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.isztraukti ir tūs, kurie gyvi pa I Tauta yra vienas kūnas isz 
pdlę į maskolių nasrus. Mu-ldaug sąnarių sudėtas ir, kad 
sų tautiecziai Lietuvoje niekolvieną kūno sąnarį kas pjauna, 
tame dalyke negali daryti,Ivisas kūnas sopulį atjauezia 
nės, kaip sakiau, nevalia jiems 
.balsiai nei verkti. Bet mes

Verkime broliai ir seeeryslbrbliai, gyvendami liūsybės 
k^m da aszarų yra ir kenolžemėje, nesnauskime ir nesė- 
szirdyje spinkso tėvynės ir sa-ldėkime rankas sudėję, bet pa- 
vo tautieczių meilės kibirksz-jkilkime ir sukrusUime kiek 
tėlė. Raudokime dvasiojelgalėdami, idant musų brolių 
ant kapinių savo brolių, kurielpralietas kraujas atnesztų 
praliejo ežiose dienose savolszimteriopą vaisių dėl gyvųjų 
kraują, gindami ezventą Lie-lir visos tėvynės Lietuvos, 
tuvąl ir szventus dievnamiuslMokėkime isz to pasinaudoti 
bei. bažnyczią nū barbarų mas-Iir abskelbkime tą maskolių 
kolių, kaip senovėje musų bo-lžmogžudystę visam svietui, 
ežiai nū kraugerių kryžiokų.lTai galime atsiekti, darydami 
Vieni krito po maskolių kar-lpo didesnius miestus, kuriūse 
du, kiti sužeisti vaitoja, szauk Ilietuvių yra tukstaneziai, kil
dami atmonijimą dangun jldidžiausias žėlavos demonstra- 
tretiejie kenezia kruvinus ka-lcijas bei parodas, potam at
šoku nagaikų kirezius bei su-llaikydami bažnycziose už už- 
varžyti virvėmis aimanūja du-lmusztujų duszias iszkilmingas 
šaudami kietame kalinyje. Ižėl aunas miszias; toliaus rei-

Negana, kaip skaitėte „Vie lkia padūti su ąiszku ir placziu 
tiybėje“, kad maskoliai ežį ru-lapgarsinimu į įvairių tautų 
denį, važiūjant per Lietuvąllaikraszczius ir iszdūti tam ty- 
carui, kelis musų brolius kaiplczia svetimose kalbose bro- 
szunis nuszovė, kitus suszaldė,Išžiūrą. Reikėtų taipgi para-
bet ėmė jūs žudyti deszimti Iszyti ir iszsiuntinėti kokį 
mis. Ir už ką? Už tai, joglszimtą laiszkų vieszpataujan- 
nenorėjo dūti savo bažnyczios,Iczioms ir garsioms ant svieto 
kurioje meldėsi per szimtuslžmogystėms; ant galo reikia 
metų ir norėjo melstis. Tailmusų sąjausmą ir patiekos žo- 
vienintėlė buvo jųjų kaltė, dėlldžius nusiųsti broliams Žemai- 
kurios gubernatorius isz carojcziams ir 
paliepimo, atitrukęs su gauja 
policijos ir szi.mtais budelių 
kazokų, szaudė, badė ir daužė 
musų brolius, vyrus, moterisz 
kas ir pagalinus vaikus. Pa
siliejo bažnyczioje, patvino 
szventorius ir vandū Kražentos 
upėje paraudonavo nū nekalto 
kraujo musų brolių. Pasken-I 
do aszarose, nubudime ir ap-lme kūveikiausiai įvykdinti; 
sidengė szirdyse rubais žėla-fimusų ežia yra daugiau kaip 
vos visa Žemaitija ir, visa Lie-|200,000, tadgi jei tik sukrusi- 
tuva graudulingai bet tyliailme, paszvęsdami truputį laiko 
verkia, nės jai balsiai ir verk-Iir po- centą kitą pinįgų, ap- 
ti nevalia. .. J Bet verksmasareikszime czielam svietui 
gali tik palengvinti sugrau-Imaskolių szunybes, parodysi- 
dintą szirdį, o musų broliams,įme savo meilę, pasigailėjimą 
kuriūš žudo maskoliai, niekour vienybę su savo broliais 
nepadės, nieks taipgi neprikels^Lietuvoje, tokiu budu irgi pa-

Augsztiecziams. 
Turime taipgi pasirūpinti, 
kad visi lietuviai, nū jauno 
iki senų, nū mokinto iki pras
to, žinotų kūaiszkiausiai koki 
musų prieteliai maskoliai. 
Ta diena, kurioje tapo musų 
broliai užmuszti, turi mums 
būti szventa. Virszum minė
tus užmatymu galime ir turi

taip ir mes broliai, kad musų 
tautieczius pjauna, turime vi
si tai atjausti ir ant pavirszio 
parodyti, nės jeigu kuris ant 
to butų bejausmų ir szirdies, 
butų, lygus užmarintam kūno 
sąnariui.

Tegul butų maskoliai už- 
muszę dėl tokios priežasties 
vokietį, prancūzą arba kitos 
vieszpataujanczios tautos žmo
gų, tai butų jau seniai darę 
trukszmą ir riksmą skersai ir 
iszilgai svietą po visus laik 
raszczius, ant visų vietų, o kad 
musų brolius szimtais nekal
tai smaugia, tai visai mažai 
kas težino ir girdi, nės Lietu 
va taip yra prislėgta, jog ne
begali nei pasiskusti, sveti
mi gi daugiausiai jau ją už- 
mirszo, tadgi mums broliai, 
mums reikia kiek galinti gar
sinti svietui visas skriaudas 
ir piktadėjystes kurias ken- 
ežia musų tautiecziai Lietu
voje nū barbarų XIX amžiaus.

Ta liga apsireiszkia tūmi, 
kad žmogų pradeda imti jau 
szaltis, jau szilima, galvą 
skaudu ir užpūla sunkios slo
gos. Vieni perserga visai 
lengvai, kiti sunkiau, o kitus 
net į kapines nuvaro.

Idant nū tos ligos sęrgėtis, 
reikia sziltai neszioti, kojas 
sausai laikyti, žodžiu sakant 
saugotis visokio perszalimo. 
Pajutęs kas, kad jau serga, 
nors lengviausiai, turi tūjaus 
atsigulti į sziltą lovą, czistame 
kambaryje, ir neiszeiti ant 
szalto oro, iki visai liepas- 
veiks; o ir pasveikęs, dar tu
ri dabotis vieną kitą dieną, 
nės gali atkristi, isz ko butų 
jau sunku iszgyti.

Isz Lietuvos.
— Kražiai, Kauno gub., 

Resi ainių pa v. Dar naktį 22 
Lapkriczio pribuvo Kauno gu
bernatorius, idant žmones ne-

Praneszame maloniems 
„Vienybės“ skaitytojams, kad 
kurie užsimokės priesz Nau
jus Metus arba tūjaus po 
Naujų Metų už prenumeratą,

galėti. Suvadino ant tos die
nos ir czielos Kauno guberni
jos policiją: visų septynių pa
vietų spraunįkus, asesorius, 
uriadnįkus ir kitus. Guber 
natorius paszaukė taipgi isz

«ę, gaus dovanai didelį (128

skaitymų 1894 metų Kalen-

Taipogi ir nauji prenume
ratoriai, užmokėdami iszsyk 
už visą 1894 metų prenume
ratą, apturės minėtą dovanėlę.

Dėlto nepatalpiname szita- 
me numeryje Lietuvos Istori
jos, kad nesulaukiame rak- 
faszio, kuris yra mums isz 
Europos siuntinėjamas. Ap
turėję rankrasztį, vėl varysi
me toliaus. .

Dabar daug žmonių serga

Jastrembskį, idant isz minisz- 
kų bažnyczios isznesztų Szven- 
cziausį Sakramentą o pas
kui galima butų, ją už
daryti. Atvikęs gubernato
rius su visa policija ir žanda
rais, tūjaus augszcziau pami
nėtą džiakoną su vietiniu ka- 
mendoriumi prispyrė pirm eiti 
į bažnyczią. Kanaunįkas, isz- 
neszęs Szv. Sakramentą per 
duris, padavė kamendoriui, 
kuris Jį į parapijos medinę 
bažnyczią nuneszė. Parapi- 
jonai norėjo už miniszkų baž
nyczią valdžiai užmokėti, 
idant tiktai ją negriautų ir 
parapijai paliktų, užleisdami 
ant kasavojimo parapijos me 
dynę bažnyczią. Bet guber
natorius ^smarkiai darbavosi;
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Siruczio

Tegul kiti 
perkūnus mė-

stengiasi visur pasi

— TAudvinava-s {IČal/vari- 
jospav.). Velyk pluksną

iszsyk sulaužyt ir numesti, nė 
ką raszyti apie tai, kas ežio- 
nais dedasi. Gyva pekla! 
Skundikai gyvūja! Rodos, 
kad jau reikėtų gėdįtis tokių 

idenucijacijų, kokias sudirbo 
Sirutis ant Stebuliszkių Matu* 
laiczio, rodos tokiam Siru- 
ežiui, szaltai, atvėsus nū įnirti
mo, reikėtų apsimislytr, pažįti 
visą didumą savo nusidėjimo, 
grandįtis, ką taip blogai pa- j 
darė ir tunėti, inuszantis į kru
tinę ir kalbant: Vieszpatie,

idant dėl burliokų viduryje 
Žemaitijos rasodnįką padaryti 
dėlko žmonės labai buvo ant 
gubernatoriaus įnirszę ir ke
tino atkerszyti; tai iszgirdęs 
gubernatorius davė paliepimą, 
ant karto kad pribūtų 400 ta-

ruczių. 4Tūm skundiku — 
judoszium yra tas Sirutis 
kursai buvo neseniai Liudvi

navo vaitu ir da turi sayo 
prietelių — deszinę tanką, 
taip gi Sirutį. Vardų ir kai- 
mų, kuriose tiedu Sirucziai 
gyveną nežinau; pasisterfgsiu, 
kaip nebebūk, tą isztirti, kad 
paženklyti mus juddszius. 
Tas, man rodos, nebūtų be 
naudos: toksai ilgaliežiuvis 
gali lengvai visai netikėt# su- 
klampyti, dėlto priderėtų ir 
tolymesniems nd jų saugotis 
ir žinoti jų vietą gyvenimo, 
kad neprisiartyti per artų 
kaip prie padūkusio szunies.

Liūdnas dalykas, kad toki 
skundikai randa prietelių, 
kaip koki geriausi žmonės. 
Draugija, vietoje, kad iszmęsti 
isz tarpo savęs tokį gangrenū- 
tą savo sąnarį, laiko jį kaipo 
butų jis sveikas ir naudingas. 
Apie Liudvinavą retas kątras 
užsigrįžta nū Siruczio, nors už 

ir sziaip ir taip 
. dėlko jam ir 

[toliaus neskusti? Liudui tai 
i dalykai!

I Liudui, tai liūdni 
sznekėti! bet liūdniausias tas 
dalykas, kad randa toks Siru-’ 
tis protekciją, net pagyrimą 
nū to kilį įtekmingų asabų, 
kaip kunįgas. Nesinorėtų 
tam tikėti, o vienok tikra tei
sybė, kad Liudvinavo pra-' 
baszczius dūda aprobatą tam 
skundimui, nės ir jam -baisiai 
nepatinka tie lietuviai... per- 
sipraszau litvomanai.... Czio- 
nais tai ir yra svarbiausia 
priežastis, dėlko Sirutis netik 
nesigraudina savo judosziavi- 
mo, bet ir toliaus rengiasi to 
nemesti. Jeigu kunįgas, nors 
viens kunįgas pagiria kokį 
darbą, tai ką czionais .klausyti 
kokių žioplių, 
kunįgai visi ir 
tytų už tokį darbą, ką tai sto
vi: nors iszsiteisinimo ir pri
tarimas vieno kunįgo pamins 
po kojų balsus visų kunįgų, 
negana to, pagimdįs atkakly
bę ir toliaus žengti pradėtu 
keliu.... Vai liūdni, liūdni 
dalykai.. .

Nukentėję:

paskendo. Daug tapo 
užplaktų kaneziukais (nahai- 
komis). Daugeliui žmonių, 
o įpaeziai bobų, kozokai nosis 
su' kaneziukais numuszė. 
Žmonės po miestelio triobas 
iszlakstė, ant viszkų ir kitur 
isząikavojo. Taškui masko
liai daugumą sugaudę nuvalė 
į valszczių ir ten plakė ne vie 
ną su kaneziukais užplakda-

Žmonės keliais ėjo pra- 
m i, kad aniems doverio- 

tų, bet nebuvo permaldavirąo. 
Liepė gubernatorius, kad 
muszdami ne už galvos ir k6’-J 
jų laikytų, bet liepė su ko
joms jų galvas ir kojas pri
minti, ir taip muszė nekuriūs 
patol, pakol duszia kūne bu
vo. Maskoliai kaip ant karės 
ir daktarus atvežė, kurie 
sumusztiems ir mirsztantiems 
žmonėms paže i d as (ronas) ap- 
risžo. Mat, koki milaszirdys- 
tė! Du sz i m ta i žmonių tapo 
aresztavotų. Ant vietos atvy

ko paskiau prokuroras ir žan- 
Idarų pulkaunįkas; kurie isz- 
tirinėjimus dirbo. Tie pasi
rodė nors žmoniszki ir teisigi, 

Įnės bent ne jieszkojo priežas- 
ežių ir priekabių ant žmonių 

j pražudymo, bet pagal zokoną, 
kas jiems priderėjo pildė. 
Neseniai į Resiainių kalinę nu
varė 200 aresztavotų. Tų 
tarpe 20 vyrų ir 20 molerisz- 
kių su virvėms susuktus iri 
surisztus pėsezius varė. Žmo- 
ines be milaszirdystės prie mu- 
Iszimo ir sledestvos už plaukų Į susimilk ant manps -nusidėję 
muszdami tampė. • Daugel 
buvo su • kazokų ragotinėms 
(pikoms) nudurtų. Kožnas 
sužeistas rokavosi už kaltinį-

yra įnirszę, 
pirmiau dar 
Sakramentą 

Įneszti, kuriam per zakristiją 
su Jūmi einant, net kėlės sky- 

lies galvoje padarė, idant Szv. 
Sakramentą ant altoriaus gra
žintų. K.unįgui nū ronų ap- 

Įslobuej, viena isz davatkų Sz. 
Sakramentą drįso paimti ir 
ant altoriaus pastatyti.

Gubernatorius gali už tai at
sakyti, nės apsiau tęs kazokais] 
frsžnyczią, galėjo žmones be
kraujo praliejimo prie pasida
vimo priversti. j

< Ant ko tas viskas pasibaigs, 
negalima žinoti. Sako, kad 
gubernatorius ant to verezia, 
kad to bunto (?) vadovai bu
tų sušzaudyti, tai yra, kad 
butų sūdyti karės sudu.

Bet kaip atžagariai/ jis el
giasi! NeapsimaĮszino, tik da 
vis eina drąsyn’ (berots, nė 

Maskoliai dabar ant| nepritiktų nusimyti jam — 
buvusiam maskolių kareivių). 
Kad\ jis skųsdamas butų ką 
blogai padaręs’, jam dabar nė 
netoktelia į galvą; arba gal, 
ką gali žinoti, sąžinė gana jam [akių 

primįd 
pardūti savo brolius

Įsledstvos klausia, kas anūs 
prie bunto pakalbino. (Bun- 
tu pas jūs vadinasi ginimas 
savo bažnyczio!).

— Maskoliai pažvelgdami 
'daugybę kunįgų pradėjo revi-1 iszmėtinėj 
zijas daryti. Jų tarpe iszkr 
tė ir Szilavo kanaunįką Jas-1 vius iszsižiojusiam dvigal 
trembskį, pas kurį nieko ne 
rado. Buvo Szilave ant revi
zijos gubernatorius, žandarų 
pulkaunįkas ir kiti.

Žmonės ir ant kunįgų labai 
nės viens isz jų 
norėjo slapta Szv. 
isz bažnyczios isz-

nevienas 
ama, kad įkalba. Ha. 

lietu
viui 

[drakonui (siaubimui) yra bai
sus daigtas. Ką, sakau, gali ži
notinas viduryje žmogaus dva
sios dedasi, bet kaip toj dvasia 
apsireiszkia savo darbūse, tą 
kiekvienas mato. Matyt ir 
ant Siruczio, kad jis savo dar
būse neiszreiszkia jokio graudi- 
dimosi už tūs skundus'. At 
bulai 
rodyti, kad jis „taip“ padarė, 
o ir toliaus taip darysęs, to-, 
liaus 
džia visados darbą gaiszina. ..

Jau ir dabar nesuvis snau
džia, pradeda savo pragarinį 
darbą tolyn varyti: girdėti, 
visūse kampūse kužda, kad 
jau apskundęs policijai kitą 
lietuvį, taip gi už lietuviszkus 
dalykus, kad jį neiszleistų isz 
akių. Pakol danieko blogo 
isz to nėra, nėr ką placziaus 
apie tai raszyti, o lietuvio pra
vardę pridera d a užtylėti.^ 

Tiek reikia pridurti, kad

Žmonės tą bažnyczią nū po
ros mėnesių apgulę turėjo, 
dieną ir naktį, skaitliuje apie 
porą tukstanezių; jiems isz pa
rapijos ir apygardos rinko int 
maisto provjantą. Iszneszus 
SzV. Sakramentą bažnyczios 
dufys buvo tūjaus uždarytos, 
o baigtus bažnyczios dėl kitų 
bažnyczių iszdalino. , Policija 
prųdėjo spaudyti žmones, o 
žmonės turėti*. Vietos polici- 
jantas tūjaus vieną vyrą nu-j 
szovė, kuriam tropijo į kaklą. 
Tas nū karto krito. Ant ry
tojaus smarkesnė kova prAsi- 
dė^, nės kazokai pribuvo 400 
skąitliuje, kurie su policijai 
drauge pradėjo žmones musz- Į 
ti.‘ Sako, kad isz lietuvių pu-Į 
sės krito 20 žmonių, kiti nū Į 
kazokų bėgdami per upės Krą I



Lietuvininku
skundą Vaclavas Matulaitis 
tapo atstatytas isz Seinų semi- 
ii a rijos taipgi, atsidėkavojant 
Liudvinavo prabaszcziui; tas 
pats prabaszczius įtai
sė, kad nuvykęs į Ameriką 
V. Matulaitis negali ten įstoti 
į Seminariją, negaudamas isz 
Seinų seminarijos atsakanczių 
rasztų...

Dabar da kitas, da geresnis 
atsitikimas, koszė pavirta Am-

• Krozevycziaus, atsitikimas su 
M. Akeliu, apie kurį jau tiek 
yra raszyta ir asz pats jau po
rą sykių paminėjau. Kaip 
jau andai rasziau, Akelis tapo 
apsudįtas ant dviejų mėnesių 
kalėjimo Kalvarijoje ir ant 
trijų metų isztrėmimo. Ka- 

. Įėjimą jau atlaikė, iszsėdėjęs 
uždarytas atskyriam kamba- 

, ryje, kaipo prasikaltęs priesz 
valstiją (gasudarstvennyj pres- 
tupnik)^ Žingeidus gali pa
matyti vienam isz Kalvarijos 
kalėjimo kambarių, kur sėdė
jo Akelis, iszrėžtą ant sienos 
paraszą, kad czionais sėdėjo 
Akelis, apsudįtas ant trijų 
metų isztrėmimo... Isz ka
lėjimo paleido pereitoje pėt- 
nyezioje (24 Lapkr.), davė 
sąvaitę laiko pasirupyti apie 
savo turtą, o paskui ateinan- 
czioje (1 Grūdžio) turės isz- 
važiūti ant trijų metų į Rygą, 
kurią patsai sav iszsirinko, 
kaipo parankiausią sav vietą 
isztrėmimo.

Gražiai iszrodo: „gosudarst- 
vennij prestupnik“, užtai kad 
rado pas jį lietuviszką kalen
dorių! Ųž tokį „baisų nusi
dėjimą“ (?!) butų dauginus, 
kaip ant trijų metų isztrėmi
mo apsūdytas, tik patsai „Jo 
cariszka didybė, dievobaimin
giausias (?) Vieszpatis Alek
sandras III“ suminksztino 
nubaudimą (pamiloval). Buvo 
Akelienė iszsiuntus maldavi
mą, kad da sykį „Jo ciesorisz- 
ka didybė“ „pomylavotų“ jos 
vyrą, tik tas praszymas, siųs
tas žįgune į Petropilę nepate
ko į rankas į,dievobaimingiau- 
šio Vieszpaties“, nės ministe

Vilkayiszkyje jau nūkelių 
mėnesių yra krįkszczioniszka 
krautuvė tūlos panaitės. I Pa
maži pradedam varyti Žydus į 
ožio ragą, o jei nepaini rszti, 
kad jūs isz kaimų varo, tai tų 
aukczių visai nepavydėtinas 
darosi padėjimas. «

J, Vėžys'

Kaimas Bocziai (Resiai
nių pav. Kauno gab.) Jonas 
Milaszauskas surinko kaipo 
rinkėjas (zborszczikas) nū 
ukinįkųdonę sumoje 336 rub., 
Kiiriūs ir nuvežė į Resiainių 
kaznaczejį įmokėti. Užmo
kėjo ir kaznaczejis iszdavė 
jam kvitanciją, bet Milaszaus
kas, būdamas visai nemokiu- 
;as žmogus, nematė, kas ant 
x>s kvitancijos yra paraszyta. 
Parvažiavęs namon, jis nune- 
szė tą kvitanciją į valszcziaus 
kanceliariją, idant parodyti, 
jog jis tiek ir tiek įneszė pinį- 
gų į kaznaczejų. Bet kas per 
nusiminimas jo buvo, kada 
rasztinįkas pasakė, kad ant 
kvitancijos yra paraszyta tik 
36 rub. įmokesties. Žmogelis 
iszbalęs krapsztė pakauszį, ta- 
cziaus po laiku - ant 300 rub. 
tapo kaznaczejuje apsuktas, 
ką, žinia, turės isz savo kisze- 
niaus atidūti. Tai toki da
lykai atsitinka tarp musų bro
lių isz priežasties neapszvieti- 
mo.

<7. Petrikio,

— Ciecoriszkoje rusiszkoje 
geograpiszkoje bendrystėje 
21 d. Spalinio mėneszįo 1893 
m. skaitė du jaunu keliaunin
ku praneszimus apie savo ke
leivystes Lietuvoje. Studentas 
Petropilės universiteto p. Po
godinas praueszė, kad jis žy
giavęs Kauno rėdyboje Rasiai- 
nių ir Telszių pavietūse. Jis 
iszsitarė, kad visi jį meilingai 
priėmę, o y paežiai Loziaskis, 
su kurio pagelba su daugumu 
pasipažino ir daug pasinaudo
jo dėl iszmokimo lietu viszkos 
kalbos. Jis sako: „asz apsi
gyvenau Žarinūse ant ilgesnio

rial nepridavė jam. Apraszęs 
visą turtą ant vardo paczios^ 
Akelis iszvažiūs dieną 1 Grū
džio į Rygą. Ant kelionės 
paskirtos'jam keturios dienos.

■Į— Apie Senapilės ukinįkų 
krautuvę žino ir lenkiszki lai- 
kraszcziai. Štai ką apie jį 
rašzo laikrasztis „Rola“ nu- 
mėrije 44:

„Miestelyje Senapilėje (Suv. 
gub.) vietinis gyventojas p. 
Feliksas Vitkauskas įsteigė 
trys mėnesiai tam atgal krau
tuvę kolionijinių ir visokių 
kitų pirkinių. Kaip visur, 
taip ir czionais, suprantamas 
daigtas, žydpalaikiai nepriete
lingai sutiko naująjį prieszinį-" 
ką ir padūksz iszmislinėti 
viens už kitą bjauresnius bu
dus, kad jį nuslopįti. Viskas 
tas negelbėjo ir naujasis 
krikszczioniszkas kromas kas
syk labjaus gal tikėtis ant pa
sisekimo, o apsivertimas jo, 
nežiūrint, kad tai tik pradžia, 
isznesza į tūkstantį rublių per 
mėnesį. Labj ausiai priremia 
p. Vitkausko krautuvę godo
tinoji dvasiszkija ir mokinan- 
cziojasi jaunūmėnė, nės toji 
visus raszymo daigtus pasi
gamina tik toje krautuvėje. 
Negalima abejoti, kad ir kiti 
slūgsniai (stery) žmonių, gin
damiesi nū žydų suktybių, 
vienmisliai kreipsis prie pado
raus krikszczioniszko užsiėmi
mo. Ir gerai suprastas savo 
locnas reikalas ir paprasta 
priderystė taip jiems pasielgti 
liepia“.

Taip raszo „Rola“ ir teisy
bę. Kas link pasisekimo tos 
krautuvės, tai dieną į dieną 
vis puikiaus eina. Turgaus 
dienomis diena į dieną pardū- 
d a ta vorų už 80 iki 100 rub- 
lių.

Naumiestyje (Suvalkų gub.) 
pradeda ūkinį kai isz tikrų jų 
apsidairinėti, ar nepasisekti, 
ir jiems įsitaisyti panaszią 
krautuvę. Jei tik keliesi a 
apsukriai pasielgs, tikrai kad 
ir ten bus krautuvė lietuvių - 
ukinįkų.

laiko ir isz ežia žygiavau .szen 
ir ten dėl pasižinuno su žmo
nėmis ir vietomis, o ir iszmo- 
kimo pabudžių žmonių sžito 
kraszto, kas ir labai gelbėjo 
dėl iszsimokinimo lietuvisztos 
kalbos“. Jis pasergėjęs, Rad 
Varniszkioje tarmėje lietu- 
viszkos kalbos daug atsiranda 
latviszkų žodžių, nors szitos 
vietos pusėtinai atstu nū Lat
vijos. Jis persitikrinęs tūmi, 
kad gilioje senovėje galėjusi 
būti Baltijos kalba, kuri pirm 
pasidarymo prusiszkos, žemai- 
tiszkos ir latviszkos kalbos, 
buvusi vartojama visų lietu- 
viszkų tautų. Czia p. Pogo
dinas užraszęs keletą žemai - 
tiszku dainų, pasakų ir patar
lių, kurios bus spaudintos lai- 
kraszcziūse bendrystės.

Ponas Geukinas keliavo Su
valkų rėdyboje, Senapilės, 
Naumieszczio, ir Kalvarijos 
pavietūse. Jis taipogi su dė
ki ngyste iszsitarė už padarų 
priėmimą, ypacziai vienam 
mokįtojui tautiszkos moksla- 
vietės, kuris daug jį gelbėja 
perstatydamas ir pertikrinda
mas, kad jis ne sznipukas, bet 
tikras mokslo vyras. Czia 
jis gerai pasinaudojęs dėl isz- 
simokinimo lietuviszkos kal
bos ir užraszęs keletą dainų ir 
pasakų. Jis sakė, „nors visi 
meiliai manę priėmė, bet viėgi 
ant manęs žiurėjo kaip ant 
sznipuko jieszkanczio lietuvisz- 
kų knįgų, ir dėl to visūmet lai
kėsi atsargiai priesz manę, kas 
labai kenkė dėl mano etno- 
grapiszkų isztyrinėjimų“.

Tokiu budu jieszko ir mas
koliai, sziaip Lietuvą visaip 
mažindami ir naikindami, isz 
Lietuvos naudotis, rods szita- 
me dalyke ne asabiszkai, bet 
moksliszkai. Maskoliai ma 
tydami, kaip vokiecziai ir ki 
tos giminės triusūjasi ani 
moksliszkos dirvos, rankioda 
ra i visokias senovės liekanas 
nei patys nenori užpakalyj 
likti. Bet vargu jie Lietu 
voje daug gero ras, nės dau 
jau isznaudojo Volteris, da



Vienybe

du iszpustyjo Rusų valdžia sa

lint naikinanti, tankiai atima 
ji katalikams bažnyczias be 
jokios priežasties, kurias tad

staidus pertaiso. Senas baž-

šias vėl atbudavoti. Ne reta 
graži drūta bažnyczia lieka 
tiesiog iszpustyta, Tokiu bu-

{langiaus broliai Juszkai ir 
kiti. Rods dar n e isz paša k y ta i 
daug liekanų isz senovės tarp 
lietuvių galima rasti ir labai 
verta butų, kad patys lietuviai 
užsiimtų 
pasakų ir tt.

pirrniaus ant arkėologiszko 
susivažiavimo Vilniuje, kur 
mus Lietuvų priesz Maskolių 
perkreipimūs gana gerai užta
rė, ir tad keliavo dar mažumų 
per Lietuvų szeri ir ten. Ki
tų kartų placziaus tų dalykų 
apraszysiu.*

Kudsparnis.

rankioj imu dainų, 
Maskoliams vis 

isz žmonių daug 
naudotis, jie vieni isz baimes, 
kiti ir isz apozicijos vis tylės, o 
lietuvis galėtų tūmi daug gero 
isztaisyti. Priegtam lietuviai 
isz patykilį tokiam svetimui 
rinkėjui gali visokių neteisin
gų dalykų papasakoti, kuriūs 
ansai vierydams užraszytų ir 
rasztūse už teisybę praplatin
tų, ir tai po į mokslybę atžaga
rumų įgabentų. Tokių atža
garumų randasi raszte prof. 
Bezzenberger‘io „Litauische I patirti, nės ne retas tų laiszkų 
Forschungen“, kurs sziaip ga- pareina ir į Maskolijų, o mes 
na akyvas isztardinime Lietu- turime viltį, kad jie savo szu- 
vos senovės, tikt kartais apsi- fiybių liausis matydami, kad 
gandindavo ir užraszydavo jū- ji^ darbai ne lieka tamsybėje, 
kingus daigtus, kuriūs jam bet tampa atidengti įmonėms 
koksai lietuvis iszsimislyjęs laisvių žemiip Rods tikt tėra 
papasakodavo ir kurie jokios | keli literatiszki laiszkai, kurie 
moksliszkos vertės neturi.

Kaukas.

ApieanytaItaMo.
Jau ir vokiszki laikraszcziai 

pradėda straipsnius talpyti. 
Mums tai didis džiaugsmas, 
nės tumi gatina ir kitų žemių 
žmonės nors sziek tiek girdėti, 
kų mes nil musų barbariszko- 
sios valdžios nukentėti turime. 
Gauna tai ir patys maskoliai

tokius straipsnius talpina, kon- 
servaty viszki to nedaro, nės tar- 

Į nais yra valdžių, ar tai ji butų 
vokieczių ar rusų, jiems dar
bai valdžių vis„infallibel“(ne- 
apsirikinti,) o tokius libera- 
liszkus laiszkus maskoliai ir ne 
labai nori per rųbežių į savo 
szventų žemę leisti. — Tokius 
straipsnius apie lietuvius ra
dau, Tilsiter Allgemeine Cei-

Hartungsche Zeitung'oje“. 
Buvo czion viename laiszke 
apraszytas pagyvenimas lietu
vių po jungu maskolių, buvo 
apraszyti skriaudimai, kuriūs 
turi lietuviai dėl savo kalbos 
bei tikėjimo iszkentėti. Baž-

— Lietuvi szkoji raszliavisz- 
koji bendrystė“ atliks ketver
ge 23 d. Lapkriczio Ragainėje 
savo mėnesinį susiėjimų, ku
riame bylos pons Preuss: pro- 
fessorius prie Tilžės gimna
zijos, apie kunįgaiksztį Karo
lių Radživilų, gyvavusi pas
kutiniame laike Lietuvos po I tung‘oje“ bei „Koenigsberger 
lenkų virszininkyste.

Karai iaucziuje yra draugys
te „Prussia“, kuri užsiima 
rankioji m u visokių’ senovės
liekanų, o ir sziaip pasirūpina 
apie etnograpijų bei kitus tam 
lygius dalykus. ’ Skaitlius 
draugsųnarių susideda labjau-1nyczias rusų valdžia kiek ga
niai isz augsztai mokintų vyrų 
Prusų provincijose. Kožnų 
mėnesį atlaikomi susirinkimai, 
kuriCise tampa bylojama apie į cerkves, arba kazarmes arba 
senovės liekanas, paproezius

Paskutinį kartų kalbė-1 nyczias užrakina visūmet ir 
)rof. Bezzenberger4is Į neleidžia taisyti arba nudegu- 

iipie patyrimus savo kelionėje 
praėjusioje vasaroje per mas- 
koliszkų Lietuvų. Buvo jis

kotos: Panedėlyje 20 d. No- 
vemberio (szių metų) atvažia
vo į Kražius Kauno guberna
torius su keliatu urėdninkų, 
susiszaukė aplinkinius žanda
rus ir policeiskius, isz viso 70 
vyrų ir norėjo isz minė
tosios bažnyczios dilti 
iszk raustyti bažnytiszkū- 
sius rykus, o paežių bažnyczių 
uždaryti^ ale vierni katalikai 
Kražių parapi jonai pajuto

Dvi kitos bažnyczios, Ke- 
runatavoje, Szaulių paviete 
ir Kražiūse, Rasiainių paviete, 
bus taipojau iszpustytos. 
Kražių miestelyje buvo pirma 
kliosztolius Benediktinų, pa
juda votas septynioliktame 
amžiuje. Kada rusai Žemai
ti jų po savo jungų pavertė, 
iszplėszė jie ir isz kliosztoriaus
didžiausius skarbus ir paėmė priegadų ir kūne visi susirin- • 
laukus, aža dabar dar tikt ma- ko į bažnyczių, taip kad baž* 
žas dvarukas kliosztoriui te- nyczia buvo kaip prigrūsta, 
priklauso. Dabar rusų vai- Kad gubernatorius su savo 
džia nutarė szitų gražių baž- gauja prisiartino prie bažny- 
nyczių nugriauti ir bažnytisz- ežios, tai jis persiliudyjo, jog 
kaję žemę dykai tarp gudisz- czionai sunku bus savo užsi- 
kų kolionietų iszdalyti* kurie ėmimų iszpildyti 
Žemaitijoje vienat demoraliza
cijų, girtūklystę bei kitus bjau
rius papraszius tepraplatina. 
Kražiūse randasi r dar ir kita 
sena, meddinė bažnyczia, kuri 
keliems metams praėjus netiks 
dėl susiėjimo žmonių ir todėl | tapo apsiaustas visas miestelis, 
liks užrakyta; taip Kražių 
miestelis, kurs pirma pagirta 
ir gražių gimnazijų turėjo, liks 
be bažnyczios. Sųnariai Kražių 
parapijos kreipėsi maldydami 
iki Kauno gubernatoriaus, 
paskui prie Vilniaus general-1 monūse atsineszę 
gubernatoriaus, 
paties caro, 
atsakymų, kad minėtajų baž
nyczių ir kliosztorių ciesorius 
nusprendė sugriauti, o prigu- 
linezius prie kliosztoriaus lau
kus iezdalinti tam tyczia par
gabentiems isz gilios Rusijos I moterių (apie 80 žemaiezių), o 
rusiszkiems būrams kolionis- pažeistų labai daug. Perga- 
tams. Dabar nežino kražie- lėtus žemaiezius gubernatorius' 
ežiai, kų daryti; be bažnyczios Jiepė suimti ir apkalti, o kurie 
jie nenori likti. Jie girdėjo, norėjo isz miestelio pabėgti, 
kad kartų maskoliai ir Titavė tūs kazokai stabdė, o neklau- 
nų bažnyczių norėję nugriauti J sant szaudė ar su pykėmis ba- 
bet Titavėnų parapijonai krei- dė. Daug bebėgdami į upę 
pėsi pas valdonus l^itų žemių Kražantę subėgo ir paskendo. . 
ir tie jūs užtarę prie maskolių, Pagalios gubernatorius lieį)ė 
o jų bažnyczia likusi nebuž- žydus (kurie czion varo pre 
krutyta. Tų ir kražiecziai kystę) užsidaryti kromus ir 
keta daryti. — Tiek raszė vie- kareziamas, o visus miestelio 
nas Karaliaucziaus laikrasztis gyventojus krikszczionis liepe 
pirm 8 nedėlių, dabar randu suimti ir apkalti. Dabar kas
tam paeziame laiszke szitų žinę dien rusiszki valdininkai taiso 
nurodanezia ant pirmpapasa* inkvfaitoriszkus iszjieszkoji*

vienok jisai 
kreipėsi prie žmonių, kad jie 
geru atidūtų bažnyczių. Ne
galiu pasakyti, kų jis gavo 
per atsakymų, tiktai tiek ži
nau, kad tūjaus per tėlegrapų 
tapė paszaukti 300 kazokų,

kad nieks neiszbėgtų ir pa
liepta joti raitiems su arkliais 
tiesiog į bažnyczių ir kapoti 
žmones su „nahaikomis“. 
Žmonės kas kūm turėjo, pra
dėjo gintiesi, o kiti buvo dėl- 

akmenis,
potani prie pisztalietus, revolverius, arba 

ale isz visur gavo rankose gerus lazdinius, ir 
pradėjo kazokus muszti. Pa
kilo didi kova, kuri užsibai- 
gė, žinoma, pa veikimu žemai - 
ežių. Sako, kad toje kovoje 
negyvų krito apie 40 vyrų ir



inus ir žeinaiczius pulkais va
ro szalin isz Kražių, turbut 

; į.... Siberiją.
Tiek tai raszo tas laikrasz- 

tis, o jus broliai apdumokit 
? tai ir verkit.

Vuivads.

Neverk, Lietuva musų mieliausia, Į
Neverk, to vyne musų brangiausia: I
Gyvūj4 Lietuviai, tavo vaikeliai, 
Gyvūja Latviai ir Zoiįiaitdliai. į

Neverk dėl tokių kūdikių tavo, 
Kurie niekina inotyną savo: \ 
Nemėgst1 vadintis lietu, žemaicziais j 
Svaiczioja būti kokiais povaicziais.

Pavardes taiso isz as ant ovskiy j 
Ir kozieriija ,,/a JRerdtionovski“ 
Perkraipo is ir v s ant inski — 
Taip paikas žioplys pastoj4 žioplinski.

Tai dar niekas, kad yr‘ žioplinskei, | 
Bet fi, kad knis-kiaulinskei! 
Žinoma jų būdas viską tarszyti, 
Kas lietuviszką, vip isznaikyti.

Tai notųjsybė, negal taip būti!
Lietuvių tauta negal pražūti;
Ji myl4 tėvynę ir kalbą savo,
Kurią nu Dievo rojuje gavo.

Yr danguj4 Dievas mes Jo praszysme 
Ir skriaudas musų priesz Jį statysme 
Pažvelgk ant musų, Vieszpatie Dieve 
Suszelpk Lietuvius, teisingas Tėvė!

Uratas.

Isz Kitur
— Suvienytos Valstijos. Į
— Buffalo N. Y. 12 G įgū

džio. Ant, praeitame „Vien“, 
numeryje minėto,. kunįgų su
sirinkimo suvažiavo tik 17 
lenkiszkų kunįgų.

Tapo nutarta szelpti gau
siau lenkiszką seminariją Det
roite, Mieli, po iszlyga, jeigu 
ji bus užraszyta ant Amerikos 
lenkų vardo. Lenkiszkos 
emigracijos namas bus perkel
tas isz New York‘o į Jersey 
City, ir nutarta stropiau apie 
jį rūpintis.

Buvo taipgi sznekėta link 
vienybės, tautiszkūse darba-J 
vimūse priesz savo nevidonus, 
su lietuviais, rusinais ir slo
vakais, bet kadangi nei vieno 
kunįgo minėtų tautų ant susi
rinkimo nebuvo, jokis nuspren
dimas neturėjo vietos. Ale 
viltį tokio susivienyjimo len- 
kiszki kunįgai gaivina, 
įszsįtarė: Jęa* nusivelka

tolesnio laiko, tas dar gali į- 
vykti (co się odwlecze, to nie 1 
neuciecze). Vienokis, sako mu- 
jsų visų padėjimas, tadgi turi- 
mė kada nors persitikrinti, 
jog tiktai susivienyjimas tau- 
tiszko gyvūjimo ] 
gali mus užtikrinti priesz mu
sų neprietelius.

| (Gražios tai ir iszganingos 
dėl visų mislys, bet dėl jų į- 
kunijimo, reikia didesnio sa- 
vitarpiszko pasižinimo ir pa- 
szalinimo eavmeiliszkų len
kiszkų nacijonaliszku preten- 
sijų skriaudžianezių sąbro 

I lias. .. Red.)
— 16 Grūdžio buvo ežia 

didelis patvinis. Isz priežas
ties didelio lietaus ir audros, 
upė Cazenovia Creek iszsilie- 
jo isz savo krantų ir užtvindė 

i pietinį Buffalą taip, jog, rodos 
pasidarė liuliūjanezios jūrės; 
nors ta dalis miesto mažai ap
gyventa, tacziaus isz 
mų turėjo gyventojai 
szinti, ir tokiu bud u 
kaip 2,000 žmonių 
pastogės. Padaryta 
mažiausiai skaitos ant 100,000 
dol.

•muszta ir dar daugiau sužeis
ta.

neužilgo daugiau kariumenės, 
kuri ' neramumą darauczias 
minias iszvaikė.

— Moskva., • 16 Grudžio.
Viename isz Maskvos prie- 

mieszozių name laikė savo su- 
klausymūse sirinkimą maskoliszki nihi-

— S tvaiko pasekmės. Com-

300 na- 
iszsi ne

daugiau 
liko be 

b 1 ėdis

listai. Atidengus tai ir pa- 
inaczius, kad labai nihilistų 
daug, policija pati viena bijo
jo jų užkabinti, bet pakvietė 
kazokų pulką, kurie storai 
apsiautė susirinkusius nihilis- | 
tus. Nihilistai matydami, 
kad sunku bus iszsisukti, grie
bė už ginklų ir su tokia pasek
me kariavo priesz policiją ir 
kazokus, kad paskutinių pen- 
kioliką sužeidė. Vienok prie- 
szinga šyla buvo per didelė: 
penkios deszimtis nihilistų po 
kruvinai muszai tapo suimtų, 
dvideszimts dviem pasisekė 
iszsmukti, penki velijo smertį 
isz savo locnos rankos panesz 
ti, kaip papulti į valdžios na
gus.

kelio laike 14d.straiko nei dau- *
giau nei mažiau paneszę blė- 
dies, kaip ant 800,000-1,000- 
000. Taigi neveltui compa- 
nija skubinos susitaikinti su 
straikieriais.

— Louisville^ 15 G rudžio. 
60 darbinkų darbavos prie 
naujo geležinio tilto, kuris į- 
lūžo ir 35 darbinįkai sukrito į 
vandenį nū 110 pėdų augsz- 
čzio. 25 darbinįkai jau pri
gėrė, jau tapo užmuszti griū
dami nū gelažgalių.

— Petropilė' 17 Grudžio 
Susirinko į žieminį caro palo- 
cių keturios deszimtis sveczių 
augsztų urednįkų ant pietų. 
Užvalgę kokios tenai kepsnies 
visi baisiai apsirgo ir penkio
lika, po simptomais azijatisz- 
kos choleros, tūjaus numirė.

Sako kad mėsa buvo sukir- I •
mijus ir turėjo savep nūdus.

— Loma. Praeitoje nedė
lioję mietelyje Giardinelli su- 
sirinko'ininios prastų žmonių, 
kurie eidami ulycz’a, szaukia 
„szalin su muitais, lai gyvūja 
socijalizmas!“ Dėl nutildy
mo maisztinįkų pribuvo ka
reiviai, kurie iszpradžių įkal
binėjo jiems gerūjum iszsis- 
kirstyti, bet kada neklausė, ’ 
liepė kareivių vyresnysis su 
durtuvais jūs prie paklusnu
mo priversti; kareiviai, buk 
(sic) nesupratę perdėtinio pa
liepimą, vietoje su bagnietais 
pulti ant žmonių, szovė į 
jūs; deazimtį už m uszė ant vie
tos ir penkioliką sužeidė. Pa
matę kareiviai, jog tai tikt 
labjau žmones įpykino, pasi
traukė į szalį, laukdami dail

— Prusai 18 Grudžio. 
Prūsų randas daleidė elemen
taruose mokyklose Poznanijo- 
je iszguldyti lenkiszką kalbą, 
kas prasidės nū Naujų Metų. 
Lenkai isz to didei džiaugias, 
nės ir yr isz ko džiaugtis....

Vokiszki patrijotai szouvi- 
nistai gvoltu rėkia ant Prūsų 
karaliaus ir viso rando, kam 

į įleidžia lenkiszką kalbą į tikrai 
vokiszką (?!) krasztą. e

O gi ką apie tai maskolių 
politikai rusomanai szneka? 

Į Jie szaukia kaip padūkę, kad 
toki Prūsų daleidimai patri- 
jotiszkiems lenkų reikalavi
mams esą aiszkus iszaukūnas 
maskolių priesz savę.

Chicaga ir jos paroda.

nės

— Warszawa 11 Grudžio. 
Susi m uszė pasažierių trūkis 
su ta vorų trukiu netoli nū 
Sosnovicos, Lublino gub. Vie- 
n$liką žmogysezių tapo už-

tūrų tarpu žmonės, užsidegę

įsilaužė į muitinįko namą, ir, 
užmuszę muittnįką ir jo paczią, 
nupjovė jiemdviem galvas, 
pamovė jas ant karczių ir ne 
sziodami jas, po miestelio uly- 
czios, rėkavo. Bet pribuvo

Į sziaur vakarinę pusę nū 
Žuvių namo“ traukiasi, taip 

vadinama, „Foreign group“, 
yra tai bakūžės praszalinių 
vieszpatysczių: Britanijos,
Iszpanų, Germani jos, Prancū
zijos, Norwegu, Siamo, Indi
jos, Ceylono, Brazilijos, Tur
kijos, Szvedų ir kitų. Kiek
viename isz tų namelių yra sa
lės, pagal szalies madą įtaisy
tos. Czion praszalaicziai tu
rėjo savo ofisus; ant salių lai- 

Įkė susirinkimus, kėlė tautisz- 
kus balius.

Ne be to, buvo ir czionais 
ką pamatyti. O įėjus į tokio 
namelio vidų, suvis rodės, jog 
ėsi toj‘ szalyj‘, kurios yra tas 
namelis. Taip visur nacijona- 
liszkai buvo viskas įtaisyta.

Ceylono ir Indijos namūse 
visą anų szalių gyvenimą gą-

n
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Įima buvo pažyti, taip dailiai 
modeli ūse ir nature jis tę bu
vo Įausta ty tas.

Bet labjau labjausei mų pa
sidabojo namas Szvedų. Fi
gūromis isz vaszko taip jau 
puikiai buvo parodyti atsiti
kimai isz balto, sziaurinio tos 
szalies gyvenimo, kaip pui
kiau nereikia. Ir dabartės da 
jnų tankiai priesz akis stoja 
kaimo szermenys. — Mažas, 
tik kų matyt numiręs vaikutis 
guli vygėj‘.
vi du seneliai: 
kę galvas, 
skaito biblijų. 
vaikutis stovi 
prie vygės ir rods lyg stebisi, 
kas su jojo broliuku pasidarė? 
Moteriszkė, matyt motina nu
mirusio vaiko, gale kojų ver
kia..

Da tolinus į sziaur vakarinį 
krasztų randasi „State buil
dings44 — namai sztėtų.

Didelis ir dailus namas Il
linois sztėto. Ar nestebuklin
gas, sakykit, daigtas matyti 
paveikslus arba abrozus ir tai 
abrozus didelius puikius, pa
darytus isz grudų? Gyvena
mai, tvoros, tolinus laukai

do jūs priesz saulę. Tolinus

keli elniai ėda jau beto ap
graužtų medį.l Žiūrint, rodos 
jog jūs visus matai gyvus.

Waszingtonas, nors vienas 
isz jauniausiujų Suv. Valstijų 
sztėtų, pasirodė vienok dailiai.

Bet ilgiausiai žiūrinėjau ir 
labjausiai stebėjausi namūse 
Californijos. Ne taip tę dai
lu, kaip brangu.

NežiurėjauSųjė nesistebėjau 
taip didelei isz Californijos 
aukso, kurį jau pirmiaus ka
syklų name buvau matęs, bet 
ilgai negalėjau nuleist akių 
nū stovy los Jemes4o Marsha- 
l‘io, kurs pirmutinis czion 
auksų atrado. O Dieve, ko
kių galybę, kokį magnesų turi 
tas auksas! 1848 metūse juk 
tę buvo gyvas tyras, gyva pus- 
tynė. O dabartės? — Garsas 
apie auksų, lygiai kaip kokia 
raganos burtų lazdžiukė, į ke
lis, keliolikų metų, iszdaigino 
miestus ir kaimus.

I Garsi yra dadartės Califor
nia tarp Amerikos sztėtų, bet 
no tiek auksu, kiek vaisiais 
shvo žemės. Obūliai, gruszės 
ir kiti vaisiai neiszpasakyto 
didumo. Morkos taip storos, 
kad pirsztais abiejų rankų ap- 
kabyt nebegalima. Cibuliai, 
bulvės, vierysit ar ne, per pė
dų ilgio isznesza; plotį turi ir 
atsakantį ilgiui - storos. Ir 
taip, visų sztėtų namus apėjus, 
apžiurėjus, galima jau buvo, 
daug mažiaus, nutarti apie 
kiekvieno sztėto darbus, užsi
ėmimus ir lobį. Matote kaip 
naudinga yra apžiūrėti parodų.

Pensilvanijos sztėto name 
Žvė- buvo varpas, kuriūm apgarsi- 

Dailiausei isz no 1776 metūse Suv. Valstijų
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czion pama-

tiek, kad,

Priegalvy j4 sto- 
: liūdni, nulen- 

Vienas isz jų 
Antras mažas 

taipgi liūdnas

ant laukų ir ant pievų žmo
nės, arkliai, vežimai. Marga, 
gražu, o tai viskas sudėta isz 
javų grūdelių. Arba taipgi 
is* tokių jau pat grudų subu- 
davoti namukai, palocėliai. 
Vienų tokį palocėlį su ketu
riais boksztais macziau, bet 
tai jau ne Illinois sztėte, tik 
Jowoj, padaryta tiktai isz dra- 
to, stiklo ir grudų.

Kanzaso vėl sztėto namei 
buvo puiki žvėrinyczia. 
rys isz k i mažti.
rodė žiūrint nū galerijos. Pa-lliūsybę. Tų varpų dabartės 
dirbdyti kalnai, po kuriūs lai-Įpo parodai ketina važioti po 
piojo ožkos ir baltiejie lauki- visus didžiūsius miestus Amo
niai ožiai. Pakalnėj4 vienam rikos ir Europos. Pirmiausiai 
daikte vilkas, kitam puma reiktų jį nuvežti į Maskolijų, 

pagautų laimikį, ir Į tę labjausiai jojo reikia.
Beje, tarpu tos „Foreign

n

drasko
sziepdarniesi gina W ateinan-
czios artyn draugės. Toliaus group44 ir 
vėla kita puma, iszsi vedus ke- yra didelis namas 
turis mažiukus pu mukus, szil- abrozų44.

M

įja

Taip užimanti, taip

Japonijos, dūkim sav, skyriuj4 
paukszcziai, žvėrys, medžiai — 
kaip: gaidys su viszta po pai
ma, f ar arini medyje, stovyla 
beždžionės, labai puikiai nu
dirbti. Ž nonitį vienok tep- 

nnoka. Vienas bu
rtas, bet ir tas grei- 
; gaidžio, nei ant 
oaneszėjo. Ant ga
gėtai nutėpliotų jie 
ims nepatiks, nės 

i monė-», jie tur savo 

ir turėjo czion savo 
arpe kitų buvo du 
Mateikos Verniho
mo naktis.
Gersono „Lietuvos 

i didelis paveikslas, 
I per kokiuf 2 sieksniu ilgio, į 
sieksnį ploczio. Tikrai lietu- 
viszkų typų jame vienok yra 
mažai.

Dailesnis jau yra paveiks
las Alehimavycziaus „Milda, 
dievaitė meilės44 su angliszku 
paraszu: „Milda, goddness of 
Love. According to the lit- 
huanian mitol. legend fell in 
low with the fisherman, for 
which Percun killed him and 
destroied palast in Baltic44. 
Pagal mitologiszkų; sako, lie- 

j tuvių legendų, Milda 'pamy
lėjo žuvinį kų, už kų Perkūnas 
žuvinįkų užmuszė, o ir sugrio
vė jos 
Baltosiose jūrėse. Pamarys. 
Milda stovi tarp tamsių me
džių nūga 
iszgasting 
iszkėlus.
jau negyvus jaunikaitis, o pro 
medžių szc 
turbut, nū

dirbti. Ž 
lioti jie n 
vo nutėpli 
cziaus an 
žmogaus 
lo, kad ir 
žmogų, m 
jie kitoki 
smokų.

Lenkai

prakilni dalis parodos, o taip 
jų toli nuėtumė?

Sunku įbutų 
sunku viskų, kų 
cziau, apraszyti.

Pasakysiu tik
kaip kitose szakose, taip ir 
czion dvasių ir smokų kiekvie
nos szalies iszsyk galima už- 
tėmyti.

Dailiausi ir naturaliszkiau- 
si, be abejonės paveikslai ir 
stovylos italų.

Prancūzai iszstatė abrozų 
daugybę dailių ir labai dailių. 
Bet... iszsyk matyt, kad smo- 
kas pracuzų tepliorystėje jau 
pagadytas. Gadina jį nena 
turaliszkas naturaliszkumas. 
Žmonės paprastai juk vaiksz- 
czioja apsirėdę, o prancūzų 
teplioriai kartais viduryj4 ke
lio jūs nuvelka, nurėdo ir pa^ 
rodo nūgus.

Pusnūgės, padėki m, mote- 
riszkės vaikszczioja pagiryj4, 
renka vūgas, su jomis bėgi
nėja mažas vaikutis, tik, kas- 
žin dėl ko, su sparnais?

Senas kerdžius ir jauna pie
menaitė pamaryj4 gano avis, 
bet, vėl abudu nūgi.

Nūgas matrosas traukia į 
laivų verves. Nūgi keleiviai - 
pilgrimai, vyrai ir moters, il
sisi prie szaltinio. Ant galo 
nūga kiaulė lenda per tvorų, 
o nū tvoros drimba ant josios 
pundai žydinczių kvietkų — 
visai nenaturaliszkai.

Belgijos tepliorystė ir atsi- 
dūda jau truputį prancuzisz- 
kaja.

Dailus yra skyrius Vokie
tijos, {patingai Bavarijos.

Dailus ir Austrijos.
Bet eztai įėjau į. skyrių | kurio. Sa 

Szvedų ir Norvegų, 
skyriūse viskas buvo nudirb
ta aiszkiai, szviesiai, margai, 
o sziczionais viskas balta. 
Balta taip, kaip baltas, snie- 
gūtas Szvedų ir Norvegų 
krasztas. Paveikslai vis dau
giausiai žieminiai.

Įpatingiausia vienok tep- 
liorystė rytinė, nės ir rytie- 
ežiai savo paveikslus parodė.

paveikslai 
ra ir Sz. J 

Buvo
Kriksztasj

urksztininį palocių

truputį pasvirus, 
s rankas į viražų 
Pas jos kojas guli

szėlį matyt szviesų, 
žaibo rūstaus Per- 
ėdu paveikslai tai 

Anūse turbut viskas, kas buvo lietu-
y isz ko am; Chicaginės paro- 
ddb.

Prieszais keliui, kurs veda 
ant „Midway Plaisance *)44 
stovi „Women4s Building44 — 
Namas Moterių.

*) „Midway Plaisance“ mes ne 
apraszinėJme, nės toj‘ dalis prie tik
ros parodos nepriguli. Tai buvo 
uždėjimai Uati^iaus bi/.nesavi, Norp



Lietuvininku
Namų tų užmanė moters, 

buduvojo moters. Ardiitek 
tu buVo pana J. itayden. įtė 
dė jilmi ir nil nieko neprigu 
lincziai moters. Moters taip 
gi parodė tame name svietui, 
kų jos gali: kty gali daildarys- 
tėje, kty gali literatūroje, kty 
gali moksle, mechanikoje, 
darbe, žodžiu — visur A

Trumpai asz jį aprasziau, 
bet tai buvo vienas isz gar 
šiaušiu jų parodos namų. Svie
te daug apie jį kalbėjo ir ra- 
szė.

Ir taip apėjau jau viskų 
apie Lagoog kanalų. Likos 
vienas tiktai Namas Sodauny- 
kystės arba, geriam, Kvietkų.

Nedyvijo manę suvisai žie
dai ir lapai, daugelyje vietų 
kitur buvau jau matęs Kviet 
kų' namus. Dyvijo vienok 
vis tai, kad tas visas kvietkas, 
koktusus, painias isz kasžin 
kur parvežę prigydė ir sužel
dino taip dailiai į taip trumpų
laikų?

Po kvietkų namu buvo 
„krisztolo urvą44. Sienos krisz- 
tolais^ iszb pytos. Prie elek 
trono szviesos puikiai iszrodo. |

Likos da keletas namų po 
tiesiai nft Basin kanalo. ,,Ma- 

’ chinery“, kur trukiai visoki ir 
kitos įvairios maszinos sut
rauktos. 

Į <*

Namas Agrikultūros. Szia- 
me name maskolių skyijiuj4 
buvo linai, kanapės, vilnos ir 
visokių javų grudai atsiųsti 
taip gi Berendo et Co isz Li 
bayos. Balk, Volfsmidtas isz4 
Rygos atsiuntė . degtinę ir vi
sokias trejankos. Degtinės 
tos, žinoma, darytos isz musų, 
isz lietuviszkujų javų.

(Dar neviskas).

be abejonės daug dalykų buvo ir 
czion labai žingeidžių, kaip Vokisz-- 
kasis, Airiszkasis, Turkiszkasis ir ki
ti kaimai. Maurų palocius, Gatvė 
Kairo ir t. t. Nekurifis „Midway 
Plaisance“ taip užėmė, kad jie, atva- 
ževę į Chieagų, parodos suvis nema
tė — czion ti|c visą laikų praleido ir 
visus pirųgus paliko?!

Z'Zctj i mas.
Apysaka Mieczislavo Cžerneths.

Vertė V. Stabaras.
-(Tųsa.)

Eidamas Kajimas sykis nu 
sykio isz revo į laukų, dirste
lia; ant galo nuszvito jo vei 
das: avys ganėsi pagiryj*.

Isztikro Andrius avis į pv 
girį atsivarė, o pats kiminine 
užvirto.

Buvo tai vaikinas kaip nen
drė tiesus, petingai ir stam
bus. Kaiiųe merginos per jį 
isz g.d vos ėjo, nė < nieks taip 
smarkiai nepaszokdivo, kaip 
Audrius, kala įszėldivo. 
Prie visokių jis prisiszlejū l;i- 
vo ir nevienų turėjo ant stygi
nės, bot labjausiai jam painė 
go Magdė, duktė Blažio, kuri 
taip gi jį mylėjo. Jau butų 
su jaja apsivedęs, nėi jau du 
mėnesiai kaip sukako jam 
dvideszimti antri metai ir per 
bosus isztraukė burtų | bosų | 
namon eiti, bet senis Blažys 
nė klausyti nenorėjo apie Au
drių, nės visaip ant jo kalbė
jo. Rods jam nieks nieko ne 
užmetinėjo, jei tik kų ant 
kumszczios buvo p‘rgreitas, 
bet nekuriu jam padyvijo, kad 
su Kajimu susideda, ,,nės tai 
žydas, kų Vieszpatį Jėzų nu- 
kryžiųvoj4 ir po sudus balado
jasi'4. Neseniai net szaukė 
Kajimų tyrinėtojas, kada din
go dvaro arkliai, ir nors Ka
jimas sausas isz proyoi | by
los] iszėjo, sėnis Blažys sa- 
viszkai kalbėjo, kad Kajimas 
vagis, o Andrius jo sėbras ir 
nė nemislijo leisti už jo duk
terį.

Bet į akis nieks nedrįso 
taip Audriui pasakyti. Te 
gul pabandytų!.. Tai už
smaugtų jkaip žvirblį savo ge
ležinėse ‘rankose, kurias jau 
nevienas pajuto, kada neatsar
giai pasipynė jam szokant, 
karcziamoje arba jomarke. 
Bijojosi jo visi, bet Andrius 
nė vieno nesibaidė, nė savisz- 
kių, nė akamono, pagalinus nė 
paties pono. Ir sziųdien jam 

akanlonas aLzkiai liepė gįti į 
rugienų, o jis suniurnlėjo kų 
po našia apie karsztį ir nusi
varė avis į pūdymų į pagirį, 
pats atsigulė krumftse, o avis 
paliko priežiūroje Margio, ku
ris jas gerai dabojo.

O gal turėjo tame kokį ap- 
sirokavinių, nės kelissyk paki
lo ir klausė, ar neiszgirs ko.

Cžia Margis pradėjo baisiai 
loti. Net bandų | kaimenę] 
pametė ir prie Andriaus pri
bėgo, mislydamas,. kad ansai 
užmigo ir jo lojimo negirdi, 
be^ Andrius tik paspyrė jo jį, 
ir szuva unkszdamas nubėgo 
ant pūdymo. Krūmai tūm 
tarpu vis arcziaus sznabždėjo 
ir tai Į) isz žabų lazdynų pasi
rodė Kajimas.

Andrius dirstelė4 į jį ir nu
sispjovė.

— S vei k as-gy vas, Andriau!
— Atnesziai tabako?
— Koks tu kainas! asz tau 

sakau: sveikas, o tau tfljaus 
tabako... Žinoma, atne- 
sziau papirosų.

— Gerai!... Sėsk szale 
manęs, tai pasikalbėsim.

Kajimas paklausė Andriaus 
ir atsisėdo ant žemės; užside- 
gė po papirosų. į Ilgų laikų 
žiurėjo viens į kitų su veidu 
žmonių, kuiie viens kitų gerai 
žino, o taipgi žino, koki reika
lai jus risza, bet isz kurių nė 
vien‘s nenor4 pradėt4 kalbų.

Kajimui antgalo nusibodo 
tas tylėjimas.

— Ko tu, Andriau, sziųdien 
toks?... Ar lupos tau sulipo, 
ar kų?. .

-- Karszta ir gana!
— Tu iszmintingas, atsiva

riai avis į pagirį, kad paežiam 
atsigulti krumūse, o avys .. .

— Lyg tai mano!.
— Kų kad ne tavo, kad tu 

jas pardavinėji?
Andrius susiraukė. Nepa

tiko jam tokia pakraipa kal
bos, pažiurėjo isz paniūrų į 
Kajimų, kuris meiliai szypso- 
damasis, pradėjo pamažPkal- 
bėti, gretįdamasi vis artyn:

— Klausyk, Andriau, tu ži

nai, ko asz ežion atėjau td- 
kianl karsztij4 ir aež žinau, nės 
mes jau ne nft sziųdien pre
kiaujame. Kų ežia kalbėti!.. 
Tu žinai, kad asz noria pigiai 
nusipirkti avių, o asz tinau, 
kad tu pigiai pardddi avis. .. 
Gersi degtinė*?

— D Ak sziau!
Kajimas iszsitraukė isz ki- 

szeniaus bonkų. Pats -trakte- 
lė vienų gurksznį ir atidavė jų 
į rankas Andriui, kuris prili
po prie batikos, kaip vaikas 
prie motinos krūties ir traukė, 
traukė, kol nieko neliko. Ka- 
j imas nudžiugę* pažiurėjo į jį.

Tau, Andriau, priderėtų į 
vietų trejokinio arklio nusi
samdyti, visų baczkų pilve pa- 
nesztum. Gerų turi koserę!

Andrius atsikranksztė ir 
nusijūkė. Patiko jam tas pa
gyrimas:

— Na, o avys?
— Kokios avys?
— Tos, kų norėjai pirkti.
— Lyg asz norėjau pirkti? 

— klausė Kajimas, lyg pirmų 
syk savo gyvenime apie tokį 
dalykų girdėt: — avys.... ga
bu pirkti ir avis, bet man 
arklių reikia.

— Ar padūkai?
— Ko man dūkti? Sakau, 

kad man arklių reik, bet asz 
gabu ir avis nupirkti, kad 
tik tau įtikti. Tu žinai, An
driau, jog asz tavo prietelius...

— Kiek dusi?
O kiek tu nori? Lyg tai 

mano tavoras, ar kų?
— Po du rubliu.
— Ajai! po du rubliu.... 

Tu, Andriau, labai gudrus 
Kur tu užgimei?.. po di 
rubliu... Tai man pardAi 
ponas Nedzielskis, didelii 
daigtas!... po du rubliu.. 
Ar tu, Andriau, matei avi 
po du rubliu? Tai tokios di 
dėlės, kaip versziai, kaip di 
del i versziai, regi.... po di 
rubliu.... Kam da man bar 
nų auszįtį!. .. Tegul tau bu 
ant sveikatos ta arielka ir pa 
pirosai. .. kad asz taip gyva 
bueziau.. . po du rublių!
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tvir-

Gerai

Turės toj4 Mag-

tai yra amži
nusi pirkai 

Ar atsime-
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Norėjo atsistoti, bet And

rius sulaikė jį už skverno.
— Sėsk!. . . o kiek dūsi?
-r*- Ką asz galiu' dūti? asz 

nieko negaliu dūti. . . Asz dū
sių po keturis auksinus.

— Tai eik sau po velnių!
— Ko man eiti po velnių? 

Dauginus kaip po puspenkto 
negausi.

j— Tai nepardūsiu.
Nepardūsiu. .. Lengva 

tau pasakyti: nepardūsiu, bet 
kur tu, Andriau, gausi pinįgų, 
ką tan reikia?. . Na, uždėsiu 
da po pusauksinį ant kožnos.

— Nepardūsiu, kaip tik po 
du rubliu ir gana! Ką tu 
misi i ji, žyde, asz dėl tavęs są
žinės neteksiu?

— Sąžinė? kas 
nė? Kur tu ją 
dar, Andriau?., 
ni Vaitiekaus jautį?. .

Degtinė takszėjo Andriui 
į smilkinius; sugniaužė mėsz- 
lungiazkai rankas ir riktelė:

— Kajime, tylėk, szunssnil
ki, ba neiszkęsiu!

— Na muszk! muszk.... tu 
žmogžudį, vagie!.. Asz tavę 
iszdŪsiu, eisi į sūdą, supusi su 
kaulais, kaip man nepardūsi 
po szeszis auksinus!

— Tai iszdūk, szunie! Bet 
atsimįk: pakol asz supusiu ka
lėjime, tai, kaip manę gyvą 
matai, tavę kaip szunį sugro
siu!.. '

Su įkaitusiu veidu ir žėrin- 
ežiomis akimis Andrius bai
sum iszrodė. Net Kajimas jo 
persigando. Tūjaus suprato, 
kad negerą apsirinko kelią, 
taigi atmainydamas balsą ir 
glostydamas savo rusvą barz
dą, pradėjo iszlengvo posterin- 
gauti: f

— Sukulsiu, užmušiu?., 
kas do kalba? Tu klausyk, 
Andriau, tu žinai, kad mes 
prieteliai. Asz tavę žinau, 
tu manę. ’ Lyg mes pirmą 
kart* reikalą varom, o nė mu- 
sios apie tai nežino. Tu ži
nai, kad asz tavęs nepamesiu 
reikale, kada tau kūlabjau- 
šiai reik pinįgų dėl tavo Mag

dės.
— Tik tu, parke, neapszai- 

pyk taip Magdės.
— Ajajai! Ko taip zauni

ji?.. Kas man, antgalo, gal
voj4, kam tau reik pinigų, lyg 
tu mano vaikas, ar ką, o asž 
tavo tėvas? Reikia ir tiek! 
Asz tau dūšių, bet tu pardūsi 
po septynis auksinus. Nu, ge
rai ?

Andrius tylėjo.
— Nu gerai, gerai! 

tino Kajimas.
— Gerai, bet paskutinį sy

kį taip pardūdu!
— Žinoma! pratarė . Kaji

mas ir akis iszvertė.
— O kiek pardūsi? — pa

klausė po valandėlės.
— O kiek tau reik?

— Perdaug.
— Na, dvyliką, deszimtį... 

Antgalo asztūnias. Tokioj4 
didelėj4 kaiminėj*, kas pažįs. 
Andrius užsimislijo.

— Gerai, tegul bus taip. 
Pardūsiu sfeetūnias, bet pinį- 
gus dūksz4 dabar.

Žydas susiraukė, norėjo dū
ti pusę, bet Andrius neapsiė
mė. Pasibaigė ant to, kad 
Kajimas dabar atskaitė szeszis 
rublius, o du rubliu ketures 
deszimts kapeikų ketino ati- 
dūt atsijimdams avis.

— Nu, ir ko tu pykai? — 
klausė Kajimas, kiszdamas 
maszną už anezio.
ką asž tavę žinau, o kitas jau 
butų seniai nenorėjęs su tavim 
prikliąuti. Jau tu toks gy
vulys: už bile ką, tūj4 su 
kumszczia. 
dė už savo

Andrius vienu mestelėjimu 
pertraukė tolesnius posterin- 
gavimus ir Kajimas susiprato, 
kad geri aus velyk . užbaigti 
kalbą. Antgalo jau ir reika
las atliktas, kam dovanai gai- 
szįti laiką? Atsikėlė nū že
mės, nusipurtė szvernelį, pasi
ėmė tuszczią bonką ir linkte
lėjo Andriui, kursai dabar 
gulėjo augsztinįkas ir žiurėjo 
kasžiu kur į erdvę. (T, b.)

Isz MMo ton AmU
— Apie Detroit, Mieli lie

tuvius ir jų tautiszką lerutė- 
jimą.-

Szitam mieste lietuviai pra
dėjo apsigyventi ,jau apie 20 
suvirszum metų, bet ir iki 
sziai dienai nedidis skaitlius 
jų czion raudasi, nėsa vos tik
tai 45 vyrai, kuriūs sziądien 
tikrai žinome, jog dar pasili
ko lietuviais. Žinome taipgi, 
jog szis miestas yra apgyven
tas lenkų daugumu, todėl ir 
musų lietuviai, kaip jau per 
laikus paprato}, įsipainiojo į 
lenkiszkus vistiklus: vieni isz 
jų visai nutauto, pasinerdami 
į lenkiszkas juras; antri nors 
dar vadinasi lietuviais, bet 
pas jūs (kuriūš mes jau esame 
papratę vadinti naujalenkiais) 
vargu sujieszkotum. nors ki- 
birszktelę tikrai tautiszkos 
lietuviszkos dvasios; o treti 
kad ir turėjo sziokį tokį su
pratimu apie Lietuvą ir tau 
tiszką dvasią, bet ir szie mie
gojo, tarsi nežinodami, ką reik

Tacziaus atėjo valanda, ku
rioje tarsi varpas lietuvystės 
suskambėjo, o szis balsas 
graudulingas užgavo ir musų 
mieganczią dvasią. Pradėjo
me žvairy tiesi, pradėjome 
viens kito klausinėti: ,,Argi 
mums ne laikas tautiszkai pri
sikelti? Argi mes neturime 
podraug dirbti su kitais bro
liais lietuviais, kurie iszsi pai
nioję isz svetiintautiszkų vys 
tikiu, iszvieno visi dirba dėl 
pakėlimo lietuvystės ir dėl la
bo visų musų tėvynės — Lie 
tuvos?“

Tie musų klausinėjimai ne
nuėjo ant nieko. Sztai 12 
dieną Lapkriczio dikąziai lie
tuvių susirinkome pas vieną 
karsztą tėvynainį, tarsi norė
dami isz grabo prikelti didį 
Lietuvos kunįgaiksztį ir mels
ti jo, idant jis užtartų už Lie
tuvą, persekiojamą svetim- 
tauczių. Visi broliszkai 
sznekucziūjame, o V’ vįs 

apie Lietuvą ir jos vargus bei 
nelaimeš. Tikrai buvo ramu 
ant szirdies koznam tėvynai
niui, matant taip dailiai pasi- 
elgenczius savo tautieczius ir 
tautietes, kurios taipgi nepa
tingėjo susirinkti dėl pasi
klausymo apie tėvyniszkus 
dalykus. ,

Bet veik isz didžio džiaugs
mo pasidarė ant szirdies ne- 
mierūtas liūdnumas, kūnas 
sudrebėjo tarsi nū perkūno 
griausmo, ant veido szaltas 
prakaitas iszmuszė, regint ki
tam ruime lietuvystės prie- 
sziis. Akys mato, o protas 
iszmano, jog naujelenkiai su* 
sirinko, idant viską paardy- 
ti irgi tūmi mus priversti, kad 
ir tolinus tunotume svetim- 
tautiszkame gaivale. Musų 
naujelenkiai nevien yra visko 
iszsižadėję, kas yra lietuvisz- 
ko, bet ir paczią Lietuvą ga
tavi pardūti it Judoszius 
Viesžpatį kristų žydams už 30 
skatikų. Kaipogi jie yra jau 
pasidarę lenkų paszlemėkais 
o lietuvystės iszgamomis taip 
toli, jog gatavi yra pardūti 
savo motiną, kuri jūs gimdė, 
savo sziltomis krūtimis penė
jo bei visokio sunkaus vargo 
pritildama augino, pardūti už 
30 skatikų, dėlto tikt vien, 
jog ji nemokėjo ir nemoka 
lenkiszkai kalbėti. Tokius 
tai lietuvystės prieszus pama
tęs lietuviszkame susirinkime, 
argi tikras lietu vys negali nu
liūsti, žinodamas ir suprasda
mas aiszkiai, jog jie ežia su
bėgo kaip vilkai į avelių bū
relį, idant lietuvius pakrikdy- 
ti ir iszsklaidyti po tyrus lau
kus. Bet naujelenkiai maty
dami, jog būrelio avinai stovi 
su surembėjilsiomis kaktomis 
dėl apginimo savo brolių pul
ko, turėjo, nosis nuleidę, pra
sitraukt! isz . susirinkimo. 
Naujelenkiai isz anksto gana 
gerai žinojo, jog szis susirin
kimas bus daromas vien tikt • 
dėl įkūrimo „Susivienyjimo“ 
kūpos, kuri su visomis kito
mis kūpomis l)ej <jĮraugyst6-



tas lietuvis, iszgirdęs apie tai, 
susigėdys ir pradės rūpintis 
prigulėti prie „Susivienyjimo“.

Prisiraszydami prie „Susi- 
vienyjimo“, atsiminkime vy
rai, kad mes esame lietuviais 
ir kad mes pradedame užstoti 
už visus lietuvius. Lietuviai 
ilgai miegojo, ilgai nežinojo, 
kas jie yra. Vieni skaitė sa- 
vę už lenkus, kiti už masko- 
ius, o treti už vokieczius. 
Lietuviszkai gėdijosi ir kalbė- I 
ti: „mat sakė, tai mužikų kal
ba“. Miegojo jie taip ilgai - 
ilgai, per czielus 5 szimtus 
netų. Bet sztai vieną gražią 
dieną keletas lietuvių ir atbu
do isz to miego. — Atbudo, 
akis pratrynė, apsidairė ir pa
matė, kad jie lietuviai. „Ehe!“ 
tarė sav: „tai mes nė lenkai, 
nė maskoliai, nė vokiecziai, o 
tik lietuviai. O argi daug 
musų lietuvių! — Oi, daug. 
O ką gi jie veikia? - Ogi visi 
miega, net knarkia. Piktu
mas paėmė lietuvius: kam jie 
miega? Ir pradėjo jie szaukt 
didžiu balsu: „Ei! Petrai 
Jurgi, Jonai, kelkitės! Jus 
esate lietuviai!“ Petras, Jur
gis ir Jonas atsikėlė, apsidairė 
ir pamatė, kad jie isztiesų lie
tuviai ir da pradėjo kitus 
baksztyti. Sztai ir pradėjo 
lietuviai keltis isz miego, vis 
daugyn ir daugyn. Bet daug, 
da daug lietuvių ligsziol tebe
miega. Vienam žmogui sun
ku jūs visus prikelti. Sztai 
ir užsimanė lietuviai, pirmu- 
cziausiai ežia Amerikoje, su- 
siriszti į vieną didelę krūvą ir 
suvienytomis sylomis traukt 
visus lietuvius į aiksztę, kelti 
jūs isz miego, įkvėpti jiems 
tikrą lietuviszką dvasią, ir pa
daryt jūs tvirtais ir taip stip
riais, kad jie patys galėtų sto
vėti ant savo kojų ir nejiesz- 
kotų pasirėmimo nei ant len
kų, nei ant vokieczių, nei ant 
maskolių. Tą savo krūvą, 
susiriszimą jie pavadino „Su- 
sivienyjimų Lietuvių Ameri
koje“. Prie to tatai „Susi
vienyjimo“ ir mes žadame Ją-

mis, jau prigulinčiomis prie 
„Susivienyjimo“, iszvieno 
dirbs dėl lietuvystės labo, to 
dėl naujelenkiai troszko vis 
ką paardyti,. idant paskui isz 
musų karsztų lietuvių pasijuk
ti, bet mes susirinkome visi 
pilni vilties ir įkūnijimo už
manyto darbo. Ant nauje- 
lenkių lupų buvo galima skai
tyti kokius ten paslaptingus žo
džius,© jų akyse kokius ne vieži i- 
bus mirkcziojimus viens į kitą. 
Bet mes tą viską supratome 
irgi nei vienas į jūs neprasz- 
nekėjome, žinodami gerai, jog 
jie nelabai mėgsta lietuviszkai 
sznekėti, ba pas jūs viskas 
lenkiszkai.• ’ , -j

Taigi naujelenkiai, kaip 
virsz sakiau, iszsineszinę per 
duris, it vilkai tikojo avelę, 
atsiskyrusią nū savo pulkelio 
nors ant menkos valandėlės, 
idant ją pagauti į savo nasrus, 
o pagavę visokiais budais ir 
stengimais rūpinasi atkalbėti 
nū „Susi vieny j imo“. Bet nar
utis musų vyrai, neklausydami 
naujelenkių pliovonių, ir vėl 
sugrįžo atgal.

Kada jau visi vyrai susirin
ko ir kelios motėriszkos, tapo 
atidarytas susirinkimas. Vy
rų buvo per 30. Vienas isz 
susirinkusiųjų prakalbėjo mei
liai į brolius lietuvius, po ko 
tapo perskaityta gromata 
(laiszkas), atsiųsta isz Semi
narijos Antano Kaupo, kuris 
taip skamba:

Mieli vyrai?
Susirinkote, idant sutvert 

„Susivienyjimo^ kūpą. Gar* 
bų tai daigtą padarysite, j e 
prisiraszysite prie „Susivieny
jimo“. Prisiraszydami prie 
„Susivienyjimo“ padarysite 
gėdą lietuviams kitų miestų, 
kurie nežino ir nenori raszy- 
tis prie „Susivienyjimo“, o 
sav atneszite garbę. Gal ne
vienas lietuvis, perskaitęs, jog 
uždėjote „Susivienyjimo“ kū
pą, pasakys: „Mat tie Detroito 
lietuviai nesnaudžia; paėmė ir 
kone visi prisiraszė prie „Su- 
sivienyjimo“... . Gal nevie

Lietuvininku 613== ... ;............ ..... . —
bar prigulėti. Užtai pasijus*
kime, broliai, lietuviais, atsi
traukime nū lenkų, vokieczių 
ir anglų ir pasilikime tū, kū 
P. Dievas mus sutvėrė, drą
siai kalbėkime visur ir visados 
lietuviszkai, o kas svarbiausi, 
pasirūpinkim, kad ir kiti lie 
tuviai pasijustų lietuviais.
Užtai raszykimės visi prie
„Susivienyjimo“, nesigailėki
me niekniekio 50 c. ant metų.

Sveikinu visus brolius, lie
tuvius, ir pradedu szaukt: Te- 
gyvūja Lietuva ir lietuviai, te 
gyvūj „Susivienyjimas“ ir 
Detroito „Susivienyjimo“ kū
pa!!!

Su pagūdone
Antanas Kaupas.

Visi su atyda klausė, įkai
tant tą laiszką, o perskaiczius, 
kožnas gyrė jo įtalpą, tvirtin
dami, jog tai viskas yra teisy
bė. Potam tapo perskaityta 
„Susivienyjimo“ konstitucija, 
ant kurios provų visi mielai 
pristojo. Taipgi tapo per
skaitytos pro vos, sutartos ant 
8-to seimo, kurias visi vienu 
balsu priėmė už geras, o la- 
bjausiai nusidžiaugė, kad ir 
motėriszkos gali prigylėti prie 
„Susiv“ podraug su vyrais. 
Užbaigus visas kalbas prasi
dėjo raszimasi į „Susiv.“; isz 
viso prisiraszėme 25 sąnariai, 
isz kurių 20 vyrų ir 5 mote
rys. Yra viltis, jog su laiku 
czionyksztė „Susivienyjimo“ 
kūpa ženkliai pasididins, kaip 
prasidės geriaus ^darbai eiti ir 
tūli musų broliai supras „Su
siv.“ reikalingumą ir naudin
gumą kaip dėl lietuvystės taip 
ir dėl musų paežių. Į komi
tetą tapo iszrinkti: M. Mockus 
prezidentu, Pranas Strakalai- 
tis kasierium ir Vincas Jan
keliūnas sekretoriumi. Susi
rinkimus nutarėme laikyti kas 
mėnū kas antrą nedėldienį po 
pirmam. Taipgi czionyksz- 
ežiai lietuviai turi mierį sut
verti grynai lietu^jszką pa- 
gelbinę draugystę, o nekurie 
smarkesni lietuviai tariasi sut
verti ir lietuyiszką skaitiny-

ežią. Vienu žodžiu visos ge-. 
ros mislys, kad tikt Vięszpats 
Dievas suteiktų geresnius lai- 
kus. f c

Brangus . tautiecziai, „Su
siv.“ sąnariai, nepailskite savo 
darbavimūse lietuvystėj reL. 
kai ūse; nežiūrėkime ant prie-, 
szų, kurie musų darbus ųon 
sutrukdyti. Juk ant tokių 
mes kitaip negalime žiūrėti, 
tiktai kaip ant Lietuvos isz- 
garnių. Bet rupinkimėsi ir . 
jūs kaipo savo brolius ap,, 
szviesti ir pritraukti prie savo 
būrelio. Juk tik vis nors sy
kį ir jie turi susiprasti, kad 
yra lietuviais, o ne kokiais' 
evetimtaueziais. Dirbkime 
tame dalyke kas darbu, kas 
žodžiu, kas turtu, o vis kada, 
sulauksime isz to gausius vaį-. 
sius dėl lietuvystės labo.

3Z. Balandis. . 
t

— Chicago TU. J 2 Grū*,
džio 1893 m. 10 Grūdžię, 
nedėlios dieną 5 >adymą po. 
pietų, draugystė Simano Dau
kanto, Lietuvos Istoriko, lai
kė agitacijiską susirinkimą, 
ant kurio daug buvo apsvars-, 
tyta naudingų ir prakilnių da
lykų, apart to tapo perskaity
ta konstitucija augszcziau mi
nėtos draugystės, kurios mie-i 
rius ir inturą trumpai padūdu:

1) Skelbte mokslą tarp lie*; 
tuvnįkų, tobulins lietuviszką,. 
kalbą, platins jos literatūrą 
(raszliavą).

2) Rūpinsis įsteigti ir už-< 
laikyti knįgyną, kuriame rasią: 
lietuviszkos knįgos ir laikras^,- 
cziai, o taipgi svetimtautiszki. •

3) Užsiimi nės apvaikszczio-» 
jimu tautiszkų szvenezių ir; 
atgrajimu teatrų.

4) Pagal dvasiszkas ir me- 
degiszkas pajiegas laikys ant' 
susirinkimų atsakomus prauep- 
szimus.

5) Užsiiminės politika Su
vienytų Valstijų Amerikos ir 
Europos. (.j

6) Užsiiminės rinkimu Jie- 
tuviszkų liekanų dėl uždė^įmę 
lietuviszko muzėjąųs (rintio).



ir

Girdėti, kad godotinas kum 
J. Krauczilnas tapo Chicago‘s 
lietuvių klebonu. Labai 
linksmi žinia.

«14 Vienybe
Sumvie-

bauėaius j augsztesnį mokslą.
8) Draugystės sąnariai pri

gulės prie visatinio lietuvnįkų 
„Buaivienyjimo“ ir nieki!met 
nėėiprieszįs tikėjimui.

9) ( draugystę S. Daukanto 
gali boti priimtas kiekvienas 
liežuvis gero pasielgimo, svei
kas ant proto ir kūno nū 16 
Metų ir daugiau.

10) Visi pinįgai įplau kenti 
į draugystės iždą, kaip isz pa- 
dątkų arba aukų, /bus sunau
doti ant knįgyno ir lietuvisz-

11) Mokestis mėnesinis są
nario 15 centų, o 50 centų į- 
•angos.

19) Draugystės sąnariai už 
nemandagų pasielgimą, kurie 
gadina varčią draugystės ir 
niekina musų tautą, taps ai
triai koroti (nukankinti).

18) Sąnaris laike ligos pri- 
volo bot lankomas iki smerties 
jo Ir tselpemas dvasiszkai ir 
nudegisskai pagal sąnarių isz-

ninrią Šzventujiį Kalendorius 
1894 m. J. Grinius Ausz 
ras 3 metų. J. Kolesinskis 
Bažnytinę Istoriją „Susivie- 
nyjimas“ Lietu v.' Amerikoje 
1. Europos istoriją 1. Budą* 
Senovės lietuvių Kalnėnų ir 
Žemaiczių. Reikia priminti, 
jog p. M. Noveskis, prekėjas 
lietuviszkų knįgų mieste Tilžė
je, O<t Preussen, kaipo karsz- 
tas lietuvis ir geras tėvynai 
nis, žinomas musų broliams 
isz prakilnių darbų, paaukavo 
į musų knįgyną 16 exzemp.. 
knįgų visokios įtalpos, už ką 
musų draugystė ir visi lietu
viai Chicagos per laikrasztį 
siuncziame szirdingą aczių!

Vyriausybė'

— Baltimore Md. 21 szio 
mėnesio kunįgas J. Lietuvai- 
kas, kuris pabaigė Baltimo- 
re‘je dvasiszką St. Mary‘s se
minariją, laikys szv. Jono lie- 
tuviszkoje bažnyczioje primi
cijas arba pirmutinias szv. mi- 
szias. Tadgi vėl susilaukė 
me vieno lietuviszko duszių 
piemens ir tikros lietuviszkos Į 
dvasios vyro, kuriam galima 
pasitikėti, jog trusėdamas 
apie bažnyczios dalykus, ne- 
užmirsz ir tautiszkų. I

nyjtmo11 re ika l/tse ;
Godotinas Raszytojau „Vie-

14) Ant kiekvieno susirin
kimo privalo but laikomi pra- 
■ėmimai, utdilti / moksliszki 
klausymai ir paaiszkinimai.

1>) Draugystė neprivalo 
Pairti iki 5 sąnariai jos užsi- 
krikys, o pakrikimo priepūlyje 
kajgyaas ir visas labas perei- 
■a dėl lietuvnįkų Chicagos, 
ksHe seks mierius minėtos 
draugystės.

Chicagos lietuviai minėtus 
mierius S. Daukanto draugys
tėm priėmė su u k vata ir karsz- 
Uk-Uw<le; visos Chicagiszkės 
daaug. prižadėjo szelpti knįgy- 
k< piaįgiszkai, aukodamos po

ketciio dėl jo užlaikymo.
KnjgM gaus pasiskaityti 

dykai tie, kurie priguli į S. D. 
draugystę arba prie kitos 
draugystės, kuri užmoka mė
nesinę mokestį.

£»jgynaa į trumpą laiką 
tapė įrengtas, apart pirktų 
koįgų, draugystė apturėjo pu 
sėtinę skaitlių knįgų paauki! 
tų nė sekanczių žmogyszczių:

— Plymouth, Pa. 17 Gru- 
džio. Godotinas kun. Burba 
per pamokslą, nurodydamas 

i pareigas czianykszczių lietu
vių link užlaikymo bažnyczios 
ir jos tarnų, patėmijo, jog 
daug yra Amerikoje lietuvių, 
kurie visai nesirūpina apie 
bažnyczias, visai yra atszalę ti
kėjimo ir katalikystės dalyki!- 
se. Priminė, atsiszaukdamas 
į savo parapijonusj kad jie 
būdami Lietuvoje buvo daug 
geresniais ir karsztesniais ka
talikais, kokiais ir dabar yra 
musų tautiecziai Lietuvoje 
gyvenantiejie; ant patvirtini
mo to, trumpflse žodžiftse pa
sakė, kaip sziose dienose Kra- 
žiecziai, gindami savo bažny- 
czią, sergėjo ją dieną ir naktį 
per kelis mėnesius, ir,’ kada 
jiems maskoliai ją plėszė, pra
liejo^ daugumas kraują, pa
siėmė kentėti per mas 
kolius uždėtus kankinimus, 
kaipo pirmųjų amžių kriksz- 
czionys, vieszpatanjant krau
geriams Romos ciesoriams.

Žmonės, iszgirdę apie tokį 
musų brolių žudymą Lietuve 
je, labai susigraudino ir apsi
liejo dūsaudami aszaromis. ° 

Už duszias užmusztujų bu
vo maldas atkalbėtos, kas ir 
kitose, tikivls, lietuviszkose

i Praszau per Jūsų laikrasztj 
daneszti „Susiv.“ sąnarias, jog 
„Daukanto Budą“ visi gaus, 
bile tik truputį, kantrybės 

Lturės. Ant seimo nutarta po 
Naujų Metų iszdalyti „Budą“, 
o nekurie jau seniai savo ga
vo ir vėl raszo, tai Jegamastė- 
Ii dar dvi, tai Jegamastėli dar 
tris, tai dar vieną, ba vėl vie
nas sąnarys įsiraszė ir t. t. 
Po Naujų Metų gaus „Budą“ 
visi ir tie, kurie iki N. Metų 

'dar į „Susiv.“ įsiraszys. Už
taigi, kas nor gauti puikią 
knįgą už czielą dolerį, tegul 
pasiskubina įstoti į „Susivie- 
nyjimą“ priesz Naujus Metus, 
Įsiraszymas ir ant visų metų 
kasztūja tik 50 o.

Tegul ir tai žino nekurie, 
jog draugai „Susiv.“ gauna 
tik „Budą Senovės lietuvių“, 
uždyką; o jei reikalauja „Is
torijos Europos0 arba ženklų; 
tai privalo tū su orderiu at-

— Musų bedieviai philo- 
sophai.

Amerikos bedieviai philo- 
sophai užsimanė užkviesti per 
savo organą musų kunįgus ant 
disputo, ant kurio žada daro- 
dyti tai, ko neįstengia darody- 
ti per tukstanczius metųtuks-
tancziai tokių vyrų, kuriems įsiusti pinįgus. 
jie nėra verti kurpių . ežys- Su gi!done
tyti. K ’ kun. Zlotorzinskis.

Biednulėliai bedievių viesz-
paežiai! yra jau ir be disputo \ Springvalley III. 10 Grudzio. 
gerai pažįstamas jūsų mokslas, f 3 d. Grūdžio tapo užmusz- 
kurį tūįtempos garsinate per tas (po kėczia pagautu) mai- 
savo organus ir ant savo pra- nose Antanas Lialiaszius. A. 
neszimų. Davėte jau gerai rt- — paėjo isz Suvalkų gub., 
savę pažinti kaip isz protisz-Į Vilkaviszkio pav., Karklinių 
kos, taip ir moraliszkos pusės 
broliams lietuviams, takoda
mi iszplėszti jiems szv. tikėji
mą ir viltį užgrobinio gyveni 
rao, o už tai siūlydami gyvu- 
Ijszką gyvenimą ir pasielgimą, 
tadgi turėti musų kunįgams 
su tokiais gaivalais reikalą ir 
važiėti klausyti jųjų npbren- 
dusių ir ligotų svajonių su 
pliovonėmis ant szv. tikėjimo 
ir jo įsteigtojaus Jėzaus Kris
taus netikt butų pažeminimas 
akyse dorų katalikų, bet ir 
paniekinimas Bažnyczios 
jos szventų dogmątų.

Katalikas, —

gmino, Skardupių kaimo. 29 
m. amžiaus, 8 metai kaip A- 
merikoje. Nekurį laiką gy
veno Mahanoy City, paskui 
atvykęs į Springvalley vedė 
gražų gyvenimą iki pabaigai 
savo amžiaus, prigulėjo prie 
draug. Szv. Petro ir Povilo. 
Draugystė jį labai puikiai su 
muzyke palaidojo.

Ant palaidojimo buvo ku- 
nįgas senelis Balsevyczius, ku-x 
ris už numirusį sz. miszes at
laikė, gražų pamokslą pasakė 
ir pėkszczias į kapines palai
dojo. Todėl Springvalley‘s 
ietuviai džiaugias 
ietuviszko kunįgo,

susilaukę 
kuris ru»
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pinas jųjų duszių iszganymu.

X. Vienbiskis.
vą žemę, kuri pareis veikkly- 
kai. Vėliaus taps praneszta 
žinia tų keliaunįkų.

vietinė liga — geltonasis^dru- ant visados nu kolionijų, po 
kaeztis tam netikėtų ir tiems, kurie 

isz tikros szirdies velytų. 
Szitą prakilnų ir taip naudin
gą daigtą, kaip uždėjimas liet, 
kolionijos, nereikia man isz- 
aiszkinti, visi supranta tą nau
dingumą medegiszkiune ir 
tautiszkame dalyke.

Mano nūmonė yra tokią, 
idant įsteigtų lietuviai savo 
locną kolioniją ir pagerytų

gys, apart to didelis 
su lietum suvirina vėlai pasė
tus javus ir daržovių; laike 
karszczių, žmonės ateiviai 
greitai suserga, o susirgęs ne
greitai pasveiksta. Žemė Ar- 
kanzas‘o neyr visur derlinga 
kaip kompanijų agentai kalba. 
Neklausykite agentų, kurių 
yrd biznis pardūti žemę ir 
užpelnyti, bet pažiūrėkite į 
atlasą (žemlapį) Suvienytų 
Valstijų su placziu apraszy- 
rau, kuris aišzkiai rodo, jog 
pakalnėse, paupiūse, giriose, 
lygumose vieszpatauja ligos 
dėl ateivio neiszlai komos. 
Paklauskite žmonių, kurie ten 
buvo, dirbo ant farmų, arba 
pats pirko jas, tą patį kalba. 
Keletą metų,, atgal, D i nevy- 
ežius, buvęs agentas farmų. 
iszsiuntė suvirsz—1000 szei- 
mynų ant farmų į Arkanzas‘ą; 
paklauskite kur jiejie dingo; 

[didesnė pusė iszmirė, ketvirta 
dalis pragaiszino savo sveika
tą, pasiliko paliegėliais ant sa
vo amžiaus, o daugelis pargrįžę 
į Chicagą pusę metų sirgo. 
Visi tie nelaimingi farmeriai, 
kurie da gyvi pargrįžo, keikia 
Dinevyczių ir nevienam žmo
gui nevelija ten keliauti. 
Dėlto, viengeneziai, nesidūkite 
pražudyti savę, neklausykite 

Brangus viengeneziai, gir- agentų, kurie turi tame biznį, 
dėjote jau apie lietuviszkas bet dasiklausinėkite žmonių, 

kurie ten buvo. Chicagie- 
cziams rodycziau pasiklausi
nėti sekanezių asabų: Knalą 
grosernyko ant kampo 17 ir 
8. Ashland av.. Kavaliausko

Du Bois, Pa. 18 G rudžio.
/ Buvo jau seniau raszyta 
apie Du Bois‘o lietuvius, ku 
rių skaitlius daeina iki kelių 
szfrntų. Jie rasz^, kad jau 

- sutvėrė savo lietuviszką para
piją, prie kurios prisiraszė 96 
szeimynos ir 250 vienstypių 
(jaunikaiezių); nupirko dėl 
statymo bažnyczids ir klebo
nijos lotus už 1500 dol. Žo 
džiu, galima numanyti, kad ir 
Du Bois* lietuviai nemiega ir 
nenori miegoti. Girdėti taipnenori miegoti. Girdėti taip 
gi, kad jau ir tikrą lietuviszką 
kunįgą, kurio jau seniau jiesz i 
kojo, gavo. ,

Tai girdžiant, džiaugias 
kiekvieno tikro lietuvio azir 
dis ir velija savo tautiecziams 
Du Boisiszkiems kloties .gra
žiose darbūse. Tikt nežinia, 
dėl ko tenykszcziai lietuviai 
nepadeda apie savę ir savo 
darbus aiszkesnių ir tankesnių 
žinių visiems stlvo broliams, 
kaip kad daro kitų miestų lie
tuviai, apskelbdami lietuvisz- 
kūse laikraszcziūse savo mede- 
giszką ir dvasiszką dalykų

Alte Hflwlsta Milias.

Varpas. ;;t
JfoAvZo, literatūros ir politi

kos mėnesinis laikrasztis, i s rein i 
Tiliėje, Prusą Lietuvoje ir kasztftja 
per metus 5 prusiszkus auksinus ar
ba, Amerikos pinįgais, tiktai oteną 
doleriį ir 25 centus.

Tasai laikrasztis iszeina ne dėl 
kokią pelną, nė dėl garbės, ale vien 
tik dėl Lietuvos gero ir spaudiniai 
už sudėtus ir paaukautus gerą, ap- 
szviestą Lietuvių pinįgus. ■.

Dėltogi „ Varpą“ szelpti yra par- 
eiga kiekvieno vierno Lietuvos su
dauš bei dukters.

Varpas niekam kitam netarnauja, 
kaip tik Lietuvai bei Lietuviamė,

„Ūkininkas”.
Laikrasztis pa sz ręstas Lietu vo* 

ūkininką arba gaspadorią reikalams, 
iszeina kas thėnesis, taipgi T i H I j e. 
Tasai laikrasztis stengiasi platinti 
pisokias žinias apie ukidinkyatę, o 
drauge kovoja už lietuvystę ir užta
ria katalikystę.

Trumpai sakant, „ Ūkininkas“ tai 
yra patogiausias laikrasztis Lietuvos 
bei Zemaiczių ūkininkams, o drauge 
labai naudingas ir Amerikoje gyv®* 
liautiems Lietuviams, nėsa pargabe
na labai daug naujienų isz Didiio- 
sios Lietuvos, isz Suvaiką, Kauno, 
Vilniaus ir kitą guberniją, o taipgi 
ir isz Prusą Lietuvos. Ūkininkas 
karts nu karto talpina ir gražiai, 
kiekvienam suprantamai paraszytua 
moksliszkvrs ir politiszkus atraipane- 
lius, o kartais ir linksmus arba jū- > 
kingus sklypelius.

lieto, kas užsimoka 4 prusiazkua 
auksinus atba vieną dolerį, tasai, 
prie kiekvieno laikraszczio numerio 
gauna dovanai kaskartą tur^yati 
knygeles su gražiais ir naudidgait 

L ! *
Kurie gaspadoriai Lietuvoje skai

to „Ūkininką“, tie tojaus pradeda 
kitaip gyventi: jau tie tfijaus ir lėto
kus pradeda įžiūrėti ir gyvulius au
ginti, ir sziaip daug iszmintingeani 
vyrai pastoja.

„Ūkininką“ tur skaityti kiekvie
nas laukininkas. Kurie Lietuvoje 
turite genezių ūkininką, tai ką jiems 

vienžemiams i kartais kelintą rublį pinįgų besiun- 
l cziate, vereziaus nupirkite jiems lai
krasztį „Ūkininką“. Kaip jie mo
kės gaspadorauti, tai ir patys pelnyt

vietos dėl iszkos • nios ir iszminties.

užlaikyti savo tautą, privalo 
szitą dalyką nesverti taip 
lengvai, bet apsvarstyti ir ne- 
nepavelyti apsigauti, dėlto 
abelnai privalo į tą įsikiszti 
lietuviai apszviesti, žmonės 
dorus, kurie myli artymą ir 
trokszta labo dėl savo tautos; 
prieszingai tamsus ir nepi‘ak- 
tiszki musų broliai paklius į 
žabangas nelabų agentų; ku 
rie nuskriaus lietuvnįkus me- 
degiszkai, o darbus lietuvystės 
atstums į užpakalį.

Nesidyviju musų agentams, 
buvusiam komitetui, jog da
vėsi nuvilioti į Arkanzas‘ą. Ži
noma, žmones be mokslo, ne
turėdami supratimo apie agra- 
nomiją, tikėdami spaustoms, 
broszuroms ir meilingiems žo
džiams agentų, nemieli jo blo
go, bet darė pagal sąžinę ir 
savo nu m on ę.........

turi žemės giriose, vietose su 
atsakomu klimatu. Reikia 
mums proto ir vikrumo, o ma
tysite, kad nereiks mums 
pirkti žemės, bet gausim nū

kolionijas Chicagieczių, ap 
rinko sav vietą Arkansas1 ą.
Kaip girdėjote buvo 3 ukėšai 
apžiūrėti ir iszrinkti vietą dėl 
lietuvnįkų, kur galima bus
uždėti lietuviszką kaimą ir 1642 AV. 17 ui. ir Kluczinskio, 
laimingai gyventi.

Badai priesz Naujus Metus 
tie 3 ukėsai padarys sąndarą 
su kompanija ir apsiima agen
tūrą ant savo vardo po kon
traktu.

Viskas butų gerai ir nau-
dingą, jeigu butų atsakoma geneziams papulti į vargą, dėl- 
vieta. Bet želek Dieve— to rodi jų gerai isztyrinėti vie- 
Arkanzas ne dėl lietuvnįkų1; | tą, kurią mislijate aprinkti dėl 
tas stėtas per karsztas ir nesvei
kas — pakalnėse prie upių, kur 
laukai derlingi,

616 AV. 17 ui., kurie gyvastį 
parneszę isz Arkanzas‘o, papa 
sakos geriau, kaip agentai su 
žemlapiais.

Asz neesiu prieszingas už
dėjimo lietuviszkų kolionijų, 
[bet nevelycziau mano vien-

lietuviszkos kolionijos.
z Nenusisekus lietuviszkai 

vieszpatauja'kolionijai atgrasytume žmones

do po 160 akerių derlingos įkaitymai6j
žemės su geru klimatu. Daug 
stėtų da turi randavos žemės, 
kur gali szimtai arba tukstau 
ežiai szeimynų apsigyventi, i 
tik reikia isztyrinėti ir dasiži- 
noti. Geriaus pamaži laimin
gai, ne kaip greitai, o blogai.

■ Pasilieku su gūdone gero 
velyjantis savo

7z ij uszas i\cm u ra.
Trys lietuviai žada isz važi u

ti ant 2 ncdėhų dėl apjieszko-| ph. Q ir sziajp įgyg dangUua 
jimo dA1 1..................
kolionijos, idant gauti randa-

►
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siųsti ant m i tokio adreso:

Herm Dr. Jiruaiis
Tilsit (Ospr.)y Germany.

InJhvnlim^ dvinedėlinis katali- 
kiszkas laikrasztisII

(Meiną Prusūse du syk ant mėnesio, 
talpina visokias svarbias žinias isz 
Lietuvos ir kitų szalių, kaaztuja ant 
metų pusantro dolerio (11,50).

Norintiejie turėti tąjį laikrasztį

bės* kožtiame Uikia ir už tą paczią

Didelis ir pirmutinis 
balius. ant naudos s/.v. Stanislo- j 
vo draugystėj bus daromas ant 
„Iltie*.4 Jaspar Lawres‘% 27 Grū- 
diio U trbondale Pa. Puiki muzy- 
kė grais lietuviszkus szokius. Už- 
praizom vims lietuvius brolius ir se
seles netik i«z ežia, bet ir isz aplin
kinių miestelių pribūti ant m isų ba
liaus. Ti kieta j 35 c.

Draugystės Komitetas

Kriauczius Lietuvis.
Plymouth,^...

Siuva visokius rubus, o ir dėl 
draugygzczių galima gauti, visokius 
daigtus: kaip kepures, kuhardas ir 
k&rdus, vienu žodžiu viską, kas tik 
prie draugyszczių reikalinga tai ga-> 
Įima yra gauti, pas Joną JūzupaitĮ

Pajiesz^ojimai.
P*jiea/.kau Igno Rudzevicziaus, 

paeinanezio isz Kaimo Papeczių, pa
rapijos Metelių, metai kaip Ameri
koje, jeigu, kas žino apie jį arba jis 
pala,.meldžia d&ti žinių ant szio ant-, 
raižo: Frank Pa volas P. O. Bx 1006
Plymouth Pa. (1)

Pajiesz.kau Staponų Szinauskų, 
pųeinanczio isz Kauno gub., Pane
vėžio pavieto, Smilgių parapijos, 
JKabildžių sodžiaus, vidutinio ūgio, 
jddai geltonų plaukų, mėlynų akių, 
apekritaus raudono veido, su dide
liais geltonais ūsais. I Ameriką 
atvyko 1892 m., pirm buvo po tokiu 
adresu, 1721 Thames st. Baltimore, 
Md., o dabar nežinau kur dingo.. 
Jeigu kas apie jį dažinosite, praszau 
dilti žinių ant adreso: Cip. Petraus
kas Box 419 Forest City> Pa.

Gronaatnyczia.
— J. A. Tilžėje: Siųsk „Apž.“ 

į ligonbutį, pinįgai užmokėti.

. Knlngoa
Konradas Valenrodas „ „
Tėvyolszkos giesmės „ ų » >•

10c.
5c.

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

Rimtės dainos 
Tėvynainių giesmės 
Pirmutinis degtinės varytojas pnikl komedija 10c. 
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyfk Aleksandro Uužuczlo, 
Apysakos.

Palangos Juze, linksmi skaitymai „ 
Kas teisybė tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo 
Pajudikime vyrai žemų, pulki apysaka 

paraižyta patrljotiszkoje dvasėje pagal 
vengrlszkų pono A. isz H. autoriaus 
kn|gutėi „Kas teisybė tai ne melas 

Žiemos vakaro adynėiė, voklezkom raidėm 
Mužikėlis „ „ ,,
Vaikų knfngelė „ „

Moksliszki rankved&iai ir 
kitokios knfgos 

Lietuviszka Gramatika paraszyta 
kun|go Mlkolo Miežinio 

Abėcėla ,,
Klementorlns lietavlszkas „ 
Kninga dėl iazsimokinimo rokundų
Kninga dėl IszslmokiAimo vlsaavietinės kalbos 15c. 
Apie buwlmg Diewo „ 
GriesznlnkM priverstas metavotls 
Pamokslai apie trusų „ 
Talmudas ir musų žydai „ ,,
Szkala sn kalba - „
Prleszauszrls „ „
Kaip (gyti pinigus ir turtų 
Girtybė „ „
Genių dėęiė, graži pasakutė kur lezrodyta,

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

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

Įvairios dvasiszkos knygos, 
Flllotea arba kelias | maldingų gyvenimų 
Pokilis Szventųjų ,, „ ,,
Iszguldimas metiniu szwenczln 

labai naudinga knlngelė 
Mokslas Rymo kataliku 
Kas yra griekas 1 „
Nekaltybė ,,
Vartai dangaus ,,
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra n&dal; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 
Raktas | dangų „ „
Didžioji nedėila ,,
Kaip Sumenljų nnspakaj|tl „
Vadovas |dangų „ „
Prtslgatavojlmas ant smerczlo 
Draugija dėl duszių „ „
Lietuvlszkos mlszlos „

Visoki Abrozėllai su maldelėmis po 5centns.

20c.

25C.

20c.

25c.
30c.
15c.
•25C.

50c.
30c.
15c.
25C.

10c. 
15c. 
5C. 

10c. 
25c. 
20c. 
25c. 
10c.

50c.
15C.

10c. 
50c. 
20c. 
30c. 
20c. 

1.00c.
40c. 
35c. 
20c.
5c. 

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

10c.

1,00.
50 et. 
200c.

25 et.
20 et.

1,00 et.
. $1,00.

20 et.
30 et.

zociros SPAUSTUVES.
Lietuvos Istorija, nu seniausių gadynių iki 

Gediminui D. L. K., paraižyta 1850 m., 
Simano Daukanto. Kninga pirma, 

gaunama nž 1,50c.
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalczių 
paraižytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, ,,
Europos Istorija su žiamlaplals „
Lietuvlszkos Dainos isz. visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraazė vysk.

Žemalczių Motiejus Valanczlanakas, 
Ponas Bartkus, paraazė knę. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės 
Apteka Diewo ,, ,, ,, ,,
Aukso Verszls, labai puiki drama „ 
Boleelawae arba antra dalis Genowefos
Du pnjkua apraszymaj apie nedorybę 

žydo Ir piktų angynlmų wajka $1,00. 
Eglė, žaidžiu karalienė Ir lazgrloviinas Kauno 

pilies 1362 m., du puikus dramatal 
paraižyti Aleksandro Gužuczlo, - 25 et.

Illstorlje gražios Katrukos ir jos wysokl 
,, ,, „ atsytyklmaj 10 et.

Illstorlje apie gražų Magelona, duktery karalaite 
.. isz Neapolo Ir apie Petra karejwl 40 et. 

Hlstorljeiez iajko Prancūzuos wajnoa 
X. ,, „ „ Afrikoj 30 et.
Istorija Septynių Mokintojų Ir

Lietuvio Sapnas 50c. 
Jurgis MlloaUwskis „ „ 80 et.
Juozapas Konluszewskis arba kankinimas

Unijotn po waldže maakolane 50 et.
Konstytncyje del darbininku „ 10 et.
Namelis pustelnlko paraižytai del pujklu

Llotuwnlku 75 Ct.

Nedorybe* Rymo Ciesorių, hlatorije isz lajko
80 et.

40 et. 
•1.00

,, „ ponawojlino Nerono
Pujkus apraszymaj tikru ataytlklmu Isz 

„ ,, czesu wajnoa 1863 metu
Prawadnlkas angelekos kalbos neabdar.

,, „ „ abdarytas $1,25.
Pujkus apraazymas apie Lietnvų ,, $l,oo. 
Rlnalda Rinaldlnaa „ ,, ,, $1,50 et.
Senowee apraszymaa apie Duktery

,, ,, Fllypo Karejwlo 50 et.
Sumyszymas arba bajme tūry dydeles akis 
Tykra tejsybe Isz Suwatku gubernijos 
Szwleea Diewo „ „ „ ,,
Tltkus Persų Karalius, 
Užaystanavvik ant to geraj
Witaslr Korynna hlatorlje įsa iajko persekiojimo 

Bažnyczios S. per Deoklecljana 95 et.

Pas „Susiv.“ knįgių kun. J. Zlo- 
torzynskų galima sz.ius dalykus gauti:
1. Europos istorijų —— 50 c.
2. Budas senovės lietuvių Kalnėnų
ir Zemaiozių------ 100 c.

Ir dėl „Susiv.“ sąnarių.
8. „Susiv.“ ženklas auksinis

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

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053f 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztSja lloo.

(fcPC $10 ir $20, popieriniai tikri C’onfederatų 
pln|gal po 5 centus kožnaa; $50 Ir $100 

po 10 centų kožnaa; $1 Ir $2 po 23 centus kožnas.
Kas norite jų gauti siųskite pinigus po adreėsu 

tokiu: Chas. D. Bakkeh. U) S. Forsyth Street, 
Atlanta, Ga.

•Toliu IMT. Carr
Patronas (advokatas) provų. Ollisai:

McAlarney Block, Plymouth, Pa.
15 S. Frankin St., Wilkes-Barre, Pa

175c.
------ sidabrinis 75 c.

„aS'rsip.“ Vyriausybė.

Vyrai! vyrai!
Kurie norite gautie katalogų lie

tu viszkų knįgų ir parsisiųsdinti sav 
laikrhszczius ir knįgas isz Tilžės, tai 
raszykite ir pinįgus siųskite pas Mo
tiejų Noveskį, o greieziausiai aptu
rėsite, ne taip kaip kurie yra siuntę 
pas vokieczius, nu kurių nieko, yra 
negavę daugelis. Norint gautie ka
talogų, reikia įdėti į gromatų marke
lę pacztavų už 5 centus.

Jo adresas toks: (
Lietuviszkų knįgų prekystė.

Mathias Noveski.
TILZEJE-TILSIT

Goldschmiede str. 8 GERMANY.

Pirma Lietuviszka Kolionija
po vnrdu „luietn'VeL”

Grand Prairie, ARKANSAS.
Derlingiausi laukai Isz visos valstijos Arkanso.

apie penkes-deszimts tukstaezių akrų vienam gabale
po abiem* pusėms geležinkelio „Memphis & Little Rock", tarpe tų laukų randasi miestelis llazen 
kur žmonės gali sutverti sav didžiausių Ir puikiausių parapijų. Komitetas aprinko tųjų vietų kaipo 
geriausių dėl uždėjimo Lietuvlszkos kollonljos.

Visoki javai dera labai gausiai, prietaro auga boveina, o vaisei sodų puikiausi isz 
visų Suvienytų Valstijų. Klimatas sveikas, žiemos trumpos, o vasaros ilgos, karszczlų didelių nėra, 
sziluma lyginasi su Chlcagos. ' ,

Vandu sveikas. Szuliniai gylio nu 20 iki 50.
Aplinkui iszsidraikų straipsneli,puikios girios, farmerei gali gauti laukus su giria ir be girios.

Balkiui, lentos nelszpasakytai pigios dėl pasistatymo sav namų. • .
Prekė laukų nū iki už akrų.

.Mokas! $l,oo Isz virszaus už kožną, o likusi suma Iszeidallna ant 5 metų isz.m okesczlų.
Norintiejie tikrai dasižinoti apie viską raszykite į '1

Union Land Company,
1O:1 Chicago, III.

Genuine Elgin Watoh.
Dovanai 

(už dykų)

Eisprom
Kiekvienam, kurie prlelųe iazklrplųe ezitų 

apgarsinimų eu savo vardu pravarde Ir pilnu 
adreeeu, apturės auksinį dzlogorėlj, tok| gerų kaip 
14-tos prabos czysto AUKSO bet daug 
DRUTE8NI eu geriausiai ELGIN VIDVRIA1S, 
be raktelio užsukamas, dailei lezmargĮtae ir gerai 
laikų užlaikantis. , ,

Gvarantftvojanias ant 20 metų.
Dykai Express'll dėl persitikrinimo. Ir jeigu 

pasidabos tada užmokėk 11.50c. ont. Exprees'o ir 
bue tavo, o jeigu no patiks tai be jokių tavo kasz- 
tų liūs sugrąžytas, mos užmokame kasztus.

Prisiųsk 50 centų už $8.oo, vertės lenclugėlj 
kuris yra pritalk|tas prie dziegorėlio. Siųsdamas 
pinįgus siųsk, reglstravotoj’ gromatoj* paczto, 
arba Express money order. Ir paraszyk mum 
kokį dztogorėlį nori, vyriszką ar moteriszkų, ar 
adarą ar uždaromą' Ailressas szioks:

JEted Stav YVateli <Do„
21 (įulncĮ/ Str., CHICAGO, III.

Tikras Elgin
$11.00

Dzlogornįkų
Prekė

$4O.oo

XII.-21, IH.»♦ -




