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Plynnmti Pa. 30 I Sausio.
Skundžiasi darbinįkai žmo

nės ant sunkių laikų, dejūja 
darbo negaudami. Tie sun
kus laikai ir bedarbė vieszpa- 
tauja netik Amerikoje, bet 
beveik visoje Europoje ir ki
tose pasaulės dalyse. Prie
žastis to pikto nėra žemė, nės 
jijė iszdūda savo vaisius; nė
ra darbinįkai žmonės, kurie 
yra bitės, neszanczios saldų 
medų į visos žmonijos avilį, 
bet tos sunkenybes bei sun
kius laikus užtraukia valdžia 
ir darbo davėjai, didžturcziai, 
kurie itf siurbėlės gerdami 
vargdienių kraują, niekados 
neprisisotina, bet vis dar dau- 
giaus trokszta, varžos ir gi n- 
czijas tarp savęs, iszmislinė- 
dami dar geresnius įnagius, 
kuriais galėtų iszspausti ir 
iszcziulpti paskutinį laszą 
vargdienio kraujo. Tai dar
binįkai supratę ėmė rūpintis 
ir kovoti priesz savo prispau
dėjus; jie įgauna kas mete 
daugiau szalinįkų ir neviena
me susirėmime nulaužia didž- 
turcziams ragus ir galima ti
kėtis, kad darbinįkai už de- 
szimties kitos metų visai per
galės savo vieszpaczius darbo 
davėjus, su rėdys darbą iv už 
mokestį pagal amžiaus dvasią 
ir tokiu budu pasigerins varg
dienių darbinįkų būvis. Bet 
kol szito darbinįkai sulauks, 
gal, turės nukentėti nevieną 
sunkų metą, prispaudimą ir 
persekiojimą, tadgi nereikia 
snausti, bet kiek įmanant 
dirbti dėl įvykdinimo savo 
idėjos.

Amerikoje praeitas metas, 
ypacz paskutinė jo pusė, buvo 
sunkus ir szis pradėtas metas 
mažai ką lengvesnis ir priža
da geresnius darbus tik už 
mėnesio kito. Tą s,it’nkuiną 
laikų ypacz jauczia £ie, kurie 

• tik dėl szios dienos gyvena, 
nesirūpindami, ką gali su
laukti už dienos, už nedėlios. 
Daugumas lįetuvių, turėdami 
gerus darbus, jeigu butų už- 

siczėdiję skatiko, taip sakant 
dėl jūdos dienos, netik neken
tėtų, neturėdami sziame laike 
darbo, vargo, bet pasilsėtų 
pasinaudodami isz liūsaus lai
ko, galėtų mdkintis ir szvies 
ti savo protą ir dailinti szirdį 
su jausmais; žodžiu, galėtų 
rūsztis prie sav patinkamo 
užsiėmimo, idant, atėjus pato
gesniam laikui, galėtų isz jo 
trigubai pasinaudoti ir dapil- 
dyti tą, ką nukentėjo ir nus
tojo bedarbės'laike. Bet, ant 
nelaimės, daugumas mus bro
lių, nemokėdami bei nenorė
dami didei brangių liūso laiko 
valandų apversti ant savo 
naudos, perleidžia jas netik 
veltui, bet dar tankiai su me- 
degiszka ir dvasiszka blėde.

Isz Lietuvos.
— Suvalkuse, kur mokyti

niai gimnazijos sumuszė savo 
direktorių, eina dabar tyrinė 
jimai, pajieszkajimai ir vis 
naujus kaltinįkus —- sankąl- 
binįkus — mokytinius suse
ka. Be abejonės, tas kepszte- 
lėjimas direktoriaus uždarys 
gimnazijos duris nors kelioli
kai mokytinių. <»

Su Naujais Metais prąsidė 
jo szaltis, kuris kartais daeina 
sulyg 15 R., tankiausiai lai
kosi prie 8 laipsnių. Laukai, 
kiek tik ake užmeti, visur jū 
duja, nės jų da neužklojo bal
tas plosczįds žiemos sniegas.

’ 1 ’ * ------- usi
isz tikros duszios jo laukiame. 
Ir kuiygi jo nelauksi, kad jo 
visur 'reikia. Keliai toki 
bjaurus, nū grūdų kratus, kad 
prireikus kur prastūju keliu 
(ne plentu) pavažiūti, rodis 
girdi, kad netik dantys, bet ir 
visi kaulai barszka ir misliji 
sav: „a kad ežia sniego eilutė 
tai beeziūžtum sav, kaip Ki
nas!“ Da labjaus laukia 
sniego ukinįkai, kurie nūgąs- 
tauja ir vėl raminasi: bijosi, 
kad neiszszaltų jų žiemiciai 
javai, o ypaeziai kviecziai su 
dobilais ir vėl atsipeiksti atsi

Sniego nesulaukiam, nors v

minę, kad szlapiai įszalo.
Atvykus žiema atgabėno da 

vieną rupesnį ukinįkams, tu
rintiems mažus vaikus: malo
nu butų pamokyti jūs nors tru
putį skaityti, nors maldanįgė- 
je reikalingas maldas, da kiti 
užsimano, kad jų vaikucziai 
ir raszyti truputį pramoktų. 
Bet kas ir kur mokys? Leisti 
y mokslainę, kaip sviete da
ro, nevisus galima: įs arty- 
miausią moklslainę nekar
tą esti toliaus per mylę, kaip 
ten dasiekti. Ant galo, jei vi
sus vaikus leisti mokytis, tai 
jie visi į mokslaines nesutilps, 
paskui, ipokslainėje, jei nori 
kiek pramokti, turi nors tris 
metus mokytis, isztisai per va
sarą ir žiemą, o ki savo vaikus 
gal leist mokytis tik žiemos 
metą; toliaus, mokslainėje 
mokina tik maskoliszkai, tai Į) 
kad kitas iszbuvęs kelis me
tus paskaito ir pagrevėzoja 
sziek maskoliszlai, o lie- 
tuviszkai, jei, namieje kas 
nepramokino, nė spakt! 
negali. Maskoliszkumas ir 
kiti neparankumai daro moks
laines didžiumai neprieina
moms, o vaikus pramokyti 
reikia. Ir vėl klausymas: bet 
kur gi? Tai namieje? Bet 
kas tenai mokys, kad tėvai 
neturi kada, o tankiai pats ne
moka skaityti, o raszyti suvis 
retas moka, o samdytą mokį- 
tojąj ar sziokį ar tokį, j gaudo 
policija ir grūmoja szi nitais 
rublių koros ir mėnesiais ka
lėjimo. Tai kur-gi jau ant- 
galo pramokyti savo vaiku- 
ežius?

Szis klausymas apie moki
nimą vaikų nevienam jau da- 
ėdė gyvą kaulą, labjausiai 
paskutiniam laike, kada visi 
lietuviai nori pramokyti savo 
vaikuczius, kada labjausiai 
nuvargus liūsinykas sako, kad 
„nenorįs palikti savo vaikelių 
aklais“. Vargas su tūm 
mokslu ir gana ! Apie aiszkę 
saulės szviesą, apie augsztus 
mokslus kiti negal nė svajoti, 
bet kada visi galės liūsai pa

sidžiaugti nors mėnulio, nors’ 
auszros szviesa — mokslu ra
szyti ir skaityti? Kada? — 
kibą tada, kaip Maskolius.... 
nusisuks sprandą.

Dovanai dairausi aplinkui 
nieko patėmytino daugiaus 
nematau. Kad szį tą pra- 
neszti, dirstelsiu toliaus. De*’ 
rybos Maskoliaus su Vokiecziu 
apie rubežių nors „eina klo- 
tingai“, bet da ne tūjaus pa* 
sibaigs. Javai pas mus kaip 
pigus, taip pigus.

Tūli korespondentai masko- 
liszkų laikraszczių taip ėmė 
draskyti szlovę, taip vadinamo 
„vakarinio kraszto“ ir iszmis- 
linėti tokius nebūtus daigtus, 
kad net gudiszkas laikrasztis 
„Vilenskij Viestnik“ pake
lio j a jūs už tai.

Da norėcziau paraszyti apie, 
vieną daigtą, tik asz pats bi
jau, kad .kitų nenugąsdyti. .... 
Norėcziau papasakoti apie pa
baigą svieto, kuri galės būti 
labai neužilgo, nės tik už sze- ‘ 
szių metų ir da ne pilnai. ‘ 
Matote, tūli astronomai iszro- : 
kavo, kad laike tarp 13 ir 15 ‘ 
lapkriezio 1899 žemė savo bė- 
gije pasitiks kometą, įžiūrėtą 
astronomų da 1866 m. ir tada 
galėsęs būti galas svieto. Jei 
žemė dalaikytų nesusigadinus, 
o gyventojai iszliktų gyvi, tai 
pagal tų galvoczių pasaką 
taip žvaigždės imtų kristi, kad 
rodytųsi, tarytum žvaigždėms 
pusto. Tai laukkim-gi, ka
trie gyvi iszliksim, to 1899 
meto, tik be baimės, ot taip 
sav, isz žiugeidumo.

— Sena pilt. Pereitą rude
nį siuntė rėdystė amerikinės 
„Lietuvos“ tūlam lietuviui 
numerį savo laikraszczio tie
siog į Lietuvą uždengtoje ku- 
vertoje. Ant rubežiaus tą 
numerį suėmė ir siuntė į cen
zūrą, bet kas žiu kaip ten at
sitiko, turbut maskolėliai su
klydo, kad tas numeris į cen
zūros komitetą nedaėjo, tik 
isz Vilniaus gryžo ir su visais 
parubežinės kamaros cegeliais
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kokį žingsnį vertime lietuvių 
į staeziatinkius, nestokūja te
nais ne stacziatikiszkai — 
dvasiszkų knįgų. Vienu žo
džiu, taip ten surengta, kad 
Maskoliams rodosi, jog jau 
Lietuva turi nžsiželdyti barz
das, persijūsti raudonu szaliku 
(kuszak) ir tapti „nūamžinu 
maskoliszkų krasztu“.

Kaip man rodos, lietuviai 
nelabai noringai griebsis už 
to gudiszko skaitymo, bet vis
gi tos skaitinyczios gali būti 
labai paojingos lietuvystei. 
Gerai žinoma yra apjakinanti 
ypatybė maskoliszkų pradi
nių mokslainių: ar tai vieną 
mes matome, kursai pramokęs 
truputį gudiszkai skaityti ir 
suprasdamas keliš žodžius tos 
kalbos, nori pasirodyti, kad 
va jis toksai jau „mokytas“, 
kad gali kitiems nesupranta
ma kalba pasigirti? Toksai 
pasididžiūdamas priesz kitus, 
žinoma, ims skaityti gudiszkas 
knįgeles knįgynėlio ir da lab- 
jaus apjekęs pavirs į pusgudį. 
Kitas nors neapsipaikina be 
būdamas mokslai nėję, gali pa
mėgti skaitymą, o negaudamas 
lietu viszkų knįgelių, gali 
griebtis beveik varu jam ki- 
szamų gudiszkų „plauczių“, o 
ir tokį gudiszkas skaitymas 
iszves isz kelio. Kaip anam, 
taip ir szitam da gyvam lietu
viai gali jau. statyti jūdą kry
žių. O jei da mes atsimysim, 
kad Gudai jau nū seniai 
sznabžda, kad reikią įvesti 
Maskolijoje priverstiną pradi
nių mokslainių lankymą, tai 
pavojus da labjaus gali pasi- 
didyti, nės tada visi lietuviai 
suprastų sziek-tiek gudiszkąi.

Apsimislijus apie tą viską 
gerai, pasirodo, kad ir Lietu
viams nepridera sėdėti atsilo- 
szus. Kur nenauda — Mas
kolius vėsina mus dvasią, ten 
musų priderystė szildyti ją, 
nors savo sziltu kvėpavimu, o 
kur perkarsztąj ima spirgyti, 
ten pilkim nors szalto vande
nėlio. Tas neabejotiną, kad 

pateko į rankas lietuvio, ant 
kurio vardo buvo adresavotas. 
Dabar neperseniai tas pats 
lietuvis gavo per žįgunę 
(pacztą) kitą numerį „Lietu
vos“. . 8zis numeris buvo pa
tekęs į cenzūros nasrus, tik 
nežinia kaip ten su jūra apsi
ėjo, ar jį kas tenai skaitė, ar 
visai pė neskaitė, tik gana, 
kad konvertas praplėsztas ir 
y;ėl dailiai popierėlėms suli 
pįtas daneszė sveiką numerį 
ten, kur antraszas rodė įam 
vietą. Negalima czionais su
prasti, ar cenzūra taip niekais 
nudeda, tingi skaityti ar nesu
pranta lietuviszkos kalbos, ar 
tenais toki žiopliai, kad pra
žiopso. Prie szios dienos taip 
baisaus persekiojimo lietuvisz 
kų knįgų tas rodosi da įsta
besniu daigtu.

Jau ir gudų laikraszcziai 
raązo, kad Kauno gubernijoje 
yrą atidengta 61 skaitinyczia 
dėl žmonių. Skaitinyczios 
atidengtos prie pradinių 
mokslainių, isz kurių beveik 
treczia dalis turi tokius knį- 
gytiėlius. Gudai sako, kad 
tos skaitinyczios dėlto yra 
įsteigtos, „kad praplatyti tarp 
kaimo žmonių mokslą ruskai 
skaityti“, o ką mes, lietuviai, 
taip lyginai ruprantam, lyg 
kad butų pasakyta, kad grei- 
cziaus sumas kol įti vietinius 
lietuvius“. Knįgynai pri
grūsti maskoliszkų „plauc?ių“ 
(taip lietuviai vadina svetim
taučiu knįgas), kurios taip 
yra surinktos, kad kū labjau- 
šiai paikintų inųs žmoneles. 
Pilna ten istoriszkų knįgų, , į >Z • * —_ , ,
žinoma, apie „szventą Kossiją“ 
(paszventėjusią savo krauge- 
rystėrą... ), geograpiszki ap- 
raszymąi tos paezios „szven- 
tos“ žemės, apraszymai gyve
nimą atsiženklinusių kūm (jų 
paežių) akyse Maskolių. Ne
atmestinai turės būti, jei da 
sziądien nėra, skaiseziai apra- 
szytas ir paauksūtas gyveni
mas tokio pažymaus žmogaus, 
kaip Muravjovas, „geradėjas“ , 
(h Lietuvos. Kad nužengti! vietiniai Lietuviai nesnaudžia, jūs priremti visiems ir Ame*.(bet maskoliai, szturmu bažny-.

bet būdami isz visų pusių su
spausti, menkai ką gali pada
ryti savo supaneziotom ran
kom. Paszelpa isz visur, nors 
mažiausia, yra geistina. Ir 
Amerikos lietuviai, pametę 
savo tėvynę, neprivalo jos vi
sai pamirszti, arba tik tiek 
apie ją rupįtis, kad pažiurėjus 
kartkartiemis per žiūroną f- 
laikrasztį, kaip tenai dvigal
vio baidykla dusina lietuvius, 
vėl snuduliūti. Ne, to per- 
mažai! Ir jų priderystė szil- 
dyti lietuviszką dvasią ir da
ryti jai pavėsį baisiose kaitro
se. Pametę Lietuvą, silpni
nat ją, mažįdami jos vaikus, 
tai tegul nors dvasia jus, lie- 
tuviszka dvasia tenais, Lietu
voje, lieka. Liūsybės žemėje, 
galite, katras jei tik norite, ap- 
siszviesti, beskaitydami lai- 
kraszczius, gali užsidegti ju- 
mise meilė tėvynės. Tai-gi 
nors tą savo meilę nesugaiszy- 
kit dovanai, parsiųskit ją visą 
ten, kur jos taip reikia, o taip

prikimszę jos kupinai į savo 
laiszkus giminėms ir pažįsta
miems Lietuvoje. Szildykit 
jų ausztanczią dvasią. O ir 
apie pavėsį, kur jo rįikia/'ne- 
pamirszkite. Praneszkite sa
vo pažįstamiems Lietuvoje 
apie visas nedorybes Masko
liaus, parodykit visus ply- 
szius, per kuriūs jie spaudo 
ant Lietuvos deganezia siera, 
pamokykit, kaip tūs plyszius 
lengviaus v.žkimszti, jo ir patys 
kamszykit. .;

Taip, kamszykite ir patys! 
Jau po kelis kartus buvo pa
keltas „Vienybėje“ 
mas įsteigti draug 

užmany- 
ystę, kurios 

siekiu butų platinimas knįgų 
tarp prastų žmonių, o centras 
tps draugystės užrubežėje tū
notų. Lietuvoje yra platyto- 
jų liet, knįgų, bet reikia ne- 
pamirszti, kad kartais toki 
platįtojai gyvena viens nū ki
to per mylę ir vieni sav, sa- 
vystoviai, negali perdaug ką 
padaryti. Ar nepriderėtų

rikos lietuviams? Tas labai 
butu reikalingas įpacziai da
bar, kada Maskoliai varo savo 
darbą su savo knįgom. Ne
gražu mums butų apsileisti, o 
į paežiai kada matom, kad 
mums lengviaus atsverti, nė 
kiip Maskoliams, nors jų pu
sėje visos pragariszkos pajie- 
-gos.

Kad mums lengviaus at
sverti, kaip Maskoliams, aisz- 
kiai matoma isz szio fakto, 
padūto paežių Maskolių: 
Kaun(> rėdyboje prie kelių 
mokslainių jau nū seniai buvo 
krautuvės gudiszkų knįgelių, 
kur jų pigiai galima buvo 
pirkti. Per 20 mėtų kasmet 
iszpirkdayo tenais vidutiniai 
už 780 rub., o dabar paskuti
niais metais? neiszperka nė už 
500 r. Matyt, kad Maskoliai 
pradeda netekti pas mus kre
dito, tik mes pasistengkim, o 
turėsim pergalėti.

Tūli lietuviai žada užvesti 
Senapilės paviete dirbtuvę 
muilo (prausylo). Klausinė
ja dabartės tik, kur, kaip ir 
kiek galima butų gauti lajaus 
(laukų)

— Girdėtis, kad Maskoliai 
ir prie Ostrobramos Vilniuje 
nori jau savo nagus prikiszti.

Arti Kražių, gyvena viens 
dvarponis, prie kurio guber
natorius nusiuntė kazokus, po 
tam razbajui, idant ans dūtų 
szieno ir avižų kazokų ark
liams. Tas uždyką dūti ne
norėdamas, praszė nū guber
natoriaus rasztelio. Supykęs 
gubernatorius liepė jam ir jo 
paežiai dūti po 50 nahaikų, 
atvilkus jūs į Kražius, o kad 
tie pasakė, kad jie yra bajorai 
ir neturi provos jų muszti, tai 
dar liepė jiems nabaikų pri-‘ 
dėti. Per tai ponus sukėlė 
ir daugybe skundų prie caro 
nuėjo:

— Kražių^ bažnyczioje ca- 
ir carienės, jo tėvo ir dėdės 
paveikslais žmonės dengėsi,
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ežią imdami, anils suskaldė, 
kalbėdami, kad tai yra: P aiš
ki j a boki, (Lenkų dievai).

Isz priežasties, kad Žemai- 
cziūse, Lietuvoje abelnai, yra 
toks didelis isz Maskolių pusės 
sujudėjimas ir vietinių žmonių 
sukilimas ir maskolių neapy
kanta, Prūsų kariu menė prie 
rubežiaus artinasi ir paslapta 
per rubežių netiktai ginklus, 
bet ir minas dėl vietinių — 
gyventojų pridūda. Sztai 
Suvalkų Kalvarijoje prie vie
nos koplyežios maskoliai ne
gauna prieiti, kad yra minos 
padėtos, kurios jiems priei
nant szauda. (?R.)

Neseniai Resiainiuse ap- 
skriezio sūdąs sudyjo provą 
sziokios jturos. Vienas labai 
dailus nū Kražių vaikinas, 
kuris mergaitėms labai tiko, 
penkioliką jų prigavo, apsives
ti prižadėdamas, isz tų dvyli
ka viename mažne laike su
laukė po sūnų. Isz tos prie
žasties, kad nei vienas isz jų 
paskiau už paezią neėmė, trys 
ar penkias mergaitės, užpūtu- 
sios jį ant lauko ir užgulusios, 
su dalgiu jam nupjovė visus 
tūs įtaisus, kurie buvo jų ne
laimės priežasezia. Apskri- 
ežio sūdąs tas mergas už taip 
baisų sužeidimą į katorgą at- 
sudyjo.

— Nū nekurio laiko Žemai- 
cziūse pradėjo žūti nežine kur 
gražios merginos, paskui pa
sirodė, kad jos yra gabenamos 
į Turkų haremus. Dabar pa
sirodė, kad tame dalyke dvar
ponis M. isz Rasiainių pavie
to, Girkalnio par., buvo agi
tatorių tame dalyke. p. M. 
yra dideliam stroke ir pinį- 
gus pylė dėl isztyrinėtojų,idant 
neįkliūti.

— Resiainiuse buvo viens 
kepurnįkas žydas arti rinkos 
gyvenantis, kuris atvežė isz 
Kauno visokių skurlių dėl ke
purių siuvimo, nū tų skurlių 
užkrėtė savą ir visą miestą. 
Numirė ans pats cholera, 
jo pati ir visa szeimyna. Tūs 
n am pžpeczėtyjo ir tųszęzius 

laiko. Tai buvo rudenyje. 
Nū to prasidėjo cholera Re- 
siainiūse, kuri jau paėmė 200 
aukų. Neseniai per dvi die
nas mirė 42 žmogystos. Kū- 
labjausiai ana žydus persekio
ja. Pradėjo ana jau siausti ir 
po kaimus, kaipo tai po Arsz- 
kainius, kurie yra arti Resia'i- 
nių kapinių.

Už miesto, kur pirma buvo 
maskolių kazarmės, padarė 
barakus dėl cholera sergan- 
ežių.

Apie cholerą žmonių tarpe 
eina visokios kalbos, o tų tar
pe ir tai, kad žydai iszeina įsz 
Resiainių miesto blaszkydami 
su rankoms ir drabužiais ir 
sziokiu bud u varo cholerą į 
kaimus. Kad žydai nū cho
leros numirusius mazgodami, 
pilia tą vandenį ant kryžių, 
idant krikszczionys anūs bu- 
cziūdami cholera užsikrėstų. 
Kad žydai szviežiai iszkeptą 
dūną deda prie savo cholera 
serganezių ligonių, o paskui 
ją krikszcziomms pardūda.

Choleros laike daktarai bai
siai dideles algas ima, o per 
tai labai malonėja, kad chole
ra ilgai trauktųsi, o jeigu jos 
nėra, tai nori ją iszrąsti. 
Kalba, buk buvę atsitikimai, 
kad kelius daktarai lazarietū- 
se nunūdijo.

Sztai Kaune viena žydelka 
dantimis sirgo. 
Susiedas, i 
mas, 
anoji cholera serga. Policija 
ją suėmė ir į lazarietą pristatė, 
nors ji verkdama sakė, kad jei 
tiktai dantis skauda. Parėjęs 
namon vyras, radęs verken- 
czius vaikus, o dažinojęs kas 
su paezia atsitiko, nuėjo pas 
gubernatorių ir viską jam ap
sakė. Gubernatorius tūjaus, 
jau naktį, į lazarietą nuvyko, 
o radęs ten visus daktarus 
ir felezerius girtus gulinezius, 
su kojomis pradėjo jūs spar
dyti, nevienam dantis iszmusz- 
damas. Žydelka vienok laza- 
rietė cholera užsikrėtus mirti 
gurėjo. Grubepnatovius maty

„ . Bet vienas 
ant jos piktu būda- 

policijai praneszė, kad 
Policija

damas, kad daktarai peržen
gimus daro, neleido prispirti- 
nai į lazarietą varyti. Sako, 
kad tiktai- namieje galima isz 
gyti, o lazariete mirti.

— Resiainiilse du droeziu, 
kur lentas pjauna^ buvo kar- 
cziamoje dikeziai nū degtinės 
pasigėrę, viens gulėjo girtas 
ant ulyczios, o antras ant tvo
ros atsirėmęs vėmė. Policija, 
imdama anūs už cholerą su
sirgusius, į choleros barakus 
sukiszo. Tie kaipo girti te
nais pavirtę užmigo. Ant 
rytojaus atėjo daktaras ir kai
po choleros ligonius pradėjo 
jūs trinti vaistais ir pilti ko- 
niaką į gerklę. Vienas isz tų 
droezių iszsiblaivinęs, o maty
damas ką su j ū daro,ir kadehole- 
ra jam gali įvaryti, nukariavęs 
daktarą, felezerį, sukulęs jų 
visas bankas su vaistais, per 
dubeltavą langą vienmarszki- 
nis iszsmuko. Lėkė ant žydų 
kapinių, o paskui jį daktaras 
su visais savo tarnais, idant 
ligonį sugauti ;tas szaltame ore 
vienmarszkinis tarpe žydų pa
minklų ant kapinių lakstė, o 
paskui, atplėszęs lentą nū tvo
ros, gynėsi su ana nū daktaro 
geradėjaus ir kitų. Perszokęs 
per tvorą, nulėkė į miestą, o 
daktaras ir kiti to nepasergė
jo, mislydami, kad ans ant 
Bagdoniszkių nubėgo. Nu
lėkęs vienmarszkinis, be keli
nių į miestą tfu lenta rankoje, 
o nū žmonių paklaustas ežia 
atsakė, kad anas nū žydų 
kapinių atbėgo. Tą žodį 
,,kapinės“ iszgirdę, mislijo, 
kad ji daktarai gyvą ant kapų 
pakavojo ir kad ans yra isz 
grabo iszkilęs. Žmonės nu 
sigando ir buntavotis pradėjo. 
Tas droezius vienok laimėjo, 
nės gyvas atliko, bet tas ant
ras, kuris sveikas į baraką da- 
siteko, užsikrėtęs, tenai mirti 
turėjo.

— Ęakapiuse, miestelyje, 
Sząulių paviete Maskoliai isz 
lipino apgarsinimą tokį, kad 
žiųonės eitų imti szliubus pas

popus Baziljonūse*), kurie' 
ima už szliubą po 25 kapeikas,' 
o ne pas savo kunįgus, kufie 
ima po 6 rublius. - ■

.  S' v •

— Alsėdžiai Telszių par. 
Kauno guber. Skaitydamas 
lietuviszkus laikraszczius, niė-‘. 
ko neatsitiko man dasižinoti 
apie Alsiedžius, rodos, kad jie 
butų jau su visu isznykę fiū 
Lietuvos žemlapio. Ale ne, 
su visu kitaip, jie gyvena/ir 
dar taip, kaip retai atsitinka’ 
musų sz. Lietuvoje. Asz jįuT 
daug buvau girdėjęs apie Al- 
siedžius, ale vis tylėjau, nės 
dar po biskį abejojau apie lą 
viską, ką girdėjau, bet szįmėt 
nukelevau tenai ir apie viską 
persitikrinau isz burnos dievo
baimingų ir gerų žmonelių, to
dėl, mielas skaitytojau, no^s 
ežia mano paiszymas bejokiOs 
poezijos ir stambus, ale risi 
vis isz gyvenimo musų Lietu
vių, praszau daug kantrybės.

Alsicdžių miestelis jau di
delei seniai yra žinomas Lietu
voje kaip sostapilė buvusių,, 
musų vyskupų, kurie czionai 
gyvena ilgą metą ir paskuti-, 
niejie buvo kunįgaikszczjai. 
Giedraicziai. Dar ir sziądiįn 
žmonių burnose tebėra viso
kios pasakos ir tradicijos apie<. 
gyvenimą tų garbingų vysimu-, 
pų. Alsiedžiai guli ant krah- 
to upės Srūjos, kuri greiti 
slenka tarp didelių skardžių'ir 
dūda puikų paveikslą savo.: 
szaunu tekėjimu ir ragina vi-, 
sūmet Žemaiczius netingaijti,. 
ale vis skubėti prie darbo. 
Tikrai man rodos, kad ta upp-. 
16 turi didelę įtekmę ant pafli-. 
pijonų ir gyventojų to mieste-, 
lio, nės ežia viskas skubina 
ir bėga prie darbo. Pakely .< 
ežia gyveno vyskupai, buVo 
szmotas kunįgų. Seminarija 
buvo Varniūse (Medininkūsė), 
nors taukiai liubėjo ežia vys-, 
kupai szvęsti klierikus į kubį-,

*) Yra tai buvusi unijotą, kunįgų 
Baziljoną zokonįkų bažnyozia, o Ūa- 
bar .cerkvė ant Dubisos upės kranto, 
Siaubą paviete.

A... . ivF. n-.’.-'.tii
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gus. Czia buvo puikus vys- praėjusiame rudenyje Alsie- 
knpų palociai, ant augszto 
kalno milžiniszkais medžiais 
apaugę. Sziądien, jau ežio 
nai pustinės, nės palociai sude 
gė 1807 metūse. Sziurpulis 
pereina per kūną, kad žmogus 
pamisliji kas czia buvo pirma 
ir kas dabar yra. Kitą kartą 
Vyskupas laimino žmoneles, 
sziądien kiaulės ir žydai; su 
maskoliais slankioja. Mat 
paskutiniejie žodžiai vyskupo 
Simano Giedraiczio iszsipyldė, 
Dės jis mirdama isztarė, kad 
po jo smerezia czionai gyvens 
maskoliai ir žydai. Szventa 
teisybė, po vyskupo mirimo 
dvaras teko maskoliams, o tie 
atidavė žydeliams ant randos. 
Tokiu budu viskas, kas neszė 
paminėjimą vyskupų, tapo isz- 
naikinta. Sziądien tą visą
dvarą valdo ant randus žemai
tis ir jam sekasi ūkė labai ge
rai, o pats maskolius netur ką 
valgyti, nės tūjau^ prageria vi
są arendą gautą( už dvarą. 
Alsiedžių parapijos didumas 
priguli prie vidutinių, valsz- 
ežius yra labai didoka, žmo
nės labai szaunus kaip dorisz- 
kai, taip ir dvasiszkai, girtūk- 
tystė nėra didelei prasiplati
nus ir ukes veda labai gerai. 
Tiktai jie iki szioliai tebesi 
gaili savo filijos Kęstaczių 
arba Rokitų, kuri tapo 1886 
metūse Maskolių iszdraskyta.
Alsiediszkiai parodė savo mil- 
žfniszką drąsybę ir iszturėji- 
mą, gindami sz. bažnytėlę per 
ilg4 l«i ką su pasisekimu. 
Alsiedžiūse yra taippat dėl 
žmonių szkala, kur Maskolių 
misijonorius varo savo agita
cijas; ale nabagui labai sunku 
prisieina suktis su Alsiedisz- 
kiais, nės skaitlius vaikų vis 
n&ažinasi kožną metą, o para- 
pijonys nori palegva su visu 
uždaryti tą szkalą. Dūk Die
ve iszsipildyti — jumorams ir 
naudingiems užmanymams. 
Kas atsieina vahzcziaus, jie 
jau seniai veda didelę karę 
priesz Maskolių biaurius už
manymus. Sztai kas atsitiko

džių valscziuje. Alsiediszkiai 
labai patiko posredninkui, 
kurs užsimanė czionai apsigy
venti, idant greicziau taip 
prieszingus žmones suvaldyti 
ir į savo nasrus sugriebti. 
Persikraustęs į Alsiedžius tū 
jaus pradėjo savo užmanymus 
garsinti žmonėms. 1 Visupir- 
ma posredainkas užsakė valsz- 
czionims, kad pacztą (krasą) 
geriau sutaisytų, arkliai kad 
butų po 150 rublių, o vežimai 
vėl brangus. Alsiediszkiai 
nenusigando tokių maskoliaus 
užmanymų, bet gerai apsimis- 
lyję susirinko ant rokundos' į 
valszczių. Czia sekretorius, 
vaitas su Storasta praneszė no
rus pono posredninko ir norė 
jo viską pagal jo norą pada
ryti, nės jie ėjo po masko
lium. Ponas sekretorius bu
vo jau suraszęs czielą protoko 
lą ir norėjo, kad vyrai pasira 
szytų; ale tie visi poneliai bu
vo kaip su kulka perkūno nu
trenkti, kada iszgirdo ukinįjcų 
smarkų balsą, kurie szaukė, 
„mes to nepriimame ir nepil
dysime“, visi protokolai tapo 
ukinįkų suplėszyti ir apszaukė 
suvisu pacztos nebesamdyti, 
bet važiūti, kaip kas turi. 
Nors tokiu budu visi poneliai 
gavo smarkiai per nosį, ta- 
cziaus jie nenustojo vilties ir 
mislijo viską pataisyti, apsuk
dami mužikam* galvas, 
ukinįkai, 
szaukė priesz tūs užmanymus, 
tapo apszaukti maisztinįkais 
ir pasodinti į kalinį ant 5 die
nų. Isz to norėjo ponas pos- 
redninkas su savo tarnais pa
sinaudoti, suszaukdamas 
isznaujo susirinkimą, bet uki
nįkai ir dabar nenusigando, 
ir apent vienu balsu szaukė, 
kad jie prie to pasiliekta, ką 
pirma nuszaukė. Ką girdė
dami visi poneliai nuleido no
sis. Szįmet nū Kalėdų pra
dėjo jie važiūti kelionėn su 
savo arkliais ir vežinais, ir 
ponas posrednįkas, priesz į 
miestą įvažiūjant, iszlipa ir ei

Tie
kurie labjausiai

Taip Alsie-
ui

na pėszczias, nės jam gėda va
žiūti prastame vežime. Alsie
diszkiai nesėdėjo dar rankas 
nuleidę ir džiaugės, kad jie 
viražų gavo, bet pradėjo ir 
savo ponus gerai imti į nagą. 
Taip jie apskundė posrednį- 
ką, kad jis nekaltus ąsztūnis 
vyrus pasodino į cypę; dar 
tos bylos nepasibaigė, dūk 
jiems Dieve laimėti. Taippat, 
ponai posredįkas myli labai 
medžioklę ir turi daug gunt 
szu; jis kreipės prie ukinįkų, 
kad jie jam pavelytų visur 
medžioti; ale ir czia habagas 
nieko nepelnė, nės ukinįkai 
gerai žino, kad guntszai jų 
dirvai nutriptų ir iszgaudytų 
visus paukszczius. Posrednį
kas nieką nebegalėdama pa
daryti žmonėms, spaudžia jūs 
didelei kelius taisyti; ką pada
rysi, nors jie kartą biskį pa
vargs, už tai kelius turės gerus 
ant visados. Taip jtf6 Alsie
džiai nusibodo posrednįkui, 
kad jis ketos apent traukti 
laukan isz to miestelio su vi
sais* savo dideliais užmany
mais. Ponai, vaitas su Storas
ta, taippat nepaliko be koro- 
nės; ukinįkai jiems algos nu
traukė ant ketvirtos dalies, ir 
ketino jūs greitai iszmesti, 
iszrinkdami tokius, kurie eitų 
ne su maskolių iszviėno, ale 
su jais.

— Alsiediszkiai didelei gai
la savo garbingo kunįgo, 
kurs labai įtiko parapijonams, 
o už vis mažiems vaikeliams, 
kuriūs jis taip mokėjo prie 
savęs pritraukti su savo labai 
dailiu apsiėjimu ir dalydamas 
jiems visokes dovanas ir knį- 
gėlės. Jis taip buvo vaikus 
gerai iszmokęs tikėjimo ir do 
riszko apsiėjimo, kad tokių 
vietų, man rodos, ne daug ga
lėtų rasti musų Lietuvoje. 
Jis isz ambono žmones ragino 
prie mokslo ir skaitymo nau
dingų knįgų ir nesigailėjo 
skatiko. Tas stiprus lietuvis 
turėjo daug paneszti perse
kiojimų nū maskolių, kurie jį. 
visokiais budais žudė. Mat, 

ir Alsiedžiūse judoszių ne
trūksta — kriauczius Jonas 
Žalimas, kur nemokėjo pote
rių ir negavo kortelės pakol 
neiszmoks poterių, įpikęs už' 
tai ant kunįgo, apskundė jį 
maskoliams, kad jis sakęs isz 
ambono žmonėms pirkti lietu- 
viszkas knįgas. Maskoliai'api
pilę kunįgą jieszkojo lietu- 
viszkų knįgų. bet, nieko nera
dę liovės. Ale tam Alsiedžių 
judosziui nuėjo nemondriai, nės 
žmonės taipgi dūko ant jo, kad 
pasiryžo jį ant vietos užmuszti 
už tokį darbą, ką iszgirdęs jis 
greitai iszbėgo isz Alsiedžių 
ir valkiojas kame po Masko 
liją. Czionai yra vienas lie- ,* 
tu viszkas k romas ir krominį- 
kas turi keletą maszinų dėl 
vilnų karszimo. Alsiedžiai 
tur labai puikią bažnyęzią ir 
daugybes brangių bažnytiszkų 
apdarų. Pernai iszprovyjo 
jie didelį varpą, kurs dar kle
ve tebėra pakabintas, nės į 
varpuinczią netilpsta, dėlto jie 
budavoja naują;taippat bažny- 
ežios stogą dengs naujai. 
Bažnyczia stovi ant augszto 
kalno ir apaugusi milžinisz- 
kais klevais. Ant szventoriaus 
yra puikus vyskupo paveikias. 
Sako, kad senasis klebonas 
jau atsitrauks į altariją, kuri 
ežia jau seniai dėl jo puikiai 
yra isztaisyta; jis czion pergy
veno klebonu apie 80 metų. 
Alsiediszkiai jau ir kupcystę 
(prekystė), gerai varo, nės 
kiaules, galvijus, verszius, 
skauszinius ir visokes smulk
mes supęrka ir veža į didelius 
miestus. Czia žmonės jau ir 
silkes patys pardavėja; jie at
siveža ant rinkos keletą bacz- 
kų silkių turgaus dieną ir par- 
dūda pigiaus, kaip žydeliai ir . 
dūda gerą ta vorą; žmonės di
deliai perka nū tokių kupczių, 
nės jiems nebreikia eiti prie 
kokios ten žydėlkos pirkti, kuri 
su szudinomis rankoms graibo 
silkes, o sūrimą silkių visokių 
bjaurybių pripilia. Jau, rodos 
Alsiediszkiai neužilgo su visu 
užims vietą žydelių, kurie jau $
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gana prisigėrė kraujo musų 
Lietuvių. Alsiediszkiai dėjū- 
ja su paszaru, nės jie jo sakos 
tiktai pusėtinai telaimėję, 
kaip kitais metais.

Smakas.
_____________

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos,

• *

— Guthrie 0. T. 26 Sausio. 
Cheynne Co. buvo toks szaL 
tįsi kad keletas žmonių, ypacz 
moteriszkujų ir vaikų suszalo.

— San Autonio, Texas, 
24 Sausio. Važiūjant paša- 
tierftkam trūkiui viename va
gone tūlas pasažierius metė di
namito patroną į vagono pe- 
ožių; patronas explodavojo su 
tokia baisia šyla, kad peczių 
ir didesnę vagono dalį į szmo
tus suplėszė. Ant vietos tapo 
dvi žmogystos užmusztos ir 
szeszios mirtinai sužeistos.

— Chicago, 28 Sausio. Isz 
visų kongresų, kurie turėjo 
vietą laike coliumbiszkos pa
rodos, neatneszė dėl žmonijos 
tokių gerų vaisių (taip raszo 
liberaliszki laikraszcziai) kaip 
tikėjimų kongresas. Ant to 
kongreso tapo paszalinta tarp 
daugel tikėjimo sektų, libera 
liszku lementų, prieszingų vie- 
ns-kitai nūmonių ir mokslų 
ir tokiu budu susiartino jos
tarp savęs ir sutarė padaryti 
vieną tikėjimą, prie kurio ga 
lės prigulėti „krikszczionys“, 
„žydai“ ir „pagonys“. Dėl 
organizacijos tos naujos baž 
nyczios yra sudarytas komiter 
tas ir jam darbas gana klotin-
gai eina.

— Ohio 28 Sausio. Spru- 
ce(je, Hill, arti Bournevilles, 
atrasta turtingos minos aukso,
sidabro ir kitokių metalų, 
kaip kad priesz keturis de- 
szimtis metų Calif orui joj e.

— Berlynas,
Visa Vokietija 

25 d. Sausio 
nebesumano

kaip besidžiaugti ir linksmin
tis isz to, kad ciesoris Wilhel- 
mas II susitaikino- su prakil
niausiu ir karžygiausiu szio 
amžiaus Vokietijos vyru, ku- 
nįgaikszczių exkanceleriu 
Bismarku, kuris, taip sakant, 
sutvėrė Vokieczių ciesorystę. 
Vokieczių ciesorius Wilhelmas 
II užžengęs ant trono, ir maty
damas, kad Bismarkas, būda
mas tada vieszpatystės kance 
leriu, norėjo kėravyti visa Vo
kietija, praszalino jį nū minė
to urėdo. Dėlto Bismarkas 

f

ir jo daugybė, szalinįkų buvo 
labai supykę ant ciesoriaus. 
Bismarkas per keturis metus 
nevažiavo į Berlyną ir neva 
neatsilankė pas ciesorių. Vi
sa Vokietija buvo nei į dvi 
pusi perplėszta. Tai ciesorius 
matydamas, užsimanė dėl savo 
ir ciesorystės labo, nusižemin
ti ir susitaikinti su savo ex
kanceleriu: ciesorius užpraszė 
Bismarką atvažiūti į Berlyną 
ant jo gimimo dienos. Cieso
rius neva buvo prižadėjęs pa
sitikti Bismarką ant vagzalo. 
Bismarkas atvažiavo į Berly
ną, kame jį ciesorius iszkil- 
mingai priėmė ir publicznai 
kelis sykius, ant ženklo susi
taikinimo, iszbucziavo. Isz 
to Vokiecziai labai džiaugias, 
bet kiti, Maskoliai ir Francu 
zai žiuri į tai kreivomis aky- 
mis.

— Bulgarija, 26 Sausio. 
Maskoliai labai neapkenczia 
Bulgarijos kunįgaikszczio 
Ferninando dėlto, kad jis yra 
katalikas ir prieszingas jjų 
politikai; bet neįstengdami 
savo intrigomis ir visokiomis 
agitacijomis jo isz Bulgarijos 
iszvyti, ėmė savo rubliais sam 
dyti niekadėjus, idant jie jį 
užmusztų. Tacziaus iki sziol 
Maskoliams nenutiko, nės ta
po suimta daug jų samdinįkų 
žmogžudžių, kurie pripažino, 
kad Maskoliai vienam davė 
2,000 rublių, kitam 3,000 rub. 
ir t. t., dėl nupirkimo dinami
to bombų, kuriomis turėjo už-

muszti kunįgaiksztį.

— Belgijoje pradėjo vėl 
cholera siausti, taip tai mieste 
Namure 26 d. Sausio buvo 34 
susirgimai, o 22 myriai.

— Isz Petropilės. Nese
niai senatas davė daleidimą 
gyventi sostapilėse (Petropi- 
Įėję ir Maskvoje) visiems 
tiems žydams, kurie pabaigė 
tarnauti kariumėje, nežiūrint 
ant to, kū jie užsiima. Sziaip 
žydams, apart seniai ten apsi
gyvenusių ir prekėjų, neturiu- 
ežių tam tyczia daleidimą, gy
venti ten uždrausta.

Laikrasztis ^Graždanin“ ro- 
dija valdžiai nedūti uždyką 
asztūndienių paszpartų parų- 
bežiniems gyventojams, bet 
uždėti ant jų mokestį: sako, 
Valdžia turėsiant į 1,000,000 
rub. pelno per metus, o parų- 
bežiniai gyventojai nesivalkios 
bereikalo užrubežėje. Vienok 
valdžia vargiai paklausys jo 
neiszmintingjos rodos. O 
■  -■ 11  ■—  
ZST esztin.es.
(Kaip velnias iyčĮą neszė).
Tikras atsitikimas.

jiaraszė A. Aržulaitis.
L

Metūse 1863 isztiko antra
sis Lenkmetis. Lietuvos val
dytojom tapo garsus krauge
rys Muravjov‘as, kurį czia 
paskyrė caras Aleksandras II, 
idant lietuvių kraujūse pas- 
kandytų lenkų maisztą. Ne 
vienas žmogus, kaltas ar ne
kaltas, negalėjo tada pasakyti, 
kad jį rytoj M u ravjov‘ae ne- 
Xeps nuszauti arba pakarti. 
Visur buvo pilna skundikų ir 
daneszikų, su kuriais Murav
jovas dalydavosi nužudyto 
apskųstojo turtais. Tarp da
neszikų daugybė buvo žydų: 
neviens nudriskęs skarmalius 
sukrovė tada turtus už lietu
vių kraują.

Užsiėmė skundais ir Pane
munės Mauszius, nors buvo 
gana turtingas. Jis buvo 

piktas ant Pakalniszkių uki- 
nįko Gilaiczio užtai, kad tas 
vieną sykį prie visų jį iszko- 
liojo, sugavęs jį szventomis 
dienomis važinėjant per kai
mą ir perkant už pusdykę nū 
szeimynos daigtus pavogtus nū 
gaspadorių. Isztikus Lenk- 
mecziui, Mauszius atrado gra
žią progą Gilaicziui užtai at- 
kerszti.

Vieną naktį atėjo pas Gi- 
laitį keletas apginklūtų lenkų 
ir liepė dūti sav valgyti. Gi- 
laitis, norint nenorint, turėjo 
dūti, nės geru nepraszė. Ant 
rytojaus jau žinojo apie tai 
Mauszius ir, vos praszvitus, 
atbėgo pas Gilaitį.

— Asz žinau, tarė žydas, 
kad tu prilaikai lenkus; jei 
man tūjaus nedūsi 500 rub., 
asz tavę iszdūsiu maskoliams; 
pakars su paezia ir vaikais.

— Mauszuti, bijok Dievo, 
asz suvis lenkų neprilaikau: 
jie patys ėmė ir valgė, ką no
rėjo: asz nieko nekaltas.

— Kaltas ar nekaltas, jei 
nedūsi 500 rub., tai * nū mas
kolių gyvas vis neiszliksti.

Iszsigando Gilaitis: jis žino
jo, kad maskoliai nežiūrės ant 
jo teisumo, kad trokszdami jo 
turtų, jį vis nužudys arba isz- 
varys į Si beriją.

, — Mausziuti, tarė jis pro 
verksmus: prasikaltau asz 
priesz tavę; tu gali dabar ma
nę pražudyti, tu turi manę sa
vo rankoje: bet juk žinai, kad 
500 rub. asz, kaip gyvas, ne- 
maeziau: kur asz tiek daug 
gausiu? Nuleisk kiek nors: 
tegul jau bus gana 100 rub.

— Ne, atsakė Mauszius: 
man turi dūti 500.

Po valandai vienok jis ap- 
simislijo: jei apskųs jį masko
liams, tai gaus nū jų kiek, ar
ba ir nieko negaus, kaip tai 
tada , tankiai atsitikdavo: o 
kiek dar baladonės ir pavo
jingų žygių! Pertai jis vėl 
atsiliepė į verkiantį Gilaitį:

— Niu, dūk jau 400 rub.: 
asz ne toks brudas žmogus, 
asz ir turiu szirdį. Vienok
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Vienybe
Gilaitis neturėjo nė 400 rub.: 
jis ir vėl pradėjo praszytis ir 
derėti. Ant galo Susitaikė 
ant 200 rub. Visi kaimynai 
bijodami, kad Mauszius ir jų 
nepradėtų skųsti, suheszė po 
kiek katras galėjo, padarė rei
kalaujamus 200 rub. ir atida
vė Mausziui.

— Niu, murmėjo vienas sav 
Mauszius, iszeidamas isz Gi- 
laiczių: maskoliai butų gojų 
pakorę ir jo turtą paėmę, o 
asz ką isz to bueziau turėjęs.

— Bus jau man ir tiek ga 
na, tarė jis vėl povalandai; ežiu- 
pinėdamas ir cziarsz gindamas 
200 sidabrinių rublių: i bus 
jau man ir tiek gana: kad tikt 
Pievas po tiek kasdien pelny
ti daleistų, tai ir taip jau bu
tų labai gerai: nepoilgam visi 
gojai taptų musų bernais, o 
mes žydai butume jų valdo
nais, jų karaliais, kaip tai 
mums Dievas pažadėjo. Dar 
pereitoje subatoje rabinas gra
žiai tą prižadėjirpą iszguldė, 
darodinėdamas, jog jau neuž- 
ilgio ateis Mesijoszius: kad 
tikt žydai neturėtų ant kriksz- 
czionių nė mažiausios miela& • * szirdystės, kad tikt jūs tarp 
savęs pjudintų, o supjudę vi
sus nuplėsztų alei skatiko ir 
paverstų į savo bernus.........

Ir ilgai dar ilgai skarrūalius 
Mauszius svajojo apie tą bu- 
aianezią žydų karalystę, ku
rioje ir jis pats, nors nuskuręs 
skarmalius, bus jei ne kunį- 
gaikszcziu, tai bent kokiu je- 
narolu, ir turės po savo val
džia tukstanezius krikszczio- 
nių — bernų. ....

II. j
Praėjo keletas . mėnesių. 

Maskolių ir lenkų gaujos per
stojo jau traukęsi po Panemu
nei apygardą. Žmonįs jau 
koneužmirszo Lenkoaeczio 
baisybių, ir visas gyvenimas 
sugrįžo į tas paezias vėžias, 
kuriomis pirmiaus bėgo.

Pakalniszkių pirtyje talka 
mynė Gilaiczio linus. Talka 

- buvo didelė; buvo užpraszyti 
kone visi Pakajniszkių vąiki-

jie bėnai. Iszmynę linus, 
tamstant susirinko į Gilaiczius 
ant vakarienės. Pavalgę už
sirūkė ir pradėjo linksmai 
sznekucziūti, baikauti ir jū- 
kauti.

— Bepiga, vyrucziai, dabar 
jūkauti,įtarė Gilaitienė: dabar 
jau nė negirdėt apie masko
lius ir lenkus. O kaip dar 
ežia seniai visas kaimas drebė
jo, kad Mauszius maskoliams 
neapskųstų.... Vos atsipir- 
kome, sudėję 200 rublių.

— Ar žinot ką, vyrai, tarė 
Jūzas, vienas isz talkinįkų: ar 
tai mes tam nedaverkai dova
nosime tiek pinįgų: eime į Pa
nemunę ir atimkime nū jo tūs 
200 rub. Y

— Ne, tai negerai, tarė kiti: 
miesto žmonės gali mus paimti 
už paprastus vagis, užpulti 
ant musų ir sugavę vieną ar
ba kitą padūti į sūdą. Kele
tas isz jų davė kitokias rodąs, 
vienok visos jos, areziaus per
žiūrėtos, atrastos tapo netiku
siomis. Neiszmislydami nie
ko gero, norėjo jau pamesti 
arba bent ant toliaus atidėti 
visą tą užmanymą, kada Jūzas 
atsiminė apie Jokūbą Senvai- 
tį, kuris kamputyje sėdėda
mas, palengva leido isz bur
nos durnas po dumhi ir mis

— Na, o tu, Jokūbai, dėlko 
nieko nesakai! Tu turi ką 
nors sumislijęs, tikt mums ne
sakai. Kokią tu rodą dūdii

Visi apstojo Jokūbą ir lau
kė, ką jis pasakys: žinojo, kad 
ką Senvaitis iszmislys, tai vis 
pasiseks ir, jei ir nedaug bus 
naudos, tai jūkų visados bus 
iki valiai. Senvaitis vienok 
negreit dar atsakė: jis iszlėto 
iszmetė dar kelis durnus pas
kui isznarinęs pypkį, iszliejo 
isz jo sultis, įsidėjo į delmoną 
ir tada tikt, užsirėmęs ant sta 
lo, pradėjo sznekėti.

— Nėra ką ilgai apie tai 
mislyti. Sziądien pripūla žy
dų Nesztinės: velnias turės 
Mauszių iszneszti į mus dur- 
pinįczias, o mes jį iszten isz-

m. ,
Panemunėje pas žydų iszka

lą susitelkė minia dyvinai pa
sirėdžiusių ėsybių. Viena at
siskyrė isz jų tarpo, ir pasz- 
vakždėjus keletą žodžių ki- 
tioms, nuėjo į žydų iszkalą.

I Buvo tai Senvaitis, persirė
dęs į seną žilą ir peisūtą žydą. 
Jis liepė laukti, koliai, nuėjęs 
į iszkalą, neatras, kurioje vie
toje stovi Mauszius,’ ir nesu- 
grįsz pas jūs..

Perdengęs iszkalos slengstį, 
Senvaitis pajuto pirm visko 
troszkų, drėgną, smirdantį 
orą, taip kad vos galėjo atsi
kvėpti. Į Apsipratęs sziek tiek 
su tūm oru, jis žengė tolyn. 
Isz kala pilna žydų, kaip kuju 
primuszta. Ant, sienų žiba 

(daugybė plonų ■ žvakuczių. 
Viduryje tarp keturių stulpų 
ant augsztesuės vietos stovi 
senas, žilas žydas ir laikas nū 
laiko perskaito isz knįgų po 
keletą žodžių, ant kurių atsa
kydami kiti žydai pradeda“ 
baisiai greitai vienas užkito 
isz savo knygų netai skaityti, 
ne tai giedoti 

gelbėsime. Už tokį darbą tai 
nė Mauszius nepasigailės pi’ 
nįgų; ant galo — geru jo pra- 
szyti nė nereiks. Tikt imki
mės tūjaus už darbo.

Visi apsiėmė jo klausyti, 
nės panasziūse užmanymūse 
jau prie to buvo nū Seniai pri
pratę; laukė tikt jo prisaky
mų- .

Senvaitis paėmė ilgą, didelį 
maiszą, iszpjovė jojo szonūse 
dvi didelias skylias ir užmovė 
ant galvos Antanui Versziui, 
didžiausiam ir druczipusiam 
į visą aplinkinę vyrui; per 
skyles liepė jam iszkiszti ran
kas; ties akimis iszpjovė dar 
vieną skylę, idant turėtų per 
kur žiūrėti; ant rankų užmovė 
iszverstas kailinius pirsztines, 
o ant galvos pritaisė didelius, 
szakotus briedžio ragus. Patį 
maiszą jūkingai iszmargino 
įvairiomis kvarbomis.

— Na, Verszy, tarė Senvai
tis pabaigęs jį rengti: tu jau 
gana panaszus esi į velnią: tu 
neszi Mauszių į musų durpi- 
nįczias skandytu

Toliaus vienam isz vyrų lie
pė paimti neilgas kopėczias. 
Tris kitus, neseniai dar isz 
piemenų iszėjusius vaikinus rasti Mauszių, įpacz kad tai 
parėdė taipgi ant nedidelių, buvo nedidelis, menkas žyd ti
grei tų vę]niūkų su ragucziais, 
ir vūdegaitėmis. Keletui ki
tų vyrų liepė paimti po pūdą 
su žarijomis, o į delmonus — 
po bonką kerosino (gazo) ir 
kitų rukstanezių, o smirdan- 
ežių, daigtų, ypacz sieros ir 
deguto. Vaikams liepė nesz- 
tis visus kaimo karvelius, ku- 
riūs tikt galės sugaudyti; vi
siems kities vyrams — paimti 
po gerą lasdą, idant butų kū | tu, Antanai, iszgrusk visą lan- 
gintis, jei žydai užkluptų.

J keletą valandų viskas jau 
buvo surengta ir galima buvo 
eiti.

bet taip ūžti 
Visi žydai stati; 

vieni lingūja, kiti suvis nesi
judina, kiti kamszosi. Kiek
vienas užsisupęs su sklypu jū- 
dai dryžo audeklo; ant kaktos 
prisiriszę keturkampes sku- 
rines dėžutes, o rankas apsi
vynioję dirželiais.

Nelengva buvo tarp jų at-

kas. Ant galo vienok Sen
vaitis jį atrado po antru isž- 
kalos langu isz kairės pusės. 
Sugrįžęs pas savo draugus, jis 
liepė ? pastatyti po tū langu 
kopeczias ir užlipti ten Anta
nui, vaikams su karveliais ir 
vyrams, turintiems pūdus su 
žarijomis.

, — Kada asz rankomis su
plosiu, tarė ant galo Senvaitis, 

gą, szokk ant Mausziaus, imk 
jį po pažaste ir neszk į durpi- 
nįczias; jus, vyrifcziai, — už- 
pilkit ant žarijų kerosino (ga- 
zo), deguto ir sieros ir darykit 
liepsną, durnus ir smarvę; o 
jus, vaikai, — paleiskite į isz- 
kalą karvelius.

Tūjaus potam Senvaitis su 
likusiais vyrais pradėjo szvilp- 
ti, cypti,, bliauti ir staugti.' 

t
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Kadą Senvaitis suplojo ran
komis, Vetazy s su kumszczia 
iszmuszė ir nustūmė į iszkalos 
vidurį visą langą. Suskam
bėjo, sucziarszkėjo visa iszka- 
la.

—- Ai, vai gevalt, suriko žy
dai? 

J

Per iezmusztą langą pradė
jo eiti tamsus, kartus, smir
danti durnai ir lėkti iszgąsdinti 
paukszcziai, kurie skraidyda
mi ir daužydamiesi po iszkalą, 
gesino žiburius.

— Fejer, fejer (ugnis, ug
nis)! suriko žydai ir pradėjo 
grūstis ir stumdytis. Staigu 
per tą patį langą prasimuszė 
baisi, raudona liepsna, o isz 
liepsnos iszszoko baisus, bjau 
rus, szniokszcziantis smakas ir 
Užtūpė ant žydų, ką stovėjo 
po langu. Isžkaloje viskas 
nutilo. • Kiekvienas žydas, 
ųubalęs isz baimės, žiurėjo į 
smaką/tėmy dainas kiekvieną 
jo pasijudinimą ir minė, ar 
tikt ne jį patį ketina iszneszti, 
o gal ir ant vietos praryti.

Už lango vis cypė, staugė, 
szvilpė ir bliovė; per langą 
vis ėjo liepsna, durnai ir smar
vė. Isz liepsnos iszszoko dar 
trys nedideli, mitri velniukai, 
nutūpė szale smako ir pradėjo 
daryti jam taką, pliekdami su 
ryksztbmis stovinczius ant ta
ko žydus.

Smakas tū tarpu paėmė po 
pažaste Mauszių ir palengva 
pradėjo slinkti prie iszkalos 
durių. Nėviens žydas neatsi
liepė; tiktai, kada smakas 
žengė jau per slengstį, stovin
tis viduryje iszkalos rabinas 
nužemintai, nedrąsiai užklausė:

— Vieszpatie Belzebube! 
(taip žydai vadina Liucipie- 
rių) ar gi nė rabinų maldos 
negalėtų atpraszyti nū Tavęs 
Mausziaus?

Belzebubas vienok lyg isz- 
jūkdamas tikt nusibliovė, su
kvatojo, atsigręžęs pagrūmo
jo su kųmszczia ir užtrenkė 
dūris, palikdamas isikaloje 
deguto, sieros ir smalos sųiarvę.

Ųž durių dar sykį pakilo

Lietuvininku
džiaugsmingas pragariszkas 
(pekliszkas) velnių' kvatoji
mas, cypimas ir bliovimas, 
smarkiai sudundėjo žemė ir 
Mauszius isznyko.

(Dar neviskas)---- ■ r-ną T- ir 1 ' i^įįii------------'-------  

Isz Mtts tim Mtt
— Hazleton Pa. Draugys

tė SS. Petro ir Povylo 21 die
ną Sausio laikė savo mėnesinį 
susirinkimą, ant kurio, poat- 
likiniui įvairių draugystės rei
kalų, buvo kalbėta apie kan- 
kintinius Kražieczius, kurie 
praliejo savo kraują, apgin
dami szventą tikėjimą nū bar
barų Maskolių. Kalba nebu
vo ilga, bet ant kožno veido 
galėjei matyti susigraudinimą 
ir gailestį. Draugystė paau
kavo $3oo isz savo locno iždo 
dėl iszdavimo brosziurų. Pa
sitikime, kad ir kitų miestų 
draugystės neatsisakys nū to 
iszganingo darbo. Szitas už
manymas yra naudingiausis, 
tik turime dirbti nenuilstan- 
ežiai kas darbu, kas ska
tiku, o kraujas musų brolių 
Kražieczių atnesz mums gau
sius vaisius. Taiposgi 26 die
na lietuv iszkoje Bažny ežioje 
tapo laikytos szv. miszioe už 
duszias kankintinių; bet kada 
dievmaldystė atsiprovijo dir
bamoje dienoje, tai isz tos 
priežasties žmonių prisirinko 
labai mažai; buvo nutarta pa
darytį kolektą, bet musų kle
bonas matydamas mažumą 
suisrinkusių, nutarė padaryti 
kolektą po ateinaneziai pėdei. 
Draugystės pinįgai liko isz- 
siųsti ant rankų „Susivienyji- 
mo“ prezidento kun. Burbos. 
Vardan visos draugystės pasi- 
raszo. Komitetas.

— I/uzerne, Pa. (Milutie.') 
Gūdotinas Redaktoriau mel
džiu patalpinti sziūs žodžius 
į „Vien.“
Musų SS. Petro ir Povylo 

draugystė 21 d. Sausio laikė 
metinį susirinkimą, ant kurio 
buvo peržiurėtąs yiso pereito 

meto draugystės dalykų stovis 
ir atrasta viskas kūgeriausiai.

Potam vienas sąnarys pra
kalbėjo į susirinkusius bro
lius, perstatydamas jiems 
trumpoje kalboje apie reikalą 
riszimosi prie „Susivienyji- 
mo.“ „Laikas, tarė, broliai, ir 
mums risztis prie „Susiv.“, 
nės mes, gal, tame dalyke pa
silikome visų kitų lietuvių už
pakalyje, ar gi mums, broliai, 
negėda, kad jau visos beveik 
draugystės priklausė prie 
„Susivienyjimo“, nės sziądien 
jau skaitosi jame trys desziui
tis draugysezių, kūpu ir dau
gelis pavienių!“

Paskui buvo perskaityta 
„Susiv.“ konstitucija. Vieni 
pripažino ją už naudingą, kiti 
sakė, kad „Susiv.“ nori pada
ryti baudžiavas, kaip kad bu
vo priesz Lenkmetį. Nėra dy- 
vų, kad taip sznekėjo, nės ne
supratome „Susiv.“ naudin
gumo per tai, kad esame tam
sus ir neturime mokslo; tai 
mums visokiūse gerūse užma- 
nymūse daugiausiai kenkia. 
Po meetingui pasiliko ant sa
lės 11 vyrų, kurie sutvėrė 
„Susiv.“ szaką. Szakos per- 
dėtiniu iszrinkome Andrių 
Vaitulionį. Vardai prisira- 
sziusiujų: Andrius Vaitulio- 
nis, Motiejus Motiejūnas, Po- 
vylas Naujelis, Antanas Ja- 
kovonis, Benediktas Garbauc- 
kas, Jonas Lidiaka, Motiejus 
Povylaitis, Vincas Grigaravy- 
ežia, Pranas Miliauckas, Vin
cas Czernelis, ir Kastanta Va- 
liukonis. Visi užsimokėjo 
metinę mokestį po 50 c. Vi
so labo $5.50 c.

Tikimės, mieli tautiecziai, 
kad musų szita szaka su lai
ku pasididins, o gal ir visa 
draugystė prigulės; kaip sa' 
koma yra pradžia galvą laužo. 
Ir musų draugystė iszpradžių 
sunkiai stovėjo, o dabar skai
to jau į 60 sąnarių.

Lietuvių pas mus yra neina 
žai — į 200 vyrų ir 40 szei- 
mynų; taipogi randasi dvi 
lįetuyiszkos krautuvas if vie-
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na kareziama. Biznieriai pu
sėtiną biznį varo.

Nežinia, kad lietuviai pers
tos sėbravę su tais siurbikais 
žydais, kurie kaip kiaulės lan
džioja pas mus brolius, bruk
dami jiems savo supelėjusį ta- 
vųrą. Atsiranda tokių, kurie jį 
pėrka, nės mat jiems patinka, 
kad žydelis pavadina jūs po
nais.

Musų „Susiv.szaka szir- 
dingai sveikina „Susiv.“ per- 
dėtinius ir visus brolius tau- 
tieczius prigulinezius prie jo.

Motiejus Motiejūnas.

— Plymouth, Pa. Per ke
letą „Vienybės“ numerių bu
vo garsinama, jog- Plymou- 
tiecziai lietuviai darys tautisz- 
ką pasilinksminimą kokio dar 
nebuvo. Ir tikrai iszsipildė. 
Netik vietiniai, bet ir isz ap- 
linkių susirinko dikeziai sve- 
ežių, beje: isz Pittstono, Wil
kes Barre, o net ir isz Free- 
lando ir Hazleton‘o. Pusę po 
septynių prasidėjo dainavi- . 
mas. Daininįkai pirmiausiai 
pasveikino sveczius szią dai
ną dainūdami:
Sveiki broliai ir seselės, czionai .

susirinkę 
Isz Lietuvių parakvijos irgi 

isz aplinkių. 
Kaip gi ramu, kaipgi smagu 

mus sveczius matyti 
Ir lietuviszkai tarp savęs sziūs 

žodžius taryti: 
Tegyvūja mus tėvynė, mus 

brangi Lietuva!
Nors maskolius ją kankina, - 

dar ji nepražuvo.
Kol gyvūsim, ją mylėsim, už 

ją galvas d ėsi m, 
O svettautiszkai kalbėti nie

kad nepradėsim: 
Mes lietuviais gimėm, augom, 

, lietuviais ir mirsim,
Ir vis dirbsim dėl tėvynės, 

džiaugsmą kol patirsim. 
Pasilinksminkit sveteliai sua

ri n kime musų, 
Ar kas esat isz Lietuvos arba 

ir isz Prūsų!
Pokam sznekėjo trumpai 

gūdotinas kun. M. Pėža isz
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MtCarmel, lietuviszkos para yra jau kitokia gadynė, ko
pijos klebonas, apie Kražių rioje lietuviai ir mokineziausi 
kankintinius. Iszrodė kaip 
tai musų tautiecziams, gy^e 
nantiems tėvynėje, yra bran-! 
gus seven tas tikėjimas, už ku
rį net savo gyvastį peszven- 
czia. Tame dalyke ir mes tu- 
eime sekti savo tautieczius, ne
paisant tūlų savo brolių, ku
rie isz priežasties doriszko isz- 
tvirk imo Amerikoje netikt 
pameta sžventą tikėjimą, bet 
tankiai iszsižada ir Dievo, sa
vo Sutvertojaus.

Po sznektai daininįkai už
traukė skambią ir graudžią 
dainą: „Sudiev Lietuva“, 1)

1) Dainų knįga p. 8. 
kurios gaida ir žodžiai nevieną 
klausytoją sugraudino, o tūlos 
minksztesnės szirdies žmogys
tos net verkti pradėjo.

Kun. Žebrys sznekėjo apie 
reikalingumą tarp lietuvių 
vienybės ir sutarties. Pir
miausiai yra reikalinga vieny
bė parapijos ir jos draugys- 
ežių viename kampe, .toliaus 
jau yra reikalinga, idant tarp 
visų, įvairiose kampūse ir 
krasztūse butų viena *druta 
tautiszka vienybė kaip para
pijų taip ir draugysezių. To
ji vienybė yra „Susivienyji- 
mas“, kuris kas syk auga di
dyn ir drutyn, todėlgi, mie- 
liausiejie broliai, szelpkime jį 
ir laikykimėsi jo, o musų visa 
tauta pasirodys itvienas drū
tas vyras.

Czia jau daininįkai uždai
navo kariszką dainą: „Naujos 
službos parėdkas“ 2), kurios

2) Dainų knįga p. 314. 
kariszka gaida ir žodžiai taip 
vyriszkiems patiko, jog rodė 
si, tarsi jau kilnoja, kad eiti 
priesz savo tautos skriaudikus.

Kun. A. Burba labai trum-> 
pai sznekėjo, jog szi daina 
dar yra dainftjama Vilniaus 
gubernijoje tarp lietuvių, gy- 
venanezių nū didesnių miestų 
toliaus ir sakė, jog dar aname 
kraszte esą dar daug kariszkų 
dainų, užsilikusių nū senovės. 
Podraug iszrodė,^og sziądien

Bernataviczius, Baltrins Jana* 
Martinas U r ban as,

žieczių.
Ant rytojaus buvo laikomos vyczia, 

maldos už duszias Kražių kan- Vincas Barszoziauskas, Simas 
kintinių. Vienos sžV. Miszios Vaickulionis* 
buvo laikomos ant asztūnių, Isz viso J „Suslv.41 iždą)

neisisižada - savo kalbos, ne- 
tatp kaip kad pirmiau būda
vo: kas tapdavo turtingesnis 
arba jūdus rubus įgydavo, tas |antros ant devynių, o treczios | molęėta $2650 už sąuarystą Ir 
iszsižadėdavo savo kalbos. 
Todėl, sako, pasiklausykite 
dainos, iszjūkenczios lietuvį, 
pametantį savo kalbą.

Po perdainavinlui szios dai
nos! „ttiidkalnierių“ 8) dar 
kun. Pėža sznekėjo apie Lie 
tuvą: nū kurios mus niekas 
negali atskirti nei\ svetimtau- 
ežiai, nei juros marės, nei gi
lus vandenys, nei augszti kal
nai bei tamsus miszkai, jeigu j 
mes mylime savo tėvynę, ku
rioje gimėme ir augome, o dėl 
labo kurios visi isz vieno tu
rime dirbti.

Kaip daininįkai pradėjo 
dainūti „Pypkelę“ 4), visiems 
žmonėms pasidarė linksmus 
veidai, o nekurie ir saldžiai 
nusijūkė, kadangi rūkytojas 
anos pypkelės visus savo var
gus ir pažeminimuą užmirszta.

3) Dainų knįga p. 11. |
4) Dainų knįga 422 p. ' I
Perdainavus linksmą dainą: 

„Siuntė matuszė...“ Daini
nįkai užtraukė garsei „Sveiki 
broliai ir seselės“, kurią už
baigė ežiais žodžiais: 
Likkit sveiki, broliai, sesės, 

baigias musų dainos: 
Mus broleliai ir seselės tegul 

szokant mainos. Į * I I
Czia jau iszsiskleidė žmonės 

po salę, kurioje sveczių galėjo 
būti į 600.

Pasilinksminimas traukėsi 
ikt po dvyliktai. Per visą 
laiką taip dailei bovyjosi, jog 
hiekas nei vieno girto nematė, 
net tikri jenkės dyvyjosi ir 
gėrėjosi, jog lietuviai taip dai- L 
lei ir broliszkai moka links- 
Ūiintiesi be jokių vaidų ir gir
tybių. Už tai garbė jums, L 
Plymoutiecziai ir aplinkių lie
tuviai, jog visi broliszkai mo
kate linksmintiesi. L

Mat kožnas atminė, jog ant 
rytojaus reiks melstiesi už du- p 
szias brolių, užmusztų Kra-

Į ant desžlmtos. žmonių susi- $8 15 c. poAmertinės. Viso 
rinko į 600. Didysis altorius labo $8465. 
ir žibintuvai (liktoriai) buvo ———
apdengti jūdais kyrais, o ka- -^Kadangi visatine de* 
tafelius buVo papŪsztas daib monstracija Kražieczių reikale 
gybe žibanezių žvakių. Taip- yra nebetolų nės 4 d. Kovo, 
gi ant žmonių galvų žibėjo du Plymouthiecziai,, dėl didesnės 
stikliniu liktorių su daugeliu pasekmės, atidėjo, „mass-ihee* 
plasnojanczių žvakių. Visi į tingy“ ant virsz minė- 
karsztai meldėmėsi, trokszda- tos dienos. 28 d. ,szio mėne- 
rbų idant Augszeziaueis Viesz- šio buvo tik privatiszki pasi- 
pats pasigailėtų Kražių kan- [sznekėjimai apie tą dalyką, 
kintinių, atleistų jų kaltes ir 
pakviestų pas savę į dangisz- 
kas linksmybes, o gyviems 
idant vargų aszaras apszlūsty- 
tų ir jų kankynėse pridūti 
szventą kantrybę ir tvirtą už
silaikymą szventame tikėjime.

Pirm paskutiniųjų , Miszių 
buvo atgiedotos exequios, o 
po Miszių kun. Zlotorzinskas 
pasakė pamokslą apie tikėji
mą ir apie ’ baisės Kražieczių 
skerdynes per Maskolių už ti
kėjimą.

Kadangi daug ant ba
liaus sveczių buvo ir daugu-į 
mas lietuviszkų biznierių pri 
aidėjo prie jo, vieni dūdami 
alaus, kiti užkandos ir rūky
mo dalykų, atliko gryno pel
no ant parapijos naudos $256 
ir 86c. '

Vietinis.

—Wilkes Barre 28 d. Sau* 
šio vidur naktyje sudegė lie- 
tuviszko kriaucziaus matas 
namukas ir kas jame buvo bet 
locninįkas didelės blėdies ne
nukentės, nės namukas buvo 
apsergėtas nū ugnies.

— Plymouth Pa. Szv. 
Kazimiero draugystė, kaip 
buvo pereitame numeryje mi
nėta, 21 d. Sausio laikė metinį 
susirinkimą ant kurio užsimo
kėjo į „Susiv.“ ir posmertinę 
seni' sąnariai ir, ^ekantiejie 
nauji szv. Kaz. dr. sąn., prisi 
raszė prie Susiv.“, užmokė
dami metinę mokestį: Ant. 
Karpaviczius, Pranas Balko
nas, Vincas Czėpla, Stasys 
Szukis, Baltrus Kurmickas, 
Ignas Staduleviczia, Motiejus 
Stankeviczius, Paulius Poliu- 
nas, Ignas Plitnįkas, Raulas

— Chicago. Chicagos lie
tuviai jau vėl pabudo, bene 
Katastroja Kražiūse sujudino 
mukiszkius. Sziądien kur tik 
pasisuksi tarp lietuvių, iszgir- 
si apie tironybę Maskolių. 
Daugelis lietuvių, karsztesnio 
kraujo, dega atkerszinimu, 
bet sunku su matiku priesz 
saule kovoti, arba priesz vėją 
pusti. Tūlas lietuvys J. G. 
iszmislijo geriausią pabaudą • 
dėl Maskolių: 1) atspaudinti 
abrozus „Kražių Katastrofa“, 
kuriūs platinti tarp žmonių , 
visokiais budais. Jei butų 
naudinga, kad kiek viena lie
tu viszka bažnyczia pasirūpin
tų turėti abrozą, žinoma, ge
ros teplionės!

2) atgraiti teatrą „Kražių 
Katastrofa“ Chicagoje; jeigu 
medegiszkos pajiegos užteks, 
apvažinėti miestus Penselva- 
nijos, kur didesnis būrelis lie
tuvių apsigyvena ir atgraiti, 
augszcziau minėtą žaislą, idant 
sujudinti lietuvius ir atgaivj- 
ti jųjų tautiszką dvasią, su
tvirtinti katalikiszkame tikė
jime ir t,J, Tai atuesą ne-
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mažus vaisius dėl musų tėvy
nės, o taipgi pasigarsysime 
tarp svetimtauczių. Autorius 
minėtos žaisi os turi viltį at
siekti savo mierį; taipogi pa
sitiki, kad szis projektas tarp 
mylėtojų tėvynės ir katali- 
kiszko tikėjimo atras savo 
paspirėjus. Ant to mierio 
jau susitvėrė teatraliszka tru
pa, kuri aprinko P. V. Vaba- 
Pinską savo iždinįku su kauci
ja 200 dol., idant dėl kokių 
asabiszkų nesutikimų, arba 
per medegiszką stoką nepair
tų. Kaip girdėti, tai musų 
trupa rengiasi iszvažiūti priesz 
Sekmines.

Chicagoje taipgi atgraįtas 
lietuviszkas1 teatras bus 22 die
ną Balandžio, bene 2 žaislės: 
„Genavaite“ ir ,,Kražių Kan 
kintihiai“.

Trupa Chicagiszszkė kalėk- 
tavoja pinįgus ant to mierio, 
taipgi skolija po keletą dole
rių, kuriūs kasierius užtikrina, 
sako kaucija. Sziądien trupa 
savo ižde skaito suvirsz 50 dol. 
Turime viltį kad daugelis at
siras vieritauczių, kurie pa- 
szelps aukoms, arba pas kol i- 
jimu keletą centų.

Nėra dyvo, kad musų trupa 
1 renka ir skolina pinįgus, ži
noma visiems, kad aktoriai 
ukėsai neturtingi. Kiek vie
nas aktorius {stojantis į trupą 
privalo užmokėti 5 dol. kaipo 
įženga. Sunku atrasti tokių 
vyrų, kurie galėtų aukūti sa
vo spėkas, drystų leistis į svie
tą, tik vienįtėliai isz katali- 
kiszko tikėjimo ir tėvynės 
meilės.

Dieve padėk tiems pirmu
tinėms apjisztalaras ant teatra- 
liszkos arenos; geidžiu jiems 
geros kloties, o Lietuvai musų 
tėvynei gausingo vaisiaus.

A. M.
___________________________________________________

— M altana y City. Atsi
lankiau Mahanoye ir isz to 
turiu didelį džiaugsmą — pa- 
macziau, kad tenai nėra už 
gesus tėvynės meilė...

Tokį vaisingą ir malonįgą 

atsilankymą turiu pasidalyti 
su.,,Vien.“ skaitytojais. Isz- 
tariu nūszirdžiai aczių Maha- 
noyiecziams už jų triūsą ir 
medegiszką pasiszventimą dėl 
tėvynės labo.

Pasakysiu dėl ko taip augsz- 
tai gūdoju Mahanoyieczius: 
pas jūs užtekėjo žvaigždelė, 
kuri savo spindėjimu atgaivų 
no jūse meilės kibirksztelę, 
užsilikusią pas jūs iki sziai 
dienai. Pražydėjo tarp jų 
puikus kvietkelis, isz kurio 
žiedų tikimės sulaukti gau
singų vaisių. Nevienas mažu 
nusidyvys, sakydama j, kokius 
ten vaisius viliamės sulaukti? 
Trumpas atsakymas.

Tokius, kurie netik mums 
Amerikiecziams didelę naudą 
atnesz, ale ir tėvynėje vargs
tantiems mus broliams po 
Maskolių jungu. — Maliano- 
yiecziai, nežiūrėdami ant įvai 
rių prieszų ir trugdytojų, su
prato „Susiv.“ naudingumą ir 
rūpinas prie jo prigulėti. Ma- 
hanoyiecziai ėmė viens kitam 
sznekėti: mielas broli lietuvi, 
raszykimės į „Susiv.“, ar gi 
mes busime paskutiniais ant 
lietu viszkos dirvos! Turi
U n garai, Lenkai, Vokiecziai 
ir kiti visi savo ^Susivienyji' 
musa, o mes shaudžiame ir 
paisome ant tų, kurie raus 
pjudo viens ant kito, norėda
mi, suskaldę mus į mažiau
sias daleles, amžinai prapul- 
Ginti. Tai supratę, Maliano 
yiecziai prisiraszė prie „Su
siv.“ gana diktokame būrely
je, ir sutvėrė „Susiv.“ kūpą. 
Vardai jų bus apgarsinti 
trumpame laike „Vienybėje“.

Isz savo atsilankymo galiu 
pasakyti, kad szįmet Maha- 
noyiecziai užims placzią vietą 
ant tautiszkos dirvos.

Aczių jums broliai Malta- 
noyiecziai, darbūkitės ir to
liaus nežiūrėdami ant nieko; 
gelbėkite savo tėvynę ir savo 
brolius, kurie už szv. tikėjimą 
ir savo tautą kraują praliejo 
ir baisius kankinimus kenczia!

Turiu pasakyti, kad Maha

noyieczius labjausiai sujudino 
mass-meetingas, laikytas Kra
žieczių reikale, jie tada pama
tė ir suprato, kad Lietuviai 
tik susiriszę į vieną didelę kū
pą gali iszgelbėti savo tėvynę, 
liūsiais ir laimingais tapti.

Shenandorietis S.

Balsas Chicagiszkiu 
Draugyscziy in visas 
lietuviszkas Draugys
tes Amerikos.

Mieli Broliai Lietuviai!
Jau pora desziraczių metų 

perėjo, kaip mes lietuviai A- 
merikoje pradėjome trusinėtis 
dėl savęs ir lietuvystės. Prit
verėme daugel draugysczių, 
kurios atnesza didelę naudą 
dėl musų ir sziek tiek sutvir
tina mus lietuvystėje arba tau
tystėje.

Vienok pagal skaitlių drau
gysczių Amerikoje, jau reikė 
jo daugiau gero padaryti dėl 
lietuvystės. Kiek viena tauta 
gūdo j a ir augsztai stato savo 
didvyrius; apvaikszczioja at
minimus savo didvyrių arba 
mylėtojų tėvynės. rfūse at- 
minimūse padaro dideles ma
nifestacijas, stato paminklus, 
spaudo knįgas, atmusza mede
lius vardan savo didvyrių dėl 
ilgesnio užlaikymo nūmonėse 
žmonių. Apvaikszcziojimai 
garbingų atsitikimų ūmai bu
na užmirszti per visūmėnę. 
Bet paminklai, rasztai, meda- 
likai ir tam panaszus dalykai 
ant visados pasiliekti atminty
je žmonių. Kada tik pamato 
žmonės augszcziau minėtus 
paminklus, tūjaus pajunta 
meilę prie tėvynės ir isznaujo 
žmogus užsidega tautiszka 
meile.

1893 m. buyo metų musų 
garbės, jeigu mes tik mokėsim 
naudotis isz tos progos; tame 
mete sukako 100 metų nū gi
mimo musų didvyrio S. Dau
kanto, kurį galima vadinti tė- 
vu musų tautos. tampa pastatytas per žmones

Nevie.nur apvaikszcziojo lie- vienos tautos arba ponystės.

tuviai dieną jojo gimimo su 
iszkilnie ir džiaugsmu, bet ne- 
prieteliai musų tautos stebėjo
si su pavydėjimu dėl mus tos 
linksmybės. Tiesa ir lietuviai 
padarė sziokią tokią manifes
taciją, bet pagal užpelnus 8. 
Daukanto vertėtų mums lie
tuviams didesnę garbę ir at
minimą padaryti S. Daukan
tui. Jis.užsipelnė daug di
desnę garbę nū lietuvių, kokią 
jam atidavė 28 dieną Spalių 
1893 m., apvaikszoziodami jo 
gimime dieną.

Mes Amerikos lietuviai ga
lime padaryti S. D. didesnį 
paminklą, kuris patektų ant 
ilgų, ilgų laikų, tai yra, at- 
spaudinti ant atminties S. 
Daukanto jubilėjinę knįgą su 
15 paveikslų isz jojo gyveni
mo. Jau inteligentai Lietu
vos prisiuntė apszcziai mede- 
gos, tai yra rasztų S, D. su pa
veikslais į Plymouth Pa. ant 
to mierio.

Mes Cbicagiszkės draugys
tės, meldžiame visas lietuvisz
kas Amerikos draugystes, 
idant kiekviena prisidėtų pi- 
nįgiszkai ant spaudos minėtos 
jubilėjinės knįgos S. Daukan
to, idant padaryti amžiną at
minimą musų garbingam did
vyriui.

Dėl kogi mes Chicagiszkiai 
atsiszaukiame į visas draugys
tes ir vi«us Amerikos lietu
vius, ar dėl medegiszkos sto
kos, ar isz kokios kitos prie
žasties ?

Ne dėl to viengencziai, ras
tųsi mažu ir keletas draugys
czių, arba ir vienas lietu vys, 
kuris panesztų tūs kasztus, 
bet mes to netroksztarae.

Mes troksztame, idant tą 
garbingą paminklą sutvertų 
visi Amerikos lietuviai, idant 
toks darbas padarytų didesnę 
įtekmę ant musų brolių.

Žinote visi kokią vertę turi 
paminklai pastatyti per vieną 
žmogystą arba keletą, bet 
prieszingai, jeigu paminklas

r
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Toks paminklas pasiliekti per 
amžius svieto atmintyje, at
mintis jojo gyvAja ilgiau už 
tautą, dėl to ir garbė didesnė ir 
augsi tesnė.

Ziųoma isz svieto istorijos, 
jog kiekviena senovės tauta ir 
dabartinė dėl paminklo pasta
tymo savo didvyriams, renka 
pi°ig,ls turtingiausio iki 
vargingiausiam, o ta daro vie
ninteliai dėl iszaugsztinimo 
savo garsių vyrų, dėl prapla
tinimo jų garbės, dėl didesnio 
supratimo žmonių, dėl ilgesnės 
atminties, idant parodyti^ jog 

tur
kas ta

Ba

visa tauta nd vargszo ik 
tleozio supranta ir tro 
garbės dėl savo tautos, 
issaugsztinimas savo didvyrių 
ir jų skaitlingumas, kelia 
bę savo tautos.

Už tai ir mes lietuviai seki- 
me paveikslą apszviestų tautų, 
tai yra, garbįkime ir gAdoki- 
me savo garbingus didvyrius, 
kelkime jūs, o tūm ir pats pa
sikelsime.

Dėl stipau 
kanto jubil 
daug nūm

gar-

o S. Dau- 
knįgos bus 

padAta, kaip 
tai: 1) Daryti balius ir grajiti 
teatrus, 2) rinkti prenume ratą, 
bet sritie visi įneszimai nepa
rodo meilę prie tėvynės, tik 
viliojimas pinįgų isz žmonių.

Mes Chicagiecziai nuspren
dėme atapaudinti jubilėjinę 
knįgą kaaztu draugysezių vi
sos Amerikos. Aprokayome 
atapaudinti ne mažiau 20,000 
egzempliorių, idant ta knįg& 
galėtų prasiplatinti tarp ' 
vių ir gaivinti tautiszką
M-

Minėtos knįgos kiekv
draugystės sąnaris, aukavusios 
pinįgus ant spaudos, apturės 
dyką vieną egzempliorių.

Prekė knįgos turi būti ma
ža, idant ir vargingiausias ga
lėtų nusipirkti.

Pinįgai už pardAtą knįgą 
turi būti apversti anttėvVnisz- 
kų dalykų, per nutarimą vi* 
sAmenės.

Vardai visų aukavusių
draugysezių aut jubjlėjinės

ietu- 
dva-

ienas

mSt* Mas

knįgos, bus patalpinti knįgo- Lukoszevy ežius, 
je.7 i

Chicagiszkės draugystės nu- Bubnys ir Andrius Lazauckas. 
tarė, kiekvieną aukAti po 15 
dolerių isz savo iždo.

Broliai Amerikos lietiiviai, 
prigulinti ar ne prigulinti į 
draugystę, nepasigailėkite ke- 
lėto dolerių ant taip prakil- 
naus ir garbingo darbo, t pasi
skubinkite su aukoms, idant 
galėtume pradėti tą darbą, 
kuris atnesz musų tautai gau
singus vaisius. f

Prezidentai > .Chicagiszkių 
Draugysezių: 
Pr. Draugys. sz. Kazim. Karat 

K. Andriuszis, 
Pr. Dr. Apveizdos Dievo 

St. Poceviczius.
Pr. Dr. sz. Jurgio

J. F. Dzialtva. 
Pr. Dr. Gedemino.

V. Vabalinskas. 
Pr. Dr. sz. Jono Kriksztitojo

Ant. Neveckas.
Pr. Dr. S. Daukantd I

F. A. Mikolainis. j
Užpraszome visus lietuvisz- 

kus laikraszczius, idant musų 
atsiszaukimą atkartotų savo 
szpaltose.

, Ant. Gulbi- Antanas Pajaujis isz Ply
nas, Bernadas Stumbrys, ^Ant. moutlVo užsimokėjo metinę ir 

. posmertinę.
\ Pavieniai: Martynas Saba- 
liauckas, Stasys Kazlauckas, 
Ona Kazlauckienė, Ona Sta- 
sienė Kazlauckienė, Ona Pe 
trauckienė, Magdė Rutebonie- 
nė ir Paulina Lasickienė. 
Po<mertinę: Rožė, Pailevyczie- 
nė. Pittsburghiszkės kū- 
pos užsimokėjo 6 sąnariai po- 
smertiiię, ir metinę 5 sąn., o 
nauji prisiraszė sekantlejie! 
kun. J. Sutkaitis, klier. Vac- 
lavas Matulaitis, Pius Loretits, 
Mikas Smaliukas, Marė Gu-| 
daitienė, v.S I <*J (>UV I J 4'1 O'~'    1 * O ’ L

Paulius Truszkauckas, Jonas pavalnais nekurie mus taUtie- 
Jurevyczius, Ant. Ęjzacikauc- ežiai pasirodo tame dalyke, 
kas, Motiejus Dainauckas, Kita vėla, 
Kazys Tamuszauckas ir Mikas jdarbūjasi 
Bagotaitis. ' 
Szv. Antano dr. užsimokėjo 18rtVQ jokios žinios. 

00 « 0 . I i ♦ . • t • . ♦ •

seniejie 20 sąnariai i 
mokestį, o nauji szie prisira 
szė:

Laiszkas i Redakciją
Godotinas Redaktoriau!

Numerije 3 „Vienybės“ į- 
žengtinis straipsnis paragino 
manę kelis žodelius dėl „Vie
nybės“ papieszti, kurie, tikiūsi 
veikiai taps užtėmyti. Užma
nymas *) atspaitdįti tam tikrų 
brosziurų n^yra kilęs Nort 
hampton‘e, (bet kaip jau pati 
„Vienybė“ praiieszė (N 1. 
1894) Skenandoall‘^ ir Malla- 

Jonas Grajauckas, I n°y‘uje; gaila tik, jog taip

Kas su Maskoliumpasidarė?/
Praneszė mums isz dviejų 

Lietuvos kampų, buk Masko* 
liūs sugrąžinęs iszplėsztą Kra- 
žiecziams bažnyczią, visus ka
linius iszleidžiąs ant valios, ir 
uždraudęs po didžiausia baus- 
me apie Kražius sznekėti.

Kiek tame yra teisybės, bus 
paskiau praneszta „Vienybė
je“. i

— Laukta buvo „naujos ga- 
dynės“, o ežia atėjo visai „Se
na“, gerai pažįstama isz savo 
mierių ir tendencijų.—

Pne„SusL“ prisirasze
Isz Forest City Szv. Jurgio 

draug. seniejie užsimokėjo 29 
sąnariai metinę mokestį ir szie 
nauji prisiraszė: JAzas Kaz
lauckas, Mikas Bagdonas, Ta-1 prisiraszė Jurgis Rėkus ir Ka 
mąs Sabaljauękąsj i Antanas]zys Rumžys iaz Wilkes-Ran’e,

nors ir smarkiai 
„už Kražieczius“, 

Forest City I bet nežinia kodėl nedūda apie 
. .. L——~ Taipan-

metinę | tikrai žinau apie kun. Pė- 
k žos agitacijas tarp savo para- 

Jonas Andžiulis, Vladas pijdnų (Shainohin‘e) ir ko- 
yezius, Petras Szaronis, lektas dėl broszuros, bet lai- 

| Pranas Kupcevyczius, Ant.kraszcziūse apie tai nei žode- 
Paulauckas, Paulius Sodaitis, bo!—Shenandoriecziai (ku- 1 
Stasys Juknevycziųs ir Jūzas b’ie pirmiausiai- pakėlė balsą 
Dridas. Pittston, Pa. Szv. už Kražieczius) iszreiszkė sa- 
Kazimiero dr. užsimokėjo po- vo norą, kad visdse miestūse 
smertinę 24 sąnariai; seniejie, lietuviai darydami protestus 
22 sąnariai užsimokėjo metinę priesz Maskolius ir už tarda- 
mokestį, o naujų prisiraszė: mi Kražieczius, įrengtų tam 
Andrius Pateckas ir Antanas tikrus „Kražių kankįtinių Ko- 
Judeka, isz pavienių posmer- mitetus“, kurte susinesžę tarp 
tinę užsimokėjo 3, o metinę - savęs, iszrinktų vieną centra- 
mokestį ir 4 sąnariai. bszkąjį komitetą, idant tokiu

Isz Oakdale St. Pa. prisira- budu geriaus sektųsi agitacija, 
szė: Ant. Vidanta, Jonas JA, Apgailėtina labai, jog lietu- 
sis ir JAzas Czaros. viai kitų miestų tos rodos ne-

Kun. A. Burba. nori priimti. Visi Amerikos 
NA Pittsburghiszkės kilpos \/sūduviai turi pasirodyti ne- 

suturėjau posmertinės * ir me 
tinės mokesties 9,40 c. _ 
Chicagiszkės posmertinės mo- 
keaties— 1,65 c. NA dr. 
Szv. Ant. isz Forest City — 
14,00.------Jurgio — 22,00.
Antano isz Edwardsville 16,00. 
Valanczausko Plymouth 6,50c.

•A. V. Tepliuszis. 
Valancz. dr. Plimouth, Pa.

15 c. Prie Susivienyjimo

i \ tik su savo skaitliumi ir at- 
NA \karumu dėlei], sztaurės barba- 

r'ąjįetir gerai šuo r g anizutais. 
Vienybėje drutybėl Sveti m- 

taueziai matydami mus gerai 
aųorganizAtais labjaus g Ados 
ir sąjaus mums. Su Lenkais, 
ką yra perimti isz priežasties 
musų brolių iszpjovimo są- 
jausmu ir patrijotismu laiko

*) U/.inanymas yra kilęs Piy jnout- 
he; žiūrėk N 51 „Vien.“ (—93) 
įžengtinis straipsnis. Ę,



Lietuvininku
„žėl abn as d i e v m ai d y stes“ „m ass 
meeting1 us“, man ding, reikia 
labai mums apsižiūrėti. „Vie
nybė“ gerai padarytų, nors 
trumpai savo skaitytojams už- 
mįdama’ motyvus tų jų de
monstracijų. Neskaitydams 
lenkiszkų laikraszczių, nedaug 
galiu apie tai pasakyti, bet 
užtenka to, ką N 3 „Vieny 
bės“ randame. Kas link bro
szuros vėla man rodos pakaks, 
jeigu mes atspaudįsime lietu- 
viszkai ir angliszkai. Lietu
viszka broszįura, kurioje po 
Kražių sugriautosios bažny- 
czios ir paezios ,Įsl 
apraszymo, /patilps 
cziausi protokolai visų lietu- 
viszkų „mass-meeting‘ų drau
gysezių susirinkimų, laiszkai 
etc..., kalbantiejie apie bar
barybę Kražiūse, nūdugniniai 
galės supažįdįti kiekvieną su 
mus tautieczių padėjimu, Mas 
kolių szėlimu, barbarybe ir 
sujudįs *) tautieczius, jūs už
degs, suramįs, dadūs jiems 
drąsos. Angliszka broszura, 
kuri turi būti sutrumpinimu 
lietuviszkosios, taip pat leng
vai gali būti parupįta. Be 
reikalo „Vienybės“ redakcija 
abejoja, jog „mes“, t. y. Ame
rikos Lietuviai neįstengsime 
tų broszurų paraszyti, reikės 
„atsiszaukti į Europos Lietu 
vius“, kurie, kiek iki szioliai 
pasirodė, netaip jau labi kvo- 
pisi mums į pagelbą, kad ir 
svarbiausiūse dėl tėvynės rei- 
kalūse, jei nesuskambįsi do
leriais. Apie]] vokiszkas ir 
prancuziszkas broszuras ne-, 
reikia mums mislyti, nės Vo- 
kiecziai ir Prancūzai Ameri
koje dasižinos gana gerai isz 
angliszkųjų rasotų apie mus 
Lietuvių persekiojimus, o Eu
ropos Vokieczius, Prancūzus 
ir t. t. lengvinus supažįdįs su

ligentai. Mums reikia atsi- 
mįti, jog už daugelio graibsty- 
damiesi, mažai galime nust-

*) Apie iliustracijas nekalbu, n6s 
gal tai npsunkįtų jų įgijimą, ypacz 
Kr. bažn. paveikslų.

verti.
Ant galo kas link žėlabno 

apvaikszcziojimo 4 d. Kovo, 
kurį „Vienybė“ rodija „Su- 
siv.“ atlikti, tai man rodos, 
jog jau seniai „Susiv.“ vy
riausybei priderėjo apie tŽi 
pasini pįti. Kam, jei ne „Su
si vienyjimui“ v toki reikalai 
ypacz turi rūpėti? 4 d. Kovo 
netoli, reikia gana vikriai suk
tis, kad viską kūgeriaus su 
rengti. Žinome gerai, kiek 
laiko reikalauja prisirengimas 
atsakantis, užpraszymas isz ki
tų miestų draugysezių ir t. t. 
Kur nutars tąją vųūmeniszką 
demonstraciją, nežinau tai 
mus vadovų dalykas, bet asz 
padūdu užmanymą, kad ke
lios (G ar 7) nedėlioms pir- 
minus visi patirtų ir žinotų, 
ant kokio adreso siųsti laisz- 
kus ir telegramus, simpatizū- 
janezias su taja tautiszka de
monstracija. Tai labai svar
bus dalykas! Telegramas ge-

j e kalboje, kad lengvi aus ga
lėtų patyrti svetimtaucziai 
apie ką ežia einasi. Tūm tar 
pu bus gana, laiko neturiu, 
reikia žiūrėti, isz ko dūną val
gau.

Žinomas.

Sujudėjo jurios marios, su
siūbavo vilnims vandens 
krūtinė. Apsiniaukė dan
gus, oras paplūdo ruku, kaip 
durnais; sužaibavo ir pradėjo 
dundėti perkūnijos. Pakilo 
viesulai, sumiszo dangus su 
žeme, pradėjo, girdėtiesi, ju
dėti veidas žemės; geriaus pri
siklausant kas kartas aisz
kiaus ir aiszkiaus pradėjo- gir
dėtis szaudymai isz armotų, 
kariumenių ėjimas, dundėji
mas žemės nū trepsėjimo, d au
gybės raitųjų. Tai buvo va
karinių karalysezių kariume- 
nė su ginklais ineinatį į Lietu
vos žemės ir Lenkų dėl pavei 
kimo Maskoliaus, ano Maloko 
pranaszauto, kuris ryja žmo-

nės, arba teisingiaus dėl kurio 
yra kaujami žmonės t. y. už- 
muszama dvasia žmogaus arba 
ir tikrai nužudomi žmonės 
vien dėl jo kraugeringumo. 
Seniai jau laukė szeszta pa
saulės dalis,. vaitodama po 
jungu to Rytų Piktojo Siau
būno. Kaip be rasos ir lietaus 
žemė, taip visa Maloko arba 
aiszkiaus Maskoliaus i

peczio upės, atsiekia Dnieprą, 
prijima Latvius už savo vai
kus ir parodo Lietuviams, kad 
jūs prijimtų ir pripažintų už 
brolius.

Lietuva radosi valna! Nie
kas ant jos nėra ponų: ana 
lygi kitiems karalaras ir ka
ralienėms. Lietuva linksmi
nasi: Lietuviai visi apsiszarva- 

szalys vo. Sztai pulkai lietuviszkos 
per 1,000 metų būdama uždą,- kariumenės szimtus tuketan- 
ryta nū europiejiszkos civili- CZ’U ramina, i
zacijos (apszvietimo), neisz- 
davė nėjokio vaisiaus ant 
linksmybės anoms žemėms. 
Atėjo laikas pranaszų pažįmė 
tas, kad giminė, kuri turi vi 
duryje žemės t. y. vidurinės 
Europos vieszpatystės, turi 
užmuszti bjaurų Mal o ką-Mas
kolių. Prasidžiugo visa žemė. 
Sugrįžo pražuvus viltis Senai 
Gedimino Lietuvai. Atgijo 
visi lietuviai, kūdikiai stojosi 
vyrais, seni prajaunėjo, o jau
ni deszunteriopą šylą įgijo, 
moterys ir mergaitės vyrais 
stojosi. Rankas nuleistas su- 
sistiprino. Prapūlė tarp lie
tuvių nesutikimas, neteisybės 
ir girtavimai su paleistuvys
tėmis. Pasibucziavo brolis su 
broliu. Kaimynai malones
niais paliko už tikrus brolius 
ir seseris. Visi Lietuviai pa
sijuto vaikais vienos Motynos- 
Lietuvos. Lietuva labai di
delė, graži ir augszta stojosi 
tarp savo vaikų. O kad labai 
graži stipri ir galinga pasiro
dė, visi apie ją pradėjo kalbė
ti ir dyvytis, kaip galima bu
vo užmirszti ir nepažinti taip 
gražios Lietuvos. O musų 
Lietuva stojosi jauna: galva 
iszkelta, szaukia isz visos pa
saulės savo vaikus irįrankas isz- 
tiestas prijima, priglaudžia jūs. 
Jei kas norėtų ką piktą daryti 
po kojomis Lietuvos sudėti 
visi 8zios gadynės geriausi 
ginklai, kuriūs dalyja savo 
vaikams, kad patys gintųsi il
gintų Lietuvą savo motyną. 
Lietuva didelė, pilna ir gar
binga. Stovi ant Nemuno ir 
Dauguvos, tiesiasi lig už Pri-

, rodydamiesi su 
ginklais, giesmėms ir graji- 
mais jaunutei Lietuvai. Le
kia Maskolius savo sziaurių 
lindynėn: užgėdintas, perga
lėtas ir apkapotas, 'kaip žvė
rys nelabas, kuris kramtė 
žmones. Nutyla audros, nu
siblaivė oras, sugryszta vaka
rų kariumenės namūsna, idant 
užsij-imti mokslais ir namų 
darbais ir pasiliekta valna Lie- - 
tuva.

Lietuva ant visados, tarp 
palaimos tarp bėdos. . ..

Lietuva, ant visados.

Kaip jau daugumas žinote,'. ‘ 
iszėjo labai graži ir naudinga 
knįgelė: ,,Tiesos Žodžiai apie 
pamatinius tikėjimo dalykus“. 
Labai butų velytina, kad 
augszcziaus minėta knįgelė kū- 
labjausiai prasi platį tų tarp 
Amerikos lietuvių. Kalba la
bai graži ir grynai lietuviszka. 
Nebeto, kad kur nesirastų ko
kio sakinėlio ne vietoje ar 
ženklelio, bet tas knįgos ver
tes nebiskio negadina. Aisz- 
kumas klausymų ir atsakymų, 
o dar ir patsai iszguldymas pa
keltų mislių lobai gražus ir 
suprantamas; paveikslai dau
giausiai iszimti isz Szmidto ka- 
takizmo labai atsakanti ir ilgai 
laikosi atmintyje skaicziusio.

labai reikalinga sziame laike: 
dabar musų gudragolviai už- 
kvieczia ant disputų apie Die
vą, sz. Bažnyczią, apie žmogų 
ir nesmertinumą duszios, szitai 
minėta knįgelė ir szneka: apie

' t. ♦ r
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Vienybe
Rev. M. Pėza M t. Carmel
A. Mockevyczius „ \ „
J. Medelis „ „
V. Daimanta Plymouth
V. Novikas Luzerne

Dievfy tikrą tikėjimą, szv. 
rasztą, pasaulės ir žmogaus 
sutvėrimą, ir duszios ne^mer- 
tinumą. Szita knįgelė, boda
ma labai graži, kaip lanka 
pilna žydanezių kvietkų ir 
kvepianezių žolių, užims kjiek 
vieną lietuvį ir daug nupratįs 
nū skaitymo nepadorių tara- 
daiku. Szita k u įgėlė taiposgi 
isz knįgų ir tikineziujų pusės 
yra atsakymu bedieviams, no 
rintiems su kunįgais disputą- 
voti apie dalykus tikėjimo. 
Jei „bedieviai“ nori apie mu
sų szvento tikėjimo tiesas da- 
siiinoti, tegul pirmucziaiisiai 
perskaito minėtąją knįgelę. 
Redakcijai isz savo’ pusės tokį 
perlą, kaip minėta knįgelė, isz- 
pftla apgarsinti ir padėti 
einamą prekę. Vyliūsi, 
daug jaunų lietuvių, mylinezių l^yvenim 

vainoję valandėlėje pasiakai- Tstoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos

S. Laurinaitis Elizabeth

„2,00 
„2,00 
„2,oo 
,,1,00 
„2,00
„2,oo 
„1,00

$2.25 ir 2.75c. 
h •»» $2.00. 
1.50c. Ir 2.00c.

,, 75c.

75c.

ton- 
<ad

pargabentos isz užmarės:
Maldų knįgos.

Aukso Altorius, arba Szaltlnls danglszkn skar- 
bti 2.25c., 2.75c., 3 25c., 4,00c., 4.50c„ 5.00 Ir 5.50c. 
Senas ir naujas Aukso Altorius 
Garbe Diewuj ant auksztybės ,, 
Balsas Balandėlės 1.25c.,
Knlnga giesmių arba Kantlczkos 
150 Psalinu Dowldo karaliaus ant

paveikslo kantiškų

Istoriszkos dąasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vleszpatles Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
storija seno Įstatymo „ ,, „

Gyvenimas Marijos ,, „
Menuo -tzwenczlausios Marijos Panos 
Sopulej Motynos Diewo ,, „
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais 
Gywenimaj Szwentuju, ant visų mętų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczla Ir ketvirta 
dalis už kožną dal| po ,, ,, v

iae szv. Benedikto Labro
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente

75c. 
25c 
35c. 
25c. 
30c. 
90c. 

1.25c.

75c.
10c.
40c.

tyti. norės parsikviesti „Tiesos istorija Lietuvos „ „ i ' uoc.
’ 1 ' Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c.

Apllnkrasztis kun. Petravyczlaus i Vilniaus 
džlakonystėe kunlngus 1870 m. „ 10c.

Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 
nedėkingi, graži kn(gntė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais nd pat 

krikszto Lietuvos

tyti, nor
Žodžiai“.

Kun. J. Zebriė.

— Petropilė: 31 -Sausio.}^ ,, tl A*, t ' ■ Zlponas bei žiponė
Cara-j sunkiai serga ant plau- Į Žirgas ir valkas 

ežių uždegimo. Visos cerk
vės pilnos maskolių, kurie 
daužo kaktas į žemę, melsda
mi savo bogus dėl caro 
tiuszkos sveikatos. Ir mes 
rime melstis....

5c.
50c.
25c.
40c
20c.

U-

DIDELIS BALIUS!
bus keliamas 5-tą dieną Vasario, 

1894 metą, ant naudos draugystes 
Vardan SS. Petro ir Po vyto. 

Luzerne, Pa. ant salės Miko
Paciukonio.

Užpraszome visus brolius ir se 
tęs po draugiai.

Tikietas tik

'SU

SO cit.

Vytautas didis Lietuvos kun|gaiksztis 
Apie senovės Lietuvos pilis ,, 

„Aaszra" keturių metų pulkldse apdardse 
po $1.25 knlnga, visas perkant

Knįgos poetiszkos.
I Senkaus Jurgis „ ,,
I Vltollorauda, puikus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn(gos 1.25c.
I Ddnelaiczlo pavasario linksmybės 
I Konradas Valenrodas —
I Tėvyniszkos giesmės —
Į Jdkaunoe dainos ,,

Naujos dainos „ ,
Birutės dainos ,, ,
Tėvynainių giesmės ,, 
Pirmutinis degtinė? varytojas pulki komedija 10c. 
Ponas Ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczio, 
Apysakos.

Palangos Juze, linksmi skaitymai ,, 
Kas teisybė tai nėmelas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo 
Pajudjkime vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrljotiszkoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
knlgutės „Kas teisybė tai nekaląs

Žiemos vakaro adynėiė, voklazkomV^dėm 
Mužikėlis v „ J 
Valkų knlngelė „ „ /

Moksliszki rankvedžiat ir 
kitokios knfyos

4.00c.

25c.

15C.
10c.
5c.

10c.
10c.
40c.

20c.

25c.

20c.

25c.
30c.

. 15c. * 
25c.

Gromatnyczia
•Ang. Tilžėje: siųsk „Ap.“: Dr. V. I Lietuvlszka Gramatika paraszyta 

Volonczausko, Box 236 Forest Ci Abėcėla
ir J. Vaiozis Box 183 Forest Slementorfna lletuviszkas

kunfgo Mlkolo Miežinio

City Pa.

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

naottio oi Hraszli.
“vienybe lietuvniku”.

M. Bender Ladd Ill.
A. Petriuckas Forest City

$2,<>o

»» 
Knlnga dėl Iszslmokinimo rokundų 
Knlnga dėl iszslmokinimo visas vietinės kalbos 15c 
Apie buwlmą Diewo ,, 
Griesznlnkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie trusą 
Talmudas ir musų žydai 
Szkala su kalba ,,
Prieszauszris ,,
Kaip {gyti pinjgus ir turtą 
Girtybė „
Genių dėdė, graži pasakutė kur Iszrodyts,

kaip Ubai svietą slogina maskolių valdžia 10c.

»»

o 
i*

H

10c. 
15c.
5c. 

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

Į Trumpa peržvalga lietuvystės darbų
I Amerikoje 20c , dėl perkupezių po 10c. 
Kalendorius ant 1889 m. 25c. Ir ant 1890 ra. 25c.

Įvairios dva^iszkos knįgos, 
\ Flliotea arba kelias j maldingą gyvenimą 
Pokills Szventųjų ,, '
Iszguldimas metiniu szweneziu 

labai naudinga knlngelė 
Mokslas Rymo kataliku „** ,,
Kas yra grlekaa f „ „
Nekaltybė „ ,,
Vartai dangaus „ „
Pekla, arba amžinas pragaras /
Arielka yra nddai; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 
Raktas | dangų „ 
Didžioji nedėlla ,,
Kaip Stimonlją ąuspakaJItl 
Vadovas | dangų „
Prlslgatavojlmas ant smerczlo 
Draugija dėl duszių „ 
Lletuviszkos miszlos „

Visokį Abrozėllai su maldelėmis po 5centus.

50c.
15c.

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

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

20c. 
50c. 
50c.

‘ 5C. 
10c.

DOGMOS SPAUSTUVES.
Lietuvos Istorija, nd seniausių gadynių iki 

Gediminui D L. K., paraszyta 1850 m., 
Simano Daukanto. Knlnga pirma, 

gaunama už 1,50c.
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalczlų 
paraižytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczlos, • „
Europos Istorija su žiamlapiais „ >
Lletuviszkos Daivos Isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemalczlų Motiejus Valanczlauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, ’ 
Dievaitis, atšaka szlos gadynės 
Aplėks Diewo „ „ „
Aukso Verszls, labai pulki drama
Bolestawas arba antra dalis Genowefos 
Du pujkns apraszymaj apie nedorybų 

žydo ir piktą augynlmą wajku $1,00. 
Eglė, žalczių karalienė ir Iszgrlovlmss Kauno 

pilies 1332 m., du puikus dram litui 
para«zytl Aleksandro Gužuczio, 

Hlstorlje grsžloe Katrukos ir jos visoki 
,, ,, „ atsitikimai

H istorijų apie gražų Mageloną, ilukterj karaliaus 
isz Neapolio ir apie Petrą kareivj 40c. 

Hlstorlje isz laiko Francuzkoe
„ „ vainos Afrikoj'

Istorija Septynių Mokintojų
„ „ ir Lietuvio Sapnas

Jurgis Aktoslawskis — -į-
Juozapas JConiiiezewskia, arba kankinimas

Unljotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Konstiti&ija dėl darbin|kų — 10c.
Namelis pustelnjko. — • -r- 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorlje isz lajko 

80 et.

1,00.
50 et, 
200c.

M

25 et.
20 et.

1,00 et. 
$1,00. 
20 et. 
30 et.

25c.

10c.

30c.

50c.
80c,

,, „ ponawojimo Ncrono
Pujkus apraszymaj tikru alsytiklmii Isz 

,, ,, czeau wajnos 1833 metu
Prawadnlkas angelekos kalbos neabdar.

40 et.
$1,00

abdftrytas $1,25.

P n j k u s apraszyinas apie Lietuvą „ $l,oo.
Rlnalda Rlnaldinas „ „ „ $1,50 et.
Senowes apraszymas apie Du k tory

„ „ Alypo Karejwio 50 et.
Sumyszymas arba bajinboui/ dydeles akla 
Tykra tejeybe iaz Siiwaikir^tibernlj'ja 15 et. 
Szwiesa Diewo ,, „ ',, «, 05 et.
Tltkua Persų Karalius, „ ,, 25 et.
Užsystanawlk ant to geraj „ u 50 et. 
Witaslr Korynna hlstorlje Isz lajko persekiojimo 

Bažnyczlos 8. per Deoklecljana 95 et.

Lenkiszkos kningos
maldų pargabentos isz užmarės.

VVestchniente duszy pobožnej, zbi6r nabožetatw 
i pietai z przydanlem Drogl krzyžowej, Gorzklch 
žali 1 paalmOw „ ,, „ „ „ 1,50c.

Zloty Ottarz czyll zblčr pabožeftstw dla chrzež- 
clan 1 katollkdw ,, ,, „ „ ,• 1,80 c.

Oltarzyk czyll zblčr nabožečstwa dla mlodziežy 
katolickiej ,, ,, ,, ,, ,, ,, 70 c.

Wyborek nabotehatwa dla mlodzleiy katolickiej 
50 c.

Maly zloty oltarzyk dla pobotaych dzleclka- 
tollcklch „ „ „ „ 45 cent.

i r*-—-.............. ■ ■■■■n ii.u. ■ ■■ sis.ay ■■ ip n ii m

ISTORIJA Katalikė Bažnyczios 

gaunama yra pas’ ReV? A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pas Re v. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztfija $Loo.

Uždėjęs kromą Pittstone, parda 
vinėju viską kiliui pigiausiai.

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

Pa« ,,Susiv.“ knįgių* kun. J, Zlo- 
torzynską galima szius dalykus gauti:
1. Europos istoriją------50 c.
2. Budas senovės lietuvių Kalnėnų
ir Zemaiczių------100 c.

Ir dėl „Susiv.u sąnarių.
3. „Susi v.“ ženklas auksinis—- 175c,
4. ---------------- sidabrinis 75 c.

„aVuaiv.“ Vyriausybė.

s ' -
$10 ir $20^ popieriniai tikri Confederatų 
pinfgai pb 5 centus kožnas; $50 ir $100 

po 10 centų kožnak; $1 ir $2 po 25 centus kožnas. 
Kas norite jų gauti siųskite pinigus po adressii 

tokiu: Chah. 15. Baiikkk. 90 8. Forsyth Street, 
Atlanta, Ga.

Pirma Lieluviszka Kolionija
po Mirdu „Lietuva” 

Grand Prairie, ARKANSAS.
Derlingiausi laukai isz visos valstijos A ik n n so.

apie pėnkes-dosziints tukstaezių akrų vienam gabale
po abiem* pusėms geležinkelio ,,Memphis & Little Rock", tarpo tų laukų randasi miestelis listen 
kur žmonės gali sutverti sav didžiausią ir puikiausią parapiją. Komitetas aprink^ tąją vietą kaipo 
geriausią dėl uždėjimo Lletuviszkos kollonijos.

Visoki javai dera labai gausiai, prietam auga boveina, o vaisei sodų puikiausi isz 
Suvienytų Valstijų. Klimatas sveikas, žiemos trumpos, o vasaros ilgos, karszczlų didelių nėra, 

sziluma lyginasi su Chicagos.
Vandu sveikas. Szuliniai gylio nu 20 iki 50.

Aplinkui Iszsidraikų stralpsnois puikios girios, fannorei gali gauti laukus su giria Ir be girios. 
Balkiai, lentos neiszpasakytal pigios dėl pasistatymo sav namų,

Mokosi $l,oo lez vlrszaus už kožną, o likusi minui iszsidalina ant 5 metų Iszmokesczlų.
Norintiejie tikrai dasižinoti apie viską raszykito į

Union Land Company,
163 ciifeoigro, iii.
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