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nmilli Pa. i 8. Balandžio
Sziame numeryje skaityto

jai ras korespondeciją isz Wa
namies apie pastarą tenyksz- 
tės Gedimino draugystės mė
nesinį susirinkimą. Nevie
nam gal nesmagiKbus skaityti 
apie liszmetimą isz draugystės 
kelių sąnarių, kuriems pri- 
kiszta netik jų nepadorų ap
siėjimą, bet ir tai, jog jie yra 
„kitvieriai“. Mus lietuvių ir 
taip mažai, taigi neiszpultų 
mums dėlei įvairumo tikėji- 
miszkų persitikrinimų, pažiū
rų, dalįtis dar į atskyrias ko
peles. Neužkliudydami vieni 
kitų tikėjimiszkų „nūmonių 
atrastumėme mes gana ant tė- 
vyniszkos dirvos darbo, kurį 
atlikti galima vien visiems 
lietuviams susi vieny jus į vie
ną kūpą.

| Ant nelaimės mes neėsame 
dar taip subrendę, taip supra
tę reikalingumą vienybės, jog 
pirm nei pradėti kokį tėvy- 
niszką darbą, skersajame ant 
savo darbo bendrų, norėdami 
isztirti ne tai, ar jie gerais są- 
darbinįkais bus, bet kaip jie 
iszrodo, ką jie mislija ir t. t. 
Turime bet primįti, jog už 
szitą anot tilžiszkio „Varpo“ 
„dryžų kelinių klausymą“ ne
galima per daug kaltįti ame- 
rikiečzius lietuvius, kurie ne- 
proszalį pasakius, da taipgi 
neseniai pabudo isz tautiszko 
miego. Amerikiecziai lietu
viai ' katalikai nesyk į pa
rodė jau savo toleranciją, ap ■: 
sileįsdami kaip kada ir per
daug kitaip tikincziais, bet 
kad jųjų tolerancija anie pra
dėjo perdaug ant pikto nauj 
dotis, norėdami pagalinus pri
versti jūs pagal savo grajų 
szokti, negalima dabar dyvy 
tis, jog ir szie pasidarė sziurk- 
sztesniais.
/•Pabaigoje pereitų metų gir

dėjome apie iszmetimą isz 
chicagiszkės Gedimino drau
gystės keliolikos lietuvių pro- 
testonų, dabar vėl tas pats at- 
sininkair su Wanamies. Gedi

mino draugyste. . Nelabai tai 
smagi naujiena, bet' mes ne
galina nubausti anų drau- 
gysczių, jeigu jos tai padarė 
vildamos pasidauginimo savo 
sąnarių skaitliaus [kaip raszo 
sekretorius Wanamies Gedi
mino dr-ės] ir jeigu anie isz 
mesti draugsąnariai savo pa
sielgimu žemino draugystės 
vardą. Geriau bet butų buvę, 
kad jiems visai butų neprį- 
kiszta apie jųjų tikybą, o tik 
jųjų blogą apsiėjimą.

Isz Lietuvos.
—- Kalvarija. (Suvalk. 

rėd.) Viens ukinįkas nū 
czionais, radęs szaudyklės pa
troną, norėjo iszsiimt isz ten 
paraką. Bekalinėjant jaitf, 
užsidegęs pistonas pridegė pa
raką. Pasidarė sprogimas ir 
vargszas vietoj žiupsnio para
ko, susižeidė'sav rauką: tapo 
nutrauktas vienos rankos ma
žasis pi rėžtas ir sudraskįtas 
delnas.

Visoj1 Maskolijoj4 sulygi
nant su kitomis vieszpatystė 
mis, yra labai mažai geležin
kelių, o Suvalkų rėdyboj1 yra 
jų mažiaus kaip kur kitur. 
Czia eina tik viena linija ir 
tai tik per sziaurinį galą rė- 
dybos. Tas geležinkelis at
eina nū Kauno, o isz ten, at
kildamas kampą Suvalkų rė- 
dybos, eina ant Pilviszkių, 
Vilkaviszkio, Virbaliaus ir į 
Prusus ant Karaliaucziaus. 
Dabar szį ateinantį pavasarį 
pradės dirbti naują geležinke
lį nū Alytaus ant Uranų. 
Miestelis Alytus yra ant pat 
Nemuno kranto ir sykiu ant 
rybos (gronyczios) Suvalkų 
rėdybos, dėlto ir tasai gele
žinkelis mažai ką sieks mus 
rėdybą. Toliaus yra iszrėž- 
tas kelias dėl gelįcelio ir ant 
Kalvarijos, bet szįmet vargiai 
ant Kalvarijos bus pradėtas 
vesti.

Nū 3 dienos Kovo visūse 
kromūse Lenkų karalystės tur 
but vartojamas0 „arszinas“,

vietoje lenkiszko masto. Jei 
katras krominįkas drįstų par
davinėti ką ant mąsto, o ne 
ant arsžino, bus „asztriai nu
baustas*4. Kad iszgelbėti tą 
„ruskąjį arsziną nū nemielos 
draugystės „lenkiszko“ masto, 
taip-gi „asztriai“ yra uždraus
ta paženklįti ant iszvirkszczios 
pusės arszino ilgį masto, kad 
tokiu budu butų matyt, kad 
tai yra „ruska“ iniera. Dū- 
cziau da asz rodą maskoliams, 
kad jie visus savo arszinus isz- 
szmerūtų degtine ar degutu, 
tada jau ir isztolo galima butų 
suvūsti, kad tai yra „ruskas“.

^Vnt vargszų maskolių ke
lintas metas pagrecziui krinta 
phąraoniniai smūgiai (plė- 
gos): užpernai atsilankė bai
sus badas, kuris ne vieną jų 
isz szio svieto iszbaidė, pernai 
nū baisios choleros, kaip mu- 
šios, maskoliai krito, o szis 
metas, vos tik prasidėjo, tū- 
jaus pasirodė gana nedrau- 
giszku maskoliams: szį metą 
atsiradus pavietrė (czuma) 
keliolikoj1 pietinių Maskolijoa 
rėdybų isznovijo visus galvi
jus. Tas iszkritimas galvijų 
yra tūm skaudesnis, kad tos 
pietinės rėdybos daugiausiai 
isz gyvulių auginimo minta. 
Kas-žin‘ ką ateinantis metas 
maskoliams parodys?

Suvalkų apielinkės (okruž- 
nam) sude' buvo sudijamas 
vienas žemskis, ką jis, paėmęs 
20 rublių, praleido vagis su 
daugeliu arklių. Ant bylos 
(provos) tas žemskis, neimda
mas apgynėjo, stojo pats. Už 
klaustas nū teisdarių, dėLko 
jis, paėmęs pinįgus, praleido 
vagis, taip atsakė: „Keletas 
mano vaikų serga raupais, pa
ti guli palage, reikia neatbū
tinai gydytojo, kurs gyvena 
už kelių mylių. Neturėdamas 
savo arklių, turiu jūs samdy 
ti, o tas viskas su atlyginimu 
daktarui atsieina į 20 rublių. 
Kur asz galėjau paimti tiek 
pinįgų, imdamas ant mėnesio 
po kelis rublius? Kas ant 
mano vietos būdamas butų ki

taip padaręs?“ Iszklausę tos 
kalbos, teisdariai apsudyjo jį 
iszpradžių ant 3 mėnesių ka
lėjimo, bet jam užapeliavo- 
jus, H bausmė buvo visai su- 
mažįta.

Senapilėje du apicieriu ką 
tik negavo galo per degtinę. 
Sūnūs turtingų tėvų Tuma- 
kovas gauna kas mėnesis po 
gerą sumą pinįgų, kuriūs kur 
daugiaus dėti, jei nepragerti! 
Pirmas jo draugas, taip-gi afi- 
cierius, lenkas Zablockis, 
mėgstantis ir-gi sumėžti deg
tinės. Vieną^ dieną atsitiko 
jiedviems iszgert degtinės 
daugiaus, kaip paprastinai. 
Kad greicziaus iszsipagirioti, 
susėdo jiedu į vežimėlį pava
žinėti po miestą. Tik nelai
mė: įsilėkę smarkiai pasuko 
į szoną ir apsivožė taip ne- 
szauniai, kad Zablockis nu
simovė veidą, o Tumakovas 
griuvo į žemę negyvas. Tū- 
jaus nuneszė jį į ligonbutį, 
kur jį daktarai atgaivino.

Tos paczios Senapilės ka- 
misorius labai kyszius mėgs
ta. Žydus jisai melžia, nely-' 
ginant karves. Taip neseniai 
laikė jis į žydus ilgą ir gra
žią kalbą (reik žinoti, kad jis 
yra labai iszkalbus), kurioje 
dailiai iszrodė suktumus ir 
szunybes žydų. Savo kalbą 
užbaigė tais žodžiais: „Dabar 
jus žinokite, kacį nū manęs 
prigulite“. Žydai gana gerai 
suprato, kad tie pastarieji e žo
džiai ti'ek reiszkė, kaip: „Įdė
kit man į kiszenių, tai ir to
liaus jums valia bus sukti“, 
— suprato ir padarė taip, kad 
ir jiems ir kamisoriui gerai....

Tarp lietuvių labai platina
si lenkiszkas laikrasztis „Ga- 
zeta Swiąteczna“, kurį daugu
mas laiko szalip lietuviszkų 
laikraszczių. Kiti-gi pasi- 
kakįdami viena „Gaz. Sw.“, 
lietuviszkų visai neskaito. 
Mažiau paplitus yra „Zorza“.

Lietuviszki laikraszcziai, 
nebūdami užtektinai pasklidę 
tarp ukinįkų (kaip kur gana 
pasipjatinę jie yra. Rėd.) ne-

t



162 Vienybe
žudystės pasiplatino. Ano 
kraszto bedieviai, o kūlabiaų- 
šiai ;isz Bebirvų kaimos dėl 
iszpildymo savo tikėjimo pa 
reigų eina j miszkus, kur su
lyg plikam ' kunui nusirėdę 
per sukurtą ugnį szokinėja 
ir ant aukos (apieros) savo 
marszkinius degina; * nū katrp 
marszkinių kūstacziau dūmai 
į yirszų rūksta, tą savo drau- 

viso-

te lietuviszkoji kalba pradeda 
viražų imti, ne tiktai bažny- 
czioje, bet ir kitur.

Jau nū senovės Lietuvos 
dalis buvo nū kryžiokų pa- 
daugaviais [pagal Dauguvos 
(Dvinos) upę,] užvaldyta, 
kurioji dabar Kurszų Lietu* 
va vadinas. Anoji Iluksztos 
paviete atsiranda, kur prigul* 
parak vijos ir filijos: Ilukszta, 
Dveta, Elerna, Laukesa,

gal‘ ganėtinai parodyti jiems, 
kūiii yra maskoliai ir kaip nū 
jų gintis. Yra ,daug tokių, 
ką leisdami savo vaikus slap- 
czia mokįtis kur kaime, įpra- 
szo „daraktoriaus“, jei tik tas 
pats moka, kad vaikus pra
mok įtų ir maskoliai skaityti, 
nors- vaikai maskoliszkai nei 
žodžio nesupranta.

Raupai smarkauja sulyg
sziol. Labjausiai nū jų mirsz- gystės kunįgu padaro, 
ta pavietūse Seinų, Kalvarijos | kius sodomiszkus griekus pil- ĮSkrandelina, Kaptava, Padu- 
ir Augustavo.

Vėžys.
>

— /Srz£u<te(Szkudy) žemai- 
ti^zkai Szkūds, Telszių pavie
te miestelis. Czia yra pasta
tyta maskoliszka „czasovnia“ 
(koplyczia), kur nei vienas 
maskolius dėl paklonų ne- 
vaikszczioja, nės jaunesni isz

Idydami. Visko to jaunais Inojus, Subaczius, Smolina, 
būdami labjausiai nū porių | Kunįgai po Latviją, Kurszų 
„uczitelių“ ir „pisorių“ ' 
moko.

Naujasis 
torius nū vietų varo ir tūs ka
talikus, kurie pirma/ prie Ko- 
chanovo dar •užsilikti galėjo. 
Nū katalikų, kurie norėtu ant 
vietos pasilikti pravoslavijos 
priėmimo reikalauna. Taigi 
kalba, kad nekurie isz jų pra- 
voslaviją, o geriaus krivosla- 
viją priėmė.

Taigi dėl pakrividytų nū 
maskolių mokslesnių lietuvių 
apart žemės daugiaus nieks ne 
lieka, kaip prėkyba ir amatai, 
kurie prie žydų, o isz dalies ir 
ygkieczių prisilaiko. Taigi I 
prie prėkybos labjausiai da 
bar lietusiai pūla ir tas daly
kas dėl jų turi didelę ateitę. 
Sztai vienas isz jų Zavadzkis 
Liepojaus mieste Kurszūse 
pamaryje didelę ir-placzią

isz- Lietuvą būdami iszrodo, kad 
skaitlius lietuvių anūse krasz- 

general-guberna- tūse daeina sulyg 30,000 žmo
nių. Isz tų 200 prigul prie 
Goldingos parapijos, Rįgoje 
7,000, Jelgavoje 1,000, Liepo
joje 5,000, kiti atsiranda Pa^ 
lungos parapijoje ir įturszų

Lietuviai 
kad be pama-

ra, žodis, kūlabjiau atsiranda 
Borisovo ir Igumeno pavietū- 
se. Gardino gub. atsiranda 
netiktai apie Druskinįkųs, bet 
ir apie Dzienciolą trįs kaimai: 
Pagiriai, Narcevicziai it 1.1., 
nū geniausio laiko atsilikusio* 
jie- x I 1 

Musų „kultūrtregeriai“,* 
kultūros neszėjai, kantrabant- 
nįkai net į Vilniaus guberni
ją dabar su musų knįgpmisjr 
gretomis pasiekti gauna. Į 
vieną Panevėžio pavietą turi 
kas mėnesį pristatyti, knįgų už 
300 rublių. Galite dabar su
prasti, kiek reikia dėl kitų 
Lietuvos krasztų. — Daugu
mas isz musų inteligentų tei
singai kalba, kad nereikia 
maskolius su visokiais pasžk- 
vilikis paveikslėliais, dėl anų 
po duris ir ‘ cerkves mėtant,

Neskaitant to ma- erzinti, idant anūs ant savęs 
dar labjau sujudinti, bet ty
liai o smarkiai dirbti. Mas
koliams į akis lendant galima 
greiczįau įkliūti ir reikalą pa- 
aiszkinti.

i Ant salos Vdncouveros ana
pus Amerikos lietuviai užsi- 
gyvenę uždėjo 10 draugysczių 
ir, norėdami lietuviszką para
piją įtaisyti, isz Lietuvos pas 
savę kunįgą užpraszo. Tas 
rūszias apie Velykas ten isz- 
važiūti. (Malonėtame, kad 
kas nors placziau mums apie 
anūs lietuvius pranesztų. Red.) 

— Panevėžio pavie
te, prekė saiko (mieros) žal- 
kalinių rugių (20 gorczių) 

' 2,40 k. Tamo-paviete, kpip 
ir visur Lietuvoje, visiems 
trūksta netiktai dūnos, bet ir 
paszaro dėl givulių, per tat 
birka szieno daeina nū 350 
kap. sulyg 5 rublių. Ketvir
tainis sieksnis sziaudų kasztū* 
ja 350 kap.

Labai malonu iszgirsti, kad< 
dabar pas mumis dvasiszki 
inteligentai su svietiszkais su
siprato ir visokias musiĮ knį- 
gas ir gazietas drauge varys. 
Kunįgai 
„V 
nei

žne abelnai lietuvių užgyven
to kraszto, Goldingos paviete 
per 10 yiorstų nū Laižuvos, 
pagal Žemaiczius atsiranda 
Latvijoje net lietuviszkoji 
kaima Numekiai, Lenos pa
rakai joje, kur yra keturi gy
venimai gana turtingų gaspa-

■ I • ••

I Kaip nū senovės laiko di- 
diejie Lietuvos kunįgaiksz- 
cziai gudus buvb po savo val
džia pamuszę, tai daugel vie
tų dėl savo valdžios patvirti
nimo lietuviais apsvadino. 
Taigi dabar netiktai naujoky
nai,,bet senovės dar lietuvisz- 
kos kolionijos pasiliko. Gai
la tik, kad tas, kur ten kelia
vo nevisas vietas su kainui Pa’ 
rodymu iszrokūti galėjo, bet 
ir to, ką dabar praUeszu, už
teks dėl tolesnio isztyrinėjimo.' 
Sako, kad net ant I)niepro 
upės neseniai lietuviszkoji pa
rapija pasidariusi, kur ir lie
tuvio kunįgo pareikalavo, i 
Atsiranda dar lietuviszkų ko- 
lionijų daugumas netiktai 
Minsko, bet ir Mohilevo gu
bernijoje. .Lietuvių Minsko

seni tingi vaikszczioti. Popas 
buvo nepaprastas giltūklis. 
Mažai anam buvo didelės al
gos nū valdžios ir žemės, ku
rią valdo, taigi savo aną cza- 
sovnią apvogė isz ko gerti ne
turėdamas. Maskoliai bijo
dami trukszmo, kuris dėl jų 
butų pavojingas, per sūdą isz- 
tyrinėjimo nedarė. Isz to but 
buvusi didelė gėda dėl pra- 
yoslaviszko tikėjimo. Už tat 
patilums be sūdo tą popą isz- 
yęžė, o kitą atsiuntė.

— Szimkaicziuse, Eržvil
ko par. Resiainių paviete yra mrėkybą varo, net savo gar- 
.njedinė koplyczėlė, kur kelis- laivį dėl tavorų gabenimo ant 
syk ant metų - kunigas atva marių įtaisydamas.
žiūja miszias laikyti. Yra jau tą suprato, 
Szimkaicziūse viens gaspado- rio negali gyventi ir isz visų
rius, kuris tos bažnytėlės rei- spėkų stengias tą miestą dėl 
kalus aprūpina, kunįgą pri- savo prėkybos į rankas, suim- 
ima ir t. t. Taigi vieną rytą ti. Szcai jau dabar Liepoja- 
ateina žinia, kad koplyczios je pagal geležinkelį lietuviai 
durys atidarytos ir koplyczia | dalį miesto užėmė, 
apvogta, 
vietinis 
nekuritfs prie vyri| pagelbos I szaukti maskoliai prie ūsto 
kratyti ir atrado pas viedą bo- (porto) dirbimo razbainįkau- 
belį visus bažnytinius daly- ti pradėjo, anūs iszvijo; žydus, 
kus? Kurį suėmė ir į sūdą pa- kaip jau pirmiaus kalbėjau,

Aname kraszte isz taipgi iszvijo. Taigi dabar la-1 gubernijos kalba panaszi yra 
priežasties bedieviszkų knįgų bai plati vieta dėl lietuvių pa 
pąięistuvystė, vagystė ir žmog- siliko. Dabar jau aname mies- įkalba tvora, žodis vietoje tvo*

Skaitlius
Taigi pakviestas! jų tenai yra į 5,000 žmonių, 

uriadnįkas pradėjo Isz tos priežasties, kad ten pa-

į vilniszkę ir Dusetų. Jie
nesiprieszija nei 

nei „Ukinįkui“* 
kitoms knįgoms neprie*
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szingoms tikėjimui, svietiszki 
vėl dvasiszkai įtekmei nesi- 
prieszija, kalbėdami kad apart 
tikėjimo gerai, kad nors skai
tyti iszmoks. Kunįgai, su de
mokratais vienybę padarę, žiu
ri dabar kaip dėl turtingų po- 
nt| ragas nulaužti, isz kurių 
daugumas fanatiszkai pradė
jo tvirtinti, kad Lietuva atei- 
tės neturinti, kad neturėjo ir 
praeitės. Mat, drauge su 
maskoliais ir lenkais prade
da mumis skriausti. Taigi 
dabar daugumas per rasztus 
ir darbus pradės anūs prilenk
ti ir laužys ragus; kad prie- 
szais remsis, tai jiems nelabai 
pasekliai eis, nės musų spėkos 
(pajiegos) didinas. Resiai- 
nių klebonas Ž. prie lenkų sa* 
vę skaitydamas, nors lietuviu 
gimė ir isz Lietuvos nū Sza* 
kių, Suvalkų gubernijos, pa
eina, lenkįiszką suplikacijų į 
bažnyczią įvedė, o dabar tvir
tina, su kitais kunįgais lietu
viais besipykdamas, kad Lie
tuva neturėjusi nei jokios is
torijos, praeitės ir t. t.

Bajorai ir biednesni ponai 
pradėjo dabar vis taukiaus su 
ukinįkais artintis, o tai vis la 
b jau ant tokių susirinkimų, 
kaip veselijos.

Žaltys.

Skaudviliūse, Resiainių pav. 
yra cerkvė, o popas neturi že
mės. Taigi jau nū kelių metų 
anos cerkvės popas tykojo, 
kad artymą Adakavo bažny- 
ežių pakasavoti, o anos baž- 
nyczios žemę gauti. Czia 
pirm kelių metų bažnyczią 
taisant maskoliai buvo prikibę 
ir žmonės ką tik nū jų atsikra
tė. Adakavos bažnyczia ant 
vietos ir nekasavojama sulyg 
szioliai yra, bet czia atsitiko 
kita nelaimė, o tai dėl kunį- 
go gaspadinės, Gaspadinė 
gal norėdama gerai isztekėti, 
sergantį Adakavos kleboną 
su savo prieteliu E. prikalbi
no, idant jai savo gėrybę po 
smerczio užraszytų. Tas tą ir 
padaru, P09 trįs daktarai, ant 

konsilijos atvažiavę, nuspren
dė, kad kunįgas yra taip ser
gąs, kad nebeilgai tegyvens. 
Gaspadinė besidžiaugdama, 
kad greitai galės turtinga pas
toti, į Resiainius nuvažiavo, 
idant viską už laiko ant szer- 
menų (pagrabo) parengti. 
Ten porą dienų užtrukus, at
važiavo isz Resiainių netiktai 
su gėrymais ir kitais ant szer- 
<menų reikalingais daigtais bet 
ir su gatavu grabu. Kaipgi 
nebagė susirūpino pagėrėjusį 
ant sveikatos kunįgą rasdama. 
Pasirodė, kad daktarai ligos 
nepažino it per tat negerai 
nusprendė. Isz tos apmau- 
dos gaspadinė susirgo ir greit 
pasimirė, o tas grabas ir tie 
gėrimai ant jos szermenų su- 
sigadijo. Mat, kas kitiems 
dūbes kasa, pats į anas įpūla!

Ant pavasario vėl lietuviai 
pradėjo į Ameriką eiti. Sztai 
isz Žagarės parapijos Szaulių 
pav. isz. Budraiczių sodžiaus 
trįs vyrai iszėjo po 150 rublių 
pasiėmę. Nežinau, kaip jie 
davažiūs, nės dabar gali tiktai 
pirma kliasa važiūti ir reikia 
į Suvienytas Valstijas plau
kiant kelis szimtus ,rublių ki- 
szenėje turėti, nės be to ne- 
prima. (Turime pataisyti p. 
korespondento klaidą. Da 
bar galima pervažiūti per 
vandenį už 82 dol - 65 rublius. 
Red.) Aname kampe sieks
nis malkų apuszinių 5 rub. 
beržinių ir alksninių 7 rubliai.

— Skaisgiriuse, Szaulių 
pavietę, kur buvo kunįgą ap
vogę, tai, vieną vagį pagavus, 
ban kos bilietai atrasti.

Visi karės (vainos) geidžia, 
nės dabarnyksztis padėjimas 
yra neiszvengtinai sunkus. 
Gaspadoriai pardūda szieną 
žiemai nepasibaigus, patys su
prasdami, kad jo per daug ne
turi, bet ką darysi, kad pini
gų reikia. Prėkyba vėl taip 
prastai stovi, kad daugel kro- 
mų yra uždarytų, o tie, kur 
yra, tai ką tik ant savo iszeina. 
Žydai isz daugel Latvijos ir 
Kfaskolijos miestų varomi, 

žmonės su mokescziais ir nū 
skolinįkų spaudžiami, ponai 
bankrutavoja, kunįgai ir ti
kėjimas dideliame suspaudi
me, mokytiniai per karalisz- 
kas ir szventas dienas į cerk
ves varomi, lietuviszkos knį- 
gos baisiai persekiojamos. 
Daugel vietose paszaro gyvu
liams ir dūnos žmonėms trūks
ta. Ne visur žmonės gali dar
bą gauti, o gaspadoriai ne vi
sur gali algą užmokėti. Žo
džiu Sakant: bėda, bėda ir 
dar bėda! Vienos aszaros, 
dejavimai, o taipojau keiks
mai netiktai ant prastų laikų, 
bet ir ant maskolių parėdko. 
Pas mumis tai tik maskoliams 
urėdnįkams ir popams gerai, 
kurie mųsų prakaitą ir kraują 
siurbia už mųsų pinįgus mums 
ant sprando sėda, už mųsų 
pinįgus cerkves ir szkalas sav 
stato. Dėl togi nedyvai, kad 
kožnas tos karės laukdamas, 
atmainos ant gero geidžia, o 
kaip bus, tai vienas Dievas ga
li tiktai žinoti!

Pavasaris ir sziltas laikas 
ateina, szlajų kelią leidžia, 
vietoms ant kelio net plika. 
Daugumas džiaugias pavasa
rio laukdami, o maskolius, 
kaltinįku pasijusdamas, mili
ciją į kariumenęant Kovo mė
nesio varo. Milicijantai ren
gias dar ant Velykų namon 
sugrįszti, musztro pasimoki
nę, bet vargu tas atsitiks, jei
gu anūs ant vokieczių nuva
rys. Dabar,isz kožno pėksz- 
tinio batalijono, kur yra 500 
žmonių (5 rotos), pridėję 300 
žmonių (3 rotas) daro atsky
rius pulkus po 800 žmonių ir 
kožną dieną nū ryto iki va
karui mokina. Ir kareiviai 
ir aficieriai yra labai privar
go _

Teisingesni maskoliai, ma
tydami visokias valdžios ne
teisybes, kaipo tai kad sude 
burliokas visados su kataliku 
besibylodamas viražų gauna, 
nors neteisingai, visokius pris 
paudimus, ant galo matydami, 
kad jų tikėjimas nū valdžios 

paeina ir yra „kazionnas“, 
pradėjo daugumas į katalikų 
tikėjimą pereiti, jūktis isz 
cerkvių ir popų. Jeigu jau 
katrą su policija prispirta apie 
Velykas eiti į cerkvę ,.gavėti“, 
tai jie ten nuėję nebūtus daig- 
tus poj5ui primelūja, piragiu- 
ką suvalgo ir iszeina. Kaipo 
Szauliūse, Kaune ir po kitus 
miestus maskoliai cerkvėse 
prie durių žvakutes pardūda, 
o per gvoltą nuvarytiems ten 
studentams ir kitiems katali
kams dovanai dėl deginimo 
anas žvakutes dūda. Taigi ne
tiktai katalikai, bet ir geri mas
koliai porą minuczių tas žva
kutes padeginę į kiszenes de
da. Maskoliai pamatę kad 
katalikai neturi žvakuczių, 
vėl jiems pridūda, prineszda- . 
mi anas. Tie paskui, tų žva
kuczių kįszenes prisidėję, į 
szunis ant u'lyczių laido arba 
su žydelkoms ant baronkų isz- 
maino.

Kalba, apie vieną poną, ku
ris choleros laike isz masko
lių susigaiszinimo pasinaudo
jęs, socijaliszkas lenkas žmo
nių tarpe paleido, ant to di
delius pinįgus, kuriūs, savo 
dvarą pardavęs, gavo, padėjęs. 
Pats į užrubežį pasitraękė.

Eržvilko parak vijoje, Re
siainių paviete yra viens su- 
bludęs žmogus Majauskis, per 
kurį žmonės turi daug nuken
tėti, labjausiai vasarą. Ans 
tada pusplikis po miszkus val
kiojas, arklius vogdamas, ant 
kelių užpuldinėdamas, bo-; 
boms krūtis pjaustydamas, 
atėjės į trobą, geriausių val
gių ir mėsos ant kelio reika
laudamas. Policija jau jį ne
kartą buvo nutverusį, bet pa
leido, nės maskoliai nenori 
be užmokesnio ligonbutije va
ri jotą laikyti. „T-g u 1 —- sako 
jie — ans sav po svietą besi
maitina!“ Musų pinįgus ant 
musų nelaimės moka masko
liai suvartoti, dėltogi ir va- 
rijoto neatima, besidžiaugda
mi, kad tas jiems padeda žmo
nis varginti.



164 Vienybe .>
komitetas žydiszkos— Bjgoje maskolius aficie- Taigi 

rius maskolių politechnikos emigracijos suraszė penkes- 
atudentą nuszovė. Jiemdviem deszimtis pamilijų, szelpdamas 
•usiginezijus kokiam ten szin- pirįgais, kurios veikiai bus 
kiuje ar smagioje vietoje, po- iszkeltos į Ameriką, 
liteebnikas aficieriui apalietus Nežinau kas isz to iszeis, ar 
nudraskė. Tas szaukė, idant nebus tiktai blogai dėl Lietu- 
ans jam pagrąžįtų (nės kariu- vos — prasiretįs labai mies- 
menėje yra tai didelė negar-1 telių gyventojai, daug namų 
bė) grumodamos, kad jis aną paliks neužimtų, o musų žmo- 
nuszaus, jeigu jam apalietų nės, rodos, dar nėra pakakti1- 
neatidūs. Prie savęs aficie- nai pasirdszę dėl užėmimo žy- 
rius revolverio neturėjo, taigi dų apleistų vietų prekystėje, 
nusiuntė savo denszcziką į Reikia mums apie tą gerai pa- 
kvatierą aną atneszti ir vėl sirupįti — žmones visokiais 
uaukė, idant jam politchni- budais raginti prie to, įkalbi 
kas apalietus atidūtų, 
▼imu grūmodamas, 
ir tada 
aną ant vietos.
dabar ir
bijodamas, taipojau nuaiszo- 
▼ė. Ir patys tarp savęs mas
koliai pradės besižudy ti!

Ana banko urėdnįkas, ku
ris Jelgavoje nusiszovė, buvo 
tiktai 500 rublių pinigų Pa* 
ėmęs, kurtūs draugai papildy
ti norėjo; bet, gal gėdos bijo
damas, nusiszovė. Daugumas 
jo gailisi; sako, kad smagus 
vaikinas buvęs.

Jau atdrėkys netiktai die
ną bet ir naktį buna. Jau 
išmotą sniego nū laukų nu
varė ir vandū ant upių atsi 
randa. Bet ne taip lengvai 
upes paleis, ledąM storas vie
toms ant pusės sieksnio.

Sveikinu skaitytojus su 
Velykų szventėmis ir linkiu 
kožnam to, ko kas nori: dėl I 
biednų pinigų, dėl įsimylėju
sių moterystės stono, dėl tėvų 
gerų vaikų, dėl teisingų isztu- 
rėjimo, dėl griesznų pasitaisy 
mo, dėl įsiskolijusių skolos at
lyginimo ir Lietuvos labo su
laukimo. Kiauszinius musz- 
darni, tėvynės vargus atsimin
kite ir sutikime būdami apie 
Jos gerą mislykite. Vieny
bės mums kūdaugiaus reikia. 

Žaltys.

f

nuszo- nėti, pertikrįti, perspėti, kad 
Kad tas nemiegotų, kad nebūtų pai- 

neatidavė, nuszovė kais ir mulkįais; kitaip gali 
Sako, kad musų miestelius užsėsti de- 

aficierius, katargos szimtį kartų piktesni ir pa- 
ojingesni dėl musų giminės 
musų didžiausi neprieteliai, 
naikintojai, maskoliai.

Todėl gi ir jus amerikieczia 
broliai, pamislykite ir pasi- 
rūpinkite apie szitą taip dėl 
mųsų vargingos tėvynės svar
bų dalyką!

Kurie užsidirbote sziek tiek 
graszio ir maždaug numanote 
apie prėkystę (kupczystę),grįž
kite j savo gimtinį kampelį, 
kame atrasite placzias vietas 
dėl triusėjimę. Tą darydami 
pragyvensite neblogiau, turė
site ramumą ir linksmybių 
daug saldžiųjų, gyvendami 
tarp savųjų, o l^as nemažo svar
bumo, prisidėtumėt nemažai 
dėl pakėlimo, pagelbėjimo sa
vo tėvynės, savo brolių.

Isz Kitur.
—- Suv. Valstijos.

York‘iszkas dieninis laikrasz- 
tis , Recorder“ susimislino ap- 
garsįdams konkurenciją dasi- 
žinoti, kuri isz arnerikiszkų 
moteriszkųjų turi mažiausią 
koją. Redakcija to laikraszczio 
davė padaryti ezeverykaiezius 
nū 7 colių ir užpraszė per laik-

Maskolių vyresnybė įsakė I rasztį visas moteriszkas atsilan- 
iszeiti visiems žydams isz cie- kyti ir mėgįti apsiauti anūs, 
sorystės, kurie neyra ukėsais. ezeverykaiezius. Ikiezioliai

New

nei vienai amerikietei nepasi 
sekė tai padaryti. Vardas tos, 
kuri apsiaus tais czeve^ykai- 
cziais, bus iszsiųtas aukso Ii 
teriomis ant anų czeverykų, 
kuriūs paskui iszsiųs ant visa- 
avietinės parodos į Chicago.

Ypatus konkursas!

— 27 d. Balandžio, t. y. ke
liom dienom priesz atidarymą 
visasvietinės parodos Chica- 
go‘je (paroda bus atidaryta 
1 d. Gegužio), New York*o 
porte bus paroda kariszkų 
įvairių vieszpaczių laivų. To
je parodoje •> turės dalyvUmą 
14 arnerikiszkų laivų, 8 ang- 
liszki, 5 maskoliszki, 3 pran- 
cuziszki, 3 italiszki, 2 vokisz- 
ki ir po vieną laivą atsiųs Ho- 
landija, Chili, Japonija ir* 
Portugalija.

Kersey‘ui Co» Likkit sveik 
visi.

John Oleson, galvijų prekė- 
jas.

— Prancūzijos Ribpt‘o mi
nisterija, kuri vos 11 nedėlių 
buvo laikiusi valdžią, ketverge 
(30 d. Kovo) atsisakė nū savo 
urėdų. Pracuzai paskutinia
me laike nū laiko prasidėjimo 
garsaus Panamos skandalo 
yra taip nelaimingi, jog nega
li atrasti savo iszrinktųjų (de
putatų) tarpe vyrų apt kurių 
galėtų visiszkai užsitik0ti, leis
dami jiems ilgesnį laiką pasi- 
cįarbūti prie valstijos rėdymo.

Nekurie rodija atleisti da
bartinius deputatus, o į jų vie
tą iszrinkti kitus, ant kurių 
tauta geri aus. galėtų pasitikė
ti ir kurie nežemįtų taip Pran
cūzijos vardo.

— Jam nū nekurio laiko 
laukta su nepakantrumu pri
buvimo į New York‘ą ,garlai
vio Naronic. Dabar laikrasz- 
ežiai pranesza, }og 29 d. Kovo 
vilnys iszmetė ant marių kran
to West Virginijoje užpeczė- 
tytą bonką, kurioje rasta 
laiszką nū paskendusio laivo 
Naronic vieno pasažieriaus. 
Šztai kaip skamba tas laiszkas 
nūilsincziųsi dabar ant jū
rių dugno: ,,3o 10 m. po pie
tų 19 d. Vas.“ laivas Naronic, 
ant marių. Tam, kuriam pa- 
teks į rankas sžis rasztas: 
Radęs szį rasztą praneszk 
tamsta musų agentams, jei jie 
pirmiaus neiszgirs, jog mus 
laivas baigia skęsti ir taip di
delė audra iszkilusi, jog nega
lima iszsilaikyti ant botų. 
Vienas botas nuskendo su 
žmonėmis ir daigtais, kuriūs 
ant jo sudėta. Iszgelbėk mus 
Dieve nū smerties! Mus už- ♦ 
gavo ledinis kalnas ir. baisi 
audra su sniegais mėtė mus 
apie porą valandų sziau ir ten. 
Dabar ant mano laikrodžio 20 
minutų po trijų ir laivas kū i 
neapsemtas visas . vandens. 
Draneszk tamsta agentams ant 
Drodvpay, New York‘e, 

*
M

i

— Bulgarijoje^ kaip žinote, 
maskoliai nemaž koszelienos 
privirė, norėdami žmonis su
kelti priesž dabartinį tos 
vieszpatystės kunįgaiksztį 
Ferdinandą ir nesigailėdami 
pinjgu papirkimo ir pat
raukimo į savo pusę kūdau- 
giausiai prakilnesniųjų bul
garų. Bet nabagams masko
liams ir jų szalinįkams nela
bai sekasi Bulgarijoje: tūjaus 
pasirodo jų vyliai, o žmonės 
nenori klausyti jųjų pakursti- 
nimų.

Neseniai net Bulgarijos me
tropolitą Klemensas kunįgaik- 
szczio gimimo dienoje per pa
mokslą kėlė žmonis, priesz 
kunįgaiksztį, žinoma, būdams 
papirktu maskolių, o taipgi 
kaipo atskalūnas (stacziati 
kis) neapkęsdama katalike 
kunįgaiszczio. Žmonės bet 
nei nepaislijo klausyti metro- 
politos, pasakė jam, kad dau 
giaus tokių pamokslų nebe
sakytų, o kad szis nepaklausė 
jų praszymo, tai gyventojai, 
sugavę, jį, isztrėmė į vieną

Negalima pagirti ežios sav- 
valios žmonių, bet szis atsi-
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tikimai kūaisžkiausiai parodo, 
jbg bulgarai labai myli ir 
gūdoja savo kunĮgaiksztį; 
Paskutiniame laike Bulgari
joje permainyti nekurie kon
stitucijos punktai, tarp kurių 
iriinavotinas yra punktas apie 
tai, jog vieszpataujantis ku- 
nįgakisztis gali būti ir kata
likas, tūm tarpu kad pirmiaus 
tik stacziatikis galėjo būti. 
Maskoliai ir jųjų szalinįkai 
bulgarai, fanatiszkai neap- 
kencziantiejie katalikų, pakė
lė baisų trukszmą, bet visū 
menė bulgaru pasiliko iszti- 
kiniais savo kunįgaiszcziui.

• • **

•— T^fegrains isz Beri i no 
pranesza, jog pirmą dieną Ve
lykų suaresztavota 4 aficierius 
ir 3 geležinkelio urėdinįkus, 
kurie buvo susitarę su dina
mitu suplaiszinti trukį(treiną); 
kuriame važiūs kunįgaiksztis 
Ferdinandas szią nedėlią į 
Viareggio, kur ves už moterį 
Mariją Luizą, dukterį Parmos 
kunįgaiszczio.

; — Maskolijoie daros dide
li sumiszimai, netvarkos (ne- 
parėdkai) netikt isz priežas
ties choleros, kuri- žiemavojo 
keturiolikoje pietinių guber
nijų ir kasdiena nemažą skait
lių gyventojų iszvarė pas 
Abraomą ant pietų, bet ir 
isz kitų priežasczių. Vyres
nybė norėdama isznaikįti cho
lerą ir gelbėti žmones užkrės
tose rėdybose, isrfRhintė ten 
daugybę gydytojų. Szie t gy• 
dė, gelbėjo, kaip įmanydami, 
žmonis nū myrio, nurodyda
mi jiems sykiu, kaip turi už
silaikyti, idant neužsikrėstų 
epidemija.

Žmonės tamsus, matydami 
jog daktarai mažai apsirgti- 
.šių tepagydo, ėmė sznekėti 
kame daugiau daktarų, tenai 
daugiau žmonių serga ir 
mirszta (aklybė!), pradėjo 
manstauti, jog- gydytojai ne
naikina choleros, bet dėl savo 
pelno platina ją ir apsirgu- 
sįus žmonis liepia gyvus dar 

pakasti, [nyko ardyti, drasky
ti ligohbuczius, vaidyti, musz- 
ti gydytojus. Vyresnybė dėl 
nutildymo sumiszimo užtrau
kė ten kariauną (vaiską). 
Teisdariai daug maisztinįkų 
sukiszo kalinį, o 20 nutarė 
ant smierties, bet caras dova
nojo jiems gyvastį. Vyresny
bė patyrusi, jog tų sumiszimų 
priežastis yra "tamsybė, ne- 
apszvietimas žmonių, atspau 
dė tukstanczius egzempliorių 
knįgelių, kuriose apraszo pa- 
puliariszka kalba piktybę, 
paojų choleros ir geradėjystę 
bei reikalingumą daktarų ta
me dalyke. Tas knįgelee dy
kai liepė dalinėti tarp prastų 
žmonių po visą Maskoliją, o 
ypatingai ten, kur buvo su- 
miszimai. Negana to, mas
kolių vyresnybė apgarsino, 
kad ir daktarai su apszviestu- 
nais isz savo pusės stengtųsi 
apszviesti žmonis tame dalyke, 
iszdūdami knįgeles tinkan- 
ežios įtalpos ir dalįdami jas 
dykai žmonėmis. Taip ir sto
jos: paplūdo daugybė knįge
lių tarp maskolių ukinįkų, net 
ir į musų krasztą atsidangė. 
Bet maskolių anarchistai taip
gi nesnaudė, matydami ^erą 
progą dėl praplatinimo savo 
pažiūrų tarp žmonių, iszmėtė 
szimtus tukstanezių broszurų, 
kuriose kaip ant delno paro 
do savo sąjausmą, savo užma
nymus labai malonius ir pa- 
lengvinanczius praszcziokų 
būvį, o isz' kitos pusės baisų 
jungą, be mieros prispaudi
mą prastų žmonių įvairiomis 
mokestimis, visokiomis plynė
mis, rando neteisybėmis. Kad 
nebūtų tas neapkeneziamas 
randas, žmofiės butų laimingi, 
galėtų gerti uliavoti kas die
ną, o ne prasigertų, nės gautų 
po tris kapeikas bonką „rus- 
kavo dobrą‘‘, alaus gorezių po 
penktuką, ir kitus daigtus 
kelis syk pigiaus galėtų pirk
ti ir t. t. ■ Kari u menę, sako, 
ne dėl ko kito užlaiko valdžia, 
kaip vien ęlėl paežių žmonių 
suvaldymo, didesnio prispau

dimo.
Žmonės prasti, perskaitę 

knįgeles minėtos įtalpos, pra
dėjo tarp savęs sznekėti: ,,aa! 
dabar jau žinom, dėl ko 
pas mus badas, dėl ko cholera 
ir kokios geradėjystės musų 
vyresnybės, kuri savę garsino 
apgynėja, globėja ir szelpėja 
musų, vargdienių. Pradėjo' 
netik neklausyti, niekįti savo 
perdėtinius, policiją, bet dar1 
užpuldinėti ant jos, muszti 
ją, kame sugriebę. Policija 
nieką nebeveikdama pasi- , 
kvietė kareivius ant talkos, 
bet žmonės pamatę sziūs, la- 
bjaus pyksta, labjau įnirszta, 
sakydami: „mat, kaip iszsipil- į 
do žodžiai anų knįgelių, jog 
vyresnybė ima mųsų vaikus 
į kariumenę, netiek dėl apgy- 
nimO mus nū neprietelių, kiek 
dėl mus paežių prispaudimo. j 
O teisybė, vaikus vartoja dėl 
nuskriaudimo tėvų jų!“ Ne- 1 
žinia, kas iszeis- isz to, jeigu 
cholera szią vasarą pradėtųI 
vėl smarkauti.

Garsesni anarchistai, kurie 
pakėlė per gudrią agitaciją 
tokį sumiszimą, iszspruko į 
Ameriką. " GV.

— Cholera Maskolijoje jau 
pradeda dūti apie savę žinią. 
Pe/eitą seredą jau buvo offi- 
cijaliszkai apgarsinta, jog P:f- 
dalijoje wkaš nedėlią apsej’ga 
cholera į 150 žmonių, isz ku
rių mažiausiai 50 numirszta.

Ant ryt (ketverge) telegra
mas pranesza, jog jau ir pa
ežio j e Petrapilėje aiszkiai pa
sirodė cholera, nors valdžia 
stengiasi užslėpti skaitlių 
mirsztanczių. Isz provincijų 
valdžia apturėjo tokias žinias, 
jog ministeris vidurinių daly
kų paliepė atidaryti mediko - 
sanitariszkas stotes ant upės 
Volgos, ypacz kur pereita va
sarą siautė cholera, iszvaryda
ma tukstanczius žmonių į aną 
svietą.

Vardan teisybes.
(Pabaiga).

Toliaus p. Szliupas savo 
straipsnyje „Katalikystė ir 
Tautystė“ klausia: „o Kata
likyste ar buvo kūmet ir kur 
nors paramų tautystės?“ Ant 
to atsakau —

a) Katalikystės nėra sie
kiu gaivinti direete tautys
tę, nės jos idėja yr‘ skelb
ti žmogijai apreiksztą nū Die
vo tikėjimą ir duszių iszga- 
nymą.

b) Katalikas tu r* mylėti sa
vo tautystę (o tūmet yra ka
talikystė tautystės pamatu), 
nės Dievas tą meilę įkvėpė į 
jo szirdį. — Kristus žodžiu ir 
paveizda (priklodu) savo tą 
meilę sustiprino. Skaityk, 
Jonuk, Evangeliją, o persiti- 
krįsi, kaip Kristus „savo mi
nią“ glaubėjo. Prisižiūrėk* 
gyvenimams szventųjų, kaip 
jie stengėsi iszvadūti savo tė
vynę isz nelaimių, neszdami 
pagelbą kentėjimuse, maldo
mis praszydami Dievo palai
minimo.

c) Tikri tik mylėtojai kata
likystės buvo tikrais mylėtojais 
ir savo tautystės. Ne mano 
tai iszmislasy ai e istorijozophi- 
ja tą nurodo. Dante Alli- 
ghieri, Karolius Didis, Liu
dvikas XIV, Jonas III, Teo- 
dosius Ispanas, Leonas Didis, 
Micjiael Angelo — Buonarot- 
ti, Morus. O'Connel ir mųsų 
Mickus buvo dideliais savo 
tautystės mylėtojais, o kūm-gi 
jie buvo, jei ne duszia ir kunu 
katalikai ? Mat* katalikystė 
yra paramų tautystės.

Musų Giordano Bruno 
toliaus raszo, kad „tautys
tė atsirado su gadyne, kada 
žmones ėmė savo kalboje pa
geidauti mokslo, rasztų“. Ti
kras šaltum mortale literatisz- 
kas. Jei&u tautystės idėja tik 
tada atsirado, tai turėjo kada 
nors prapulti. O kada tie 
mokslai ir rasztai atvyko pas 
tautas frankų, anglų, vokie-



, italiszkai kalbai, gyveno pirm 
užkovojimo Konstantinopolio, 
Ficino, Boccacio, Collucio, Pe 
tvarka, Florentini, Cosma Me- 
diceus ir popiežiai visose tau
tose tėvynės meilę uždegė

• klassikų rasztais, Konstantino
poliui da tebebūnant graikų 
rankose. O kūmgi tie vyrai 
buvo, jei ne katalikais? TPaipji 
priežasczia įgijimo tautystės 
idėjos buvo katalikystė.

Tautystės idėją jokiu budu 
nesudrutino reformacija, nės 
tą įdėja buvo įsi kepėjus ir žy
dėjo; taiposgi. ne Liuteris pir
mas iszvertė Bibliją į prigim
tą kalbą, tik pirmutinis, kuris 
tą reikalą suprato, buvo EI- 
prikiš Grammaticus arcivys- 
kūpąs Yorko, kurs netiktai 
Bibliją ale ir Dialogus Griga
liaus Didžiojo perdėjo į ang- 
liszką kalbą. — Ergo — Ka
talikystė ne nupuldino, kaip 
nutarė p. Szliupas, bet iszkėlė 
tautystės idėją.

O kas užlaikė nū pražuvimo 
Homerų, Virgilių, Tacitų, So- 
phokles‘ų', Livių, Sallustių, 
Claudianų, Ciceronų, Horacių, 
Terencių ir kitų rasztus, kurie 
praplatino patri jotismą, jeigu 
ne Bažnyczia? Ergo *) — ka
talikystė pagimdė tautystės 
idėją jaunesnėse tautose.

*) Ergo taigi.
Isz klaidingi^ premissų turi 

iszeiti ir klaidinga konkliuzija 
— taip mokina logika.

Lenkija ne dėlto prapūlė, 
kad katalikai ėmė spausti 
kalvinus, liuterius, arijanus 
ir t. t., tik dėlto, kad netikusi 
buvo jos konstitucija ir jos 
iszpildymas. Lenkija, kada 
gynėsi nū kitvierių, buvo sy- 
linga ir aprauni; prapūlė — 
kada iszjūkiamas buvo tikėji
mas. — Nemesis už tai neap
lenkė Lenkijos, o rasi ji pa
tiks ir mųsų bedievius.

ežių, ispanų,? ,,Mat kada
Konstantinopolis papūlė —sa-

t. y. 1453 ra.“. Gerai — pri
sižiūrėkime areziau.

1) Romėnai ir graikai iki 
laikui Konstantino Didžiojo 
turėję mokslinyczias, jųjų 
mokslai, jųjų tautiszka litera
tūra ir pirm įsteigimo Bospho- 
rinės sostapilės (Konstantino
polio) klestėjo, taigi ar jie ne
žinojo, kas yra tauta? ar ne
mylėjo savo tėvynės? savo 
kalbos? budo? padavimų? ar 
neturėjo savo dainių, istorikų, 
pįilozophų, daildarių iki ket- 
vfrtąųi szimtraecziui ? —Ką 
atsakys p. daktaras?

2) JVDa Konstantinopoliui 
bebūnant Bizantijos ciesorių 
soetapile, frankai turėjo savo 
mokslinyczias, daininįkus ir 
rasztus savo kalboje, ar tai 
jau jie nebuvo tauta jaunesnės 
gadynės? Matome kad užko- 
vojimas Konstantinopolio nė
ra vienatine priežasczia užgi
mimo tarp žmogijos tautystės 
idėjos.

3) Deszimtam amžyjė spin
dulys tautiszkos literatūros 
žybtelėjo tarp anglo — saksų, 
kada da Konstantinopolis bu
vo liūsas. Mat pirm Kon
stantinopolio nupūlimo 15 
flzimtmetyje, pirm atgaivinimo 
Italijoje meilės klassikų (ku
ri klestėjo IX, X, XI ir XII 
amžiūse toje žemėje) „ir. pirm 
užgimimo“, kaip raszo p. Szliu
pas, tautų literatūros, turėjo 
tautos saviszką literatūrą ir 
klassiszką — buvo įgiję idėją 
tautystės dėka tik katalikys
tei, kad katalikiszka dvasisz- 
kija užlaikė klassikų rasztus, 
kurie buvo szaltiniais jaunes
nės tautystės. Niekur Euro
poje, nerandam rasztų savo 
kalboje tarp jaunesniųjų tau
tų, apart skandinavų, priesz 
jgijimą krikszczionybės, bet 
tik po jos įgijimui. Taigi 
tautystės ėsybę atrandame vir- 
tualiter et active katalikystėje.

4) Dante Allighieri, kurią 
savo rasztais padėjo pamatą 

randui būnant katalikiszkam, 
karalystės tos turtingos ir sti
prios buvo; sziądien su radi- 
kaliszkoms formomis rundas 
ti| tautų vos kvėpūja nugrims-

dęs iki ausų moraliszkam 
dumblyne Panamos įr iszplė 
szime bankų Romoje. Ar ne 
taip tamsta daktare? 
į spaviednį, o vagia!

Neina

priesz Romos popiežių, tik nū 
Enrikio ir Elzės laiko priesz 
moliocha reformatiszkos Ang. 
lijosj. Ir vaikiszczias apie tai 
nuvokė, o p. Szliupas to neži- 
noJ. -

Toliaus apszviestunas lie
tuvių skelbia, kad „katalikys
tė ardo tautų pamatą platyda- 
ma aklybę žmonių“. Klausiu 
iszkilmingu balsu, kur argu- 
'mental? Jeigu tų mokįtas 
daktaras nepadūs, tai isztiesų 
kožnas palaikys jį už neap-I 
szviestuną ir ignorantą. j

Lietuvos kunįgai netingi
niauja apie mokslingumą žmo
nių, o isz rundo attribucijos 
negalėdami kisztis, neturi pro
gos apszvietimo tėvynainių.

Ant galo isztarsiu porą žo
džių dėl žinios p. Szliupo kas 
link jo nūmonės apie Amerikos j 
mokslą. Ir taip: kur liūsybė 
politikiszka, ten turtas — kur 
turtas, ten daugumas Visokių 
institucijų — ir mokslas kles
ti. — O kad Amerikoje yra 
liūsybė politikiszka, — taigi 
mokslas ir pramonystė klesti. |

Gyvękim su tikyba Kep* 
ler‘io, Euler‘io Steffens‘o, 
ScbberPų, Delus‘o, Cuvier‘o, 
Bidt‘o, Secchi‘es Moignd, Ko- 
pernik‘o,Cliaudiana, Bernards, 
o ne su pusmoksliais ir bedie
viais Giordanu Bruno, Prou- 
don‘u, Darwin‘u, Marx‘u, Ra- 
vashobiu ir Most4u (anarchis 
tais), Voigtfu, Ingersoll‘iu,| 
Szliupu, Dembskiu et consor- 
tipus.
su

pramonystė klesti.

Su mums teisybė 
jais melas.

Teisybės tarnas

geras 
ivo

I

(Tsz latv. guldė L.)>
Tyrmiszkių Andrius buvo 

vaikinas, 
skaistus 
mėlynos 

Jo veidas 
kaip obūlys, 

kaip dangus,

Nū

augumu jis buvo dailus kaip 
eglė. - Kad apsivilkęs savo 
medsargiszkus žaliai iszkantū- 
tus szvarkus, szventdienyje su 
savo draugais eidavo bažny- 

Iczion, tai neviena mergina 
Į slaptu savo akį užmesdavo, o 
net tūla mergina be žinios mo 
tinos norėjo tapti jo drauge. 
Bet Andriui visai nebuvo gal
voje jokia mergina. Jis apžiu< 
rėdavo miszką, medžiojo ir 
tankiai atneszdavo į dvarą sa
vam boronui nevieną riebią 
stirną užmuszęs.

„Nu kaip einasi, Andriau?“ 
sykį užklausė baronas.

Negerai, ponuti“.
„Kas tav kenkia?“ 
„Visai nesiseka su ūke

to laiko, kaip mano motina 
numirė, jokios tvarkos nėra 
namūse. Kol asz esu miszke, 
bernai tinginiauja, o sena įna
mė (kampininkė) snaudžia. 

I Lauko darbai vis pasilieka 
užpakalyje, o visi kaimynai 

Į isz manęs jūkiasi!“
„Tas man nepatinka, An

driau. Tu esi gūdingas, 
brangus vyras; asz mislyju, tu 
į savo motinos vietą gali gauti 
tokią, kuri tav apžiūrės ūkę, 
kada tu pats esi miszke“.

„Asz jau seniai apie tą da 
lyką esu permąstęs, ponuti, 
bet nė vienos negaliu rasti isz 
savo giminės“.

„Niekai! kam isz giminės- 
apsipacziūk!“ 1 t

Andrius tapo kaip nū ug
nies užgautu Jis nusigandęs 
žiurėjp į poną. Apie tokį da
lyką jis visai nebuvo mąstęs.

„Nu, ar taū nėra nei viena 
mergina pažįstama?“ ponas 
klausė.

„Ne, ponuti, isz kur ežia 
bus. O priegtam asz visai 
nežinau, isz to ar gali kas ge
ro būti“.

„Kodėlgi, ne?
„Asz nežinau, ponuti, kaip 

tą dalyką padėti“.
Ponas pradėjo jūktiesi.
„Czia visai yra menkas da* 

lykas. Apsižiūrėk, kuri mer
giną tąv geriausiai paliuką,

u
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„Beveik butų gerai nueiti“.
Andrius iszėjo. įteikia 

gelžį kalti, pakol karsžta, taip 
jis durnojo. Bet jū arcziaus 
jis artinosi prie kalvio namų, 
jū linksmesnė darėsi jo szir- 
dis. Galop jis apsistojo, pa
lenkė kepurę ant antros au
sies, apsisuko ir grįžo nation.

„Nu, ar buvai?“ užklausė 
jo Grandas, kaip už kelių die
nų susitiko pamiszkyje.

„Ne, nebuvau“.
„Kodėl nebuvai ?“
„Bet, dėde, kad ji man ne

labai patinka?“
„Tai pasijieszkok kitą“.
„Bet, dėde, kaip tai galima 

žinoti, kuri mergina geriausiai 
patinka?“ Andrius užklausė 
ir lauže alksnio szaką, kurią 
laikė rankose.

„Matai, Andriau“, senis pa
mokino, „kad tu apglėbsi 
merginą ir ją nubucziūsi ir 
gautas bucziavimas tav rody
sis būti Dievo dovana, o tu 
apie szią merginą d u mosi die
ną ir naktį, jei ji tav niekad 
nenyks isz atminties, tai tu ją 
myli. — Ryt man reikia eiti 
pas kalvį pasisznekėti apie 
naujų ratų apkalimą, tai gali 
su manimi eiti drauge“.

Ant ryto Andrius apsivilko 
naujais szvarkais ir ėjo po
draug su dėde svecziūsna, 
Kalvis j ūdų priėmė labai ma
loniai, įvedė stubon, papraszė 
prisėsti ir sznekucziavo. Už 
valandėlės įėjo dailiai pasipū- 
szusi skaisti mergina. Plau
kai jūdi, kaip naktis, veidas 
— tai pienas ir kraujas, akys 
žėrėte žėri, maža noris truputį 
augsztyn užriesta — žiūrėk, 
tai buv& Anė. Ji maloniai 
pasveikino sveczius, apdengė 
skūmę (stalą) balta it sniegas 
skūmdangte, padėjo pries^ve 
c^ius dūną, pieną, sviestą bei 
sūrį ir meldė, kad svecziai 
priimtų, kaipo Dievo dovaną. 
Vienu žodžiu ji buvo grakszt 
mergina. Ji prisidėjo prie 
sznektų, sprendė protingai, o 
Andrius negalėjo nū jos nė 
akių nuleisti. Kaip ji į jį

tad nubucziūk ją szirdingai ir 
paklausk, ar ji nori būti tavo 
pati. Szį dalyką toliaus ap
tupiąs bažnyčzia“;

Andrius iszėjo nū pono, ne
bedainavo kaip pirmiaus, ne
bebuvo linksmas, o aut jo vei
do buvo galima skaityti rū
pestį. Ateinantį nedėldienį 
jis, po dievmaldystei iszėjęs 
isz bažnyczios, atsistojo prie 
liepos szalia tako, kuriūmi ei
na žmonės isz bažnyczios, ir 
akyvai prisižiūrėjo einanczio- 
mis merginoms. Bėt kur buvo 
buvusios jo akys; ikisziol ? Jis 
matė daug skaisczrų merginų, 
o kaip kuri daili ir į jį meiliai 
pažiurėjo, taip kad jam nela
bai gerai pasidarė ant szirdies. 
Ant galo Andrius persrliudy- 
jo, kad jam labai daug mergi
nų patinka. Kurią-gi jis da
bar isz jų turi sav apsirinkti 
per draugę? Taip, su tūmi 
apsįpaczi avimu buvo ypatin
gas dalykas. Andriui po tei
sybei buvo didis ' vargas. 
Kaip jam buvo tokis vargas, 
tai jis nuėjo pas savo tėvo 
draugą, mažo dvaro ekonomą 
Grandą; szis jau žinojo >apie 
viską. Taigi Andrius iszpa- 
sakojo jam visus savo szirdies 
rupesczius. Senis nusijūkė, 
iszkratė isz savo pypkės pele-^ 
nūs, prikimszo tabako, užrukė 
ir tada tarė:

„Ar taip, sūneli, pacziū tiesi 
nori. Nu, apsivesk su didžio 
dvaro kalvio Ane“.-

Kalvio Anė buvo daili, lep- 
ni (puiki) mergina, skaistų 
veidelių ir įvairaus dažo ska
rytėmis pasipūszianti. Akelės 

^jos aniūliszkai žibėjo. Skais
ti, tai skaisti, visoje apielitikė
ję skaistesnės merginos nebu- 

r ■ . f < •„Bet ar ji už manęs tekės?“ 
Ąndrius abejojo.*

k „Kodėl gi ji netekės. Pat
sai kalvis man andai sakė, 
kad tu tiktum būti jo žentu“.

„B,ęt asz ją dar gerai nepa
žįstu?“

„Veik įsi pažinsi. Gali pas 
jūs apsilankyti“, 

pažvelgdavo, tai jis paraudo- 
nūdavo kaip vėžys, susiniaiszė 
ir žiūrėdavo į žemę. Po pie
tų kalvis užpraszė Grandą, 
kad eitų su j ūmi į kalvę pa- 
sznekėti apie ratus. Andrius 
ir rengėsi eiti su jais drauge, 
bet Anė ant jo taip , savotisz- 
kai pažvelgė, jog jis vėl pa
raudonavo ir liko besėdįs.

Per valandėlę stuboje viesz- 
patavo tyla. Andrius suki
nėjosi ant kėdės, nežinojo ką 
pradėti ir troszko, kad, ne 
žinia kur būti, bile tiktai ne 
ežia prie skaisezios merginos.

„Kodėl tu ankszcziau ne
ateidavai pas mus podraug su 
savo dėde?“ galop Anė už
klausė.

„Asz niekur nevaikszczio- 
ju“.

„Kągi tu darai szventdienių 
pavakarėmis?“

„Vaikszczioju po miszką“.
„Bet tai gali būti labai nū- 

bodu ?“
„Visai ne. Nū mažens esu 

pripratęs prie miszko, ir jis 
man labai patinka. Pavasa
rį ten žiedai žydi ir paukszte- 
liai kaip aniūlėliai gieda, va
sarą ten yra labai malonus pa
vėsis, rudenį vėjas smar
kiai krokia per medžių viražu- 
nes ir krato pageltusius lapus, 
o žiemą medžiai yra taip gry
nai balti, kaip prisiglaudi prie 
prisnigusios eglės szakų, tai 
nusivelia baltas sniego debe
sys“.

„Tu szneki visai kaip koks 
mokslainės mokįtojas“, Anė 
ji pertraukė ir taip pradėjo: 
„Bet man miszke bailu, ten 
nematyti jokio žmogaus, jo 
kaip prisiartina tamsa, tai 
menka szakelė ir kelmelis pa
sidaro baidyklėmis, o kožnas 
trukszmas atsiliepia taip bai
siai, jog net sziurpuliai eina 
per kaulus“. *'

)„Asz to baimingumo visai 
nesuprantu. Kas su miszku 
yra apsipratęs, tam jis yra ge
riausiu draugu. K^d tu gy
ventum mano namūse, tai ir 
tav miszkas patiktų ir butų

malonūs“;
„Tai tako namai yra vidd- 

i’yje miazkof“
„Taip, isz dviejų szonų yra 

miszkas, o isz treczio ežeras. 
Asz ten gyvenu kaip koke ku* 
ningaik.sztis, nėsa kaimynų 
arti neturiu. Man yra labai 
daili stuba, ųidutiniszkas so
dnelis, o viduryje kiemo kup
li liepa. Ten asz noriai at
sisėdu vakare, ten viskas yra 
tylu, ir tad asz mąstau apie 
savo ge^ą, seną matuszę. žiū
riu į dangų ir mąstau, kaip 
tenai ji gyvena ir meldžia 
Dievą už manę, kad man ežia 
gerai sektųsi.- Man gerai se
kasi. Tiktai tankiai savo 
mielą motinėlę apgailistauju: 
nėra kam mano ūkę pridaboti, 
kaip pats esu miszke. Kitų 
rupeszczių man nėra, o maži 
nameliai taip man yra malo
nus, jog jūs už jokius pinin
gus neatidūcziaū. Asz mis- 
lyjau, kad ir tav ten patiktų“.

„Ne, dėl manęs ten butų 
pernūbodu. Matai, asz norė- 
cziau gyventi tarpe pulko 
žmonių ir gražiai pasipūszti 
lepnais drabužiais, važinėti 
karietoje su dideliais, riebiais 
arkliais. Tad žmonės pristo* 
tų, kaip asz prt> jūs važiū- 
cziau, ir nusiimtų kepures“. 
Ir mergina taip skaniai jūkia- 
si ir žiuri į Andrių žėri n ežio
mis akimis, net jis apkaito. 
Tū tarpu įėjo kalvis su Grau
du. —

(Dar neviskas)

Padekavone
Kn. A. Burbos

„Vienybės" redakcijai ir iszleistnyei 
ui pasveikinimą varduvių dienoje, 

%
Kaipgi liūdna yr‘ gyventi 

Aszarų pakalnėj1!
Nors ženklyvai jau ir sensti:

Dvasia nepadangėj*!.. .

Turi dirbti, net kentėti
Nū savųjų skausmų, 

Noris trokszti Veik regėti
Tautos darbūs1 džiaugsmą.

.Juk nevienas tavo darbą



Vien dumblynan stumia, 
O neaykj baisų vargą

Tav ant peozių grumia.

Rodos, viską reik* pamesti,
Rasti kad ramybę: 

Nobs i nori pliauszkų kęsti,
Reik jieazkot* žemybę,

Kurioj4 prieszų užpylimus
Veik utmirszt galėtum 

Ir-gi dvasios nus4minimus
Amžinai nudėtom.

Betgi Smogus, kaipo žmogus,
Vis gy v A t‘ tebtrokszta: f

Nors gyvenines nepatogus,
Tautos dvasia szokszta

, Dėl tėvynės veikti, dirbti
Bent szapeliu kokiu, 

Nors pris‘eitu skaudžiai sirgti 
NA žmonių visokių.

Ir draugai nėsyk užmirszta
Jau tavą minėti: 

Rodos viskas jau antvirsta, 
Kad tavą lydėti.

Ką matai ir kur tikt žengi, 
Pragaras it daros;

Rodos, nieko nebįstengi:
Ant tavąs visk4s varos.

Bet, lietuvi, buki kantrus!
Nepaliaukk dirbėti 

Nė per metus, kitus, antrus, 
Nors reik daug kentėti.

Jųį^ats4randa tarp tautieczių, 
* Darbą kas rokftja:

<^Ąr isz vargszų ar turtieozių 
. Darbsztųjį g Adoja.

Tągui musų visAs4 darbAs4 
Bus tėvynės labas!

Tiųpil musų visAs4 vargAs4
NeszipsAj4 nelabas!

Tegul meilė ir vienybė
Tarpe mus pražydi! 

Tegul laimą ir dorybę 
Mus tauta iszvydi!

Bsiąd4 dži augs minga mano szirdis, 
Broliai, jums acziAja:

Lai tarp musų visų girdis: 
Lietuva gyvAja!

Tarp jaunųjų, tarp senelių: 
Lietuva gyvAja!

Tarp kaimelių ir dvarelių: 
Lietuva gyvAja!

Tarpo vargszų ir turtieozių 
Lietuva gyvAja!

Vis „Vienybėj444 tarp tautieozių: 
Lietuva gyvAja!

1893 m. Kovo 26 d.

Isz MMi dim AurtolJ
— Wanamie Pa. Padeda

me dėl žinios savo broliams 
lietuviams, jog ir mes Wana- 
mie‘s lietuviai geriaus prade
dame numanyti,kad reikia dir
bti visiems isz .vieno ant tėvy 
niszkos dirvos.

Musiszkė Gedimino drau
gystė laikė savo mėnesinį su
sirinkimą 12 d. Kovo, ant ku
rio tapo užklausta per perdė- 
tinį p. A. V., dėlko neauga 
musų draugystė, ir kas musų 
tolynžengystę trukdo. Atsa
kydama ant to klausymo 
draugystės sekretorius nurodė, 
jog mumis stokūja tvirtos 
meilės ir vėlai kad musų drau
gai, daugiausiai nei skaityti 
nenumanydami, nenumano, 
kaip reikia visą dalyką vesti. 
Taipogi nurodė ant to, jog 
musų draugystėje yra kittvie- 
rių\(liuterių), kuriė labjausiai 
trukdo augimą draugystės, po- 
draugiai ir „Susivienyjimo“, 
visaip kaip pliovjodami ir ki
tus atkalbėdami nū prigulėji
mo prie „Susivienyjimo“. 
Sąnariai vienu balsu nutarė 
iszlesziūti kitvierius isz drau-

i 

gystės knįgų, pagrąžįdami 
jiems įmokėtų pinįgų dalį.

Dabartės galėsime leng 
viaus kvėpūti ir galima saky
ti, jog augs musų draugystė 
ir „Susiv.“ isz musų miestelio k 
daugiauS sąnarių sulauks.

Sekretorius P. Sarpąlius. 
. < -

Szis tas.
— Szventa Genovefa. At 

tila, Gunnų karalius, atėjo su 
baisia kari u mene į Gaili ją 
/sziandieninę Prancūziją), iss 
curios jis norėjo pądaryti pli 
cą smiltyną. Nelaimingi kai
mų ir miestų gyventojai slaps 
tėsi po girias ir ūlas, patys 
paryžiecziai iszsigandę jau bu
vo pasirengę 
miestą, kada viena maža mer 
gaitė suriko: „broliai, neap 
leiskite miesto, kuriame gimė 
te ir\ižaugote; atsimįkite Ju

O

Po daugel vietų žinomas 
yra būdas prigaudinėjimo pir 
moję Balandžio dienoje: 
„Prim Aprilis“. Sako, kad 
tai yra diena atminimo, kada 
V. Jėzų Judoszius prigavo, 
per tat daugumas vengia nū 
to prigaudinėjimo, sakydami, 
kad tai nūdėmė [griekas]. 
Isz to prigaudinėjimo ant 
svieto ne tik daug jūkų, bet 
ir raudojimui buvo. Sztai 
Žemaicziūse taip tankiai pri- 
gaudinėjo, kad ir teisybei 
nieks nenori tą dieną tikėti. 
Sztai vieną kartą vilkas kai 
mo gale pradėjo ožkas pjauti 
r nors žmogus, kurs matė 
jerserginėjo, vienok nieks ne
norėdamos tikėti, gelbėti nė
jo ir visos ožkos likosi isz- 
pjautos. |

Petropilėje vėl buvo, suvi- 
sum kitoks atsitikimas. Ca 
ras Mikalojus mėgdavo labai 
tankiai į teatrą eiti,

ditą ir Esterą dvi silpni mo
terį, kurios Apveizdos tapo 
iszrinktos dėl iszgelbėjimo vi
sos tautos. Manę Dangus ap
rinko, idant jums apgarsį 
cžiau, kad jums nėra ką bijo
ti Attilos: musų miestas liks 
nejudįtas: tokia yra valia 
Vieszpaties!“ Ta jauna mer
gaitė buvo szyenta Genoyefa.
4 Atsitiko taip,' kaip ’ sakė 
szv. Genovefa: Attila, vietoje 
eiti ant Paryžiaus, kaip jis isz 
pradžių mislijo, i atsisuko ir 
patraukė ant upės Loire^

m as savo paakintas teatrines 
dramas. Teatro direktorius 
norėjo paežiam carui „Prim 
Aprilį“ padaryti. Taigi ant 
afiszų pagarsino vieną myli
mą caro dramą, o jam į teat
rą atėjus, iszstatė kortiųą su 
paraszu „Prim Aprilis“,paraszu „rnm Aprilis , anos 
dramos nerodydamas. Supy
kęs caras paszaukė pas savę 
aną teatro direktorių ir anam 
pasakė:

• — Tu taip gražiai Petro
pilėje moki „Prim Aprilį“ pa- 

patraukė ant upės Loire^ Ten įrengti, taigi asz noriu, kad ir 
jį patiko Romos prokonsulis Siberijoje tą gražų daigtąį- 
Aėcijus su romėnų legijonais vestumei!
ir šu kariu menėmis visą .(lai- Tą pasakęs, an t kelių metų 
lijos gyventojų. ( Abidvi? ne- į Sibyriu nelaimingą direkto- 
suskaitomi mini kareivių su- | rių iszvarė.
siti ko pakalnėje Chalons: ežia 
ir atsitiko vienas isz didžiau- 

Ū „ ■ i
šių muszių, koki tikt ant že 
mės atsitiko. Guanai buvo 
suvis sumuszti ir Gallija to
kiu budu liko liūsa nū bai
siausių prispaudėjų ir tironų. 
Paryžiecziai-gi isz tos priežas
ties paėmė szv. Genovefą už 
apgynėją (globėją) savo mies
to.

Tą pasakęs, ant kelių metų

— Žinai ką, tamsta, kartais 
atsiranda tokie gudrus szunįs, 
kad savo iszmintingumu pra
lenkia paežius savo ponus me
džiotojus! J

O tai pasakė marti nau-

4
I Žyd4 puikiausiai obelėlės, 

Žydėkit ir jus mergelės, 
| Kaip įgauste vyružėlį,

Tas sumins jums vainikėlį: 
Nebrupės dabot darželį, 
Nebreikės dėvėt rutelį: 
Reiks mylėti vyružėlį, 
Sav atrasti vargužėlį.

Daug naktelių nemiegoste: 
i Lovą aszaromis masgoste, 
I Jei bus vyras girtAklėlis

Arba koksai laidokėlis.
Tad bus gaila panystėlės, 
Kad regėsite mergelės, 
Jog žyd4 puikiai it žolelės: 
Negraudin nieks jų szirdelės.

Linksminkitės mergužėlė?, 
Pakol esate panelės, 
Jei užlaikote dorybę, 
Kuri danguj4 dAs linksmybę.

1880 m. %em.

Pavasaris! Pavasaris! -
Naujų drapanų reikia!

Taigi vyrai žinokite, jog musų 
tautietis Jonas JAzupaitis, geriausias , 
rubsiuvys (kriauczius), persikėlė ant 
Central Avė N 55, netoli p. Toto
riaus saliuno, ir parsitraukęs geriau
sių gelumbių, pasirengęs yrą paka
kinti kiekvienam savo tautiecziui.

tu rėdą- Į Eikite visi vyrai pas savo tautietį.
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GRAŽINA.
Lietuvisžka apsaka, 
Paraižė Adomas Miclcevyczia, 

Vertė Jonas Mrk. %
(Tąsa).

Brigui4 kareiviams pirmiaus4 žinią ddtj, * 
Jogei’visi, ką czionais mieste astį ' 1 T 1 • • 1 1 • • .*•'Ir kurie kaimūs toli iszsibastę, 
Veikiai į pylį sueitu gi
Vienus galėsi isz tų, kaip pats gaiši, 
Vietoj4 sargybos palikti prie savęs;
Kitus, po mario valdžia atidavęs, 
Kad ir ryt4-rytą kelionėn iszleisi 
Su kunįgais, vaidievucziais garbingais, ( 

ais karėj4, pūtoj4 reikalingais.
Laimingiaus eitus, dailiaus kad nudiltu . 

, Ir kad nevalgyt, nė gert nestokotu. x
Nės laikę karės ne vien prasti žmonės, — 
Ir vyriabsybė midum smaguriauja, 
O kunįgriiksztiszkos rankos lųalouis *) 
Ateitę gerą visad pranaszauja.
Sens paprotys, siekęs gilią senovę— 

' Jį turim4 szvęsti per amžius neliovę“.
Baigė kalbėjęs, aptyko, nurimo, 
Bet vėl tūj4. tarė lange atsistojęs:
„Jotis prie bokszto matyt4 koks ten rymo, 
Sztai ir kiti du po žirgą vadžiojas.. . \ 
Siuntiniai Vokieczių. Liept4 jūs paszankti 
Ar tur4 ant kiemo prisakymų laukti?“
Taręs nūg lango vėla atsitraukia, 
Vėl savo kalbą ir sziaip ir taip varto: 
Taip kunįgaiksztį neliaudan?s kvoszt\, laukia, 
Kad apie Siuntinius ką prasitartu.
Lietavors taria: „Jei kad atsitinka,
Jog tarp dalykų kopavojingiausių 
Savo padonų rodos kartais klausiu, — 
Tavosios rodos labjaus vis patinka: 
Tu visame isz musiszkių pirmiausias: 
Jaun‘s e§i karėj4, rodoj4-gi seniausias.
O nors nenoriu, kad paslapczios durnos 
Žinomos būti padoriems galėtu, 
Nes kibirksztis pasirodžiusi d u mūs, 
Jei pakiszt4 vėjui, ilgai nespindėtu.
Vienok dalyk‘s szis, kuriūm baigiu viską, 
Lai nei perkūnas pirm4 trenkia nei blisga. 
Trumpą tiktai tau atsakymą dūšių: 
Ryt ant Žemaiczių visus jus vedūsi.
Todėl taip greitai, todėl valandoje 
Nepaprastoj41 taip ir taip netikėtoj4, 
Nes žinau — Vytaute seniai mus daboja, 
Kad isz netyczių užpulti galėtu, 
Gal ir į Lidą manę drįso szaukti, 
*) malonia malonė.

•Hi

Kad pasiszaukus užmuszt4 ar užsmaugti.
Sergėtis reik4; pas kryžiokiszką tad vadą 
Būdams dabar padariau sutarimą: 
Orden4s į talką dūt4 ricierius žada, 
Už ką nūg mus plotu žemės ats‘jima. 
Jei dar atlanko, jei siuntinius leidžia, 
Regima, sutartį pildyti geidžia!

Kol ant dangaus da sietynas regėti, 
Skubįsim, trauksim prie savojo vieko 
Tukstanczių porą kryžiokų pridėti, < , 
.lotų ir pėscziųjų dvigubai tieka.
Patsai inacziau besvecziūdams pas jūsius, 
Kas tai per vyrai,.ką dūti man rengia: 
Kunu kur kas didesni už manūsius, 
Krūtį ir kaktą sžarvais apsidengia; 
Stos gi kovoti, tai baimė net tyeria, 
Matant paszoyes musiszkiams kaip veria. 
Pėstinįk‘s turi kiekvien4s po gyvatę,

...

<

Kaip tik jos kaklą į prieszus atstatę 
Pradeda arzįt4, prikiszę žariją, 
Sznypszczia gyvatė, ugnia, durnais vemia 
Ir tūjaus prieszą partrenkia į žemę. 
Taip aną metą nūg pramonio szito

Pabaigta viskas; ryt4 ankszczią adyną 
Laikas daliais — Zemaiczius atlankysim 
Ir kol jie Lidą menkai nfig mus gina, 
Eisim4, kaposiu? viską ir draskysiu?.“ r
Rinvit4s užgaut4s netikėta naujiena 
Stebisi, mislij4 dūt4 atsaką taiko, 
Mislys pabūgę galvoj4 n4užsilaiko — 
Slysta tolydžio viena paskui vieną; 
Svarbios ant tiek, kad paleist4 jas netinka, 
Todėl iszdrįsęs: ,,Kun‘gaikszti, surinka, 
Amžyje mano nenoriu, kad dūtus 
Brolius priesz brolius matyti ginklūtus!“. . 
Vakar mus kardas į Vokieczių sprandus

l

Niekai gyvent be vienybės — teisybė, 
Bet niekiaus but‘ su kryžiokais vienybė4.

Rods, pasitaiko, kaimyn4s kad kaimyną, 
Su kuriūm pykos per metų jau kieką,

Ir jį nei brolį karsztai apkabina.
Daug arsziaus, nei su kaimynu kaimynas, — 
Lenkas su Lietuviu sątaikoj4 būva, 
O vienok tankiai suėję į krūvą 
Stikleliu midaus paailiui dalinas, — 
Geria, bucziūjas, o jei kaip pareina 
Tai ir talkon pas vien‘s vieną nueina, 
Da piktesnėj4 už Lietuvį ir Lenką
Su žalcziais žmonės gyvena sandaru4, • (
Bet kada žmogus duris jam pradaro, 
Žaltys nei sveczias kad butan jo slenka;
Jei tik dėl szlov^s dievų amžinųjų

A
- u ,



Nesgi pate Piteas,

Jis visas ima, o žino ką daro: 
Vienija, musža, J krūvą vis renka 
Visą Lietuvą perdėm lf norėtu 
idant jams ly^fus pd kojom gulėsit 

(Dar neviskas)* i

Pierio Lietuvis nesigaiP dėt jiįjįį;
Tad Žaltys savas užsliŪgę's ant rankiį 
Laižo pirsztus jo gyliu sukabinęs, 
Kartais užlipęs anfr vaiko krutinės 
Vainiku vario miegot4 susirango,

4 

Vienok kryžioką —- gyvatę per amžius 
Nenumalszysi budu tu nėjokiu;
Maža jau prusiszko aukso suglamžius, 
Žemių, žmonių ir taip lobių visokių? — 
Vis alkana da ir, kad primanytu, 
Valanda viena visus mus iszrytu.
Vien sątaika tik apginti mus gali, 
Metas į metą veltū į jų szalį 
Traukiame miestų ir pylymų griauti; 
Orden4s, nelemtas nei smakas iszrodo, 
Kad kuriam vieną kaukolę nupjauti, 
Tūj4 į jos vietą deszimt‘s pasirodo, * 
Pjaukim1!... Isztieso, paikai pasistato, 
Kurs su Lietuviais suvest4 nor4 kryžioką, 
Nės kunįgaiksztį paimk, imk4 praszczioką, 
Nėra nė vieno, kursai da nemato 
Jų pasalų, kurs nūg jų nesitrauktu 
Tartum nūg maro kokio, kiekvien4s geistu 
Nūg žmonių, svieto geriaus but4 apleistu, 
Bet į pagelbą kryžioką neszauktu.
Kiekviena, sakau tav, greieziau szimtą kartų 
Geležį karsztą nei ranka jo stvertu.
Vytaut‘s grasin! — Ar pavojus daėjęs 
Jau iki tam, kad nebūtum apsiėjęs 
Ir be kryžiokų? Ant galo ar ėsat4 , 
Taip jau įnirszę ant savęs, ar butu 
Siūlas vaidų, ką jus risza, taip drutu 
Jog delnais brolių nutraukt negalėsit4?

Budas Senovės Lietuviu
JECeLlxi^nxx ir JŽem.a.iozsi'u.

Kaip gali tikrįt, kad teisus tie žodžiai, 
Jog Vytaut‘8 spąstus visur broliams taiso, 
Laužydama sutartis skriaust4 mus nor4 godžiai? 
Leiskie, da sykį pas jįjį nueisiu, 
Da susznekėsim4, sutarsim4 da kartą44...
— „Tiek syk sznekėta, tiek syk buvo tarta, — 
Vytau t‘s da niekada žodį, kaip reikia, 
Dūtą n4iszpildė, szią-dieną jam vėjas 
Tokias mislis, ryt kitokias suteikia: 
Andai buvau kunigaikszcziui tikėjęs,— 
Sakė, prie Naupylės Lidą pridėsiu;
Dartės, matau, atėj4 galas ilgėsiu: 
Valandą gerą jisai nužiūrėjęs, 
Kada musiszkiai visur iszsklaidyti 
Tapo, atleidžia žinias, buk Lidiecziai 
Manęs ilgiaus jau nenori klausyti, — 
Jįjį, matyti, Lidon užsikvieczia.
Vytaut4s teisus-gi, ųeskriaus mus ir jeigu 
Lidą atims, mums dūt4 kitas kas rasis — 
Smiltys Rusijos ar pelkės Varėgų!
Ten jau nūg sziądien eis kelias manasis, 
Ten visus brolius ir gimines varo, — 
Lietuvoje jau mums žemių n‘isztenka —»

(Tąsa.) •!
[Trumpai sakant, Romėnai sveikiejie sav gaszumą ir gražinį, o 
ligonys sveikatą gintarūse isz Žemaiczių gabeno: kaipogi nū 
tos gadynės sziądien dar Žemaicziūse tankiai yra randami že- 
Elėje Nerono ciesoriaus piningai, o kapūse, Valakų žemėje, 
gintarų karoliaį. Kas aiszkiai stygavoja, jog gintarų preky
ba tarp Valakų žemės ir Žemaiczių yra buvusi senovėje per 
c aug didė; nesgi kelias/ kuriūmi gintarai isz Žemaiczių ėjo į 
Romą, yra žinomas.

j Žemaieziai senovėje Jeido tą garsią prekę savo į sveczias 
Į szalis nevien žemę pagal, bet ir vandenį. Žemę pagal nega
lėjo staeziai leisti ut vis vasarą, kaip virsziaus regėjome, dėl 
ijidelumo ir tankumo bei baisumo girių ir versmių; nes pa- 

IMalus žiemos laiku vežė didžiomis upėmis, beje: Islą, Nemu
nių, Daugava, Niperiu, Tripentia, Tyrule savo prekę į sve- 
[ežias szalis; vienok sako buvęs ir žemės kelias į Romą per tas 
niles: Askaukalis (Ossielsk) Setidava (Cidova), gret Griz

li a, Kalysia Kalisz), Arsenibm (Morsenen ties Sieradžių), , 
|Karhodunum (Czarnowiec) ties Krokava, Asaaka (senasis
Randėk), Setuja (Ožyche) Singone (Scnintau), Keleman- 
tija ir Karnutam pilė pa-Daugavyje, kurioje Romėnai savo 
ginklinyczią turėjo ir tenai atgabenti gintarai teko jau į Ro
mėnų rankas, kurie patys vežė į Romą ir kitas pietų szalis lei- 

[do. Tas kelias regis tenai nū neatmenamų laikų yra buvęs 
paties Eradoto amžiuje;. nesgi tūmigi keliu ir Romėnų vy- 
edus, nū vieszpaties Nerono iszsiųstas, atkeliavo į Žemaiczių 
krasztą gintarų pirkti, kuriūmi Žemaieziai nevien gintarus 

[savo, bet ir kailius brangių brangesnių žvėrių, bėję: sabalų, 
(kiaunių, lapių, ūdrų tenai leido. Taippat nū senų laikų Že- 
I mąicziai prekiojo su Valakais arba Romėnais sziaurės žvėri
mis ir gyvuliais^^ęje: leido tenai gyvus taurius, briedžius ir 
žjrgus. a) Kaip plati turėjo būti prekyba tų daigtų tarp 
Lietuvių ir Romėnų, gal manyti nevien nū daugybės Romėnų

I oiningų, Žemaicziūse ir Parusėję žemėje randamų, bet dar nū 
tybos lietų, beje: auskarių, segelių, žiedų kapūse iszkasa- 

w kurie savo dailumu ir gražumu būtinai yra pavėdžiais į
k iškarus ir segeles Valakų žemėje senovės kapūse randamus.

Antrasis kelias, kuriūmi Žemaieziai ir Kalnėnai leido
gintarus j vakarus/nėra taip aiszkiai apraszytas, nes jog Mar- 
silijonys prekiojo isz Žemaiczių žemės gautais gintarais, tą 
ir ums aiszkiai rasztai senovės rodo. Į) d:*

A^arsilijonų ūkininkas, tyczioms buvo per jurą atkilęs į Že- 
n aiczių krasztą gintarų jautotiesi, kaip virsziaus minavojau. 
Tai regimai yra, jog Žemaieziai leido jūs laivais į įtakas Ote-

a) Yoigt. I. k. i. i, M,
b) Fltaaa. ‘ '
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rėš, Travės ir kitų upių Teutonų žemės, kurie, gavę jūs nū 
Žemaiczių, leido tolesniai žemės keliais į Galliją ir Marsiliją, 
nū tenai Kartagionys ir Penicijonys atpirkę pardavojo toles
niai po visą pasaulę. a)

Tretysis kelias, kuriūmi Žemaieziai leido gintarus į rytus
arba saulėtekį bbvo: 6) upės Daugava, Niperis, Tripente, Pina 
irTyrulė, tos paskūjosios tekėdamas į Uksinę arba Jūdąją jurą, 
bogino gintarus į piles Albiją, Salgotę, kuriose pardavojo 
Grąikonims ir kitoms rytų tautoms, o lig tų upių leido Že
maieziai žeme pagal jūdąjį traktą; nesgi visi Žemaieziai žino, 
jog jų kraszte nū senovių —- lig pat paskūjų laikų du traktu 
tebuvo į svetimas szalis, beje: jūdasis traktas, taip vadinamas
nū jūdosios girios, per kurią leido prekę į Kijavą, nū ko ir 
gyventojai, gyveną už tos girios, jūdaisiais Gudais buvo vadi
nami. c) Antrasis traktas vadinosi žaliūju traktu, kuris į 
Kriok u vą ėjo per žaliąją gi rę. d) t Gyventojai, toje girioje 
gyveną, Žalgirėnais vadinosi, kuriūs Gudai Jazyci arba Jazi- 
gi, beje: pagonimis vadino.

, žemaieziai neVien paežius gintarus leido į tolymus krasž- 
tus, kaip dabar regėjome, bet dar prekiojo su artymosiomis 
tautomis per jurą, beje: javais, vaszku ir žvėrių kailiais: už 
vis su Žuvėdais arba Žvejonimis (Sueones) taip vadinamais 
nū to, jog žiemą ir vasarą žuvimis mito ir visą kiaurą metą 
žvejyba darbavosi; nesgi jų kraszte kaipo didei szaltame, ūlo- 
tame ir versmėtame javai neauga: todėl Žemaieziai leido te
nai savo javus, o nū jų gavo geležį, varį, druską ir kailius, 
kuriūs paskui pardavojo tolyihesnioms tautoms, už vis Odinui 
valdant visą sziaurę. a) *

Nes paskiaus įnikus sziaurės tautoms į kares su Romėnų 
vieszpacziais, beje: su Maksimu, Trajan u, Deciju, Gailiu, Au
relijų ir Kliaudiju, priesz tą paskūjį sziaurės gyrionys 320,000 
savo kareivių pastatė į muszą, kuri nutiko metūse 260 gimus 
Kristui; todėl prekyba su gintarais į tolimus krasztus liovėsi; 
nesgi, suniukus tautoms, tolimi keliai radosi paojuje, kad 
kožnas durnojo ne turtus savo didinti, bet kaip savę apginti, 
idant Romėnų vergu netaptu, b) Nesilgainiu nutilus tai karės 
audrai gale penktojo amžiaus vėl tvyksterėjo spindulėlis ant 
Lietuvos krasztų; nesgi toje gadynėje Žemaieziai nusiuntė do
vana gintarų per savo siuntinius į Romą Teodorikui vieszpa- 
ežiui, kurs didei garsiai tenai rėdėsi, tas girdamas jų gerą szirdį 
ir dėkavodamas gromatoje praszo siuntinius, idant tankesniai 
lankytu jį tais paežiais keliais, kuriais nugis pas jį buvo at
keliavę. Nū ko gal manyti, jog Lietuvos tauta tame laike 
vėl buvo pradėjusi platinti savo pažines su tolymais tolymes- 
niais krasztais. c) Kad tūm tarpu szesztamjame amžiuje vėl 
suniuko tautos grūsdamosi ant kita kitos ir vėl paojumi rado
si prekėjams į tolymus krasztus keliauti; nesgi tame amžiuje 
antsigrudo isz Azijos tauta, jau Gudais jau Lenkais vadina
ma, kuri pirmu užgulė Lietuvos tyrus, sziądien Padalijomis 
vadinamus, ir taip būtinai atskiedė Lietuvius nū uksinės arba 
jūdosios juros ir nū upės Dunajaus. Ilgainiu verždamiesi 
pa-Isliais ir pa-Lūbiais užgulė visus tūs krasztus Žemaiczių 
pajūriu, kuriūs sziądien Pameranija arba Pamariu vadina, isz 
kurio reik žinoti, jog pirm to szeimyna Lietuvių Girionų,

») Joh. Voigt Gosch. PrettBB. B. I. k. 1. s. 89.
b) Herodotus L. IV. c. 58. Joh. Volgt B. 1. kH. b. 91.
c) Montfaucon'Antiquite oxpliquee Sect HI chap. 1. pag. 840 Bey th w.
d) Joh. Voigt Geechichte Protina. B. 1. k. 2. b. 498.
a) Joh. Voigt GoBchichte PrensB. B. 1. k. 2. b. 498. |
b) Joh. Voigt Gonchichto Preuss. B. 1. k. 1. 1.107.
c) Joh. Voigt Geechichte Preuae. B. 1. k. 2. a. 127.

Eruliais arba Giruliais vadinama, buvo isztraukusi į Romą 
kariauti Augustulį jo vieszpatį, kurį metūse 446 gimus Kris
tui nukėlę nū sosto, ėmė patys Romą valdyti. Tūm tarpu 
Lenkai ir kiti Gudai Erulių krasztą, sziądien Pamariu (Po- 
morze) vadinamą, užėmę, į pat Žemaiczių jurą atsirėmė ir tū- 
mi atskiedė Lietuvos tautos dalį į vakarus pajūriais gyvenkn- 
ežią nū tos dalies, kuri gyveno į rytus taippat pajūriais, szią
dien Žemaicziais vadinamos, taip jog pargrįždami isz Romos 
po kruvinų kovų su Gudais mebgalėjo jau bepersigrusti per 
tūs Lenkus arba Gudus į savo namus; nes turėjo apsigyventi 
kraszte, sziądien Meklenburgu vadinamame. Toje dingstėje 
niek‘ s nebgalėjo bedūmoti apie prėkybą, bet reikėjo kožnam , 
savo gimtuvę ir savo namus gynioti, idant jūs svetimos tautos 
neužimtu.

Sziaurėje Odinui mirus, nebepasitiko tokio, kurs but ga
lėjęs sziaurę valdyti ir kurio but klausiusios tautos, szipus ir 
anapus Žemaiczių juros gyvenanezios. Todėl sukilo ilgainiu 
karės ir ant Žemaiczių jurų, a) Jau metūse 880 F roto, sau
lėlydinių Žuvėdų vieszpaPs, kuriūs sziądien Danais vadina, 
norėdamas nuvergti tūs Žemaiczių krasztus, kuriūs Gudai bu
vo it dabar užgulę, kariavo su jais ant juros, kuriūs noris ir 
nuveikė, vienok nū karės, neliovesi: kaipgi jo karvedis ir tar
nas Starkoderis, garsus jūrinas maurojo po visą Žemaiczių 
jurą, sav grobį griedamas ir kami norint užnikdamas, tenai 
laivus vienus kratė, kitus griebė ir kur įpūlęs į Žemaiczių 
krasztą, tenai buk vis teriojęs ir deginęs. Raszo, jog buk Že
maiczių Parusiais ir Žemgaliais sziądien vadinamus gyvento
jus keliose kruvinose kovose paveikęs. Reik žinoti, jog tos 
karės daugiaus kilo nū badų Žuvėdų žemės nekaip nū jų At
kaklybės; nesgi jų krasztas, kaip virsziaus regėjome, didei 
yra szaltas ir akmenūtas ir tas pats dar traszkancziomis girio
mis Apaugęs, vandeniais, balomis, pelkėmis ir ežerais’aptekęs, 
retai kame tenais ant ūlų kuprų pradirti žemės lopeliai, dir
vomis vadinami, kuriūse avižos tiktai teaugo, nes ir tas dar 
tankiai ankstyba szalna nukand’: kaipogi sziądien dar mažne 
visi Žuvėdai avižine dūna minta. Todėl tenai žmonės, badu 
mirdami, tankiai į valtis susėdę leidosi per jurą į szipus vai
singesnį ir turtingesnį Žemaiczių krasztą sav dūnos tenai, jei 
nepirkti,bent vogti, ar sav galą juroje gauti; jog tokie Žuvėdų* 
antpūliai į Žemaiczių žemę yra buvę tankus, tai mums styga
vo j a sziądien dar Žemaicziūse pilių palaikai, kurie noris į 
kalnus pavirtę; vienok iki sziai dienai vis dar pilėmis nū Žu
vėdų yra vadinami; bet ir Žemaieziai nū savo pusės nevėpso- 
jo, bet tankiai atrėmę nū savo kraszto jų antpūlius, ėjo per 
jurą į jų žemę patiems atmonyti, kuriūs nevien metūse 1087 
pergalėjo, bet ir paezią jų buveinę, Sigtuve vadinamą, iszver- 
tę'su žeme sulygino. a)

a) Al. Gcbhordi GMchichte von Lief. Estland and Kurland.
a) Lthrberfs Uatorauch. e. 137.

(Toliaus bus.)
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ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
raunama yra pas " Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa 
jas Rev. P. Abromaitį 
Shenandoah, Pa. kasztiija $loo.

Geriausia užeiga dėl lietuyinįkų pas:
J. Zabliacką,

IK. Centre str., Mahanoy City, Pa.
Randasi gera arielka, alus ir visoki 

likieriai, o taipogi cigarai puikūs, isz 
Turkijos pargabenti, kurių durnelis 
taip sveikas, jogei gydo kosulį.

Puikus Lietuviszkas
Sa.li.tZLXi.as

i . Mahanoy City, Pa. 
Kazimiero petbiko.

ant ulyczios E. Centre str., No. 314.
Czionai galima gauti, kiek tik duszelė užsima

no: atsigerti ku skaniausio aluczlo, saldžios, kar- 
czios ir kokios tik norėsite ariokėlėe, kad ir 
cukrevotos, užsirūkyti pulkų cigarų.

Praszau atsilankyti ir to visko 
pabandyti!

Istorija Septynių Mokintojų ir
Lietuvio Sapnae 50c

Jurgis Miloslawskis „ ,, 80 ct.
Juozapas Koniuezewskis arba kankinimas

Unljotu po waldže maakolaus , 50 ct.
Konstytucyjo del darbininku ,, - 10 ct.
Namelis pustelnlko paraižytas del pnjklu

Lietuwnlku ✓ ,, ,, „ •„ „ 75 ct.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorije isz lajko

ponawojlmo Norono ,, ,, ,, 80 ct.
Pujkus apraszymaj tikru atsytiklmu isz czesu

I Snelalczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas „ 
lėvyniszkos giesmės „ „
J fikannos dainos ,,
Naujos dainos „
I irutės dainos „
Tėvynainių giesmės „

wajnos 1863 metu ,, ,, ,,
Prawadnlkas angelskos kalbos neėbtUr 

o abdarytaa „ „
Pujkus apraszymas apie Lietuvą „ 
Rinalda Rinaldlnas „ ,,
Sertowes apraszymas apie Duktery Pilypo

Karejwio ’ „ ,, „ „ „ 50 ct.
Snmyszymas arba bajme tūry dydeles akis

Tykra tejsybe isz Suwalku gubernijos 
Szwiesa Dlewo „ ,, ,,
Titkus Persų Karalius, ,, < „
Užsystanawlk ant to geraj „ „
Witaslr Korynna hlstorije isz lajko

klojimo Bažnyczios 8. per Deoklecijana^

(Aprilio) - Seredoje kelia di
delį balių aut salios Peopled 
Theatre.

Komitetas užpraszo netik 
vietinius, bet ir isz visų aplin
kinių miestelių kaip tai Wil- 
kbs-Barre, Edwardsville, Lu
zerne, Pittstonas, Scrantonas, 
Wanamie ir kitiį miestų bro 
liūs lietuviui ir sesytes lietu
vaites atsilankyti ant taip pui
kios tos draugystės zobovos.

Tikietas 50 c.

V yrneziai! Sakalėliai!
Tik nepamirszkite jog Mr. 

J. Rabinovicz, ką laikė drapa
nų kromą priesz pacztą, persi
kelia nū 1 d. Balandžio [Ap
ril] vienu block4u augszcziaus. 
Atsimįkite vyrueziai, kad nie
kur kitur taip pigiai negausite 
pirkti, kaip pas manę

Senas Ir naujas Aukso Altorius 
Garbe Diewuj ant auksztybės „ 
Baigas Balandėlės 1.25c.,
Kninga giesmių arba Kantlczkos 
150 Psalrnu Dowido karaliaus ant 

paveikslo kantlczkų ' 
Tstoriszkos doasiszkos įtalpos knįy 

Gyvenimas Yleszpatles Jėzaus Kristaus, ' 
Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl. S 
Istorija seno Įstatymo ,, | ,, 
Gyvenimas Marijos ,, „
Menuo ^Zwoncziausios Marijos Panos 
Sopulej Motynog Dlewo „
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais 1.25c 
Gywenimaj Hzwentnju, ant visų metų kožnos 

dienos, pirma, antra, treczla ir ketvirta 
dalis už kož.ną dal| po ,, „

Gyvenimas szv. Benedikto Labro „ 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramento

Įvairios doasiszkos knįyos, 
Filiotea arba kelias į maldingą gyvenimą 
Pokilis Hzventųjų ,, ,, , ,,
Iszgnldlmas metiniu szwenczlu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku ,, „
Kas yra griekas? ,, ,,
Nekaltybė ,, ; ,,
Vartai dangaus „ " ,,
Garsas apie bajsybes Dlewo sudo 
Raktas Į dangų ,, ,,
Didžioji nedėlia ,, ,,
Kaip Sumeniją nuspakajftl „ 
Vadovas į dangų ,, ,,

. pargabentos isz užmarės:
Maldų knįyos, 

Aukso Altorius, arba Szaltinis dangiszku skar- 
bu 2.25c., 2.75c., 3 25c., 4.00c., 4.50c., 5.00 Ir 5.50c.

$2.25 i? 2.75c. 
„ „ ' $2.00 
1.50c. ir 2.00c.

„ 75c.

Parai d Ada nebrangiai dirbtuvė 
aafstaf*© su vienu arkliu ir dviem 
vežimais, kuri randasi ant Elm Stre. 
Plymouth*©. Kas norėtų tą dirbtu
vę nupirkti ir užsiimti turn 
business'a kurį iki sziol Plymouth1© 
tik anglai varė, galit

paskui nuvažiavo į New York*ą, o 
dabar nežinau, kur yra. j Mano ant
ras /.as: Mikolas Kondrati Smyrna 
Arovstook Co. Ml.

Laikykit! Laikykit!
Aleksandrą Naroką, kuris 

pabėgo su mano paezia Mag
de Kachnevicziene. Tas szel- 
mis yra 25 metų, szviesiai gel
tonų plaukų, apskrito veido; 
paeina jis isz Panevėžio pav., 
Kauno gub., pavogė 160 dol. 
ir mainierinias popieras, isz- 
dūtas ant vardo — Martin 
Smith 
plaukę, vidutinio ūgio, ap
skrito veido, 24 metų paezią, 
paeinanezią isz Gražiszkių, 
Vilkaviszkio pav., kurią bu
vau vedęs pirm kelių mėnesių, 
pabėgo 
gyveno 
Kas sugaus jūs, gaus 
nęs nagrados 25 dol.
• Motjoszius Kachnemczius 

Carljondcde North Pa.

P)*istgatavojhnas ant smerczlo ,, 
Draugija dėl duszių ,, ,,
Lietuvisžkos miežio® ,, ,,
žino apie gydymą ligų kūno ir

duszios, apie Liuterį Ir Kalwina 
storiszkos knįyos svietiszkos įtalpos. 
Istorija Lietuvos „ „ ,, 50c
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c

A dlnkrasztls kun. Petravyczlaus | Vilniaus 
džiakonystėsiįinningus 1870 m. „ 10c.

U t ką mes lenkams turimo būti dėkingi arba 
nedėkingi, graži knįgutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais nft pat 

krikszto Lietuvos 5c.

SeuLiu.ri6is.
Geriausias vynas, arielka likieriai 
u s ir cigarai, prts

Zigm. Twarowski
’ Alden Pa. i

Pirmutinis Lietuviszkas
Sa.liu.nEU3

Mt. Carmkl, Pa.
Czion randasi geriausi gėrymai, 

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

Lietuvininkai hurra visi pas
VINCĄ JUKNELĮ ‘ 

109 Oak St. Mt CARMEL, PA.

Pajieszkau Jurgio ir Povilo Mas- 
tovskių isz Kaimo Civiszkių,* Žaslių 
par., Trakų pavieto, Vilniaus gub. 
Jie pirma dirbo ant geležinkelio,

Vyrai, Mergos
Insidėkite

Plvmouth‘o «•
draugystė,
szaka N 7,

Žlponas bei žiponė „ „
Žirgas ir vaikas „ „
Vytautas didis Lietuvos kun(gaiksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis . „
„ Vis z. r a" keturių mėtų puiki&se apdar&se 

po $1.25 kninga, visas perkant
Knįyos poetisz^ps.

Senkaus Jurgis „ „
Vltoliorauda, puikus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|goa

sav gerai, jog 
szv. Kazimiero 
,Susivienyjimo“ 

2 d. Balandžio

zKJXTTisroos
EOCNOS SPAUSTUVES. 

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

Zepaicz.ių Motiejus Valanczlauskas, 25 ct. 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, . 20 ct. 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės IbOO ct. 
Apieka Diewo „ „ ,, „ \$l,00.
Aukso Verszis, labai pnikl drama „ 20 ct.
Boleslawas arba antra dalis Genowefos 30 ct. 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę žydo

Ir piktą augynlmą Wajku ,, „ $1,00.
Ilištorljo gražios Kątrukos ir jos wysokl aUy.

tykimaj „ „ „ „ „ 10 ct.
Hlstorije apie gražų Magelona, duktery kara- 
. lauš isz Neapoio ir apie Petra karejwl 40 ct. 
Hlstorije isz lajko Francuzkos wajnos Afri

koj i, ,, i, 30 ct.

Pajieazkojimai.
Pftjieszkau Juzapo» Kriksztulio, 

kuris pirm keliolikos metų atvykęs 
į Ameriką, buvo czion vienoje semi
narijoje (Galvestono, Tex.) ir jau 
nA vienAlikos metų neduda apie sa
vą žinios. Paeina isz miesto Biržių 
Panevėžio pav., Kauno gub.

Praszau (luti žinią ant adreso: Mr. 
Kd. Petrauskas Box 1018 PlyTnouth 
Luz. Co. Pa. (14)

Vieninteli lietuviszkS Salinna
Forest Cityje netoli geležinkeldva- 
rio(dypo) užlaiko PIJUS VALINCKA8-

Ateikite tik pafr'jį vyrai, o nepa
sigailėsite. Ten visko rasite gerti 
ir užsikąsti^o pakelevingi rasite ja

lų gaspadorių, kuris savo 
narnose jums kdgeriaųsią vigadą su
teiks. (18)

Apysakos.
Palangos Juze, linksmi skaitymai ,, 
Kas teisybė tai nomelas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo 20c 
. ’ajudįkime vyrai žemę, puiki apysaka 

paraszyta patrljotiszkoje dvasėje pagal 
vongriszką pono A. isz B. autoriaus 
knĮgutės ,,Kas teisybė tai no melus 

Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 
Mužikėlis; „ ,, '
’ašakų kninga „ ,,

Moksliszki rankvediiai ir 
kitokios knįyos J

Lietuvlszka Gramatika paraszyta 
kun|go Mikolo Miežinio 

ėbėcėla ,, „
Elementorius lietuviszkas ’ ,, 
Kninga dėl iszslmoklnimo rokundų

Kninga dėl iszsimokinimo visasvletinės kalbos 15c 
Apie buwimą Dlewo ,, ,,
Grleszninkas priverstas metavotls ,, 
Pamokslai apie trosą ,, „
Talmudas ir musų žydai ,, ,, „
Szkala su kalba „ „
Prlosžauszris „ • „
Kaip (gyti pinįgus ir turtą ,,
Girtybė ,, . ,,
Genių dėdė, graži pasakntė kur iszrodyta

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 10c 
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c., dėl perkupezių po 10c. 
Kalendorius.ant 1889 m. 25c. ir ant 1890 ra. 25c 

Visoki Abrozėllai su maldelėmis po 5 centus.

Pajieszkau savo brolio Jono Vai
lionio, 4 metai kaip Amorikpje, JPu 
motu atgal buvo Boston4© Mass., pa
eina isz Paliūnų, parap. Veisiejų, 
Seinų pav. Jei kas api© jį žino, ąr 
jis pats, dftkite žinią ant tokio adre
so: Mr. Jos ^Vailionis DuBois Clear- 
lield Co. Pa. Box 472




