius tą viską, man dihg, 
geriausiu dalyku butu apie 
minėfą užmanymą pasirūpinti 
lietuviszkoms parapijoms. 
Neturiu ant mislies asz cziūnai t 
apie uždėjimą kokių tenai 
emigrantų namų, katrie nū 
pradžios butu beveik negali
mu daiktu; nerenk mums lie
tuviams taip augsztai keitiesi, 
statyti namus be pamato, 
idant užėjus viesulai arba 
audrai viskas sugriutu, kas su 
lenkais musų susiedais atsitai- 
ko; ale pakaks

nori po jo sunkiu jungu tar- pradžios paskirti 
nauti, jieszkodamas laisvės ki-1 miestūse prieplaukų taip va
tose žemėse. Tokia dalis yra dinamus komitetus susidedan- 
vyrų iszeivių, o ką jau szne- ežiusisz keliųiszmintingų vyrų, 
kėti apie iszeives moteris ir o daugiausei apie szitą daly- 
mergaites! Jos isz teisybės dar ką prigulėtu pasirūpinti vie- 
nelaimingesnės yra, jau da- tinėms draugystėms arba klu- 
bartinis devynioliktas amžius bams, katrų didžiūse miestūse 

i ir taip labai pagedęs yra, o ką nestokūja, ypacz kur daugiau- 
jau mislyti apie tas aukas, isz- sei vientauezių pribuna, beje: 
einanezias isz brangios Lietu- New York, Philadelphia, Bos- 
vos. Įstabus dalykas kokia mi- ton ir Baltimore. Tiems ko- 
nėtų vargdienaiezių dalis gali mitetanąs privalo turėti susi- 
buti, kad jas pagrąžina atgal | neszimą, su vietinia komisija 
Europon?

Su gūdone 
Kun. J.Jtaulakis.

— Scranton, Pa. 25 Rug
sėjo. Pas mus atsirado lietu-. 
viszki szerepai, kada pasidarė 
nesutikimas naujai 
komiteto su kunįgu.

Prezidentas likosi 
per penkis žmones.

iszri nkto

iszrinktas 
Jis yra 

be abejonės ap- emigrantų, padūti savo adresą tamsus ir be jokio apszvietimo

negali, 
pažįstamų neturi, katrie atsi- I 
tzauktu, o pinįgų katrų mažai 
buvo ir neliko, tai ir grąžina jį 
atgal; tada jis susipranta ir 
tnato sąvoką te i tę nelaimingiau
sią būti priverstu keliauti be 
cento kiszeniuje. Kadangi 
garlaivis yra priverstas tokias 
ypatas dykai ve^ti tai ir apsi
eina su jais visai žvėriszkai; 
parvežę jūs atgal tai į Vokie
tiją tai į Angliją varo jūs isz 
laiko laukan be milaszirdystės, 
nežinodami ar jie turi prie 
duszios skatiką ant maisto, 
neatbūtinai žmogui reikalingo. 
Tokiu budu apleistas tarp 
svetimtauczių, ką toks žmogus 
turi veikti? dažniausei papū-
la į rankas smirdėlių žydiszkųIszeszėlėlis to, ką jie nukent 
agentų, katrie pasielgia mu jais'tulūse kitų prieplaukų
t . •

Ką jau sznekėti apie musų 
ateives lietuvaites, katros buna 
sugrąžintas atgal, be abejo
nės, virszminėtų lietuvaiczių 
padėjimas yra nelaimingiau
sias; pražūna jos ant visados 
dėl Dievo ir dėl brangios tėvy
nės Lietuvos.

Nemislykite, brangus lietu
viai, jog augsztminėtų padė
jimas emigrantų yra eksage- 
rąvotas, anaiptol, tiktai mažu

raies-

arba pribuvimo emigrantų ga- apie parapijos reikalus. Prie- , 
lėtu jiems praneSzti, (norint gtam jis iszsirinko ir kitus sav 
ir patys komitetai turi nū lai- panaszius komitetus be kunį- 
ko lyg laiko apsilankyti) vie- go žinios mitingą pasidaręs; 
tose prieplaukų ir prižiūrėti, tai-gi dabar galioja 
idant atvažiavę nepapultu į kad tie visi tamsunal daugiaus 
rankas neteisingų žydiszkų 
arba lenkiszkų agentų.

Bet kadangi szitas užmany
mas be pinįgų negalimas butu 
atlikti, užtai man rodos vie
natinis tiktai kelias ant to yra, 
idant padaryti kolektą norint 
vieną syk ant metų ant to sie
kio po visas lietu v isz kas pa
rapijas Amerikos, o ypacz kur 
daugiaus lietuvių yra ir kur 
daugiausei kasdien atvažiūja, 
beje: Shenandoah, Chicago, 
Pittsburgh etc. 
kalektavotus gali arba į kasą I jerį).

I „Susivienyjimo L. K. A.‘

sakyti,J

nieko gero nemislirtž^ kaipo 
tik suardyti parapiją,, bažny- 
ežią nugriauti ir kunįgą isz- 
kelti!

Kunįgas,. girdėdamas jų 
sznektas ir matydamas jų pa
sielgimą nedavė jiems parapi
jos knįgų. O parapijos kasie- 
rius neiszdavė pripažintų pini
gų nū parapijos komiteto anei 
vieno cento. Isz to pasidarė 
piktumas. Taigi 21 Rugsėjo 
aresztavojo kunįgą ir kasteriu 

inįgus su- Į ir stojo į suda pas vaitą (skva- 
Kunįgas Pėža ir ka

su- ‘sierius žinoma ant tokio sūdot
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kas iszmislas? teisybė lenkai 
dabar kalba, kad jie atsidūsę 
po lietuvių apgloba; bet argi 
galima ant jus ponelei pasiti
kėti, tiek kartų esant nū jus 
apgautais? Jus lyg tas vilkas, 
kuris praszo tik ūdegėlę įkel
ti, o paskui ir visas rangosi. 
Jau isz pats pradžių regėti jū
sų nedori sėkla, dar tik prade
dant gretįtis prie lietuvių ir 
jau nesigėdinat kalbėti, idant 
lietuviai prisidėtu prie jūsų 
maiszto kurie niekad ir niekur 
da taip bjauriai neapsiėjo: ku
nįgas esąs blogas tai reikia 
pakelti maisztą. O neprotin
gi ir tamsusssutvėrimai, kas gi 
jus gali už tai pagirti? Asz ne
esu szalinįku kun. M. ir visai 
mažai žinau apie jo politiką, I 
nės su kun. M. nedraugauju, 
taigi ir negineziju apie jo ge- 
radėjystę, bet tik noru isztarti 
keletą žodžių apie bažnytinį 
maisztą, prie kokio tamistos | 
lenkeliai norite lietuvius pri
traukti. Pagal mano nūmonę 
nūmonę, jeigu kun. nėra geras 
dėl savo parapijonų, tai tada 
visai nereikia kelti jokių 
maisztų, bet tik nemokėti jam 
algos, o tada ir pats apleis aną 
parapiją o po apleidimui pa
tys lietuviai dūs sav rodą be 
geradėjysezių p. lenk^, kurie 
dabar taip gudriai lietuviams 
siūlo. Asz isz savo szalies 
perse rgscz i u F reel a n d i eczi u s,, 
idant į szias bjaurias lenkų 
kilpas nesidūtu įsipainioti, ir 
prie tokių beprotiszkų užma
nymų neprisidėtu. Tegul len
kai vieni kelia bažnytines ko
vas, tai jų yra paprastas ama
tas, o mes nū tokio nūžmaus 
apsiėjimo turime szalįtis, kaip 
nū limpapczios ligos. Mus 
vardas da riėra suteptas akyse 
svetimtauezių, tai ir turime 
szį vardą visados gūdotv, ir 
pasirodyti visur vyrais ap- 
szviestais, lygei su kitom tau
tom. Lenkai yra garsus baž
nytinėse kovose per visą Ame
riką, jų vardas pažemintas, tai 
jie nori ir lietuvius savo pur
vais apdrėbti. Ant galo pa

nestojo; užsistatė kaucijas ir 
po viskam. Matydami žmo
nelei,vkad nieko neveiksią sto
jo ezerepais ir ėjo peczėtyti 
bažnyczią. Subatos vakare 
10 adyną ąpstojo bažnyežios 

^duris ir pradėjo su kirviais 
vinis kalti’į duris. Atgarsis 
ėjo į miestą, kurį iszgirdo vy
riausia polycmonas. Jis atė
jo pas kunįgą Pėžą, klausė 
kas ežia daužo bažnyczią. 
Tada polycmonas paszaukė 
da 4 polycmonus, nuėjo visi 
pas bažnyczią, kur ir rado be- 
daužant apstojus duris. Polyc- 
įnoriai ilgai nelaukdami tūjaus 
aresztavojo visus tūs szerėp.us 
ir nugrūdo į cypę ! Pagedėly
je buvo byla; paszaukė visus 
penkis palycmonus, pribuvo 
vyriausias kunįgas nū vysku
po, vyskupo lajeris, kun. Pėžal 
ir kun. Austas, lenkų klebo
nas. Nebuvo ežia jokios by
los, tiktai iszklausinėjo ai- 
dermonas; byla eis į kortą. 
Kožnas isz kaltinįkų užsistatė 
kaucijos po du szimtus.

Matote, broliai, kas darosi 
tarp mūsų Scrantone! kad lie
tuviai lietuviams! norėjo baž
nyczią užpeczėty^įau pastoję 
szerepais 1

Parapinį orias.

Keletas žoižli apie mnsu a- 
raflčins Mus ir io lentas.

Hazleton, Pa.
Lenkai sziūm žygiu, jau vi

sai bjauriai pradeda apsieiti 
akyse suprantanezių lietuvių, 
ir tikrai neriasi isz savo kai
lio, regėdami lietuvius stro
piai ir pasekmingai dirbau- 
ežius dėl savo tautos, ir nerei- 
kalaujanczius jų poniszkos 
prieglobos: o neįstengdami 
patys lietuvių tautiszką paky- 
limą sustabdyti, samdo dėlto 
jiems panaszius Lietuvos isz- 
gamas, isz paežių lietuvių, 
idant szie kaipo geriau žinanti 
lietuvių reikalus, trukdintu 
visus musų gerus užmanymus 
o už tai jiems prižada gausią

ir labai gausią užmokestį, lyg 
a#as ifvarabų dievaitis priža
dėjo savo dviem draugam: ir 
taip kuris szį darbą apsiima 
varyti gaus daug, o kuris mo
kės bjauriai pliovoti ir isz- 
dergti Lietuvos mylėtojus tas 
apturės dvigubai: szie pasiti
kėdami ant prižadų savo po
nų, griebėsi kožnas karsztai 
už savo įrankių, ir su praga- 
riszku gudrumu stengiasi pa
dėti kad ir paskutinį savo 
kvėpavimą,-bile tik atsiekti 
prižadėtą mierį: labjausei 
jiems svilina akis „Susiv. Lie
tuvių“, taigi pirmiausei jie 

Ispendžiai,,Susiv.“ nugramzdįti 
į pragaro dugną, bjaurydami 
jo mylėtojus ir sandarbinįkus; 
supranta nedorėliai, kad ne
esant jo vadovų ir pats ,,Su
siv.“ turės nusilpnėti, o nu- 
silpnėjus lengva bus jiem 
pražudyti: didžiausias jų ger
klėje kaulas ,,Susiv.“ garbės 
sąnarys, gūd. kun. A. Burba, 
taipgi sakau visur ir visados 
jį stato ant pirmos prekės, 
kaipo paoj i ilgiausią žmogų 
akysi Lenkų visūmenės, ką 
gali regėti kiekvienas lietuvis 
ypacz ,,Susiv.“ draugai isz jų 
visų rasztų ir kalbų ir dabar 

Isziūs mano žodžius paliudyja 
pastara korespondencija N. 
38 ,,Vienybės“ p. N. F. M. isz 
Cleveland Ohio., toliaus len 
kai mato lietuvių iszganymą 
lietuviszkose parapijose. Da- 
bargi prisižiūrėkime, kokius 

Į įrankius jie sziame dalyke no
ri vartoti: Freeland‘o lenkai •
atkandę dantis į savo „neza- 
ležni košcidl“, vėl plakasi prie 
Aetuvių ir kalbina idant lietu
viai kartu pakeltu maisztą 
lietuviszkoje bažnyczioje. Mat 
sako kun. M. negeras, tai rei 
kia pakelti bažnyczioje sumi- 
szimą, ir kun. M. iszvyti, o į 
jo vietą parsitraukti geresnį. 
O gudrybė ponų lenkų! par
sitraukti geresnį kunįgą žino
ma, kad lenkiszką, idant pas
kui vėl lietuviai neturėtu kur 
atlikti savo dvasiszkus reika
lus. Na argi tai neyra veJnisz-

i' 

4

--- v.

galios paimkime ant paveiz- 
dos vėliausią isz aplinkinių 
Hazletono lenkiszką parapiją, 
p tikrai persiliudysime, kad 
lenkai nieko daugiau nežino 
kai į) tik pesztis; jie taip tam
sus tarsi visai necivilizūti žmo
nės; nėra to nedėldienio, kad 
nebutu jų bažnyczioje barnių 
pagaliaus kartais ir pesztynių; 
daba/prisižiūrėkime, kaip jie 
veda parapijos reikalus, czion 
padūsiu pagal padavimą pa
ežių lenkų. 1892 m. pradėjo 
tverti savo paradiją, visa baž
nyczios „praporti“ kasztavo 
$10,000, no pradžios iki sziam 
laikui sukalektavojo $14,000 
p dabar da randasi skolos 
$13,000. Skaitytojau bran
gus, man visai neapeina lenkų 
skolos ir barniai, bet asz tik 
noriu parodyti lietuviams len
kų tamsybę, į kurią jie nori ir 
lietuvius įtraukti, asz tik per- 
sergszcziu, idant lietu vys visa
dos turėtu atmintyje, kad mes 
neesam lenkų broliai ir su 
lenkais draugauti mums ne
galima, nės su jeis užsidėdami . 
pažeminsime savo vardą ir 
niekados nesulauksime dėl sa
vęs praszvintanczios dienos ir 
geresnės ateitės.

J. isz P.

! -*?. Elizabeth, N. 26 d. 
Rugsėjo 95 m. Gūdotinas 
„Vienybės“ rėdytojau! nūsz.ir- 
džiai meldžiu patalpinti į sa
vo laikrasztį szitą keletą žo
džių:

Pirmiausei mes Elizabeths 
parapijonai siuneziame kūno- 
szirdingiausią padėkavonę 
draugystei szv. Jurgio isz Ne- 
warko už tai, kad ji paaukavo 
ant musų bažnyczios 50 dole
rių.

Teatrai iszka draugystė po 
vardu „Palangos Juzės“ isz 
Newarko atgrajys tragediją 
Kražių Skerdynę, ant naudos 
lietuviszkos bažnyczios Eliza
beths, subatos vakare 12 die-' 
ną Spalių mėnesio, Sanct Pet
ryk bažnytinėje salėje. Dėl- 
togi užpraszome visus lietu-

,w;. -
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susirinkti 22. Kazimieras Mažeika,

23. Baltrus Sziugždinis,
vius ant tos dienos 
į minėtą vietą.

6 dieną Spalių mėnesio bus 24. Vincas Balaika, 
paszventinimas musų bažny- 25. Tamoszius Szmulksztys, 
ežios kampinio akmens, ant 26. Jūzas Katilius, 
kurios tai iszkilmės užpraszo- <27. Motiejus Andza. 
me visas draugystes Newarko, Naujeiprisiraszt'. 
Jersey City, New Yorko ir Brighton Mass.: 
Brooklyn‘o. Su gūdone 1. Keturauckis Andrius,

V. Kalinauckas. 2. Gediminas Vincas,
------------- -— 3. Sziaulienė Magdė, (metinę

— Londonas. Man jau užsimokėjo jau seniaus.) 
reikiant palikti, Angliją kunį- Jonkers, N. K, užsidėjo 
gas J. Hughes pasimokinęs I Susiv u kūpa: 
kalbėti lietuviszkai apsiėmė h Dupszis Vincas, 
rūpintis apie gerą lietuvnįkų L Dupszienė Elena, 
Liverpolije ir Maucheberije - L pftu]iukaitis Jūzas, 
Lietuvinįkai dėlto reikia sira- 4 Pauliukaitienė Domicė, 
tomis tenai. . 5. Laurynavyczia Leonarda.

O czionai Londone bėda - Detroit Mich 
kunįgo nėra, kurs mokėtu L. Babina Liudvikas, 
kalbėti lietuviszkai ir padūtu L Babinienė Agota, 
pagelbą lietuvnįkam ežia gy- g „Bielevyežia'Jurgis, 
venantiems. — Vyresnysis pa- ^etroit Mich. Pumeris
szaukė manę kitur kaip veik ZTrs Už8imoka iszvirszaus $3,00 
pasibaigs darbas ir atsibusiu hr norį prigulėti kaip pavienis, 
bent trumpai - ketinu danesz- Wat^bury, Conn J 
ti jum daugiau apie padėjimą h Antanavyczia Alek., 
lietuvių kitam kraszte. Da- 2, Gražulis Augustinas, 
bar negalima. 3 Valentanavyczia Mot.,

- Lassbergis Į4 Zigmunta Selvestras,
5. Pakrisnevyczienė Barbora, 

Edwarsville, Pa. Drė szv.
„Susivienyjimo“ prisi- Į Antano:

tverdami 1. Kaguckas Jūzas (?n|.) 
Wilkes Barre, Pa. „Susiv.“

Į kūpos:
1. Aleksaitienė Marė.

N. B. Poquonock kūpos 
sąnarių apgarsinime atsitiko 
klaida vietoj4 Zigm. Pameikis 
reikia: Zigm. Remeikis.

Jū-

kas, nū ūkės ukinįkas, nū len- maryje, prieszai Herkulio Pir- 
ko lenkinįkas, tai yra toks liorius,. buvo kitkart sala di- 
lenkinįkas, kurs nor lenkūti, 
o tikt ne lenkas. Taip pati 
iszeina ir lietuvnįkas, kurs tikt 
lietuvnįkūja arba lietuviszkū- 
ja, o nėra tikru lietuviu. Dėl 
to, kaip man rodosi, but mums 
ant gėdos tą žodį amžinai pa
likti. Asz velycziau, kad mu
sų mieliejie lietuviai butu tik
rais lietuviais, o ne susilietu v- 
nįkavę nū lietuvių, lyg kad
nū molio susimolinę. Žino-Į galybės likosi sulaikytas per 
ma, yra taip pas mus priimta 
ir taip vartoja, vienok but 
daug meilingiaus, kad iszmin- 
tingesniejie lietuviai pradėtu

desnė už Aziją ir Apriką 
iszdraugės, ir szale jos gulėję 
kitos salos, už kurių radosi 
dar didesnis sausžiamis. De
vyni tukstaneziai metų pirm 
Plato gadynės, padavimai sū- 
kia, Atlantis buvo tirsztai ap
gyvendinta ir labai galinga. 
Ji valdė Apriką sulyg Egip
tui ir didelę dalį Europos, 
vienok tolesnis kylimas jos

neskolytu nū pirmojo žodžio.

„Susiv“. reikaluose
Prie 

raszė, sekantiejie, 1 
kūpą „Susiv. L. K. A.“ She- 
nandoryje.
1. Stanislovas Czepukaitis,
2. Laurynas Luczka,
3. Simanas Sakalauckas,
4. Kazimieras Balcziunas,
5. Vincas Lukaszeviczius,
6. Povylas Mockapetris,
7. Jūzas Samsonas,
8. Simanas Laukaitis,
9. Motiejus Szarkauekas^ 

ho.

prezid.

13.

Jūzas Abaviczins, 
Vincas Lasavickas, 
Ona Lasavickienė, 
Jokūbas Barauckas, 
Pranas Petuszka, 
Mikas Petuszka, 
Simanas Jaseviczius,

15.
1G’17. Antanas Mikonis
18. Antanas Ambrozeviczius,

. 19. Antanas Grikietis,
20. Jūzas Lakauckas,
21. Vincas Poszka,

Bto vis Ilsimu,
o ne lietuviai?

Tikrai lietu viszki laikrasz- 
ežiai raszo žodį lietuviai, o ne 
lietuvnįkai. Daugelis moky-

da mums iszkalbėti, kad mes 
savę žeminame su tūm žodžiu 
„Lietuvnįkai“. Nės lietuvnį
kas paeina nū lietuvio tokiu 
pat budu, kaip: nū darbo dar 
binįkas, nū kurpės kurpinį-

grekus.
Pagalios, įvykus baisingam 

žemės drebėjimui, kuris ten 
siautė per dieną ir naktį, sala 
visiszkai nugrimzdo į vandenį. 
Per daugelį metų po to szitoje 
dalyje didžmario negalėjo lai
vai vaikszczioti isz priežasties 
ūlų, pasilikusių nū nugrimz^ 

Į dusios žemės. Szitas senobi* 
nis padavimas gali turėti ežio-. 
kį tokį istoriszką pamatą, ta- 
cziaus iki sziai dienai dar jokia 
istorikas to neatrado. Tūli nau- 
jagadyniniai rasztininkai mis- 
lyja/ kad nugrimzdusioji At
lantis buvo dtflis Amerikisz- 
kojo sausžemio, head didelis 
plotąs žemės į rytus nū Mek
ai kosi atlajos ir Vakarinių ln- 
dijų gilioje senovėje nugrimz- - 
do po vandeniu, kad augsz- 
cziausiūju punktu to nugrimz-

Margumynai.
— Ypatingas miestas. 

Miestas Akvila, Italijoje, yra 
miestu skaitlinės 99. Provin
cija Akvila skaitd 99 bažnyt- 
kiemius; mieste yra 99 bažny- 
ežios ’ir koplyczios, miestiszka 
palata turi 99 langus. Visur 
99. Bet vienok yra szlek- 
cziausei tas, kad kiekvieną 
naktį pacziafm pusiaunaktyje, 
reikia iszklausyti 99 skambte
lėjimus į varpą katedros bok- 
szte, o tai ant garbės tradici
jos skaitlinės 99.

— Szventinyczios Berlyne. Į dusio sausžemio yra West (n- 
Berlynas turi visų protesto 
niszkų bažnyczių 60. Laikū- 
se valdymo dabartinio impe
ratoriaus dabudavota jų 15. 
Katalikiszkų bažnyczių Ber
lyne yra 6, kOplyczių 71, to
liau grekiszka cerkvė, sena- 
katalikiszka ir t. t. Abelnai 
Berlyne randasi 139 kriksz- 
ezioniszkos bažnyczios ir kop 
lyczios.

— Nugrimzdusioji Atlan
tis. Annot senobinių padavi
mų Atlantis buvo tai didelė 
sala, o gal kontinentas, Atlan- 
tiszkame d idž maryje ir nu
grimzdo po jo bangomis. 
Pirmutinė žinia apie tai ran
dasi Plato rasztūse. Jisai ra- I
szo, buk Atlantjszkame didž-

dijos ir Bahama salynai.
Pėdsakai labai senos civili

zacijos, atrasti per azpanus 
vidurinėje bei pietinėje Ame
rikoje, regisi suteikia * sziokį 
tokį pamatą dėl mislyjimo, 
jogei vakarinis sausžiamis kit
kart buvo taip toli įsikiszęs 
į didžmarį, kad susineszimai su 
Senūju Svietu buvo galimi.

— Apie szunis. Iszmintis 
ir isztikimumas szunies apsi- 
reiszkta-*-Jautru me, kurs yra 
brangiausiu privalumu to žvė
ries. Nors szuva butu labjau- 
sei prie musų prisiriszęs, bet 
jeigu nepataiko užvūst sveti
mą žmogų ir persergėt mus 
savo lojimu, 
kios naudos,

neatnesza nei jo-
Maži pakaji’

• >
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nifti szuniukai yra labai jaut
rus ir trukszmingi, bet per
daug silpni ir menki, idant 
galėtu apginti nū užpūlikų. 
Kas vienok nori turėt sargą ir 
apginėją, negali užsiganėdint 
žvėriuku, kurs moka tik lotie; 
įtokiam žmogui reikia didelio 
>8zunies, britono, idant tas su 
•dantimis ir nagais mokėtu su
laikyki net piktadėjus ir rei
kale jūs paversti. Toks szu- 
va tur iszsimokinti savo ama
tą.

Prie mokinimo žvėrių reikia 
daug kantrybės; kas griebiasi 
už botago, tas sunaravija tik 
žvėrį ir nieko nepadaro. Jei
gu iszpūla nubaustie nepa
klusnų arba nestropų mokin
tinį, nubaudimas turi | visados 
būti teisingas; žvėris tyri su
prast, už ką jį baudžia. V

Berlyne, ant Prinz Allee 
yra namai, kur mokina brito- 
nūs. Mokintojas iszdūda pa
liepimus szunims kalboje mai- 
szytoje isz žodžių prancuzisz- 
kų, angliszkų ir vbkiszkų, bet 
szunes jį supranta kūpu i klau
sei. I

Kas die n ten atsibuna mo
kinimas britonų, kurių yra 
visados užtektinai. Isz pra
džių mokina jūs neszioti daik
tus, szokinėt, tarnauti visaip 
žmonėms. Paskui prasideda 
rimtesnis kursas t. y. mokini
mas pult ant žmonių: tas mok
slas reikalauja dar didesnio 
supratimo ir kantrybės. Szu- 
va turi suprast, jog didelė lėlė 
aptaisyta į skudurius, yra pa- 
ojingu žmogumi, kurį reikia 
pargriaut. Lėlę reikia 'pasta
tyti už durių, kurios atsidaro 
su virve, ir tada prasideda 
„siundymas“.

Szuva pūla ant lėlės pir
momis kojomis, atsiremia į jos 
krutinę ir įleidžia dantis į 
drapanas. Žmogus, kurs lai
ko lėlę pargriauna ją ant že
mės, bet ezuniui nevalo jos 
paleisti; jis griūva kartu su 
lėle, vis atsirėmęs galva ir ko
jomis ant jos krutinės. Turi 
jis gulėti taip ilgai kol nebus

pavelyta jam atsikelti, nežiū
rint ant botagų ir pagalių, su 
kuriais jį tvoja.

Kaip tik britonas supranta, 
ko nū jo nori, tada vietoje 
lėlės iszeina gyvas žmogus, 
paprastai pagelbinįkas augin
tojo. Dėl apsisergėjimo nū 
įkandimo szunies, pasiima jis 
sav ant krutinės storą kailį. 
Užpultas szunies, jisai rėkia, 
nudflda buk ginasi, stumia nū 
savęs britoną, kurs tada sten
giasi isz paskutiniųjų priremt 
jį prie tvoros. Tada žmogus 
krinta ant žemės, szuva grie
bia jam už gerklės ir laiko, 
kol nebus atszauktas.

Istorija užraszė nevieną gar
sų szunies vardą, o seniausiū- 
se paminklūse poęzijos randa
me tankiai paminėjimus ke
turkojų žmogaus draugų.

Austrijos ciesorius Alber
tas, apsigavęs keletą kartų 
gyvenime, prasiszalino visa 
nū žmonių ^užsidaręs savo ru 
mūse Burge. , Vienatine jo 
draugia buvo numylėta kalė 
Jaginta, kuri ūbai sergėjo 
kambarį kuriame gyveno cie
sorius, neįleisdama į jį nei cie
soriaus sūnų.

Vyresnis sūnūs Leopoldas 
perpyko už tai ant kalės ir už- 
muszė ją. Ciesorius Albertas 
įtūžo už tai ir liepė jieszkot 
visur nežinomo kaltinįko, pri
slėgdamas, jog smerczia nu
baus drąsų " užmuszėją isztiki- 
mos Jagintos. Vienas tik 
žmogus težinojo apie tikrą 
kaltinįką, Fredrikis gražusis, 
jaunesnis brolis Leopoldo.

Bijodamas apie gyvenimą 
brolio, nuėjo jisąi pas ciesorių 
ir apsiskundė, buk jisai u^ 
muszęs Jagintą; bet Leopol
das nenorėjo priimti tokios 
aukos ir pasiskubino prisipa
žinti tėvui prie visko.

Ciesorius sugraudintas tokia 
meile brolių, prispaudė abu
du prie szirdies ir atleido 
jiems kaltę, nės persitikrino, 
kad yra dar ant svieto geri 
žmonės. Kraujas Jagintos 
ne vėl tu tapo iszlietas, 

Ciesorienė Marija - Teresa 
labai mylėjo szunis; jos duktė 
Marija - Antonina laikė sav 
už didelį įkirumą, kad 1793 
m. nedavė jai pasiimt su sa
vimi į kalinį numylėto szu- 
niuko. Szuva vienok pasili
ko isztiki m u savo ponei ir per 
dvejus metus nesijudino nū 
vartų kalinio Concergerie. 
Visas Paryžius pažino jį ir va
dino jį ,,le cliien de la reine“; 
penėjo jį ir zszėrė, kol kasžin 
koks piktadėjas jo nenuszovė.

Tas mums primena istoriją 
szuniuko kitos karalienės, ku
ri numirė ta paczia nelaimin
ga smerczia, Ji ai p Marija - 
Antonina; turime ežia ant 
mislies gražią, bet lygiai ne
laimingą Mariją —- Stuart. 
Baltas jos szunelis nuėjo drau
ge su ja ant kartuvių, ir kad 
karalienei galva buvo nukirs
ta, prisiglaudė jai prie kruti
nės. Kad grovas Talbort at
ėjo nuimt drobulę nū kūno 
nužudytos karalienės, tada ta
po patėmyta, kad lavonas ju
da. Visus apėmė neiszpasa- 
kyta baimė: vieni apalpo, ki
ti pabėgo; vienas tik grovas 
Kent buvo ant tiek drąsus,- 
kad su žiburiu rankoje pasi
lenkė ant kūno nelaimingos 
Marijos - Stuart. Įerzytas 
szuniukas szoko jam ant kru
tinės; Kentas jau buvo iszsi- 
traukęs kalaviją isz maksztų, 
bet gailestis jį apėmė; paėmė 
jis su savimi isztikimą szuniu- 
ką, kurs už trijų dienų nudvė- 
so isz gailesezio. ‘

Gražus szu nes yra labai 
brangus. Sziūse laikūse Ang- 
liszkas aktorius, Emmet, už
mokėjo 1,000 svarų ($5,000) 
už dailų szunį isz veislės szunų 
szv. Bernardo. Žada jis jį 
mokinti, idant galėtu drauge 
su jūm eiti ant scenos. Vie
nas gyventojas LiverpooVo 
turi szunį tos paezios veislės, 
vadinamą karalių Bernardu; 
siulyjo jam už -jį 1,600 svarų 
st. Dailiausiu szuniu isz tos 
veislės buvo „Lord Bill“, sve
riantis ‘247 svarus ir pardūtas

už 100,000 frankų ($20,000). 
Tūlas augintojas britonų 
Amerikoje turėjo tris brito- 
nūs, už kuriūs, jam užmokėjo 
po 30,000 dolerių. L.

• 4
— Ką žmogus iszmokti ga

li. Isz gubernijos Saratova 
nesenei viena mergaitė atke
liavo į Fetropilį, kuri yra gi
musi be rankų. Ta mergaitė 
vardu Tatjana Grigorjeva yra 
26 metų sena. Vietoje rankų 
vartoja ji kojas, o tosios yra 
tokios palankios, jog turi ste
bėtis!. Su kojomis ji raszė, 
kedena vilnas, szu kū j as galvą, 
mazgojasi ir nusiszlūsto, ap- 
sirėdo, atdaro duris ir visokius 
užraktus, pridūda vislab, ko 
kas reikalauja, iszkerpa kviet- 
kas isz po pi eros ir su szauksz- 
tu, peiliu bei szakele apsieina, 
kaip kožuas žmogus su svei
komis rankomis. Ji įpila isz 
samavoro karsztą vandenį į 
arbatos pūdą ir arbatą isz pū
do į taureles, kurias ji pati su 
kojomis prie burnos prikisza. 
Ji mangaliūja skalbimus ir 
tūsius plėtoja. Kūdikį ji isz- 
ima su dantimis isz lopszelio 
ir su kojomis suvysto. Ji gal 
arklį valdyti, viens miers, ar 
tasai rogėse; arba vežime į- 
kinkytas yra. Negana to, ji, 
moka ir arklio pryszakines 
kojas pakaustyti. Ji iszima 
pūdus isz kakalio ir parnesza 
vandens su naszcziais, ji gra- 
jija kortomis ir siulus bei szil- 
kus į adatą įveria. Szitą mer
gaitę jos sesū, nū jos asztunto 
mėto prie savęs pasiėmė ir ją 
visko iszmdkino.

7 Z7 “ v.

— Ar ciesoriui vale nu sa
kyklos pamokslą sakyti? Su 
tūm klausymu, pagal prane- 
szimą Berlyno laikraszczių; 
tenykszcziai kunįgai galvas’ 
laužo kaip žinoma, Ciesorius 
Vilius per jūres keliaXlamas, 
visados dievmaldystę perso- 
niszkai atlaiko. Tatai dabar 
tarp kunįgų tą klausymą pri
kėlė, ar ciesoriui ir ta teisybė
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Sidabro viedrelyj4, 
Mano mielas berneli. 
O kur džiaustysi,

bei įstatas 
tai trkt nie- 
Evangelisz- 
gali juk ir

Imk manę su savim! 
Važiūsu su tavim, 
Mano mielas berneli. 
O ką tu ten dirbsi?

Pailei 13 Vasario, 
Elžbieta Žemviczia.

32.
Cit neverkie neraudokie,
Jauna mergužėle,
Asz parvesiu tavę jauną, 

Kada žydės ir blizgės, 
Balti akmenėliai, 
Kad ant stogo, 
Augs keros, 
Žaliosios liepelės, 
Kad iszskleis žalioj4 girioj4 
Sausosios lazdelės,
Ir iszsirps ant smilczių kalno, 
Raudonas ūgeles, 
Tada tavę mergužėle,

Ale ant to visai I Asz jauną parvesiu

pūlas, evangeliszkoje bažny
čioje ant sakyklos užkopti 
Ir miszę laikyti. Vieni sako, 
tatai nėsą pagal bažnyczios 
įst<us, kiti vėl atsiliepia, kad 
jam ta teisybė pūlas. Kaip 
pirmasis ir augszcziausis vys
kupas žemėje jis tam beabejo- 
n ės pilną teisybę turįs. Jei 
priesz tai privedama, kad jis 
juk įszventintas 
n‘esąs, tai esanti 
kinga priežastis, 
koje bažnyczioje
kandidatai miszę laikyti, ku
rie dar, nei teologiszkūsius 
mėginimus atlikę, nei įszven- 
tinti n eSą. .kiv wuv w t i jrwuu*| Į'ci t 

nežiūrint, turįs ciesorius, že- Tada tu jau mino viena, 
mės vyriausiu vyskupu būda- Mylimoji busi.
mas, pilną tiesą, visus vysku- Pailei 15 Vasario, 
po veikalus pilnevoti „L. C.“ Marė Breinienė.

________ ' 33.
r\ • Szėriau žirgelį per nedėlėlę,
UaiHOS. Nežino nieks kur josu,

Surinktos Krupių parapijoje, Į Naktį iszjojau naktį parjojau, 
S ziaulių paviete

31.
Per jūres per mares, 
Atvažiūj4 bernelis,

Nieks manęs neregėjo, 
Tiktai regėjo sena matuszė, 
Ir jūdbėris žirgelis, 
Kur asz jo jau ant to kelaiezio, 
Ant dailaus vieszkelaiczio, 
Žali žolatė ten nežalevo, 
Nė lapas nelapavo, 
įŽaliūk žalate lapūk lapeli, 
Dėl mano jaunumelės, 
Dėl jaunumėlės dėl skaistu- 

Į mėlės,
Dėl jaunųjų dienelių, 
Kukū j4 gegužės cziulb volun-

Svetimojoj4 szalatėj4?
Žluktelį žluginsiu, 
Po sziratelį i rasų, 
No tavęs berneli. 
O kur ten žluginsi, 
Jaunoji mergele, 
Svetimoj4 szalelėj4?

Svetimoj4 szalelėj4? 
Tarp žalių klevelių, 
Ant perlo szniurelių, 
Mano mielas berneli. 
O kur tu koczėsi, 
Jaunoji mergele, 
Svetimoj szalelėj4? 
Ant balto stalelio, 
Aukso koczėlėlio, 
Mano mielas berneli.

Dėl girios garsumėlio. 
Pailei 15 Vasario, 1888 

Marė Breinienė. 
34.

Treji gaidžiai nugiedojo, 
Kad matuszė kėlės (2 kart) 
Kelkit kelkit mieli sūnūs, 
Balnokit žirgelius (2 kart), 
Pabalnokit szeszis žirgus, 
Visus szeszis szirmus, 
Ir iszjokit mieli sūnūs, 
Ant szeszių kelaczių, 
Kur užjosit žales lankas, 
Ten žirgus ganykit, 
Kur užjosit straunas upes, 
Ten žirgus girdykit, 
Kur užjosit margą dvarą, 

• Ten jūsų sesate,

Už stalelio besėdinti, 
Graudžiai beverkianti, 
Bėrą žirgą atidūczia 
Bile iszvadūczia, 
Nebyr laikas, brolužėli, 
Tav manę vadūti! 
Dėlko manę nevadavai, 
Vakar vakarėlyj4, 
Kak asz buvau vainikūta, 
Auksais galionūta, 
Dabar esu po gobtura, 
Po vyro notų ra.
Narbucei 10 Vasario, 1888 m. 

Ona Jaukatienė.

—- Bieimage, Indijoje vai
kai, kurie pradeda sznekėti, 
jau ruko tabaką.

— Pereitam mete nuskendo 
361 amerikiszkas laivas; isz tų 
85 garlaiviai, o 276 žėgliniai 
laivai.

— Boba isz vežimo arkliam 
lengviau. Taip pamislyjo saV 
tūlas žmogus, kurį pametė jo 
pati. Taigi jis padavė į lai- 
krasztį sekantį apgarsinimą: 
„Ketverge po pietų nežinia kur 
iszbėgo mano pacziutė. Kas 
ją ras, tebūna taip geras už
laikyti ją pas savę, taip kaip 
asz neįstengiau daeiti su ja į 
tvarką“. ,

— Kiek duszių- turi Bos- 
\nija ir Gercogovina. Pagal 
naujausią statystiką skaitlius 
duszių Bosnijoje ir Gercogo- 
vinoje iszneszal,586,301; bė-

239,26Q duszių. Sostapile Se- 
paevo skaito 41,173 gyvento
jus.

— $3000 už keturis dantis, 
Kokis Albert Rozmarynovski 
reikalauja $3000 skriaudos nū 
Ch. Boeckerio už tai, kad tas

Szis tas.
Jauniem žvėriukam dūda 

sykį arba kiek sykių ant die
nos apgirdanczių gėrynių, kad 
neaugtu ir butu silpni. Ne- 
iszmintingi tėvai dūda savo 
vaikam kasdiena alaus arba 
kitokių apgirdanczių gėrymųlgyje 10 metų pasidaugino ant 
ir dyvyjasi, jog jų vaikai ne
užaugo ant sveikų ir stiprių 
žmonių.

— Norint iszsisaugoti nū 
cholera morbus, reikia tėmyti

i»k 
gyti‘ J

— Lohdone gali gauti szvie-1 iszmuszė jam keturis dantis, 
žiausią szvediszką pieną, kuris Savo skunde į sūdą jis naro- 
yra atsiųstas laivais suszaldy- do, kad 19 d. Liepos jis turė- 
tūse gabalūse.

I —Žmogus, kuris norėtu su- ką tas ginczas 
silyginti bėgyje su važiūjan- skundikas neapra^zo. 
ežių ant „Bicykles“, 
būti 18 pėdų augszczio.

— Graborius niekados ne- 
užmirszta, kurie jam skolingi. 
Tūs užsibalsamavoja sav at
mintyje.

— Geriausiu iszreiszkimu 
žmogiszko san jausmingumo 
yra faktas, jog kur dvieje bu- 
cziūjasi, tai kožnas patykei 
praeina, bet kur dvieje mu- 
szasi, tai kožnas sustoja ir žiu-

jo ginezą su Boeckeriu. Apie 
tikrai ėjo, 

Tik 
turėtu įsako, kad Boecker laike gin- 

ezo, pagavo jį ir smarkiai da
vė į valgomą ir taip dikeziai 
uždavė į veidą, kad iszmuszė 
keturis dantis. Prie to 
nudraskė jo drapanas ir ^u- 
muszė jį į galvą ir paszones. \ 
Už tai skundikas reikalauja 
$3000 atlygiu] mo.

— 80 metų moteriszkė In
dianoje, rūpinosi apie pasi
metimą po 50 metų gyvenimo 
su vyru. Kas pasakys, kad 
neturėjo iki valei laiko apie 
tai pamislyti pirmiau?

— Seni kavalieriai eis labai

— Tulon, 28 Rugsėjo. Czia 
atėjo žinia isz Madagaskaro 
praneszanti, jog visas prancu- 
ziszkos ekspedicijos turtas, 
sudėtas vietoje Majunga, liko
si užlietas vandeniu. Prane- 
sza taipgi, jog prancuziszki 
kareiviai, esantiejie Majingo- 
je, labai skaitlingai mirszta, 
kadangi kasdien mirszta jų nū 
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai. 

PAHASZYTA 8IHAN0 DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVEB8ITET0 PHIL080PHII0S MAGISTHO.

(Tąsa).
Augumo buvo visutinio, nei didžio nei resno (storo), be 

.barzdos, didei malonios kalbos ir tankiai mandagus. Kana
kados netinkant jam didei szaltą dieną po Niperiu su Tauto- 
riais grumtiesi, atsakė jis: „tai sziądien ir reik grumtiesi, jei 

<pergalėsim tai dvigubai pergalėsim, jei iszgursim tad iszgur- 
sim nū dviejų neprietelių: nū Tautorių ir apeigos”. Kad tū
li dejavo jam Tautorius Lietuvoje naujukaujant ir žemes nū 
dviejų dalyjant, jis atsakė; žmogus geradary mu ir visunūž- 
miausius žmones (žvėris) nujaukina. Kad kanakados jo bylu
mą gyrė, atsakė jis: man tink geresnei prastai bet teisei kal
bėti. Kanakados Czambliks, Gudų vyskupą, apie kurį vir- 
sziau^ minavojau, džiaugdamasi Vytauto veikalais ir jo gar
be toįtikt gailėjos, jog jis Vokieczių vieros buvęs (taip vadi
no Gudai toje gadynėje katalikų Romėnų vierą); Vytautas 
jam atsakęs: eik į Romą, perdisputavok popiežių ir jo isz- 
minczius, tad mes visi busim vienais krikszczionimis. Per
trūkyje antrapus Vilniaus yra graži iszleitė arba Daub,a tarp 
kalnų paupėje Vilniaus, kurioje* Vytautas kanakados puszkas 
liedino, iki sziądien vadinasi Vytauto puszkarne. Dūbes, 
perkasa atsukta upės vaga stygavo tą teisybę. Kas nežino 
sziądien Ekaterinoslavos gubernijoje garbingas vietas, Vytau
to pirtimis vadinamas. Taippat Mogiliavo apygardoje, Bie- 
licos paviete, valscziuje Viatko, vadinama yra ežerą Vytau- 
davoc ozero, beje Vytauto ežere vadinėms, kursai traukdama 
tenai į karę priesz Tautorius buk maudęsis ir savo žirgą gir 
dęs, nū ko palikęs pramanytu minavotu vardu. Bažnyczias 
nėvien Žemaicziūse, virsziaus minavotas, bet dar Vilkavisz- 
kyje Szvento Mikolo, o kliosztorius Trakiūse Benediktinų, 
Kaune ir Aszmenėje Pranciszkonų įkūrė ir žemėmis apveizė
jo, Katedrą Vilniaus papūszė ir turtingai apdovanojo. Bet 
kas surašzys mano trumpame raszte visus, jo .garbingus vei
kalus ir tas pasakas, kurios iki sziądien tebėra tarp žmonių 
minavojamos. Gana bus ant tos garbės tai priminti, ką vie
nas garsus Gudų raszytojas musų gadynėjęL apie Vytautą pa
sakė: „su jūmi, beje Vytautu garbė Liet&ių tautos įspindo, 
su jūmi ir užsileido ant laimos Gudų, ku® aiszkei but būti- 
dai pragaiszę, jei Vytauto karszincziai butirturėję jo protą ir 
jo garbės dykimą”. Turėjo būti didei garbingi* vyru, jog 
daugiaus nei pusantro szimto metų sukakus po smertei, Lie
tuviai dar gūdėsi Lenkų karaliams, idant jūs nepagal kokių 
kitų įsakymų, bet pagal įstatymus Vytauto rėdytu: kokius 
buvo davęs Vytalitas Lietuviams ir Žemaicziams įstatymus; 
to nėviens dar sziądien nežino, bet jog buvo davęs, tą visi 
rasztai rasztai stygavoja. Pusantro szimto metų bus, stryj- 
kauskiui įsisznekėjus kanakados Konstantinopolyje su Cziau- 
su, taip vadinamu Turkų kuningu, jis jam sakęs, jų pažines 
su Lietuvių tauta tesantes yra — szitos jų kningose Vytautui 
valdant Lietuvos ūkę.

XXXV.
Vytautą dar nepalaidojus kiti teiravos, kas galės, tapęs d.

Lietuvininku 483
Lietuvos kuningaikszcziu, į jo pėdas atmintį? To dėjus, vie- 
ni norėjo jo brolį kun. Zigmontą, Starodubo urėdą, į jo vietą 
pakelti; kiti linkėjo Aleksandros, sūnaus Vladimiero, Kijavo 
urėdą, paliktiną kuningaikszcziu Slucko; kiti norėjo Zigman-
to Karjebuto, vadinamo Czekų karaliumi, kursai jūs szelpė 
didei garbinga priesz ciesorių kariauna. Tūdu paskūju buvo 
Jaugaliaus brolio sunu. Kiti ant galo geidė jo brolio Svi- 
drigaliaus, užvis Gudai, jog jis dėl savo žmonos, kuri gude 
buvo ir Gudų tikybą sekė nevien didei jūs szelpė ir gūdė, bet 
dar jų tikėjimą taupė, kursai, kaip minavojau, pirma buvo į 
Vengrus iszsikraustęs, bet paskui buvo susitaikinęs su Vy
tautu savo brasiu ir Jaugaliumi broliu, pargrįžęs Lietuvoje 
gyveno, o dabar laidojo Vytautą. Užvis jog Vytautas mir
dama buvo linkėjęs į savo vietą Lietuvos didžiūju kunin
gaikszcziu Svidnigalių pakelti, tardama jį vieną tegalėsentį 
garbingai Lietuvos ūkę rėdyti ir jos neprietelius drąsei ram
dyti. Lenkai nū savo pusės neprieszingavo jiems, vildamiesi,* 
jog Svidrigalius, būdams tikrūju broliu Jaugaliaus, tą darys, 
ką jam karalius sakys.

Kaipogi palaidojus Vytautą, Jaugalius ir Lietuvos lūma 
pakėlė Svidrigalių d. Lietuvos kuningaikszcziu sena daba 
ūkės, o vyskupas Vilniaus Mikalojus Vilniaus katedroje vi
siems kriksztaujant ir ratūjant palaimino. Vis rodėsi reisz- 
kencziu laimingą ateitę Lietuvos gadynei. Bet kur dėsi svie
to skaugę, tai mogile žmogaus gimies kuri tūjau, įkūrusi na
mų kersztus, visą Lietuvos tautą užrustino.

Kaipogi Jaugaliui dar Vilniuje su Lenkų tėvūnais tebe
sant, atbogino tekūnas naujam Lietuvos d. kuningaikszcziui 
žinią, jog Buczacke Lenkai lig mirus Vytautui, lig tūjau su 
kariauna slaptu anpūlę Kamiecziaus pilę ir kitas užėmė, urė
dus Daugirdą ir Gedgaudą bei kitus apkalė, Lietuvių įgulę 
iezdrabstę, savąją į jos vietą įdėjo ir mažne visą krasztą Pa
daliju Lenkai pradėjo valdyti. Kas paežiam Jaugaliui labai 
nepatiko, o Svidrigalius tą iszgirdęs rustinosi ir iszmėtinėjo 
tokias neteisybes kaip Jaugaliui paežiam taip ir Lenkų tėvū
nams, tenai esantiems, kurie ant tokios neteisybės nieko ne
galėjo atsakyti, užvis būdami rankoje Svidrigaliaus, kursai 
karalių ir jūs paežius tūmetu teketėjo paleisti, kad jam pa
siims ant raszto Jaugalius su savo tėvūnais Padalijęs apent 
Lietuvai sugrąžinti. Svidrigalius įgavęs tą rasztą vėl pasige
rino su Jaugaliumi, kuriam iszkeliaujant dovanojo 1000 ilgų
jų graszių ir daug kitų daigtų isz Lietuvos lobio, kurias do
vanas Jaugalius iszsiuntė pirmu į Lenkus per savo marczelgą 
Olesnickį, o paskui pats pagrįžęs į Lenkus, sueimą į Sando- 
mirių Lenkams užsakė. Kad karalius Sandomyriaus sueini e 
apreiszkė Lenkams vis kas buvo nutikęs Lietuvoje, tėvūnai 
riuzgė ant jo tardami, jog Jaugalius nevien Lietuvoje niekb 
žadėti, bet dar paties didžio Lietuvos kuningaikszczio be jų 
žinios patelkti negalėjo. Czionai karalius nemindama ant 
grumzdymo Lenkų iszsiuntė Tarlą Zakliką su įsakymu pas 
Kamiencziaus pilės vyrą ir urėdui Padalijęs, idant Mikalojui 
į vardą Svidrigaliaus pilę ir visą krasztą adūtu. Kad tu m 
tarpu Andriejus Tenczinski ir Mikalojus Dzevicki košto- 
szius Sandomyriaus, kuriam karalius žymėjo, nesang buvo 
ūkės žymę įdavęs saugoti; tas paraszė Buczatskiui, urėdui 
Padalijos; viskas buvo nutikęs karaliui Lietuvoje ir groma- 
ta ūkęs žymės apžymėta, užkibęs vaszko žvakę įdavė pakuku- 
liūtam Zaklikui įsakydama, idant pirmą žvakę, karaliaus

(Toliaus bus.)



saws
Nįtrinktos Panevėžio paviete.

7.
Szią naktelę, per naktelę
Miega ne miegojau:
Naujojo stainelė
'Žirgelį balnojau^
Ne taip senei, ne taip ilgai —
Vieną vaj^ndėlę,
Girdėjau, regėjau
Didžią naujienėlę.
Oi tėtuszi, tėtuszėli,

Tenai nerado 
Rutu vainikėlį, 
Tiktai, atrado 
Szelmį bernužėlį.

A. Cįluszono isz Tebelėkiszkių.

resavok taip: Kelpsch, No- 
reiko Co. 105 Brown St.

Chicago Ill.

Vyrai!
BALIUS! BALIUS!

Padirbk man laiverį
Aszen plauksiu per mareles 
Pas savo panelę.
Asz priplaukiau margą dvarą 
Ant marių krasztelio, — 
Iszein‘, iszein‘ panytėlė 
Isz rūtų darželio.
Iszein, iszeinpanytėlė 
Isz rutųrdarželio, — 
Isznesz isznesz kaszkietėlį

■M" į.

Ant baltų rankelių.
Szlūkit, slogos, margą dvarą, 
Kad nepridulkėtu, 
Kad czion mano panytėlė 
Gražiai vaiksztinėtu;
Alų, reidu prigirdysiu, 
Szilkais aprėdysiu, 
Tai asz savo panytėlę 
Taip gražiai laikysiu.

S k aisgirhlse< ^

Bus keliamas 22 dieną Spali
nio (October) 1895 mete, ant 
naudos draug. szv. Kazimiero, 
atsilaikys ant salės Armory 
Hall Pittston, Pa., ant kurio 
yra meilingai užpraszomi bro
liai lietuviai ir lietuvaitės vie 
tiniai ir isz apielinkių mieste
lių. Muzykė bus pirmos klia- 
sos,rėžsz tikrai lietuViszkusszo- 
kius. IJžpraszo Komitetas.

K ai Į> |gyti pinigus ir turtą ,, 20c.
Girtybė 5c. ir 10c.
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 5c.
Apie Dangų 5c.
Finai ir jų gyvenimas, ir pirmutinė ssalna 10c. 
Lietuvos gaspadlnė 10ėk
Žodynas kun. M. Miežinio * $200.
Naujas elementorius [1805 nų] apdarytas 

su puikiais paveikslais
Trumpa peržvalga lietuvystės dtabų

Amerikoje 20c., dėl perkupežtų po 
Kalendoriai ant 1880,1800 ir ant 1894 m. po 

įvairios dvasiszkos knįgos^
Pamokslai ant didžiųjų metlitlų ssvenclų ir di
džiosios nedėlios, 
Tiesos Zodžel, 
Fillotea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokilis Szvontųjų tl ,, „
Iszguldlrnas metiniu szwenczlu 

labai naudinga knlngelė
Mokslas Rymo kataliku 
Kas yra griekaą! 
Nekaltybė 
Vartai dangaus
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra n&dai; su Iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Dlewo sudo 
Raktas | dangų „ 
Didžioji nedėlla ,,
Kaip Humeniją nuspakaj|ti 
Vadovas (dangų ,,
Prlsigatavojlmas ant sinerczio 
Draugija dėl duszlų 
Lletuvlszkos mlszloS' 
Kasdieųinė^ Maldos

Notos dėl partapijono.
Varpelis [valcas] 80c. Dėdienė [polka] 30c. 
Btidlev [mazurka] 40c.

Paveikslai [abrozai].
Kražių skerdynė 50c. Pavolkslasjledimino 30c. 
Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijos 25c.

Visokį Abrozėllai su maldelėmis po 5centus.

ims

10C.
1W.

75c.

75c.

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

1.00c.

65c. 
10C. 
40c.

ii

it

»» H

it 

it

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

Szit nebetoli 
Linkerczios dvarelis 
Viliojo manę 
Jaunos panelės. 
Kaip priviliojo, 
Ne veikei atstojo, 
Verkė sesutė 
Rytą vakarėlį 
Verkė sesutė 
Rytą vakarėlį, 
Nebeatverksi 
Rūtų vainikėlį. 
Oi tu berneli, 
Tu balamuitėli, 
Kam tu nuėmei 
Sesės vainikėlį? 
Neverk sesute? 
Neverk jaunutėle, 
Iszėjo jieszkoti A 
Rūtų vainikėlio. 
O kaip nuėjo 
Į Vilniaus miestelį, 
Tenai nerado

Pajieszkojimai.
Jonas Skirkevyczius pir

miau buvęs New Yorke prie 
kriauezių, o gal dar ir dabar 
yra tenai, bet asz nežinau jojo 
antraszo, užtai meldžiu dftti 
žinią ar paežiam,* arba mažu 
kas taip jį žino tegul dūda ži
nią Jurgiui Czėplai per Jflzą 
Pauksztį ant antraszo tokio.

J. Pauksztys
Bx 1018 

Plymouth Pa.

pargabentos isz užmarės:
Maldų knygos,,

Aukso Altorius, arba Szaltlnls danglszku skar- 
bu 2.00 iki 3 00.
Garbe Dlewuj ant auksztybės ,, ,, ,, $1.50. 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. Ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kantięzkos „ 
150Psalinu Dowldo karaliaus ant 

paveikslo kanticzkų
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos 
Gyvenimas Vleszpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo „ ,, ,, ,
Gyvenimas Marijos „ „
Menuo Szwencztanstos Marijos Panos 
Sopule] Motynos Dlewo ,, ,,
Evangelijos supulkeis apdarais
Gywenimaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczla ir ketvirta 
dalis už kožną dal| po „ „
Gyvenimas szv. Benedikto Labro a 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
istorija Lietuvos ,, ,, „ ,30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Aplinkrasztis kun. Petrąvycziaus | Vilniaus 

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

nedėkingi, graži kn|gutė kurioje apraszyta « 
vist musų prietikiai su lenkalend pat 

krlkszto Lietuvos 
n •»

ti n

lt

II 

lt

II 

«, »»

H

10c. 
40c. 
15c. 
20c. 
15c. 
75c. 
30c. 
25C. 
156.
5c. 

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

10c. 
5c.

Rūtų vainikėlio;

Apgarsinimai.
— Isz Chicago#. Czionai 

lietuviai dasilaukė vieną ir 
geriausią lietuviszką krautuvę 
laikrodėlių: 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 pardūdami ne tik
tai vienus laikrodėlius, . bet ir 
visokius daiktus kaipo: ma- 
szinas dėl drukavojimo gro- 
matų,'maszinas dėl siuvimo, 
armonikas, britvas, peilius ir 
t. t. Iszsiunczia daiktus.į vi
sus miestus ir mietelius Ame
rikos. Kas prisiims savo adre
są, gaus lietuviszką kataliogą

H

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

15c.

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

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

15c.

20c.

15c.

Ziponas bei žlponė 
Žirgas ir valkai* 
Vytautas didis Lietuvos kun|galksztts 
Apie senovės Lietuvos pilis 

Knįgos poetiszkos.
Senkaus Jurgis ,, ,,
Vltoiiorauda, puikus poematas isz 
P senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
D&nelaiczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — 
Tėvynlszkoa giesmės — 
J tikau non dainos „
Naujos dainos ,,
Birutės dainos ,,
Tėvynainių giesmės ,, 
Petro Armino rasztal — eilės 
Paglrėnų gobtuvės — teatratiszka
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczlo, 
Apysakos.

PalangosJuze, linksmi skaitymai ,, 
Kas teisybė tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo
Historije apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus 

Isz Neapolio ir apie Petrą kareivi 
Pajud|kiine vyrai žemų, puiki apysaka 

paraižyta patrijotiszkoje dvasėje pagal 
vongrlszką pono A. isz B. autoriaus 
knjgutės „Kas teisybė tai ne melas 

Pasaka apė Szaltabiiziiitrfjftklnga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voklezkom raidėm 
Mužikėlis „ į 
Vaikų knlngelė ,į- 
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur meilė, ten ir Dievas 
Kas kaltas • .
Negirdėtas dalgtas 
Pasakojimas apie vaitą ir jo raeztlnįką 
Senis Makrlckas 
Vakaras Tilviko plrktelė
Gyvenimas Stepo Raudnosio ir kiti naudingi 

skalsinai. [ketvirta dalis 
„Szlaulėnlszklo Senelio”]

Moksliszki rankved&iai ir 
kitokios knįgos

20c.

H

15c.
5. 

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

1,00.
50 ct.
200c.

H

25 et.
20 et.

1,00 Ct. ’ 
$1,00. 
20 ct.

$1,00.

25c.

10c.

30c.

LOG N08 SPAUSTUVES.
Lietuvos istorija, nft seniausių gadynių iki 

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

gaunama už 1,50c*
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalozlų 
paraszytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, ,,
Europos Istorija su žiamlapiats ,,
UetuvlszkoB Dainos isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczių Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apteka Dlewo „ ,, ,,
Aukso Verezis, labai pulki drama
Du pujkus apraszyinaj apie nedorybę 

žydo ir piktą augynlmą wajku
Eglė, žalcztų karalienė ir Iszgrlovlmas Kauno 

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

Historije gražios Kktrukos ir Jos visokį 
,, ,, j ,, atsitikimai

Historije iez laiko Francuzkos
„ ,, ” vainos Afrikoj’

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

,, ,, Ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Mlloslawskis . — — 80c.

į Juozapas l^ontuszewskis, arba kankinimas
Untjotų po valdžia maskoliaus 50c. 

Kabalas talpinantis savyje visokius užininiinus
Ir ant jų reikalaujanti atsakymą 10c. 

Konstitucija dėl darbinjkų — 10c.
Namelis pnsteln|ko — — 75c.

Į Nedorybes Rymo Ciesorių, historije iez Iajko
80 ct.,, ,, ponawojlmo Nerono

Pujkus apraszymaj tikru atsytikimu isz
,, ,, czesu wajnos 1863 metu

Prawadnlkas angelskos kalbos neabdar.
40 ct. 
$1,00 

„ „ „ abdarytas $1,25.
PujkuB apraszymae apie Lietuvą ,, $l,oo. 
Binalda Rinaldinas „ ,, ,, $1,50 ct.
Sunowes apraazymaa apie Duktery

,, ,, Fllypo Karejwlo 50 ct.
Kntngadėl iszslmokinimo visasvletlnės kalbos 15c | Sumyszymas arba bajine tūry dydeles akis 
Apie buwlmą Dlewo ,, 
Grlesznlnkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie trosą ,, 
Talmudas ir musų žydai ,, ,
Szkala bu kalba 
Pries^auszris

15c.

it tt

5c. 
15c.
5c. 

10c. 
20c. 
20C.

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

I'ykra tejsybe Isz Suwalku gubernijos 
Szwiesa Dlewo ,, ,, ,, ,,
Titkus Persų Karalius, ,, ,,
Užsystauawlk ant to geraj ,, ,,
Witasir Korynna historije iez iajko persekiojimo

Bažnyczlos B, per Deoklecljana\96 ct.




