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Pijumi! Pi 21 J. Kovo.
Chicagiszkė „Lietuva“ pa

sirodžiusi tarp lietuvių pabai
goje pereitų metų, net savo Į ežių ar ir mėnesių prikels jį 
iszdavėjus permainiusi, po tri- isz numirusių, kad paskui jau 
jų mėnesių nustojo iszeidinė- Įsu didesne gėda bei lietuvys- 
jus, mirė, patusztįdama nevie
nam lietuviui kiszeųių ant po-

naujas laikrasztis eina ‘ į 
kapus miegoti amžinu mie
gu, jei da neatsiras koks gė- 
radėjas, kuris ant kelių sąvai-

isz numirusių, kad paskui jau

Pernai pavasarį palaidojo 
me „New York‘ 
tuviszką“,

o Gazietą Lie 
,,Naują Auszrą“ 

(kurios vęs vienas numeris 
spėjo iszeiti) bei „Tetutę^, o 
ir kitus metus ? buvo panaszus 
atsitikimai/ Jiėszkant prie- laikraszczius, tad be abejonės 
žasties tų laikraszczių n u pu Ii 
mo (o ir nereikalingo neretai j 
jų pasirodymo), patirsime, jog 
tik musų savpatmeilė, privata, 
partijiszkumas, stoka tikro\ 
patrijotizmo, gimdydami tūs 
laikrasztėlius, neapsižiurint, ar

garbe iszsilaikyti, tik tos, sa
kau, musų silpnos pusės prisi
dėjo prie sukom promi tavoj i- 
mo musų tautos akyse sveti im 
tauezių, prie sutrukdįmo tėvy- 
niszkų reikalų tolynžengimo.

Tie ir tie besidarbūdami ir 
besikasztūdami * iszleidžiant 
laikrasztį pagarsėjo kiek tarp 
kitų, na ir atsiranda nemaž 
garbės jjeszkotoju, kurie sva
joja apie iszleidimą savo lai
kraszczio. Tokios svajonės | bus 
tankiai ir Įlėkti svajonėmis, 
bet pasitaiko, kad jos ir dar- 
būse isžsireiszkia — iszeina
naujas laikrasztis. Iszdavė- 
jai, kurie, iszleisdami dar pir
mą numerį savo gazietos, pa
tyrė, jog tai ne taip lengvas 
daigtas, ka|-» jiems buvo ro- 
dęsi, žinoma*, \praszosi, kad 
skaitytojai nękribikūtų jų, n ės 
esą dar silpnais,* ai p kiek
viena pradedantis dirbą, tūm 
tarpu triubyja visiemX, kad 
siųstų savo pinįgus naujo: lai- 
kraszcpio iszdavėjau s.

Surinkus kiek pinįgų, savo 
netikumu nužeminęs akyse kit- 

- tauezių musiĮ prėssą, atgrasinęs 
dar žmonis nū prilaikymo lai
kraszczių ir skaitymo jų,

tės blėdžia nusprogtų.
I Tūm tarpu, jeigu mes lie- 
'tuviai sutartėje galėtume isz- 
gyventi, jeigu nors ant kelių 
metų pamirsztume apie savo 
„asz“, neątbotume ant kitų ir 
d ar būtu m ėsi visi, kiek kas 
gali, szelpdami skatiku, žodžiu 
ir rasztais isžeinanczius kelis

dabar jau musų laikraszcziai 
įgalėtų* skaityti tukstancziais 
savo abonentus, įstengtų su
teikti tikrą dvasiszką peną 
skaitytoj alps, o isz to ir lietu
vystė kur kas didesnę naudą 
butų apturėjusi. Teisybė pa
sitaiko, jog szis ar tas mums 
tūlame laikrasztyje nepatinka, 
bet tą nepatinkamą, man ro
dos, galima praszajįti kitokiu 
budu, nei rūpinantis prapul
dyti laikrasztį. -Neretai be
sistengdama prapuldyti kokį 
laikrasztį, tik pagerini jo pa
dėjimą, kaip tai atsitiko ir su 
musų ,,Vienybe“: tūli inteli
gentai tėvynėje (neskaitant 
žinomųjų visiems kelių ameri- 
kieczių) stengėsi „užkirsti ke- 

“ - pasekmė gi 
jų to truso ta, jok dabar į Lie
tuvą tris syk tiek eina mus 
laikraszczio nei pirmai, o ir
ežia Amerikoje ženkliai pasi
daugino skaitlius musų abo
nentų. '

Abelnai sakant, mes lie 
tuviai turime vieną labai 
peiktiną būdą. Kad mums 
kas kiek neįtiko, mes neisz- 
reiksziine tūūius savo nekan- 
tantumo, bet užsispyrę tylėsi
me, szirdyje vis apmislinėda- 
m i apie aną nepatinkamą 
baigtą, koliai jis, prisidėjus da 
kokiems tiesusi pratimams
apims visiszkai mus mislis ir 
mes tada pertraukiame susi- 
neszimus su neapktf^cziamu, 
jau savo broliu lietuviu, pra

dedame vieni sav isz naujo 
veikti kokį darbą, kurį sutar
tyje, draugiszkai iszrodę viens 
kito klaidas, butume toli jau 
pirmyn pavarę.

Vietoje mirusios „Lietuvos“ 
žada iszeidinėti naujas (ir vėl 
naujas) hiikrasztis „Vjera ir 
Lietuva“.
ant to visko žiūro, bet man ro
dos, jog mums greieziaus isz- 
pultų szelpti tebeiszeinanszius 
laikraszczius, rupįtis apie jųjų 
pagerinimą, kad jūs galima 
butų pavadįti tikrai literatisz- 
kais laikraszcziais, suteiken- 
cziais naudą skaitytojui, ap- 
szviecziąnt jo protą, uždegant 
jlojo szirdyje tėvynės meilę, 
pakeliant jojo dorą. Pagal 
mano nūmonę ir amerikiszki 
lietuviszki laikraszcziai priva
lytų rupįtis apie statraszo vie
nodumą', apie kalbos grynu - 

neraszinėti apie tokius 
i, dauge- 
,,business‘į“

kun. Stroelke, žinomas isz sa
vo nepagirtino pasielgimo, 
metė kunįgystę ir apsigobė. 
Žinoma toks nedoras pasiel
gimas isztvirkusio kunįgo ne
vienam geram katalikui pada
rė nemažą skausmą, katalikys
tės-gi prieszams suteikė pro-z

Nežinau, kaip kitas gą dėl tycziojimųsi isz mus.
Ans nedoras kunįgas, apsigy
venęs su savo „paezia“ mieste '< • * ♦ • •Bay City, pastojo szinkonum, 
laikydama saliuną ^kareze- 
mą). — Į kelis metus svietas . 
užmirszo apie tą nedorėlį, bet 
matyt, jog jam sąžinė nedavė 
ramumo, graužė jį it kirminas. 
Idant nuramįti savę apgarsina 
tas karezmoriūs socijalistiaz- 
kam laikrasztyje „Nowe žy- 
cie“ straipsnį pilną sopbizma- 
tą, melagingų iszvadžiojimų, 
istoriszkų klaidų, kuriame 

,^celi
batas' kalalikiszkų kunįgų 
esąs iprieszingas katalikystės 
dvasiai. Visi lenkiszki lai- 
kraszcziai (apart avantui iszko • 
„Glos Polski“) su paniekini
mu atsiszaukė apie tą ex-ku- 
nįgą karezmorių ir jo paisza
lą, o kiti palaikė už nužemi
nantį daigtą dėl savęs užsidėti

mą, 
dalykus |’kui 
Ii ui patinka ir 

tojams vien blėdį daro, suma
žinant jųjų dorą], nesikaiszioti 
per daug į privatiszkus daly 
kus, atsakant vietą laikraszty- 
je korespondentams, kurie, įtu-

redakcijas nū masto korespon
dencijas, apjūdįdami nepatin 
kainą sav žmogystą, visaip ant 
jos iszmislinėdami........ Taip
apsieinant redaktoriams, o 
skaitytojams vėl iszsižadant 
egoistiszkų norų, szelpianbvi-
šiems kelis laikraszczius, szie 
keli sudužoję didesnę naudą 
galės atneszti musų tautai, nei 
dusyk tiek privisusių visūse 
kampūse laikrasztėlių, kurie, 
vos tebegyvūdaini ir neįsteng
dami iszpildyti savo uždutės,tik 
žemina musų laikraszczius a- 
kyse svetimtauezių.

Taigi, broliai, bukime at
sargesni' ir nesiskubįkime 
siuntinėti savo dolerių nauju 
laikvaszczitį iszdavėjams, jeigu 
toki atsiras.

— Pirm kelių metų tūlas 
pusiau lenkas pusiau vokietys

Bet ką pasakysite? Slie- 
nandoah‘0 ,,Garsas“, kurs gar
sina savę tikru- darbi nįkiszku 
laikraszczių, pasirįžo perspauį. 
dįti tą paiszalą, atidėdama 
ketvirtą savo dalį per keliais 
nedėlias, idant suteikti lietu
viams tai, ką kittaueziai vie- 
balsiui pripažino už sziukszly- 
ną. Taip pasielgdams ,,Garso“ 
redaktorius nė kiek neprisidės 
)rie iszriszimo darbinįkiszko 
ilausymo,tik susikompramita- 
vųs d a labjau akyse skaityto
jų. Tokia musų nūmonė,.

Isz Lietuvos.
— Senapilė (Sav. {/ul>.) 

Kaime Szunskūse yra du kro
nui: vieną užlaiko žydas, o 
antrą lietuvis N. Čzionai 
aiszkiai pasirodo, kaip dą ma
žai suprantanezių yra žmonių,



I

Vienybe^”
Yra czioniai tokių, ką nusi
pirkę ką nors pas lietuvį, ne- 

pas žydą, lyg pas kokį 
ar tėvą, kad tas peržiū

rėtų, ar teisingą mastą ir sva
rą dūda lietuvis. Nors lietu
vio saikas ir svaras visados 
yra kūteisingiausias, bet 
gudrus žydelis visados moka 
parodyti, kad jo svaras nepil
nas, o prie masto stokūja ko
kių dviejų colių. Žydas (ži
noma kaip žydas) visados, ka
da tik gali, sumažina savo 
mierą, bet niekam neateina į 
galvą nusineszti ..pas lietuvį 
peržiūrėti ją. Juk daugumas 
mus žmonelių laiko žydą lyg 
už kokį „dėdę“, pas jį pir
miausiai bėga klaustis rodos 
visokiūse priepūliūse. Tiįc 
tiek gerai, kad gal neužilgjo 
visus žydus isz sodžių iszgya.

Kaip žmonės tankiai pr6- 
vajasi už niekuJf parodys szis 
paveikslas. Pacziavosi vieps 
žmogus ir ant savo veselijos 
nusisamdę muzikantą, kuriam 
apsiėmė užmokėti 2. rubli i. 
Muzikantui davė pusrublį 
rankpinįgių, o kitus žadėjo 
toliaus užmokėti. Gana Il
gam laike po veselijos baprą- 
szė muzikantas* neatmokėtųjų 
pinįgų
szpigą i panosę 
tęs, kifto už 
ptieszgyniui. 
muzikantą į' sūdą, 
sudijo jį ant 15 dienų į cypę.
Muzikantas apeliavojo. Ant
roje distancijoje sūdąs atmai
nė isztarmę, padalįjanlas 
bausmę (korą) tarp abiejų, 
taip kad abiems paskui reikė
jo atsėdėti po 7 paras. Pana- 
szių bylų, kur tąsosi kitą syk‘ 
ir po kelis metus, atsitaiko 
gana tankiai. \

Veselukės girioj4 (miszke) 
naktį isz 16 į 17 Vasario ra
do karantį po medžiu žmogų. 
Kaip tea buvo, ar jis pats 
pasikorė, ar jį kiti pakorė, 
sulyg sziobda nežinia.

Ponas V. netoli nū Vižai
niu vos neprigėrė durpiny- 
cziose, o paskui szlapias vos

Užtrukęs 
vakare na

rzjisi

tik nesuszalo. 
kaimyną, grįžo 
viens sav su 
Pusnis užvertė 
važiavo isz vėžių. Nepoilg 
pasijuto, kad jis vis

on

kelią ir jis isz- 
im 

tovie iio 
važiūja apie tą patį kalnelį. 
Patėmijęs tai patraukė važi li
ti tiesiok į tą krasztą, kur jam 
rodėsi yra Vižainiai. Tik ne
užilgo arkliai susmuko į dur- 
pinyczią, bet isz ten laimingai 
iszsikepurnėjo. Ponas V. su- 
szlapo iki jūstai. Be važi ū-
jant toliaus, vienas arklys vi
sai panėrė kitoj4 durpinyczioj4. 
Atkabįdamas viržius, p. V. 
suszlapo iki kaklui 
dydamasis arklys 
po savim neparmuszė 
lys prigėrė, o p. V. ^i 
siu arkliu, bijodama 
durpinįczią įsmukti, i 
vo 
szlapias ant kalniuko, pakol 
neiszaūszo. Tada nuvyko į 
ąrtymiausią sodžių, o isz ten 
♦pas kaimyną, nū kurio isz^va- 
karo buvo iszvažiavęs.

Keturvalakir 
žmonės niekad 
savo kunįgais

czion nieko nepeszė. Tada 
pats vyskupas perkėlė tąjį ku 
nįgą į Kalvariją. , Dabar ir 
vėl Keturvalakių parapijoje 
pakilo • koks tėti vaikiszkas 
purksztaviraas „bagoczių“ 
priesz prabaszczių, kada tas 
paružijo ant parapijonų. kad 
jam praszant nesuvežė jo mal-

Szaltis visai pasiliovė; die
ną tankiai buna koks laipsnis 
szilumos, taip kad sniegas yra 
pažliugęs vandeniu 
visur atsirasti 
sai buvo 
brangęs.

Pradeda 
vandenio, kur- 

szalcziūse laibai pa-

tetoj1 jų, gaVo 
Neiszsiken- 

tai į žandą savo
Tas padavė 

kursai ap-

ir burz- 
vos tik jo

i. Ark 
u > liku- 
is į kitą 
nekelia- 

toliaus, tik vaikszcziojo

kad jis surin- 
lįkų aukas, kiek 
sutaisė į bažny- 

tarp kitų

parapijoj 
nesuteikia su 
Pora metų 

atgal iszkrimto jie vieną labai 
dorą v i kari jų 
kęs nū šiužami 
kas iszteko,
ežią keletą daigtų, o 
sakyklą (ambon i ją) 
tiko tai nekiltiems turtingiems 
ukinįkams, kad služaunįkai 
galės pasakyti, jog ir už jų 
vienų skatikus yra szis-tas 
bažnyczioj4 įtaisyta. Apskun
dė jie kunįgą gudų (masko
lių) valdžiai, kad jis ant kas- 
žin ko rankioja nū parapijos 
pinįgus. Tūjaus pasiųsti 
žemskiai pervažiavo visą para
piją, užraszinėdami 
kiek davė kunįgui. 
kiu budu surinko 
rublius ir kunįgui 
kios už tai nebuvo.
binosi isz kitos pusės 
dė*tą patį kunįgą už 
jis padavė projektą iszmetimo 
isz bažnyczios vieno balkio, 
kurs ją labai bjauri n oi. Ir

tik kelis 
bėdos jo- 
Tada ka-

S kvin
tai, kad

kįdami nepaklusnumo dėl tė
vų, iszmokins ir (valdžiai) 
priesztarauti.

Maskoliai daleidžia ant afi- 
cierių tiktai deszimtą dalį ka
talikų, bet dabar ir ežia anūs 
mažina. Ant vyresnių prie 
provijautų ir ginklų jų suvį- 
sum neprileidžia. Kurie ka
talikai pabaigę karės iszkalas, 
kad ir kūgeriaus, bet ^pri
leidžiami prie aficierystės dėl 
to, kad prąvoslaviją priimtų, 
ir tada jau lengvai gautų afi- 
cierystę. Taigi viens junke
ris isz Vilniaus gubernijas 
Markeviezia, kuris dabar Jel
gavoje gyvena, labai aficierisz- 
kų szlipų panorėjęs, schizmą 
[pravoslaviją)priėmė. Žinoma, 
priesz savo tėvus ir kunįgus 
tai slėpdamas, namon atvažia
vęs geru kataliku pasirodo. 
Jo kraszto giminės, kunįgai 
susiedai ir sulyg szioliai ne
žino, ką anas padarė, aną už 
gerą žmogų laikydami.

Kitą kart, kaip paslaptiniai 
laiszkai nū augszcziau pas 
pulkaunįką atęidavo, tai anas 
ir dėl žemesnių aficierių apie 
apie tą paskaitydavo 
vienok nevalna 
raino i 
kitiems apart | 
nomi, o toki i 
laiszkų į pulką 
giau ateina.

Į Dorpatą, kurį dabar mas
koliai Jurjevų vadina, ciela 
divizija karumenės atėjo.

Maskoliai patys netėri vii- 
pergalėjime*, o 

riežasties, kad 
maskoliszki kareiviai yra la
bai tamsus, t Nauji ginklai 
yra labai painus, su karabinu 
reikiai moksliszkai apsięiti, 
tūmtarpu nia^koliszkas karei
vis to su visum nenumano. 
Nors cielius prie szaudymo 
yra taip didelis, kaip daržinės 
durys, retai katras gali į aną 
pataikyti. Koks gali, būti 
pelnas isz kareivių, 
šzaudyti nemoka? -

Prie manevrų dar 
tas tamsumas pasirodo

turėjome 
pagal Re- 
szilimos 3

23 d 
szalezio 22 laipi 
amūro, o 28 dieną 
laipsnius ir atdrėkį

Su pavasariu prasideda vi
sokios kalbos apie karę ir ant 
to sujudėjimas. Dabar pasi
rodo, kad i Kochaųovas Vii 
niaus gejieral-gubernatorius 
buvo nekaltu avinėliu, suly
ginus su Qrievskiu, katras ant 
jo vietos pastojo. Tas dabar 
rūpinasi katalikus isz visų 
valdžios tarnystės vietų isz- 
mesti. Nū gelžkelio mažne 
visi urėdnįkai atstumti, ku- 
rib tik gali gauti vietas Mas 
kolijoje. Iszkalose vėl baisus 
prispaudimas, varymas į cerk- 

maskolisz- 
atsk yrimo

Vasario
sniu

». Dal)ar 
idant gene- 

sztabo parundimai butų 
— pulkaunįko ži- 

paslaptinių 
kas kart daib

ves, vertimas prie 
kos kalbos, ♦ noras 
vaikų nū tėvų ir t.-1.

— Vilniuje viena mote- 
riszkė ėjo su savo sunumi 
gimnazistu gatve ['ulyczia'J. ifl 
kalbėjo lenkiszkai, isz užpa
kalio einantis tos gimnazijos 
mokįtojas iszgirdęs, daneszė 
direktoriui gimnazijos ir vai
kas buvo už tą kalbėjimą sa
vo prigimtoje kalboje iszvary- 
tos isz gimnazijos. Maskoliai 
dabar nori, kad vaikai į gim
naziją įstoję atsižadėtų savo 
tėvų, tikėjimo ir kalbos. Ži
noma, kad prie tokio pasiel
gimo maskoliai patys sav ka
sa kapą. Nės tauta susideda 
isz szeimynų. Maskoliai, mo-

kurie

ibjau
Tada
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tai burliokai iszmetė jį lau
kan, sakydami:

— Mums tavęs nereikia, 
cerkvė, kapai yra musų!

Popas apie tai tūjaus pra-
tas anūs

dėl iszsimėginimo Vaiskas da
linasi į maskolius ir vokie- 
ežius. Turi žinoti, kaip nū 
neprietelių pasisaugoti, kaip 
ant anų staiga južeiti, kaip 
sznipuką (szpiegą) neprileisti, j neszė arkijerėjui, o 
sargybas (vartas) statyti ir| apskundė į apskriezio sūdą, 
taip toliau. Taigi szįmet vie 
nas tokių „vokieczių“ aficie- 
rius persirėdęs mužikiszkai, 
norėdamas „neprietelių“ pa
dėjimą isztirti, „maskolių“ 
sargus perėjo ir plianus nuė 
męs atgal pagrįžo. Taigi pa
sirodė, kad kareivių sargybos 
nepasisaugojo, kad tai szni- 
pukas buvo. Dėl jų nerei
kėjo nei vieno nekareivio prielvę sztundistai užėmė 
isztyrimo savo pozicijos da- 
leisti ir aresztavoti. Tie vie
nok per savo tamsumą to ne
numanė. Ant kožnos rodos 

h 

vos tik yra pora kareivių to
kių, kurie tiek dalyke karei- 
vystės numano, kiek F kožnas 
vokieczių kareivis. " Prie to 
dar aficierių tarpe socijaliz- 
mas pasiplatino labai, o ypacz 
artilerijoje. O tai. kur yra 
maskolių silpnybė! Pakal
bėsim* dabar apie antrą.

Naujas tikėjimas „sztunda“ 
taip labai maskolių tarpe pa- 
siplatino, kad po daugel vie I Katalikystė vėl 
tų popai pasiliko be ,parapi- Maskolijoje, kur ^paslaptinių 
jų. „Sztunda“ labai buvo katalikų vis daugiaus atsiran- 
pasiplatinusi pietinėje Masko- da. Sztai katalikiszka baž- 
lijoje, o dabar pasiekė sziau- nyczia mieste Velikije Lūki, 
rėš ir rytų szalis; Sztai ant Pakovos gubernijoje isz mas- 
Volgos upės, Kostromos gu- kolių pinįgų pastatyta tapo, 
bernijoje dabar pradeda plės- rūpinantis kunįgui Zaborko. 
tis, nepripažinstant ant savo Stacziatikių minyszkos isz 
gaivesnei maskolių valdžios, szilkų siūlų iszsiuvo paveiks- 
nei popų, užimant cerkves ir; lą Motinos Szvencziausios. 
kapus. Galickame paviete Vien‘s isz ciecoriaus -giminių 
arkijerėjo buvo paliepta, -Nikolai Michailovicz, katalikę 
idant dėl dievabaimingumo vedęs, į užrubežį iszsikraustė, 
ligonbueziūse prie cerkvių pats katalikų tikėjimą priim- 
skkitytų sžventoms dienoms damas, kit‘s vėl ant anos baž- 
cerkvines kn|gas. Tie vienok nyczios davė 6,000 rublių. 
paVapijonai, sztundistų pamo- Maskolija per tat turės žūti 

ir dėl to, kad skaitlius jų pat- 
rijotų vis mažinąs, o noras 
turto spergali viską. Sztai 
Makszejev „naczalnik otdėle- 
nija ministerstva inostrannych 
diel“ dūtus jam du milijo
nus rublių ant statymo cerk-

. (okružnyj sud). Czia buvo 
paszauktų 12 didžiausių „kal- 
tinįkų“ ir ant iszvarymo į Si- 
beriją nutarti. Tie padavė 
apeleciją į „Palatą“, o toji į 
anūs iszteisino. Dabar popas 
isz baimes dreba, kad jį ne- 
nžmusztų burliokai, atkerszy- 
dami už tai, ką jūs skundė.

I Po kitas vėl vietas įsivyra- 
staczia- 

Itikiszkus (prąvoslavnus) ka
pus, o ibesibylinėjant sūdąs 
prisudijo kapus per pusę dėl 
pravoslavnų, o per. pusę dėl 
sztundistų.

Sztundistai pas popą neeina 
nei kriksztytis, nei szliuba- 
votis, savo szliŪbus, metrikus 
užraszo į v^lscziaus knįgas. 
Sziokiu . budu „ 
vierąT-('pravosl a v i j i 
žemyn, pakol suvisum nepra
žus prie ateinanczių 
kurios kas valanda

kazionnaja 
i) pūla vis

gali pasi-

platinasi

kįti, skaitė tik sztundistų knį- 
gas,kurios yra’ prieszingos 
tam visam, kas prider* val
džiai ir pravoslavijai. Taigi, 
kad po poros mėnesių atėjo į 
ligonbutį popas pažiūrėti, 
kaip ten su skaitymais eina,

viiį pas mumis Lietuvoje ir dėl valdžios daug naudos, nės 
pavertimo mus į maskolius ■ aptemdįtas 
pavertė ant savo naudos, už : klauso.
ką į Sibyrių iszsiustas tapo. įsi, ten eis.
Kochanovas vėl dėl to tik įui paaugę apszvietimo pano- 
„aniūlu“ (su ragais. Rėd) dėl 
mumis buvo, kad pinįgus, dū- 
tus ant abruszenijos, ant savo 
naudos pavertė. Sztai ant 
spaudinimo vien lietuviszkų 
knįgų maskoliszkomis litero
mis dūdama yra 2,000 rublių, 
vienok tų knįgų nieks nema 
to, nors „apruszenije“ to rei- 
kalauna.

Maskolijoje blaivus žmogus 
gali pertat pinįgus sudėti, kad 
visi.yra girtūkliai ir gerdami 
viską už niekus atidūda. 
Maskoliui iszgerti gorczių 
degtinės, tai tik vieni jukai. 
Visi mažne jų javai neina į 
užrubežj, bet i bravorus ant

i svietas geriau 
Kur durnių paštam-

Bet jeigu tie vai-

rėš, tai vargu ant gero val
džiai iszeis!

— Petropilė mokįtas Lat
vis Vissendorf atsirado, kuris 
į prancuziszkus laikraszczius 
pradėjo apie latvius ir lietu
vius raszyti Adresas jo yra 
toks: S. Petersburg VnUtri 
Gostinnago dvora 138 Vissen- 
dorf.

Gerai butų nū jo szį tą su
žinoti ir gauti, į vietą nura- 
szius. Anas raszo į laikrasztį 
„ Revue des Tradutions po pu
lairs' 1.

— Kaltinėnų miesteli j n,
degtinės dirbimo.

Lietu viszkos knįgutės
„Kaip apsigįti nū Koleros“ 
dabar Tilžėje 10,000 egzemp-, 
lioriu iszėjo.

Daugumas fanatikų nauja- 
lenkių kalba, kad greicziau 
gali dovanoti tą, jog neku- 
rie yra bedieviais, negu kad 
jie yra lietuviais,

— Pikelius#, Telszių pa
viete viens -girtūklis Ei kinas 
ėjo isz laižybų, kad ans isz- 
gers iszkarto 24 butelius 
alaus, bet pirmiaus norėdamas 
isztirti, ar įveiks iszgėrė 16 
butelių, paskui ne iszkarto 
antra tiek. Bet per tat, kad 
ne iszkarto gėrė, praloszė lai- 
žybas.

Ministeris apszvietimo nori

žinoma, dėl aptemdinimo tau 
tos. Ir taip tėvų atvestą vai
ką mokintojai klaus: ar jis 
nor mokintis, ar ne? Jeigu 
vaikas sakys, kad ne nor‘, tai 
ano į mokyklą nepriims, o 
jeigu katras isz vaikų isz- 
reiksz mokslo 
klaus, ar turi ant 
nįgus, ar ne?,' , 
sziokiu budu

norą, tai dar 
, mokslo pi- 
Zinoma, kad 

laikų konstitu-

rai maskoliszka. Red.) atnesz

viete, apie.Naujus Metus vie
nas ukinįkas nuvėjęs į miestelį, 
papraszė žydei kos kvortos 
degtinės ir, nors pagal garsą 
žmonių pirmu nebuvo didelis

nebeliko bonkoje; paskui 
urnai griuvo negyvas.

Žydas bijodamas atsakymo 
kiszo keliatą rublių kitiems 

girtūkliams, praszydamas, kad 
isznesztų numirėlį laukan, 
niekam neina* ant (buvo vidu
naktis). Girtūkliai, paėmę 
lavoną, nuneszė prie muro 
sz venteri aus ir pasodino buk
ubugą meldžiau t įsi. Dienai 
praszvitus, ubagai eidami ati
daryti bažnyczią ir matydami

kokis jų draugu taip anksti 
atėjo melstis, praszydama* ka
peikų nū žmonių. Pamatę 
bet, jog tai sustingęs lavonas, 
davė žinią policijai. Bet 
uriadnįkas, nors viską žinojo, 
papirktas žydo, mokėjo nudė
ti nieko nežinantį. Assesso- 
rius, su daktaru apžiūrėjęs, pa
velijo pakasti, bet žinoma ka
me darniausiai tokiu smercziu

žastį žmonės tenykszcziai la-



Vienybe

papro-

dagirdęs

knįgų. 
kad tai

tai tada 
kad ne
žinoma 
yra už-

„Tauku putras ne var
(Putros su taukais ne-

140
bjaus pripažįsta nuuūdijiinui

tinės užsidegimui.
Antras žmogus toje paczio- 

je parapijoje ir tame paczia- 
me laike, prisigėręs degtinės 
namon berėpliodams į szulinį 
įžengė, kur galą gavo.

Girtūklystė pas mus baisiai 
pasiplatino( Nors nūlat isz- 
girsti apie baisias jos pasek
mes, bet žmonės neturėdami 
kitokio nusižaidymo, vien 
degtinėje jieszko patinkami 
nimo. K.

Apie Viduklę, Resiainių 
paviete pradeda žmonės sirgti 
labai visokiomis ligomis. 
Pietinėje Maskolijoje jau ant 
pavasario vėl cholera pasiro
dė. Pas mumis atdrėkiai 
mažne nū nedėlios rodo pava
sario ženklus. O su pavasa
riu netik ligos bet ir karės 
ženklai pasirodo.

Sztai dėl „pabiletnų“ ka
reivių dar pernai buvo .dūtos 
knįgelės su uždengtais kon 
vertais, ant kurių reikėjo pa- 
siraszyti, kad ^ino, kas anūse 
yra, o atplėszti nevalna po 
sztriūpa 15 rublių. Buvo 
vienok toki, kurie ant ^o 15 
rublių atidėję, pasiakyvavo 
(pasiciekavijo), bet tiktai 
tuszczią popierą rado. Mat, 
rasztas ant popieros tada pa
sirodys, kada ant jų užpilsi 
tam tikras vaistą (ruksztį), 
bet per tat, kad nieks nežino 
kokį užpilti, tai ir negali 
perskaityti. Sako vienok, kad 
laikui atėjus, bus tasis vaistas 
apgarsįtas ir žinos kareiviai, 
į kokį pulką stoti. Taigi ki
tą kart szaukė dėl musztrų 
mokinimo tik rudeniais, o da
bar jau szįmet ant pavasario 
suszaukimą apgarsino. Dau
gumas isz jaunūmenes junta, 
kad, paVasarije ant musztrų 
paszaukę, galės stacziai^ant 
kūrės su vokiecziais nuvaryti, 
į Ameriką savo sparnus pra
dėjo kelti. Taigi laukkite 
sveczių ant pavasario! (Tik 
sunku bus jiems dasigauti pas , 

■i iiiVu U.iitl ii n .ii i iii—■ 
________ į__________________  

mus. Rėd.)
Joniszkėliūse, 

paviete, dvare pono Karpio su
degė oranžerija. Oranžerije tai 
stikliniai namai, kur auga 
medžiai, kvietkos užrubežinių 
sziltų krasztų. Blėdis didelė. 
Sako, kad buvo padegta. 
Vargu Karpiai galės antrą to
kią oranžeriją užvesti.

— Jelgavoje, Kurszūse nu- 
siszovė Mejeris banko urėdnį- 
kas, kavalierius, kuris ėmė 
ant mėnesio algos 80 rublių, 
bet tų pinįgų neužtekdamas 
pradėjo ir bankavus naudoti,

. .. . . .nės jis priiminėjo pinįgus nū
pacįtos. Paskui pasirodo Sako, kad Maskolijoje yra 
kad nevisi pinįgai į banką at
eina, ketino jį policija aresz- 
tavoti. Jis apie tą pajutę^ į 
aną svietą isz^ikraustė, ties 
katalikų kapais isz revolverio

Atsi-
ant 28

Pį kaktą sav szaudamas. 
tiko tas naktį isz 27 
V asario.

Katalikai latviai tur 
tį per gavenę mėsą uždrausto
se dienose nevalgyti, bet tau
kus, laikydami lygiai su alie
jumi ir al/va, sausame pasnį- 
ke vartoja. Taigi dabar per 
gavėnę kunįgai pradėjo szauk- 
ti: 
eestl!“

Maskolijos socijalistai ma
tydami, kad per tikėjimą tik 
galės į burliokų szirdis patai
kyti, iszmislijo naują tikėjimą 
„sztųndą“, kuris yra prieszin- 
gu valdžiai, popams, ponams, 
^arsįdams, kad žmogus tik dėl 
savęs turi gyventi. Negalėjo 
to paplatinti be spaudos, tai
gi ėu daleidimu valdžios už- 
dėjo draugystę dėl paplatini
mo dievobaimingų 
Maskoliai mislydami,
buš pravoslavuos knįgos, da- 
leido, 
porą 
knįgų

Tie vienok atspaudino 
milijonų egzempliorių 

sztundistų sektos, o 
kaip į svietą paleido, 
maskoliai * pasijuto, 
gerai, bet po laikui, 
daugumas urėdnįkų
krėstų socijalizmu ir tie lyg

nežinodami, kas daros, po lai- 
Panevėžio kui gvoltą pakėlė.?

Daugybė urėdnįkų dėl to 
tik spaudžia mumis, kad nori 
buntą pakelti priesz masko
lius, o paskui kaipo socija- 
lietai savo padaryti. Ant viso- 
ko/lcas ant blėdies szios val
džios darosi, daugumas urė
dnįkų per pirsztus žiuri norė
dami priesz aną (valdžią) 
svietą sukelti. Dėltogi, kaip 
sako, daugumas urėdnįkų pas 
mumis, žinoma augsztesnių, 
nū vokieczių diktokas algas 
gauna, leisdami jiems visur 
plianus nuiminėti ir tyrinėti.

kelios deszimtys tukstanczių 
vokiszkų kareivių, kurie vo- 
kiecziams ežia atėjus, ginklus 
gaus ir priesz Maskolius stos.

Isz tos priežasties, kad mas
koliai besimokinanezią jau- 
nūmenę pradėjo baisiai į cerk 
ves gainioti, tai tie Lietuvos 
gimnazijas kaskarts recziau 
pradėjo lankyti. Skaitlius 
mokįtinių Szaulių gimnazijos 
daeina sulyg 300, o Kauno 
dar mažiau, nės 280. Masko
liai, tą matydami, padarė pro
jektą, kad priverstinai į cerk
ves nevaryti, bet, kas norės, 
tegul eina.

Jau antri metai kaip Kau
ne užvesti tramvajai (strytka- 
riai, arklių traukiami). Taigi 
maskoliai nori, kad konduk
toriai vien tik maskoliszkai 
kalbėtu, nedrįsdami dar ten 
lietuviszkai uždrausti, idant 
ant tokio aiszkurao lietuviai 
prieszais nestotu. Taigi ten, 
uždraudus lenkiszkai kalbėti, 
konduktoriai pradėjo kalbėti 
lietuviszkai. Kaune yra mas
kolių pilis, per tat ten bijo 
netik vokieczių, bet ir vokisz- 
kos kalbos. Isz Rįgos ežia 
atvyko viena vokietė, kuri tik 
vokiszkai mokėjo ir per tat 
negalėjo dasi klausti, kur yra 
Petropilės viesznamis. Ant 
laimės atsirado konduktorių 
tarpe viens vokietis, katras 
vokietei viesznamio 
adresą pasakė, bet

tą policijantas daneszė val
džiai ir kunduktorius buvo nū r 
vietos tūjaus atstatytas.. Tai
gi dabar sako, kad Į bus nū 
valdžios kožnam vagone ver
tikas (tulkas), kuris isz len- 
kiazkos, vokiszkos kalbos vers 
ant maskoliszkos, kondukto
riams negalint tų kalbų var
toti. Mat kaip priesz savo 
galą maskoliai siusti pradėjo! ' *

Ir tarpe maskolių ir lenkų 
atsiranda lietuvybės užtarėjai, 
prieteliai, katrie norėtų kaip 
norint lietuvius uimigdįti, su 
visokiomis cacoms ir saldu
mais masindami. Vieni isz 
maskolių mums iszkalbinėja, 
kam lietuviszki laikraszcziai 
ant nekaltų (?) maskolių vi
sokius niekus raszo, kad tegul ' - 
spaudos tik lietuviai praszo, | 
o tūjaus gaus, kam reikia isz 
Prūsų visokias bjaurias knį- 
gas, laikraszczius gabenti, ku
rie tik valdžią arzina, kad per 
tat lietuviai pas Maskolių ma
lonę prastoj a, kad reikia
maskolių tik su gerumu pra- 
szyti, o visa ką gausime, kad 
mes apsieiti nemokame. Po
nai lenkai vėl kalba, ko tie 
„mužikai44 nū mumis nori, juk 
mes nieko blogo nedarome, 
kam reikia „mužikišzką“ kal
bą platinti ir ant ponų bun- 
tavoti, kas paskui d varė lau
kus apdirbs^ kas anų klausys, 
kad visi norės ponais būti, 
kad ant to lietuviai sutverti, 
kad „mužikais“ butų ir po
nams tarnautų ir t. t. Taigi 
man teko girdėti, kad lietu-į. 
viai po ponais pasidūda, tar- 
tardami:

— Mes ežia ant to , svieto 
jums ponai tarnaujame, tar
nausime ir ant ano svieto 
kaip jus pragare (pekloje) 
sagone virsite, tai mes ugnį 
po jumis kurstysime.

Isz tos priežasties, kad 42 
N. „Vienybės“ 1892 buvo 
pradėtas spaudįti straipsnis 
„Liūdnos naujienos“, priesz 
prūsų lietuvius nukreiptos, tai 
jie tolesnių numerių sulyg 
49 N. pas mumis neprileido /



Lietuvininku
, ir mes neturime anų. (Tai 

jau ir tarpe mus paežių; atsi
randa cenzoriai. Rėd.) 
.j Dabar „Vienybė“ yra pa
kiliausiu laikraszcziu isz visų 
lietuviszkų, kūdaugiaus turin- 
ti isz Lietuvos žinių ir malo
niai butų skaitomas, tūm la- 
fcjau, kad budaiųas nedėliniu, 
dar mažesnę turi prekę, kaip 
kiti mėnesiniai!

Kožna partija rūpinasi savo 
laikrasztį, Prusūse spaudina- 
mą, paplatinti, neužleidžiant 
kitų, per tat tik Europoje 
„Vienybė“ neturi pasekmes. 
(Turime pasakyti, jog pasta
rame laike skaitlius musų 
abonentų Lietuvoje pasitri- 
gubino. Rėd.) Kožnas savo 
partijos szalinįkas savo laik
rasztį giria, kitus peikdamas 
arba apie anūs užtylėdamas.

Taigi pamėginkite dėl No- 
veskio knįgyno Tilžėje „Vie
nybę“ už pusę prekės leisti, o 
pamatysite, kaip jūsų reika
las pakils ir pervirszysite ki- 

* tus laikraszczius, kurie per 
daug branginasi?- Juk dėl 
„Susivienijimo“ per pusę pre
kę atleidote. Tada medegisz- 
kai pakilsite ir galėsite dau
giau gero dalyti.

Kad Dievas padėtų jums 
tėvynės ir tikėjimo prieszinį- 
kus nukariauti, tai jus pad a- 
rykyte metinę tautos szventę, 
iszrinkę dieną nū baudžiavos 
iszliūsavimo ir krikszczionys- 
tės įvedimo, apvaikszcziodami 
tą dieną su misziomis po visas 
lietuviszkas bažnyczias ir su- 
cSzaukdamų svietą, darydami 
manifestacijas. Kaip apie 
Dievą neužmirszite, tai ir Die- 

' vas apie jūsų tėvynę Lietuvą 
nežumirsz, apie jumis paežius 
ir duszios iszganymą. Tokia 
szventė kaip kas metą lyg pas 
latvius atsikartos, tai dvasia 
kils ir daug naudos bus. Vi
si turite rupįtis taip daryti, 
kaip Kristus prisakė, o ant 

. žemės bus dangus, nebus nei 
ponų, nei didžturezių, 
biednų, nei tarnų, o 
lygus, nės nieks viens 

skriaus ir turto negeis. So- 
cijaliztno nereikia, tik iezpil- 
dymo Kristaus mokslo, o ta
da be revoliucijų, be bombų, 
dinamito, teisybė ir lygybė 
vieszpataus. Bėda tik, kad 
mes tikėjimo mokslo nepildo
me: „Mylėk artymą tavo, taip 
kaip patsai savę“.

Vėl ar negalėtumėte nū 
„Sueivienyjimo“ vardo szven- 
to Tėvo praszyti, kad mums 
nū maskolių nors spaudinimą 
maldaknįgių iszderėtų, visą 
musų padėjimą Lietuvoje ap
rašydami. Juk szv. Tėvas 
tame dalyke turėtu tikrą tei
sybę; reikia tikrai, kad žino
tų musų padėjimą. Taigi ir 
ežia kaip ii/visuj netiktai Jū
sų triusavimo, 4>et ir Dievo 
padėjimo reikia. Melskitės 
drauge su mumis ir dirbkite, 
ko mes po jungu būdami ne
galime.

— Po Latvijos gimnazijas, 
kur yra daug lietuvių katali 
kų, kapelionai lietuviai pra
deda dūti viražų lenkiszkai 
kalbai ant lietuviszkos. Mat, 
sako, lietuviai lenkiszkai nu
mano, o lenkai nenumano lie
tuviszkai, lai visi lenkiszkai 
besimokina. Gal yra kiek 
teisybės? Bet kodėl po tas 
pliušas, kur lenkų suvisum 
nėra, o tik vieni lietuviai, ne
mokina tikėjimo lietuviszkai?

.— Kaune, kur pirma ant 
Naujo pliano paczta buvo, tai 
dabar tramvajų stacija. Pacz- 
tai perkelta netoli mergaiezių 
gimnazijos.

bus 
nei

— Kuržemėje dabar 
daug lengvesni pasiukai, 
pirma kad buvo. «Per vieti
nių kunįgų storonę, popiežius 
Leonas XIII tame dalyke di
delius palengvinimus padarė. 
Pirma czia!buvo f ausi pasiu
kai, kaip ir Lietuvoje. Da
bar sausas pasnįkas bus tiktai 
oer Peleninę ir Didžiąją ^et- 
nyczią. Per visą gavėnę se- 
rėdąs, pėtnyczias ir subatas 
galima valgyti su pienu, o ki-

nei 
bus visi 
kito ne*

tas dienas su mėsa. Tas pa
lengvinimas patrauks prie ka
talikų tikėjimo dar daugiaus 
liuteronų, kurie ir taip į kata
likų tikėjimą cieloms gaujoms 
eina. Tie1 katalikai, kurie 
pas liuteronus tarnavo arba 
pas jūs gyveno, tame dalyke 
didelį palengvinimą turės.

19 d. Vasario buvo kaip vi
same katalikiszkame sviete 
taip ir ežia po bažnyczias ap
eiga jubilejaus 50 metų vys
kupystės popiežiaus Leono 
XIII. Maskoliai nedaleido 
labai iszkilmingai apvaiksz- 
czioti, per tat „Te Deum lau- 
damos“ negiedojo.

Vietinė valdžia atėjūnams 
lydams nedaleidžia Latvijoje 
gyventi pasiremdama ant ka- 
raliszko ukazo. Paskui buvo 
vidurinių reikalų ministerio 
cirkuliaras, kad valna tiems 
žydams prekiauti, katrie pirm 
trijų metų prekiavo. Ant to 
to pasitikėję žydai paėmė pa
tentus antszių metų dėl pre
kybos ir gana brangiai iždui 
užmokėjo. Kiti vėl bilietus 
ant amatų paėmė. Vargu 
vienok isz jų pasinaudos, nės 
valdžia, nū jų pinįgus paėmu
si, mat ką užsimanė. Vietinė 
valdžia pradeda dabar iszro- 
dinėti, kad karaliaus ukaz‘as 
yra svarbesnis už ministerio 
cirkuliarą ir žydmas į hedėlią 
laiko liepia isz Liepojaus 
kraustytis. Žinoma, kad dėl 
to tiktai gandina, idant nū žy
dų diktokai pinįgų iszplėszti, 
o kaip iszplėsz, tai vėl bus 
senoviszkai, kaip ir buvo.

'žaltys.

Isz Kitur.
— Suv. Valstijos. Redak

cija „New York Ilerald“ pe
reitą rudenį buvo apgarsįnusi 
į patingų konkursą: jijė pri
žadėjo dūti kasztus dėl kelio
nės aplinkui žemę tam isz sa
vo skaitytojų, kuris atmįs, ko
kia didumą [ majority] balsų 
pergalės busiantis Suvienytų 
Valstijų prezidentas savo 

prieszą. Apie du milijonai 
žmonių prisiuntė iszriszimus 
to klausymo. Dabar pasirodė, 
jog pergalėjo visus tūlas Kin- 
gelman isz Broklyn‘o kuris 
pranaszavo pergalę Clevelan- 
d‘ui 369.340 balsų diduma. 
Clevelandas gi gavo 369.333 
balsais daugiaus už Harriso- 
n‘ą. — Taigi Kingelman da
bar galės važiūti pirma kliasa 
aplinkui žemę kasztais „New 
York Herald‘o“.

Kiti du konkurentai, kuri 
apsirinko ant 53 ir 51 balso 
pasivažinės kasztaie ano laik- \ 
raszczio iszdavėjų į Londoną 
viens, o antras į Londoną ir 
į Paryžių. Gerai laikosi, o _ •
matyt, ans angliszkas laik- 
rasztis, jeigu gali tokias do
vanas suteikti savo skaityto
jui.

— Kaip žinote jau pereitus 
metus atvyko czion į Ameri
ką Mgr. Satolli, kurį popie
žius paskyrė savo vietinį ku 
dėl Amerikos. Tūli vysku
pai susitarė pastatyti jam na
mus, idant popiežiaus vietinį- 
kas turėtų atsakanezią rezi
denciją. Kardinolas Gibbons 
isz Baltimorės iszdavė rasztą, 
rodydams, jog geriausiai butų 
pastatyti namus popiežiaus 
vietinįkui szios žemės sosta- 
pilėje \Vashington‘e.

— Pastarūse laikūse dau
gelyje miestų buvo laikomi 
skaitlingi susirinkimui, ant 
kurių protestavota priesz aną 
su tarmę su maskoliais' (ex
tradition treaty), pagal kurią 
Suvienytos Valstijos apsiėmė 
iszdūti M as kol i j ai taip vadi- 
naipus politiszkus nusidėjė
lius. Reikia tikėtis, jog mu
sų prezidentas nepasiraszys 
ant tos pažeminairczios szią 
laisvės žemę sutarties, iszklau- 
sydams balso milijonų ukėsų.

r4 _--------------  '. •

— Suvienytos Valstijos pa 
sidėkavojant republikonisz- 
kam rėdui pagal savo laivy- 
nės galę užima penktu vietą,

■f ■ ■ 
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baiga metų lobo. 011 nau
jais metais Mikszas užmanė 
„Auszrų“ suvisai perkeisti, 
norėjo jis jai įkvėpti tokių jau 
dvasių ir apvilkti tokiais pat

) buvo uždėtojais szito 
tėlio, turėjo siekį, kad 
,nt ir apraszant „Ausz- 
novę Lietuvos, pakelti 

per tai terp lietuvių tautiszkų
♦) Tfclpmanie bz| etralp»n(, apleisdami vien 

tai, ko daba* negalima gareįtl per lalkraszt], kad 
ezlaurės menkinai nepasinaudotų hz to dėl ken
kimo mnaų troliams tėvynėje. Rėd.

rasztas prisiųstai a-tt 10—metiniu 
sukaktuvių „Auszros“, kaipo pirmo 
lietuviszko laikraszczio, apvaUcsz- 

cziojamų plymoutlCiszkės vysk. Vo- 
lonezausko draugystės. *)

Dagirclęs kad Plymouth‘e 
Liet. Vdtoi

apeileisdamos tame dalyke 
vien tik Anglija, Prancūzija, 
Maskolija ir Italija. Pirm 
keturių metų Suvienytų Vals
tijų laivynė stovėjo net ant 
dvyliktos vietos.

— Prancūzija. Mieste 
Roubaix nedėlioję [ 19 d. Ko
vo) soči j alintai užpūtė ant na
mų, kur buvo susirinkę kata
likai. Soči j alintai įsilaužė per 
duris į susirinkimo salę ir, t
nors katalikai stengėsi jūs ne
leisti į salę, jie su gvoltu dasi- 

^gavo net iki platformai, kur 
knnįgai buvo parengę altorių 
ir padėję kryžių. Maisztinį- 
kai ėmė spjaudyti ant kry
žiaus, paskui pastvėrę jį su
daužė į szmocziukus ir metė 
tūs į susirinkusius katalikus. 
Kunįgai, mislydami numalszy- 
šių tūs paszėlėlius, omiu balsu 
pradėjo toliaus giedot antifo
nas. Bet kunįgų ramumas, da 
labjaus suerzino socijalistus, 
kurie numetė kunįgus nū 
platformės ir daužydami, 
stumdydami iszmetė per duris 
isz salės ant gatvės (ulyczios).

Paskui sudaužė visus indus, 
sulaužė visus daigtus, koki 
buvo salėje ir iszmėtė isz salės 
visus susirinkusius. Daugelį 
vaikų ir moterų’ besidaužyda
mi ir bemėtydami lauk anie 
niekadėjai sunkiai sužeidė.

Policijos nebuvo pakakti
nai, kad nusztyldyti įszėlusius 
socijalistus, koliai jie neiszmė- 
tė isz salės visų susirinkusių 
ten katalikų. Po laikui sulė
kė daugybė policijantų. Dau 

i gelį žmogystų suaresztavota.

— Italija. Romoje perei
tos pėtnyczios (17 d. Kovo) 
rytų explodavojo bomba ru- 
mfise Ancini Mattei, reziden
cijoje Suvienytų Valstijų am
basadoriaus. Nieks isz žtno- 
nių nebuvo užmusztas nei su
leistas, tik rūmai kiek auga- 
dyti. Italijos valdžia pasi
skubino iszreikszti Suvienytų 
Valstijų , pasiuntiniui savo 
pasigailėjimų, jog jį patiko

toks nesmagumas, isztardama 
savo viltį, jog tas atsitikimas 
nei kiek nenumažįs prietelisz- 
kumo Suvienytų Valstijų dėl

onez. Dr. apvaiksz- 
czioš 12 d. Kovo atmintį de 
szimtmetinio gimimo pirmojo 
liet, laikraszczio „Auszros“, o 
patsai ųnt susirinkimo, kaip 
tiki’ūs, būti negalėdamas, pri- 
si. u n ežiu draugystei nors lin
kėjimų savo, idant tas tikrai 
didelei prakilnus dėl musų 
tautos nusidavimas, vertai bu
tu paminėtas. — Dėl manęs 
szis dalykas turi tūm didesnę 
vertę, tūm smarkesnę daro į- 
spaudų, kad asz; turėjau progų 
isz arti prisižiūrėti paskuti
nėms dienoms to pirmo musų 
laikrasztėlio, kurs maža savo 
įtalpa ir per taip trumpi laikų 
padarė Lietuvoje neiszpasaky- 
tų trukszmų, pabudino snau- 
džiaūczių jos dvasių ir prikėlė 
lietuvius isz sunkaus ilgo mie- 
g°-

„Auszra“, gimusi Kovo mė
nesyje 1883 m., ’gyveno, kaip 
žinome, tiktai pusketvirtų me 
tų. Taigi kodėl, jei lietuviai 
jų taip meilingai taip džiaugs 
mingai pasveikino, kodėl ji 
taip greitai nupūlė? Tų 
klausymų noriu asz czion isz- 
riszti?

(garbingasis musų tėvy
nainis d-ras Basanavyczia, 
kursai, sykiu su kitais iszkil- 
mingais vyrais kaip p. K., na- 
basznįkū Petru Arminu*(Tru
pinėliu) 
laikrasz’ 
tyrinėja 
roję“ se

dvasių, kuria jie patys didei 
buvo persiėmę. Ir iszties ne- 
apsigavo! „Auszra“, arba 
zgeriaus sakant dvasiszkos mis- 
lys joje patilpusibs, pasėtos 
tarp žmonių, atneszė vaisių,

savo įdėjomis. Jankus liko 
pasekėju ir tarnu Szliupo. ,

Rėdant Jankui arbajgeriaus 
sakant Szliupui per rankas 
Jankaus, „Auszra“ tūm blo
gesne pasidarė,, nės Szliupas. 
buvo toli ir tik retai savo in- 

(Vaisiumi tūm'formacijas tebegalėdavo pri- 
.„.j lietuvių įsiusti, o patsaiy Jankus ant re- 

I daktoriaus buvo per silpnas.
Norėdamas vienok karsztai

yra sziandieninis lietuvių! 
krutėjimas. I,

Bet sztai nelaimė! — Ap
linkybės ' prispyrė p. Basana- 
vyczių, kad turėjo apleisti 
Tilžę i rz A Auszros“ redakcija 
paslinko tada į rankas p. 
Sžliupo. P. Szliupas jaunjas, 
tik kų iszėjųs isz universiteto, 
teisybė, buvo karsztas tėvy
nainis, bet nesuprato reikalų 
bundanczios isz miego tautos, 
nesuprato norų naujai užgi
musios lietuviszkos dvasios ir 
į vietų, kad prasijūkti, praža- 
dįt jų meilingai, į vietų, kad 
pasakojant pasakas ir d ai nū • 
jant jautrias dainas isz musų 
praeitės, sujudįti szirdies jaus
mus jaunutėlių Lietuvos vai
kų — savo skaitytojų, kaip tai 
p. Basanavyczia darė, jis tūj‘ 
pradėjo penėti jūs nederan- 
ežių ant mus dirvų, pargaben
tu isz Maskolijos, rugsztum,tu 'isz Maskolijos, 
kietu penu nihilizmo.

Maiszydamas tų nihil istisz- 
kų dvasių su dvasia lietuvisz- 
ka, p. Szliupas rado, teisybė, 
keletu pasekėjų tarpe jaunū- 
menės.

Abelnai vienok sakant, lie
tuviai vis kas kart labjaus 
pradėjo atszalti dėl „Ausz
ros“, o jeigu pirko ir skaitė 
jų, tai tiktai dėl to, kad nedū- 
ti prapulti tam vienutėlini 
mus tautos laikraszcziui.

Bet sztai pabaigoje 1884 
metų taipgi ir Szliupas, kaip 
pirmiaus Basanavyczia, turė- 
rėjo apleisti „Auszros“ redak
cijų ir, pildant valdžios palie
pimų, trauktiesi isz Prūsų.

Jam iszvažiavua redaktorių 
mi pasiliko p. Jankus, pas ku
rį Bitėnūse netoli nū Ragainės 
Szliupas per isztisus metus 
gyvendamas, mokėjo jį prie sa
vęs pritraukti ir apipainioti 

po mokslo, pradėjo* taipįt jisai 
jau suvis begėdiszkas kores
pondencijas ypacz priesz kata
likų kunįgus, tūm arsziaus, 
kad kaip kada begėdiszkai 
dar tas korespondencijas per- 
keisdavo ant savo kurpalio —- 
taigi- „Auszros“ abonentai vis 
kas syk mažėjo ir mažėjo, taip 
kad ant galo daėjo jau sulyg 
kelių deszięitų.

Tūm tarpu, Jurgis Miszkus, 
už gautų nū tėvo dalį, nusipir
ko Tilžėje spaustuvę ir Jan
kus matus, ilgiaus jau „Ausz
rų“ jokiu budu užlaikyti ne- 
begalėsiųs, kreipės prie Mik- 
szo ir pavedė jam taip redak
cijų kaip iszdavystę to nelai
mingo laikrūsztėlio. Tokiu bu
du „Auszra“ isz Ragainės, 
kur jų p. Jankus su p. Szliu- 
pu buvo perkėlę, vėl pargrįžo 
atgalios į Tilžę, kad jau ežia 
neužilgo numirti....

Mikszas, žmogus labai szvel- 
naus ir lėto budo, nemislyjo 
suvi4 eiti radikaliszku keliu 
savo ypirmtakunų; neturėda
mas vienok patsai tvirtų pa
žiūrų, nė laikraszcziui taipgi 
tvirto pamato dūti nemokėjo 
— gana, vienok to, jog straip
snių, užgaunanežių kunįgus ir 
tikybų, Mikszas jau netalpino? 
ir papiktinanezių visus mažiu
kę litarų, d, kurių vartojo 
Szliupas su Jankum raszant 
vardų Dievo, permainė ant di
delės.

Buvo tai, kaip sakiau, pa
baiga metų 1885.
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rubais, kokiais vilkėjo jos pus
seserė latv isz kasis laikrasztis 
„Austrams“. Teiąybė, netik 
formatas, bet ir įtalpa naujo
sios „Auszros“ pasidabojo vi
siems ir yra iszties puiki. 
Tarpu kitų czion randame vėl 
straipsnius pp. , Basana 
vycziaus, Sauerveinp, o isz ei 
lių — puikias neiszpasakytai 
eiles Dijonyzo Poszkos „Že- 
maiczių ir Lietuvos Mužikas“, 
ir kitas.

Bet dėl didžio dyvo 5 ir 6 
N N vėl matome permainą — 
vėl į „Auszrą“ grįžtą dvasė 
Szliupo ir Jankaus „Ausz
ros“. — Tūm, mat, tarpu vie 
n as isz sądarbinįkų szliu pi nės 
„Auszros“ p. J. Kalnėnas (An
dziulaitis), per karsztai pla 
tinąs jo mokslą, priverstas bu
vo bėgti isz Maskolijos į Ame
riką, bet apnūgintas parube- 
žinių sargų ir neturėdamas už 
ką toliaus keliauti, apsistojo 
tūm tarpu Tilžėje ir įsisiūlė 
p. Mikszui į pagelbinįkus rė- 
dystėje. \ Tos jtai pagelbos 
įtekmė ir matyti paskutiniūse 
dviejūse numeriūse „Auszros“, 
kurios tiesa jau lietuvinįkai 
neskaitė, nės Gegužės mėnesy
je Mįkszo spaustuvė, kada ne
galėjo jau iszmokėti už ją 
skolos, tapo užpeczėtyta, b 
mėnesyje Bugpjutyj4; kartu 
su krūvomis naujai ir seiliaus 
spaudįtųjų „Auszrų“, pardū 
ta. Mikszas, nors pražaido 
spautuvę, žadėjo vienok 
„Auszrą“ toliaus kitoje spaus
tuvėje iszleisti, vienok jau ne
įstengė ir „Auszra“ tapo pa? 
laidota . .. ant amžių.

rPasinaudojo isz to atsisiki- 
mo p. Jankus, o pritraukęs į 
savo pusę Dr. Brūažį ir neku- 
riūs kitus lietuvinįkus, leisda
mi į Lietuvą privatiszkus 
laiszkus, pradėjo garsįti, buk 
Mikszas per savo girtūklystę 
ir iszdavimą bereikalingai di
desniame ir gražesniame for
mate „Auszros“ ją prapuldė. 
Mikszas, žinoma, isz savo pu
sės stengėsi gintis, isz ko kilo 
dideli vaidai ir neapykantos

Lietuvininku
tarpe Lietuvių Tilžieczių. 
„Auszra“ viepok jau žuvo ant 
visados, idėja bet, sykį joje 
pakelta, jau nepražuvo, berods 
kas kart vis labyn platinosi 
po Lietuvą. Tik kas? su 
„Auszra“ pražuvo radika- 
liszkas mokslas p. Szliupo 
Europos Lietuvoje/ Suprato 
lietuviai dėl ko „Auszra“ nu- 
pūlė, suprato, kad nors Jan
kus kaltino p. Mikszą, vienok 
patsai su p. Szliupu prapuldė 
„Auszrą“, nės, tik tėmykite, 
kada atidavė jis Mikszui „Au
szros“ redakciją, „Auszra“ tu
rėjo tik GO abonentų, isz ku
rių daugumas da dyka ėmė 
„Auszrą“. Taigi tokiu budu 
ne Mikszas „Auszrą“ prapul
dė, bet greicziauS „Auszra“, 
sudergta pp. Szliupo ir Jan
kus, Mikszą prapuldė.

Ir taip p. Szliupo pažiūros 
nerado Europoje sav geros 
dirvos, nerado pasekėjų — 
Szliupas, apleidęs Prusus, jau 
pirmiaus 1884 m. buvo iszke- 
liavęs į Ameriką, taigi paskui 
jį iszkraustė isz Europos į 
Naują svietą — Ameriką ir 
jo įdėjos.

Lyg tyczia — dailiai tai isz" 
reiszkia paskutiniai žodžiai, 
paskutiniojo straipsnio, pas
kutinio „Auszros“ numerio.

Eisim ten, kur žyd‘ liusybė 
Po valdžia Amerikos;

Kur jau daug inąs iszkeliavo 
Į valnybės ten lankas, 

Kur liūsybę, žemę gavo, 
Saviszkoj‘ kalboj4 knįgas.

J. K-p.. s

Api/saka (isz jyraftcuziszko) 
perdėjo K. Mažutis.

(Tąsa.)
— Ne, — atsiliepė senis; — 

nenoriu!. .. Gerti, gerti, tai 
viskas, ko man reik1..:

Jaunikaitis pradėjo jieszko- 
ti aplink savę; ant galo rado 
uzbonėlį su vandeniu ir pradėtą 
jau bonkutę degtinės(arielkps). 
Pranciszkus pareikalavo degti
nės, tvirtindamas, jog nėra 
geresnio vaisto (liekarstos) nū 

susikali mo, kad net gydytojai 
skaudamas vietas su ja liepia 
tepti; tai nepertikrino vienok 
Eduardo, kuris padavė jam 
uzbonėlį su vandeniu. Fotam 
jau rengėsi eiti pasiszaukti ką 
ant • pagelbos — kūmet sztai 
Loisel pasirodė tarp durų. 
Valdytojas isz Viviers, kuris 
ankszcziau už visus keldavo, 
dėl apžiūrėjimo placzios savo 
ūkės, patėmyjo pririsztą prie 
tvoros arklį Eduardo; įėjo 
pertai pažiūrėti, ką gi tai 
veiktų tenai jaunas žmogus 
tokiam laike.

Sudrebėjo ligonis iszvydęs 
žiaurų poną: norėjo atsikelti, 
bet pajiegos jį apleido. Loi
sel paklausė, kas atsitiko; o 
Eduardas papasakojo, kaip 
tai rado Pranciszkų sužeistą ir 
nesivaldantį paliai sodo mūrą.

— O ką tu ten veikei, bjau
rybe! — užklausė valdytojas, 
pastatęs ant jo baisias akis.

Pranciszkus sudrebėjo, bet 
po valandai nužemintai tarė;

— Dovanok vieszpatie. . . 
perpraszau poną Merą, bet a^z 
nežinau, kaip asz ten papū 
liau, tiktai tiek žinau," kad ne
galėjau pasikelti ir eiti toliau.

— Bet kokiu budu pūliai.
— Dieve mieliausias, — tarė 

Pranciszkus, — nugi taip, 
kaip paprastai pūlasi, per ne- 
tikurną arba atsitikimą.

— Asz jį radau ties senūju 
muru, paliai krūvą akmenų — 
atsiliepė Eduardas.

Ant tų žodžių Loisel staiga 
pakelė gal vą.

— Tai jis buvo paliai muro 
spragą, kurią noriu liepti pa
taisyti; — tarė valdytojas. — 
Tegul prapulsiu, jei szits la
tras neturėjo mislies perlipti 
per mūrą į mano sodą.

— Tai neteisybė! — suszu- 
ko persigandęs* Pranciszkus, 
kurni tūj‘ patvirtino mėklyji- 
mus Mero.

— Tu norėjai įeiti į so3ą, 
arba jau isz jo grįžai, — rus- 
ežiai suriko Loisel.

— Ne, ne, ką gi asz ten do 
reikalą turėcziau, Asz nerei
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kalauju tamstos morelių.

— A, tai tu, bjaurybe, ži
nai, kad asz jų turiu savo so
de.

— O kas-gi galėtų būti so- 
dūse, ant to juk jie ir yr4.

— Matomai tav pagardo; 
dvi nedėli kaip manę nūlat 
apvaginėji! • •«

— Geriau nekalbėtum tams
ta tokiu dalykų, — atrėmė 
Pranciszkus, kuris, idant ne
numanytų, sumislijo būti pui
ku m, — neturi tamsta ant to 
jokių darodymų.

— Jau asz jūs rasiu, — per
kirto vajdytojas, kuris stai
ga užtėmyjo krepszį už
slėptą, už senio; taigi pri- 
szoko prie lovos, pagrie
bė už pąsaito krepszio, už ku
rio, Pranciszkus abiem4 ran
kom4 taipgi nusitvėrė.

— Nejudįk4 jo tamsta — 
rėkė jis — nieks neturi tie
sos landyti po mano, krep
szį.... Tamsta manę plė- 
szai..., tai man skauda... 
Tamsta atsakysi priesz sūdą, 
jeigu manę padarysi netinkan- 
ežiu prie darbo.

Tai tarydamas, staiga pa
traukė į savę krepszį, isz ku
rio pradėjo birti gražiausi vai
siai.

Perdaug aiszkus buvo daro- 
dymas, bet kad Prancziszkus 
galėtų toliaus gintis, dėlto tai, 
permainęs balsą, ėmė melsti 
pasigailėjimo, bet dovanai 
(veltui), nės persitikrinimas 
apie vagystę, kurios iszkarto 
valdytojas d as i pro tėjo tiktai, 
atvedė jį į pasiutimą. Nežiū
rint an^t GO ties metų, szoko 
prie sienos, ant kurios kabojo 
botagas, pagriebė jį \ir butų 
jū iszviso savo vieko kirtęs 
ligoniui, jeib Eduardas jo ne
būtų uždengęs savo asaba.

— Atsitrauk k tamsta — rė
kė Loisel — tai yra vagis! Oi! 
dėlko gi nebuvau sode su 
puczka, ' kūmet jis lipo per 
mūrą; — bueziau jį kaip szu- 
nį padėjęs!

Susimylėk! maloningas po
ne — szaukė Pranciszkus esmi



144

I

Ir taip perdaug nubaustas, juk 
matai, kokiam esmi stovyje* 
Argi nori ponas užmuszti 
Vargszą už kelis menkus vai
sius!

-— Menkus! sakai — atrė
mė Loisel, 'k virio savrileilystę 
Užgavo; — tai yra gražiausios 
morelės, už tuziną jų moka 
frankus. Supusi kalinėje 
kaip szuva! $

Pranciszkus negalėjo nieko 
atsakyti, nės kraujas prasimu- 
szė per burną. Dejavimais 
jo sugraudįtas Eduardas už
manė ponui Loisel pavadįti 
gydytoją.

— Ką, gydytoją? — suriko 
— vėlink teisdarį (sudžią) ir 
teminius sargus.

— Ir iszbėgęs per duris, 
pasmaukė berną, kuris tūmet 
pro ten ėjo, liepė jam užsėsti 
ant Eduardo arklio, įsakyda
mas pavadįti taikos teisdarį.

Eduardas norėjų užstoti už 
vargelį, bet Loisel nedavė jam 
baigti, užrėkdamas ruscziai.

— Jokio pasigailėjimo ne
darysiu, reikia paveizdo, o 
piktadariams ant visados pe
reis noras. Tamsta nežiurai 
ant to, ar kas voravija 'sveti
mą savastį, ar ne, kaip ir visi, 
kurie nieko neturi, ‘bet asz ki
tokios esmi nūmonės. Taigi 
turiu taip padaryti, kad jis 
eitų ant galerų!

Žodžiai tie buvo pasakyti 
tokiu balsu, kad atėmė jauni* 
kaicziui norą tolesnio teisini
mo. Prisiartino tikt prie lo 
vos serganczio senuko: nežiū
rint ant gerų norų, negalėjo 
tacziaus jam palengvinti, ka- 
dą gi į miestelį buvo gana ato
kiai, o ežia da lyg ant piktu-į 
rao bernas iszairūszė ant jo 
žirgo. Tūm tarpu ligonis 
meldė jo pasilikti iki nepribus 
teisdarys, kadą gi jis nenorėjo 
nei valandėlės pabūti viens su 
p. Loisel. Aimanavimai ir 
meldimai Prancziskaus nesu- 
minksztino szirdies p. Loisel, 
kuris norėdamas nū jų atsiliū- 
sūti is’zėjo isz buto, bet pas 
vąrtus sutiko jau atvažiūjantį 

teisdarĮ: Neužilgo jis pasiro
dė tarp4 durų. P. Lefebure - 
taip vadinosi teisdarys—1 jau 
nū trisdeszimts metų užėmė 
toj4 apygardoj4 lygiai sunkų, 
kaip ir svarbų urėdą teisei Ario; 
Jei datyrimas per ilgus metus 
apturėtas užkietina szirdis pa
prastas, tai prieszingai — da- 
tyrimas tas jū mielaszirdinges- 
niu pac 
Buvo ji

arė poną Lefebure. 
sai užganapadaryme 

‘ taip atsargu m ir
kaip geras chirur-szvelnuri

gas, kūrųet apžiūrinėja žaizdą 
ligonio: 
nelaikė 
nelaimir

Bet 
teisdarį. 
su raszti

Dievulėli! tai bet teisy
bė, kac. asz esmi atidūtas į 
rankas teisdarystės!
. — Ne

nės jis prasikaltėlio 
už prieszą, o tikt4 už 
gą Auką apjakimo. 
Pranciszkus, iszvydęs 
einantį į butą drauge 
ninku, krūptelėjo.

sibijok vargdieni žmo- 
arė teisdarys, užtėmy- 

jęs pavojingą stovį pažeisto — 
nedidįsime tavo kentėjimų.

— Ach! Tamsta Lefebure 
— tarė Pranciszkus — asz
jaucziu, kad mano*neilgas jau 
amžis ant szios žemės, bet kas 
stosis su mano Katre, kūmet 
dasižinos, kad asz ant senat
vės atidėtas po sudu........

— Tai teisybė, kad furi 
dukterį szaunią moteriszkę —, 
tarė teisdarys, atsikreipdamas 
į poną Loisel. .

— Tai neva reik, suprasti, 
kad iszpūla gailėtis to latro — 
atsakė su ironija Meras.

liai nenuilskime ir nesigailė 
kime savo procios ir kelių 
centų ant parapijos, nės tai 
eina ant Dievo garbės, o my- 
sų naudos. .

Meskime tą papratimą, kaip 
iki szioliai tūli musų broliai 
elgiasi, nesigailėdami pinįgų, 
kad koks .^svetimtautis kalek- 
tavoja ant sa^o reikalų, o Ant 
savo lietuviszkos bažnyczios 
;kad prisieina iszmęsti kiek, 
tai if kelių deszimtų centų 
gailisi. Nelaikykime svetim- 

Evangelija yra tauezių augsztesniais už savę, 
,mAci —- nepamis- [bet vely savam, broliui lietu-

— Nepasakiau to, asz tiktai 
papyniau tamstai pragumą 
dėl apmąstymo.

— Jau asz viską gerai ap- 
mąseziau, esmi .apvogtas,— 
suszuko Loisel. Sztai vagis, 
kuris siųsis 7akivaizdan teisda- 
rių prisaikintojų. Kiekvienas 
turi apturėti atsakanezią už
mokestį.

— Dovanok4 tamsta — tarė 
svarbiai teisdarys — vienok 
Evangelija velyja mums už 
piktą geru užmokėti.

— Mano 
kodeksas bausmės 

lyj^s atsakė Valdytojas turtų 
Viviers. — Talgi^turiu. tiesą 
reikalauti, idant už vagystę 
butų aresztaVotas, o%uiusU abi- 
pusine priederme yra vižgana- 
padaryti’ tiesai j taip bent man 
rodosi — a? Ponas Loisel 
isztarė tūs paskutinius žodžius 
su balsakircziū, lyg norėda
mas mokįti teisdarį, kuris 
mandagiai atsakė:

— Asz . žinau, kas man 
reik, bet žinau ir tai, jog kas 
perdaug smulkmeniszkai da
boja tiesų savo, tankiai stojasi 
tironu — ir kad pildymas sa
vo priderystės, kūmet nesutin
ka su szirdies jausmais, lygiai 
daro žaizdas, kaipj ir gydo. 
Tacziaus pakviestas esmi, 
idant suraszycziau protokolą 
nū szito vąrgūlio; kadą-gi 
tamsta skatini, tai pradėsiu jo 
klausinėti. 1

(Dar neviskas).
---------------- I — t . ' ------------------ 

te MHi Dim AmorKole 
/

— Forest City Pa, Nors 
kada nekada pamatome „Vie
nybėje44 ir isz musų miestelio 
korespondenciją, bet kad da 
tikros žinios apie musų para
pijos reikalus nebuvo, tai asz 
ežia mieli j u porą žodžiai apie 
tą dalyką paraszyti. Dievui 
dėkui jau baigiame mokėti už 
žemę dėl bažnyczios, nės 425 
dol. iszmokėjo'me, o kasoje 
yra 125 dol. Tikimės, jog su 
szio mėnesio kolekta pabaigsi
me mokėti už žemę, tik bro- 

viui, ant savo liietuviszkų rei
kalų nesigailėkime skatiko 
(cento).

Daugumas sako, kad nega
limas daigta^ pastatyti bažny* 
ežią tokiame mažame mieste* 
lijej bet atsimįkimj kiek mus 
susirinko į airių bažnyczify 
kada buvo atvykęs kun. But4- 
ba dėl iszklausymo velykinės 
iszpažinties. Buvo tada pil
na bažnyczia- mus, o svetim- 
taueziai, matydami tokį dide
lį būrelį mus lietuvių, dyvi
josi, jog mes dar neturime 
savo bažnyczios. Ypacz epis- 
kopalai, kurių yra nedaugiaus 
per 100 parapijonų ir kurie 
turi bažnyczią, o taipogi pres
biteri jonai, kurių taipgi ma
žiaus už mus, o bet jau neuž- 
ilgio turės savo bažnyczią, pa-, 
dyvija mums musų tokį ne
rangumą. —- Neapsileiskime, 
broliai, kittaucziais, atsimoki
me, jog apart tokio gražaus 
mus būrelio. Forest City4je yra 
dar diktokai musų tautieczių 
lietuvių musų .kaimyniszkūse 
miesteliūse North West ir Car
bondale, kurie taipgi isz vien 
eina su mumis. Turime 3 
draugystes, taigi ir tas daly
kas turi mums drąsos dadūti, 
nės reikia tikėtis, jog kiekvie
na draugystė ir apie parapijos 
reikalus sziek tiek rupįsis.

Ant galo savo rasztelio tu
riu ^dėkaypti kun. Burbai 
kaipo geram musų dvasiszkam 
tėvui, kuris nesigaili savo pro
cios j ir kaszto dėl musų para
pijos. Atvyko jis pas Į mus 
iszklausyti velykinės iszpažin
ties ir da 50 dol. paaukavo 
ant naudos musų parapijos, 
už ką jam varde szv. Antano 
parapijos; siuneziu szirdingą 
padėkavonę. V. Janczaitis.

f ’ . .__ A ___
, /

— Stockton Pa. Liūdną 
naujieną turiu praneszti „Vie
nybės“ skaitytojams. 17 d. 
Kovo tapo užmuszti du lietu
viai: Jūząs Jankauckas, pa
einantis isz Veiverių par. ir 
Jūzas Zaviackas Kalvarijos 
par. Abu jauni vyrai, dirbo
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po žeme ir sako, jog jie nupū- 
]ę nū augszto žemyn — rado 
jūs vieną suvis negyvą, o kitą 
vos kvėpūjantį, kurs už ke
lių valandų taipgi numirė. 
Pąnaszių atsitikimų su mumis 
darbinįkaiš įvyksta czieli tuk- 
staneziai, o da nekurie, ką isz 
musų sunkaus darbo lengvą 
turi dūną, drįsta mus niekįti.

-— Plymouth Pa. Musįsz- 
kė vysk. Volonczausko drau- 

į gyatė. jau įsteigė vakarinę 
mokslainę; Sąnariai susiren
ka tri^ syk ant nedėlib^į nu 
samdytą ruimą, kur mokinasi 
rokundų,
(ortografijos) ir t. į 
niame laike žada kibtis prie 
istorijos ir geografijos.

.' Ply
' I o

raszyti, statraszo
Toles-

y/ '

Apgarsinimai/
• Sek an ežių draugysezių už

simokėjo į „Susiv.“ sąnariai:
• Szv. Stanislovo Carbonda

le Pa. H
Adomas Burczikas
Jūzas Kolupaila i
Jūzas Zavistauckas

* Baltrus Mar^inkevyczius
Ant. Kubiliskis
Jonas Prutas
Jūzas Kvietkauckas '
Mikas Volochovy ežius
Jūzas Aliszauckas
Ambrazas Varanavyczius
Antanas Martinkevyczius
Mateuszas Peczulis $ 
Andrius Valanczus
Motiejus Aliszauckas
Adomas Nienortas
Vincas Ratkevyczius

Szv. Kazimiero isz Pitts-

Motiejus Klimas 
Jonas Starkevyczius 
Mikas Grablik as 
Jonas Žarnauckas 
Vincas M niekis 
Jonas Rinkevyczius 
Adomas Jasaitis 
Vincas Gaicziunas 
Motiejus Slavėnas 
Vincas Rudzevy ežius 
Jūzas Grabauckas

Vincas Gradeckas
Petras Lakuta
Kazys Didžiūnas (
Jūzas Matusevyczius

Teofilius Massakovskis 
Mat. Valaitis 
Ant. Didbarzdis 
Jūzas Valiczka 
Jonas Szliakis 
Pranas Matkauckas 
Vincas Karaarauckas 
Mikola Bajoraitis 
Ant. Bielskas
Moti e j us N a vi ck as 
Paulius Grablikas 
Kazys Žilinsk 
Andrius 

s Gudaitis
l\J4tiejus Dzedolikas
ūzas Lapata

Jūzas B ūke vy ežius
Szv. Jurgio isz Cleveland 

Ohio.
Pranas Kulikauskas
Nikodeme F. Martiszauckas
Jūzas Avieta
Paulius Skunskis
Bernadas Gražulis
Nikodemą Olszinskas
Jurgis Ceglauskas

t

Jonas Traszkauskas 
Mikola Abraitis 
Ant. Kazlauskas

*

Jūzas Skinkis '
Jokūbas Didvalis 
Simas Gudelevyczius 
Jurgis Ludzaitis

Zlotor-

Jonas Valionis 
Jokūbas Szinderaitis 
Tarnas Baltrukonis 
Petras Vaiszvila 
Aleks. Avieta 
Vincas Dagilaitis 
Jūzas Vaitkunas

Pavieniai: kun. J.
zynskas isz Pittston Pa; Sta 
sys Kudzma ir Tarnas Kairu- 
nas isz Carbondale Pa. ir J. 
Žukauckas isz Plymouth Pa.

Posniertinę užsimokėjo Jo
nas Žukauckas/75 c. isz Ply 
mouth, Pa. Kun. A. Burba.

Draugystė szv. Antano isz Forest 
City užsimokėjo į „Susivienyjimą“ 
12 dolerių. Priėmė kasierius.

S. Pauksztys.

Gromatnyczia.
— J. Mari. Clevelande, A. Al. 

M. Sz., J. S., P. ir., Ko. Gic. 
Chicagoje^ T. Tr. Shenandoah* e, 
P. M it. Alden*ey Pr. K. Pitts
burgh* e^ Pr. Stas.y Jur. Va. Pty-

tr. j. Priceburghe, 
tiems kdrie prisiuntė 
respondencijas į redakciją 
vodami priesz „Lietuvos“

ir ki- 
sato ko- 
protesta- 
pliovoji-

netal-
rasz-

Atsileiskite, , jog 
piname jūsų prisiųstų 
tų. Viena, tai per daug užimtų 
vietos musų laikrasztyje, o antra, 
„Lietuva“ jau pasirodė tokia, kad 
gūdojantis savę žmogus ;iž gėdą lai
kys užsidėti su jaja. Kad buvo ra- 
szomas N 10 „Vienybės“ patilpęs 
straipnis „pro domo sua“, nebuvome 
matę da N 13 „Lietuvos“, kuris 
mums liūdną žinią praneszė, būtent 
kad „Lietuvoj“ redakcija anaiptol 
nemislyja liautis bjaurias, daranezios 
gėdą spaudai, pliovones, plūdimus 
vartojusi.

„Lietuva“ jau nuspindėjo, tai 
leiskime jai ilsėtis rainiai.

„ Varpo** ir „ Iflcinįko** redakci
jai. Perspaudydami isz „Vienybės“ 
korespondencijas ar taip straipsnius 
padėkite ženklą, isz kur imate, ra- 
szydami vardą inųs laikraszczio 
„ Vienybė**, o ne V. L.

Petrui Tilžėje. ' Po 8 markes. 
Anam ponui „Vienybė“ eina.

Szis tas.
— Liaszcziūse, Kauno pa

viete buvo kitą syk klebonu 
a. a. kunįgas Gudavyczia; tas 
buvo demokratu ir nelabai su 
ponais sutikdavo. Vieną kar 
tą, kad ans pas p. Reimerį ka 
lėdodamas į Dratkalnį nuva
žiavo, o tas jam tik vieną rub
lį kalėdos davė, pasasakė:

— Tamsta turi dvylika va
lakų žemės, kad ant tos žemės 
turint po valaką gyventų dvy
lika ukinįkų (gaspadorių), 
tai man butų daug geriau, nės 
kožnas dūtų netiktai po rub
lių, bet dar ir po pūrą rugių, 
o ir į ranką pabueziūtų.

»>b

„2, 
„1

J. Mekulskis Manchester Eng. „1, 
Am. Stepszis Frankfort 

klebonu pažintį turėdami, po1 W. St. New Britain

— Į vieną , miestelį Žemai- 
cziūse daugybė ponų suvažiavo 
ant atlaidų (atpusko), o tarpe 
tų buvo daugel tokių, ką, su 

miežių pas jį ant pietų ūžė j 
paskui isz kazirų loszė ir a 
vakaro norėjo važioti. Isz t 
vienok priežasties, kad prad 
jo lietus Jytiį klebonas ai 
neleido^ kalbindamas kad pf 
nakvotų. Tie apsiėmė pi 
nakvoti į o sztu korius kuuįg 
mislyjo, kokius ežia jūkus p 
daryti. Kilnįgas gulėjo vi 
name kambaryje, o per šie 
svecziai miegojo. Kunįg 
pirm su gaspadine susikali 
jęs, ant rytojaus pajutęs, k; 
svecziai pabudo, suszuko a 
savo gaspadinės:

— Barbe, tu žinai, kad t 
rime sveczių, kūm gi anūs p: 
imsime! Ar dar ta žila ožk 
ką sirguliavo, nepadvėsoT

— Ne, dar nepadvėso, b 
ką tik gyva.

— Na tai ją ant pietų p 
pjaukite reik sveczius priim 
Tik gardžiai pataisyk, di 
ežiai cibulių ir pipirų prie 
jus!

Svecziai, apie tokius piet 
iszgirdę, rūszės kūgreieziausi 
iszvažiūti. O kūlabjąu kl 
bonas ant pietų praszė, tū j 
labjau skubinosi, mandagi 
iszsikalbinėdami visokiais r< 
kalais namieje.

Už praszome visus lietuvius I 
apielinkės Cincinati Ohio pribu 

džio. Tada bus keli kunįgai lėni 
szv. Stanislovo bažnyczioje del kli 
sytno velykinės iszpažinties, 1 
lietuvių bus kun. Cziževski isz Soi 
Bend. Szv. Kazirniero draugys 

Komitetas.
*

“vienybe lietųvniku”

J. Skinkis Gilberton 
J. Marotin Pittsburgh
M. No veski
N. Girdvoin Chicago
J. Dobilas Ashley
Dom. Karbauski GlenCarbon 
Ad. Adžgauskas Plymouth 
W. Martin Brooklyn
L. Narmonta Chicago 
J. Struckųs „ '

12
»»2,

160 marfc

, »»
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kalaviją, kardas ir 
skiedas, kuriomis 
buvo pailgotinai

Paskesnėse gadynėse ginklais buvo: 
f kirviai isz akmens dirbti, turėjo taippat 

dangstėsi nd neprieteliaus siuczių, kurios 
į apalios jau isz žilviczių nupintos, jau isz lentos isztaszytos. 
Į Lietuviai tokiu ginklu ginklūdamiesi iltrQ laiką gynėsi nū ne- 
f prietelių. Ugniniu tą brūklių druktiejie galai buvo szvinu 
’ pripilti dėl svarumo, idant tūmi siūtį pasmarkintu,'vieni sulig 

žmogaus augumu, kiti trumpesni, stripiniais arba strypais va- 
e dinarni, kurių kožnas turėjo po penkis, szeszis padiržėje už- 
f kisztus. Visųpirmu lig neprisiartinus neprieteliams pėstie- 

jie laidė ant jų akmenaiczius isz savo svilksnių, o jėti vily- 
į cziaa isz savo saidokų arba temtinių, prisiartinus neprieteliui 
į muazė jį savo strypais arba stripiniais. c) It artį susirėmus 
t kibo į brūklius, rendčtinius, ant galo pūlė ant neprieteliaus 

su akmeniniais kirviais arba aiszkesniai sakant kūjais ir ka- 
lavijomis bei akstimis, kurių gal ūse taippat buvo įtaisyti-asz- 

į; irus akmenis jeczių vietoje. Tokias akstis dėvėjo dar 10 am- 
? žinje; nesgi S. Vaitiekų, Parusėję krikszezionių mokslų skel- 

bastį, žinys taja akstia permovė. Paskui dėvėjo gelžies gink- 
į lūs, beje: kalavijas, abiem pusėm kertamas ir ,%viiksnis, isz 

i i * .
į lūs, beje:
į kurių akminaiezius svaidė.

Jotė, kaip sakiau, turėjo saidokus, ragotines ir skiedaS, 
kuriomis nū neprieteliaus siuczių dangstėsi. Isz saidokų lai
dė vylyczias užtruezytas, už vis kariaudami su krikszczioni- 
mis.' Jojo ir grūmėsi su neprieteliais ant arklių, apžargu sė- 

; dėdami, ilgainiui jie dėvėjo balnus, tad būtinai isz vieno me
džio dirbtus be sziksznų, be gelžies, medžio kilpomis ant 
verbgalių pasiektomis (parisztomis), kokius balnus gal regėti 

į •ziųdien dar Krievių ir Libieszų žemėje. Szarvus vos paskes: 
į niai teįtiekė, nesgi kaip gelžis buvo didei reta, taip ir ginklai 
L buvo brangus; todėl tankiai noragus nū žagrių numovę kalė 

į ragotinių jetis ir kardus, užvis užgulus Vokiecziams .'Žemai- 
c»ų pajūrius. Neturtingiejie szarvų vietoje meszkina ar tau- 

į rina apsimovę kariavo, tų stokūjant "apsimovė tūbiniais, ar 
į plaukiniais it gelžiniais szarvais, kokiais nevien savę mokėjo 
j. apvyžti, bet ir savo karės žiYgus, jų galvas ir kojas lig pirmų- 

jų narių ir kenklių, glemždami jtls ml lytų ir darganų, kurie 
•šarvai patiems buvo kirėjų vietoje, o arkliams, gūnių. Ant 
tokio savo apdaro tankiai patys antsimovė baltų trinytinį 

į. maiszų su rankovėmis, a)
Kad jau visi buvo susirinkę į vienų vietų ir rengės priesz 

S neprietelių traukti, tad pirmu teravos ir jautojosi per savo ži- 
nius arba kuningus, .kokių laimų tutsių toje karėje? nesgi 

t garbinga įprotį turėjo, nieko didio neužsiimti nepasiteravus 
pirmiau o savo dievų valios ąpie ateinanezių laimų; todėl lig 

t nepradėję kariauti, nutvėrė pirmųjį žvalgytojų arba szpiegų, 
- tad pririazę jį prie medžio, tiktai ne prie ųžūlo, pervėrė jam 
r vylyczia arba akstia szirdį ir veizėjo, jei kraujas cziurkszliu 

tekėjo, tad toje karėje vylėsi laimos: nesgi tas buvo ženklu, 
jog dievai suteiks jiems pergalę; bet jei kraujas sulojo, tad

c) Lscm David B. 3. a. 44.
») La l. c. *

reiszkė sav ateinanczioje karėje nelaimų, 
darni į karų, kad iszvydo žaltį slenkantį per kelių, taippat ta
rėsi laimėsiu.

Kariauna stodama į kovų turėjo priszakyje .didelę baltų • 
vėliavą, ant kurios buvusi skieda pusiau perdalyta, virszutinė- ■ 
je pusėje geltoni, o apatinėje mėlyni laukai, geltonosiose lau
kose karūna buvusi stati, o mėlynūsiūse augsztinoka. Kar
tais turėję baltų vėliavų, kurios skiedoje buvęs žmogus besė
dįs meszkos galva, ant kurios vėliavos buvę> iszraszyti tie žo
džiai „Dieve Kurėji supykk ant pustytojų, užtikk jūs”.

Atsiartinu’si kariauna prie neprieteliaus, laukė jo antpū-, 
lio, o būdama nū jo antgulta didei kantriai turėjosi, noris re
gėdama nepergalėsianti; viėpok narsavo lig paskūjo: kaipogi, 
jei stiprus neprietelius su didele smarkybe vis lauždamas tra
tino po savę, tad veikiai sukosi szalyn; nesgi4 pasitraukti nū 
neprieteliaus nebuvo už gėdų turiama, jei tai darė vildamiesi, 
jog tūmi apgausiu neprieteliui ir paskiaus jį neveiksiu. Aisz- 
kių muszų dauginus vengė nekaip geidė. . Todėl sustoję į 
aiszkių kovų nekibo pirmu patys grumtiesi, bet tykojo po 
budo pragumų staigu antpulti nerangų neprietelių, patys, 
tūm taijpu slapstydamiesi kirbose, balose ar giriose, niekados 
nū neprietelių neprigaunami, visados tykodami į versmės ir 
balas jįs įvilioti ir tenai staigu isz nežinių antpūlę sumurdyti 
ar sugauti; todėl nū visų buvo garbinami per savo buklumų 
ir kantrumų. .

Trankiai susirinko didė gauja dėl paczios grobio griese- 
uos, arba dėl terionės neprietelių kraszto. Ir taip k arės-vy
ras sukėlęs vyczius kokios apygardos, traukė sarioti į neprie
telių jcrasztų, kurį nuterioję ugnia ir kardu grįžo namon gro
biu nūsloginti. a) To pirmu Lietuviai Kalnėnai ir Žemai- 
cziai nedarė, nės įsimetus Vokiecziams į Žemaiczių pajūrius, 
kurie visaip norėjo jūs nuvergti, tad ir szie atkaliai norėdami 
jūs it znaikinti, į akmenį ir vandenį vertė tų krasztų, kuriame 
Vokįecziai norėjo įsikurti.'

Tūm tarpu paimtūsius neprietelius karėje užvis Vokie- 
czius krikszczionis smarkiai smarkesniai galavo žemyn ar 
sunkiais darbais lig smerczio novyjo: kaipogi prie girnų pri
kalę liepė jiems tūitimpos malti; kartais daug jų paėmę ir ne
žinodami, kur dėti, pardavojo į vergus Gudams ir Totoriams, 
gieždami apmaudų už.savo brolius, kuriūs Vokiecziai taippat 
žudė ir novyjo Parusėję, liepdami jiems maneliūse jau grio
vius] kasti ir versmes džiovinti bei piles dirbti, į kurių boksą- 
tuKpusgyviems reikėjo tusyti kalkus (kalkės) nugraužtomis 
rankomis; bet per vis smarkesniai žudė krikszezionių kunin- 
gus kaipo melagius ir kropėjus, kurie buvo priežastia visų tų* 
kruvinų karių ir nelaimų, kuriose Lietuviai Kalnėnai ir Že- 
maieziai žuvo dienų ir naktį, nenorėdami jiems vergauti ir jų 
gyvuliais būti, taip kaip jaū vergavo jų broliai kraugeriams 
Votiecziams ParusėjėjyŽemgaliūse arba Kursze ir Padauga- 
vyje, kruvinų prakaitų diedų naktį braukdami: todėl tankiai 
krikszezionių kuningų sugavę, perskėlė augsztai dviszakįjne- 
dį augantį ir tenai kuningo kaklų įdėjo į praskilų, kursai 
svinbordamaq tenai nusigalavo, a) vienok jų nė tūmi nega- 
jo nugriesti.

Sugrietųjį nū neprietelių grobį karėje visados į keturias 
dajis dalyjo, visųgerųjų adavė savo dievams; antroji teko Ku- 
rėjų-Kurėjui ar kuningaikszcziui ir jo tarnams arba kunių-

Dusbarę. P. It, c. 3. p, III
I *) Annal. MonMter. ollvena p. 1|.

> a) Danburg P. Hl. 9.

Lygia dalia trauk*

. c. 72. n».

i
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g^gs. Treczlųjų gavo kareiviai, kurie buvo neprietelių per
galėję. Z>) Ketvirtoji buk tekusi gentims tų, kurie karėje 
buvo kritę ir per kurių narsybę ir kantrybę neprieteliai buvo 
pergalėti ir liūsybė nū vergybos paglemžta, c)

b) Dueburg P. III. c. 5.
b) Lticaa David B. a. 40.

(Toliaus bus.)

»
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GRAŽINA, 
•t

Lietuviszka apsuka,
Paraižė Adomas Mickevyczia,

• ’ Vertė, Jonas Mrk.
(Perspaudinimas uždraustas)

Vėjas sziaurinis kaskart szaltyn ėjo ;
Miglos ant žemės; Inėnū isz padangės

. Tarp tirsztų miglų neaiszkiai žibėjo, 
Skraistėj!) pilkų debesių prisidengęs, 
Žemė lyg butas tamsus iszžiurėjo: 
Debesys rodės lyg judantys skliautas, 
Mėno lyg langas skliaute tam iszpjautas.
Rūmai, padėti ant kalno Naupilės, 
Blisga palsząi priesz nakties akį szviesių. 
Szdne ant revo, kur volas pakilęs, 
Rėpso szeszėliai smiltynų aptiesę;
Revan nūg volo kaip kur jie įsprusta, 
Kur po pelėsiais vandū žalias pusta.
Miestas miegoj4, pilyje jau pradėjo 
Gest žiburiai; tiktai bokszte, ant volo 
Pilės sargai pastatyti budėjo;
Sztai su sykiu j}e ką mato isztolo:' 
Koki ten žmonės per tyrų atvengia, 
Paskui kiekvienų szeszėlis jūd4s mirga; 
Bėga jie greitai — matyt tur‘ po žirgų, 
Szviecziasi aiszkiai — szarvais apsidengę.
Žirgai sužvengė, dundėt4 ėmė sienos: 
Ant szlapių žirgų trys jocziai sėdėjo; 
Rėvų prijojus sustojo ir vienas 
Ėmęs trimytų tūj4 pusti pradėjo. 
Užtrimytavus jams trejetų kartų, 
Sargas ant balso isz bokszto atsako; 
Czerszka retėžiai rakyti prie vartų 
Ir sunkus tiltas nupūla ant tako.
Idant arcziaus tūs sveczius kiek pažįti, 
Isz visų pusių sargai tūj4 suėjo; — 
Vienas isz joczių, vyriausias matyti, 
Rūbų ir ginklų gražiausių turėjo: 
Skraistė balta, ant jos kryžiukui’4 jūdų, 
Kryžių ant kaklo prie raikszczio geltono, 
Ant peczių triubų, kų ganda pad ūda, 
Kirvį ir kardų prie kairiojofszono.
Veikiai kryžiokų sargai pažinojo: — 
Jūkauja, szaipos, o vienas suszuko: 
Ko szits szunspusė vėlai taip atjojo?.. 
Storas, no kraujo Lietuvių sutuko!

n ............. ■ ........................................................- i ...... i m......... ....... ............. ....... ..... ... i ......................................<iltl..... į.. HlliM

Kad be tarnų — tik jin vienas ežia butu, 
Tūj4, peiliu szitūm jam pervėręs szirdį, 
Stumcziau po tiltu — tegul ten beputu!44 •• 
Taip jie kalbėjo; jis neva negirdi, 
Bet kur — girdėjo, nės galva tik krato: 
Nors Vokietys, žmones kalbant suprato.
„Kur kunįgaiksztisb4 sargų jis paklausia.
— „Ilsisi ir vėlume sziam nepryma 
Niekų pas savę44. . — „Nors butu vėliausia, 
Reik jam daneszt4 apie mus pribuvimų: 
Siuntiniai ėsam; kelionės mus mėrį 
Apreiksz szis žiedas ant rankos kų žėri: 
Jį kunįgaikszcziui nuneszit; įteikę 
Dasižinosit4, kas mes, ko mums reikia44. •
Tyka aplink; pilyj4 miega kas gyvas:
Bet augsztai bokszte, kas tai but4 per dyvas t — 
Pas Lietavorų per langų mažytį

' Spingsant prigesus szviesa dar matyti. ' i 
Sziųdien jis grįžo, bū toloj4 kelionėj4: 
Reiktu dabartės ilsėtis maloniai.
Bet Lietavor4s nemiegojo. Teisybė, 
Siųsta po durim žiūrėt4 — nemiegojo; 
Tik vėlume sziam nieks isz sargų jojo, 
Ponai, bajorai, visa vyriausybė 
Human pas jįjį įeiti bijojo.
Siunczia Kryžiokas, grūmoja, grasina, — 
Praszym4s, grasinimas baimės neveikia;

> Isz budineziųjų kad nieks neketina 
Eiti, Rinvitų pabudįti reikia.
Senis Rinvitas namiej4 tiek, tiek karė4 
Daugel tėvynei naudos jau padarė — 
Karėj4 musz4 prieszų, namiej4 vaidus taiko, 
Jį Lietavoras labai augsztai laiko, — 
Taigi diena but, naktis, arba rytas, 
Vieszpaczio butas jam vis apdarytas. **
Bute tamsu bū; kerezioj4 tik žibėjo- 
Mirsztanczia balta szviesa žiburėlis.
Lietavor4s Ruszkans prie stalo stovėjo, 
Misl‘jo, tai klausė vėl galvų pakėlęs, 
Kų apie siuntinius Rinvits kalbėjo; 
Rūsztais dūsavo, tai raudo, tai balo, 
Vėl vaikszczioj4 greitai pakilęs, ant galo 
Žiburį pr‘ėjęs taisyti pradėjo, 
Rodos lyg taiso: pridengia su sauja, — 
Žiburys suvis žibėjęs paliauja.

Tyczia turėjo jis jį užgesyti,
Nės isz jausmų kų veidūs iszsipylę *>
Bū, penorėj4 idant tarnas atmįti 
Stengtu szirdies jojo paslaptį gilių. 
Vėl atsistojo, vėl eit4 pasileido;
Bet kaip prie lango grotūto priėjo, 
Aiszkiai matyt4 bū priesz mėnesio veidų, 
Kurs per langelį į vidų žiurėjo, 
Aiszkiai matyt bū, kad dantys sukųsti, 
Kad kersztas slępias ant suraukto veido, 
Ir žvilgyj4 žaib4s koks retai tiktai asti. (Toliaus b
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Vyrucziai! Sakalėliai!

Tik nepamirszkite jog Mr. 
J. Rabinovicz, ką laikė drapa
nų kremą prieaz pacztą, persi
kelia nd l d. Balandžio [Ap
ril ] vienu block‘n augszcziaus. 
Atsimokite vyrucziai, kad nie
kur kitur taip pigiai negausite 
pirkti, kaip pas manę

Mr. J. Ilabinoviczf.

Panevėžio pav., Kauno gub.
Praszau duti žinią ant adreso: Mr. 

Ed. Petrauskas Box 1018 Plymouth
LUS. Co. Pa. (14)

i Kurie norite sav iszsiraszyti lai- 
ktaazczius isz Tilžės „Varpą“ bei 
„Uk įninką“, kurifis abudu gausite 
už 2 doleriu ant metų ir priedų knį- 
gą »u puiki ais skaitymais kreipkitės 
pas manę. Norint ant pažibos vie
ną numerį gauti, reikia į gromatą 
įdėti pacztavą markelę už 10 ceutų, 
o dėl gavimo atsakymo per gromatą 
už 5 centus markę.

Adresas: Germany Ostpreussen
Mr. M. JNoveski

• t jį
Lietu viszka knįgų prekyste 

Tilžėje—Tilsit 
Goldschmiede Str. 8

------------------ .-------------------------------------------------------
Knlhga dėl Iszelmokinlino vlsasvletinės kalbas 15c. 

Apie buwlmą Dlewo ,, „ 10c.
G(ieszninkas priverstas inetavotls ,, 15c.
Pamokslai apie trusą „ „ 5c.
Talmudas ir musų žydai ,, ,, „ 10c.
Szkala su kalba ,, „ ,25c.
I’rieszauszrĮs'iy ,, „ 20c.
Kaip (gyti pinįgus ir turtą ,, 25c.
Girtybė ,, ,, 10c.
Genių dėdė,' graži pasakutė kur iszrodyta, Į 

kaip labai svietą slogina maskolių valdžiai 10c.
.Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c., dėl perNflficzių po jlOc. 
Kalendorius ant 1889 m. 25c. ir ant 1890 m. >25c.

Visokį Abrozėllal su maldelėmis po 5 centus.

I

75c.

75c.

75c.
25c.
35c.
25c-
30c.
2Oc.

1.25c

Trisriisra-os
LOCNOS SPAUSTUVĖS.I

Istorija Katalikų Bažnyczlos, „ 1,00-
Europos Istorija su žlamlapiais „ 50 et.
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk- 

Žemalcžlų Motiejus Valanczlauskas, , 25 et.
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 20 cU 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės (1,00 et- 
Apteka Diewo ,, „ ,, ,, $1,00.
Aukso Verszls, labai puiki drama ,, 20 et.
B vleslawas arba antra dalis Gonowefos 30 et.

Laikykit! Laikykit!
Aleksandrą Narkų, kuris 

pabėgo su mano paczia Mag
de Kok revicziene. Tas szel- 
mis yra 25 metų, szviesiai gel
tonų pilvukų, apskrito veido; 
paeina jis isz Panevėžio pav., 
Kauno gub., pavogė 160 dol. 
ir mainierinias popieras, isz- 
dūtas ant vardo •— Martin 
Smith, suviliojęs mano gelton 
plaukę, vidutinio ūgio, ap
skrito veido, 24 metų paczią, 
paeinanczią isz Gražiszkių, 
Vilkaviszkio pav., kurią bu
vau vedęs pirm kelių mėnesių, 
pabėgo. Girdėjau, jog apsi- 
gy vt no apie Pittsburgh^. 
Kas sugaus jds, gaus nū ma
nęs nagrados 25 dol. Motie
jus Kokreviczius.

Dūkit žiniąant szio adreso: 
Antony Peterson

Box 246 Forest City Pa. (14)

pargabentos isz užmarės: 
Maldų knįyos, 

Aukso Altorius, arba Skaitinis dangiszkn skar- 
bu 2.25C., 2.75c., 3 25c., 4.00c., 4.50c., 5.00 ir 5.50c. 

Senas ir naujas Aukso Altorius >2.25 ir 2.75c. 
Garbe Dlewuj ant auksztybės „ ,, „ >2.00- 
Balsae Balandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kanticzkos ,, 
150 Psalmu Dowldo karaliaus ant

paveikslo kantlczkų
Istoriszkos dcasiszkos įtalpos knįyos, 

Gyvenimas Vieszpatles Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
istorija seno Įstatymo „ ,, ,,
Gyvenimas Marijos ,, ,,
Menno Szwenczlauslos Marijos Panos 
Sopulej Motynos Dlewo ,, ,,
Evangelijos be apdarų 75c., o'su apdarais
Gywenimaj Szwentnjn, ant visų metų kožnog 

dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožną dai| po „ „ „

Gyvenimas ezv. Benėdlkto Labro „ 
Stebuklai Dievo Szvėncz. Sakramente

Įvairios dvasiszkos knįyos, 
Flliotea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokilis Szventųjų ,, ,, ,,
dszgnldimas metiniu szwenęziu 

labai naudinga knlngelė 
Mokslas Rymo kataliku 
Kas yra griekas! „
Nekaltybė * „
Vartai dangaus ,,
Garsas apie bajsybes Dlewo 
Raktas | dangų ,, 
Didžioji nedėlia „
Kaip Sumeniją nuspakajįtl 
Vadovas Į dangų „
Prialgatavojimas ant smerczio ,, 
Draugija dėl duszių ,, „
Lietuvlszkos m iszios ,, ,,
Žine apie gydymą ilgų knno ir 

dnszloe, apie Liuterj ir Kalwina
Istoriszkos knįyos svietiszkos įtalpos.

Istorija Lietuvos ' „ - „ ,, 50c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c.
Aplinkrasztis Run. Petravyczlaus j Vilniaus 

džiakenystės kunlngus 1870 m. ,, 10c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knįgntė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais n& pat

krikszto Lietuvos 5c.

sūdo

75c.
10c.
40c.

50c.
15c.

10c. 
50c. 
20c. 
30c. 
20c. 
35c. 
20c.
5c- 

20c. 
50c 
50c

5c. 
10c.

1.00c.

50c.
25c.
40c.
20c.

4.00c.

25c.

>> »»

15c.
10c.
5c.
5c.

10c.
10c.
40c.

u pujkus aprasz.vmaj apie nedorybę žydo 
ir piktą augynimą wajku „ „ >1,00.

Historlje gražios Katrukos ir jos \Vysoki atsy. 
Jtykimaj „ „ „• „ „ 10 et.

Iiietorije apie gražų Magelona, duktery kara
liaus isz Neapolo ir apie Petra karejwl 40 et. 

l(lstorijė isz lajko Francuzkos wajnos Afrl- 
jkoj ,, ,, ,, ,, 30 et.

istorija Septynių Mokintojų ir
Lietuvio Sapnas 50c 

Jurgis Mlloslawskis „ „ 80 et.
Juozapas Konltiszewskis arba kankinimas

I Unljotu po wabiže maskolaus , 50 et.
Konstytucyje del darbinlnldi ,, 10 et.
Namelis pustelniko paraszytas del pujklu 

iLletuwnlkn „ ,, „ 75 et.
Nedorybes Rymo Ciesorių, historlje isz lajko 

Iponawojimo Nerono ,, „ ,, 80 et.
Vujkus apraszymaj tikru atsytlklmu isz czesu 

j wajnos 18<$3 metu ,, ,, ,, 40 et.
Prawadnikas angelskos kalbos heabdar. $1,00

o abdarytas ,, ,, >1,25.
J ujkus apraszymas aplę Lietuvą ,, >l,o0.
I .lnalda Rlnaldlnas „ ,, „ >1,50 et.
sįenowee apraszymas apie Duktery Fllypo

| Karejwlo ,, ,, ,, ,, ,, 50 et.
Humyszymas arba bajme tūry dydeles akle

i Tykra tejsybe isz Suwalku gubernijos 15 et. 
Bzwiesa Dlewo , ,, „ ,, ,, 65 et.
htkiuj I 'ersų Karalius, ,, ,, 25 et.
(lžsystanawik ant to geraj „ ,, 50 et.
\Vitasir Korynna historlje isz lajko perse

Chambcrlainc's Eye ano kfn Oi At. 
•fikra gydykla nū kroniszko sopėji
mo akių, dedervinių,* galvbs nupar- 
kiino, kroniszkųjų skaudulių, drugio 
skaudulių, iszbėrimų, niežų, nusi- 
brozdyjimų, papų bei homeroidiszkų 
skaudulių. - Yra tai vėsinanti ir stap- 
danti skausmus gydykla. Szimtai 
ligonių pagijo per ją, kada jau jo
kios liekarstos negelbėjo. J’arsidū- 
da dėžutėse po 25 ir 50 centų visose 
aptiekose. f '

Vaistas (liekarstos) nu pa- 
rahjžiaus.

Motinų rekomendacija. Men pažĮatame daugeli 
motinų Centervile‘Jo, kurion neapsieina be Chatn- 
berlain‘0 Cough gydyklų savo nam&so ir kasdie
ną jas prirūdiją kitiems. Isz savo paežių patyri
mo galimo pasakyti, jog tas vaistas iszgydo n& 
perszalos musų vaikus. — Ukėsal Centerville 
South Dakota. Parsideda po 50 centų bonkutė 
visose aptiekose.

Reumatizmas yreitai iszyydytas.
TrĮs dienos tai labai trumpas laikas, kuriame 

galima iszeigydytl nfi reumatizmo; bet tai galima 
i a'lary<t pasinaudojant tam tikrais vaistais, kaip 
tai parodo atsitikimas su James' Lambert, Isz 
Now Ijrunswick, III.: ,,Asz turėjau dldolĮ reu- 
matlsmą kojo«e, sako jis, fr nusipirkau bonkutų 
vaisto Chamberlaln'o Pain Balm. Jis fszgydė 
manų | 3 dienas, dabar asz vislszkai sveikas ir 
kiekvienom galiu prirodyti tą vaistą (Chamber- 
lain Pain Balm) nft reumatlsmo" Parsiduda po 
50 centų už bonkutų visose aptiekose.

Cholorlno Pennsslva. Swlckloy Penn. Pas mus 
pradėjo siausti cholerina neseniai — taip ją pava
dino musų daktarai. Asz padariau gerą blzn| par- 
dfidams Chamberlaln'o vaistą Colic, Cholera ir 
Diarrhoea. Asz Pardaviau 4 tuzinus bonkuczlų | , 
nedėlią ir tas vaistas labai Iszdirbo man vardą. 
Daug žmogystų iszslgydė su tu vaistu nfi diarrho- 
eos į 2 ar 3 sąvaites (nedėlias), imdami mažą jo 
porciją P. P. Knapp. Ph. G.

Tarsldtida po 25 Ir 50 centų už bonkutų visose 
aptiekose.

kiojimo Bažnycziųs 8. per Deoklecijana 95 et.

Saliunas.
Geriausias vynas, arielka likieriai, 

alus ir cigarai, pas

Zigm. Twarowski
Alden Pa.

ISTORIJA; Katalikų Bažnyczios 
gaunama cyra pas Rev. A. Būrba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pits Rėv. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztūja fcloo.

Pajieszkojimai.
Pftjieszkau J&zapo Kriksztulio, 

kuria pirm keliolikos metų atvykęs 
į Ameriką, buvo czion vienoje semi- 
narjjc je (Galvestone, Tex.) ir jau 
n,ū vi mūlikos metu nedūda apie sa-

žiiios. Paeina isz miesto Biržių

Žiponas bei žlponė „ ,,
Žirgas ir vaikas „ „
Vytautas didis Lietuvos kun|galkeztis 
Apie senovės Lietuvos pilis ' „
„Auszra" keturių metų puiki&se apdaruse 

pu >1.25 kninga, visas perkant
Knįyos poetiszkos.

Senkaus Jurgis „ „
Vitoliorauda, puikus p.oematas isz

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knjgos 
D&nelaiczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas „ „
Tėvynlszkos giesmės 
Jfikaunos dainės 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės

Pirmutinis degtinės varytojas puiki komedija 10c.
Apysakos.

Palangos Ju?e, linksmi skaitymai ,, 
Kas teisybė tai nemelas puikios apysakėlės 

, isz lietuvių gyvenimo 
Pajiid|kime vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrljotiszkojo dvasėjo pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
knjgutės „Kas teisybė tai ne melas

Žiemos Vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 
Mužikėlis „ „ „
Pasakų kninga „ „

Moksliszki r ankv ėdžiai ir 
kitokios knįyos 

Lletuviszka Gramatika paraszyta 
kun[go Mlkolo Miežinio^

25c.

20c.

25c.
30c.
15c.
25c.

Abėcėla ,, ,.
Elementorius lietuviszk&s „
Kninga dėl iszelmoklnlmo rakandų

50c- 
30c- 
15c. 

,25c.

| Vieninteli lietuvlszkš Saliuna
Fbrest Cityjes netoli geležinkeldva- 
rio(dypo) užlaiko PIJUS VALINCKAS

Ateikite tik pas jį vyrai, o nepa
sigailėsite. Ten visko rasite gerti 
ir užsikąsti, o pakelevjngi rasite ja
me meilų gaspadorių, kuris savo 
namuse ji/ms kugeriausią vigadą su
teiks. (18)

Geriausia užeiga dėl lietuvinįkų pas:
. J. Zabliacką,
TF. Centre strt, Alahanoy City, Pa.

i Randasi gera arielka, alus ir visoki 
likieriai, o taipogi cigarai puikus, isz 
Turkijos pargabenti, kurių dūmelis 
taip sveikas, jogei gydo kosulį.

Puikus Lietuviszkas

M

, Mahanoy City, Pa.
KAZIMIERO PETRIKO.

ant ulyczios E. Centre str., No. 314.
Czlonai galima gauti, klok tik duszelė užsima

no: atsigerti ku skaniausio aluezio, saldžios, kar- 
czios ir kokios tik norėsite ariekėlėš, kad ir 
cukrevotoH, užsirūkyti puikų cigarą.

Prasz.au atsilankyti ir to visko 
pabandyti! '

Pirmutinis Lietuviszkas
Sa.liu.nsis

Mt. Carmel, Pa.
Czion randasi geriausi gėrymai, 

kaipo tai: alaus gardaus, vyne sal
daus, arielkų visokių, o cigarai,, ci
garai! tikrai goriausi, nės isz paezios 
Turkijos pargabenti. Czion žmogus 
reikale gauna prieteliszką rodą.

Lietuvininkai hurra visi pas
\INČĄ JUKNELĮ

109 Oal^St. Mt CARMEL, P Ai

Prasz.au



