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Pirm dviejų be nedaugio 

mėnesių (N. 8 
praneszėme i 
lietuviams apie 
„maskoliszkosio 
(maskolių vai d;? 
vienytų Valstr 
jos.

; „Vienybės“) 
amerikiecziams 

pasikėsėjimą 
3 meszkos“ 
ios) ant Su- 
ų konstituci- 

Apraszėme tada aiszkiai 
netik urną sądaros padarytos 
su maskoliumi, 
maskolių valdžią galėtų pa
reikalauti iszdavimo
Hūsybės žamės kiekvieno, kh- 
ris, jai kūmi i 
dams žvėriszk ♦
„teisybės“, jies: 
dos po Suvi< 
erelio sparnais, 
taipogi tada, kai 
kias manifestacijas, protestus 
priesz tą sądara, kad ant jos 
nepritartų mųsų prezidentas.

Kitos tautos, kaip antai len
kai, žydai, pasiskubino su
rinkti po kėlės leszimts tuks- 
tanczių paraszų, 
janczių priesz

pagal kurią

isz szios

neįtikęs ir bij 
os caro tari

|o-
caro tarnų

Raginome

protestavo- 
tą taip vadina

mą “iszdavimo sądaros“ (ex 
tradition treaty). 7 Vienok ne

nekurie susimislino protestą- 
voti priesz „iszdavimo sąda- 
rą“, net „delegacijas siųsti p. 
Cleveland4ui“. Labai rangus, 
mes į kokio prakilnesnio dar
bo atlikimą! ' x

Kadągi da nėra tikros 
žinios, ar „iszdavimo sądara“ 
yra. jau priimta, taigi da rasi 
ir mes su savo protestu galė
tume pasirodyti. ' Užmany- 
tojai „lietuvių protesto“ gerai 
padarys rinkdami kūskubiau- 
šiai paraszus) rasi da suspės 
atlikti savo darbą iki pasi
baigimui diplomatiszkų byli- 
ninėjimųsi tarp Suvienytų 
Valstijų ir Maskolijos kaslink 
tos sądaros.

Idant gi ir lietuvių vardas 
sziek tiek pagarsėtų, reikėtų 
„Lietuvių - Susivietiyjimui“ 
pro testa voti priesz tą sądarą 
varde savo ‘200.000 tautieczių. 
„Susivienyjimui“ lengva tą 
dalyką butų atlikti, nes czion 
užtektų tiktai jojo vi rėžinį- 
kų paraszų. -

tik atėjūnai, į 
maskoliaus p 
raujantį balsą 
m ės prigimtie 
tives) per s

įkėlė prieszta 
bet ir szios že- 

jie ukėsai (na- 
kaitli ngus mee- 

įvairiūse miestūse 
or k, Philadelphia, 
Chicago ir t. t.) ap 

iszdavimą m as
Boston, 
sisakė priesz 
koliams taip vadinamų poli- 
tiszkų prasikaltėlių, o net ir 
tiesdavystės nekurtos (k. a.

įdaros, pripažį-

Maskolijos žan-

nubaudė senatą už pasiraszy- 
mą ant tos s 
damos jog to
rys laisvos ' A merikos ukėsus 
despotiszkos

„darais. — Lietuviai bet iki 
sziol nieko apie tą dalyką ne
buvo užmanę daryti 
ginimai likos
mantis ir deserto (balsas szau- 
kianczio ant
dabar jau, k
rių padūdamas žinias 
jau užbaigta, ir isz

, mus ra-
i beveik vox ola-

puszczios). Tik 
ida pagal neku- 

sądara

Isz Lietuvos.
— Senapilė. Ledai isz Sze- 

szupės jau visur iszėjo, vandū 
dikcziai nupūlė; sniego beveik 
niekur nematyti. Keliai bu
vo dikcziai pabjurę, bet pirmą 
ir antrą dieną Velykų buvo 
apie 10 laipsnių szilumos su 
vėju, ir tūdvi dieni szauniai 
kelius pradžiovino, taip kad 
galima isz bėdos važinėti, o 
dėl pėkszczių pakraszcziais ta
kai ir visai pradžiųvo.

Rugiai po žiemai iszblankil
siai rodos, nežaliūja, gal dėlto, 
kad nė sykį po nuleidimui 
sniego atgaivinantis lietukas 
nedulkeno.

Pradžia pavasario, kiek jo 
sulyg szioliai pasirodė, yra la
bai daili, tik nevisiems/links
mai yra tokių ukinįkų, ką vi
sai neteko galvijams paszaro; 
nėra nei sziaudų, nei szieno, 
nei dobilų, o tai yra nelabai 
smagi naujiena. Netekti gy
vuliams paszaro, — yra tai 
dėl ukinįko baisus daigtas.

Neteksi dūnos — gali nusi
pirkti ir sziaip taip iki ruge- 
pjutei pramisti, vienok pirkti 
visiems gyvuliams paszarą — 
tai peilis po kaklu gaspado- 
riui! Pirkti visiems gyvu
liams paszarą (jau nekalbant, 
kad tai baisiai daug kasztūja) 
nevisada galima, nės paszaro 
pristoksta tik tokiais metais, 
kada jo pas visus yra mažai ir 
kada nė viens negali jo par- 
dūti, žiūrėdamas, kad tik pats 
sudurtų galą su galu. Teisy
bę pasakius, paszaro netenka 
tik nedabotingi ukinįkai, ku- 
rie neapsimislija, kiek turi pa
szaro ir kiek jūm gyvulių ga
lima iszmaitįti. -

.Keliose vietose daržinįkai 
netekę paszaro, ėjo net į ūki 
nįkų klūnus vogti sziaudų.

Visokių yra ant svieto žmo
nių! Ka(l pastatyt savo vir
ažų, kitas nedaboja, kas yra 
teisinga ar szventa,, tik kad 
užganėdįt savo geismams ar 
apmaudai, gatavas yra nerti 
kad ir į patį, dugną pragaro, 
bile tik tūm tarpu butų, kaip 
tąi sakosi, „jo gaidukas“, t. y. 
virszus. Prie tokių galima 
priskaityti ir Mickų (arba, 
kaip jis pats savę vadina, 
„poną Mickevyczių“), med 
sargį (strielczių) Szunskų ka- 
raliszkos girios. Įsikraustė 
jis pereitą da vasarą į budelę 
pas mergas, blykiūjanczias 
audeklus. Užtiko ten jį kiti 
vyrai ir nežiūrėdami, kad tai 
yra žiponūtas (nors su nuru
dusiu žiponu, bet vis gi žipo
nūtas!) „ponas strielczius“, — 
suskalbė, kiek jų buvo malonė, f 
per žandus ir da paskui per- 
plukdė kelias eiles per szio- 
želką (prūdą), potam atėmę 
nū jo szaudyklę, kurią buvo 
su savim atsineszęs, nuvijo nū 
budelės. Kad tai butų taip 
padarę koki arti prastam ser
mėgiui, tai ant to but ir pasi
baigę, bet „ponas Mickevy- 
ežius“ ar galėj4 tai dovanoti? 
Niekados! Na ir nedovano
jo: apskundė į sūdą savo ne 
vidonus, kad jisai jūs užtiko

girioj4 vagiant medį; bet kad 
jų buvo daug, o jis tik vien4s, 
tai jie jį buk muszę ir szau- 
dyklę atėmę. Stojęs ant by
los (provos), patvirtino tą vis
ką po prisiega. (Toki „po
nai“ kreivą siekimą turbut 
laiko už menką daigtą). Ap- 
skųstiejie statė isz savo pusės 
liudinįkes — merga*, kurios 
matė, kad buvo atimta ta 
szaudyklė pas budelę, o ne gi
rioj4. Tokiu budu ta byla 
tęsėsi gana ilgai nū pereitų 
metų vasaros sulyg szio pava
sario, ir da nėra visiszkai pa
sibaigus. Apskųstiejie striel- 
cziaus liko nū sūdo iszteisįti. 
Dabar pats „ponas medsargis“ 
yra didelėj4 baimėj4, kad ne
būtų skųstas už kreivą prisie- 
gą, nės galėtų už tai netik tar
nystes netekti, bet ir į kalėji
mą antkelių metų atsitūpti.

Tas pats „ponas“ buvo su
daužęs vienam ukinįkui galvą 
su revolverio kotu, pastodamas 
jam kelią už tai, ką tas vieną 
kartą pasijūkė isz jo ponystės. 
Bet paskui matydamas, kad pa
stojimas kelio gali turėti ap
verktinas pasekmes, jai patektų 
už tai į sūdą, įsmeigė tam ukinį
kui kelis rublius ir tas sztilia! 
apie tą visą. Tai toki mus 
„ponai“ nudriskėliai!

Žydai isz kaimų Senapilės 
paviete nelabai spaVcziai į 
miestus kraustosi. Vilkavisz* 
kio pavieto virszinįkas smar
kiau jūs į miestus gena. Pa
tys žmonės nelabai žydus gū- 
doja ir įtaiso jiems tokius 
szposus, kad kitam žmogui ne 
žydui to nedarytų. Taip Ke- 
turvalakiūse vienam gana tur
tingam žydui įdėjo į vežimėlį 
po pasoste pastipusį szunį. Ki
tas žydas — prekėjas parvažiū- 

Idamas į Senapilę taip gA parsi 
įvežė jau pasmirdusį sz'unį pėt 
nyczios vakare, ant paties sza 
bo.

Vėžys.

— Kaunas. Lietuviai prė 
kybos dalykūse pradėjo laba 
krutėti, Sztai Žemgaliūs



Vienybe

pagal Lietuvos, Szenbergo 
mieste, kur yra katalikiszkoji 
bažnyczia ir daug lietuvių, 
su m isi į ta uždėti prėkybos 
draugystę. Tame dalyke isz- 
siųstas prie, ministerio į Pe- 
tropilę praszymas ir daleidi- 
mų gauta. Dabar tokį pat 
užmanymų daro Panevėžio pa* 
viete Biržiūse ir pakurszių 
Radviliszkiūse (antH Radvi- 
liszkiai, Szaulių pav. pagelžke- 
liais). Isz tos priežasties dau
gel vietose, kaipo tai Žagarė
je, žydai yra didelėje baimėje, 
nės ten tokia draugystės krau
tuvė uždėta

us sz. Onos, 8z. 
ra drauge ir kermo 
per tūs kermošius 

staeziatikių gudų 
pas mumis szven- 

ne, mųsų 
pilna, i

būdų, o popai vien ūse dalykū- 
se turi prie jų prisilenkti, ki< 
tūsegi ant savo verezia 
Sztai per atlaid 
Antano 
sziai, <
daugumas 
privažiūja 
ta, o pas maskolius 
bažnyc 
kurias maskoliai ateina. Pei 
tai popai pradėjo szitokius isz 
kilmingu 
cerkves daryti 
ten sutraukti.

ziose svieto

Szenbergo žy 
d ai vėl dar jau g vol tą szaukia 
net tėviszkainio tos vietos ba
rono Korfo ant pagelbos pra

Pasirodė, 
ne už lietuviszkas

szo.
Po daugel vieti| vėl jauni 

žmonės metasi prie prėkiavi- 
mo užrubežinėmis lietuvisz- 
mis knįgomis. O isz tos prie
žasties, kad tankiai į vienų 
vietų du ir trįs isz jų knįgas 
pristato, per tai uždarbio vie
ni kitiems užvydž‘ ^r masko
liams iszsidūda 
kad daug
knįgas, bet iszmėtymų mas
koliams visokių, lietuviszkų 
paszkvilių (kaip i „žandarui i 
czert“) sėdi. Kitus rado ad- 
resavojanezius pas maskolius 
konvertus su tais paskviliais.

Baltus choleriszkus vago
nus vėl pradėjo prie gelžkelio 
trukių kabinėti, Rįgoje buvo 
keli nū choleros atsitikimai.

Ledai ant Nemuno jau apie 
23 d. Kovo iszėjo, taip pat ant 
Muszos, ir Nemunėlio Panevė
žio paviete ir Žemgaliūse. 
Musza su Nemanėliu po Baus- 
ku Žemgaliūse susiėjus, dūda 
upei naujų vardų latviszkai 
Leelupe (didele upe), vokisz- 
kai Aa, o lietuviszkai Musza.

— Vilniaus gubernijoje 
popai turi daug bėdos su gu
dais, pirmiau ežia ant pravos- 
lavijos priverstinai iszverstais. 
Tie vis krypsta prie apvaiksz 
cziojimo visokių szvenezių ir 
pasnįkų pagal katalikiszkų

atlaidus ir po savo 
idani svietų 
— Maskoliai 

pradeda gavėnę nū nedėlios 
pirm Pelenų dienos. Gudai 
katalikų būdų sekdami taip 
pat kaip katalikai daro. Tai 
jeigu popas apie tų dažino, tai 
liepia per didžiųjų pėtnyczių 
už pakutų nieko nevalgyti.

Pakurszių Padviliszkėie 
yra kalvinų bažnyczia (zbo- 
ras), kur yra pastoriumi 
Cunftas (Zunft). Taigi tas 
pastorius matydamas, kad 
lietuviai kalvinai, norėdami 
namus ar laukų paszvęsti, par
siveža katalikiszkų kunįgų ir 
kad per didžiųjų Subatų naktį 
ir ant miszparų į mųsų bažny- 
ežias eina, savo parapijonams 
pasakė, kad ir ans gal tai po- 
jau dėl jų paszvęsti ir miszpa- 
rus, kaip pas katalikus, pada-

Kalvinizmas baisiai nūpūla, 
visoje Kauno gub. yra tiktai 
8,000 kalvinų lietuvių. Viens 
pastorius t po kelias parapijas 
valdo, už tai anie yra gerai 
pasiturį, nės iszpažį tojams 
nykstant, prie tų pat kaip pir
ma buvo, žemės gėrybių ir 
kapitalų-prisilaiko. Kalba, 
kad jie už rubežiaus turi mi
lijonus pinįgų sukrautus dar 
nū laikų Radivilo, kuris tam 
tikėjimui pas mumis pamatų 
uždėjo. Kalvinai matydami, 
kad maskoliai kliosztorius, 
žemę, pinįgus nū katalikų ku
nįgų atima, suprato, kad mas
koliai ir su jais taip padarys, 
per tai į užrubežinius bankus 
savo b^žnyczios pinįgus įdėjo.
Už tūs pinįgus savo bažny- auga

ežias stato (kaipo tai Radvi- 
liszkėje), atidūda savo vaikus 
į mokslu ir t. t.

Pirm poros metų popas Vi
tebsko mieste savo cerkvę ap
vogti norėjo. Toji cerkvė 
buvo po unijotų atimta ir dar 
po Szvento Jūzafato vyskupo 
buvo arnotai, kapos, auksu ir 
brangiais akmenais iszdėtos; 
taigi popas, norėdamas tūs ant 
falszyvų perkeisti, pradėjo 
anūs po savo „obiednes“ ežiu 
pinėti. Tada viens cerkvės 
perdėti uis „starszina“ isz to 
pat miesto, taip anų radęs, į 
anų lyg į szunį su revolveriu 
szovė, bet nepataikė. Tada 
buvo byla (prova), o masko
liai bijodami, kad sviete isz jų 
tikėjimo ir popų nesijūktų^ tų 
popų nekaltu padarę kitur isz- 
kėlė, o „starszinų“ subludusiu 
iszrado, ir taip po savo gazie- 
tas apgarsino. Bet apie tai 
nū žmogaus, kuris isz ten bu
vo, dažinojęs isz teisybės ma
lonės praneszu.

— Suvalkų gubernija. 
Pone Zonas isz Panemunio sa
vo dalį isz Gelgaudiszkių (ant 
Nemuno kranto), daug žemės 
turėdamas, pardūs. Turi ans 
dabar ir apart to daug žemės: 
Kauko gub. ir apie Pvienus, 

dėdės Mohilevos 
į žemės, 
savo laike 

lietu-

o po savo 
gub. dar 50 va 
Tas jo dėdė bu^ 
pagarsėjęs lankiszkai 
viszkas patrijotas Tamoszius 
Zanas.

Platintojas lietuviszkų knį- 
gų ir laikras^czių po Aukmer- 
gės ir Panėvėžio pavietus p. B. 
davė man priartinamai szitokį 
skaitlių lietuviszkų laikrasz 
ežių ir egzempliorių per tris 
metus per jo rankas einanezių.

1891 m. 1892 1893 m

ten skaitytojų turi, kad ken
kia renoma pirmesnių metų, 
kad neturi savo platintojų ir 
kaipo laikrasztis nedėlinis(isz- 
einantis Amerikoje, kurio pri- 
siuntimasįparubežį vieno nume
rio paežiai iszleistuvei kasztūja 
ant metų, 52c. • Ir 4kap. Rėd), 
Ojper tai brangesnis (ežia 8 
rubliai ant metų) ne taip greit 
iszraszomas. Prusiszki lai- 
kraszcziai turėdami daug savo 
rasztinįkų, szalinįkų ir kaipo 
recziau iszeinantiejie, o per tai 
ir daug pigesni, geriau plati
nas. „Vienybės“ pasi plati
nimui daugel vodijo anų metų 
garsas, kad tai yra laikrasztis 
priesz tikėjimų ir bedievystę 
platinantis. Už tai ir dabar 
nevienas ima „Vienybę“ su 
pasibaisėjimu, o pasiskaitęs ir 
datyręs, kad ežia nieko bedie- 
viszko nėra, pajima 
tymo norų. Ta
„Vienybė“ pasiplatintų 
kia, idant redystė po prusisz 
kus laikraszczius iszrodytų sa- 
vo naujų programų ir kad pa 
pigintų dėl Lietu 
tojų, sziokiu budu daeis grei
tai nors per porų metų ant 1000 
prenumeratorių daugiau pas 
mus Lietuvoje. (Paskutiniame' 
laike, kaip sykį paminėjome, 
mųsų laikrasztis gana pasipla- 
tino po tulus pavietus Lietuvo
je, tik sunku rasti gerų agentų 
parubežėje, kas nemaž kenkia’ 
prasiplatinimui laikraszczio. 
Red.). — Nors tas krasztas, 
apie kurį kalbu, turi, kūlabiau 
skaitytojų, bet žiūrint ant to, 
kad kitose ano kraszto para
pijose nė maž dar nepasiplati- 

tai galima skaityti, kad ir
deszimts kartų tiek galėtų eiti, 
nės ten yra apie 300,000 gy
ventojų. Daugel yra ne tik 
kaimų (sodžių), bet cielų pa
rapijų
pripratę tiktai prie maldaknį- 
giVi, svietiszkų knįgų suvisum 
nebeperka. Sztai visoje Sa- 

L gavo 
kapeikų

Reikia vienok žino
toji parapija leidžia

dėl skai-
L idant 

rei-

no

urių žmonės būdam?
100 

200. 
352 
kad

100
182

matyt 
skaitlius kožnų

Isz viso
Isz to gali 

skaitau ežių 
metų aname kraszte dvigubai

Vienybė“ per taimažai

100 
me loczių parapijoje 

tiktai knįgutę nū 
pardūti 
ti, kad
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į visokias mokylas, gimnazijas 
kelioliką vaikų. 'Skaityti mo
ka, bet nėra prie skaitymo 
pripratimo.

Telszių paviete kitas Pla
tintojas p. P. - abie pusę tiek 
lietu visikų laikraszczių palei
džia.
krūvą ktfpitolą sudėję verczia 
ant metų po tūs 
laikraszczių ir kn 
rub., ] 
kraszczių ir knįgi 
mi, nės nesuspėtų, 
ant to kitus, kuri 
tą į paskirtas vie 
nesį atvaro.

Arti Puszaloti

abar tie platintojai j
ft 4

rįs pavietus 
gų už 3,000 

patys į Prusus dėl lai- 
nevažiūda- 

Bet turi 
i e kantraban
tas kas mė-

., Panevėžio 
nįgif pakais 

ir 
su

paviete ėjo su knįgi 
du kantrabantnįkų i 
ant kelio uriadnįkją 
nįkų, kurie raiti juvo. 
uriadnįko pabūgę nū kelio pa- 
siszalino. Uriad nįkas supra
tęs, kad tai kontrabantnįkai, 
pradėjo raitas vytįs, bet, vie
nam į vieną antį 
pusę vieszkelio bėgant, galėjo 
tiktai vieną vyti.
tiktai uriadnįkas nū vieszkelio 
per grabę su arki 
arklys į szlapią sniegą su van
deniu įpūlęs pravirto. Bet 
desėtnįkui padėjus vienas bu
vo sugautas, nors ir paką metė 
ir bėgdamas nusivilko. Pasiro
dė,' kad ans nū E 
Resiainių pavieto 
turėjo 40 liet, kalendorių ir 
kitų knįguczių. Taigi tą vyrą 
ant 'Eržvilko atgal atgrūdo, 
o kitas su savo 
isztruko.

Po Salocziais, 
spav. tilto nėra, b 
rytus ir suszalusius 
sviets ilgai važiavo.) 
ant pavasario ne tiktai pauksz- 

žąsys, szpokai ir kiti 
ir musės.

sutiko 
desėt-

Tie

am į antra

Taigi kaip

iu szoko, tai

ržvilko, isz 
buvo, kad

ko n trabantu

Panevėžio 
et per šuva- 

ledus 
Dabar

ežiai 
atsirado, bet ūdai

Viens Lietuvis Z. isz Pum
pėnų par., Panev 
Szaulūse gimnaziją pabaigęs, 
o maskoliams įtikti norėda
mas, lietuvių prie 
pa, su lietuviais 
besiprovodamas i 
porą maskoliams 
“ t . .......

ėžio pavieto,

szinįku tam- 
dėl kalbos

r turėdamas 
iszdūti visus

lietuviszkus lai- ke nedraugų užpūlimo lengva
i buvo paversti į tvirtynę. Prie rėdama lietuviams iszrodyti, 

negilaus atkasimo tos pilies jog ji nenorinti iszvarymo lie- 
atrasta tapo keletas didelių tuviszkos kalbos isz mokylų, 
akmeninių plytų. Pagal tą| įstatė pernai lietuvininką per 
patį aplinkinių gyventojų pa
davimą pilis ta buvo isz visų 
pusių apaugus ąžūlais: dabar 
dar aplink pilį tumėje ir. arty- 
mūse laukūse galima atrasti 
bepunanczius didelius ąžūlus 
su szaknimis ir szakomis, o 
priesz tris metus parlužo pas
kutinis ten augąs ąžūlas. Ne
toli nū tos vietos, taip gi ant 
deszinio Narevo kraszto, yra 
kita pilis, .panaszi į konusą; 
viražus jos įdubęs. Aplinkui 
aptvertos yra apaugę aglėmis 
ir puszimis kapinės, į kurias 
dabar nelaidoja. Aplinki
niai vadiną tą pilę „szvedska 
mogila“. Netoli pilės atrasta 
tapo neseniai didelė geležinė 
szaudyklės \pyna su gaidžiu 
isz titnago. Apie tą vietą, 
kur per Narevą pervestas ta
po geležinkelis, yra daug pi
lių, pas kurias galima atrasti 
daug žmogiszkų kaulų. Vie
noje isz jų priesz kelis metus 
tapo iszkasta keletas plieninių 
szarvų ir kardų. Tolume vie
no versto nū geležinkelio 
stotės Strablia yra visa kūpa 
pilių, kurias skiria vieną nū 
kitos gilios grabės. Szitą vie 
tą aplinkiniai vadina „gorod- 
ki“. J. A.

tūs, kurie 
kraszczius skaito. Norėjo ans 

I į žandarus pastoti, bet ką tik
tai aną nū to kiti atkalbėjo.

Po daugel vietų dejūja, kad 
knįgos per tai labai plyszta, 
kad ant labai prasto popieriaus 
spaudinamos yra. Sztai mal- 
daknįgės nelaiko ilgiau kaip 
2—3 metus.

Bobos vėl savo vyrus nūdy- 
ti (truezyti) pradėjo. Sztai 
Nareikoniūse, Joniszkėlių pa
rapijoje, Panevėžio pa v. pati, 
kaip sako, berną mylėdama 
jau antrą savo vyrą nunūdyjo. 
Suimta tapo, o Gegužės mėne
syje bus ant jos sūdąs.

Bludžiūse vėl arti Panevė 
žio taip atsitiko: vyre, į A- 
meriką ’ iszkeliavęs, 700 ar 
1000 rubinu ^en uždirbęs, pas 
paezią namon surįžo, bet isz 
tos priežasties, kad pati vieną 
kriauezių per tą laiką mylėjo 
ir sū j ūmi veselijas kėlė, tai 
vyra nuriūdyjus 
jus), o pinįgus 
anūm į Afriką 
Paliko namieje 1 keletą savo 
vaikų. Sako, kad tą pabėgi
mą jai kiti parodavojo, idant 
su ja kaipo liudytojai po su
dus klapato neturėtų.

— Vokiszka vyriausybė no-

( mitru ežy- 
paėmus su 
iszkeliavo.

— Tsz Gardino rėdybos. 
Prie žingeidi n gų senovės da
lykų priguli apskriti pilis ant 
deszinio Narevo kraszto neto
li Rožanų dvaro. pilis ta ap
kasta aplink gilia grabe, kuri 
retai iszdžiusta; aplinkui 
apaugus yra medžiais dau
giausiai elksniais. Vietiniai 
padavimai sako, kad ant tos 
pilies buvo kitą kart tvirtynė, 
patvirtina tai jos vardas 
„Zamczysko“, kuriū ją aplin
kiniai gyventojai vadina. 
Kiti vienok padavimai tvirti
na, jog ežia senovėje buvo lie
tuvių stabmeldiszkas aukuras, 
ant kiirio degusi ugnis, jog 
ežia buvo žinyczia, ką vėl pa
tvirtina kitas tos pilies vardas 
„Oltarz plitnia“. Galėjo tai
tiktai būti žinyczia, kurią lab sų virszumi 25,000 duszių.

— Tsz Prūsų TAetuvos. 
Tilžės miesto didžtureziai ke
tina Tilžėje vežimus įtaisyti, 
kurie elektrikos traukiami 
žmones greitai szian ir ten nu
vežtų. Vežės bus dedamos 
nū vandens koryczios Augsz- 
taja ulyezia (*Hohe strasse) iki 
geležiu keld vario (vakzalio), 
ir nū ten vėl atgal Vokiszkaja 
ulyczia. Butų gers įtaisymas, 
bet nemislyju, kad akcijonė- 
riai ką laimės. Mat, Tilžė 
rods szaunas kupezystės mies
tas, bet sziaip tikt negana di
dis, jog tokie įtaisymai galėtų 
daug pelno dilti. Tilžė tur

mokylų užveizdą Szilokarczia- 
mos valszcziuje. Gal but, 
kad ji buvo baimės įgavusi 
dėl labai trusauj an ežios polr\ 
tiszkos draugystės ir mislyjo. 
szitą bendrystę paliausiant 
taip triusautis, kad matys pa- 
ežią valdžią lietuvius užta
riant. Szitas lietuvis — jo 
vardas Kukaitis (ne tas, kurs 
po Lietuvą kėliąją, susirinki
mus laikydama ir „Pakajaūs 
P aslą“ iszleidžia), buvo iszsi- 
mokinęs vienat ant mokįtojų 
urėdo pradinėse mokylose, o 
likosi pavadintu — divnas 
daigtas — ant taip augszto 
urėdo, ką sziaip tikt vyrai 
universitėtą baigę tegauna.* 
Taigi vyriausybė szičzia labai 
kytriai pasielgė, pavadino į 
urėdą lietuvį, bet tokį, kurį 
žinojo už lietuvystę nieko ne
dirbsiant, — nės, vedęs vokietę, 
dukterę tūlo germanizatoriaus, 
pats garsina vokiszkūse lai- 
kraszcziūse, jog lietuviams 
valdžia daug valnybės dūdan- 
ti ir gero daranti.

— Laikraszcziai garsina, 
jog szitą vasarą bėgsiąs nau
jai padirbtas prusiszkas gar
laivis „Ella“ tarp Karaliau- 
cziaus ir Kauno. Hutų tai
didis palengvinimas kelei
viams, kurie iki sziol Nemunu 
į Tilžę keliaudami daug nes
magumų kentėti, o ir nemaž 
pinįgų iszleisti tur‘. Dyvy- 
jūsi labai dėlto, nės jau dau
gel metų praėjo, kaip rusų 
valdžia nedaleidžia prusiszkus 
garlaivius per rubežių. Pirm 
to berods bėgdavo garlaiviai 
„Nėrys“' bei „Keistutis“ isz 
Kauno tiesog į Tilžę. Bet 
maskolių valdžia uždraudė po

matų prusiszkiems garlaiviams 
kelių į Kauną. Todėl garlaivis 
„Falke“ iki Smalininkų te
galėjo bėgti, o rusiszki gar
laiviai tikt iki Jurbarko teat-
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bėgdavo. Keleivius veždavo 
žydai nu Smalininkų iki Jur
barko ir jie turėdavo ten ko
kioje žydkarcziamėje apsinak
voti. Tai po jau ir prėkybai 
tftmi maskoliai nemažai blė-
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dies padarė laikydamiesi prie Kurszūse, vokiszk^ gimnaziją 
kongresso maskoliai pakasavdjo, o mokįformos, ką gavo 

aktūse apie laivininkystę ant 
Nemuno 1815 m. Gal but, 
kad jie dabar jau kitaip mis- 
mija ir pradeda iszmintinges
niais pastoti. — Bėgs dar kits 
garlaivis nd Tilžės iki Sma- 

) liniukų ir dar kits nd Rusnės 
iki Smalininkų. .

Croriopolitanus.

— Isz Latvijos. Po Rįgą 
dar 3 d. Balandžio ant Dau
guvos ledai stovėjo, o vandū 
virszumi ledo eidamas ties 
tos upės į marę įplaukimu 
daug ledo prineszė, kad pas
kui į krūvą suvertus ir susza- 
lus baisus volai lyg nū kelių 
augsztų namai pasidarė. O 
tai vis per tai, kadjipė varo 
ledus į marias, o marių vilnys 
musza anūs atgal. Dabar yra 
abejonė, kad tam volui Dau- 
gavą užprudijus, Rįgoje tvanų 

v nepadarytų. Kalba buk 
miestas dūda 50,000 rublių 
tiems, kurie galėtų ta volą 
iszardyti ir sziokiu budu mies
tą iszgelbėti. Sako, kad tą 
volą kanūlėmis (armotomis) 
szaudys, musz, o kožnas ka- 
nūlės szuvis 10 rublių kasz- 
tūja.

1 d.' Balandžio po Jelgavą 
ant Muszos (Aa) nuėmė tiltą, 
ant rytojaus ledai pradėjo lūž
ti ir ėjo per kelias dienas.

Liepojuje dar 7 ir 8 gim
nazijos kliasose vokiszkai 
teb‘mokin, bet už poros metų 
ir to nebus. Dabar su pava
sariu ežia daugybė laivų pri
buvo. Asztuntoji gimnazi
jos kliasa, 18 mokįtinių turin
ti, su savo profesorium skanda
lui padirbo ir už tai isz jų 12 
buvo pasvadintų ant 36 adynų 
iszkalos kalėjimo. — Czia nū 
pavasario ant marių kraszto 
prie ūsto tvirtynę daro. Da

lį miesto ir kurhauzą griaus/ 
už jį miestui 300,000 rublių 
isz iždo mokėdami. Dabar 
maudyklės ir kurhauzas bus 
per viorstą toliaus.

Nū Kalėdų Goldingoje.,

jo, o mokį 
tiniai turėjo po kitas gimna
zijas į Liepojų, Jelgavą, ir ki
tur iszvažinėti. Prastai jiems, 
su mokslais eina, nės mažne 
nieko maskoliszkai nemoka.

žaltys. .

Isz Kitur.
v ° *

— Suvienytos Valstijos.
Valstijos Ohio senatas pa

kėlė protestatą priesz sądarą 
su Maskolija. Sziaip skam
ba priimta tiesdarystėje isztar- 
mė tame dalyke:

„Kadągi Suvienytos Valsti
jos neperseniai sudarė su Mas
kolija sądarą, pagal kurią ne
va nusidėjėliai gali būti grą
žinami į despotiszką Masko- 
liją ir ten sudijami kariszko 
sūdo arba ,,administratyvisz- 
ku rėdu“ isztremiami į Sibe- 
riją už iszmislytus politiszkus 
prasikaltimus, kurie nebūtų 
prasikaltimais kitose szalyse, 
o yracz Suvienytose Valstijose,

kagągi Maskolijoje poli
tiszkus prasikaltėlius nesudi- 
ja sūdąs, nereikia jiems daro- 
dyti prasikaltimą, jie neturi 
tiesos gintis patys nei per pa
tronus, o bausmė, kuria jūs nu
baudžia, yra barbariszka ne- 
žmogiszka; •• <

dėlto nutariame Augsz- 
tojoje Tiesdavystės Rodo- 
je valstijos Ohio,jog sąda- 
ra Suvienytų Valstijų su Mas
kolija yra itin peiktina, kai
po neprotinga, barbariszka ir 
nesutinkanti su laisvos kons
titucijos dvasia, nės isz mųsų 
sudų nori padaryti įrankius, 
dėl užrubežinių tironų“.

Panasziais žodžiais nupeikė 
iszdavimo sądarą ir daugelije 
kitų vietų susirinkusiejie ant 
meetingjų Suvienytų Valstijų 
ukėsai ir augsztai stovintiejie 

vyrai. Sako, jog caras iszgir- 
dęs apie tūs protestus pasis
kubinęs pasiraszyti ant tos 
sądaros, mislydams mat, jog 
Su v. Valstijos jau nenorėsian- 
czibs prieszintis sądarai, ant 
kurios padėjęs savo ranką 
„blagoczestiviejszij“ 
taip savę titulavoja).

Bet klysta, kad ir kas žiu 
kiek sykių papiesztų sziaurės 
meszkinas savo vardą- ant są 
daros, ji bus atmesta, nės lais
vi ukėsai bjaurisi padūti ran
ką terionui, kurio rankos ap
tekusios krauju nekaltųjų.

(caras

— Pereitą nedėlią vėla ne
kurtose vakarinėse ir pietinė
se valstijose prausdama vėtra 
padarė daugybę blėdies ir 
szimtai žmonių griuvėsiūse 
smertį iszvydo ir į aną svietą 
persikėlė.

— Prezidentui Clevelan- 
d‘ui pradeda užmėtinėti, jog 
jis per daug laiko praleidžia 
sznekose su jieszkotojais 
szų urėdų (office).

vie-

Ba- 
ten

Isz Minneapolis 20 d. 
landžio praneszama, jog 
po ilgam lytui su vėtra ėmė 
snigti ir tiek sniego privarė 
per naktį, kad ant ryt strytka- 
riai (tramvajai) negalėjo vaik- 
szczioti po Tilyežias.

— Kitą panedėlį 1 d. Gegu
žės taps atidaryta urėdiszkai 
Visasvietinė paroda Chicago4 
je. Programas atidarymo 
parodos szis:

1. Kolupdbo marszas ir 
Hymnas p. Paine. —

2., Malda.
3. Perstatymas Prezidentui 

per generaliszką direktorių 
užrubežinių ir vietinių paro
dos komissorių virszinįkų.

4. Beethowen‘o Hymnas 
„ant Dievo garbės“.

5. Inauguracijiszka kalba 
Suvienytų Valstijų preziden
to.

6. Paleidimas į veikmę 
tukstanezių maszinų, giedant

— TIaend-

i įžįmesnių 
prezidentą

Chorui „Alleluja!“ 
lo. ..

7. Peržiūrėjimas 
parodos rūmų per 
Cleveland‘ą su parodos urėdi- 
nįkais.

Cleveland‘as atvažiūs į 
Chicago ant atidarymo pa- • 
rodos dailiu expressiniu tru
kiu, kurį kėravos daili, jauna 
Ida Hewitt, pasipūszusi ispa- 
niszkais rubais isz 14 amžiaus, 
kada gyveno Kolumbas. Ida 
Hewitt yra duktė vieno tur- 

Y

riaus, ji nežiūrint ant savo 
jaunumo kėravojo\trukiu kaip 
geriausias maszinistas.

nekurio— Graikija. N ū 
laiko ant salos Zante atsitiko 
žemės drebėjimai, gyventojai 
jau net apsipratę buvo su tū- 
mi dalyku, kaip sztai pereitą 
nedėlią (sąvaitę) įvyko tokis 
smarkus žemės drebėjimas, 
kad visa sala Zentė dabar pil
na griuvėsių. Begriunant 
triobėsiams daugelis žmonių 
(sako 300 suvirszum) pražu
vo. Ant visos salos vos 200 
triobėsių likosi j czielų, o že
mės drebėjimai vis da atsikar
toja. -

— Belgijos valdžia nubau-, 
ginta sumiszimais tarpe dar- 
binįkų (apie ką buvo raszyta 
pereitą nedėlią.) sutiko pri- 
pažįti visiems ukėsąms balsa
vimo tiesą. Tokiu budu da
bar Belgijoje vietoje 120 tuk- 
stanezių balsūs 2 milijonai 
žmogystų.

— Anglijos parlamente pe
rėjo antras skaitymas „Home 
Rule“ billi‘o 21 d. Balandžio. 
347 balsais priesz 304. Priesz 
sutelkimą Airijai naminės 
valdžios baisiai kariauja pro
testantai apsigyvenę Airijoje 
ir daro visokias manifestaci
jas, pagalinus * namine kare 
gąsdina, bet nežiūrint ant visų 
tų stengimųsi, paeinanezių isz 
egoizmo, noro turėti gera gy
venimą su skriauda savo ar-

1
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tymo, Airija veik galės pa
sidžiaugti Visisžka laisve.

• —• • «* 1

— Isz Londono pranesza- 
Balandžio apie [ 

Australiszko
ma 20 d. 
bąnkrutijimą 
..Joint Stock baįik“, kuris tu- 
rėjo apie 200 szakų Australi
joje ir buvo priėmęs į 60 mi
lijonų dolerių nu depozitorių. 
Ne vienas tūkstantis padėju
sių savo pinįgus tame banke 
raudoja, pasijutęs nustojusiu 
viso savo turto.

Tjmttlii Autos.
(Isz latv. guldė A.).

(tX.)
Praėjo metai. ^Buvo vėl 

pavasario diena. - Žmonės 
vikriai dirbo laukūse, vasa
rojų sėdami. Bet per nedidį 
kėlią žingsniavo tūlas kelei
vis. Tai buvo jaunas žmo- 

* gus, dailus kaip eglė, atydus 
ir pasinėręs mislyse. Pasik
lausyk, ką jis įpislyja!

„Dėdei Grandui tankiai pū- 
la galvon tokiė iszmislai. Jis
man dieną nū dienos eina vir-

t!
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Mie-

szun, kad asz eicziau Ąžūlinėn 
pas jo draugą Miežį pak
lausti, ar jie nenori pirkti nū 
dėdės jojamą arklį, kadangi 
dėdė sako, kad szis paseno ir 
negalima daugiau ant jo joti. 
Bet arklį jis bile kam galėtų 
pardūti, o jis po teisybei nori 
kad asz apsillinkycziau
žio namūsna ir pasipažincziau 
su Miežio duktere. Po teisy
bei jis tą merginą labai giria. 
Nu, Ąžūlinėn nueisiu, bet 
mergina tegul lieka nū mano 
galvos. Jau sykį dėl z tokios 
merginos buvau pasirengęs 
paaukauti savo gyvastį, bet 
tas viskas iszėjo ant vėjo ir 
mudu atsiskyrėm ant amžių. 
Tegul ji būną dėl plikio dvar
ponio, kuris apie ją labai szo- 
kinėja. Tai ji galės važinėti 
brangiame vežime ir riebiais 
arkliais, asz jai to neekaugiu 
(nepavydžiuS“.

Suprantaiba, szis 
buvo Tyrmiszkių

vaikinas
Andrįųs,

Jis buvo tapęs akylu ir isz- 
Veizdėjo kaipo žmogus, kurs 
ko svarbaus yra prigyvenęs. 
Sziądien jis ėjo Ąžūlinėn, bet 
ne savo noru, Kokiu nors 
budu jis dar szį vakarą norėjo 
grįžti namon, todėl greitai ėjo. 
Jis nenorėjo būti drauge su 
mergina, kadangi Miežių pa
gal Graudo kalbą esanti labai 
skaisti duktė.

Žmonės po pakaicziui ėjo 
darban, kad Andrius prisiar
tino dvaran. Jis nū jų pasi
klausė apie Miežį.

„Jis nuėjęs į Maždvarį“, 
kokis bernas atsakė, „nės jo 
vietinįkas siuntė mus darban. 
Eikkite tenai pagal daržą į jo 
mažus namelius,, antai kur re
gisi skaisczios rožės prieszdu- 
ryje. Tenai jis gyvena, tenai 
jums pasakys, kur galite jį at
rasti“.

Andrius ėjo tenai. Arti 
dailių namelių žydėjo įvairus 
žolynėliai, o rožių krūmai žie
dais buvo kaip apiberti. Na
mų durys buvo atdaros, isz 
kur atgarsėjo sidabrinis bal
sas: t 
Tekėk saulė, palaukk manęs, 
Ką asz pasakysiu:
Nuneszk mano motinėlei 
Labą lab-vakturelį!

Ir Andriaus apie motinėlę 
dažnai szią dainą liubydavo 
dainūti. Jisjieszkojo daini- 
nįkės. Szi priemenyje plovė 
pieno stotkius ir, ateivį visai 
neužtėmijusi, dainavo toliaus: 
Žemai, bernai jau saulelė, 
O mamytė toli, tol‘;
Jieszkau, jietfzk.au, neatrandu, 
Szaukiu, sz^ikiu, neats‘liep‘.

Andriuj prisiartino arcziau 
ir tarė: „laba diena!“ Daini- 
nįkė, tarsi nusigandusi, iszsi- 
tiesė ir truputį kaip ir nusi 
minė matant jauną vyrą.

„Ar p. Miežis yra namie- 
je?“ jis užklausė.

„Ne, tėvelis szįryt nuėjo į 
mažąjį dvarelį. Jis ketino 
pargrįžti ant pietų, bet ir da
bar dar nėra jo namieje. Jei 
tamsta nori jį pamatyti, tai 
truputį turėsi palaukti iki jis 
pargrįsz.“

„Man labai norėtųsi, kad 
asz jį tūjaus pamatycziau dėl 
pasiszneKėjimo. Ar asz ne- 
galėcziau žinoti, kur jis da
bar yra?“

„Tą vargiai galima pasakyti: 
Dvaro laukai yra platus ir di
di, o tėvelis sykį yra vienoje 
vietoje ir veik kitoje. Asz 
misliju, kad jis apie puspava- 
karę sugrįsz namon. Mel
džiu įeiti stubon“. Ir tad ji 
nuplautą stotką nuszlūstė, ta
rydama: „Czia iszsižiuri labai 
netyru (neczysta), bet ar asz 
tai žinojau, kad sziądien bus 
svetys“.

Andrius su pamėgimu žiu
rėjo į merginą. Ji tikrai bu
vo skaisti. Tamsoki plaukai 
dabino jos gražų, baltą veidą. 
Jos raudonos, mažos lupos ju
dėjo taip meilingai, o tamsios 
akys žiurėjo tau) nūszirdžiai, 
jog Andriui norint nenorint 
reikėjo džiaugtiesi. Jai buvo 
tamsokos akys, bet jose žėra
vo szveata liepsnelė, kaip sau
lės spinduliai pavasarį, i ką 
žvelgia podraug ant- rožių 
pumpuro ir skaistaus žiedelio. 
Mergina buvo apsivilkusi nu- 
nesziotais rubais, kurie vienok 
buvo tyrus (czysti) ir dailiai 
sulopyti. „Anyt'ė jūs jau se
niai butu nusviedusi, kur į 
kampą, pamislijo Andrius“.

Jūdu įėjo "stubon. Czia 
viskas buvo tyįru ir gražu. 
Grindys ir visi stubos baldai 
buvo baltai nuplauti, langai 
szviesus, ant langų žolynai 
pūdūse. Kožnas daigtelis bu
vo savo vietoje padėtas. „To
kioje stuboje man patiktų gy
venti.“ Andrius durnojo.

„Tav yra labai daug žoly
nų“, jis sznekėjo, „o kaip jie 
gražiai žydi, czia po teisybei 
iszžiuri labai dailu!“

„Man labai patinka žolynus 
apkūpti“ mergina atsakė, „o 
kaip jie pradeda žydėti, tada 
man yra didis džiaugsmas. 
Meldžiu pažiūrėti, kaip gra
žus yra žiedai szios rožės o 
priegtam kaip jie gerai kve
pia. O czia vėl kupli mirta, 

tą esu apturėjusi nū savo my
limiausios matulės. Jei dva
re darosi koki svodba, tad 
tankiai mano vargūlį medelį 
apskabo dėl jaunosios vaini
ko“.

„Galop jo szakelės papūsz 
ir tamstos galvelę“, Andrius 
isztarė, o mergina iszraudo- 
navo.

„Bet kaip tamstos vardas?“ 
jis užklausė.

„Mano vardas Elžė, o tam
sta gal esi Tyrmiszkių And
rius?“

Taip, tas pats, isz kur tam
sta žinai?“

„Pons Grandas, kaip buvo 
pas mus svecziūse per Velykas, 
labai daug apie tamstą pasa
kojo. Jis sakė, kad tamsta 
esąs augsztas kaip eglė ir gū- 
dingas medsargis, o ir mus 
kaip kada aplankysiąs. Juk 
tamsta turi medsargio kepu
rę.“

Andriui labai buvo patin
kamu girdėti isz merginos 
burnos, kad jis esąs gūdingas 
medsargis.

„Bet kam asz taip ilgai su 
tamsta szneku“, .Elzė ' tarė, 
„juk tamsta tokį kelią ėjęs 
busi iszalkęs ir nori valgyti“ 
Ji skubiai iszėjo laukan. 
Veik ji sugrįžo atgal, apsivil
kusi szventdieniais rubais, ap 
dengė skūmę balta staldeng 
te, padėjo valgį ir meldė An 
drių, tegul paragauja, kum 
yra Dievas laiminęs.

Bevalgydamas Andrius isz 
pasakojo, kodėl dėdė Graudu 
jį czia yra atsiuntęs.

„Tėveliui jojamo arklio vi 
sai nereikia“, Elzė paaiszkinc 
„Niekad jo nemacziau rait 
jojant ir tą, man ding, tam 
tos dėdei reikėjo žinoti.“

„Tai man visai jo nereik 
laukti. Gal būti, kad jis 1 
bai vėlai pareis.“

„Dėl visoko vienok tams 
turi laukti tėtės pareinar 
Priešingai jis b u tų, labai pil 
tas ant manęs, kad asz' tams 
iszleidžiau.“

Andrius prižadėjo laukti.

jietfzk.au


per apgavimą padarė tai, kad 
valdžia iszvijo patrijarką Has*

paskirtiems urėdnįkams taip 
iszmintingai pasisekė jį iszpil-

Pietus pavalgęs Andrius 
padėkavojo, Elzė skūmę nu- 
vūkė ir tad ji dar gerą valau- 
sznekėjo. Miežis dar nepar- 
gri*°-

..Dabar man reikia eiti die-

ėmė kepurę ir sudėjo rankas 
melsdamosi.

„Mano miela sena motinė
le“, tarė mergina, kaip atsis
tojo, „kūmi ir kada asz tav 
galėcziau atmokėti, kaip tu 
man buvai gera“, ir jos akyse 
pasirodė aszaros. Tada^’i ap
žiurėjo ant kapo kožną žoly
nėlį, įsmeigė žemėn medelius 
ir prie jų pririszo dailiai žy- 
dinezius žolynėlius, kad tūs 
vėjas nenulaužtų.

Anytė niekados nebuvo pa
dariusi savo mirusiai motinai 
tokios gūdonės.

Elzė žolynėlius apkepusi 
tarė: „Nu, asz tamstai paro 
dysiu tą vietą, kuri man labai 
patinka4/. Jie nuėjo nū kapinių

„Nieko neturiu, asz vienas 
gyvenu savo nameli ūse. Bet 
kaip žmogus dirba per kiaurą 
dieną, tai mažai ir numano, 
kad yra vienas.^ Vakarais, 
kaip jau darbininkai yra nu
ėję pasilsėti, tai asz atsisėdžiu 
kiemo viduryje. Tenai man 
yra kupli liepa ir nū ten asz 
matau, kaip ir isz czia, dailų 
miszką ir ežerą. Kaip žvaig- 
ždės spindi ir mirkezioja, taip 
asz permislinėju apie savo mi
rusius tėvelius ir mylimąjį Isuną isz Stambulo; vienok tū- 
Dievą“. du atskalynu neįstengė pri-

(Dar ne viskas.) traukti į savo pusę didžiumo 
---------- ------------------------ armėnų, kurie klausydami pa- 
ūk m m szaim te? X-S 

paraštė kun. J. It. vieszpatavimo Leono XIII 
(Pabaiga).---abudu vyskupu užtėmiję M*

į pievelei, isz injų pusių ia-1 Apart kunįgijos ir prastų mainą pasielgime valdžios 
famstai, matyt, yra ilgu potais medžias apsisupta žalia I žmonių tamsumo iszsiplatini- 8U katalikais, perpraszė pa- 
-----?• praazneko, pievelė, o isz ketvirtos pusės raa katalikystės Rytūse daug trijarką ir popiežių, pas ku-

miszimų tapo sugražitos kata* 
likams bažnyczios, bet dar 
daugumas nestori jonų pašto* 
jo katalikais. Isz priežasties 
apgarsinimo popiežiaus berik-- 
lumo dogmato du vyskupu 
pakėlė vaidus tarp armėnų

,/Tėvelis gana greit pareis, bet 
kad tamstai nebūtų ilgu lauk
ti, tai paskaitykie naują laik- 
rasztį. Tenai yra tūlos geros 
žinios isz visos pasaulės kam
pų.“ -

Andrius paėmė laikrasztį 
ir pradėjo skaityti, bet kad 
jau keliūse daigtūse perskaitė, 
tai jis nežinojo, ką skaito. 
Galop jis padėjo laikrasztį ir 
pradėjo prisiklausyti, kaip 
Elzė virtuvėje rūsziai veikia. 
Už valandėlės ir jis nuėjo pas^ir žingsniavo takeliu iki tūlai 
ją. < pievelei. Isz trijų pusių la-

„T . 
vienam sėdėti“, ji prasznekoJpievelė, o isz ketvirtos pusės(raf| katalikystės Rytūse daug I trijarką ir popiežių, 
„dar truputį palaukkie. Man teka dailus upelis. Už upe- trukdė fanatizmas turkų vai- r^8 rad° raal°nU priėmimą ir 
dar reikia eiti truputį szėko lio vėl, regėtiesi, miszkas ža- džios, kurią tolydžio kursty- t°Mu budu visiszkai isznyko 
papjauti. Tada mes galėsime liūja. Viename kraszte pie-Mavo prįe8Z katalikus * visoki pa8 liūdnas nesutikimas. Ka- 
nueiti ant kapip Tenąi yra velės buvo augsztas ir kuplus atskalus gaivalai ir dėlto ne- rUgi turkų valdžia atszaukė 
labai ramu“. ąžūlas. Czia jiedu prisėdo kartą atsitiko kataliki| isz- ištrėmimo patr|jarką,Le-

Andrius pasisiūlė drauge ei- ant mažo sūlelio. „Czia asz pjovimai ir nesykį degė jų onas XIII padėkavojo už tai 
ti ir sznekucziūdamu jūdu ėjo į vakarais tankiai sėdžiu“, Elzė bažnyczios, kliosztoriai, semi- 8ult°nui, o po kelių mėnesių 
lauką. Andrius truputį szėko tarė, „isz czia prisiklausau to- narijO8) mokslinyczios, miestai Pa(Ial’6 tą patį patrijarką kar- 
prapjovė, o Elzė jau rengėsi lumoje pasikeliantiems dainųhr kaimai. Toki persekioji- dinolu. Toks iszaugsztini-, 
szėko naszta kelti ant peczių. balsams ir prisižiūriu atsispin- mai? vieszpataujant Pijui IX ma8> nematytas jau nū laiko 

„Argi tamsta .galėsi tokią ūžiantiems dangaus žvaigžde- ap8i8tojo, bet tikt prie Leono gar8aus Bessarijono, tapo ge- 
nasztą paneszti?“ tarė An- lių spinduliams; upelio vande- 
drius. „Pavelyk man, man nyn.
daugiau yra spėkos“. Elzė ka sėdėti: czia asz sav prime•
priesztaravo, kad svecziui ne- nu, jog ten augsztai augsztai Į Jojo j8Z to 8ZVe 
priderą szėką neszti; bet An- už visų žvaigždžių ilsisi mano kiu budu stengėsi iszgauti 
drius užsimetė szėko nasztą mylima motinėlė ir veizi į ma- vieszą ir ant raszto patvirtintą 

visiszką liūsybės prižadėjimą 
katalikiszko tikėjimo, 

gerai gyventi. — Ar tamstai Į Atsiekęs tą savo siekį szv. Tė
vas pradėjo rūpintis apie su- 

Mano taikymą įvairių krikszczio- 
ir man | niszkų kūpelių Turkijoj4. Ir 

taip nestoriszki jakobitai isz

XIII turki| valdžia, pradėjo 
Czia man labai patin- teisingiaus ir maloniaus apsi- 

įeiti su katalikais. Pasinau-
Tėvas ir viso-

ant peczių ir trauke abudu nę džiaugdamosi, kad asz dar 
namon. Czia Elzė jam pa-1 nesu nuklydusi ir kad man^Į 
dėkavojo, tad jiedu nuėjo ant 
arcziausių kapinių. Szios bu
vo labai dailioje vietoje arti 
upės kranto. Krasztas buvo 
apaugęs lazdynais, bet ant 
paežių kapinių augo ąžūlai ir 
kiti nekurie medžiai. Vaiksz- 
cziojo judu tylus ir užsimis- 
lyję po isztaisytus takelius iri 
veik Elzė sustojo prie gražiai 
apžiūrėto kapo.

„Czia ilsisi mano miela mo- | 
tinėlė“, mergina sakė 
atsiklaupusi sukalbėjo 
ną atilsi“. Ir Andrius

yra motinėlė?“
„Ne, asz esu vienas, 

tėvai abudu pasimirė 
nėra nei brolių nei seserų.

„Tai tamsta . nelaimingas! (priežasties nesutikimo valdžios 
Tai tamsta negali, kad kartais su kataliku Syrijos patrijar- 
užgula kas ant szirdies, nė ką pasisavino katalikiszkas 
vienam iszpasakoti, su džiaug- bažnyczias ir nenorėjo jas su- 
smu ar rupescziu pasidalyti! grąžinti. Tagal szv. Tėvo pa- 
Kaip tamsta esi susirūpinęs, liepimą delegatas jo pavedė 
tai neturi jokio draugo, kurs nuspręsti tą dalyką prancu- 
tamstą galėtu kūmi nors pra- ziszkam ir angliszkąm pasiūli

ji sznekėjo nū tiniams. Nusprendimas isz- 
ėjo aqt katalikų naudos, o

ir tad
„amži- Į džiuginti!

misi- 'szirdžiai ir draugjausmingai.

Irai priimtas sultono ir nema
žai pakėlė orumą (svarbumą) , 
katalikų Rytūse. Tame paį 
laike szv. Tėvas pasiekė tai, 
jog sultonas kun. Abpjijoną, 
iszrinktą ant chaldėjų patri- 
jarkos Babilione, pripažino 

j už patrijarką ir tautos , virszi- 
lnįką!.

Leonas XIII per nū pel nūs, 
padėtus -Rytūse, užsitarnavo 
garbę ir dėkingystę sultono; , 
brangios dovanos nusiųstos į 
Romą ant jubilejaus szv. Tė
vo aisžkiai tai patvirtina. 
Sziądien jau ne pasiuntiniai 
Europos vieszpatyczių, tan
kiai popiežiaus ir • Bažnyczios 
szv. nedraugai, bet pats krik- i 
szczionių Tėvas rūpinasi apie 
Rytų katalikus. Taigi be 
kliuezių platinasi ir drutinasi 
katalikystė ■y- tose szalyse. 'a



jdj\ mel- 
turėjo ke-

Graikų — unitai A z 
kitais Vadinami, isz 
lių amžių persekiojimus ir ant 

taip ilgai troszko, dabargi 
stropiai darbtijasi dėl atverti-

ių brolių.
Antiochi* 
ir Jerozo- 
mokįtinis 

nežiūrėdamas 
<o savo di- 
kas n ėdė- 

nekartą ir tuks- 
ję klaidų,

mo savo „ paklydusi 
Grigalius Juseff‘as 
jos,* Aleksandrijos 
limos patrijarka, o 
Propagandos, 
ant senatvės, aplanl 
(lėlį patrij ark atą ii 
lią szimtai, o 
tancziai, iszsižadėį 
vienijasi su katalikais. ‘ Vie
nok dėl stokos, kur įgų ir tur
tų ant įsteigimo mokslinyczių 
patrijarka tankiai, 
iki laikui, negali pakakįti jų 
norus/ Per jo ne 
trasus pakilo keli 
vyskupystės, o pats 
vas davė kasztą am pastaty
mo puikios katedro 

įgų ir tin--

nors tikt

apsakomus 
os naujos 

szv. Tė-

3 Cėzarė-

kur Kris* 
tarė antis 
?u esi Pet- 
arka, lie- 

įvedė page-
Bazy-

se mina*
Onos

ant to paties daigto, 
tus Vieszpats isa 
svarbius žodžius: ,/i 
ras (tila)“. Patrij 
piant szv. Tėvui, 
rinimus zokone s 
liaus, kurio zokonįkai užsiima 
moki n i m u iszk alosc 
rijoje Ain-Traz‘e ir sz 
Jerozolimoj4: didelė kolegija 
Beirute pristato gerų kunįgų 
ir stropių mokįtojų.
Leonas XIII ant atminties sa
vo jubilėjaus įvedė ženklus 
ntipelnų, apdalino jais ir už
sitarnavusius melkitus. Pri

imu jų tru- 
kėjime ne 
retus, ku*

Kada

sų irisztesėjimą ti 
tikt patvirtino dek 
riais popiežiai pu,veli jo mel* 
kitams laikytis savo apeigų, 
bet dar iszdavė du nauju dek
retu, kuriais liepia grįžti prie 
graikiszkų apeigų gyvento
jams Sy rijos ir Palestinos, ku
rie per paskutinius 30 
priėmė'apeigas lotynų.

GraikiĮ karalystėje, 
likai laikosi vien 
niszkų apeigų. To 
pas Castelli Tinos4

Ban •

kur kata** 
tikt loty-

e ant Kik

Lietuvininku
tis senosios slovėniszkos litur
gijos; Bosnijoj4 ir itercego- 
rinoj* bulla hac au gusta44 
dar mettise 188t7 atnaujino hi- 
jerar.chiją lotyniszką, į suside- 
danezią isz arei vyskupo Sera- 
jeve ir penkių vyskupų. Ru
munijoj4 taipgi aeziu nepa- 
liaujaneziam stropumui ir 
triasui arcivyskupo Paoli, 
apasztoliszko delegato Buka- 
reszte, įtaisė hijerarkiją loty- 
niszką ir savo kasztu pastatė 
puikią dėl arcivyskupo ka
tedrą Bukareszte. Visur vie
nok dtidasi patėmyti pinįgų 
stoka, visur užtai stengiasi pa
sinaudoti isz tokio padėjimo 
Maskolija, o Europos ir Ame
rikos protestantai kasmet ati
deda milijonus dolerių ant 
misijų ir visokių moksliszkų 
ir labdaringų institucijų tarp 
slavų ir graikų. Ttiin tarpu 
Propaganda negali daryti isz- 
davimų* dėl reikalų rytinių 
katalikų, vienok szv. Tėvas 
szelpia jtis, kiek gali; taip 
priesz kelis metus isz pinįgų 
surinktų ant jubilėjaus, pa
aukavo 500 tukstanezių fran
kų ant misijų tarp graikų: ke
lios dievobaimingos bendrys
tės szelpia jį tame dalyke, pe
reitą metą ir draugystė szv. 
Jeronimo paskyrė 4 milijonus 
frankų ant misijų terpu sla-
VT ,t

Kasgi tada stebėsis, jei tos 
tautos, tiek amžių spaudžia
mos ir jų vadovai — kunįgai, 
jauezia dėkingystę dėl savo 
geradėjo — popiežiaus? 'Sku
binasi į Romą ant szv. Tėvo 
jubilėjaus melkitų deputacija, 
iszsiųsta savo patrijarkos ir 
aukauja drauge su v szirdžia 
savo tautos ir brangiomis do
vanomis sumą už 4 tukstan- 
ežius miežių szv., atlaikytų 
melkitų kunįgų, kurių vie- 
nintėliu szaltiniu pragyveni
mo yra obligacijos, prisiun- 
cziamos isz Europos. Liku- 
siejie siunezia pas Vieszpatį 
karsttas maldas už szv. Tėvą, 
o tokiam vyskupui Petkov‘ui, 
ir ne tikt jam vienam, nedaro

liadų permaino bažnyozią szv. 
Antano isz Pad vos ant cerk
vės unitiĮ, o Propaganda sa
vo kasztu įtaiso ikonostasą ir 
kitus reikalingus daigtus... 
ir tas pabandymas nutiko kti- 
geriausiai...

Lygia dalia Leonas XIII 
rūpinasi apie slovėniszkas 
tautas ir jų apeigas. Kada 
po paskutinei karei Bulgari
joj4, padaryta buvo sątaika 
San-Stefane ir ant kongreso 
Berlyne per užtarymą Leono 
bažnyczia toj‘ sfcalyj4 įgijo 
liilsybę, kuri buvo taip pa
geidaujama, ypacz tame laike 
kada unija visos beveik Bul
garų tautos taip laimingai m. 
18G1 Pijaus IX pradėta, vos 
tikt gyvavo. Maskolijos 
agentai per prigavimą iszve- 
žė kun. Sokolskį, arcivyskupą 
suvienytų Bulgarų ir nesigai
lėjo iszleisti szimtus tukstan- 
ežių rublių ant įsteigimo 
schizmatiszkų cerkvių ir mok
slinyczių, ir tikt aezių triū
sams kun. vyskupo Po- 
pov‘o apie dvideszimts tuks- 
tanezių bulgarų pasiliko vie
nybėje su Bažnyczia katalikų. 
Maskolių kariumenė suvis 
blogą tarp unitų paliko savo 
buvimo atmintį. Po apturė
jimui litisybės ( tikėjimo Bul
garijoj4 apsigyjveno daugelis 
visokių zokopįkų, o 12 d. Biržio 
1883 m. Leonas XIII įrengė hi- 
jerarkiją, paskirdamas apasz- 
toliszkais vikarijais arcivys
kupą Nilių Iszvorov‘ą Carog- 
rade ir vyskupus: Lozorių 
Mladcnov‘ą dėl Makedonijos 
ir Mikolą Petkov‘ą dėl Traki
jos. Patys daug kenezia var
gų ir bėdų, bet negali iszsilai 
kyti neverkę, matydami, kaip 
vienoj4 biednoj4 niekad neku- 
rinamoj4 seniiparijoj4 szala jų 
augintiniai, aukaudami savoO 7
vargus už atsivertimą brolių. 
Todėl iszsyk beveik skaitlius 
unitų > pasidaugino iki 100 
tukstanezių. Mettise 1887 
szv. Tėvas iszsi rupi no tikėjimo 
litisybę dėl.. katalikų Czerno- 
gorijos ir daleido jiems laiky
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klinties nė augszti kailiai, nė 
špraunuS upeliai, idant pėk- 
szėzias įvairiose didelės savd 
vyskupystės vietose skelbtiį 
iszkilmingumą Popiežiaus ju- 
bilejaus!

Kada svietas pamatė Leo
ną XIII ant szv. Petro sosto, 
— netvirtai laikėsi Rytūse ka
talikų bažnyczia, o dabar ten 
stovi, lyg tila nepajudinama, 
aeziu tai atmainai pasielgime 
turkų valdžios su savo padė
taisiais katalikais ir aeziu 
tiems sunkiems darbams ir 
trosams, kurių nesigailėjo szv. 
Tėvas dėl j ii gero. Per savo 
ypatingą pasielgimą su viso
mis Rytų tautomis patraukė 
prie savę szirdis visų, jo rū
pestingumai apie užlaikymą 
graikiszkų apeigų, kokio ne
parodė nė viens isz pirm bu
vusių popiežių, naikina tarp 
graikų seną mųsų Bažnyczios 
neapykantą, o gimdo gtidonę 
ir/meilę prie dirbanezios ant 
paveizdo savo dieviszko Mo- 
kįtojaus katalikiszkos kunįgi
jos. Ir tą viską, kaip mato
me, padarė popiežius beveik 
tikt pirmoj4 savo vieszpatavi- 
rno pusėje. , '

Stebėdamasis isz Jo didy- 
bėSĄinokįtas ir neprieszingas 
lotynams Carogrado patrijar
ka J o ak i m as IV panorėjo su
sivienijimo. Atsilankymas 
jo Romoje, tankus susineszi- 
mai su armėnų patrijarka 
Azarijonu ir delegatu Apasz- 
toliszku Rotelli, dažnai prie 
kiekvienos progos iszreiszkia- 
mas noras susivienyjimo pa
darė daug trinksimo visame 
sviete. Su džiaugsmu graikų 
kunįgai priima užmanymus 
savo patrijarkos. Puikus pa
mokslai apie ^reikalingumą 
susivienyjimo su Katalikų 
Bažnyczia, staeziatikių bazy- 
likose sakomi, o putam laik- 
raszczitise atspausti • platinosi 
tarp skaitaneziųjų. Noras 
susivienyjimo didinosi kiek
vieną dieną ir laikraszcziai 
pradėjo vispusiszkai perkra
tinėti punktus, apie kuritis



platina Rytūse tę patvirtina ne žodžiu, ne 
malonė krikszczioniszka prisieka, bet 

pripažinimu Romos užėmimo.
Didžiausiomis sziądieninės 

draugijos ligomis yra tarptaū- 
tiszki antagonizmai, bedievys
tė, pasileidimas, anarphijaį 
vairiii iszvaizdų, frankmaso 
nystėf Ant visų tų ligų Le
onas XIII parodė atsakan
čias gydyklas: iszrodė frank- 
masoįiystės bjaurybes, iszaisz- 
kino sodjalisžką klausymą, 
iszrodė priederystės kriksz- 
cziomo dėl savo tautės ir 
vieszpatystės; padėdamas nau
ją pamatą jaunūmėnės augini
me, nori suturėti bedieviszkus 
užmanymus; per beppsystę 

Itautiszkūse dalykūse nori vi
sas ieszpatystes sutaikyti, no 
ri isznaikyti tautiszką anta
gonizmą, o įsteigti tarptau- 
tiszką sandarą ir meilę. Ir 
nelaimė dėl Europos, jei 
smertis pertrauks Leono XIII 
gyvAstį pirm iszpildymo gar

sas Apocalipsos paslaptis ir Į bingų jo norų, pirmneg nutil
dyt^ ir atgimusi Europa, per
inai 
litiką, 
katei ii 
kitesv

on as XIII, 
szviesą ir meilę, o i 
Vieszpaties vaisių joms pride
da — tveria mistiszką Kris
taus kūną.

* Kita taipo-gi galybė spen- 
< džia ten savo tinklus, apie ją 

mokslinycziose mums kalba 
buk ji yra žemės dievaicziu, 
nors kūne visi didžrusiai, pri 
silaikydami -seno padavimo, 
žadina ją stacziai Antikristu. 
Graikai sujudėjo Konstanti
nopolyje ir nori eiti 
ale svetima ranka paslapcziai 
briežia jų laikraszcziūse sziūs 
žodžius: „kam mums unija, 
kam susivienyjimas? Ateis 
galingas Maskolijos caras ir 
drauge su jū pereisime visą 
Europą, pamuszdami sav vi
sus prieszus; ant galo Romoje 
pasodįsime savo "vyskupą, kai
po tikrą popiežių!“ Jūrės 
nuneszė sziūs žodžius į Atė- j 
nūs, o Makrakis, gavęs isz jų 
įkvėpimą, atidengė mums vi-

Romą;

Į savo vientatfcziams garsina, 
j kad jau 1896 metūse katali- 
I kystė taps visiszkai isznaikįta. 
i Baimė, idant Europa neatidū- 
I tų Konstantinopolio Bulgari
jai, nekuris užpykimas- ant 
popiežiaus už jo lygią dėl vi
sų tautų politiką, ' kaltinamą, 
buk permažai žiūrint ant grai
kių praeitės? priverczia Grai
kijos valdžią jieszkoti savo 
kunįgaikszcziams moteriszkių 

[isz maskoliszkos dinastijos ir 
neklausyti abelnos Graikijos 
nūmonės, reikalaujanczios į- 
steigimo ambasados prie Va
tikano; viltis-gi, jog Europa 
dėl paežio savo gero nedaleis 
Maskolijai užimti Rytų szalių,

ėjo ginczfts; didelį mokslą ta
me dalyke parodė katalikisz 
ka „Anathole“, už ką apturėjo 
nū, paties Leono XIII užpel-

L nytą pagyrimą ir palaijnini-
į mą. Isz abiejų pusių pasiro

dė svarbus veikalai apie su-i 
vienyjimą Bažnyežių. Noras 

►, susivienyjimo apsireiszkė net 
tenai, kur mažiausiai to gali- 
ma buvo tikėti^. Serbijoj4, 
kuri ikisziol nedaleidžia at- 
naujįti lotyniszkos jerarkijos, 
vyskupai stacziatlkiai uždrau
dė užpuldinėti ant katalikys
tės ir ant pamokslų iszrodinė- 
ja reikalingumą susivienyjimo 
su Roma. Serbijos valdžia 
taipgi iszreiszkė savo tame da
lyke nūmonę: patrijarkai Jo- į 
ak imu i nusiuntė „didelį kry-1 
žiu balto erelio“, o J o didis j 
logotetas Aristarclii — Bey, | 
žinomas kaipo darbftztus'uni
jos szalinįkas gavo orderį szv. 
Sabo. Tiktai isz Maskolijos! 
neprisiuntė patriarkai8 jokių! 
dekoracijų; vietoje to atvyko 
jos agentas Sableris su maif 
szu pinįgų, per jo įtekmę vei
kiai atsirado partija, kuri to
lydžio užpuldinėdama ant 
Joakimo visiszkai suardė jau 
ir taip sugriuvusią jo sveika
tą ir 1886 m. po dviejų metų 
darbų privertė jį atsisakyti 
nū savo urėdo, 
ri j arkai atsisakius 
suiro; pakeltą klausymą apie 
susivienyjimą perkratinėjo ir 
toliaus, o tą troszkimą 
kos su katalikais per pasku
tinius 4 metus aiszkiai 
dė atvertimas 50 tukstanezių 
atskalūnų. Tame pat laike 
didelę įspudą visūse Rytfise 
padarė stebuklai per priežas
tį'Panelės Szvencziausios isz daleidžia jiems nieko nebijoti 
Liurdos, iszrnelsti Koplyczioje ir nesidarbūti d<f!
Nekalto Prasidėjimo priemies- mo nū Maskolijos įtekmės, 
tyje Carogrado Feri k i joje. Lygiai
Galingu taipgi turėjo būti už- tautystės politika vieszpatau- gi susilauks trumpame laike 
tarymas pas Dievą szv. Kiry- ja ir visbje likusioje Europo- lietuviszką bažnyczią.
liaus Aleksandriszkio, su- je. Prancūzija norėdama su-p 
tremtojaus Nestoriaus, nės grąžįti sav 1 
pereitą metą tukstanežiai ari- 
jonų iszsižadėjo savo klai
dų. CĮarnas tarnų Dievo Le-

nei anų vietoje. Vieta ta 
turn yra dailesnė ir brangesnė, 
kad isz visų keturių pusių 
eina ulyczios. Beje, yra 
da ten ir septintasis lotas, 
privatiszkai asabai prigulin
tis, bet ir tą parapija kętina 
da nupirkt ir nupirks. 7 Jau 
pradėjo kasti pamatus. - Sha- 
mokin‘o lietuviai labai iszmin- 
tingai pasielgė, nės stato ne 
bažnyczia, bet tiktai gana di
delius nainusj kurie/kada 
paskiaus susidrutlnę pasista
tys tikrą, kaip priguli, bažny- 
ežią, apversti bus ant mokslai- 
nės,o iki laikui jūse bus atlieka
ma dievmaldystė. Ir kitos lie
tuviszkos parapijos, sekdamos 
Sliamokin‘o lietuvių paveizdą, 
turėtų biskį daugiaus rūpintis 
apie mokslai nes.

Bet vienas 
nesmagus, kad
kin‘o lietuviai nevisi da isz 
szirdies glaudžias prie naujai 
susitvėrusios parapijos. Dau
gumas lyg ir neiszsitikėdami 
iki sziolaik žiurėjo ir žiuri, 
bet reikia tikėtis, kad nors 
dabar, kada jau prasidės sta
tytis bažnyczia, atsiskirs nū 
lenkų i r‘jungsis su savo bro
liais.

Prie to nemaž turėtų 
prisidėti pasielgimas lėnkisz- 
ko Shamokin‘o kunįgo, kuris 
baisiai nežmoniszkai apsieina 
su lietuviais, visaip kaip jūs 
niekįdamas, keikdamas ir t. t., 
kaip tai atsitiko antrą dieną 
Velykų. ' N\

dalykas 
Shamo-

tai-

paro

atsikraty

provincijas, geidžia 
su Maskolija.
tysczių sądara sąvo solidary

Vienok pat- 
i viskas ne-

Lai dar ilgai vieszpatauja 
iniinis didis Leonas XIII, Po
piežius, ir karalius! Joki at
eivės atsitikimai heužtemdįs jo 
garbės.

ius savo sziądieninę po- 
nesusirūsz į kovą su 
rstės prieszais, kaip 

laike kryžeiviszkų

Perei- dolerines moka nū lietuvių 
tį nedėlią jau nusipirkome sze- lupti ir visaip kaip trukdo 

i reika- 
Kas blogiausiai, S.cran-

vokieczių užimtas siis lotus lauko pietinėje da- lietuviszkos parapijos 
vienytės lyje miesto, toje paezioje uly- lūs. .

Trijų vieszpa- ežioj4, ką ir lenkų ir slovakų ton4e atsiranda dar tokių lie-
jąvo solidarys- bažnyczia, tiktai dailesnėje tuvių, kurie savę už „palio<

Isz lisiwtti Jim AmerWfl
— Shamokin Pa. Jau 

metai kaip lietuviszka Mount 
Carmel‘io parapija turi savo 
kbnįgą, kurio storone į trum 
pą laiką iszstatyta tapo nedi
delė, bet greczna bažnycziukė. 
Dabartės jau ir Uždėta per tą 
patį-kunįgą lietuviszka para 

saunoriszka siauros pija pas mus Shamokin‘e taip

Isz Scranton* o pranesza 
mums, jog reikalai tenyksztės 
lietuviszkos parapijos eina vis 
pirmyn; ant nupirkimo žemės 
(lotų) dėl bažnyczios jau su- 
kolektavota į 900 dolerių. 
Ir Scranton‘e lietuviams ne
maž vargo reikią paneszti nū 
„rodakų“ lenkų, kurie tik 5 —
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kusu laiko ir nenpri žinoti 
apie savo brolių lietuvių dar- 
bavimąsi. Nemaž esą ten ir 
tokių, ką tik į alaus baczkutę 
ar degtinės bonką įtikėjo ir 
nelabai nori girdėti apie pa- 
aukavimus ant lietuviszkos 
bažnyczios pastatymo.

iki negaus szviesiai rudą isz- 
veizdą. Paskui paprastu budu 
paverezia teszlą tą į glukozą 
arba cukrų. Paskui Mouline 
rodyja dėti kūdaugiausiai mie
lių, užlaikant 30, laipsnių szi- 
luinos. Baczkose vynas nu- 
eistoja. Mouline sako, kad 
toks vynas yra labai gardus.

Budas Senovės Lietuviu
Kalnėnu ir Žemaioziu

Broliai IMM‘
idudame dėl žinios s;___  savo 

mes ežiose, 
puikų lie- 

po N

u s Brolius 
gyvenanezius 

pribūti ant 
‘ ~ baliaus,

Padūdame dėl . 
tautiecziams, kad 
dienose atidarėme 
tuviszką „Saloon1, 
703 W. 22^1 St. Chicago Ill 
kur užpraszome vis 
Lietuvinįkus 
mieste Chicago 
„Grand Opening* 
dieną 29 Balandžio, subatos 
vakarą. Grajis puiki lietu- 
viszka muzika! Taigi galėsi
me visi podrajigiai linksmai 
pasibovyti ir meilingai susi- 
pažįti. }

Taipogi ant 
loon‘o turime, dadgybę czystų 
ir puikių rūmų (rooms) dėl 
Lietuvinįkų, su ,, 
ba be „boardo“, taigi, jeigu 
kas mislijate permainyti savo 
gyveriimą, arba jei kas isz kur 
kitur ketina atvažiūti į Chica
go, tai atvažiavę ateikite tie
siog pas mus, o rasite dėl sa
vęs visokią vigadą už pigiau
sią mokestį visame mieste Chi
cago ir dūsime jums rodą vi- 
sūse reikalūse jųsų.

Jųsų Viengencziai Jūzas 
Žipkus ir Jūzas Brazauckas 

Tik neužmirszjkit adreso! 
703 W.

! — Priėmė pravoslavų a Pį- 
(joje per 10 metų (1881-1890) 
983 žmonės, < Mažiausiai pri
ėmė pravoslavija mete 1881, 
nes tikt 41, daugiausiai, 163 
žmonės, 1887 mete. Isz jų 
vyrų 457, moterių 526; 718 
buvo liuterių, |< 113 katalikų, 
88 staravierų. Didelė dalis 
priėmusių pravoslaviją prigu
li prie ukinįkųlūmo.

Euro-

virszaus sa-

bbardu“ ar-

4., arti Paulina st. 
Chicago, 111.

Margumynai,
— Vynas isz bulvitį. Pran- 

cuziszkas agronomas Mouline 
rodyja, jei nėra kur kitur dėti 
bulves, daryti isz jų vyną. 
Dėl jo padarymo tarkūja kū- 
smulkiausiai bt 
gražiai nuskust 
isz jų skystimą
kalį(peczių) sv 140—150 kai
tros, kur nūlabai teszlą varto,

Įves, pirmiaus

ir deda į ka-

— Žydų statistika. 
poje skaito 5.400.000 
Azijoje _30Q,000, /
350.000, Amerikoje 250.000, 
Australijoje 2.000. Tokiu 
budu ant viso svieto žydų yra

kietijoje 540,000, Maskolijoje 
2.552.000, Austro-Vengrijoje 
1.644.000, Prancūzijoje 130.- 
000, Turkijoje 104.000, Ru
munijoje 265.000, Bulgarijoje 
10.000, Szveicarijoje 7.000, 
Danijoje 4.000, Serbijoje 3- 
500, Belgijoje, Szvedijoje ir 
po Graikijoje 3.000, Ispanijoje 
1.900, Gibraltare 1.500, Azi- 
jatiszkoje Turkijoje 195.000, 
Azijatiszkoje Maskolijoje 47.- 
000, Persijoje 18.000, Viduri
nėje Azijoje 14.000, Indijose 
19.0C0, K 
Abisinijoje
6.000, Tunise 5.000, Suvieny
tose Valstijose 230.000.

ų žemėj* 1.000, 
2.000, Marokke

— Vienas ponas atvažiavęs 
į karezemą užklausė žydą:

— Tu toks drfilus žmogus, 
kam tokią bjaurią p&czią pa 
ėmei ? * .

— Ponuti, kad tamsta ma
no akimis į ją žiūrėtumei, 
anoji butų labai graži!

tai

(Tąsa.)

Bet tas neilgai tepatvėrė, nesgi paveikus Vokieczių karės 
brostvininkus, Kryžeiviais vadinamus, kaip virsziaus regėjo
me, vakarūse, o Platburnius arba Tau torius rytūse, Lietuviai 
tarėsi nėkokiu neprieteliu daugesniai sviete neb‘turį: kaipogi 
tūmi buvo parodę visai pasaulei, jog Lietuviams niekas ne-’ 
gal per lupas braukyti ir tūmi pasiklovę nevien į karę nebe- 
pratinosi, bet būtinai užmirszo ginklą dėvėti. Kad kitos tau
tos, kariaudamos tarp savęs kas kartą stiprinosi, ilgainiu pra
manė sav naujus naudingesnius ginklus, o senūsius 
kaipo nepatogius atmetė: kaipogi Maskolių didiejie kunin- 
gaikszcziai Ugriją, placzią valstybą saulėtekyje esanezią, me
tūse 1499 a) nuveikę, sunėrė su savo ūke ir savo urėdus te
nai perdėjo. Lygia dalia paveikę metūse 1554 Tautorių Ka
ną, jo buveinę Kazanių užėmė, metūse 1570 antrą Kaną Tau
torių pergalėję, jo buveinę Astrakanių užėmė ir tenai savo 
urėdus įdėjo; veltū minavoti Kanai klūkė pagelbos nū Lietu
vių, mindami sėnų dienų pažines ir talkas, kuriose buvo an
gis, Lietuviams kruvinose dienose esant, talkynėję; nes Lietu
vių didūmenė, kureza ant szių maldos, nėmaž tūmi nerupinosi 
ir žunanezių savo bendrų nevien negelbėjo, bet sav naujų 
ginklų netiekė, o seniejie nedėviami surudyjo. Didūmenė visa 
partekusi neb‘norėjo vargus bekentėti; kas pikteeniai ilgainiu 
slinkaudama iszlepo valgyje, gėryje ir apdare; nesgi įproty® 
jos tėvų, boezių, praboezių niekam neb‘tiko: kaipogi jų valgis 
ir gėrymas neb‘skanus, o drabužis nepadorus bebuvo; ruksztą 
sulą ir girą szeimyna begėrė, o vergai jų putrą (buizą) besrė
bė. Kas kokį szaldrą kame pamatė, tas jam tūjau apdaru 
pavėdauti norėjo, ir taip rankoves savo koboto perskėlę ant 
peczių nusvarstė, galvą sav nuskuto it beproeziai, kelnes it 
dumples antsimovę, dažytais batais apsiavę it tarsi ketėdami 
isz trobos neiszeiti, o idant prikimsztas jų skilvis visokiais 
skaniniais neperplysztu, niinkszta szilkų jūstele pajūsė, nesgi 
briedinis diržas su vario saktimis, pirma gūdą ir gaszumas se- 
senovės Lietuvos vyro, nugis iszjūktas ir lauko žmogui palik
tas, o meszkina, taurina, briedina nebkirėju bebuvo. Lietu
vos senovės kardas, kalavijas ir ragotinė sunkiomis rodėsi 
tiems vyrams, kurie szoblelę it skalelį ant szilkelio pajūsę, 
vieni tarszkino po pilių gasus žvirblius ulyczioje gandydami, 
kiti midaunyczių užstalėse tirpo usus sukdami it tarsi minėda
mi savą senovę ir norėdami dar vyrais ne mergomis būti, į 
kuriūs praszaliecziai veizėdami vypsojo, o paežių žmonės ant- 
žvelgę mielių verpėlėmis vadino; nesgi iki szioliai, kaip vir
sziaus regėjome, ne valgis, ne gėrymas, ne apdaras skiedė kil
ties vyrą nū kitų ukinįkų, nes pritirta nū visų iszmintis ir do
rybė ukėje, o kantrybė ir narsybė karėje kiek vieną į vyres
nybę kėlė. Todėl didis Lietuvos rasztinįkas Mingailius, me
tūse 1555 gyvenęs, sako Lietuvos didūmenė apdarą ir ginklą 
pasavinusi Platburnių, o savą narsybę ir kantrybę atidavusi 
Maskoliams. čz) Iki szioliai žemlionys kits kitą raiti lankė,

a) I^nrberge underauchungen zu Krlauterung der alUren geachichU d*« HuMlands. a. 18 u 8t. 
Petersburg 1816.

a) Michailouia Lltwaul f ragui. VIII p. 34.

/
j*



A Mi

be_ 

UMMMfc

jxdubiU, r*Uį att supeniu nežinojo; uesgi'taagi Mingtilius 
aejŪdatnas^ako; jog Iii e tu vi ai fe aibiiuje neregėtu, negirdėtu 
įirdgumu tame kraszte 
į ratus, kits kitf* jankydami

sže^zis arklius pagimais kinką 
Vieni dar Žemaicziai sekė se

novės būdą ir taip Lasickis raszo tycziodamas, jog Žemąiczių 
Jomylestos metūse 15G4 sietinius kepę savo namūse ir už vi- 
sųdidžiausį skaninį turėję. Lygia dalia motriszkosios neno
rėjo dar niekaip senovės nil metų ml gąlvos savo mesti, noris 
kitą apdarą keitė kaip tinkamos, todėl didei vėlai dar balto
mis galvomis vadinos ml savo baltų numetu, ir kad vyrams 
neb‘tiko toks jų apdarąs, jos vis jiems tarė: tai musų mime- 
tus regėdamivarnai nelek1 į jųsų purus tardami, jog ežia dar 
senovės Lietuviai teb‘gyven; nes kad nukris mlmetai nūniusų 
galvų, tad jus nel/atginsit jų su savo skaleliais nū savo purų 
ir sėsit jūs ne sav bet varnams. Taip iszlepus Lietuviams 
grūdos į Lietuvą nū visų pusių jau svetimi prekėjai, jau dai
lidės ir kiti amatninkai naujus daigtus dirbti ir tiekti, už ku
riūs reikėjo brangiai brangesniam mokėti; Jcą rodo sziądien 
dar vardai 4 ulyczių arba gatvių pilėsė ir pilelėse, Vokieczių 
gatvėmis arba ulycziomis vadinamų. Visiems iszlepusiems 
pinįgų reikėjo, o jų niekur negalėjo gauti, todėl kirtino gi
rias angis nū boezių, praboezių szventomis vadinamas ir leido 
į svetimus krasztus vienus medžius laivų medegai, kitus ežia- 
pat giriose degino į pelenus, kuriūs pardavojo per jurą į sti- 
klinyczias, pirkdami atkaliai svetimas mieles savo kailiams 
rauginti. Užvis atradus ketvirtąją dalį pasaulės Ameriką, 
kad visosHautos, gyvenanezios pajuriūse, pametusios arti ir 
sėti, ėjo tenai aukso, sidabro rinkti, todėl reikėjo nevien lai
vams medegą isz.Lietuvos pirkti, bet ir paezią dūną nū tenai 
imti. Ir taip Lietuviams Kalnėnams ir Žemaicziams reikėjo 
kruviną prakaitą braukant dūną ir mitalą tiekti: kaipogi 
Lietuvos didžtureziai neb‘kakinos ligisziol mokamomis doni- 
mis, bet, norėdami javų gausą didinti, pradėjo svietą vergti la
žais arba baudžiavomis, liepdami jiems laukus platinti ir medes 
skinti, per tai iszbaidė isz savo girių brangius brangesnius žvė
ris, bitys kas metą po medes ėmė mažėti, to dar negana buvo, 
kirsdami gires atidarė kelius nū visų pusii| į savą ūkę, o į gi
rių vietą nevien neįkūrė pilių, kuriose galėję butų nū neprie
telių gintis, bet ir senųjų neb‘taisė; nesgi piningus, kuriūs 
gavo už savas prekes, kleido, kaip virsziaus minavojau, ant le
pumų ir lėbausenos. Kas dar didesniai, nevien pilių, bet ir 
dirbinyczių arba pabriku nesteigė į savą krasotą, idant tų 
daigtų, kurių turtingiejįė geidė, galėtų cziapaį gauti ir isz 
svetimų krasztų nereiktų jų gabenti ir pirkti ir per tai savo 
pinįgus isz namų svetimiems ątidūti. Vienok tūmi dar turė
jos, jog daugybė tarp paežių prėkyba vertės ir tūmi kokį tokį 
akylumą savo tautoje antturėjo. Nesgi žydai isz Lenkų atė
ję į Lietuvą noris plėtės tenai ir jau nūmojo jos muitus, vie
nok smulkmėmis vis dar krikszczionys vertės, o žydams neval- 
na buvo pirkinėti už pilių įvežamas į pilę prekes kaipogi ir 
paezioje pilėje pirm krikszczionių jau ligi didžiosios pusry- 
tės, jau ligi pietų žydai pirkti negalėjo.

Nū to regimai Lietuvos ūkė pradėjo irti, lig sziol Tauto- 
riai talkinįkai ir tarnai Lietuvių, nugis atstoję nū jų pasidavė * 
Turkams ir pradėjo paežius Lietuvius kariauti, užgulę Uksi
nę jurą ir Danajų arba Istrupį. Maskoliai- nū rytų užėmė 
placzias srytis Lietuvos kraszto ir lig pat Nipurio ir Dauga- 
vos upių atsigrūdo^ Žuvėdai taippat nū sziaurės grūdosi į 

Žėmaiczių pajuriiis; vienok Lietuviai ir tokioje rustoje dieno
je nė piliiį strunyjo, nė patys į ginklą ĮiratinoSj nė kareivių 
saindė neprieteliams rdmdyti; nesgi isztyžį lepuiiiflse Heb*tii- 
rėto nė dvasios tamprybės, nė aitros liflsybės; gūdą jų SMit*- 
dyje buvo iszdilusi, kūno geiduliai, rie dvasios tamprybė rėdė 
jų darbus; ant didesnės dar nelaimos metūse 1569 per kebelės 
pasidavė į Lenkų valdžią ir nū to laiko nepaslinkdami patys 
nė kokiu lietos daigtu užsiimti, vieni tyžo lepumūse svetimų 
pramonių, kiti iszsirpę po medaunyczias bajorystėmis savo 
girdamiesi vis į Lenkų špuntką veižėjo ir nū jos sav laimos 
laikė, kurie įsiveržę į Lietuvą norėjo Lietuvius būtinai pa
niekti ir vergais savo padaryti ir taip iszlepino jų didūmėnę, 
kuri neb‘gūda, neb‘garbe, neb‘didybe ir stiprybe savo ūkės 
ka p senovėje kad rūpinosi; nes tiktai skaniai valgyti ir nie
ko nedirbti už didybę ir gūdą sav turėjo. Valdimieriai ir 
vyresniejie, kurie iki szioliai inesliava javų ar pinįgų nū svie
to dūdamų kakinosi, nugis tos neb‘kako ant skaninių ir lepu
mų; tad prasimanė laukus prie savo dvarų tiekti, kuriūs liepė 
žmonėms veltu savo dūna nudirbti, kurį darbą iki sziol Lie- 

oj‘ negirdėtą ir neregėtą nū Lenkų įvestą lažu vadinamą, 
į Lietuviai isz apmaudo baudžiava pramanė; trumpai sa- 
t didžtureziai pasidarė gaspadoriais, o jų gyventojai nu

driekusia szeimyna ir taip kaip kad buvo Lenku žemėje, ka- 
visas svietas vergavo dieną ir naktį savo ponams, tą patį 
ar ir Lietuvoj’ padarė atėję Lenkai, kurie patys būdami 

yžusiais lepumūse netiktai kitų, nes nė savęs nebgalėjo 
lėmžti nū goslybos. Ir taip Lietuvos ūkė pasijuto nū vi- 
neprieteliais apgulta, viso reikalaujanti, o nieko savo na- 

Todėl prėkyba kas kartą mažėjo, nesgi pi- 
Vėltu dar Abromatis ap- 

bė rasztą metūse-1595 m^kydam^, kaip reik, javais var

tuv 
kui 
kar

me 
dal 
iszt 
Pag 
sur 
mūj e neturinti, 
ningai vis į svetimą krasztą ėjo. 
ske 
tavbdamos, i pigiai jūs pirkti, o brangiai paydūti. Tū tarpu 
Žemaicziai vis dar norėjo per jurą pažines su svetimomis tau
tomis an turėti ir bieziūliautis. To dėję dar metūse 1589 sa
vą čpzventąją upę vokė, ketindami tenai savo senovės įtaką ar-

Septynioliktame amžiuje Lietuvos ūkė mažne būtinai 
suiro ir vos pats jos vardas beliko: kaipogi liūsi Kazokai 
pa-Niperiūse gy venantiejie, kurie lig szioliai buvo rubežių 
sargais Lietuvos ūkės nū Tau torių, dabar vergami nū didž- 
tųrczių Lenkų patrako ir atsidavė į globą Maskoliams, It tū 
paežiu laiku kėlės karės su Žuvėdais,vMaskoliais, Turkais ir 
Valakais, namūse taippat tarp paežių netaikos sukilo; ant ga
lo Jėzavitai suszižino visus atskalūnus, norėdami jūs į kata
liku^ atversti. Tokioje rustoje dienoje visur reikėjo tam
prybės ir aitros; bet svietas nuvergtas neb‘turėjo nė meilės 
dėl savo rėdos, nū kurios niekur nė kokios pagelbos nebegavo, 
nėgi saviep stiprybės: nesgi dieną, ir naktį dvarūse dirbdami 
ir taip nenudirbo ir nieko sav tūmi nenupelnė, tiktai nūgį, 
alkį ir vargą nepabaigtą ateitėje sav regėjo, 
be v 
kė. 
bebv
kai įsiveržę į Lietuvą piktino Lietuvių didūmėnę savo darbais 
ir rėdės savo dabą, kaip ir Lenkūse ir taip (kaip ir Lenkų 
žemoje neb‘leido Lietuvoj’ artojui pagal Lietuvių budo namų , 1 n . • • t 1 • ...•■» \ .......savo

*)

ba ūstą atnaujinti, a)

Todėl iszguręs 
Ities laimingesnės sav ateitės ilgėdamas sav smerties lau- 

Kas Lietuvoje. lenkiszkai nekalbėjo, tas neb‘žmogum 
vo, nes vergu to, kurs lenkiszkai kalbėjo: kaipogi Len-

bepardūti ir kokį norint tinkamu sav a 
Caackl, o praw. jPolak. i Lltawsk., T. 1. 210. N 1075.
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verstis; bet laikė it jautį ant sieto pririsztą vieno1 vieto1 it 
mėszlui minti, taip ir szie vieną dirvą arti ne dėl savęs, bet dėl 
svetimo; ką sziądien ž 
uis, yra tai lenkiszki rodžiai ne lietuviszki. 

* z rn i • i x

ėdžiai patys rodo; pavinastis, lažas, do-

(Toliaus bus.)

«

(Dar neviskas).

ų iszaugę bujoja, 
*ioj* augsztų beržų pora 
staczias galvas į orą.

s, nuliudimūs4 pagūda, 
ile su vyru daliuos4:

bū—buvo,

GRĄŽINA.
Lietuviszka apsuka, 
Paraštė Adomas Mickevyczia, 

Verti Jonas Mr k.
, (Tąsa).

Apart gražumo gėrėtis galėjo, 
Tūm da galėj* priesz visus pasigirti, 
Kad taip ant paežio gymiu panėszėjo, 

Į Jog sunku jūdu bū*) matant atskirti, — 
Ūgiu viena tik už lygią jam skaitės. 
Rodės, kaip judu dvarėnai apstoja, 
Jog du bijūne,i darže Lietuvaitės 
Terp žalių rui 
Jog žemoj4 gį 
Ant visų kel‘
Esant vienokio ir ūgio ir veido 
Dvasioj4 patim ji taipjau ne4psileido: 
Moterų darbą — vindelį, siuvimą, 
Pramones, jūką paniekinus, ima 
Būdavo'noriai trimytą ir plieną 
Taip ant žemąitiszko žirgo po tankų 
Miszką ji būdavo kartą nevieną 
Vyriszkūs4 rubūs su sakalu ranko4 
Jodo medžiodama drąsiai per dieną: 
Kad namo žirgą pailsusį varo, 
Tankiai akis Naupilieczių apgauna 
Ir nesyk garbę lauke ir ant dvaro 
Tik kunįgaikszcziui pritinkanezią gauna 
Permanyt ni^k‘s neįstengia Gražinos — 
Draugė jūkū 
Ji nevien me
Szelpia darbūs jį, rodąs jams pad ūda. 
Taip sutartys svarbiosios, karė 
Niekad be josios rodos nesidarė; 
Nors akylai inūg tarnų, nūg padonų 
Įplauką savo užslėpti mokėjo — 
Ir artymiausi pirmiausi jos szono 
Nieko dasekt4 apie tai negalėjo.
Betgi Rinvitps iszmintingas numanė, 
Ką jam pradėti, prie ko pult4 reikėjo: 
Pas knnįgaiksztienę veikiai nuėjo 
Ir iszdėjr viską, ką vieszpat4s užmanė: 
Vytautui karę iszdūt4 kaip ketino', 
Kaip labą brolių, tautos ir tėvynės 
Geisdami paszvęst4 dėl naudos savotinės,- 
♦Paproczius laužt4 nor4 ir krasztą naikina.

Smarkų senelio szie žodžiai uždūda 
Skausmą Gražinos sujudįtai dvasiai; 
Nors į Rinvitą veizėdąma drąsiai- 
Ji nė veidūs, nė kalboj4 to n‘iszdūda. 
„Žinomi, sako, linkiai pono budo: 
Jis rodų niekad padonų neklausia — 
Ir jei galvoj4 jo koks mieris pabudo 
Piktas ar ger‘s, — pildo jį kūgrei^įiaūsiai, 
Viską tūj4 daro, sumislįt4 ką sp#ja, * 
Bet jeigu ūpai piktumų atėję 
Jo krūty j4 audrą persmarkią pakeltu,

• Jeigu jaunystes sparnais pasikeltu 
' Į augsztį pramonių, tokiūs dalykūs4

Protą praszviestu, karszczius prigesįtu 
Ir ukus veido rūstaus prablaivytu44.
„Ne, pouiut4, asz nelaikau tą jo szneką 
Už žodžius* karezczio, isz lupų ką teka, 
Už misi is jaunas, po kratinį tirsžtą 
Norų ankstybų, ką maiszos ir kyla, 
Ką neigu durnai iszkilę iszdyla, 
Kuriūs galva ir szirdis tūj4 ųžmirszta: 
Tos žodžių kibirksztys, tas mįslių durnas 
Rodė, jog dvasioje gaisras kils urnas.
Nesyk4 mlslis pon‘s man savo iszdėjo 
Laimėj4, nelaimėj4, bet nė vieną kartą

Taip atvirai niekada nekalbėjo — 
A tinai ny t4 sunku — tu r4 but4 padaryta 
Tai, ką prisakė, o jau prisakyta — 
Szerti žirgus, kareivius pilių szaukti 
Ir pasirengus jo iszeinaht laukti“.
,,Ką girdžiu, ponas?. . ne, kol da n‘įvyko, 

/Baigt4 nedaleisiu jam szito dalyko,
Kad paskui sznekos paleistos į tolį 
Plėstu žinias, dėl Gražinos vainiko

Žodžiais liūdnais jojo szirdi užgausiu, 
O nors per nakt‘ reiktu melsti, budėti, 
Nors reiktu viso matyti, girdėti, — 
Labui tėvynės viską paaukausiu, 
Eisiu pas jijį, kol laikas, priesz dieną 
Rasi da gerą sulauksi naujieną.
Skyrės tūjaus; kunįgaiksztienė rūmo 
Vietom‘8 slaptingom^ nuėjo pas patį; 
Rinvit‘s per kiemą ėj‘ ir į tą patį 
Daigtą — pas poną; viliot‘s žingeidumo, 
O eit4 į vidų drąsos neturėdami, 
Isz kito szono prie buto tik pr‘ėjo, 
Ausį taisydami, per plyszį žiūrėdami, 
Kas vidui dėsis žinoti norėjo.
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— Pravoslavuos prasiplatinimas. Pravoslavijos midijos 

•kaito tiek priėmusių prMvoslaviją:
1885 m.

Liuteriu, Mukerių,
Kalvinų. Socinų ir 
vigų kitų nesuskai- 
tomų proteetantiaz-

1886 1887 1888 ^1889\szviso:

i

kų sektų. 4.005 6.328 -3671> 1792 1675 17474
Katalikų 1163 1382 1073 931 1402' 6001
Unijotų 92 99 10 6 * 33 240
Armėnų 222 4 21 23 7 133 404
Starov ierųfraa kol .J4391 4446 5172 5730 6311 26051
Žydų 532 671 721 797 689 3410
Mahomotėnų 420 356 398 3113 413 4700
Statmeldiių 4007 3292 3650 \ 3242 2902 17093
Itaviao 14833 16590 14726 15668 13556 75373

A ✓

d

pargabentos isz užmarės: •
Maldų knįgoSj

Aukso Altorius, arba Szaltinis dangiszkn skar- 
bn 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 Diewuj ant auks/.tybės ,, ,, ' ,, $2.00- 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2.00c. 
Knlnga giesmių arba Kantlczkoa „ 
150 Psalmu Dowid<> karaliaus ant 

paveikslo kanticzkų

Prleszauszrls „ >»' 90c.
Kaip Jgytl pln|gus ir turtą „ 25c.
Girtybė „• ,, 10c.
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

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

Amerikoje 20c., dėl perkupczių po 10c. 
Kalendorius ant 1889 m. 25c. ir ant 1890 m. 25c< 

Visokį Abrozėllai su maldelėmis po 5 centus.

75C.

75c.
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos. 

Gyvenimas Vieszpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo įstatymo bu abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo . ,, ,, ,,
Gyvenimas Marijos „ „
Menuo Szwencziauelos Marijos Panos 
aopulej Motynos Diewo ' ,, „
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais 
Gywenlmaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 

7si. 
10c. 
40c.

icisrijxro-os
T.OCNOS SPAUSTUVĖS.

Bopulej MotynoB Diew 
Evangelijos be a|ftiarų

75c. 
25c. 
35c. 
25c. 
30c. 
20c. 

1.25c.

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

Žemaiczių Motiejus Valancziauskas, 25 et. 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 20 et. 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės [1,00 et. 
Apleka Diewo ,, „ „ ,, $1,00.
Aukso Vorszls, labai pulki drama „ 20 et.
Boleslawas arba antra dalis Genowefos 30 et.

OMIh Oi Ui.
“vienybe liet’uvniku”

J. W. Gagznaa Hesperia
8. Dwra Indianopolis
J. Dirkis P ac a h on tas
A. Vaitkiavicze Wanamie
V. Stanionis Chicago
V. Cziievski Shenandoah
Jož. Bubnis Fore*t City

p l,oo 
„1,00 

„2,oo 
„2,oo 
„1,00 

„135 
„1,00

Laikykit vagi!
Pajieszkau Adomo Kaminsko, ku

ris pabėgo isz Pricevillės, nUneszęs 
vieno žmogaus pėdę. Jis yra vidu
tinio ūgio, rusvų plaukų, didelių ru
dų ūsų, į žmogų niekad nežiūri. Kas 
jį pristatys pas manę, gaus $10 na- 
grados ir kasztus kelionės.

Mano adresas: Jonas Abraitis 
Duryea Pa. P. O. Box 83.

(22)

dlenoa, pirma, antra, treczla Ir ketvirta 
h Jis už kožną dal| po „
Gyvenimą* »zv. Benedikto kabro ,, 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 

įvairios dvasiszkos knįgos, 
Filiotea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokilis Hzventųjų f „ ,, „
IszguldimaB metiniu szwencziu

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku „ 
Kas yra griekąa? ,,
Nekaltybė ,,
Vartai dangaus i,
Garsas apie bajsybes Diewo sūdo 
Raktas | dangų ,, 
Didžioji nedėlla ' ,, 
Kaip Suinenlją nuspakaj|ti 
Vadovas j dangų „ 
Prisigatavojlmas ant sinerczlo 
Draugija dėl duszių „ 
Lietuviszkos miszlos ,, 
Žine apie gydymą Ilgų kūno ir

.,.. duszios, apie Liuterį ir Kalwina

n

50c.
15c.

10c. 
|SOc. 
20c> 
30c. 
20c. 
35c. 
20c* 
5c. 

20c. 
50c. 
50c- 
5c. 

10c.

1.00c.

Paaukavo Apgarsinimai
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.

ant iszdavimo sąsiuvų plymouth‘isz- 
kd skaatinyczios dr-ei: Vincas Žu- 
hauckas ir Kazys Vaicziulis isz Ma
rinette po tl, Vincas Kalinauckas 
SO c ir Petras Rėkus 25 c., pirmiau 
tadėtų tam tikslui pinįgų buvo $23 
Isz viso 25 75 c.

Draugystė užpeeszo -ir kitus bro- 
ftua nors kelis graazius paaukauti 
ant to dalyko. A Milukas oirszinį.

gauti puikų paveikslą Lietuvos ka
raliaus Gedimino, kaip priesz jį mas
kolius pula ant kelių, 
manę prisiųsdami 30 
daugelį tų paveikslų, 
20 c. Mano adresas: 
John Machulitls
nal str. Chicago III.

(20)

raszykite pas 
c; Kas imtų 
tai leidžiu po

569 S. Ca-

Pajieszkojimai. 
Vagiai! Vagiai!

P.b*go isz Forest City Jonas To
toraitis dikUs 29 metų vyras, jtkd- 
bruvys, ant burnos turi mažą raudo
ną apgamą ir Jurgis Narkunas gel
tonais plaukais, mažais balsvais 
ūsais, ant deszinės pusės galvos tu
ri kaip per 4 pirsztus plikę, 83 metų, 
dAkit žinią. Nik. Dėdinui Forest 
City Pa. Box. 458. Bus atnagradįta

Australian Red Weed
(Australijos raudonoji žolė) yra ge
riausiu vaistu pavasaryje dėl per- 
czystyjimo kraujo. Nenaudok kitų 
vaistų apart jos.

Kiekvienas privalo vartoti Austra- 
li jos Red Weed geriausią pavasario 
vaistą dėl kraujo perczystijimo, o ne 
kokį kitą. ■ -

— Laikykit! Juzą Gavieną (Jos 
Gowan), už kurį pastacziau 300 dol 
bėloe (paaigalvojimo), o jis iszbėgo. 
Augeaczio gali būti kokių 5 pėdų, 
geltonų plaukų, be usty ant 
do turi ženklus nu anglių, 
žinią: J(ižui Auskiui

Ta žolė 
jus kraują, 
apart jos.

,i I ...

kugeriausiai perczystys 
nevartokite kitų vaistų

Glen

spran- 
Dūkit 
Lyon

Uždėjęs kromą Pittstone, parda
vinėju viską kurni pigiausiai.

Tam. Pauksztis.
123 N. Main str., Pittston, Pa.

Istorija Lietuvos ,, ,, ,, 60c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija / 20c.
Aplinkrasztls kun. Petravyczlaus J Vilniaus 

džiakonystėe kuningus 1870 m. „ 10c.
sUž ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži kn|gutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais nS pat

Žiponae bei žiponė 
Žirgas ir valkas 
Vytautas didis Lietuvos kunįgalksztis 
Apie senovės Lietuvos pilis „ 
„Auszra" keturių metų puikiose apdar&se 

po $1.25 knlnga, visas perkant
Knįgos poetiszkos.

Senkaus Jurgis „ ,,
Vitoliorauda, pulkus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 k n (gos 
D&nelaiczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas ,, ,, ’
Tėvynlazkos giesmės 
J&kaunoB dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės

1'lrmutinis degtinės varytojas puiki komedija 10c.
Apysakos.

Palangos Jnze, linksmi skaitymai 
Kas teisybė tai neinelas puikios apysakėlės 

Isz lietuvių gyvenimo 
Pajud|kime vyrai žemą, pulki apysaka 

paraszyta patrijotiszkojo dvaeėjo pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
kn|gutės „Kas teisybė tai ne melas

Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis „ , „ „
Pasakų knlnga „ ,,

Moksliszki rankvedžiai ir 
kitokios knįgos 

Lletuvlszka Gramatika paraszyta 
- kun|gO Mikolo Mlęžinlo 

Abėcėla ,, ,.
Elementorius lletUYiszkas „ 
Knlnga dėl Iszslmoldnimo rokundų 

(ninga dėl iszslinoklnimo visas 
Apie buwlmą Dieivo ,, 
Grleszninkas priverstas inetavotis 
Pamokslai apie trusą 
Talmudas ir musų žydai 
Szkala su kalba

krikszto Lietuvos 5c. 
50c. 
25c. 
40c. 
20c,

4.00c.

'iSc.

jDu pujkus apraszymaj apie nedorybę žydo 
ir piktą augyntmą wajku „ „ $1,00.

Historije gražios Katrukos ir jos wysokl atsy.
tykimaj į, m »» «i „ »» 10et.

Historije apie gražų Magelona, duktery kara
laite isz Neapolo ir apie Petra karejwl 40 et. 

Historije isz lajko Prancuzkos wajnos Afri
koj ,, ,, „ ,, 30 et.

Istorija Septynių Mokintojų ir
Lietuvio Sapnas 50c. 

Jurgis Miloslawskis „ ,, 80 et.
Juozapas Konluezewskls arba kankinimas 

Unljotu po waldže maskolaus , 50 et.
Konstytucyje del darbininku ,, 1'0 et.
Namelis pustelniko paraszytas del pujklu

Lletuwnlku ,, „ „ „ „ 75 et.
Nedorybes Rymo Ciesorių, historije isz lajko 

ponawojimo Nerono ,, ,, „ 80 et.
Pujkue apraszymaj tikru atsytiklmu isz czesu 

wajnos 1888 metu ’ „ „ „ 40 et.
Prawadnikas angelskos kalbos neabdar. $1,00 

o abdarytas „ „ $1,25.
Pujkus apraszymas apie Lietuvą „ $l,o0.
Rinalda Rinaldinas „ „ ,, $1,50 et.
Senowes apraszymas apie Duktery Pilypo

Karejwio ,, „ , „ „ „ 50 et.
Sumyszymas arba bajine tur/* dydeles akis

Tykra tejsybe isz Huwaiku gubernijos 15 et. 
Hzwie'sa Diewo „ „ ,, ,, - 115 et.
Titktis Persų Karalius, „ „ 25 et.
Užsystanawik ant to gerąj „ ,, 50 et.
Witaslr Korynna historije Isz. lajko perse

kiojimo Bažnyczlos 8. per Dooklecijana 95 et.

ISTORIJA Katalikų Bažnyczi^s 
gaunama yra pas Rev. A. Burija 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztuja $loo.
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1.25c. 
|5c. 
10c.
5c.
5c. 

10c. 
10c. 
40c.

26c.

20c.

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

50c. 
30c. 
15c 
25c;

itinės kalbos 15c.
16c. 
15c.

5fc. 
10c. 
25c.

11.

»»
o

Vieninteli lictnvfsz^ Salinna
Forest Cityje netoli geležinkeldva- 
rio(dypo) užlaiko Plius VALIN CK A8

Ateikite tik pas jį vyrai, o nepa
sigailėsite. Ten viško į rasite gerti ' 
ir užsikąsti, o pakeleviiigi rasite ja
me meilų gaspadorių, kuris savo 
namuse jums kugeriausią vigadą su
teiks. (18)

Pavasaris! Pavasaris!
Naujų drapanų reikia!

Taigi vyrai žinokite, jog musų 
tautietis Jonas Jiizupaitis, geriausias 
rubsiuvys (kriauezius), persikėlę ant 
Central Avė N 55, netoli p. Toto
riaus saliuno, ir parsitraukęs geriau
sių gelumbių, pasirengęs yra paka
kinti kiekvienam savo tautiecziui. 
Eikite visi vyrai pas savo tautietį.

' - (H)




