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■ Plm* Pa. 26 fl. Grtflžio.
Perleidome szventas Kalė

das, kaipo paprastai, vieni 
linksmiau, kiti liūdniau. Bet, 
kaip ten nebuvo, vis ne- 
taip kaip, Lietuvoje. Tenai 
pradeda laukti Kalėdų priesz 
kėlės nedėlias, o per paskuti
nę nedėlią vien tik ir kalba 
apie Kalėdas. Kas apsakys 
tą rūszimąsi ir rengimąsi Ku- 
ežių dieną! iszmazgoja, isz- 
szlūja visus grinezios kampus, 
pabaldo pieczius. Beveik vi
si per dieną nevalgo. Ateina 
vakaras, iszsiprausia pirtyje, 
apsirėdo czistais savo darbo 
drabužiais, ant visų "veidų ma
tyti linksmybę, ramumą; vi
si perimti kokiu ten szventu 
pasikakinimu. Prasideda 
Kuczios. Stalas apdengtas 
szienu, už klotas skoterte, ant 
kurios pastatytas kryžius ir 
sudėti įvairus sausi ir prasti 
valgiai, bet sveiki ir pastip
rinanti. Sukalba atsistoję 
poterius, pabucziūja kryžių 
ir ima laužyti plotkeles, ku
rias namų ukinįkas padalina. 
Paskui valgo, sznekucziūja, 
iszgerdami po stiklą naminio 
alaus.

Pavalgę, tykiai, bet links
mini valandėlę pasikalba ir 
eina ant atilsio. Rytą, angsti 
atsikėlę, pėksti ir važiūti — 
traukia į bainyczią: pagrįžę 
isz bažnyczios, pasistiprina 
skanesniais ir riebesniais val
giais, daugiau iszsigeria alaus, 
bet jokių didelių pasilinksmi
nimų, piltų ir ulevonių neda
ro, nės, sako, labai didelė 
szventė, nevalia. Vakare gi 
ir ant rytojaus ima ulevoti, 
dainūti, szokti, pas gimines ir 
pažįstamus važinėti ir vaiksz- 

. czioti, vienu žodiu, pradeda 
linksmintis ir baliavoti tikrai 
Jietuviszkai, tarp savųjų, po 
savo kampelius. — Czia gi, 
Amerikoje, nors daugumas 
visokiame parteklyje plaukė, 
turėjo ka tik vien norėjo val
gyti ir gerti, galėjo pasiszokti, 
o neva ir padainūti. Ta-

cziaus, nežiūrint į tą visą, 
nebuvo jiems tokios linksmios 
ir szventos Kalėdos, kaip ka
da Lietuvoje tarp savųjų. 
Gal dar nevienas atsiduso pil
na krutinę ir aszaras apsi- 
szlūstė, pamislijęsapie praleis- 
;as tėvynėje szventes; nevie
nam gal suspaudė szirdį atmi
nus, jog atskirtas nū savo tė
vų, brolių, seserų ir kitų my- 
imu asabų, kurie Lietuvoje 

per tas gi szventes pasigedę • 
jo, liejo meilės aszaras, saky
dami: Dievas &ino, kur ir ko
kias Kalėdas turi musų Jū- 
zukas, \Kazukas bei Petru
kas. ... Taip, nors mes e&a- 
me toli, toli atskirti nū savo 
brolių, tėvynėje gyvenanezių, 
bet per didesnes szventas la- 
bjaujau atsimenam ir iszsiilgs 
tame viens kito ir siuneziame 
per laiszkus arba tikt dvasio
je pasveikinimus ir gražius 
linkėjimus, kas atnaujina ir 
sutvirtina meilę ir susiriezimą 
su savo artymais ir visa tėvy
ne.

Szįmet Lietuvos tulūse 
kampūse liūdnos ir didelei ne
ramios szventės, kaip antai 
Kražių parapijoje, kurios pa
rapijomis vienus visai užinu- 
szė maskoliai, kitus gi sun- 
kiūse kaliniūse kankina, o gal 
jau ir szaudo pririszę prie 
stebiu arba į Siberiją apkaltus 
retėžiais | lenciūgais} varo!. ..

Visai baigias senas metas, 
o prisiartino naujas. Vienas 
metas žmogaus gyvenime yra 
didei svarbus ir turi būti dėl 
kiekvieno branginamas, nės 
žmogus metų neskaito savo 
amžiuje szimtais, bet tik de- 
szimtimis; ir daugelis isz mu
sų skaitytojų nedaug jau ir 
deszimczių dėl savęs gali skai
tyti. ... Tadgi, jei kurie per
leidome iki sziol daugiau ar 
mažiau metų nenaudingai ir 
blogai dėl savęs, savo artymo 
arba tėvynės, pasiimkime 
stipriai ir su tvirta -4 Valia nū 
Naujų Metų likusius“ dėl mu- 

Isumetus ^kūgeriausiai ir isz-

ganįgiausiai perleisti, idant 
nereiktų senatvėje bei matant 
akyse smertį gailėtis ir vergti, 
jog gyvendami ant szios pa 
saulės nieko gero nei dėl sa
vęs, nei dėl kito’ nepadarėme, 
jokios atminties po savę nepa
liekame, bet isz nykstamo, 
kaip durnas ant oro.

— Sveikinam savo malo
nius skaitytojus ir visus gerus 
lietuvius ant Naujų Metų ir 
linkime kūgeriausios kloties 
visūse gerūse savo gyvenimo 
darbūse. z

Isztariamė szirdingą padė- 
cavonę tiems, kurie ant szv. 
Kalėdų pasveikino mus ir pa
linkėjo mums visoko gero, da- 
lydamės su mumis per laisz
kus plotkelių. laužymą!!

Hed.

Vyrai Kalendorių.
Kas nori turėti didelį [128 

pusi.] ir puikų ant 1894 ka
lendorių, tegu raszo pas p. J. 
Pauksztį, prisiųsdamas 25 cen
tus, nės tiek kasztūja.

Isz Lietuvos.
— Lnudvinavas pastojo ga

na žingeidžia lietuviams vieta, 
atsidėkavojant tokiems karžy
giams kaip Sirucziai, Ambro- 
zevyczius, Aleksa, ir jų nelai
mingos aukos. Dėlto ir asz 
statau visas savo pajiegas, kad 
iszgauti kokią—nors paslaptį 
isz darbų tų lietuvių ėdikų, o 
la'bjausiai Siruczių.

Ir taip, skundiku Matulai 
ežio buvo Antanas Sirutis isz 
Szimulių. Patarnavęs kariu- 
menėje prisigėrė jis gudiszkos 
dvasios ir prarūgo joje. Ap
rinktas liudvinavieczių vaitų 
pakilo į puikybę, kaip kiek- 
viens menko proto žmogus ir 
per tą savo puikybę netekęs 
vaitystes, atkerszljo savo prie- 
8žams, kū galėjo. ..

Szisai Antanas Sirutis turi 
gerą savo draugą, pagelbinįką 
visūse savo bjauri ausi ūse dar- 
būse — Miką Sirutį isz Pro-

dobolės. Skaitantys savę 
„mokytu“ Mikas Sirutis buvo 
kitą syk „lietuviu“ ir lietuviu 
paveikalingu .... Pas jį tai,
kaip tai skaitome nepamenu 
kurianl numeryje užpernyksz- 
ežio „Ukinįko“, buvo krata 
lietuviszkų dalykų, truputį; 
vėliaus kratos pas Turgalau-* 
kio Akelį. Nū tos kratos^ 
Mikas Sirutis paliovė būti 
„lietuviu“, iszkrypo į szunta- 
kius, pastojo pagelbinįku to- l 
kio pusgalvio, kaip Antanas 
Sirutis. p*

Sztai naujausias darbas Mi
ko Siruczio: jieskojo jis visur, 
kad gauti kur nusipirkti lie
tuviszkų knįgų, kurių vienok 
negavo niekur. Ketino sztat 
ką su tom knįgomi daryti: 
butų davęs bernui kokę . de- 
szimtį rublių, kad anas nu- 
nesztų tas knįgas ir užkisztų 
kur į daigtus Liudvinavo rasz- 
tinįko. Paskui butų apskun
dęs rasztinįką ir suėdęs be pi* 
pirų ir be cibulių. Žmogų 
nekaltą suėsti taip baisiai, kad 
anas nustotų ant viso amžiaus 
dūnos ir įkliudyti į tūs baisius 
maskoliszkus kalinius gali tik 
žmogus su szėtoniszka Sąžine. 
Jei tai neatsitiko, tai tik dėl
to, kad Sirutis negavo knįgų. 
Tik vargszas M. Sirutis, bega- 
lasdamas peilį ant kitų kaklo, 
ar tik pats nepasiskers tūm 
paežiu peiliu: su savo tūm 
pragariszku užmanymu suėsti 
rasztinįką pasigyrė jis kas-žin 
kam, tas neiszkentęs papasa
kojo kitiems ir tokiu budu ta 
žinia dasiekė rasztinįką. 
Rasztinįkas, žinoma, netylėjo, 
tik tūjaus pasiskundė Kalva
rijos pavieto virszinįkui. 
Kaip M. Sirutis isz to iszsiris, 
pamatysim tolinus, nės, kaip 
man rodos, czionais vis pasi
darys kokia istorija.

Inicijatorius visų tų * bjau
rumų, patsai crsztas — Alek
sa, visai tūm tarpu laikėsi ne
va pakajingai, nieko, rodos 
nepaisydamas. Tik po kelis 
syk, lyg nenoroms, pasak < 
vienam — kitam, kad jei A
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kelis pultų jam į kojas, tai jį, 
Akelį, jisai paliAsAtų. Kokiu 
būda — tik viens jisai, Alek
sa, žino. Akelis nepasidarė 
sav tos malonės — pasivolioti 
pas /Vleksos kojas ir nieks jo 
nepagelbėjo isz maskolių na
gų. Atsėdėjo du mėnesiu 
baisiam kalėjime, uždarytas 
viens sav kambaryje, turiu- 
ežiam tris žingsnius ilgio, kur 
iszbut vieną dieną yra didelė 
kankynė ir gavęs 7 dienas lai
ko aprupįti ūkės reikalus ren
gėsi važiuti ant trijų metų isz- 
trėmimo į Rygą- Tūm tarpu 
Aleksa atsiunezia pas jį 
phuszkę, visiems gerai žinomą 
vėjavai k ią bobų, kad „po se
kretu“ pasakytų Akeliui, jog 
jį szaukia Aleksa pas savę dėl 
pasikalbėjimo „ant ketprių 
akių“; tas pasikalbėjimas tu
rėjęs tokių svarbų, kad Akelis 
liksęs Ii Asas nA isztrėmimo. 
Akelis vienok nepaklausė A- 
leksos, nės „sekretas“, paves
tas pliuszkiai bobai rodosi 
jam jAkiugu, kaip lygiai ga
lingumas tokio ikleksos isz- 
gelbėti nA isztrėmimo (pase- 
lėni jos ).

Dėl ko Aleksa szaukė pas 
savų Akelį, pasilieka klausy
mu. Vieni mena, kad norėjo 
isztraukti nA Akelio kokių 
paslaptį, kiti pliauszkia, kad 
butų isz tų piktumų perszovęs 
Akelį; treti vėl sąprotanja, 
kad norėjo prisigeryti prie 
Akelio ir dėlto jį vadino į pas 
savų žadėdamas pagelbų, ^jau 
iszaugszto žinodamas, kad A- 
kelis pas jį neis. Kas gal ži
noti, katrų czionais teisybė?

Man paežiam labai koktu, 
kad turiu apie tiek žmogystų 
taip blogai atsiszaukti. Tik 
Dievas mato, kad tame nėra 
jokio asabiszkumo, nės nė vie
nas isz jų man nieko blogo 
nepadarė. Pagalinus Siruczių 
bueziau visai nė sulyg sziai 
dienai nepažinęs, kad jie patys 
nebūtų taip apsigarsinę. Už
tylėti to viso negalima, nės jei 
vi- tik taip praleistume iszga- 
mų da daugiau* atsirastų.

Varnyte
Randasi czionais klausymas, 

kas czionais už tAs visus atsi 
tikimus kaltas? Kas kaltas? 
— žinoma, kad pirmiausiai 
kalti patys iszgamos -r? skun
dikai, kurie juk nemaži vai 
kai, kad jau visai, o visai, 
nieko nesuprastų. Gėda butų 
tAm teisįtis buvusiam vaitui, 
o da labjaus teisdariui. An
tra, kalti ir patys liudvina- 
viszkiai, kad be jokio pabau
dimo palieka nusidėjimus tų 
parsidavėlių. Jei moka už 
visokius niekniekius pyktis, 
kerszyti ir atlygįti vieni ki
tiems, dėl ko galėjo palikti be 
atmonijimo daigius, szauken- 
ežius atmonijimo į dangų. 
DAkim sav, kaip tik pasirodė, 
kad Aleksa tikrai yra auto
rium visų atsitikimų su Ake
liu, tegul butrpjiudviuavie- 
ežiai iszdįrbų jo ppniszką kai
lį... ant pirsztinaicįsių vietoje 
ožio zomeziaus, o Ąmbrp?evy- 
ėmiaus kailį iszdirbę nors ant 
jungų, tikrai galima pasakyt, 
kad Sirutis nebūtų pasidrąsi
nęs skųsti, prisidingėdamas, 
kad ir jo draguniszką kailį 
neiszdirbtų... aut " kamanų. 
Jei da ir sziAm kartu viskas 
lygiom iszeis, galime tikėtis, 
kad tarp tų paežių gali atsi
rasti tikri agentai, apmokami 
maskoliaus, kurie sznipinėtų 
lietuvius. Ant to viso dabar 
panėszi. Liudvinaviecziai ne- 
tik neužsigrįžta nA tokių par
sidavėlių, kaip nA kokio b jau 
riaqsio daigto, bet visai atlu- 
szusziai ant to žiuri, ir toki 
niekszai turi daug savo drau
gų, kurie prie jų nieko nė ne
užsimena apie bjaurumą jų 
darbo, nors už akių* visaip 
kalba. Oi privis, privis tų 
usnių mus lauk As, jei mes jų 
savu laiku neravėsim!

Kalcziausias tame dalyke, 
be abejonės, maskolius. Jei 
vaikai ką blogo daro, tan 
kiaušiai kalti užtai tėvai, ką 
jų nevaldė. O ką jau kalbėt, 
jei toki tėvai da pjudytų vai
kus vienus ant kitų, kad tarp 
savęs smaugtysi? . Maskolius 

savo ne žemiszkais, tik praga- 
riszkais įstatymais ir uždrau
dimais pjudo mus vienus,su 
kitais. Taip pasielgti negali 
nptik tėvas, .. bet ir patė 
vis, jei da yra? kiek nors 
jame žmogiszkumo. Ga 
na bjaurus lietuvių patėvis 
— Vokietija; bet ką jų lygįti 
prie maskoliaus! Gana per
žiūrėti nA pradžių iki galui 
atsitikimą su Akeliu ir ap 
svarstyti jį, kad pamatyti, 
k Am dėl musų yra maskolius. 
Nedyvai dėlto, kad atsiranda 
tarp mus toki iszgamos, nės 
koks ponas, tokių ir tarnų 
randa. Jei mes tokių tarnų 
nepainpkinam, isz kur jie pro 
to gaus?

Pirmą dieną grAdžio Akelis 
iszvaževo per Vilkaviszkį į 
Rįg$-

Rudenį turim bjaurų, kA 
bjauriausia. Vėjai be palio
vos s&vilpia, tarpais lyja, tar
pais sniegti. Paszalt retai- ka
da paszala. Purvynas neis#- 
brendamas, kad norėcziau pa- 
melAti, pasakycziau: iki ausų. 
Keliai neiszklampojami; tik 
szitokiam ore galima pažįti 
svarbumą plentų.

Toksai oras nėra sveikas; 
daug žmonių serga. Labjau- 
šiai pasiplatino pažandės, ku- 
riomise serga beveik kožnAse 
namAs po kaimus, kaip kur 
net po kelis ligonius.

eZ. Vėžys'

Dzūkija.
Iszsiilgote, mieli tautiecziai, 

žinių isz Dzūkijos, nės jau se
niai pas jumis rasziau, ne vie
nas gal jau ir aptarė manę, jog 
aptingau, ne, neaptingau, tikt 
pagabios progos ir laiko netu
rėjau. Panorėkite tiktai su
prasti manę, o tAj‘ iszaiteisį- 
siu; žinote patys vasaros tru- 
sus ukinįko Lietuvos, da-gi 
reikia žinoti kokią szįmet tu
rėjome vasarą, kaip’mumis 
darbai lauko nesisekė, nAlati- 
niai lytus painias ir kliūtis da
rė kasdieniniAse darbAse va

saros laike.
Po sausam ir szaltam pavak 

sariui, atėjo szlapia vasara, 
mat‘ nenaudėliai apsipeszę 
garniai, pagal žmonių būrimą,' 
turėjo atsipjauti priesz iszlė* 
kimą prie tAsna, ir taip įvyko. 
Vasara graži giedra ir szilta, 
verta to žodžio buvo tikt dvi 
sanvaiti, viduryje Liepos, pu
tam, nA Sz. Onos prasidėjo 
lytus, ir lytus su vėtromis, 
grausmais, • žibainėmis ir per
kūnijos trenksmais; jie tai vos 
žmogaus isz proto neiszvarė. 
Pradėdavai, būdavo, su dalgiu 
kirsti javus; žiūrėk tiktai pie
tumis į vakarus, ateina mažas 
būrelis, rodžias szale praeis, 
nekliudys, ale kur tav praeis, 
nenaudėlis vakarą vėjas, tie
siog aut darbinįkų atveja tą 
būrelį, jis Imdavo, kad klius- 
tels, visus permerkia ir nuve
ja darbinįkus nA dirvos, per 
tą dieną, žinoma, nedirbsi, nė 
pjausi rugių, nė kvieczių, nė 
vasarojo, ant rytojaus ta pati 
naujiena, o būdavo kėlias die
nas be atvangos lytus cziurksz- 
te cz inkšdavo isz dangaus, 
net žmogus isz perimaszczių 
nurimdavo namAse savo, kad 
jo visa viltis, visas jo maistas 
mirksta ant dirvos. f Mažai' 
giedrų dienelių pereitą vasarą 
turėjome, kurių žmones xiszsi- 
ilgę, szviecziant ir džiovinant 
saulelių, lenktyn eidami bėgo 
prie darbo, visi tA kart sku
biai sukosi bile tiktai kAdau- 
giausia javų ar nukirsti, ar į 
pėdus suriszti, ar jau jAs nA 
dirvos klAuAsna parvežti, da 
labjau musiszkiai imdavosi 
prie darbo, iszvydę kur už gi
rių, kalnų kylantį jAdą debesį t 
arba kada vakarop žibaines, 
visą apskritą dangų apszvies- 
davo, tu kart su 'liktarni jomis 
veždavo javus į klAnus, ar jAs 
dangstindavo nu- ateinant 
ežio lytaus, o maž laukiai 
„kolionijaites“ ant pe- 
ežių savo sii visa draugia 
(szeimyna) vilko pėdus po • 
stogu. Galiu sakyti; kad mus 
ukinįkai, vagezia tiktai suėmė
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Įgailystėk, nemenkąs spėkų, 
verkszliana; tas verkszliavimas 
jau per daug mums įkėrėjo — 
daėmė iki gyvam kaului, dva
rams blėdies daug pridirbo, 
per1 jį nekurie dvarponiaij bul
vių (roputes) negalėjo • visų 
nusikasti. P. Narbutą Bart- 
kuriiszkio daug turėjo sodinęs, 
dėl.degtinės varinio, bulvių; 
atėjo • lytus, ir per tai jų 
daUg liko nenukąstą. Gau
singas ir nereikalingas lytus 
pėt4 daug jau iszplovė ir per
merkė žemę, nės kur sausą va
sarą ratai vežimo tarszkino, 
dabar jie tur purvyną lyg 
teszlą minkyti; važiūjant da
bar girdi kaip szmotai molio, 
bei' jūdo purvyno kabinosi 
prie ratų, szniokszczia prilai
kydami ratus, vėl nupūta 
pliimbsėdami į balą, ir t. t. 
ir t. t. kol n epai Įsi n ęs purvy
nas kuinų ir ratų nesustabdo.

Kas nori pamatyti musų ke- 
liūs, ii* jaisiais pavažinėti, te 
gul su grįžta išz Amerikos ir 
pradeda kelionę nū Simno į 
Kriokalaukį, paskui tegul pa
suka Balbieriszkio linkon, ar
ba vėl, nū Balbieriszkio, per 
Ūdriją atit Aniszkio, gerai 
iszsimaudins, ir jei mokės 
keikti;Trempais paliais ir at
sižadės tais* vadinimais mus 
viesžkeliais4 daugikli keliauti. 
Supraskite kokia tai yra 
klampynė nū Simno į Krio- 
kalaukį: andai isz ten nū pat 
ryto pakelevingi išzvaževę vos 
tamsiame vakare atsimUszė į 
Ūdriją ir taip pailsino arklius, 
kad dvare Ūdrijos turėjo na
kvoti: dabar tais keliais men
kai kas važinėja, nėgut kam 
priverstinai reikia važiūti:1

Žmonės pavieczio Kalvari
jos- ilgainiū pasidžiaugs plen
tu. Per Liudvinavą iki 
Kriosnai, jau seniai plentas 
buVo’ iszvestas ir akmenimis 
iszpiltas, nū Kriosnos iki Sim- 
nui 1892 m. pabaigė dirbę, 
szįmet skubinant, vedė plentą 
nū Alytaus* iki Kurszėrių isz- 
pylė, o iki Si m n ui da tiktai 
žemė sukasta, ateinantį metą

sžįmėt gėrybą nū lauko, da gi 
įtėisždžiuvusią, nesausą, pusža 
lią, puszlapią. Vėl dvarpo
niai neturėdami kiek reikiant 
rankų prie darbo, daug vė
liau,4 negu ukinįkai, viską su
valė, Sudaiginę ant dirvos ja- 
VOS* ypacz dvaro Pramezio la
bai javai rikėse (kupstai) su
dygo, net žaliavo. Kas tai ma
tė, kad Dzukūse kur darbai 
lauko angscziau, eina, negu 
Kapsūse ir Zanavykūse, szį- 
met vežtų, ,41a po Marijos var
dui, javus, o dvarai da vežė; 
mat jie susitrugdo su kulemo- J o
mis garo maszinomis: neveža 
tiesiog javų į klūnus, bet pir
ma ' veža prie maszinos kulti, 
arba sudeda lauk rise k u gi u s 
javų, priveža prie jų masziną 
ir kulia, tai darbas giedrų die
nų, ir brangios prekės javų 
isz rudens, o ne lietingūsę me 
tflse ir nupŪlimo prekėse da
bartiniame laike. Tadgi isz- 
klausę mano kalbos, supran
tate, rili ei i tautiecziai, kad ne
turėjau, kada stvertiesi už 
pluksuos ir, visas nelaimias su- 
raszęs, prisiųsti jumis dėl pa- 
siskaitimo, vis būdamas užsi
ėmęs darbu, ir mielinais kaip 
szįmet reikės iszsisukti nū 
vargo.

Viesuliniai vėjai vakarų, le
dai ir perkūnija daug blėdies 
pridirbo. Vasarą vėtros vai
sius nū medžių, obūlius, gru- 
ežias, nubaladojo, nudaužė, 
vėl javų grudus isznokusius, 
da ant kelmo, iszkulė. Pas 
taroji didžiausia viesulą buvo 
subatos naktyje priesz n ėdė 
lią, 4 d. Spalinio. Per iszti- 
są! naktį ūžė, cypė, baladojosi, 
baimingi užmigti nebegalėjo, 
rodėsi visas triobas sugriaus, 
su žemia sumaiszįs: priesz 
dieną viesulą aptingo ar apil
so sziauszties, ar negerasis kel
damas veseliją pragaron nu 
bildėjo, tad žmonės iszauszus 
dyvydamiesi rado savo triobų 
kraigus nudraskytus, nu- 
plėsztus, sziaudai nū stogų po 
visą svietą iszneszioti; kiti ai- 
manūdami rado klūną ar tvar

tą suknibusį; ūžė viesulą su
griaudama, parmuszdama vai 
ainius medžius žemen;girėsekaė 
gali suskaityti anūs perlaužtus, 
arisz szaknų iszverstus medžius, 
ar girdi, ana vienam Punios 
szile daugiau, negb tūkstantis 
medžių parmestų ant žemės 
tapo, ir daugiau jau jie neuž- 
sikels, kol ranka žmogaus ne 
iszvesz jų sav ant kuro isz 
gi rėš, ar ant statymo buto, aT 
pagalios nepastvers jų godus 
žydas dėl pardavimo prūsams;

Ledai daug javų pakirto 
Rumbonių dvaro ir kelių ap
linkinių kaimų; Pagermonio 
dvaro ir taip gi kelių kaimų, 
Skersabalių kaimo, KasaučkųV 
Palnycziosį ir daug kitų. 
Apielinkėje mus perkūnas, 
Janavycziaus klūną Dzingisz- 
kėse su javais Rupleszkirib 
priesz patį Sz. Baltaramiejų.

Taip mums besitriusiant iV 
besidarbūjant ir bedejūjant 
atėjo ir rudū—rudenėlis, dū- 
tojas vaisiaus žemės, medžių 
ir skanios mėsukės, jaunų gy
vulėlių bei paukszczių.

Lapai nurudę ml medžių' 
nukrito ir pūsdami vėjo, kas- 
žin kur atsidūrė bei įvyti pur
vynai!, tebipusta. Laukiant 
bo... bo... bo... moterių1 
vasaros, vos sulaukėme, szį- 
metą, kas žin kur užtruko, voš 
atsibastė apie Aktovą Ražan- 
cavos. Akto vos atlaidai buvo 
gražiausi, giedriausi isz visų 
atlaidų pereitos vasaros, buk 
sako Ūdrijos daugybė žmonių 
susirinkę ant A k to vos. Tęsėsi 
ta meili moterėlių vasara pert1 
kias dienas, tad apsukrios mu
sų gaspadinės, skubinosi imti 
daržovę ir ją statinėsna, kubi- 
lūšna dėti ir ant žiemos ran
gy ti kopūstus,burokus. ■ Paskui 
vakarų lytus paprasta pasaką 
ėmė pasakoti įkalbdamas nuga
rą žemės. Reikėtų jau nusi
bosti lytui skalbsiant, nės jau 
ir sziaurys jam pagrūmoja be- 
rodydamas 5 laipsnius szalczio; 
vienok jam nenubosta, žiūrėk 
vėl vakarinis iszsižiojas vapso, 
ųupuczia sziaurį, ir lygiai isz

ir ežia akmenimis iszpils, su
lygins, ir tokiu bud u mes dzū
kai, nū Alytaus, Rumbonių 
Balkunų, Ūdrijos, Kriokalau- 
kio galėsime tiesiog drožti, į 
Kalvariją su reikalais, plentu, 
bet vis anas klampynes tarp' 
Simno—Kriokalaukio, Bal-
bieriszlfio ir Ūdrijos, pasiliks 
klampynėmis — be plento. Jfū 
Alytaus kitą plentą, labai dai
lų, lygų, pernai iszvedė ties 
Slabada, per Sierijus, pro 
Veisėjus į Beržinį ką, nū Ber- 
žinįko jau buvo plentas iki 
Gardinu i, tad dabar Alytus 
yra sujungtas plentu su Gar
dinu. Anapus Nemuno nū 
Varėnų į Alytų ežiais metais 
taip-gi plentą padirbo; už 
Alytaus, augsztyn per Nemu
ną pernai pabaigė geležinį 
tiltą statyti; jis kasztavo arti , 
milijoną rublių; prie tilto po 
tris szimtus, keturis ir penkis 
žmonių dirbo. Kaip prie staty
mo tilto, taip ir prie kasimo, 
žemės dėl plento i r jo statymo, 
daugiausiai buvo kacapų, mus 
žmonių tikt treczia dalis, vis 
užnemuniecziai. Garliauckimų 
taip gi buvo prie statymo 
plento; jie gyrėsi, kad yra 
draugystė susitarusi, mes, sa
ko ir į užnemunį einame ant 
darbų prie plentų. Prie sta
tymo tilto ant Nemuno į ke
turias deszimtis žmonių smertį 
rado, arba prigėrė Nemune, 
arba bosone kasant žemę my
rį rado; tūlas žemaitis stebuk
lingai atplaukęs nū tilto iki 
dvarui iszgelbėtu tapo.

Szįmet nū Varėnų, dėl ge
ležinkelio žemes jau kasė, ly
gino, tiltelius statė. Kalba buk 
pavasaryje pradėsę kitą tiltą 
statyti ties dvaru Alytaus, 
per Nemuną, ir vesę geležin
kelį iki Kalvarijai.
29 d. Spalinio. Bl, Dgl,

— Bapkriczio niAri.
27 d. 1893 metų. Mask oi isz- 
koji valdžia, dėl veikesnio su 
maskolinimo kitų tautų, kož- 
ną dieną naujus ir naujus isz- 
dūda „zokonus“. — Sztai da-
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bar yra sutvertas naujas „zo- 
konas“ apie susitūkimą (že- 
nijimąni) katalikų su staczia- 
tikiais.

Iki sziolaik, jeigu kas susi- 
painioday,O'**<jHqziatike, tu- 
r^WvoTeiti prhi^ava klebono 
dėl iszėmimo iszrasza isz met- 
rikiszkos knįgos, sukuriūm ei
davo jau prie popo dėl užsa
kų. — Žinomą, kad kožnas 
kunįgas, regėdamas, jog jo 
avia jau žūsta, stengdavosi vi
sokiais budais atitraukti nū 
tokio susitikimo, ir nevienas 
bei viena pauklausas kunįgo 

’.atstodavo nu susiriszimo su 
btacziatikiu arba stacziatike. 
Bet, kad to viso neatsitiktų, 
maskoliai sutvėrė naują „zo- 
koną“: vietoje ėjimo prie 
(ksendza) dėl iszėmimo met
rikų, užtenka dabar nueiti pas 
pristovą, parodyti savo „pas- 
portą“, ir pristovas nū savęs 
iasdida liudyjimą, jog yra ne- 
tenotas ir jog isz jo t. y. poli
cijos pusės periszkados jokios 
nėra dėl užsisakymo: O, jeigu 
kam nebūtų pasporto, tai to
kiam užtenka pasiimti du liu
dytoju, su kuriais ateina į po
liciją, kur paliudyja, kad nė
ra ženotas arba jau naszlys, 
arba naszlė ir, su tais, gautais 
nū policijos paliudyjimais, ei-' 
na prie popo, kurs jau nebe- 
atsižiūrėdamas užbaub savo 
cerkvėje, Tokiu budu kata
likų klebonas, nieko nei žino, 
nei girdi, kad jo avis nū jo 
pal>ėgo. Argi neszėtoniszkas 
iszmislyjimas to maskoliaus? 
atidaro visus vartus, atitaiso 
visas pinkles, kurios maždaug 
suturėtų nū sumaskolinimo 
kittauczių; o jeigu kas kvai
lus žmones nori nū to atiturė- 
ti, tai tokį maskoliai, kaipo 
didžiausį piktadėją iszdum į 
„Kamcziatką“, arba „Sacha
liną“, kad toks nesipainiotų 
jiems po kojų. Mieli broliai 
lietuviai, katalikai! ką mes 
dar susilauksime, gyvendami 
po maskoliaus jungu?

v

Ęaltmarių pakrasztyje. (w 

pribaltijskom kraje) Rėdybo
se — Kurszo, Vidžiamės ir 
Estlandijos yra keliolika ka- 
talikiszkų parapijų, prie ku- 
rių (prie ftažnyczių) nū senų 
laikų buvo įtaisytos tikrai ka- 
talikiszkos szkalos, kuriose 
iki pradžiai szių metų nei maž 
nebuvo nū valdžios kuszintos, 
bet praėjusioje žiemoje iszėjo 
įsakymas nū ''caro, kad tos vi
sos szkalos butų lygiai su ki
toms ciesorystės szkalomis nū 
valdžios už žiūrėtojų prižiu- 
riamas, ir kad visi dalykai, 
iszskiriant tikėjimiszkus, butų 
mokinami pagal programą 
maskoliszkųjų szkalų.

Dyvynas daigtas, kad mas
koliai taip ilgai neužtėmyjo 
tų szkalų, ar, gali but, jie tu
rėjo jas už nepavojingas dėl 
savęs, nės jos atsiranda tarpe 
daugybės liuteroniszkų szka
lų, tarp kurių musų, prapūla,' 
kaip vandens laszas marėse. 
Tai dabar, jau ir ežia szvel- 
nioji cariszka ranka pradėjo 
glostyti.

Nusiminė lietuviai ir visi 
katalikai, tarnaujantiejie ant 
Rįgos — Dvinskojo geležke- 
lio, isz girdę, kad tas kelias 
pareis į „kaznos“ (skarbo — 
iždo) prieglobstį, nės su pa
rėjimu to kelo į skarbą, daug 
ir daug musų brolių lietuvių 
prastos savo vietas. Koliai 
tas kelias buvo privatiszkose 
rankose, tai ir katalikas galė
davo gauti vietą , prie jo, bet 
valdžia to nebedarys; jau ir 
dabar yra iszleistas paslapti
nis aplinkrasztis, kad ka£alikų 
naujai nepriiminėtų, Q tų, ku
rie jau yra paimti ir jau seniai 
tarnauja, kad nebūtų pa- 
auksztinamos algos, nei dū- 
damos didesnės vietos; o prie 
progos, nors ir už mažiausią 
kaltybę, atstątyti nū tarnystes. 
Mat, maskolius nelabai pasi
tiki ant katalikų, bijos, kad 
karei kilus, blėdies masko
liams nepadarytų, nės kaip 
priežodis sako „btjaneziam ir 
krūmai treszka“ tai ir masko
lius; katalikus baisiai jau į- 

kankino, tai bijo, kad kokį 
kartą, bevažiūjant nepadarytų 
kokio ermyderiaus.

Bet ne; musų žmonės neto- 
ki yra, jie niekad to nepada
rys. Bet maskolių politikai 
visiszkai kitoniszka yra. Jie 
dėlto katalikus isz vietų varo, 
kad, neturėdami kur dūnos 
szmotelio užsidirbti, virstų 
greieziaus į maskolius,„ už ką 
jie daug prižada, bet, nelaimė, 
kad nei vienam persivertėliui 
savo prižadų neiszpildo.

— Brangus draugbroliai! 
ar susilauksime mes tokios ga
dynės, kada lietuvis be pao- 
jaus ir trukdymo galės visas 
vietas visur gauti?

Rįgoje ir jos apygardose 
visą vasarą ir rudū baisiai lie
tingas buvo; gan greitai nebu
vo nei vienos dienos, kad ne 
butų liję; o toksai laikas labai 
kodieczius užtrukdė ant laukų 
darbą. — Keliai pirm apie 
Rįgą kūgeriausi, o dabar isz- 
bjuro, kad negalima nei jokiu 
budu važiūti. Žmonės laukia 
ir negal sulaukti, kada pradės 
szaltį. Ir aziatiszkoji viesznia 
cholera buvo atsilankius į mu
sų miestą, keliolika jau ir nu
mirė, bet dabar apsistojo, ma
tyt pabūgo ateinanezios žie
mos.

— Rįgos latviszkoji drau
gystė sziame mėnesyje szven- 
tė savo 25 metinį jubilėjų; 
gražus buvo szventimas, net 
miela pažiūrėti: buvo teatrai - 
baliai su szokiais ir kitos 
linksmybės. Tris dienas 
szventė. Kadangi mes lietu
viai galėsime taip szvensti? 
Kaip pamisliju skaudu ant 
szirdies daros.

Kiszkis i8z Kopūstų.
.— —» - ♦ — ♦ <—■' ----------

Isz Kitur.
— Isz Rymo. Szv. Tėvas 

Leonas XIII padavė projektą 
apvaikszcziojimo sukakipao 
300 metų nū pradžios pirmu
tinio laikraszczio. Iszdavė 
pirmutinį laikrasztį „Centro- 

versi a“ Szv. Franciszkus de 
Sales 1594 metūse. Popiežius 
pijus IX apgarsino pertai Szv. 
Franciszkų de Sales laikrasz- 
tenybės (prasos, spaudos) glo
bėju. Nekurie. katalikiszki 
laikraszcziai ketina įsteigti 
draugystę katalikiszkos rasz- 
tenybės ant to atsitikimo at
minties.

— Kun. Kneipp^as, garsus 
gydytojas, kuris tiek žmonių 
iszgydo nūlatai ir tai uždyką, 
tapo pakeltas ant Popiežiaus 
Kamerjiero (Cameriere). Yra 
tai vienas isz garsiausių ant 
viso svieto žmonių ir vienas 
isz didžiausių žmonijos gera- 
dėjų. . •

— Isz Petropilės. , Valdžia 
apmislija, kaip dar labjaus 
prispausti nemaskoliszkus gai
valus. Tarp kitų ketina isz- 
naikinti dūtas Aleksandro I 
Finlandijai (Sūmijai) liūsy- 
bes, surengė jau tam — tyczia 
kamissiją.

Tris sziądieninias guberni
jas: Estlandiszką, Liflandisz- 
ką ir Kurliandiszką ketina isz- 
naikinti, o į ją vietą padaryti 
tikt 2 gubernijas: isz gub. 
Estlandiszkos, sziaurinės da
lies Liflandiszkos ir salos 
Oesel — padarysę guberniją 
Kolivanską, o isz likusių že
mių — Ryžską guberniją...

Žydams bus iszdūti prasz- 
partai tikt į tas vietas, kur 
jiems paleista yra gyventi: jei 
norės kitur važiūti, turės pra- 
szyti antro, tam — tyczia įtai
syto, praszparto. Szitie įsta
tymai vienok nesilyti žydų, 
užsiimaneziu darbu, kaip žem- 
darbyste arba amatais (remes-

— Isz Betleem (Szventoje 
Žemėje). Neseniai ežia baž- 
nyczioje vienas maskolius nu- 
szovė 3 katalikiszkus zokonin- 
kus (visi trys italiecziai): 
klausymas tiktai, kiek gaus 
nū maskolių pinigų meda^
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Lietuvininką
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— Isz meilės MaskoUjos ir 
Pranau»ijos. Jūkingą pusę 
visos meilės ir sutikimo tarp 
liūsos prancuzijos ir despotisz- 
,kos Maskolijos caro sumin
džiotas, — parodo geriausiai 
szitas atsitikimas. Paryžiuje 
aOt tilto stovėjo moteriszkė 
40 metų. Kada ant tilto už
važiavo trūkis, kuris vežė 
maskolius, moteriszkė suriko: 
,,pamatyti jūs ir numirti: lai 
gyvūja Maskolija!“ ir szoko 
nū tilto į vandenį. Paskubi
no ją isz vandenio išztraukti, 
bet buvo jau prigėrus. Ran
kose 2 vėlavos (karūnėlės): 
maskoliszką ir prancuziszką; 
visas jos andarokas buvo pa
siutas isz tokių — jąu/velavų, 
o, marszkiniai — isz Vienų gu 
diszkų.........

Isztikro, szitas atsitikimas 
geriausiai parodo, kad užma- 
nytojai suvesti į meilę didžiau
sią liūsybę su didžiausia tirą- 
nija nedaugiaus turi proto už 

’ tą moteriszkę.,
• _____________ ____________________________________

Chicaga ir jos paroda.
(papieszė M. P. .as).

« Agrikultūros name, tarpu 
kito ko, daugelis buvo taip-gi 
tabako isz visų krasztų svieto. 
Havannos skyrius net nerū
kantiems isztolo i kvepėjo. 
Novel tu1 jo vienok czion tiek 
sugabeno - atsiminiau, kad ta 
bakas juk ir szvenczia szįmet 
400 metinį jubilėjų savo gar 
bės. Priesz 400 metų Euro 
piecziai tabako nežinojo.

Už Agrikultūros namo bu 
vo da keli namukai mažesnės 

o

vertės, kaip: keptuvė pran- 
cuziszkoji, prancūzų darbi ny
ko namelis... Czion taipgi 
galima buvo pamatyti vėjinius 
malūnus visokių pavidalų. 
Už to viso buvo tvartai dėl 
gyvūlių, bet gyvūlių prie ma
nęs tvartūse da nebuvo.

Name „Forestry“ t. y. giri
niame jau daugiaus buvo ką 
matyti* Czion tai galėjei pa- 
žyti milžinus amerikoniszkujų 
selvasų (miszkųj. Buvo me-

* ■ • ‘džių czielųtik nū szakų apska- 
bytų, buvo skaldytų, buvo ka- 
ladų, lentų, o vis tankiausiai, 
kad parodyti, kaip didelių ir 
kaip storų yra medžių ameri- 
komiszkose giriose.

Prie Forestry yra tūj namas 
antropologijos. Įpatingai 
žingeidi yra dalis, kurioje pa
rodo senąją Ameriką — Seno
vės Amerikos Indijonų gyve
nimą.

Ant galerijos czion buvo 
labai turtingas ir žingeidus 
etnologiszkas ir archeologisz- 
kas muzeura. Dalis pauksz- 
czių ir žvėrių buvo žingei- 
džiausią. Asz ilgai žiurėjau 
ir stebėjausi dideliam, isz- 
kimsztara sloniui — sako, tai 
ėsąs ar buvęs didžiausi? ant 
svieto slonius.

Amerikonai žingeidžiai žiu
rėjo ant blusos, kurią jie retai 
kada tur progą pamatyti, o 
kuri žino, kad Europiecziams 
labai įgrisa ir įsipyksta.

Isz czion, perėjęs per paro
dą skarų, kurioje nieko įpa- 
tingo nebyra, pasijutau nedi
deliam, bet pragarsėjusiam 
„namelyje Kruppo“.

Kruppo dėdukas buvo kal
viu ties Berlynu, o anūkas 
valdo dirbtuvėms vertomis 
milijonų dol. Daug czion buvo 
visokių plieninių iszdarbių 
Kruppo, bet įstabiausi, tai yra 
— trys kanūlės: dvi mažesnės, 
o viena didelė, didžiausia, ko
kių kada žmonės padarė.

Už to yra mokslainė Indi
jonų, toliaus kliosztorius „la 
Rabida“, kuriame Koliumbas 
visais apleistas gavo prieglay 
dą ir kurio pszeoras pas ka
ralienę iszpanų Izabellą isz- 
maldavo, kad dūtų Koliumbui 
tris laivus į Indijas važiūti. 
Klostoriuje galima pamatyti 
visas liekanas Koliumbo, pa- 
veikalus, perstatanczius jojo 
gyvenimą, o už kliosztoriaus 
galima apžiūrėti ir tris laivus, 
kuriais Koliumbas į Ameriką 
atvažiavo. Žinoma nė tūs 

j paežius, nės anie jau sutriunė- 
jo| czion yra kiti, bet lygiai 

taip kaip laivai KoHumbo pa
daryti.

Mes bijomės sėsti ant mus 
laivų, kad į kėlės dienas ant 
jųjų per jūres pervažiūti. 
Dyvytis reikia, kaip nesibijo
jo Koliumbas ir jojo draugai 
leistis į nežinomas jūres ant 
tokių mažiutėlių laivų?

Buvo vakaras, kaip pabai
giau apžiūrinės parodą. Nu
ilsęs, parai vai kszcziojęs, nū 
kliosztoriaus ^,la Rabida“ pe
rėjau per kanalą ir atsisėdau 
ant platformės — peristyliaus, 
ką prie Michigan ažero arti 
„Rasin“ kanalo nutaisytas.

Tukstancziai žiburių paro
dos sodo apszvietė ažerą. ‘ To
li, toli — vakarūse, szvietėsi 
pažaras seniai nusileidusios 
saulutės. O tūm tarpu kilusi 
audra su trenksmu ir užimu 
supo į szia, tai į tą pusę vilnis 
ažero, muszdama joms smar
kiai į krantą, kartkareziais 
neliedama ir aptėkszdama net 
mus pletformę, ant kurios sto
vėjome.

Kaip dėl nekuriu, tai buvo 
gražiausia regykla, kurią matė 
atvažiavę ant parodos — nės 
buvo tai regyklė natūros.

Apie musu raszybą
(atsakymas P. Galui).

. žiūrėk 49 N „ Vienybės11.
Gana pasidabojo mums 

straipsnelis p. Galo, patai py
tas 49 N „Vienybės“: trumpas, 
aiszkus, o užvis labjausiai — 
raszytas mus lietuviszkojė, be
veik visais lietuviais jau pri
imtoje raszyboje. Kad butų 
buvęs atspaudytų raszyboje, 
kokią p. Galas lietuviams siū
lo, tikrai nevienam nebūtų 
pasidabojęs.

Keturis punktus padūda 
mums p. Galas.

Pirmiausiai sako, kad mus 
kalboje nėsą skyriaus tarpu 
trumpų ir ilgų pabalsiu (ge
naus sakyt tiesiog balsių). 
Kad tas skyrius ėsąs visai irfa- 
žas. Ne teisybė! Reikėjo 
tik p. Galui gerąi prisižiūrėti 

ir prisiklausyti.
Li taroj e mus „a“ ir Ii taroj e 

„o“, teisybė, beveik nėra sky
riaus, užtatai mes jas nė ne
ženkliname, nė neskiriame.

Bet kaip neženklyti, kaip 
neskirti, padėki m, 1 i taras „ė“ 
ir „e“? O juk atskirti jas, 
kaip lietuviams, taip ir sve- 
timtauczcziams neyra taip 
sunku ?

Sakykim taip: „ė“ (atviro
ji) lietuviszkoje kalboje yra 
tai tikroji E, kaip imkim žo
dyje vėgėlė. Atsako ji vo* 
kiszkam „ee“ arba “eli“, kaip
— Beed, Stehen.

O vėl „e“ neskamba, neyra, 
mus kalboje E, tiktai grei- 
cziaus ia, kaip — kelti, geras. 
Szita atsako daug mažiaus 
angliszkaijai taip vadinamai 
ketvirtajai a, žodyje have, 
bad; lenkiszkaijai ia. • v

Mokinant nemokaneziuė lie- 
tuviszkai raszyti, geriausiai 
yra tūj isz virszaus tą skirtumą 
tarpe „ė“ ir „e“ padaryti. 
Litara „ė“, sako, mus kalboje 
yra tai tikroji E, o litara „e“ 
yra tai ne E, tiktai IA. Mo- 
kitinys tūj perims.

Kaip su*litara E, taip be
veik lygiai mus kalboje yra 
ir su litara I, kuriai p. Galas 
skirtumo suvisai nepripažysta. 
Liepia raszyti viską vien
— per „i“. Bet kaip czion 
nepripažyti skirtumo, kaip ra
szyti per vien, padėkim/ to
kius žodžius, kaip: gili (upė), 
gylį (ažero) ir gylyj4 (bitės)?

Skirtumas yra, ir yra visai 
lengvas, aiszkus ir supranta
mas.

Visi raus lietuviszkiejie lai 
kraszcziai vartoja jau dvi I: 
„y“ ir „i“ ir, iszskyrus vieną 
„Saulę“, vartoja vienaip, varto
ja gerai.

Kaip augszcziaus kalbėjo
me apie E, taip sziezion galim 
pasakyti apie I: kad tik „y“ 
yra tai tikrasis balsas I, o „i“
— yra tai i (tark labai tru- 
pai), yra tai taip, kaip rusiš
koji „i kratkoje“.

Vaikus mokinant ir reiktų,



m
ui pjaus kaip mes czion sky- 
rėm, tas 1 atskirti, o tūj pe
rinąs, supras ir raszys visi vie
naip.

Nelabai kas isz musų lietu- 
viszkujų rasztinįkų sziądien 
daro skirtumą tarp trumposios 
„U“, o reiktų, netbutinai reik
tų, imkime žodį „kuras ir kur
ti; skirtumas yra aiszkus, 
tokajau beveik, kaip tarpe 
„y“ ir „i“, kaip tarpe ir 
„e“. . ;

Tiek apie pirmąjį punktą, 
beje balses, arba, kaip jas p. 
Galas vadina, patbalses.

Dabartės punktas antras.
p. Galui labai pasidabojo 

ragūtoji litara t (jis sako, kad 
ji esant ne r ag. A ta, tik kas pi' 
U A ta). Tą Ii tarą i jau mes 
seniai isz savo raszybos iszva- 
rėmė, seniai jau ragus nulau
žėme, o p. Galas apkaspinavąs 
vėl ją norėtų į mus knįgas ir 
laikraszczius įvesti. Bet, anot 
paties p. Galo, szelauk su ja
jai Musų raižyboje litaros 
„1“ nebereikėjo, nė neberei
kią.

Begulą kas link kietos ir 
minksztos 1 musų kalboje yra 
labai, lengva,

Priesz a, o, u, (ir A) 1 visa
dos iszsitaria kietai; taigi bus: 
ta, to, tu, (Id).

Priesz, i, 6 (ir e) iszsitaria 
minksztai; bus: Ii, lė, le.

Jeigu kartais norėsim, kad 
ta ta, to, tu (lū) iszsitąrtų 
minksztai, tada tik padėsim 
po l litarą „i“, nės litara „i“ 
Ii tarą „l“ minksztina ir tarsis 
minksztai: lia, lio, liu, (liū).

Paklausit, kaip litarą „1“ 
reikia isztarti, jeigu ji stovi 
priesz sau balses?

Atsakysiu — ant saubalsių 
suvis nereikia žiūrėti, reikia 
jas suvisai apleisti, o tėmyti, 
kokia po tų saubalsių yra bal
sė? — jeigu kieta a; o, u, (ū), 
tada „1“ tart kietai, padėkim 
žodyje kalba; jeigu minksztai 
i, ė, (ir e) tart minksztai, pa
dėkim žodyje skelbia.

Dalykas yra aiszkus, leng
vas ir suprantamas.

Be to, jeigu mes norėtume 
kietąją „1“ ženklyti, turėtume 
taipgi ženklyti, arba kaip p. 
Galas sako, apkaspinūti ir vi
sas kitas saubalses b, d, g, k, 
m, n, p, ir t. t., nės ir tos 
priesz anas virsziaus minėtas 
a, o, u, (ū) iszsitaria kietai, o 
priesz, i, ė, e, minksztai, taip 
lygiai kaip „1“. Regula dėl 
visų vienokia — aiszki, leng
va ir suprantama.

Kas link trecziojo punkto, 
kad geriaus butų vietinyje 
linksnyje vartoti litarą „i“, 
nei „e“, nebekalbėsime czion 
nieko. Yra tai, teisybė, nau
jas patėmijimas. Tegul jį 
apsvarsto kas nori, mes czion 
giname vien tik tai, ką jau 
visi, veik priėmė. Pasakysim 
tik vieną, — p. Galas užgavo 
ailinįkus — „tegul, sako, jie 
„e“ vietoje „i“ lokatyve var
toja“. O asz sakycziau, kad 
ailinįkams labjaus tiktų prie 
ailių „i“, nekaip dabartės „e“ 
tinka.

Ketvirtame punkte p. Galas, 
į vietą ū, č, S, į, rodija įvesti 
uo, cz, sz, in. Visai senoviaz- 
kai. Nesakycziau nieko, jei
gu but užsipilęs ant š č ir į. 
Bet reikėjo, nors, A nekliudyti: 
juk litara mus ū yra beveik 
taip jau sena, kaip pati lietu- 
viszkoji raszyba. Szirvydas 
jau ją vartojo, o czion, ant ga
lo, p. Galas pasiryžo iszstumti 
ją lauk, o į jos vietą įvesti sa
vo kaspinūtają I. O, ne!

Konkliuzijoje atsiszaukia 
p. Galas, kad musi| statraszas 
neyra vienodas. Teisybė. 
Bet ar taip didelis tas skirtu
mas? Jau, Dievui, dėkui, vi
si geriausiejie laikraezdziai 
prisilaiko raszybos veik vie
nokios. Naujini spaudinamos 
knįgos net maldaknįgės, tai
kos taipgi prie raszybos musų 
laikras^czių. Organas, mus 
inteligencijos „Varpas“, įpė
dinis, nabasznykės „Auszros“, 
laiko tame prima ir, turbut, jo. P. Preis szitaip sako apie jos kalbėsiai ir kalbėsimi va- < 
kad raszyba inteligentų lietu- lietuviszkają kalbą: „Spulus karinių lAeVuvvą“ apžvalgė- 
viszkaja liks raszyba, Taszyba iszmokimas lietuviszkos kai- ma medega dūdanti žines apie 
mus tautos. „Varpas“-gi nū bos, parodo, kad visa system a senovės Prusus, Jntvežius ir

kitų svarbesniųjų mus lai- 
kraszęzių skirias veik tiktai 
litara š. Skirtumas nėra taip 
didelis. Butų vienok mus 
raszyboje didelis skirtumas, 
jeigu atsirastų daugiaus tokių 
ponų Galų, kurie norėtų vėl 
mums įbrukti netikanczią mu
sų kalbai lenkiszkają raszybą.

Jonas,
■-------------------------- ——I --------------------------------------------

Kritika bei llinUlia. -
TAtovskij kateckizis N. 

Daukszi. Po izdaniju 1595 
(jodą v no v perepepeczatan i 
snabžon objosnenijami E, 
Woltera St, P. 1886, Lietu- 

viszkas katekizmas N. Dauk- 
szo. Pagal iszdavimą 1595 m. 
isznaujo perdrukavotas ir su
teiktas paaiszkinimais E. Vol
terio St. Peterburge 1886 8o.

Szitas katekizmas kunįgo 
Nikalojaus Daukszo iszdūtas 
per p. Volterį su placziais isz- 
tirinėjimais lietuviszkos kal
bos ir raszybos ano Ui ko su- 
pažvilgiu ant' nusidavimu lie
tuviszkos raszybos. Veikalas 
p. Volterio prasideda „įvedi
mu“, toliaus eina „medega dėl 
istorijos lietuviszkds kalbos“, 
„katekizmas arba mokslas 
kiekvienam krikszczio n i ui pri
valus“ „žodinas“, „paveikslai 
lietuviszkų tarmių, surinktų 
p. Volteriu visokiose vietose 
Lietuvos“ ir t. t. Įžengime 
p. Volteris perkratinėja rasztus 
apie lietuvius ir lietuviszkają 
kalbą. Tą perkratinėjimą 
pradeda apžvalgymu veikalo 
p. Keppena „materijadai dėl 
istorijos apszvietiuio Possios“, 
tolesnei apžvalgo veikalus 
Boppo ir Preiso. Veikalą p. 
Preiso „Praneszimas p. mi
nister iui apszvietos apie lietu- 
viszką kalbą isz Karalia/u- 
cziaus“, kur buvo siųstas 1840 
metūse dėl iszmokinimo lietu- 
viszkos kalbos, apžvalgo itin 
spulei ir daro isztraukimus isz 

balsų jų taikume grammatisz- 
kam ir lėksikologiszkam yra 
gamtiszkas padas tautos, o nė 
smurtus įsiveržimas svetimų 
gaivalų“. Tolesniai p. Vol
teris apž vai gydamas veikalus 
Briknerio, Smito, Schleicherio 
ir kitų garbingų žinovų lietu
viszkos kalbos, truputi ilgiau* 
užsituii ant veikalo p. Gilfetf- 
dingo, kaipo aut užtarėjo lie
tuviszkos kalbos, ir pridur ke-; 
lėtą žodžių isz jo rasztų szi- 
taip; „lietuviszkoji kalba įpa- 
ežiai svarbi slaviszkam svie
tui dar dėl to, kad ji^ randasi 
arcziauseni raisztyje su sla- 
viszką kalba“, „Be lietu
viszkos kalbos maskoliszhas 
isztyrinėjiinas slaviszkos kal
bos negalimas“ ir t. t, Tokiu 
budu stigavodamas reikaliu* 
gumą isztirinėjimo lietuvisz
kos kalbos, pridur žodžius. 
Koczubinskio isz jo veikalo. 
(Itogi slavianskoi i ruskoi filo
logu) „lietuviszkoji kalba — 
tatai brang umynas dėl rusisz- 
kos kalba.moks.lystės“, Ir taip 
apžvalgydamas mokslakalbius 
ir rasztus apie lietuviszkają 
kalbą, pranesza taipogi apie 
lietuviszkus literatorius, idėm 
apie Daukszą, MosvidiuŠą, 
Bretkūną ir kitus; Medegoje.* 
dėl istorijos lietuviszkos kai-, 
bos atsiranda^ tokiestraipsniai: 
„Apie kalbą lietuviszkos ra
szybos“, Tame straipsnyje 
apžvalgonii lietuviszki rasztai 
nū seniausių laikų. Czia ty
rinėtojas, stigavoja, kad lie
tuviai Prusūse iszdirbo lite- 
rariszką lietuviszką statraszą 
maskoliszku budu ant pamatų 
gamtiszkų taisyklų. Tacziaus 
lietuviai senosios arba masko- 
liszkos Lietuvos, raszydami 
pagal tautiszką isztarmės, 
geresnį turėjo statraszą, bet 
tiktai dialektisžką; o negalėjo 
iszdirbti visiems suprantamos 
literariszkos raszybos, kaip 
Prušūse. Straipsnyje „Balti-
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Lietuvos pamarieczius arba 
vakarinius; apie tarmes lietu- 
viszkos kalbos ir svarbumą 
jų Jsztiriuėjimo. Svarbus 
praneszimai straipsnyje iyIsto- 

Mb(M ii' rd- 
sžyiinė Daukszo". Ant pus 
lapio LXIX-to autorius sako: 
isz sųligiuamo peržiureįimo 
liętuviszkų raszytinių iszsi- 
ais^kino, kad iszdūtojas 
[Dąųksza] ir perstatitojas į 
lietų v isz ką kalba katekizmo 
Ledęsmo naudojos, dėl šutai- 
simo savo abėcėles, netik len- 
kisgka abėcėla, bet ir czekisz- 
ka. Dauksza pagal dialektisz- 
kos isztarmės parengė visas 
rod^bąlses lietuviszkąi rftszy- 
bąį. Jis paženklino -ilgas ir 
trumpas balses, taipogi nosi
nes ą, ę, į, ų, dvibalses »*), e*, 
flf įg t. t. dz, p’, , r~’, s’,
i ij; kitas žymes pritaisė, 
nors isztikro tos žymūs ir ne 

' visftmet prederancžiai buvo 
vartojamos. Dauksza kaipo 
tikras lietuvis suprato gamtą 
lietuviszkos kalbos, todėlei ir 
stęg^s priskirti tam tikras rasz- 
menes lietuviszkai raszybai, 
kiek to laiko spaudos įrankiai 
įsigalėjo savo darbą atlikti. 
Tącziaus ir K. Szyr vidas savo 
lenkiszkoje prakalboje veika
lo „Punktai sakymų 1629“ 
sako: „reiktų nekuriu žymių 
dėl liętuviszko raszto, kurios 
lotinį^zkai vadinasi accent us, 
idant lietuviszkai nemokau- 
ežiam.lengvinus butų skaityti 
ir nuprasti; bet gi reiktų tai
pogi, ir įpatingos spaudos ir 
kaszto> ko asz neturėjau“. 
Szįtai aszkiai reiszk lietuvisz- 
kos spaudos stąvoklį Vilniuje 
septynioliktojo amžiaus. Nors 
ir Prūsų lietuviai tūlaik neto
li buyo žengę tame dalyke; 
bet truputį vėliaus pasirodo 
Danieliuj Kleinas, su savo 
gramatikoms; „Compendium 
Litvanico - Germanicum oder 
kurtze, und gantz deutlich 
Aųfurung zur littauische 
Spraębė“ 1654 m. Konigsberg » *

*) Neturėjome atsakanezių rai
džią R.

ir Gramnatica litvanico man
dato........ Reg i o m an t i 1653.
a.“ Kleinas kaipo pratėjas 
lietuszkos kalbos pertaisė ir 
Iszdavė. „Naujės Giesmių 
knygas“ taipogi sutaisė „Nau
jės labai pri valingas maldų 
knįgeles“ 1666 met. Karaliau 
czuje,“ tatai szitie reikalai 
Kleino tapo pamatais lietu
viszkos raszybos Prūsėse, ko 
nebuvo didžioje Lietuvoje. 
Netik nebuvo tokio literato- 
riaus lietuviszKO minėtoje Lie
tuvos szalyje, bet ir anie sti- 
gavojimai Daukszo ir Szyr- 
vido raszybos dalyke tapo isz- 
dildyti ir jų veikalai tapo už- 
mirszti: nės iki musų laikų 
pasiliko neperdrukavoti, nei 
veikalai Daukszo, nei veikalai 
Szyrvido, nei nieko naujo ta
me dalyke nebuvo padaryta. 
Beto dar veikalas p. Volterio 
gerokai dūda dialektiszkos 
ir etnograpiszkos medegos.

Sapnuczius.

Apysaka Mieczislavo Czernedos.
Nertė V. Stagaras.

(Tąsa)
—- Pasilikk sveikas, pon 

Andriau! — tarė szypsodama- 
sis ir padėdamas jam ranką. 
Bet Andrius nieko jam neat
sakė, tik atsisėdo ant žemės ir 
tylėdamas dasilytėjo žydo ran
kos. Kajimas įlindo į krū
mus, bet staptelė ant valandė 
lės ir žiurėjo pro szakas į An
drių, kurs dabar stovėjo ir 
gniaužė rankoj4 tikką gautus 
pinįgus. Kakta buvo susi
raukus, o veidas rodė nekurį 
užsimislijimą. Argi atsirastų 
jame sąmonė blogo darbo? . 
Mostelėjo ranka ir nusispjovė.

— Nesulaukimas tavo!.. 
Kaip iszdigs ant delno plau
kai, gausi avis.

Bet toj‘ paezioj4 valandoj4 
kita mislis szystelė.

— Taip!... tai manę bjau
rybė iszdės... Tegul velniai 
pajima tokį darbą.

I Kajimas tAm tarpu tais pa

ežiais krūmais, kuriais czion 
atėjo, slinko ant namų. Pa
gal savo paprotį pradėjo mis- 
lyti, o veidas buvo nudžiugęs.

Ka, jei Andrius jo neap
gaus ir avis iszdės, tai jis už
dirbs ant skatiko daugiaus 
per skatiką. O kaip ap
gaus?. . Ale kurgi! tiek kar
tų pirkliavo ir visada dalaiky 
davo žodį. Tai labai geras 
vaikinas, tiktai tėjaus inusz- 
tų. O kaip akamonas patėmys 
stoką avių?.. Na, akamonas 
tai tik pusė bėdos, kad tik 
pats ponas nepamatytų. Ant 
galo kas jam, Kajimui, gal 
voj* apie tai? Tegul tik 
Mendrovskis laimingai avis at
siims, tai tegul paskui And
rius, kaip nori, prisiegauja, te
gul isž skuros neriasi, nieko 
nepadarys ir pats turės atsa- 
ky ti... Lyg turės „liudinį- 
kus“ arba ką?.. Ant galo, 
ar tai jis, Kajimas, negaus ro 
dos?.. Oo! Kajimas turi ke- 
pele ne ant j ūko, ir anksti tu r 
keltis, kas jį pereis. . .

Ir nė nepasijuto, kaip atsi
dūrė gale revo netoli savo na 
mų. Greitai perėjo likusį tar
pą ir įėjo per kromelį į grin- 
ežią.

— Ir kas naujo? — paklau
sė paezios.

-Ny....
Taigi prausėsi, o pabaigęs 

szuktelėjo paežiai:
— Sure gib essen. ..
Neužilgo potam susėdo su 

vaikais už skūmės ir nusmau
kęs kepurę ant pakauszio, 
pradėjo valgyti kaipo žmogus, 
kuris žino, jog tūs pietus už
dirbo.

(Dar neviskas)
■   i—O' - Ql --------------

Isz liiMszkn flimi Aniitt
— Pchvardsville^ Pa. Mu

sų miestelio lietuviai paskuti
niame laike labai pradėjo 
krutėti tautiszkėse dalykėse. 
Turime dvi draugysti ir abid 
vi mielai priguli prie „Susi- 
vienyjimo“. Antkožno drau- 
gyszczių mėnesinio susirinki

mo vis po kelis naujus sąna- 
riaus prisiraszo. Teisybė, ka
da atvažiūja pas mus paleis-* 
tuviūi bedieviai^ kiiriė ridrėltĮ 
mus į gyvulius, kaip krtd jie 
yra, paversti, bet vargūltai 
turi greit iszsineszinti. Setai 
pirm kelių dienų du bedieviai 
Jūzas K. ir Pe-ras V. neno
ro ms turėjo sugrįžti į Pittsto- 
ną, isz kur buvo pribuvę, nė-' 
sa jokis lietuvys katalikas ne
laikė jų pas savę ant burdo. 
Taiposgi isz Stumerville be
dievis Ant. M. pirm keletos 
nedėlių su savo kaiminės ke
liais bezdžionvaikiais trankėsi 
po lietu viszkas karezemas, 
pliovodamas aut visko szven- 
to. Bet vienėse namūse su 
szliėta gavęs nū gaspadinės 
kelis kirezius ir, pirsztais ba
domas ir ujomas nū musų lie
tuvių, tūjaus turėjo grįžti, isz 
kur pribuvo.

Taiposgi nėproszalį bus pri
minti ir tai, kad su pyragėliais 
[oplatkomis] pas mus apsilan
kė net du lenk’iRzki dudenai L 
vienas isz Wilkes Barre‘8* o 
kitas net isz Scranton'o. *Kaip 
lietuviai nū jų piragėlių neė
mė, tai verkė ir rankas bu- 
cziavo musų lietuviams, kad 
nors po penkis centus gautų. 
Vargūliai pasakoja, kad už
tektino užsilaikymo neturį sa
vo parapijose, o ežia ateiną 
szventės, tai neturėsę nei ant 
kegutės alaus. Kaip kurie 
lietuviai, pasigailėdami jų 
aszarų, iszmetė po kelis cen
tus. Vietinis.

— Shenandoah, Ptt. 19 
G rudžio. Ar yra reikalingas 
skaitymas laikraszczių ir knį- 
gų? . ■.

Nekartą teko girdėti mus 
tautieczius kalbant, kam mą 
tų gazietų, kam asz uždyką 
turiu mokėti pinįgus, veli k; 
tūs $2oo pragersiu: Tai tame 
dideliai broliai klystate, saky
dami, kad už dyką pinįgai ei- 
La, ką ant laikraszczių užmo
kate. Asz, sakau, kad už 
$2oo proto nusiperkate dau-



giau, kaip nž 100 dolerių!
Atmįkit, broliai, jeigu skai

tysite laikraszczius, iszdaily-
site savo protų ir visų pasiel
gimų, pa m esi te tokius szlek- 
tus papratimus, kurie dau
giau blėdies daro, negu 100 
dolerių.

Privysiu ežia vienų atsitiki
mų, kuris, manding, daugiau 
blėdies padarė, kaip virsz mi
nėtų sumų.

Tas dėjosi 16 dienų vakare: 
Pasigėrė tūli vaikinai ir, neži
nodami kų daryti, užsimanė 
atkerszįti savo, taip sakant, 
neprieteliui ir sumuszė nekal
tų žmogų, inžinierių. O tai 
via isz apkvaiszimo nd degti
nės ir alaus. Ale da to nega
na. Gyvena ant W. Cool st. 
viena naszlė ir laikė vyrus ant 
bordo ir kita lietuvė kaimy- 
nyatoi buna.. Tos tai bobel- 
kos, turėdamos, kokį asabisz- 

piktumų, tarp savęs susi- 
kivirezino. Prie tų bobiszkų 
barnių ir vaikinas prisidėjo, 
norėdamas su paniekinimu isz- 
jdkti naszlę; už kų moteriszkė 
įnirszus, kaip sako priežodis, 
davė vaikinui svieto . matyti; 
dėl ko jam ganax gėda buvo 
ir, turėjo iszklausyti bobisz- 
kua pate r i us. Taigi, vaikinas 
įszirdęs, parsineszė dinamitų 
ir, .padėjęs po grinezios kam
pų, uždegė jį: ale tik nemokė
ta padėti, kad blėdies mažai 
padarė; tik vien kų iszgųsdi- 
no mieganezius! /knt balso 
atbėgo policija ir vaikinų nu
vedė į cypę, kurioje per naktį 
pernakvojęs, szaukėsi į savo 
prietelių Jonų Kairaitį, kad 
iszleistip Tas žmogus nieko 
nemislydamas, pasigailėjo vai
kino ir, užstatęs 1,000 dolerių 
kaucijos, paleido.

Ugi iszleistas piktadaris, ti
kėdamas, kad gali būti skau
džiai nubaustas, pasiėmęs 
skvernus į rankas iszėjo savo 
keliu, o tu žmogeli paku tavo - 
kis už svetimų bėdų!

Argi nedaro daugiau blė
dies, kaip ant $100, netik sav, 
ale ir visai nekaltam žmogui! 

o jeigu skaitytų laikraszczius 
ir per jiYs apsiszviestų, tas ne
atsitiktų. Gėda jums nedori 
vaikinai, kad taip nepadoriai 
elgėtės! laikas susiprasti ir ne
žeminti savo vardų, kaip kpkį 
indijonai.

J. Pamanančias

— New York, — Seniai 
isz musų miesto buvo kores
pondencija, todėl asz pasiry
žau sz| bei tų paraszyti, o pa
sitikiu, jog ir mano žinių bei 
persergėjimų nepaniekins go
dotina ,,Vienybė“.

Sziųdien pas mus lietuviai, 
neturėdami katalikiszko vado-* 
vo, yra isz k rikę kaip avys be 
piemens, o per tai ir tautisz- 
kas supratimas bei numany
mas visai yra menkas, nors 
musų.mieste gali būti apie ke
lis tukstanezius lietuvių. 
Vieni dėl dvaąiszkų reikalų 
einame pas lenkus, kiti pas 
airius, kiti pas vokieczius ir 
t, t.‘ Kas isz tos musų dau
gybės, kad visi, abelnai sa
kant, tautiszkdse dalykūse 
snaudžiame, o tikėjimo daly
kus tada tikt pildome, kaip 
kas isz musų gimsta arba 
mirszta, mažai kas isz musų ir 
velykinę spaviedį ant metų 
atlieka. Priežastis to viso yra 
stoka lietuviszkoje kalboje 
katalikiszko vadovo.

Gerai butų ir neiszpasakytai 
reikalinga, yra,, idant geri lie- 
tuviszki kunįgai parūpintų 
mums kokį gerų lietuvį ir die
vobaimingų kunįgų, kuris mus 
galėtų į vienų lietuviszkų pa
rapijų sutraukti ir statydinti 
bažnyczių. Mes ant\to szven- 
to darbo nesigailėtume pinigų. 
Tada ir musų paklydę broliai 
sugrįžtų ant kelio iszganymo 
ir podraug pradėtume ir apie 
lietuvystės reikalus mislyti ir 
dirbti. ' ■ .

Musų miesto latviai, kurių 
ežia nėra nei szimtas vyriszkų 
galvų, pirm kelių mėnesių su
tvėrė, savo tautiszkų' labda- 
riszkų (pagelbinę) draugystę, 
prie kurios visi vyrai priguli.

Negana to, padarė szį rudenį 
savo tautiszkų szventę (pasi
linksminimų), ant kurios susi 
rinko visi kaip vyrai, taip ir 
moteriszkos. Buvo laikomos 
ir sznektos, žinia, latviszkoje 
kalboje. P. Ęudolpas savo 
sznektoje ragino visus klausy
tojus, kad, gyvendami tarp 
svetimų tautų, neiszsižadėtų 
savo kalbos, paproezių, tikėji
mo. Pirmiausiu ginklu yra 
tame dalyke, toliaus szilekėjo, 
laikytiesi visiems prie dran- 
gystės, surasti kitftse miestftse 
gyvenanezius tautieczius ir 
tarp visų padaryti vienų vie
nybę (susivienyjimų). Argi 
su laiku ta maža latvių sauja- 
lė, neužgėdins mus, jeigu mes 
taip toliaus darysime, kaip 
kad ikisziol snaudėme ir snau
džiame, visai nesirūpindami 
apie savo taūtiszkus darbus, 
apie pasirodymų svetimtau- 
ežiams, jog ir mes dar gyAftja- 
me. Menkai, kas isz musų 
brolių nori prigulėti prie vie
tinių draugysezių, o kų jau 
norėti, kad tokie prigulėtų 
prie „Susivienyjinio“. Jeigu 
latviai, kurių Amerikoje gal 
dar nėra nei tukstanezio, jau 
mislyja apie’savo „Susivieny
jimų“, kodėlgi mes, ųiiėli bro
liai lietuvei, taip ilgai snau
džiame musų „Susivienyjimo“ 
reikalftse? Juk musų lietu
vių yra Amerikoje keli szim- 
tai tukstanezių. Ar nelaikąs 
tikt mums susiprasti? Argi 
mes leisime savę apsijirkti 
pusbroliams latviams? Mieli 
broliai, jeigu jau ne dėl mei
lės tėvynės, tai nors, kad savę 
neapjflkti, riszkimiesi į musų 
augantį „Susivienyjimų“.

. K. Spilgys.

— Waterbury Cann. 22 
Grūdžio. * Vis linksmios, po 
liudnių, žinios. Waterbury‘o 
lietuviai netik, kaip girdėti, 
gražiai mokinosi savo politisz- 
kame kliu be, bet ar rūpinas 
ir apie visūmėniszkus Lietu
vos dalykus, kaip antai, pri
gulėti prie „Sųsiv.“ ir atmesti

tūs gaivalus, kurie tarp musų 
nesutikmę ir nedorybę plati
na; tame dalyke ypacz atsižy
mėjo szv. Kazimiero draugys
tė. Tegu nenustoja VZater- 
buriecziai energijos pradėta
me darbe.

— Chicagos lietuviai, kurie 
sutvėrė taip gražių ir su tokiais 
prakilniais mieriais draugystę, 
vis labiau ir labjau kilsta, ne-’ 
Aiurinl ant sunkių laikų, tau- 
tisžkflse dalyk Ase ir galima 
pasitikėti, kad jie angszcžiaUs 
ar vėliaus bus piriputfnials ant 
lietuviszkos dirvos netik skaib 
liumi, bet ir darbais...

— Plymouth, Pa. 25 Grd- 
džio. Į Plyinoutl/ų isz dau
gelio kampų musų tautieęziai 
pradėjo dabartės važiftti, ’ vii- 
damės darbo gausius. Bet 
paskutiniame laike ir į ežia 
atvykę, turi kartais keletu ne- 
dėlių, o ir mėnesį hiktelėt iki 
gauna anglių kasti.

— Baltimore M d. Girdė
ti, kad Baltimoi’ės lietuviai 
nupirko szmotų grunto'[13 
lotų] lenkiszkoje kolidnijbje 
Naujoje Warszawoje gražioje 
vietoje ant kranto upės Bęck 
Riyer. Ant tos vietos žada musų 
tautiecziai namų pastatyti dėl 
liėtųviszko kliubo ekskursijos. 
Ulyczia, prie kurios tas namas 
stovės, vadįsis „Vilnius avė“. 
Labai linksma tokias naujie 
nas girdėti. Matyti, kad Balti- 
m orės lietuviai kruta ir dar
ini j as dėl savęs ir dėl tėvynės, 
tadgi galima j ils pasverki n ti 
ir jiems palinkėti, kad prAdė- 
tų darbų įstengtų davaryti iki 
galo.

Posmertinę užsimokėjo J szv. 
Jurgio dr. isz Forest City 
6,60c.; Lietuvos SųmpdK isz 
Wilkes Barre 3,80 c.; szv. 
Ahtaho isz Edwardsville 3,V5c.

Pavieniai isz Forest City: 
Marė Pajaujienė, Ona Pęt- 
rauckiehė ir Magdė Rutelio- 
nienė.

Nauji sąnariai prįsuASzė;



Lietuvinhikn________ 625
isz Lietuvos Sūnų dr. Wilkes 
Barres: Pranas Rinkevyczius 
ir Mikas Slabaczauckas. Pa 
vieniai isz Carbondale: Karo- 
litis Prūsas, Jonas Maloszka ir 
Eva Burczikienė. Isz Forest 
City: Paulina Sosickiekė ir 
Katrė Krecziukiutė. Isz Det
roito kūpos: Vincas Szalulai- 
tis ir Marė Szatulaitienė. Szv. Įlenkėme, kad ant naujos dir- 
Ant. dr. Pittston Tamas Ar- 
baczauckas.

Kuu. A. Burba.

kad dėl visoko kartais ir su 
kasieriais butų atsargesni,

S. J. Markauskas.

— Girdžiame, kad godoti
nas kunįgas S. Pautienius jau 
persikėlė isz Baltimorės į Ma- 
Hanojaus parapiją.

Sveikinam labai gražiai ir

— Forest City Pa. 20 Gru- 
dzio. Buvo jau patalpinta 
korespondencija N. 27 „Vie
nybės“ apie p. V. Janczaitį, 
szv. Jurgio draugystės kisie
lių, kuris, suėmęs 158 dol. nū 
draugystės, iszaikvojo. Drau
gystė dar vis tikėjos iszgauti 
nū jo visus savo pinįgus, nės 
jis mat, turėjo savo lotą ir na
ujus; bet dabar jau nustojome 
viltęs, nės jis, apart minėtos, 
gana gražios turėjo kitoje vie 
toje skolos ir, kada buvo isz- 
statytas ant pardavimo jo na
mas, tai pasirodė, kad tik pu 
sę įsiūlė už jį, ką jis b__
skolingas, ir mes atjieszkoji- 
me, savo pinįgų pasilikome 
gana toli užpakalyje kitų. 
Dėl tos priežasties advokatas tą 
musų bylą nukėlė ant tolesnio 
laiko ir pareikalavo nū musų 
pridėti $25 szerifui už atidėji 
mą ant 3mėnesių, po kurių

ir Dievo buvimą . nepriskaity- 
tų žmonių arba kunįgų iszmis- 
lams, todėlgi pirmiausiai tą 
teisybę turime davesti.“

„Deja, apverktinas yra 
dąigtas, jog musų laikūse rei
kia viską darodyti, net szias 
tikriauses tiesas,kurių czielybė 
ir tikrybė turėtų būti visai 
liūsos nū visokių diskusijų 
(perkratymų): bet kaip vis
kam prieszinasi, turime turėti 
ant visko darodymus“.

Sztai vienu už prieinamiau
sių ir kūaiszkiausių darodymu 
yra visos žmonių giminės su> 

\ tikinės ant to: jog Dievas yra. 
Jeigu visi žmonės mokįti ir 
nemokįti, jeigu visur pas vi
sas tautas ant visos žemės, jei
gu visados bepertrukio, nū 
pradžios svieto iki musų die
nų, pripažino Dievystę, atida
vė Jam garbę, aukavo aūkas, 
budavojo szventinyczias, ta- 
sveikas protas mus priverczia 
pripažinti, jog tas jų persiliui 
dymas turi pasiremti ant tei
sybės.

j „Kožname daigte — sako

vos sklypelio atnesztų pareigų 
ir pasiszventirao triūsas dar 
gausesnius ir linksmesnius 
vaisius, kaip tikėjimiszkūse, 
taip ir tautiszkūse dalykūse. i 

Musų jaunas darbinįkas 
garbingas kun. J. Kaulakis, 
darbinįkas stropiai darbūjas 
kaip ant bažnytinės, taip ir tė- 
vyniszkos dirvos, netik Phi- 
ladelpliijoje« bet ir, per pa
velijimą vietinio arcivyskupo, 
iszskrenda ir į aplinkės, ku
riose vietom randa gana daug 
įtautieczių, kurie dažnai taip 
yra apžėlę ir apaugę sveti
moms samanoms ir laukažo- 
lėms, kad sunku bepažinti, 
jog tai musų dirvos žolinėliai. 
Bet rūpestingas ir iszmintin-

bu vo I 8as ukinįkaa ilgauniui dfts ro Į Cicero *) 1) — visų žmonių 
dą.

ku, jog niekur nėra atrasta 
jokia tauta, kuri neturėtų su
pratimą apie Dievą, Jo buvi
mą nepripažintų, prie Jo ne
simelstų; j ūba, yra faktu isto- 
riszku, jog visos tautos visad 
ir visur iszpažino kokę Die
vystę, szaukėsi prie jos savo 
reikalūse, maldavo aukomis, 
garbino iszkilmėmis ir t. t.

Todėlgi, toliaus sako Bai
mes: Tie, kurie prieszinasi 
Dievo buvimui, tikrai negali

autoriteto; prieszingai, visa 
žmonių giminė jiems prieszi- 
naši: jie nū visų žmonių yra

Apie Dievo buvimą

Janczaiczio pardūti, idant at
siimti savo pinįgus. Ale mu
sų draugystė, atsibudus su tą
ją pro va tansy tis, suszauk ė 
extra mitingą, ant kurio nu
tarta ar visai ją pamesti arba 
kam pavesti. Pavedėme ją p. 
A. Petrusevicziui, kuris užsi
mokėjo reikalautus nil advo
kato 25 dol. ir provą varo to 
liau. Nežinia ar jis iszgrais 
ar prakisz — pamatysime. 
Jeigu mes dar toliau butume 
provojęsi, tai mums butų tiek 
pinįgų kasztavę, kiek pragai- 
szino p. V. Janczaitis.

Szis atsitikimas tegul bus 
persarga dėl visų draugysczių,

Visos žmonių gimines 
sutikme.

Pirmiausiu religijos pama
tu yra buvimas /Dievo, nėsa 
religija yra dorybė, per 
kurią žmonės atidūda Die
vui prigulinczią garbę, kaipo 
Sutvertoj ui ir Augszcziausiam 
visų dalytų Vieszpacziui: 
„Todėlgi joki religijiszki gin 
ęzai yra negalimi - kaip teisi- 
gai taria .Baimes, 1) garsus 
Iszpanų f ilozopas —jeigu pir
miausiai 'nepripažįsta Die
vo buvimą. Jei Dievo nėra, 
tai nėra jokios religijos; jei 
viskas yra neteisybė, tai ką 
apie tą dalyką galima pasąky - 
ti? Tiktai atsargiai, idant 
tie, kurie į nieką netiki, taipgi —-'     ■— < »

1) Įvairus rasztai apie Djeyo bu*

sutikmė turi būti pripažinta 
už gamtos tiesą. Jeigu tai 
(ką pripažįsta) savo protu 
aiszkiai nepažintų ir nebūtų 
persiliudiję, nesilaikytų tas jų 
persiliudyjimas taip drucziai, 
nebūtų tvirtinamas per taip 
ilgus laikus, nebūtų užsilaikęs 
per tiek szimtmeczių ir amžių 
tarpe žmonių. Juk matome, 
kaip daug niekingų iszmislų 
su laiku pūlė. .. nėsa laikas 
naikina žmonių sanprotavimų 
iszmislus, bet gamtos sanpro
tavimus patvirtina“ 1) Taip 
pat iszsifeiszkia (stabmeldisz- 
kas senos Romos philosophas) 
Seneka 2): „Daug darome ant 
visų žmonių sulikmės ir tiesos 
darodymu yra pas mus, jeigu 
ką visi pripažįsta“.

Taipogi yra faktu istorisz- 
Į *) Cicero labai garsus senos Ro
mos pagoriiszkasis oratoras (kalbėto
jas), ir philosophas.

1) Disp. Tuscul. I. I. o. 18.
1 1) De nat. dooz I. 2. u. 5,

2) Gromata 117,

dangi prieszinasi tam, ką kiti 
už teisybę pripažino.“

Mes gi tiek daug turime 
autoriteto, jog tik isz dalies 
ežia priminsime tūlų garsių 
galvoczių vardus. Jie yra 
paraszę baisybę ir daugybę 
knįgų apie žmonių giminės 
dėjas. Perskleiskime tiktai 
laksztus „Visatinės Istorijos“ 
Weisso, Cantu, 
ir t. t., o lengvai 
siliudysime.

Atsikreipkime 
šių Afaižėsziaus
dasižinosime, jog pirm, neg 
kas tapo sutvertu, jau buvo 
Dievas patsai isz savęs, kursai 
visą svietą leido isz nieko; 
pirmiejie žmonės su J ūmi kal
bėjo rojuje, jų ainiai (potom- 
kai) budavojo Jam aukurus 
(altorius), o nors paskui pa
sileido į sunkius prasikalti
mus, vienok niekados neisz-

Holzwartfyo 
apie tai per-

prie seniau-

Eikime pas Chynus ir pak
lauskime jų pirmtakunų apie 
tikėjimą, jie parodys mums 
ant seniausios savo 'sostapilės 
szvęntinyczios paraszą: „Tik
rajai visų daigių Pradžiai, ku
ri nepabaigtai gera ir iszmin- 
tinga, apszvieczia, užlaiko, 
viskūmi rėdo su augszcziausia 
valdžia ir szvencziausiu teisin
gumu. Neturėjo pradžios ir 
neturės pabaigos; sutvėrė vi
sus daigtus, nū pradžios rėdos 
ir yra tikrūju Vieszpacziu“.



Pažvelgsime Į seoiausą k» 
Arijos karalių biblioteką, au* 
sidedanczią i*z 130,000 molinių 
plytų, 6 labjausirti toriai jiera- 
Kaitysime: mokslą apie Die
vystę, maldas ir giesmes ant 
jos garbės.

f szsk leiskime seniausius 
Egipto papyrus, o dasižinoei- 
me, jog: „yra szvencziansis 
sutvertoj** pilno svieto, ran- 
d y to j as dienų. — Esu Die
vyste dievų, didžiu,tvėrėj n ne
suskaitomų žvaigždžių, kurios 
ant tavo galvos manę garbina. 
Ean sutvertoji! garbingos ga
lybių giminės. .. esu szven- 
cziadsiu, kursai baudžia pra
sikaltėlius. ... Garbė tavo 
veidui, kursai pilnumą svietui 
suteikei, Dieve szvencziausis! 
Vieaipatie visoko, kas savyje 
tiri gyvybą, tarnauju Viesz- 
pacaiui, kurio bijosi visos že
mės, Visuszvenoziausiam szvie- 
•ybėe kraszte.“

Perskaitykime seniausių 
Egipto piram idų paraszus, o 
isigirsime, jog: „Dievas yra 
vienas, patsai, vienatinis. Jis 
yra viena esybe, tikrai gyvū-
jasezia. Tu ' esi vienas, o 
tokateomnai esybių nė tavęs 
paeina. Jis padarė viską, bet 
patemi vienas nėra padarytas. 
Ji# sutvėrė dangų, sutvėrė že
mę, sutvėrė viską, kas yra.“ 
( De Rouge).

Įsigilinkime į sz ve n tas senų 
Indų knįgas, o atrasime jas 
pripildytas tokiomis maldo
mis, kaip va szita: „Esybė 
amžina, visogalinga! Tu esi 
sutvertojo visų daigtų, dievų 
Dievu, užlaikytoju svieto. 
Natūra tavo nekalta, įvairi nū 
visų daigtų nykstanczių. Tu 
buvai pirm visų dievų, Tu esi 
dumia gynėjanczia, prakilni 
svieto paspirtis, žin^i visus 
daigtus ir esi vertas, idant Ta
vą žinotų visur. Per Tavę 
svietas atsirado isz nieko, buk 
garbinamas visur ir t. t.“

Galėtume dar daug daug 
kitų tautų nūmones apie Die
vo buvimą privesti, nėsa kaip 
•ako musų garbingas raszti-

n įkas Stmanas Daukantas: 
„KoŽnas žndogns tur Sz indyje 
savą įgimtą nūmonę apie Die
vą, ežios pasaldės įkūrėją; to 
dėl pasijutęs pasaulėje, mėk
lindamas į dangaus ir žemės 
daigtus, tūjail tar esantį vie
ną į kūrėją tų visų stebuklin
gų daigtų, kuriais džiaugda
masis rengiasi ilgainiu Jį gar
binti, kaipo savo genutėją“, 1) 
bet užteks ir tiek, užbaigiant 
Plutarcho 2) žodžiais: „Jeigu 
apeitum'žemę, galėtum rasti 
miestus be mūrų, be mokslo, 
be karalių, be namų, be turtų, 
miestus nežinanczius mokslai- 
nių ir teatrų; — bet tautos be 
szven tiny ežių ir Dievystės, 
kuri tauta nesimelstų, nevar
totų prisiekus, nesiteirautų 
pranaszystės, nedarytų šuka
vimus dėl užlaikymo geroda- 
rysczių, nesistengtų pastūmėti 
piktą szventomis apeigomis, 
niekas niekur nematė. Jūba, 
taiprotauju, jog lengvinus yra 
miestą pabudavotf ant oro, ne
kaip, pastumus visokį Dievys 
tės pripažinimą, miestą įgy
vendinti ir užlaikyti.“

Bet gal besivalkfojanczios 
giminės, su laiku suaugusios į 
tautą, pasirėmusios ant isz- 
mintingų tiesų ir pradėjusios 
lavintiesi apszvietime ir dal
ioje, iszsižadėjo religijos, gal 
užmirszo^apie Dievą, arba gal 
Jo visai iszsižadėjo? Visisz- 
kai prieszingai liudyja istori
ja. Jū labjaus naujos tautos 
pasiekė galybę ir lobį, jū‘dai
lesnes budavojo Dievystei 
szventinyczias, jū iszkilmin- 
gesnę ir aiszkesnę atidūdavo 
jai garbę; jŪ labjaus apsi- 
szvietė, jū garsesni tarp jų gi
mė didvyriai, tūmi labjaus su- 
sidru tin o religijoje, tūmi ty 
tesnį ir tikresnį mokslą su
teikdavo apie Dievą. Jų po
etai nieko prakilnesnio neturi 
už apgiedojimą dievystę, phi- 
lozophai už aiszkiuimą apie 
jo natūrą ir privalumus; artis-

1) Budis 1. 65.
2) Adveraųs Colotėm Epicureum. 

XI. 2.

ta? |gyja amžiną garbę, Jį isž- 
maliaVodartli arba tszrėždanii; 
tiesdaviai pripažįsta jo garbę, 
o pergalėtojai didvyriai savo 
pergalėmis pftsžia jo aukurds 
(altorius).

Menkas dalykas apie tai, 
jog Graikai jį vadina Zeusu, 
Romėnai Joviau, Žydai Je
hova, Germanai Odin, Slovė
nai Sviatovidu, Indai Brama 
arba Budda, Lietuviai Pero
nu arba Perkūnu ir t. t.; vieni 
j airi paszvenczia gojus, kiti 
szaltinius ir upes, kiti bran 
gias szventinyczias; vieni isz- 
mintingesniu, o kiti prastės 
niu budu atidūda jam garbę; 
bet tas yra svarbiausiu daly
ku, jog istorija neranda jokios 
tautos, kuri negarbintų Dievą. 
Teisybė, vieną sykį Protdįo- 
ras, (graikonų philosopllas) 
Atėnūse iszdrįso tiktai paabe- 
jojimą apie Dievo buvimą pa
dėti, bet ką su jūrai padarė? 
Jo rasztus sudegino tūjaus ant 
rinkos, o jį patį ant isztrėmi- 
mo apsudijo. Tai yra faktas 
neisznaikinimo tikėjimo, užsi- 
laikanczio teisybėje.

Toks persiliudyjimas buvo 
netik tarp prastų žmonių, bet 
ir tarp mokįcziausių jų galvo- 
Ožių arba iszminczių arba phi- 
fosophų. Tales isz Mileto 
vadina’'Dievą mieli a; t. y. dva
sia, kuri isž vandens arba 
chaoso visą svietą leido. Pi
tagoras sako, jog Dievas yra 
dvasia, apimanti visas svieto 
dalis; Anaxagoras vad i n a Jį 
rtrislia nepabaigta; Aristoteles 
gilius dūda d a vadus apie Die
vo Buvimą! Plato taip augsz* 
tų teisybių apie Jį mokina, 
jbg jo veikalai tarnavo kaip* 
ir tiltu dėl perėjimo isz' pago
nystės į krikszczionystę. Ci
cero iszrodo Dievystę, kaipo 
Jiūsą dvasią, atskirią nū viso- 
ko, kas yra inaringa; dvasia, 
viską žinanczia ir visą į vei
kimą rėdanczią. (De Conso- 
liaione). Seneka aiszkiai mo-’ 
kiną: „jog4 yra Dievystė, o 
tarp kitų darodymų* tavpažįs 
tanje isz to, jog visiems žino-

nėms yra į gimtas pripažint 
mas Dievystės, ir niekados jo
kios tautos taip pasileidusios 
ir nedoros nebuvo, idant | 
Dievystę netikėtų“. 1)

„lodėlgi ka3 ri e pagirs prt- 
gonų iszmintį — sako Aėlld- 
nūs 2) — jeigu nieks isž jų 
neužgynė Dievo buvimą, pa- 
galiaus ir neabejojo, jog yra 

► Dievas ir mumis rėdo? Nie- 
kas, sakau, nei Indas, nei Gel
tas, riei Egiptėnas ir t. t. ne
įleido į savo galvą bedievisz- 
kų mielių; kaipogi visi tie, 
nors pagonys, pripažįsta, jog 
yra Dievas, kurs apie mus rū
pinasi, ir jog Jis ateinanczius 
daigtus gali pranaszanti“.

„Taigi, kadangi ne isz pri
sakymo —- taip szneka Cice
ro 3) — nei isz paproczių, nei 
isz žmonių tlesdarystės paeina 
Dievo pripažinimas ir duroja 
pas visus net iki vienam tame 
dalyke drūta sutikmė, todėl 
būtinai reikia suprasti, jog 
yra Dievystė, į gimta musų 
natūroje. O ant ko visų na
tūra sutinka, būtinu yra daig- 
tu, idant butų teisybė. Taigi
turime iszpažinti, jog yra Die
vystė.“

Galop kas prisieina naujės- 
niame laike atrastų tautą, są- 
protaudavo apie tūlas tautas; 
labai doriszkai nupūlusias, 
jog beveik jokio supratimo 
neturi apie Dievystę. Bet 
veik szitie tvirtinimai pasiro
dė neteisus, paeiną isz netikro 
pažinimo paproczių anų tautų, 
isz nesupratimo jų kalbos, ar
ba ir isz to, jog , ne taip leng
vai priesz ką nors atsidengia. 
Tacziaus kaip dasigavo ten, 
{patingai misionoriai, kaip pas 
jūs apsigyveno, parodė jiems 
savo prlėtelystę, iszsimokino 
jų kalbos, tada atrasta pas jūs 
net ir szventinyczias, nors biė- 
dnas ir požemines, ir kunįgus 
ir aukas ir neabejotiną garbę 
Dievystės.

Prie tokių priguli Austrą-
1) Epistola 117.
2 Variae Histor. 1. 2. c. 31.
3 De nat. Deor. I. 1, n. Ift
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liecziai, o vienok iszrodyta, 
jog pripažįsta Dievystę, po 
vardu Tane, t. y. tėvas, ir Oro 
arba Mattin, t. y. Sūnūs, taip 
gi Tai'oa pauksztis arba dva
sia, taip gi jog Tane viską lei? 
do, jog yra posraertiuis gyve- 
nimasir t. t. (Gantu).

Taip pat Grenlandieczidi 
pripažįsta, jog Dievas Silįa 
leido pirmąjį žmogų ICaliuką, 
jog isz jo pirszto iszėjo pirma 
moteriszkė, jog svietas buvo 

•aptvinęs vandeniu, su iszgel- 
bėjimu tiktai vieno žmogaus 
(Cantu).

Apie pietinės juros aidų gy
ventojus raazo Nerster: „Tiki 
į vieną augszcziausę Dievystę; 
vieszpatauna ežia persiliudy- 
mas, jog Augszcziausioji Esy
bė b.uvo tvėrėju visų esybių“.

„Net Murinai, taip žemai 
stovintiejie — sako ĮLolz- 
warth 1) žino apie Augsz 
cziausę Esybę, Sutvertoją visų 
daigtų iv meldžiasi prie Jo. — 
Dar žemiau stovi giminė Auk
sinio pakraszczio, o vienok ti
ki, jog virsz debesių sėdi Tė
vas visagalingas ir geriausia, 
kurs sutvėrė žemę, medžius ir 
t. t. — Amerikos Indijonys 
iszpažįsta Didžiąją Dvasią, 
visuaugszcziausią ir visutobu- 
liausią, kurios pažvilgis perei
na per akmenį ir medį, kurios 
spėka žmonės gyvena, nū ku
rios valios priguli* 2) Vienu 
žodžiu yra istoriszku faktu, 
jog nėra žmonių, kurie nepri
pažintų Dievystės buvimą, 
kaip isz kožnos jų istorijos 
persiliudyjome.“ Nors garbę 
atidūdavo tiktai saulei ir 
žvaigždėms, medžiams, gyvū- 
liams, visai tas dalykas nesu
griauna musų teisybę, kadan
gi kaip senei pasakė Cicero 1): 
„žmonės nesykį įvairiems 
daigtams pripažįsta Dievystę, 
nėsa nežino, koks yra tikras 
Dievas; bet kad reikia iszpa- 
žinti ir garbinti Dievystę, apie 
tai neabejoja/*

1] Istor. visatine, t. I. p. 48.
2] tengi, t. V. p. 524.

' 1] De nat. Deor. 4. 5.

Ir tas musų darodymą ne
gali susilpnįti, jog daug tautų 
iezpažindayo . > daugdievystę\ 
nėsa ant to niekados nebuvo 
visos žmonių giminės sutih- 
mėiy kadangi net iki .tvanų 
(patapo), per 2,000 metų, jo
kio pėdsakię pet,urime daug- 
dievystės. Aulinkgi visa žy
dų giminė visiszkai ją (daug 
dievystę) prakeikė, vięną tik
tai Dievą iszpąžindama; o prie 
sutikmės žmonių giminės rei
kia, kaip jau sakėme, idant 
visi, visur ir visad tą paczią 
teisybę iszpažintų, kaip jau 
apie Dievo buvimą tikrai isz- 
rodėme.

„Taigi žiūrėkite — dyvyda- 
masi szaukia Tyrius Maxi
mus 1) — nors žmonėms taip 
sunku ant to paties dalyko 
sutikti, nors dėl sąžinės iszmė- 
tinėjimu butų nenorėję Die 
vystę pripažinti, nors ant to 
nesykį buvo gundomi per be
dievius, ir įvairės turėjo tiesas, 
paproczius, kalbą, gyvenimo 
būdą, nors viens antro neap 
kėtė, vienok tarp tų nesutik 
mių nūmonėse ir pažvalgose, 
matome visus vienmisliai pri- 
pažįstanczius: jog yra Dievas, 
Karalius ir Tėvas visų ir daug 
jo sūnų podraug su Jūrai ka- 
raliaujanczių. Tai sako Grai- 
konis ir barbaras, gyventojas 
sausžemio ir salų, mokįtas ir 
tamsunas.“ Kokių gi dar 
aiszkesnių darodymų turime 
jieszkoti ?

„Kas tai yra — sako Cicero 
— kodėl gi turėtume abejoti, 
jog tai, ką ibzrodėrae, yra vi- 
sutikriausiu daigtų, jeigu pro
tas taip parodo, jeigu faktai, 
tautos ir giminės, jeigu Grai
kai ir barbarai, jeigu taip pat 
musų pirmtakunai, jeigu ga
lop visados taip iszpažino, jei
gu į tai tikėjo prakilniausi 
philosophai, poetai, iszmintin- 
giausi vyrai, kurie uždėjo 
vieszpatystes, kurie pastatė 
miestus 1). Argi lauksime, 
iki gyvuliai į mus prasznekės, 
o svarba žmonių giminės su-

1) De Divinit, I. c. 89.

tikinės argi nepasikakinėime V• 
„Jeigu dar tas darodymas 

tatę neužkakina — baigia 
Baimes 2] — pasiręmk ant 
grabo ir per mąstyk: kas tu 
m, j°g drįsti prieszintiesi vi
sai žmonių giminiai?“

2] Įvairus rasztai apie teologiją. 
K. M. J).
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Margumynai.
— Cholera Magnolijoje. 

Nors jau artinasi žiema, cho 
lera netikt nesimažina, bet 
platinasi ir artinasi prie Lie 
tuvos., Pirmiausiai pasirodo 
Gardino rėdyboje, kur pakir
to ir dar nūlat kerta daugybę 
žmonių. Valdžios laikrasz- 
ežiai, kurie visados mėgsta nu
mažinti skaitlių cholera apsir
gusių, padūda, jog mirszta 
maž daug po 100—120 žmo
nių per nedėlią (sanvaitę). 
Suvalkų rėdyboje apsirgo 2, 
isz tų vienas mirė; Kauno rė
dyboje — apsirgo 61, mirė 
23; Vilniaus rėd. apsirgo 78, 
mirė*46. Tokį skaitlių padū- 
da sulyg 21 dienai Spalinio.

— Naujos kulkos maiszti- 
ninkame szaudyti. Belgijoje 
iszmislyjo naujas kulkas: su
sideda jos isz kelių dalių, ku
rios iszszautos iszsisklaisto, 
lyg szrūtai. Nauda isz jų 
tokia, kad sunku bus su jomis 
žmonių į smert užmuszti, vie
nok sužeisztas tokia kulka 
maisztininkas (už kokius Bel
gijoje laiko rėkaujanezius ant 
ulyczių straikicrius) nebega
lės jau daryti ant ulyczių 
maiszto. Tokiu budu nori 
nutildyti maisztus neužmu- 
szant, bet tikt sužeidžiant 
maisztininkus.

■■    -4- —w—u———

Varpas.
literatūros ir politi

kos mėnesinis laikrasztis, 'iszeina 
Tilžėje, Prūsų Lietuvoje ir kasztuja 
per metus 5 prusiszkus auksinus ar
ba, Amerikos pinįgais, tiktai vieną 
doleriu ir 25 centus.

Tasai laikrasztis iszeina ne dėl 
kokįų pelnų, nė. dėl garbės, ale vien 
tik dėl Lietuvos gero ir spaudirusi

627
už sudėtus ir paaukautus gerų, ap- 
szviestų Lietuvių pinįgus.

Dėltogi „ Varpoj szelpti yra par
eiga kiekvieno vierno Lietuvos su
dauš bei dukters.

Varpas niekam kitam netarnauja, 
kaip tik Lietuvai bei Lietuviams.

A

„Ūkininkas”
Laikrasztis paszvęstas Lietuvos 

ūkininkų arba gaspadorių reikalams, 
iszeina kas mėnesis, taipgi Tilžėje. 
Tasai laikrasztis stengiasi platinti 
pisokias žinias apie ukininkystę, o 
drauge kovoja už lietuvystę ir užta
ria katalikystę1.

Trumpai sakant, „Ūkininkas“ tai 
yra patogiausias laikrasztis Lietuvos 
bei Zemaiczių ūkininkams, o drauge 
labai naudingas ir Amerikoje gyve
nantiems Lietuviams, nėsa pargabe
na labai daug naujienų isz Didžio
sios Lietuvos, isz Suvalkų, Kauno, 
Vilniaus ir kitų gubernijų, o taipgi 
ir isz Prūsų Lietuvos. Ūkininkas ’ 
karts n ii karto talpina ir gražiai, 
kiekvienam suprantamai paraszytus 
moKsliszkus ir politiszkus straipsne
lius, o kartais ir linksmus arba jfl- 
kingus sklypelius.

Beto, kas užsimoka 4 prusiszkus 
auksinus arba vieną dolerį, tasai, 
prie kiekvieno laikraszczio numerio 
gauna dovanai kaskartą ’naujas 
knygeles su gražiais ir naudidgais 
skaitymais!

Kurie gaspadoriai Lietuvoje skai
to „Ūkininką“, tie tūjaus pradeda 
kitaip gyventi: jau tie tūjaus ir lau
kus pradeda įžiūrėti ir gyvulius au
ginti, ir sziaip daug iszmintingesni 
vyrai pastoja.

„Ūkininką“ tur skaityti kiekvie
nas laukininkas. Kurie Lietuvoje 
turite genezių ūkininkų, tai ką jiems 
kartais kelintą rublį pinįgų besiūti- ■ 
cziate, vereziaus nupirkite jiems lai* 
krasztį „Ūkininką“. Kaip jie mo
kės gaspadorauti, tai ir patys pelnys 
pinįgų, o ir sziaip įgys dangiaus ži
nios ir iszminties.

Užpraszant „Varpą“ arba „Ūki
ninką“, gromatą ir pinįgus reikia 
siųsti ant szitokio adreso:

Herrn Dr. Bruažis 
Tilsit [Ospr-Y Germany.

dvinedėlinis katali- 
nAllūluiy,d kiszkas laikrasztis 
iszeina Prusūse du syk ant mėnesio,
talpina visokias svarbias žinias isz 
Lietuvos ir kitų szalių, kasztfija ant
metų pusantro dolerio (t 1,50).

Norintiejie turėti tąjį laikrasztį 

bės“ kožname laikia ir už tą paczią 
prekių 11,50.



Prie„Sii8i.“ prisirasze
Prie „Susiv.“ prisiraszė Stanislo

vas Gaška ir jo pati Franciszka isz 
Aldon Luz. C. Pa. Jūzas Gudaitis 
isz Plymouth, Pa. v. Volonczausko 
draug.

DIDELIS LIETUVISZKAS

Balius!
Ant naudos dr. vardan Lietuvos Sū
nų, bus keliamas Seredoje, 17 dieną 
Sausio, 1894, ant salės Stumps‘o 123 
South $t., Wilkes Barre, Pa. Už- 
pnMMoėsi yra meilingai vyrai, ponios 
ir panelės. į Grajįs puiki Muzykė. 
Tikintas

nestoja, o tokia spasabu surinko ke
lis daiegorėlius ir mano taiposgi ui 
180. O ir dar vieno vaikino pavogt 
pinįgų $16 ir iszdumė isz Pittstoncą 
Jeigu kas žinotų apie tą latrą pra
šiau dfiti žinią min, o gaus nagra- 
dos $5. Adresas mano teks:
John Pilkionis 177 Norht Main st. 

Pittston Pa.

Vairiai dangaus „ „
Pekla, arba amžiaus pragaro 
A|4Mka yra a&dal; su iilnetracijomte
Ammb apie bąjaybes Dtewo sūdo 
IfcMrtM | dangų 
Didžioji ąedėlte „
Kaip Sumenlją nuspakaj|tl 
VadovM i dangų „
PrlelgatavejfanM ant smercxlo 
Drauf|$fi|iė dusai ų

1.00c. 
40c. 
35c. 
90c.
5c. 

. 90c.
50c. 
50C.
5C. 

detąvtėates mission „ - „ 10c.
Uteokl Abroaėllal su maldelėmis po kentus.

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1058, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztfija t loo.

'fe

50 centų.

Temykit!
Jeigu kas nori isx muaų prenume

ratorių turėti gražią knįgą dėl pa
siskaitymo, tegu prie szito „Vien.“ 
numerio pridėtą įtalpą prideda prie 
visų 1893 m. „Vien.“ numerių ir 
dūda aptaisyti.

1,00.
60 et. 
900c.

$10 Ir $90, popieriniai tikri Confederatų 
ąMJj pin|g*i po 5 centus kožnas; $50 ir $100 
po 10centų kožnas; $1 ir $9 po 95 centus koinas. v 

Km norite jų gauti siųskite pinigus po adrese u 
tokiu: Omas. D. Barkkr. 90 8. Forsyth Street, 
Atlante, Ga.

JTolin JME. Carr
Patronas (advokatas) provų. Offisai: 

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

Kriauczius Lietuvis.
P by mouth1 e...

Siuva visokius rūbas, ir dėl 
dmugygzczių galima gauti, visokius 
daigius: kaip kepures, kuhardas ir 
kardus, vienu žodžiu viską, kas tik 
yete draugyszczių reikalinga tai ga
lima yra gauti, pas Joną Jteupailį.

Pajieszkojimai.
Pajies/.kau Igno Rudzevicziaus, 

paeinanezio isz Kaimo Papeczių, pa
rapijos Metelių, metai kaip Ameri
koje, jeigu, kas lino apie jį arba jis

NUO! Frank Pavolas P. O. Bx 1006
Plymouth Pa. (1)

Pajteszkau S ta poną Szinauską,* 
pMtnanczio iaz Kauno gub., Pane
vėžio pavieto, Smilgių parapijos, 
Ktobildžių sodžiaus, vidutinio ūgio, 
jddai geltonų plaukų, mėlynų akių, 

' apokritaus raudono veido, su dide
liais geltonais ūsais. I Ameriką

adresu, 1721 Thames st. Baltimore, 
Md., o dabar nežinau kur dingo. 
Jeigu kas apie jį dažinosite, praszau 
dūti iinu| ant adress‘o tokio: Cip. 
Petrauskas Box 419 Forest City, Pa.

Asz, Jonas Pilkionis, pajieszkau 
Aleksandro Gavinaucko žemo ūgio, 
vidujinio amžiaus žmogus, su auksi
niais akulioriais, neszioja baroninį 
kalnierių ant koto, ir gerai gal su- 
sznekėti angelskai, jis paeina isz 
kaimo Sciturių, par. Simno, pav. 
Kalvarijos; jeigu kas žinotų apie jį 
tai praszau pasakyti jam, idant su- 
grįsztųį Pittstoną ir pasiimtų len
ciūgėlius nū tu dziegorėlių, ką isz- 
neazė isz Pittstono; tai pabaigtas 
latras atvažiavo isz Chicagos ir ap- 
sigarsino kaipo geras meisteris, mo
kaus dziegorėlius taisyti ale teisybė, 
katrie jisai pataisė, tai ir 9ziądien

ZECnlngos
Istoriškos knįgos smstiszkos įtalpos.
Istorija Ltotavoe „ „ e 90c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 90c.
A pl 1 n kr m x tie kun. Petravyesiaae į Vilniaus 

dilakenyetės kuningus 1870 m. „ Mte.
Ui ką mes Įsakams tarime būti dėkingi arba 

nedėkingi, grail knjgntė kortoje aprnesyia 
visi macų prietikiai sn lenkais nA pat 

krtkesto Lietuvos

96 Ct.
90 et.

1,00 et.

so et.
30 et.

te.
' 50c.Žlponaa bei žlponė 

žirgas Ir vaikM 
Vytautes didis Lietuvos kunjgaiksztto 
Apte senovės Lietuvos pilis „ 

„Aašara" keturių metų pnikldss apdarius 
po $1.95 knlnga, vIom perkant 

Kn^(jo« poetiezkos. 
Senkaus Jurgio „ „•
Vltoltorauda, pulkus poematas įsa 

senovės lietuvių gyvenimo, 9 knįgos 
D&nelalcsto pąvMarlo linksmybės 
KenradM ValenrodM — —
Tėvyntoskos gtosmės — —
J&kaunoe dainos 
Naujos dainos 
Biratėe dainos 
Tėvynainių giesmės 
Pirmutinis dagtinės varytojM pulki komedija 10c. 
Posm Ir Mužikai, Drama penkiose pamainose, 

parMsyta Aleksandro Gužuczlo, 90c.
Apysakom.

Patangoe Jose, linksmi skaitymai „ * 96e. 
Km teisybė tai nesMtes puikios apysakėlės 

tos ttstavių gyvenimo 90c. 
Pajud|kkse vyrai žemą, paiki apysaka 

paraižyta pstrtjottoikoje drąsėjo pagal 
vengriszką pono A. tos 9. antortaus 
knįgutės „Km teisybė tai ne motes 

Žiemos vakaro adynėlė, voktoskom raidėm 
Mužikėlis „ „
Vaikų kningelė ,,

Mokslinki ranknedliai ir 
kitokios knįgos 

Lietuvlsska Gramatika parMsyta 
kun|go Mikola Miežinio 

Abėcėle ,.
Klementoriuo lietuvtoskM ,, 
Knlnga dėl tessimoklnlmo rokundų 
Kninga dėl isasl mokinimo vtoMvletinės kalbos 15c 
Apte buvrlmą Dlsvro „ i 
GrtesanlnkM priverstas metevotls 
Pamokslai apie trueą „ 
Talmudas Ir musų žydai „ „
Mikele sn kalba 
Prieszausxrto . ti
Kai? ixyti pinigus Ir turtą •
Girtybė „ „
Genių dėdė, graži paoakutė kur isxrodyta, 

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

Amerikoje 90c., dėl perkupesių po 10c. 
Kalendorius ant 1889 m. 25c. ir ant 1890 m. 26c.

Įvairios dvasiszkos knįooSy 
Filiotea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokllte Birentųjų „ ,, „
tsxguldliQM metiniu szwenczld 

labai naudinga kningelė
»» 

»»

40c.
90c.

4.00c.
■ /

1.26c.
15c.
10c.
5c.
5C.

10c.
10c.
40c.

30c.
15c

50c.
80c.
15e.

10c.
16c.

10c/
96c.
20c.
96c.
10c.

80c.
15C.

Moketee Rymo kataliką 
Km yra griekM! 
Nekaltybė ‘ „

Pa$ „Susiv.“ knįgių kun. J. Zlo- 
torzynską galima sziūs dalykus gauti:
1. Europos istoriją —— 50 c.
2. Budas senovės lietuvių Kalnėnų

>«. ‘S-. "■ .

115c.
25c.

10c.

80c.

50c.
80c.

LOCN&S SPAUSTUVĖS.
Lietuvos Utodjk. nA seniausių gadynių Iki 

Gediminui D. L. K., paraavyte 1860 m., 
Simaao baukanto. Kaluga pirma, 

gaunama nė f 1,50c.
Bodas Senovės Lieta vi ų Kalnėnų ir Žeihalcsių 
parassytM Simaao Daukanto, gaanamM ui 1,00. 
Istorija Katalikų Bainycatoe, „
■nropos Istorija sn dlamlapteis „
Lietavlsakoe Daivos tos visur surinktos
PaeakojimM Antano Tretininko parMsė vysk.

Kemaicslų Motiejus Vaiancalauskas, 
j*onM Bartkus, panissė knn. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka salos gadynės 
Apteka Dtewo „ „ „
Aukso Versslė, labai puiki drama 
BotoetawM arba antra daile Geuowefos 
Du pujkus aprMsymaj apie nedorybų

Šydo, ir piktą angynlmą wajką $1,00. 
Kglė, ialcaių karalienė Ir Issgrtovlmaa Kauno

pUfes 13M m., du puikus drumstai 
parMsytl Aleksandro Gnincxioį

Htstorije gražios Kątrukoe ir jos visokį 
„ „ į „ atsitikimai

Misterija apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus 
tos Neapolio Ir apte Petrų kareivi 40c.

Misterija tos laiko Francuskos 
h ■< „ vainos Afrikoj'

Istorija Septynių Mokintojų
„ „ Ir Lietuvio HapnM

Jurgio Mitoetewekta — —
Konlusxewskto, arba kanklnimM

; “ Unljotų po valdėte mMkollaua 50c. 
KdMtitucija dėl darbln|ką - 10c.
Namelio pustelnjko — — 75c.
Nedorybes Hymo Ciesorių, htotorljs tos Iajko

,, „ ponawojtmo Nerono 80 et.
Pujkna aprMsymaj tikru atayttklmu tos

„ ,, eseou wajnos 18M metu 40 et.
PrawadnikM angstokoo kalbos naabdar. $1,00

„ „ „ abdarytM $1,95.
Pujkue aprMzymaa apie Lietuvą „ |i,oo. 
Rlnaida Rlnaldinaa „ . „ „ $1,50 et.
Bonowes aprMsymM aplo Duktery

„ „ Pilypo Karsjwlo M et.
BumyssymM arba bajmo tūry dydeies akte 
Tykra tejsybe Isa Buwaiku gubernijos -15 et. 
Hawtons Dtowo „ „
Tttkas Penų Karalius,

Met. 
96 et. 

! 50 et. 
WHaslr Korynna htetorljs les iajko persekiojimo 

Bainycstos 8. per Peoklecljaaa 96 et

ir Zemaiczių —— 100 c.
Ir dėl „Susiv.“ sąnarių.

8. ,,Susiv.“ ženklas auksinis
4. 1 ------■ ------ sidabrinis „ 75 c

„tfuoiv.“ VįriatteyM.

Vyrai! vyrai! •
Kurie norite gautie katalogą lie- 

tuviszkų knįgų ir parsisiųsdinti sav 
laikraszczius ir knįgas isz Tilžės, tai 
raszykite ir pinįgus siųskite pas Mo
tiejų Noveskį, o greieziausiai aptu
rėsite, ne taip kaip kurie yra siuntą 
pas vokieczius, nū kurių nieko yra , 
negavę daugelis. Norint gautie ka
talogą, reikia įdėti į gromatą marke
lę paoztavą už 5 centus.

Jo adresas toks:
Lietuviszką knįgų prekystė.

Mathias N o veski.
TILŽJJJE-TILSIT

GoldKhmiede b|t. 8 OI BMANY.

Pirma Lietuviszka Kolionija 
po vardu „Lietuva” 

Grand Prairie, ARKANSAS 
''•< Der U ogiausi laukai lsx visos valstijos Ark an so.

apie penkea-deėzimts tukataezių akrų vienam gab i 

po abiems pasėmė geležinkelio „Memphis A Little Rock", terpe tų laukų randM 
kur žmonės gali sutverti sav didžiausią Ir puikiausią parapiją. Komitetas aprlnl: 
geriausią dėl uždėjimo LtetUViexkos koitonljoe.

** w v« ase e« n n s o e

įle 

miestelis llazen
: ą tąją vietą kaipo ,

Viaoki javai dera labai gausiai, prietam auga bovelna, o vaisei likit) puikiausi les
visų Suvienytų Valstijų. Klimateo sveikas, žiemos trumpos, o vasaros ilgos, karu 
sriluma lyginasi su Chicagoo.

Vandū sveikas, Szuliniai gylio nū 20 iki 50.
Aplinkui tossidraikų stralpsneis puikios girios, farmerel gali gauti laukus su 

Balkiai, lentos neisspasakytai pigios dėl pMistatymo sav namų.

Prekė laukų nū iki akrą.
Mokosi $l,oo ton viroęaus už kožną, o likusi suma Isxsidallna ant 5 metų iszii

Norintiejie tikrai dasižinoti apie viską raszykite

Union Land Company,
163 Wa&lrfng*toii Štr., dilcą

iczltj didelių nėra,

giria ir be girios.

nokesczlų.




