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Plymoiilli Pa. 6 i Vasario.
avėn.ia, brangus 
ialikiszkęjo s vie-.

mes, be

Atminkime,

lai.
to, kurio sąnariai ir 
ttiviai, esame, todėl ir priva
lome elgtis taip, kaip mums 
szv. Bažnyczia prisako, idant 
galėtume su linksmybe laukti 
szv. Velykų.
kaip mes Lietuvoje būdami 
pęrleisdavome gavėnią ir kaip 
ją ten perleidžia musų seni tė
veliai, brangus broliai ir mo- 
lonios seselės. Nepameskime, 
ką gerą atsineszėme kūno bei 
duszios link isz szventos tėvy
nės ir nepaisykime ant tų, ku
rie, mindami po kojų savo tė
vų szventą tikėjimą, ir visus 
krikszczioniszkus paproezius 
nori ir mums jūs su didžiau
siu įnirtimu iszplėszti. Žino
kime, kad toki musų tautie- 
ežiai yra įsimaiszę tarp mus 
lietuvių kaip kūlės tarp kvie- 
ežių, kurios, isz arto žiūrint, 
iszrddo ant gerų kvieczių, bet, 
prisistebėjus areziau, galima 
patėmyti, kad po savo spaig- 
lėliais turi vietoje grudų jūdą 
dulkinį meszlalį, kuriūmi ter- 
szia ir gadina gražius kvieczių 
grūdus.

de- 
rei-

Broliai ant visatines 
monstracijos Kražieczių 
kale, ketvirtą dieną Kovo! 
Mes plymouthiecziai, kingsto- 
niecziai, vilkes barriecziai,

Isz Lietuvos.
— Idudvinavas. Iszėjus 

M. Akeli ui į Rygą, aptyko 
viskas apie Liudvinavą, jei 
neminėti mažo atsitikimo su 
Aleksa, buvusiu teisdariu. 
Važevo sykį Aleksa isz Kai 
varijos namon. Buvo jau ge
rai sutemę. Užklupo netikė
tai keturi vyrai ir sulaikę ve- 

pittstoniecziai ir isz kitų mies-I žinią, ėmė pilti kailį 
telių lietuviai, pradėjome teisdario, szaukdami, 
rengtis ant tos dienos. De- gavo vagį. Aleksa 
monstracija bus daryta Wil- sįtis, kad jis ne vagis, 
kes-Barrėje kaipo didesnia
me mieste ir dėl aplinkini^ džia. 
miestelių lietuviams labjau at
sakau czi am. Iszk ii minga 
dievmaldystė, sznektos lietu- 
viszkoje ir angliszkoje kalbo-1 antrą eilutę ponui, 
se bus laikytos Wilkes Bar
rels lietuviszkoje bažnyczioje, 
kuri dar nėra paszventįta per 
vyskupą.

Tenai taipgi bus daryta ko- 
lekta dėl iszdavimo žinomų 
brosziurų.

Tikimės, kad visos aplinki- angszcziaus, ar vėliaus, o vis vardžių, szaukdamas, kad bu- trisdeszimt metų klebonu bu-

tautiszkos

nių miestų lletuviszkos drau
gystės ims dalyvumą ant tos 
tikėjimiszkai
sz ventės. Užpraszome visas 
lietuviszkas draugystes ir pa
vienius padūti savo nūmones 
visatinės demonstracijos daly
ke į lietuviszkus laikraszczius.

Chicagiecziai lietuviai savo 
darbais ant lietuviszkos dirvos 
pereina jau visus kitus Ame
rikos lietuvius. Dūk Augsz- 
cziausis jiems pajiegas ir to- 
lesniai nenuilstb Visos lie
tuviszkos draugystės labai 
gražiai padarytų, kad, sekda
mos chicagiszkių paveizdą, 
nutartų paaukauti dėl iszda 
vimo brosziurų po kokį de- 
setką kitą dolerių; per tai 
draugystės nenusilpnėtų, bet 
parodytų didelę dėl tėvynės 
meilę ir prisidėtų prie gelbė
jimo savo tautos, savo brolių 
aszarose ir kraujūse plustan- 
ežių po maskoliaus kardu ir 
knutu.

buvusio 
kad su
ėmė tei- 
jis esąs 

leksa, buvęs Liudvinavo su- 
,,Aleksa? — mes jo ir 
jam. Tai tu Akelį 

suėdei? atsiimsi už tai!“ Tai 
kalbėdami tie vyrai sudavė da 

Aleksai, 
kaipo skundikui lietuvių. 
Reikia bripažįti teįąybę, kad. 
Aleksa gerai gavo, nespėjo nė 
vartytis, kaip anie pliekė.

Paženklinu tai, kad parody
ti, kad lietuvių nevidonams 

, ‘ nepraslaimi dovanai, ir ar

savo atsiima, kaip, matome, 
atsitiko su Aleksa.

Jau tam Aleksai isztikrųjų 
pradėjo nesisekti, matyti, kad 
ir Dievas žmogelį apleido: 
pirmiaus neteko teisdario vie
tos, kurią apėmė valdžios at 
siųstas lenkas, nemokantys nė 
žodžio lietuviszkai, taip kad i 
dabar Liudvinavo sude nega
lima lietuviszkai susikalbėti 
su ponu audžia; dabar vargszą 
(Aleksą) lietuviai paeziupinė- 
jo visai nemeiloras ir da rodos 
lyg to negana ir maskoliai ke
tina truputį jį pabausti: paso 
dįti į Kalvarijos kalėjimą ir 
tai, kaip gandas nesza, visai 
ne ant trupinai, tik ant visų 
metų.

Teisybę kalbant, maskoliai 
ant Aleksos visai neteisingai 
nė užklupo, lyg tartum pildosi 
tas priežodis, kad Dievas vie
niems dūda nuveidamas, ki
tiems pareidamas. Sztai už 
ką prie jo gudai prisikabino. 
Da kada Aleksa buvo Liudvi
navo audžia, turėjo jis nemen
ką susirėmimą su tulu kami- 
sorium gudu, su kuriūm pasi
elgė tikrai vyriszkai, už ką jį 
galima tik pagirti, o ne baus
ti, kaip dabar gudai daro. 
Mat, tas kamisorius turėjo ko
kį reikalą sude, bet kaipo ,,di
delis ponas“ nenorėjo ten sė
dėti ar stovėti, kur visiems 
paskirta vieta, tik persirangė 
per groteles ir atsisėdo tenais, 
kur ne jo vieta ir da pasidėjo 
savo kepurę ten, kur visai ne
priderėtų jos dėti. Aleksa, 
kaipo teisdarys, priminė jam, 
kad jis ne savo vietoje randasi 
ir praszė, kad isz ten atsi
trauktų. Visas tas atsitiki
mas buvo jau daugiaus kaip 
metai, dėlto, pamirszau, kaip 
ten toliaus dėjosi, tik tiek pa
menu, kad Aleksa neklausant 
kamisoriui liepė jį tarnams 
sūdo šyla isz ten iszgabenti. 
Tada kamisorius baisiai įdū
kęs pasakė, kad jis patsai isz- 
eisęs nemestas ir pradėjo visų 
sude ėsanezių klausinėti pra-

tų liudinįkais. Ukinįkai ty* 
ežia nei viens nesakė savo 
pravardės, kad nereiktų pas
kui liudįti. Praslinko pusė
tinai laiko, visi ikvaliai apie 
tai prisisznekėję aptilo ir už* 
mirszo, tik kamisorius visur 
landžiojo ir skundinėjo Alek
są, pakol nedastojo to, kad 
Aleksą apsudijo ant visų me
tų kalėjimo Kalvarijoje. 
Aleksa tūm tarpu apeliavojo 
augszcziaus.

sunku įspėti: gal but, kad lai
ką kalėjimo sutrumpįs, bet vi
sai nū kalėjimo vargu iszsi- 
suks. Ir nors p. Aleksa ken- 
ežia ar da kentės sziame atsi
tikime visai nekaltai, nės už 
pildymą savo priderysezių, tai 
vis-gi, rodos, kas kužda į ausį, 
kad yra ir toki nusidėjimai, 
už kuriūs pabaudimas ateina 
da sziame gyvenime. At* 
kreipus vėl antrą pusę to atsi
tikimo, dure į akis neszvankus ’ 
pasielgimas maskolių: jei 
koksai, kiaulė — gudas įsi* 
kraustys ne į savo vietą ir jei 
pildydamas savo urėdą paskui 
pasakys jam tas, katram pri* 
dera tai pasakyti, kad anas ne 
savo vietoje, tai už tai ant me
tų kalėjimo gali sūdyti jaib 
tik Maskobjoje, o rasi da ir 
Turkijoje. Kitur tikrai nu
baustų tokį kamisorėlį, kurs 
lenda, kur jam nevalia lysti, o 
ne sudžią, kursai tai primena.

Pradėjęs raszyti apie orą 
dėl įpatingumo žiemos, turiu 
pasakyti, kad sulyg sziol da 
sniego nebuvo, visur laukai 
jūdūja.
nors diktokai susimažino, 
tai kada 
kiaušiai 
laipsnių.

Szaltis d a vis laikosi, 
re- 

dasiekia 8, o tan- 
svarstosi tarp 4 ir 6

— Zarasų paviete, Kauno 
gubernijos. Skopiszkiuse bu
vo nū senovės dvi bažnyczios, 
viena parapijos, antra kunįgų 
Dominįkonų. Kunįgas
Skrupskis, kuris ežia pirm

v g - *
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vo, iszsistorojo, idant pakasa- 
votą po Dominįkonų bažnyczią 
tektų atgal dėl katalikų. 
Taigi paskiau parapijos baž
nyczia buvo paversta į koply- 
ežią, apie kurią kapus įtaisė, 
o Dominįkonų bažnyczią isz- 
tanyta kaipo parapijos. Bet 
prie Dominįkonų bažnyczios 
vArpnyczia rado sugriautą, per 
tai ežia su signatūra skambi
na,. o paskiau varpnyczioje 
prie koplyczios į varpus mu
sza. Iki szioliai dar negirdėk 
tis, idant, aname kampe dabar 
maskoliai kokią bažnyczią už- 
Imtų? ’

— PanedMo miestelyje bu
vo toks atsitikimas: Žmogus 
palikęs arklį su vežimu ant 
turgaus, praszė kito, idant pa
dabotų, o pats j į k romus pir
kinių nuėjo, i Bet tam gerai 
nenudabajus arklį su brikeliu 
pavogė. — Czia pat buvo ir 
antras toks atsitikimas: Atva
žiavo į kareziamą brolis su se- 
sere. Brolis nuėjo į miestelį 
dėl reikalų, o seserę paliko. 
Du vaikinai prie jos priėję, 
nuvedė į kareziamą, idant ją 
su gėralais pamylėti, paskiau 

, ir brolis atėjo, kuris prie to 
mylėjimo (czesnių) prigulėjo, 

’nri tų vaikinų aną priimda
mas. Paskui arktis staiga 
pražuvo, o jų gaspadoriai su-

• prato, kad tai an ris vagys 
czestavojo.

~ Czedasų parapijos % kle
bonas pirm dviejų mėnesių 

- staiga pasimirė; pirm to dar 
į kėlės dienas jis prižiūrėjo 
svadinimą obelėlių ir kasztonų 
savo klebonijos sode. Kaip 
susirgo siūlė jam daktarą, 

, bet ans abejodamas, kad tas 
ką jam gelbėtų, atsakė, vie
nok nedraudė, idant jam jį 
atvežtų. Kaip daktaras per 
vartus važiavo, tai kunįgas 
pasimirė, turėdamas 67 metus. 
Paliko ans savo broliam^, kaip 
žmonės sako, 60,000 rublių ir 
tastamentą. Dievė drik jo du- 
sziai amžiną atilsį!

n . • -f •,

— Panedžlyje, Iinų plrisz- rodė, kad didelę įtekmę lietu 
tas gerai-apsimoka, nės moka viszka kalba ant 
už aną po 5 rublius ant pūdo.

— Vilniaus r ėdy ba. Szvin- 
tenų pavietas. Adutiszkoje, 
kurios parapijoje lietuviai gy
vena, pamokslai yra sakomi 
lenkiszkai ir lietuviszkai.

— Radunyje, Lydos pavie
te, sako pamokslus panedėliui 
lenkiszkai ir lietuviszkai. 
Ano kraszto lietuviai labai* 
virsta į slavenus, gudus ir pra
deda savintis lenkisžką ir gu- 
diszką kalbą. Vienok daugel 
žmonių laikosi dar prie lietu- 
viszkos kalbos.

p. J. Kibartas straipsnyje 
„Charaktystyczne wyraženia 
žmujdzkie“ (Wisla 1893 r. 
Zeszyt 2. p. 317): „Charak- 
teristiszka yra pasaka apie že- 
maitiszkos kalbos atsiradimą. 
Seniau ant visos žemės viena 
kalba vartojama buvo. Po 
vienos karės Žemaiczirise žmo
nių pritruko: vieni iszmuszti 
tapo, kiti į vergystę pakliuvo. 
Tiktai keletas vaikų iszsigel- 
bėjo, kurie galvijus ganė pla- 
czirise miszkrise. Tie vaidai 
vis kalbėjo prie bandos ir szu- 
nų, o per tai išmoko pieme- 
niszkai kalbėti, o kada ponai 
atvažiavo, jau su jais susikal
bėti negalėjo. Sziokiu budu 
atsirado dabar vartojama že- 
maitiszkoji kalba“.

Yra nrimrinė mokintų, vy
rų, kad szita pasaka dėl lietu- 
viszkos tautos pažeminimo5 yfa 
iszmislyta, kaip žemiaus pa
matysime.

-------------------------------------------

— Petropiteje, 25 Grudžio — p. Lissovski ,
zėl susirinko Lietuv-Latvisz- |Zeszyt II 1893 r. p. 386) kai-

ko atskirio Cec. Rusiszkos Ge- I Lenkijoje

( Wish,

ka komisija ,prie etnografisz- ba,, kad Radomio rėdyboje, 
<o atskirio Cec. Rusiszkos Ge- Lenkijoje, viens atskirius 
ografiszkos Draugystės. Czia svietiszkų žmonių dainų vadi-
jonas Mikolą perskaitė pra- naši „piosnki dejnackie“ arba 
ueszimą 1) apie naujausius! dojnackie“.
sztyrinėjimus srimoliogijoje Yra tai liekana lietuvišzko 
finiszkose kalbose); jis da žodžio daina ir dainoti, likusio 

1) Sfimis latviszkai ir lietuviszkai j isznaikintų Jotvingių, lie-
I finų gymiu03 vardas. tu viszkos tautos, apie kurią

srimiszkos 
padarė pirm vikingų laiko, 
kas žinoma rodo kaiminiszką 
sugyvenimą tarpe lietuviszkų 
ir srimiszkų tautų. ' P. Mikola 
ateinanezią vasarą žada Lietu
vą aplankyti, geisdamas lietu- 
viszkos kalbos iszsimokinti.

Paskui p. Vissendorfas, 
mokintas latvis ir filioliogas, 
paskaitė apie dažalus ir gyjų 
bei audimų naminiu budu da- 
žimą. Taipogi apie dažalų 

I su taisymą .naminiu budu, be 
chemijos ir naujausių iszradi- 
mų pagelbos, bet nė seniausių 
laiku Latvijoje vartojamų.

Lietuvoje tas dalykas taipgi 
yra placziai žinomas, kur dėl 
merinkų, czerkasų, marginių 
dažimo ne tiktai krominiai da
žai, bet ir visokios vietinių žo
lių szaknelės, žievės lipniai ir 
kiti yra vartojami.

Galiausiai p. Volteris pra- 
neszė apie rankraszczius, la- 
tviszkas dainas p. Kranklio 
atsiustas, 
rankraszczių 
Vilniuje.
„Wisios“ apie latvių dainas 
ir apie vieną pasaką p. Kibar- 
to sumislytą ant apjrikimo lie
tuvių'tautos, apie kurią augsz- 
cziau pasakyta. Prelegentas 
p. Volteris szitą pasaką pava
dino „zlokaczestvennaja le 
genda“. Iszgirdę tris žodžius 
klausytojai jrikais padengė, 
tardami: „vidumal!“ (iszmis- 
!yjo)-

Žmonės kalba, buk Kražių 
bažnyczia maskoliai vėl atida 
vė. Bet toji žinia patvirtini
mo reikalauna.

autorius lietuviszkai nemokė
damas dasimislyti negali.

— Vaszitf bažnyežios pa- 
rapijonys (Panevėžio pa v.) 
dėl savo naujos bažny ežios su
dūmojo naujus vargonus pas
tatyti, kasztrijanczius 3,000 
rublių, bet maskoliai tai neda- 
leido.

Daugumas szitų 
jau spaudinta 

Dar paskaitė isz

•i— Kupitzlcte par., netoli 
Panevėžio^ yra bajorų akaly- 
ežia, Aginėziais (Ogirice) va
dinama. 4- bajorai į ma
žiausius , sklypus savo žemė 
iszsidalinę, labai susmųlkėjo, 
yra biedni ir tamsus, prie to 
dar tinginiai. Trioboė jų žę- 
mos, sulinkusios, o durys taip 
mažos ir žemos, kad ten žmo- .A .
gus tiktai repeczka gali įlysti. 
Jų drabužiai vietinio iszdirbi- 
mo prasti ir seni. Anie yra 
daug prastesni ir tamsesni už 
aplinkinius ukinįkus, su ku
riais per savo bajbriszką pui
kybę nesibrolauna ir nesiženi- 
ja, darydami didelį skyrių tar
pe savo bajoriszko ir ukinįko 
kraujo. Nemiegsta dabar 
per žiemą nieko nei skaityti, 
nei mokintis. Dabar tikai 
kortas musza ir tai ne dėl zo- 
bovos, bet isz noro artymo 
apiplėszimo. Atsitinka, kad 
bajoras praloszia savo rudinę, 
szalberką, kepurę, kelines, o 
ant galo tris marszkinius, ku- 
riris ant savęs turi. Žmogui 
tokiame padėjime, idant bo
bos nesijriktų, stato kubilą, o 
ans aname atsitūpęs toliau 
kortas musza.

-r Panevėžyje szį rudenį 
daugel stroko buvo. Pana 
8r. buvo susižiedojusi su vie-, 
nu ponu isz Petropilės,\ kuris 
ori valdžios buvo ųu&hflfcas, 
kaipo socijalistas ir daboja
mas. Vieną kartą pana Sr. 
užsimanė pas jį gromatą ra-, 
szyti, iszreikszdama kiek jai' 
reikia socijaliszkų knįgų, isz- 
rokridama žmogystas^ kiirioa 
tų knįgų reikalauna. Petro- 
pilėje policija paėmė gromatą 
irdavus telegramą į Panevėžį,, 
liepė suaresztavoti ne tiktai

0
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paną Sr., bet ir visus tfts, ku
rias ana paminėjo. Taigi pas 
tūs visus buvo baisi revizija: 
plėszė ne tiktai tapetus, bet ir 
grindis, ale regis, nieko nėra* 
do. Keliolyką ponų areszta- 
vojo, bet porą mėnesių kaliny* 
je palaikę — paleido. Sako, 
kad su tūm vyru Petropilėje 
prastai bus.

— Jelgavoje nA pat pra 
džios įėjimo į gimnaziją mo
kinosi Baltre n as taip puikiai, 
kad per vis visas kliasas buvo 
pirmu mokintiniu. Szįmet 
buvo jau VII kliasoje. Tė
vas savo teviszkėje gyveno, o 
motina prie jo, Jelgavoje, bu
vo. , Baltrenas motiną J eiga 
voje palikęs per Kalėdų 
szventes pas tėvą nuvažiavo. 
Ans vidurių slogą turėjo. 
Pas tėvą nuvažiavęs riebių 
daigtų dikcziai užvalgė ir na
minio alaus užgėrė, nū to taip 
staiga susirgo ir numirė, kad 
nesuspėjo nei kunįgo, nei 
daktaro atvežti. Tėvas bijo 
damas, idant jo pati, nabasz- 
nįko motina, isz tos apmau
dus sav galo nepasidarytų, dėl 
jos nutildymo, taip baisiame 
padėjime, į Jelgavą atvyko. 
Visi dabar gailias tos didelės 
vilties vaikino. Amžiną atil
si!

„Przegląd Warszawski“ 
Tomas 2 1841 metų p 41—16 
talpino Wiktoro Jakoveckio 
eiles po užraszu „Kukulka ba- 
lada litewskau. PrirasziAse 
prie tos balados skaitome: 
„Dar iki szioliai prasti žmo
nės Lietuvoje, iszgirdę kukutę 
kukūjant, lyg su kbke gūdonė 
ir garbe primena, kad jijė buvo 
kada duktė turtingo bajoro, 
bet netekus trijų brolių, kovo
je su kryžeiviais pražuvusių, 
dar pagonų laike, negalėdama 
iss didelio gailesezio ir pasielgi
mo nusiraminti, nū besigailin- 
czių dievaiczių į gegužę (gegę) 
paversta buvo. Per tai kožna- 
jne atsitikime praszcziokėlis 
ukinįkąę bčg* prie jos dįl ro

dos, paramos ir užtarimo.

— Tas, kas buvo raszyfea 
apie Suvalkų Kalvariją prh 
derė prie Žemaiczių. Per var
dų panaszumą žinias per žmo
nes sumaiszytos tapo.

t I —.............  Im

Dabar maskoliai užgulė ant 
musų stebuklingiausių vietų: 
Ostrobromą Vilniuje, Szila- 
vą, Rasiainių paviete ir Kal
variją, Telszių paviete. Yra 
tai vietos, kuriose kūlabjau- 
šiai lietuviai susirenka. Nori 
iszsklaidyti mumis arba, savo 
stebuklingas vietos ten įtaisę, 
mus prie savo tikėjimo ir kul
tūros patraukti.

Praeitame mėnesyje vakare 
sutemus arti Resiainių ant 
Prabaudos upės, vieszkeliu 
ant Resiainių link žingsniu 
jojantį ukinįką užpūlė trys 
vagiliai, norėdami jį apiplėsz- 
ti. Bet tam g vol tą pakėlus, 
subėgo darbinįkai isz Norgėlų 
dvaro (Blogos!awenstwo) ku
metines ir jį atgynė, atrasda
mi antis plėszikus už krūmų 
pasislėpusius, kuritis suėmė ir 
į Resiainius pristatė.

Arti Resiainių yra viens po 
nas girttiklis. Dažinojęs isz 
toliau tai po jau girttiklis važ 
nyczia (fUrmonas) pas to pono 
besisiulidamas ant tarnystės 
atėjo. Ponaš jam sako:

— Tai tik negerai bus jei
gu mes abudu girtūkl&i susi
rinksi va!

— Tai nieko pohuti, gal i va 
gyventi, nieks musų, nei daig
tų nepavogs. Jeigu pons bu
si girtas, tai asz blaivus! Jei
gu asz busiu girtas, tai pons 
blaivus!

—- Gerai, tai kaip asz busiu 
girtas, tu manę po gonku pa- 
veszi ir į triobą įneszi, jeigu tu 
busi girtas, »tai asz tavę pave* 
sziu po staine (arklių tvartu). 
Nukinkysiu arklius, psguldy- 
siu tavę ir t. t.

Bet po kelių mėnesių važ* 
nyczia, nąatydąnąas, kąd neturi 

laiko kada gerti, nės ponas 
visados buvo girtas, atsakė 
tarnystę, iszkalbinėdams, kad 
jam ponas atsigerti laiką ne- 
dūda.

— Resiainiuse ant turgaus, 
pūras rugių 1,65 k., kvieczių 
2,40 k., miežių 1,50 k., žirnių 2 
r., jtidi lesziai (vikiai) po 2 r. 
30 k., bulbės 50 k., kiauliena 
žale mėsa ant svaro 9 kap., 
kiauliena rūkyta Ilk. — jau
tiena 8 kap., aviena 4 kap., 
Sviesto gorczius (7 svarai) 2 
rubliai, 10 kiauszinių 20 k.

— Resiainiuse choleros lai
ke viena davatka ant ligos 
prie smerties būdama, giminių 
prie savęs neturėdama, o bijo
dama, idant jos pinįgai su visu 
neprapultų, vienam svetiniam, 
kuris arti jos buvo, pasakė, 
kad 200 rubli ii yra į paduszką 
įsiūta, o vėl antri 200 rub. 
kjftdelyje atsiranda. Tas apie 
tą nieko niekam nesakyda
mas, po jos smerczia, žinomus 
pinįgus atradęs, dabar kaipo 
savo vartoja.

Arti Telszių yra p. Vitke- 
vicziaus dvaras; kurį banka 
už skolas pardūda.

— Vilnius. Neseniai czia 
atidengė naują būdą lengvo 
uždarbi nėjimo. Ten
nutverta vieną žydą, užsima- 
nusį apsivesti su daugybe 
jaunų merginų dėl jų pasogos 
paglemžimo. Ans turėjo bū
dą ttijaus po szliubo, paėmęs 
pasogą, bėgti szalin dėl naujų 
aukų iszjieszkojimo. Dabar 
vienok jį Vilniuje nutvėrė. 
Isztirta, kad ans paeina isz 
Aszmenos pavieto ir Reicher- 
šonu vadinasi. Ans suspėjo 
jau septynis kartus apsivesti 
ir turėjo norą dar daugiau sy
kių tą atkartoti.

— Kaune dėl biednų ir 
ubagų isz sudėtų pinįgų pie
tus dykai dūda, bet tie isz jų 
naudotis nenori, nės dėl jų 
daug geriau po kaimus ir 
miestus besivalkioti.

Musų tikėjimą Lietuvoje ir 
Gudijoje maskoliai persakio- 
ja ir prie to baisiausių būdą 
vartoja. Pasirodo vienok, kad 
kaip pas mus, taip ar kitose 
vietose, kur pravoslavija už
pūtė prastai eina. Sztai Mas- 
kolijoje czuvaszai nū senovės 
mahometonais (turkų tikėji
mo) yra. Taigi tie per g vol Ją 
į pravoslavnus iszversti, bu ri
ta votis pradėjo. Dabar isz jų 
18 isz pravoslavnų į mahome
tonus atgal atvirto ir, kaip 
„Sviet“ raszo, buvo apskuusti 
r Petrovske, Saratovos guber

nijoje, sudijome. Sūdąs antis 
paleido, kaltybės neatrasda- 
mas, bet popai gvoltu szaukti 
pradėjo, tardami, kad, jeigu 
taip bus, tai visi czuvaszai nū 
pravoslavijos atkris; jeigu tie 
bus paleisti, tai taip ne tiktai 
blogą paveizdą dūda, bet ir 
mahometonizmą platina.

» Maskoliai, norėdami grei- 
cziau savo įtekmę praplatinti, 
užveda dabar visur Lietuvoje 
savo k n įgy nūs po valsczių isz- 
kalas dėl pripratinimo vaikų 
ne tiktai prie maskoliszkos 
kalbos, bet ir prie pravosla
vijos, nės platina knįgas ir 
ir pravoslavuos įturos. Kau
no guber. jau 61 iszkalą 
(treczdalį visos gubernijos) 
tokioms knįgoms apdovanojo/ 
Ir lietuviai nesnaudžia, nės ne
seniai per tas dienas uždėta 
yra ir musų tarpe literaliszko- 
ji paslaptinė draugystė „Tei 
sybė“. Gabens ji knįgas isz 
Prūsų ir dalins savųjų tarpe.

f

— Ryga — 15 Sausio 1894 
m. Pas mus tiktai ką ir kai 
ba apie Kražių kliosztorių: 
lietuvis su lietuviu susitikęs, 
daugiaus nieko nesiteirauja, 
kaip apie tą atsitikimą.

Matyt ir musų broliai pra
dėjo apie savę daugiaus su
prasti, ir apie tai, ką gero — 
dėl musų maskolius daro.

' Sziose dienose pasklido gar
sas, buk nuaskolius Kražių 
bažnyczią atidavęs atgal, su*
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bei kitas klausinėja: kub ežia 
yra teisybė ? dėl kokios prie
žasties maskolius mus taip 
kankina? Ir vėl kur ir kaip 
butų galima gauti lietuviszkus 

szpiegai, kurie jei ką iszgirstų laikraszcziuS bei knįgas. To

aresztavotus-gi žmones iszlei-j 
dęs ant valios, tiktai esą pri
sakyta, kad apie tą atsitikimą 
niekur niekas nekalbėtų nei 
pusės žodžio,, nės esą iszleisti

vėl reikia atminti, kad 1878 m. 
buvo skaitomi tiktai evange- 
listiszko iszpažinimo Lietu
viai, o 1890 m. visi. I Nd tų 
paežių 121,265 lietuvių, 6351 
asabų rodėsi kaipo lietuvių ir

> apie Kražius kalbant, tdjaus kias ir tam lygios tarp musų vokieczių esant prigimta kai- 
•uaresztavotų. Kiek czionai lietuvių dabar yra kalbos bei ba. Kdm gyventojai Prusi- 
yra teisybės isz tų visų kalbų, rupeszcziai. Sukugždo lietu- jos skaitliuje auga, tdmlietu- 
šnekai p galima žinoti, nės mas viai kaip skrusdės, pakibintos viai mažinasi; nedėlto, kad 
koliszki laikraszcziai apie tai skruzdyne. Bet dar daug į lietuviai iszmirtų, ar iszeitų 
tyli kaip žemė. Tokiu budu yra pas mus mieganczix| letar- 
sunku mums yra czionai no- giszkame miege, kurie negir- 
rint mažiausias žinias gauti džia savo brolių vaitojimo, 
apie tai, jeibent nukeliautum kurie jau yra »ant savo nuga- 
į Kražių apygardą ir isztirtum ros maskoliaus „sztiką“ bei 
apie viską, bet ant to reik lai- kazokų „nagaiką“ isztyrė. 
ko ir kapitalo.

— Pas mus kareivius 
šiai pradėjo „uczenijosu 
kinti.

•uaresztavotų.

Jei taip eis dalykai 
tai už ke-

Kame mes viltį turime pa- 
dėti, ir kur jiesžkoti pagel- 

rao bos? — Dievėje ir savyje pa- 
Dabar nežiūrint ant dėsime viltį, o pagelba ateis 

žiemos laiko ir 15-16 R. szal< Uznetyczių, tiktai nenuliuski-
czio, gan greitai kožną nedėliį me.broliai — eikime pirmyn, 
taiso manevrus, ekstrą sėdi-l darbdkimė^ dėl savo tautos ir 
mus į masziną su pilna amu J tėvynės, nepražūsime. Te gy- 
nicija ir su visais kelionės ve\\vuja Lietuva. 
žimais; bene du syk jau isz 
Rygos kareiviai tokiu būdų 
buvo iszvažiavę, bet apėnt nėj 
pirmos arba antros stacijos su-| 
grįždavo atgal. Tai vis daro* 
kad kareivius prigudinti prių 
azarpo iszsi taisymo ant kelio* 
jeigu prireiktų eiti ant karės* 

’ — To viso pirmu nemaž ne
būdavo. Be ne jauezia mas-i 
kolius ant savęs keno norint 
szldtražį:! — Kad jis taip jau 
taisosi ant musztynės — sako 
žinovai, kad taip ilgai nebus,i 
— kad ne szįmet, tai ateinantį 
metą, bet karė bus: ir gerai 
butų, kad kas maskoliui szo- 
nus isztvotų, bene ateitų dėl 
musų nuvargintos Lietuvos 
geresni laikai; gina jau daug mažino per trisdeszimtis metų 
nabagė yr kentus,(buvo sziaip, ant 19,165 galvų. (Tie nelai- 
buvo taip, bet kaip dabar, Lie
tuva dar nebuvo maezius.

Aimandja musų broliai su
sieidami po keletą apie savo 
stovį; ne vienam tas Kražių 
atsitikimas akis atidarė, pra I prisipažino 
deda dairytis į visas pusias ir tiktai 121,262 asabos, t. y. tiek, 
mislyti: kaip ežia savo kiek yra buvę pirm 60 metų, 
kalbą, savo papratimus, savo lir taip mažinosi, kad nd pasku
ti kėjimą nd to prakeikto mas- tinio skaitymo per 12 metų ne- Ikitum nebebus, 
koliaus iszlaikyti, — Vienas beteko 10,150 asabų. Prie to’vokiecziais.

Kiszkis isz Kopūstų.

svetimosna szalisna, bet dėlto, 
kad virsta į vokieczius. Lie
tuviai gaiszta nė pietų į žie
mius 
lietuviszki toliaus,
lėto deszimczių metų turi pil- 
\nai isznykti isz pasaulės. 
Szis nelaimingas lietuvių gur
dinus pasirodo per pragaiszi- 
mą senų paproczių ir kalbos. 
Kas tiktai iszmoksta vokiszkai 
szkaloje arba namėse, tas td- 
jaus priima vokiszką už savo 
prigimtą kalbą, arba motinos 
augina vaikus vokiecziukais, ir 
jaunoji karta, stato savo na
mus ant kapų lietuvystės.......
Tas atszalimas prie savo tau
tos ir liežuvio pas Prūsų lietu 
vius yra tėmijama nė senų lai- 
kq. • į.

Tokios žinios apie Prūsų

Prusu Lietuviai.
Auksztesnis mokytojas Ryt- 

Prūsų A. Kurszaitis Tilžėje, 
sznekėdamas ant Lietuviszkos 
Raszliavos draugystės susėjimo I lietuvius. Neseniai buvo ra- 

Iszyta, kad Prūsų lietuviai pil 
ni puikybės ir niekas jų ne
gali nei pamokįti, nei perser
gėti — jie isz dvasios visokiai 
tikrai szviesai, supratimui ir 

\ civilizacijai yra amžinu pro 
i tęs ton u. Todėl toks nupdli- 
mas, toks pagedimas dvasios; 
tegul pamėgina lietuvis užru- 
bežinis ką nors naudingo pa- 
sznekėti, kaip piktindamosi 
paniekins, kad yra katalikas. 
Taip vokiszkoje dvasioje įru, 
go Prūsų lietuviai, kad i pagal 
dvasios jau sziądien yra la- 
bjaus vokiecziais, kaip pats

29 grddžio 1892 m. Klaipėdo
je apie Rytinių Prūsų Isto
rijų, parodo statistiszkus pa- 
liginimus, kaip Prūsų lietu
viai paskutinėse deszimtyse 
metų labai ėjo mažyn. — 18- 
31 lietuvių skaitlius siekė Ryt- 
Prūsėse 125,440 galvų; 1848 
lietuvių buvo 150,580, bet jau 
1878 susimažino taip, kad be- i 
buvo 131,415, taip tad past-

mingiejie neapima lietuvių 
katalikų, kurie parubežiais 
per atėjimą isz Lietuvos stip- 
rai auga). Laike žmonių su- Ivokiecziai. Gal iszmiego Pru- 
raszymo 1890 m. 1

Jei atsigini tų tarp Prūsų 
lietuvių dvasia liėsybės, gy
ventų, be to abejojame * apie 
prisikėlimą musų brolių.

Lidsybė dvasiszka tarp prū
sų neturi būti szita naujos ga» 
dynės liberalizmu vadinama, 
isz tos niekai, ta nenaudinga, 
greicziaus szios gadynės libe
ralizmas — svavaliavimas pra
puldė, ne prikelia. Yra ci
vilizacija visatiniszka — ka- 
talikiszka, amžiais iszmėginta. 
Ta paskutinioja, gaivindama 
didumą lietuvių, priddda šylą 
neperlaužiamą, stipresnę už ge- 
ležį ir plieną. Katalikiszkds 
kultūros reikia Prūsų lietu
viams, tą iszpažįstu atvirai ir 
mylėtojai liethvystės man pri- 
pažįs teisybę^ Sziądien Prūsų į 
lietuviai baigia troksžti ver
giami vokiszkbsios dvasios, 
kuria apsireiszkė asaboje 
Martino Liuterio, vidurinidse 
amžidse, tikro vokieczio. Vo- 
kiecziai tada priesztaravo. 
priesz Rimą kaip svietišką, 
taip ir dvasiszką. Prūsų lietu
viai, neturėdami nėjokio'prie- 
tikio su Rimu, pasiliekta am
žiname priesztaravime priesz 
savo brolius lietuvius, kurie 
didžiausioje dalyje yra kata
likais. ui tu ra ant nelaimės
skiria lietuvius! O pritirta 
yra, kad kulturiszki rysziai 
arba atskyrimai yra stipriausi. 
Mažoji dalis turi jiesžkoti stip
rybės prie didžiosios; Prūsų 
lietuviai, spėkų lietuviszkujų 
turi jiesžkoti jau tiktai ne 
pas vokieczius, o pas katalikus 
lietuvius, kurie ant dvasios . 
yra labai stipri, kurių ruskis . 
peramžius nepadarys ruskiais. 
Bet didžiausia bėda yra, kad 
jei pagal kūno ir kraujo Prū
sų lietuviai liptų prie brolių 
užrubežinių, dvasia, > būdama 
stipresnė už kūną, liepia glau- 
stiesi prie vokieczių, kurie yra 
vienos kultūros. Reikia tarp . 
Prūsų lietuvių, kad inalones- 
niai pradėtų žiūrėti ant didu- 
menės katalikiszkujų lietuvių,

Grddžio, sų lietuviai kada atsibus, kad 
prie lietuvystės Į nei vienas nebemokės lietu- 

viszkai, o tada tikri lietuviai, 
turės nd jų bėgti, kaipo nd 
neprietelių, kadą gi niekdm 

kaip tikrais tegul broliai brolių nebenie.-y
vokiecziais,koliaus iszlaikyti, — Vienas kiną,. nė8 kaip minėjau, fei
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vokiecziai turėjo pamatą pro- 
testavoti (priesztarauti) priesz 
Rimą, tai Prūsų lietuviai ne
turi nėjokios priežasties to da
ryti priesz katalikus lietuvius. 
Stiprioj ie lietuviai amžinai 
gindavo silpnūsius, ir Prūsų 
lietuviai, ne per naminius ne- 

, sutikimus, bet per piktybę ne- 
pprietelių buvo atitraukti nū 
brolių, ir ant didesnės nelai
mės, kitoje vieroje užauginti, 
kad nebepažintų brolių, nū 
kurių buvo per vainą atimti. 
Lietuviai yra katalikais isz* 
geros valios, per nusprendimą 
ir nūmonę kunįgaikszczių ir 
žmonių, o Prūsų lietuviai per 
nevalią buvo katalikais ir per 
nevalią riū vokieczių jiems už
mestas protestantizmas. To
dėl katalikystė Didžiųjų lie
tuvių paliękta paežiu darbu, 
o'protestantizmas darbu lietu
vių .amžino prieszo vokieczio.

Jei. szitūs kulturiszkus ri- 
szius sutraukysime, bus stipra 
Lietuva. Nereikia tiktai mus 
privertimo, o reikalingas isz- 
mintingas tirinėjimas istorijos, 
ir svarstymas, kur šyla, teisy 
bėir iszganymas.

Debesilas.

Isz Kitur.
— $ uvienytos Valstij os.
— Bath, Me., 5 Vasario. 

Praeitą nedėlią didelis tarp 
katalikų buvo sujudimas isz 
priežasties suaresztavojimo, 
ant įneszimo kunįgo Corbett‘o 
isz Palmarijos, tenykszczįos 
vyskupo dijecezijos Tarno 
Bonacumo. ' Mat taip buvo: 
vyskupas Bonacum‘as suspen- 
davojo knn. CorbetPą, bet 
szis nukialiavo pas Mgr. Sa 
tollį, kuris nuėmė nū jo su 
spėndavojimą. Tacziaus vys
kupas, ar tam netikėjo ar ne
norėjo tikėti, nusiuntė į para 
piją minėto klebono cirkulia 
rių, abskelbdamas, kad jis yra 
suspendavotas irjovisos lūmisz* 
kos veikmės yra nevertas bei 
nieko neženklinanczios. Už

tą cirkuliarą kun. Corbett‘as 
labai užsirūstino ir suareszta- 
vojo savo vyskupą.

Daug kunįgų tos dijecezijos 
padavė skundimus Mgr Satol- 
liui ant savo vyskupo.

— Shenandoah Pa: 1 Vasa
rio. Dvideszimts penkios 
aųglekasyklės, kuriose triūsėjo 
10,000 vyrų ir vaikų sulaikė 
darbus nežinia kaip ant ilgo 
laiko. Priežaczia to buvo, 
kad anglių yra prikasta tiek, 
kiek nebegali iszpardūti.
' Tokiu budu ir musų tuk- 

staneziai tenykszczių brolių 
pasiliko be darbo.

— Mexico. Kad Mexicoje 
yra d^ug bandytų bei plėszi- 
kų-žmogžudžių, galima isz 
nūmonyti: praeitą nedėlią, 
pajautus policija, kad vietoje 
Arroyo Del Mangana yra su
sirinkusių dikeziai bandystų. 
Randas nusiuntė kariumėnę, 
kuri apsiautė žmogžudžius ir 
kovodama su jais kėlės adynas 
perdėm, pergalėjo jūs, 26 už 
muszė ir 200 suėmė gyvų.

—/Vokietija 29 d. Sausio 
Frankfurte didelis bankas 
Salemono subankrutijo ant 
20,000,000 markių.

— Statistika Lenkijos gy
ventojų apszvietimo parodo, 
kad tenai 82 procentai vyrų ir 
91 — moteriszkujų nemoka 
nei skaityti, nei raszyti.

Isz to matome, kaip lietu
viai ir apszvietime, abelnai 
imant, daug augszcziau stovi 
už lenkus,nės isz lietuvių retas 
nemoka skaityti.

— Isz Petropilės. Czia 
treczią Kalėdų dieną (seno- 
viazkojo kalendoriaus) buvo 
įtaisyti Lietuviszkos Labda
ringos Draugystės szokiai, ku
rie visiszkai pasisekė. Susi
rinko 600 suvirszum žmonių 
— daugiausiai lietuvių ir ru
sų. Szokių direkcija kalbėjo 
lįetuviszkai, prancuziszkai ir 

rusiszkai. Uždarbis einą į 
„Draugystės“ kasą.

— Neužilgio ketina padary
ti kitą tokį jau vakarą — tikt 
nusamdys didesnį saliuną, nės 
szitas buvo perangsztas szokti, 
ir stengsis, kiek galima, idant 
muzikantais butų lietuviai.

— Londonas, 3 Vasario. 
Susirinko į 300 lietuviszkų ir 
vokiszkų bedarbių žydų ir 
darydami alasą pradėjo versz- 
tis į szv. Povylo bažnyczią, 
kurioje norėjo laikyti atvirą 
susirinkimą. Policijos perdė
ti h iai, iszgirdę apie tai, nu
siuntė gaujų policijantų, idant 
jie iszvaikytų neszvarius ir 
liarmą daranezius žydus ir to
kiu »budu apgintų bažnyczią 
nū profanacijos. Žydai nepa* 
klausė policijos ir norėjo varu 
įsilaužti į bažnyczią, isz ko 
pakilo baisios pesztynės, ku
rios daug žydų tapo policijos 
ginklais įvairiai sureistų.

— Baręilona (Ispanijoje) 
4 Vasario. Anarchistas Sal- 
vadar F ranch, metėjas dina
mito bombų į Liceo-Theotrą, 
kame buvo daugybę baisiai 
nužudytų, kaip buvo „Vien.“ 
— 93 m. raszyta, yra paimtas 
ir pasodintas į kietą kalinį po- 
didžiausia sargyba. Aut jo 
rankų uždėti geležiniai pan- 
ežiai, o deszinė koja prirakin
ta .už drūto geležinio retėžio 
prie muro. Jis bus neužilgo 
ant torturų nukankintas.

— Paryžius 5 Vasario 
Anarchistas Vaillaut‘as, kuris 
metė dinamito bombą į susi
rinkusius ant seimo Prancuzi 
jos deputatus, nors yra jau 
ant sraerties apsūdytas ir bu
vo paskirtą dieną, kurioje tu
rėjo būti pakartas, bet pran- 
cuziszkas randas atidėjo ek- 
zekuciją ant tolesnio laiko ir, 
kasžin, ar nebus minėtam 
anarchistui myris ant amžinio 
kalėjimo perkeistas.

— Serbija, 6 Vasario. Ex-

karalius Milan‘as suguįžo.į 
Serbiją, į kurią buvo prižadė-. 
jęs niekados negrįžti, ūžtą 
prižadą caras jam dovanojo, 
2,000,000 rub., dėlto jis dabar 
labai pi kata ant Milan‘a, kad 
jam suėdęs tiek pinįgų.

— Roma, 6 Vasario. Szv. 
tėvas popiežius nurodė savo 
atsiszaukinie į susirinkusius 
sz. Petro bažnyczioje žmones, 
kad priežastis maiszto, visū- 
mėniszko neramumo, mede- 
giszko ir moraliszko bei do- 
riszko žmonių nupūlimo, kaip 
kad dabar yra Italijoje, yra’ 
žmonių atszalimas tikėjime, 
tadgi, tarė toliaus popiežius, 
jei nori randas ir visi gero ve
lijanti Italijai, kad joje butų 
tvarka ir pasikakinimas, turi 
pirmu pasirūpinti, nors iaz 
politikiszko adžvilgio, kad 
žmonės turėtų tikėjimą ir įį 
užlaikytų.

— Persija. Miestas Kh-» 
chan laike žemės drebėjimo 
visai sugriuvo, isz 20,000 gy
ventojų 12,000 galą gavo. 
10,000 yra jau iszkasta isz po 

^miesto griuvėsių. 50,000 gy< 
vūlių taipgi pražuvo drebant 
žemei. -

XT esztmes.:n.
(Kaip velnias žydą neszi). , 
Tikras atsitikimas. - •< 

paraszį, A. Aržūlaitis. ti 
IV.

Tamsi, ūkanota rudens nak
tis. Visur didžiausia tylai 
nesulojo niekur szū, nepraėjo 
žmogus, nesužibėjo žiburys. 
Staigu isz Panemunės pakilo 
kokstai staugimas ir kauki
mas. Baisi tamsių szeszėlių 
gauja cypdama bėga, net že
mė dunda: tarytum tai pikto
sios pragaro dvasios kelia ve- 
seliją (svotbą), ar džiaugda- 
mosios nesza į pragarą duszią 
kokio didelio nusidėjėlio 
(griesznyko). Tarp tų oze, 
szėlių galimą^ buvo atskirti 
vieną, kuris kitus visus perėjo

■ ' J



to Vienybe -
mvo augsztumu ir storumu: 
jis tarym buvo dvilypiais, ta- 
lytum neszė dar kitą szėszėlį. 
Buvo tai Verszys, neszantis 
musų seną pažįstamą Mauszių. 

.Verazio draugai,’ priszolplami 
laikas nd laiko, 
ryksztaitėmis kapojo žydnagį, 
nėvienas vienok nęnorėjo jam 
įskaudinti. Pribėgę durpi* 
nįczias visi apstojo aplinkui,- 
o Verszys įneszė | vandenį 
Mauszių ir pradėjo grumdyti. 
į žytįas buvo nė gyvas, nė 
negyvas. Jei Belzebubas ma
ną iszneszė, mislijo jis sav, tai

is jau gyvo nepaliks. Vie
nok isz seno papratimo jam 

Iparėjo ant mislies, ar ir jį ne-

.A .

—> Vieszpatie Belzebube, 
tarė jis žydiszkai: ką tu turė- gsi, ką-manę užkankįsi: o mano 

^vaikams ir paežiai nebus kAm 
ddną uždirbti. Vieszpatie! 

/Tu visiems žydams toks geras: 
paleisk manę: asz ddsiu 100 
rub.
> Verszys, nesuprasdamas žy
diškai, o matydamas, kad jau 
asvinta, pamislijo, jog Mau- 
Mitus suprato, kad jį ne Bel
zebubas manko. Jis nieko 
nesakęs, vėl jį pradėjo man- 
kytL . . . ». — Ai, vai! ponas 'Belzebu
bas! Asz tau ddsiu jau ir 
150 rub.! Kam tokias negra
žias a-

man net kaulai braszka.
— Ai, vai, gevalt, vėl suri

ko Mauszius, kada Verszys jį 
Szviesiau-

asz
isz naujo suėmė.
•taa ponas Belzebubas: 
Jūsų Mylis tai ddsiu jau ir 180 
rub.

Į tą tarpą priėjo arcziaus 
prie Mausziaus Senvaitis: ne
turėjo jau jis nė barzdoe, nė 
peisų ir buvo pasirėdęs, kaip 
paprastas kaimo žmogus.

— Piktos dvasios atstokit! 
suriko jis, Mausziau, ar nori, 
kad asz tavę gelbėcziau?

— Oj, szviesiausias ponas! 
Oj, tikt jus iszgelbėkit manę:

jau nesigailėsiu pinįgtp

— Piktos dvasios atstokit! 
suriko antrą syk Senvaitis ir 
pradėjo žegnoti stovinczius 
ant kranto vyrus. Tie, neva 
žegnojimo pabijoję, atsitraukė 
szalin.

— O j, Žmogau, Dievo siųs
tas, ar aniolo! Baidyk ir pa
tį Belzebubą!

— Belzebube nd Mausziaus 
atstok! suriko Senvaitis. Vie
nok perniek buvo visi jo pa
liepimai ir žegnojimai: Ver
szys vis grumdė žydą.

— Pikta dvasia! ^Ko nd 
Mausziaus reikalauji?

— Trijų szimtų rublių! at
sakė Belzebubas, jau drebėda
mas nd szalczio.

— Nin, Szviesiausias ponas 
Belzebubas? Dėlko pirma 
nenorėjei su manim derėti? tA- 
rė žydas, nudžiugęs, kad kvai
las Belzebubas taip mažai nd 
jo praszo. Mudu butume se
niai susitaikę. Ar nieko ne- 
iszleisi ?

— Anė skatiko, atsakė Bel
zebubas. o • ’

— Niu, asz jau ddsiu ir 300 
rub/ Tegul kas bėga pas ma
no Sorę: ji nepasigailės už 
manę 300 rublių. Senvaįtis 
pasiszaukė kelis vyrus ir liepė 
eiti į Panemunę pas Mausziaus 
Sorę,. r

'fdm tarpu ant žydo užpd- 
lė kokia tai silpnybė ir snu- 
dūlys./ taip kad jį negalima 
buvo ant kojų pastatyti ir pri
versti yaikszczioti: mat, pirm 
to jis kas valanda laukė savo 
galo ir neperdaug jautė szaltį, 
kaulų gėlimą, ir kitus skau
dėjimus isz baimė* buvo net 
iszprakaitavęs; persitikrinęs 
gi dabar, kad jam nepadarys 
jau nieko pikto, jis perstojo 
bijojęs ir pajuto viską.

Verszys su Senvaicziu isz- 
traukė jį isz durpinįczios, nu
rėdė szlapius, purvinus jo .dra
bužius ir aprėdė su sausais, 
kuriais dėvėjo Senvaitis, eida
mas į žydų iszkalą; paskui 
pastatė žydą ant kojų, paėmė 
už pažastų ir pradėjo vilkti į 
Panemunę. ,

1

— Ar žinai, Antanai, tarė 
Senvaitis: sziądien tu dar pa- 
naszesnis į velnią, kaip vakar 
visas purvinas, makliakotas, 
net baisu į tavę žiūrėti.

— Su purvais tiek to, atsa
kė Antanas: asz galiu tdjaus 
numesti maiszą ir pirsztines: 
bet asz pats taipgi pailsau, su- 
szalau ir nuvargau, kaip pats 
žydas: kad gavus nors gerą 
stiklelį arielkos arba karsztos 
arbatos, nės ir minę jau dre
bulys kreczia, net dantys 
barszka.

— Asz įsakiau vyrams, kad 
už Mausziauk pinįgus irsznap- 
so paimtų. Bit sztai ir vyrai 
jau atbėga. Visi 
matyt, kad viskas kogeriau- 
siai pasisekė.

Senvaitis paėmė nd jų pinį
gus ir arielką, padavė Mau
szių nuneszti į Panemunę ir 
pasidalinęs su Versziu po ke
lis sznapsus, nubėgo drauge 
su j d namon atszilti.

lioksmi —

Gilaicziai labai džiaugėsi, 
kad jiems taip netikėtai su
grįžo tie 200-rub. (nės treczią 
szimtą pasidalino tarp savęs 
nesztinių talkinįkai); jie ati
davė skolinįkams, kiek kat
ram buvo kalti, užpirko eg
zekvijas ir iszkėlė pdtą (po 
k!ylį, balių), į kurį užkvietė 
artymesnius gimines ir kaimy
nus. Užkviesti buvo ir visi 
tie, kurie padėjo Belzebubui 
iszneszti, Mauszių. Senvąitis 
ir Verszys sėdėjo paezioje ker- 
ežioje.

Tie isz sveczių, kurie dar 
nebuvo girdėję, kokiu' budu 
taip laimingai pasisekė atimti 
nd žydo tiek daug pinįgų, 
praszė Senvaiczio papasakoti, 
kaip tai viskas atsiliko. Sen
vaitis užsirakė savo pypkį ir 
leisdamas palengva durnus po 
dumui pradėjo su mažiausio
mis smulkmenomis pasakoti, 
kaip nuėjo/į iszkalą, kaip isz
neszė JMausžių, kaip jį durpi
nįczioje ufurkė, kaip ant galo 
iszliūsątfo? jį \ isz Belzebu bo 
galybės ir liepė nuvilkti į

. ■ J.' ■ ’

tai ap- 
ml Mau- 

Užgriebė tils 300

miestu. O kad mokėjo ^gra
žiai nupasakoti, visi kvatojo 
pilvus susiėmę

-r- Kas toliaus atsitiko, tarė 
ant galo Senvaitis, tai asz taip 
tikrai nė nežinau, nė* mudu 
su Versziu, gavę kvortą ariel- 
kos, o norėdami atszilti, drum- 
stelėms po kelis gurksznius 
isz bonkos ir tai taip laimiu-, 
gai, kad mum* pasidarė szilta, 
linksma, ramu ir smagu: 
iriums jau daugiaus niekas nė 
nerūpėjo: mudu atidavę Gi-, 
laicziui pinįgus, pillėme į kinį 
iszsi miegoti. Tėgul 
sakys Jilzas, kuris 
sziuvienės 
rub.

IrJdzas, nors jau ne taip 
gražiai, kaip Senvaitis, nupa
sakojo, kas toliaus atsitiko.

Atėję pas Mausziuvienę, ra
do ją beverkiant drauge su 
vaikais. Visa Panemunė jau 
žinojo, kad Mauszių Belzebu
bas iszneszė.

— Sore, tarė jai: tavo Mati- 
szių Belzebubas durpinįczioje 
niurko. Ir keikime, ir žeg
nojome, bet be 300 rub. ne
paleis. Dilk 300 rub., tai td- 
jaus iszgelbėsime.

— Oj, imkit ir visus mano 
pinįgus, atiddkit tijH man 
Mauszių: Mausziiis ir vėl ne
truks pinįgų uždirbti. Mum 
sziądien szventa — asz nega
liu pinįgų cziupinėti: sztai 
raktai — patys atsiskaitykite.

Vyrai pasiėmė 300 rub. ir 
nepoilgam parvilko pusgyvį 
Mauszių. Mauszius sirgo ke
letą dienų karsztlige. Pasvei
kęs jis pirm visko nuėjo pas 
rabiną pasikalbėti ir pasiklau
sinėti apie savo nesztines. 
Rabinas numanė, kad Mau
džius pasveikęs ateis tdjaus 
pas jį pasikalbėti: jis prisitai
sė prie to pasikalbėjimo, skai
tydamas savo szventas knįgas, 
Jpacz talmudą, ir kada Mau- 
szius atvyko, rabinas taip pal
čiai viską * jam iszguldė, kad 
Mausziuje neatsirado nė ma
žiausio abejojimo, jog jį pats’ 
Bęlzebubąs su savo tarnais

*s <f »!*X/k» * t v <A< i jt»5* <-
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neszė.

— Nėra ką bijoti, užbaigė 
Jūzas: visi žydaį taip mislija 
ir niekam nė į mislį nepareis 

‘ tyrinėti tas nesztines ir ap
skųsti kaltinįkus.

Ilgai dar svecziai apie tas 
nesztines linksmai sznekuczia-

e nevosi, į$acz kad rudenyj 
taip brangus laikas, o už ap' 
krauto stalo ir pati szneka 
kur kas smagi aus ir links- 
miaus eina....

Po kelių dienų į Pakalnisz 
kius Mauszius po senovei at
važiavo „kupcziąuti“. Sen
vaitis neiszkentė nepasijūkęs 
isz jo nesztinių.

— Oj, Mausčiau, Mausziau! 
Tu rodos iszmintingas žmogus 
ir skatiko . bereikalo nemėtai: 
vienok per Nesztines 300 rub. 
kaip į balą įmetei. Juk nė 
tu pate, nė kiekvienas Kitas 
protingas žmogus negali tikė 
ti, kad tavę velnias neszė, o 
ne koks persirėdęs lupikas.

— Niu, kaip jus norit, taip 
mislykit. O asz tikiu, kad 
tai buvo toks Dievo dalėidi- 
inas. Musų szventos knįgos 
tai iszrodo — kalbėjau apie 
tai su rabinu.........

Praslinko ir daugelis jau 
metų; iszsidrąsinę vyrai, nes
lėpdami nieko visiems apsa
kinėjo, kas Mauszių neszė, ką 
jam darė ir kas jį iszgelbėjo 
— Mauszius vienok dūdavo 
visados tą patį atsakymą.

Taip persitikrinęs jis ir mirė. 
Galas.

•ie plėszė savo gerkles berei- klausytojus, 
calo, rėkdami, kad nieko isz 
„Susivien.“ nebus, kaip gra
žiai „Susi y.“ auga ir savo įsta
tymus pildo, tadgi nepaisyki
me broliai ant tų, kurie mus 
skirsto, bet ant tų, kurie mus į 
cruvą renką.

Su gūdone 
Vient isz „Susiv.1,

— Baltimore Md. 28 
Sausio gūd. kun. Lietuvnįkas 
užsakė ant 30 d. Sausio želau- 
ną dievmaldystę už Kražiszkių 
kankįtinių duszias,' idant isz- 
melsti tėvynei, Lietuvai, pas 
Dievą kantrybės ir broliszką 
vienybę, taipgi maloniai už- 
praszė visus savo parapijomis

<1.

simelsti.
30 d. iszryto susirinko pu

sėtinai žmonių į Bažnyczią ir 
siuntė karsztas maldas pas 
Vieszpatį už savo brolius ti- 
rioniszka maskoliaus ranka 
nukankįtus; veidai jų, galima 
buvo tėmyti, buvo.paženklinti 
rūstybe dėl barbavo masko
liaus, ir giliu szirdies sąjaus- 
niu dėl užkankįtujų brolių. 
8 valandą buvo atgiedotos

Isz tttti tn {aftu
— Cleveland, O. 29 Sau

sio. Mes Clevelando lietu
viai, draugai „Susivienyjimo“, 
praneszame savo tautiecziams, 
kad priėmėme posmertinės 
pinįgus $100, 15 d. Sausio — 
94 m., kuriūs atidavėme na- 
basznįko broliui Lukosziu 
Baltrukoniui 21 d. Sausio. 
Tai brangus „Susivien.“ bro
liai jums didelį aezių, ba vis
ką' kūgeriausiai apturėjome. 
Tegul dabar prisižiūri fie? Hū*

tūjau prasidėjo iszkilmingos 
žėlaunos Sz. Miszios su asis- 
tencija. Sz. Miszias giedojo 
pats klebonas didei graudžiu 
ir perimancziu kiekvieno szir- 
dį balsu; jam assistavojo dal
matikose už dijakoną B. Žin
džius, o už subdijakoną M. 
Szedvydis. Katafelis buvo 
labai dailiai pataisytas, apsta
tytas žvakėmis, apdėtas kviet 
komis, ap varsty tas puikiais 
vainikais ir ant galo grabo di
delėmis raidėmis lietuviszkai 
iszraszyta: „Už duszias szven- 
tos atminties Kražiszkių kan- 
kįtinių. Dieve globk ken- 
czianczią Lietuvą! — pasibai
gus dievmaldytei prabaszczius 
pasakė trumpą pamokslėlį 
apie Kražių kankįtinius, nu- 
ro
karžygiais tikybos ir tautos 
reikale, taipgi graudindąmąs

kad ir jie taip 
drucziai laikytus szventos ti
kybos, kaip jų broliai K ra- 
žiecziai, ir* užbaigė sakydamas, 
jog isz to nekaltai pralieto 
lietuviszko kraujo iszdygs 
skaisti lelija, kuri žydės ir 
kvepės netik Lietuvai vienai, 
bet visam katalikiszkam svie- 
tni. — Pirmiau kun. prabasz
czius jau buvo pasakęs, jog, 
kaip tik pasibaigs parapijos 
fair,as, tada bus laikytas mass- 
mitingas, ant kurio bus isz 
rinktas komitetas rinkimui 
pinįgų ant iszdavimo brosziu- 
ros, parodanczios maskoliaus 
žvėriszkas nūžmybes; viskas 
liko padaryta pagal programą 
Shenandoah brolių lietuvių 
padėtąjį. Beabejonės ežia ir 
Baltimorės lietuviai pasirodys 
prakilniais sūnumis Lietuvos, 
labiau, kad jauno prabasz 
cziaus szirdelė, pilna karsztos 
meilės lietuvystės ir szvento 
tikėjimo tam dalykui drucziai 
sąjauezia ir trokszta padaryti 
viską kūgeriausiai. Tą pa
czią Sz. Kazimiero kareivių 
draug. laikė susirinkimą, ant 
kurio ir prabaszczius atšilau 
kė; jijė nepasikakįdama tūm, 
kas jau buvo parodyta, žada, 
kada bus mass-mitingas lai
kytas, isztaisyti kokią demons
traciją, aprėdyti iszlauko baž
nyczią žėlaunai, užkviesti isz 
svetur sznekėtojus, lietuvisz 
koje kalboje
Baltimorės svarbesnius ang- 
liszkus laikraszczius, nors jau 
buvo padūta į nekuriūs kata- 
likiszkus laikraszczius, idant 
musų brolių Kražieczių did- 
vyriszkumas ne lenkams, bet 
lietuviams nesztų garbės vai
niką. Garbė ir pagyra tebū
na jums, broliai lietuviai Bal
timorės, už tą, ką jau padarėte, 
ir ką žadate dar padaryti, o 
Lietuvos, 
szirdis 
pasakytu 
mumu!

bažnyczia yra jau pabaigta ir 
jos iszkilmingas paszventi- 
mas, kaip jau buvo raezyta, 
bus 11 d. Vasario. Ant tos 
iszkilmingos dienos užpraszo* 
me visus lietuvius netik Pitts- 
burgh‘o, bet ir visų aplinki
nių miestų ir miestelių. Ti
ksėtas įnėjiino į bažnyczią 
kasztūs $loo, tadgi mieli bro
liai paczėdykite dėl tos dienos 
po vieną dolerį. Ant ryto
jaus, t. y. 12 d. Vasario, bus 
taipgi su iszkilme žėlauna 
dievmaldystė už Kražių kan- 
kintinius, todėlgi broliai pasi
rūpinkite tą dieną pasiliūsūti 
nū darbo, idant galėtumėme 
didesniame skaitliuje susirink
ti į bažnyczią ir daugiau mal
dų nusiųsti dangun už kan- 
kintinių duszias ir dėl isz- 
praszymo Augszeziausiojo isz- 
gelbėjimo mus tėvynės nū 
barbarų maskolių. Taipgi 
tą paczią dieną bus ant baž
nytinės salės „mass-męetin- 
gas“, ant kurio užpraszome 
netik tautieczius, bet ir sve- 
timtauczius. Bus laikytos 
sznektos keliose kalbose ir 
aukos dedamos ant iszdavimo 
žinomų brosziurų.

Nepamirszkite, broliai, ir 
nepatingėkite pribūti ant mi
nėtų iszkilmių.

— Pittston Pa. Sausio 29.
; padūti žinią į ■ Dūdame žinoti visiems savo 

broliams apie padėjimą musų 
draugystės:

Pereitą nedelią 28 Jan. po’ 
pietų bažnytinėje salėje musų 
draugystė broliszkos pagelbos 
po vardu .szv. Jūzupo laikė 
savo metinį susirinkimą.

Pirmiausiai buvo iszdūta 
rokunda isz perėjusio meto ir

musų, 
neisz-

motinos 
prisipildys 
džiaugsmu bei ra-

amas, jog jie yra tikrais
* 

Daugsziszkis.

Pittsburgh>a8y Musų

kasą $870,90c. Isz kasos iszėjo 
$864,15. Pasiliko $6,85 c.

Nū baliaus įplaukė $95,36. 
Viso per metą pasidaugino 
kasa ant $fO2,l(5 c.

pinįgų $390,oo

•*< < i

Vjaiį.,. . , ■ • ‘



72 Vienybe

a-

gulėdama prie „Susivienyji- 
mo“ gaus kiekvienas po $100 
isz kasos „Susivienyjimo“. 
Sąnarių prisiraszė 31. Ko
mitetas tapo pilnai iszrenktas, 

(mokestis atidėtas ant pirmo 
naujos draugystės mitingo. 
Czionai yra kviecziami drau
gai blaivumo isz Shenandorio, 
kad pradėtame darbe uždėji
mo blaivumo draugystės Var
dan Marijos nėpasilptų. Ir 
Shenandorio draugystė tegul 
drąsiai susitveria ant pamatų 
broliszkos pagelbos. Mokes
tis yra paskirtas po 50 centų 
ant mėnesio, įžengtinių nėra 
imama. Pamatus draugystės
padavė kunįgas Žebris ir keti
na visados pridūti rodą pana- 
szioms blaivumo draugystėms. 
Didelei reikia džiaugtiesi, 
kad tarp lietuvių pradeda už
gimti blaivumo draugysczių 
daugelis, nės svetimtaucziai 
jau seniai turi gražiausios 
blaivumo draugystės, vieną 
kartą atgyję lietuviai, turi
me viltį, nepasilps gražiauseme 
darbe.

sirftszė 34, užmokėdami meti-Į viens kitą gatavi kraują pra- 
Graudu buvo lieti. O tarp musų kur meilė, 

kur vienybė? Neminame ant 
to, kad be vienybės, nėra stip
rybės. Tadgi, mieli broliai, 
kurie nesziojat ir mylit Lietu
vos vardą, rąszykitės, imdami 
paveizdą nū mus Morenos są- 
draugų, prie to vainiko, kuri 
pina tikri Lietuvos sunūs ir 
dukterys. Klausykime viens 
kito gerūse užmanymūse, ne- 

Įsikelkime į puikybę. Pames- 
kime tamsybę ir nesutikimus, 
o glauskimės visi į vieną kū
pą, tverkime ir auginkime 
szakas tam 
iszsiklėstų 
savo žaliais 
piancziais 
mus ir mus
laike perkūnijos ir szturmrų.

Baigdami laiszką sudedame 
szirdingą padėkavonę „Susiv.“ 
Prezidentui ir kitiems perdė- 
tinįams ir sąnariams, kurie 
darbūjns dėl „Susiv.“

Vardan visos kūpos 
Sekretorius.

nę mokestį.
ant szirdies, kada ėmė raszy- 
tis, netik broliai, ale ir seserys 
mylinfezios savo tėvynę. Se
niai jau geidėme atlikti tą 
puikų ir pagiros vertą darbą, 
bet kadągi isz musų daugelis 
priguli jau prie Mahanoy‘o, jau 
prie Shenandoah‘o draugys
czių, laukėme diena po dienai, 
kada tie puikus ir garsus lie
tuvių miestai pradės raszytis 
prie „Susiv.“, bet nesulauk
dami drįsome mes pirmiau 
prisiraszyti už augszcziau mi
nėtus puikorius. Mahanoy ir 
Shenandpah nors vadinasi lie
tuvių sostapilėmis, bet mes 
tam netikime, ba kiekvienos 
tautos bei karalystės sos ta pi- 
lėje gyvena iszmintingiausi 
vyrai, o ežia, rodos, prieszin- 
gai, nės vieni klauso laikrasz- 
czių, kurie rėkia visu balsu ir 
draudžia nū „Susisv.“, norė
dami jūs užtemdyti; antri sako, 
kam mums to „Susiv.“, kam 
mes leisime pinįgus į kitus 
miestus, kad pas mus sostapi- 
lė, kurioje turi būti visos vy
riausybės, visi komitetai. Tū
li isz jų neva nežino, kas tai 
yra „Susiv.“, norint turi du 
lietuviszku laikraszcziu ir jūs 
skaito. Isz to matome, kurie 

mums gero veli
ja. Tacziaus yra kaip She- 1 
nandoah‘e, taip ir Mahanoy*e, 
kurie suprato „Susiv.“ reika- L 
lingumą ir priėjo prisiraszė. 1 
Mes broliai apgyvenome szią 
tolymą szalį, kurios musų tė-

Sziądien musų draugystė 
turi $442, 16 c. Sąnarių pe
reitą metą buvo 141. Per 
metus pribuvo naujų 19. Pa
siliko iszbrauktų 38 su nu
mirusiais. Sziądien draugys
tė turi sąnarių 122.

Ant susirinkimo tapo isz- 
rinkta ant vietos p. Zybuczio 
prezidentu T. Žūrauckas, kiti 
visi pasiliko tie patys. Drau
gystė nutarė 10 dolerių
aukauti ant Pitfctono jau Uos 
szpitolės (ligonbuezio). Szią
dien musų draugystė netur jo
kių skolų ir viską turi sav rei
kalingą — karūną ir visokį 
dalykus.

Sekretorius M. Dervin 
; ........................................ . . i L

*

. — Morea, Pa. 30 Sausio.
Gūdotinas Redaktoriau pra- 

szau patalpinti sziūs žodžiui į 
„Vienybę“.

Pamatę, kad lietuviai isz- 
tikrujų pabudo isz miego ir 
būriais pradeda risztis į tą 
puikų ir garbingą „Susivieūy- 
jimą“, ir mes, nenorėdami lik 
ti paskutiniais, praneszame Sa
vo broliams, jog nors ežia nįu- 
sų mažas pulkelis, bet troksz- 
dami labo tėvynei ir norėda
mi pakelti savo vardą, prisi- 
rąszėme visi prie „Susiv.“ 
Gražu buvo isz szalies žiūrėti, 
kada per įneszimą vieno vyro, | laikraszcziai 
kad reikia sutverti „Susiv.“ 
kūpos, visi akvaeziai ant to 
l^rįstojor. Tūjaus tapo paskir
tas J ai k as, kada turime silsi- 
rinkti į vieną stubą ir pakal
bėti apie „Susiv.“ reikalus.
Tą’dieną iszvakaro perėjo du vai nei žinote nežinojo ir ne
vyru per lietuviszkas stubas, vienas isz musų plaukdami per 
rinkdami vardus. Antryto-B|didžius vandenius atsisveikino- 
jaus, 28 d. Sausio, 
bažnyezios, susirinkome p 
Andrių Krasaucką. Pirmiau
siai iszrinkome komitetą isz 
sekanezių sąnarių: prezidentu 
Joną Smaidžiuną, uždėtoją 
musų kūpos, kasieriu Mat. 
Morkūną, rasztinįku Fel. Ma- 
tuliaviezių.

Po tam perskaitėme „Susivt“ 
konstituciją, kuri visiems pa
tiko, todėl tą pączią dieną pri- Jį didžiausias krūvas ir už|kadągi cziela draugystė pri-

US

w.

parėję isz
»as

medžiui, idant jis 
kūplaoziausiai ir

žiedais uždengtų 
brangių Lietuvą

— 2 Vasario Wilkes-Bar 
re Pa. Diena Apcz. Sr. P. 

\ Marijos. . Dienoje Apczys- 
tyjimo P. Sz. Marijos, 2 die- 

Inoje Vasario szių metų, vyrai 
lietuviai, susirinkę namūse 
Deltuvos, matydami blėdį vi 
sai lietuvystei isz gėrymo 
arielkos ir nesusivaldymo nū 
alaus, nutarė sutvėrti blaiva 
mo draugystę ' 
Marijos, prijimdarrti konstitu 
ciją tokią pat, kaip ir drau
gystė Shenandorio padarė 
10 d. Spalių 1893 metų, (pa
tinga, kad szita nauja lietu- 
viszka draugystė bus bažny- 
tiszkai — draugiszkar todėl 
bus įkalbamos trumpos maldos 

dūdama pagelbą nelaimei
Ir prie 

be vienybės? I draugystės bus įsteigtas knį

me su savo tėvyne ant visados 
Kurgi mes rasime szioje naujo* 
je tėvynėje pagūdą ir suramini* 
mą, jeigu gyvensime pakrikę,!ir 
atszalę viens nū kito be bro-(sutikus sąnariams, 
liszkos meilės
Kas užtars mus, kas padūslgynas ir iszrenkti du sudžios 
mums mielaszirdingą ranką, dėl nusprendimų dalykūse 
jeigu ne mes patys viens ki- reikalų draugystės pagal įsta
tam. Imkime paveizdą nū tymus konstitucijos.
kittauczių, kurie yra susiriszę draugystė po smertinių nedūs,

Svetis.
•5
• v

— Borest Cityje lietu viszko- 
je parapijoje yra 527 lietuviai. 
Tarp lietuvių szeimynųyra 78. 
Jaunų lietuvių užaugusių ne- 

y . ženotų 268.
Naszlė ■ ■ —■—. —— 1
Mergaiezių užaugusių 5 
Vaikų, mažiaus 15 metų 97. 

vardan Sz. P. Į Forest (Jityje lig sziolaik 
lietuvių dauginus, kaip lenkų 

Į ir slovakų, todėl galimą tikė 
tis, kad pradėjus lietuviams 
statyti Bažnyczią ir szie pas- 
kutiniejie prisidės, nės lietu
viszkas kunįgas gali susiszne* 
kėti su lenkais ir slovakais. 
Yra apmislyta, kad jei ir nie
kas nepadėtų lietuviams sta- “ 
tyti Bažnyezios, tai visgi 346 
lietuviszki vyrai be apsisun- 
kinimo sav pasistatys tokią 
Bažnyczią, kokią norės; žemė 
jau yra nupirkta ir apmokėta 
pilnai. Kasoje parapijos j^ra 
apie 400 dolerių. V Dvasia lie
tuvių stipra, Ant mitingo

Nauja
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Forest Cityjo 29 Sausio buvo 
į 200 vytų. North veste 30 d. 
draugytė szv. Stanislo
vo per prisiraszymą nau
jų sąnarių pasidvigubavo. 
Labai linksmu, jei kur atran
di lietuvius nepagadintus per 
suvedžotojus, bjaurios tara- 
daikos ir t. t., tokiose vietose 
lietuviai guvus ant dvasios ir 
pilnigerų užmanymų ir jei ką

me tai ant „Susivien“, tai ant 
kunįgų musų vadovų, visokias 
pliovones ir malevones; gal da 
ne vienas'turite tą numerį, ku
riame randasi jautis su ragais 
kunįgo paveiksle. Paklausiu, 
ką mums padarė tas kunįgas 
arba „Susiv.“ szlekto ar ką 
nū musų atėmė ar pavogė ar 
iszplėszė darmai?

Nieko, o tas szirsziu avilis
pradeda daryti, be nepakajų drįsta taip paszkudįti kunįgus. 
ir ant didžiausio sav džiaugs
mo laimingai užbaigia.

Kun. J. Žebris.

sie ką ežia įkypas ir pavienius. Apie taiszlūtą „Saule“, 
mums daug apie tą Taradaiką Ibus sekaneziame numeryje, 
velnių dėdę, kaip jisai pats------- ---------------------------
savę vadina ir raszinėti. Broliai Lietuviai!

Žinoma, kad latru buvo, lat- Baczkauckas žviegė kaip 
ru ir liks, o taipo latru ir pa- Į meitėlis apsiputojęs per savo 
stips, sugūdone vardan komi
teto.

— Forest City, Pa. Vaka
rio 4.

Gūdotinas Redakt.!
Praszome patalpinti szią 

korespondenciją*) į savo laift- 
rasztį „Vienybe Lietuv.“

Draugystė skaitinyczios v. 
M. Voloncziausko da gyvūja 
21 diena Spalių, buvo dr. mėne
sinis susirinkimas (mitingas), 

, ten buvo sznekėta apie knįgų 
skaitymą bei laikraszczių, visi 
nutarėme skaityti ir nepaliau
ti skaitę Vionwlm r .i oi- O 
„Lietuvą 
laikui skaitėme; 
siraszėme ir „

■ nedėlinį laikrasztį 
Prusūse; žodžiu sakant, jau 
turime tris tikrai lietuviszkus 
katalikiszkus laikraszczius, 
o ne tokius, kaip aptemus 
„Saulė“, kurioje randasi tiktai 
vieni blevisgojimai, todėl nu 
tarėme ne tik ką ne skaityti, 
bet nė į savo rankas nebepa 
imti ir į mokslainę 
kaip kokią piktą 
ligą.

Mieli broliai!
mums czėsas pamesti tą nū- 
dijantį laikrasztį. Prisižiūrė
kime tam pasmirdu
siam žydiszkū skvernų drais
kalui,.žėdname numeryje rasi-

*) Tą straipsnį talpiname tik isz- 
pildydami Dr. norą, bet tolesniai pa- 
naszių (ant „Saulės“) straipsnių ne- 
talpinsime, nės jie dėl „Vienybės' 
yra neatsakanti, todėl 
Bzau tautieozius, jei kurio 
iszpildžiau ir neiszpildysiu

„Vienybę Liet.
.“, kurias iki sziam 

taiposgi isz- 
A pž v pigą“ dvi 

iszeinantį

nebeneszti, 
limpanczią

seniai jau

’A

u
perpra-

noro no

„Kiaulę“ per praszau (“Sau
ls'- J. Markauckas. Į lę“) ant kunįgo J. Žebrio, 
» ■■ ----------  kad jis yra maskoliszku szpie-

_ Pasisnentimo dalykas gu, bliauna kaip ožys ant 
Gūdotinas kun. J. Žebris, „Susivienyjimo“, giria laik- 

negana kad, apleidęs Lietuvą rasztį tariama „N. Gadynę“, 
tėvynę isz meilės dėl jos, dar- | kuri yra tikras anarchistas, 
būjasi ežia, nežiūrėdamas ant 
begėdės „Saulės“, kuri su pa* 
dukimu jam garbę plėszo, isz- 
mislinėdama ant jo nebūtus 
daigtus, ant lietuviszkos dir
vos su apasztaliszku pasi- 
szventimu netik žodžiu ir 
plunksna kiek įstengdami, bet 
ir savo kiszeniu, nors pats yra 
bieclnas ir neturi savo parapi
jos.
nių aukų, bet tik pasakysiu,
kad sukrapsztęs visus centus, Į Baczkauckas su savo „Saule“ 1! 
paaukavo į „Susivienyjimą“ ' Jis yra pasiutęs maskolių 
ant lietuvystės reikalų visą szpiegas, lenkų samdinįkas ir 

| szimtą dolerių ($100), už ką | szėtono pasiuntinys, nės pju
do lietuvius ant savo didžiau
sių darbinįkų — prietelių, 
szmeisdamas jūs, ardo tarp 
lietuvių susiriszimą ir brolys
tę ir, skaitydamas savę kata
liku. giria ir riszasi su mirti
nais'neprieteliais netik visf) 
ko katalikiszko, bet ir die- 
viszko; periszkadija lietu
viams apskusti svietui mas
kolius, kurie mus pjauna, nės 
nori, kad tik lenkai naudotųsi 
isz musų brolių pralieto krau
jo, ba lenkai beveik jau visai 
pasaulei apszaukė, kad Kra- 
žiūse buvo lenkai iszpjauti ir 
nori, kad taip pasiliktų, t. y., 
kad lietuviai tylėtų.

Gėda mums broliai lietu
viai, kad mes esame dar taip 
tamsus, ir arti matanti, nės 
laikome ir szildome savo an
tyje gyvatę, kuri musų kųpą 
ir dvasią savo nūdais žudo!

Tikras Lietuvis.

Nori vierik, o nori nevierik į 
„Susivien.“, nori prigulėk, o 
nori, gali ne prigulėti, niekas 
tavą riemusza į sprandą, kaip 
priežodis yra: valnam valia, o 
iszganytam rojus, tai taip ir 
ežia. Na kam mes dar snau- 
dziame ir neprasiblaivome, ar 
jau mes pamėtėme savo visą 
orotą, kad tam snargliu dėdei 
dūsime už nosių vadžiotis ir 
musų vadovus kunįgus bjau
rinti ir „Susivien.“, kuris dėl 
musų ir musų tautos pakėli
mo taip yra geru. O kad ne 
sulauktų gerų metų tas latras 
(žinoma Baczkauskas) isz- 
džiūt smegenis su savo drais-' 
kalu...... Prisižiūrėkime
mes „Saulės“ N 4, kaip der
gia/ ant kunįgų. O broliuk 
mano, sakau asz tav, nederk 
ant kunįgų, ba kaip gulėsi ant 
smertelno patalo, ne sulauksi 
tada kunįgo, ale velnią pama
tysi, lupantį tavo duszią su ka- 
nebėku, o jeigu mes skaitysime 
draiskalą, iszsimokime visokių 
melagisezių, apgavimų, vagis- 
czių, paleistuvisczių ir sziap 
visokių piktadejysezių. Pažiū
rėkime N 3. ko tas nori dur
nius isz Gloverso nū „Susiv.“ 
ir kunįgų rėkia plusta kaip 
varna isižiojęs, nebežino nei 
pats Už ką,, bile tik plusta. 
Na, na, rėk ir plusk kiek ta
vo koserė gali ir ant tavo po
nas velnias duszios jos, kaip 
rabinas ant kuilių. — Mieli

• broliai! ar gi mums ne sarma
ta skaityti tą pasmirdusią szė- 
toniszką smarvę ir apkalbų 
paversme laikrasztį, argi mes 
negalime už 2 doleriu turėti buvo patalpinti apie prisira- 
geresnii| laikrąszczii|, kąip tą sziusias prie

mindžiojantis po kojų netik 
visą krikszczioniszka tikėjimą, 
bet ir patį l)ievą\ o ant galo 
plusta ir ant to, kad Ameri
kos lietuviai pradėjo dėti pi- 
nįgus dėl iszdavimo brosziurų, 
kuriose bus apskelbta masko
lių tirionybę po musų szv. 
Lietuvą.

Argi isz to mylimiausi bro-
Neminėsiu jo smulkes I liai lietuviai dar ne supranta

te, kas tai yra per bjaurybė

užsitarnavo, pagal „Susiv.“ 
konstituciją, ant „Susiv.“ 
garbės sąnario. Dieve dūk 
jam sveikatą! Tegu pasidi- 
na skaitlius garbės sąnarių! 
Praūžia yra, kuri darbą gai- 
szino. R.

— „Lietuva“, N 5 užkerta 
gana asztriai „Vien.“. „Vie
nybė“ galėtų jai lygiai atmo
kėti, o gal dar ir geriau, bet 
dėl broliszkos vienybės nu
kentės paaiszkindama tik tai, 
kad A. Pavlovskis, kuris pa- 
raszė apie atsitikimų A. P. 
Arkansase, negalėjo būti jo
kios teatraliszkos dr. Chicago- 
j e sąnariu, nei tvėrėju Balti- 
morėje szakų M. Dr., nės mes 

i dasižinojome isz tikrų szalti- 
nių, kad jis jau penki metai 
kaip Teksūse gyvena, tadgi 
„Liet.“ tegu neplėszo gar
bės nekaltiems žmonėms.

Dėl vietos stokos negalima

,,Susiv,“ naujas

/
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74 Vienybe

Grožybe ir nauda
M9usivienyjnno“.

^Susivienyjimas“ yra per
las gražiausia, kokį tiktai ga
lima atrasti ar iszmhdyti. 
Toks „Susivienyjimas“, kaip 
dabar kad yra, isz Amerikos 
ir, galima sakyti, visos pasaulės 
lietuvių, daro maloniausiaus 
broliais. Holandija, būdama 
po Ispanijos jungių kad pa
juto savo nelaimę ir bjaurią 
vergiją, pastanavyjo tą jungą 

w numesti, o dėlto susivienyjo 
žmonės anos karalystės, susi- 
riszo labai didžios meilės ry- 
sziais ir pasirodė, kad tas bu
vo jų iszganymu: per vienybę 
— igyjo Kayfes!

Po karei, pabėgus Ispa
nams, sugydžius* visoms ro- 

‘ noms uždūtoms neprietelių, 
pradėjo laiminga szalis skinti 
vaisius isz savo darbo. Su
prato visi Holandijos žmonės, 
kad vienybė jūs isz 
todėl ant amžinos atminties, 
pradėję spaudinti pinįgus, pa- 
raszė szitūs žodžius pagiifian- 
caius vienybę ir sutikimą: 
Concordia resparvąe crescunt, 
diseordia maximae dillabun- 
tury liet.: Per sutikimą maži 
daigtai iszauga, per nesutiki
mą ir dideli pragaiszta. Taip 
mus, mieli lietuviai, „Susivię- 
nyj’mas“, koks dabar yra, 
visus sujungia broliszkan 
vienybės ir meilės ryszin, o 
per tai mums dūda didelę 
stiprybę. Kiti lig szięlaik ne 
gali dar suprasti szios gady
nės esanezio Amerikos lietu
vių „Susivienyjimo“, bet no- 

• rintiems aiszkus yra tas „Susi- 
vienyjimas“, o ir apie jį dasi- 
žinoti nemaž nesunku, kadągi 
daugelyje miestų jau randasi 
po būrelį tos didžiosios drau
gystės „Sus.“, o pavienių bus 
galima rasti visūse Suvienytų 
Valszczių valdybose. O ne
sunku kiekvienam gauti ir 
konėtytuciją tos garbingiau
sios draugystės, kurios tuks- 
taneziai dėl norinezių yrą at 
spaudinti. Sziomis dienomisi

>ėjo,

Amerikoje nėra geresnio už
manymo ir naudingesnio dar
bo, kaip susitraukti visiems 
vienan ryszin broliszkan, vie- 
nan didelėn „Susivienyjimo“ 
draugystėm Teisybė sziądien 
kraujas pralietas Kražieczių 
musų brolių, szaukia atmo- 
nijimo nedoriems tironams, 
bet ir kersztą galime padaryti 
tiktai vien per Suvienytą Bal- 

<są visos Amerikos lietuvių ir 
szitame atsitikime . mes aisz- 
kiai suprantame, kad be „Su- 
aivienyjimo esame silpni ir 
musų balso niekas neiszgirs. 
Daug yra priežasczių, kurios 
sziądien prituri brolius nū 
„Susivienyjimo**. I. Tikėji
mas katalikiszkas musų „Su
si vieny  ji mo“ padėtas, kai
po pamatas, ant kurio statosi 
rūmas — vięnybės lietuvių; 
aiszkiai nurodo konstitucija, 
kad dėlto, jog lietuviszkos 
tautos daugumenė to tikėjimo, 
tautiecziai, negalėdami apsi
eiti be tikėjimo rėmėsi 
ant to, kuris musų tautoje yra 
daugumu — vieszpatauja, o 
tokiūm be abejonės yra kata
likiszkas tikėjimas. Tas pir
mas dalykas, yra krislu akyje 
lietuviszkiems protestonams. 
Bet tikrai supratus, tikintiems 
protestonams nėra perišzkados 
dėtis prie szito „Susivienyji- 
mo“, nės jiems dūdasiiszlyga 
per „Susivienyjimo“ preziden
tą, taip, kad ir jie nemainyda
mi tikėjimo, gali dėtiesi prįe 
katalikų „Susivienyjimo“ kas 
link darbų abelnai tautiszkų, 
o tokiais yra mokestis ant rei
kalų abelnų lietuvystės ir 
nauda isz posmertinės kasos, 
taiposgi isz moksliszkų knįgų, 
atspandįtų kasztais „Susiv.“, 
o ir kitokios spėkos, kaip 
mokslas, dovanos, rasztąi isz 
szalies protestonų visados gali 
būti naudingi lietuviszkai 
tautai. Bedieviai priesz ka- 
talikiszką „Susivienyjimo“ 
pamatą visados tur kariauti 
ir kariaus, ir „Susivienyjimas“ 
su bedieviais niekados negali 
tųr^tj JokitĮ derybų.

2. Kodėl tūli lietuviai kaip paleistuvysczių. Lietuviai 
svietiszki, taip ir dvasiszki ka- nebenorėdami bebraidžioti po 
riauja priesz „Susivienyjimą“ 1 purvus paleistuvystėj bėga 
to nėvienas nesupras be mažo nū suvedžiotojų, o kurie lig 
paaiszkinimo. Konst. § III sziolaik isz to sav darė biznį, 
sk. 2 sako: Visos draugystės 
ir pavieniai turi rūpintis pri- 
gulėti prie vietinės Uetuvisz- 
kos parapijos ir isztikimai 
pildyti jos reikalus. Ar ga
li rastisi, nors vienas kunįgas, 
kad po tokiam liepimui kons
titucijos, kuria regimai nau
dinga ir geistina paežiam ku- 
nįgui, galėtų sakyti, ką priesz 
„Susivienyjimą“, atremtą ant 
tokių pamatų? Czionai . Su
prantama, kad yra įpatinga 
veislė lietuviszkų kunįgų, ku
rie stovi nesavo vietoje — szi- 
tas gaivalas negali turėti nie
ko su gerumu sąnarių savo 
parapijos, kadągi būdamas 
kunįgo vietoje ne to jieszko, 
ko reikalauja paszaukimas, o 
isz užimamos vietos kito ne
reikalauja, kaip padarymo sav 
gyvenimo. Ant tokių lietu
viai neprivolo paisyti.

3. § III, 4. Doriszkai nu
pultoj sąnarį vietinė draugys
tė rūpinasi pataisyti supagel- 
ba vietinio kunįgo. Visi 
paszlemėkai, kurie, būdami 
doriszkai nupūlę, o nenori pa
sitaisyti, bažnyczios neklauso, 
tie vėl tur būti prieszingi 
„Susivienyjimui“, nės tas rei
kalauja pasitaisymo; czionai 
vėl susitinka, kaip matome, 
kirvis su akmeniu! Nedyvai 
todėl, kad doriszkai nupūlę 
lietuviai, taip smarkiai kariau
ja priesz musų „Susivienyji
mą“. Todėl toks szitos do
riszkai nupūlusios bandos va-

Taradaika, 
nusiraminti, 

matydamas, kaip isz jo prie- 
globsties, kuris tiktai atsike
lia dvasiszkai, bėgą nupur
tydamas rankas. Todėl gai- 
vinaneziųsi dvasiszkai lietu
vių girdėti balsai, kaip susi
tardami ginasi nū paszvinku- 
sios Taradaikos, kaip drau
gystės nusprendžia nedaleisti 
skaityti apraszymų negražių

das senelis Dėdė 
niekaip negali

gatavi butų persiplėszti, bile 
bėganczius nuturėti, nės mato 
kad paleistuvystės patrovos 
jau nebegrįs pasiimti ir tūm 
jiems nebenesz pelno. 4 Dar 
girdėtis, kad nekuriems prie
žastis yra trauktisi nū „Susi
vienyjimo“ dėlto, kad mote
rys ir mergaitės gali prigulėti 
prie „Susivienyjimo. Czionai 
vėl broliams paaiszkinu, kad 
isz pradžios ir man matėsi 
kaip ir nesmagu, rodėjo tetu
rėti „Susivienyjimo“ vien tik
tai stiprus, žalius kaip ūžolai 
vfrus, bet permislijus, kad ir 
stipriausia kas butų, neužilgo 
suvys, kaip szienas, kaip ru
denyje lapelis, o šylą ir stip
rybę ir jaunam galima greitai 
prarasti, supratau, kad ir silp-, 
nos moterys, jei dės menką 
savo skatiką arba dūs dovaną 
ant lietuviszkų reikalų - vis, 
bus gerai ir lygiai naudinga 
lietuvystei, kaip dovanotų 
koks milžinas. Prieto lietu
vystei vėl nemaža nauda, jei ir 
moterys naudosis isz „Susivie
nyjimo“ kasztais iszdūtu knį
gų ir vaikus augins supratime 
lietuviszkų reikalų. O kad 
moterys dės ir gaus posmerti- 
nę vis tai vieniems ir kitiems, 
vyrams ir moterims lygi bus 
nauda. O kad kartais „Su
sivienyjimas nepaliktų silp
nesniu per moteriszkus sąna
rius, arba kad maiszytusi po 
seimus, galvą sukdamos lie
tuviszkiems senatoriams, tai 
matoma yra, kad lig tam nie
kados neprieis. Kaip* buvo 
;aip ir bus visados musų „Su

si vienyji me viriszkos sylos.
Moterims nereiks po seimus 
važinėtis, kad jų iszmiiitingi 
vyrai viską atliks. O mergai- 
ežių nėra ko bijoti, nės jos 
tarp vyriszkujų, kaip saldu
myno stikle vandens laszelis. 
— O jei atsirastų kokia tvir
tai iszmintiųga ipoterė, kodėl

r
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neklausyti jos, jeigu geresnę ip dnri|Y T iptnVO t[|Pi 1 uždususią po sunkumu tos gy- tikras pati i joti zra as tarpe mu-
teisybę pasakytų ir už vyrą. Al udll^ LlulUYu lull ĮldllllUlu. droš, pina jai kojas, kurių ke sų tėvinainių vyriszkų ir mo
Todėl dėl moterių, kurios ra-
szosi draug su savo vyrais prie žodžio prasmėje, tinka abel 
„Susivienyjimo“, kada tokios
esti tikrai iszmintingos, gūdo- tam, kuris myli savo tėvynę |daflsTledo ne girdėto jai szo- 
damos savo vyrus ir degdamos aktiviszkai, i 
karszta tėvynės meile, nenori mylia nevien jausmais ir žo- tos vietos’ 
pasilikti užpakalyje, o troksz- džiais, bet ir darbais; kuris linksta, 
ta draug mokytisi ir szelpti 
grasziu lietuviszkus reikalus, 
kaip suprantama, apsigarsin- 
damas priesz visą svietą, jog kuris, pats laimingas, nedrįsta pritarimo 
stoja į taip garbingą „Susi
vienyjimą“, jo netik nepaže
mina, bet dar iszaugsztina ir 
garbingesnių daro, kaip patį 
„Susivienyjimą“, taip ir visą 
lietuviszką jtautą. Paimkime 
dabar „Susivienyjimą“ jau 
Užaugusį deszimteriopai: szią
dien turime sąnarių apie tūks
tantį, deszimteriopai pasidi 
dinus turėsime 10,000, o ant 
tiek pasididinti labai pigiai 
gali.1 O jei užsidektų musų I mo; žodžiu, patrijotas, kaipo I tai ne

Vardas „patrijotas“, tikroje Įliai bemažko ne siekia žemės 
isz to paties sunkumo, trati

nai ir įpatingai isz lietuvių I kia ją, galima sakyti, ant sli-

realiszkai, t. y., | kio szokti, nors jai ir ant kie- 
stovi neziai kojos 

Tokiais yra tie, ku 
dėl jos naudos, jos garbės, joslrie imasi už tokių tikėjimisz- 
laimės aukauja savo asabisz- kų ir draugijiszkų reformų, 
kus ir lūmiszkus interesus; kurios, vietoje simpalhijos ir 

>, sutinka didžiausį 
prieszinimąsi, uždega naminę 
kovą; kurie, vietoje kovoti už 
tėvynę, kovoja su jos gelbėto
jais — su savo broliais, ir to
kiu budu surisza rankas ir 
sav ir kitiems tame laike, ka 
da reikalai tėvynės jieszko nū 
tėvynainių visatinio sutarimo, 
kada prieszai ne artinasi, ne 
už durų, bet viduryje musų, 

ra ūsų — tėvy- 
pjauna mus ir 

s asztriais peiliais, ale 
szirdys karszta tėviszkės mei-Iženklas placzios meilės, yra | mediniais pjautuvais, atbu.kin- 

padidinimo
Pikcziausi 

įpūlę į vieną 
tampa, taip

vadinti savę tokiu, pakol jo 
motina tėvynė nelaiminga, 
pakol ji dūsauja ir vaitoja 
ant baisiausių maskolių tortu- 
rų; kuris su džiaugsmu ir di
džiausiu pasigėrėjimu deda 
darbo ir turto aukas ant jos al
toriaus; kuris prakaitaudamas 
dėl dūnos kąsnio, silijosi pa
lengvinti jos jungą; kuris pats 
trokszdamas padūda jai nors I viduje triobos 
laszą vandens ant atsigaivini- nės ir s'maugo,

lė, greitai galėtume turėti ir vardas szventas. Ir laiminga tais įnagiais dėl 
100,000, tada teisybę nei pi- ta tėvynė, kuri turi skaitliu- mums kanezios. 
nįgai nebepereitų vienon ka- gus patrijotus. Nedaug gali- miszko gyvuliai, 
son, nei nebeisztektų vieno ma sziūse laikūse tokių tėvy- ir tą patį povojų, 
sekretoriaus, bet koks butų nių priskaityti, iszėmus valsti- sakysiu, draugais pasitaisę
vaisius! Vienų metinių mo- jas Amerikos ir nekurtas kitas viens kitam padėti isžsitraukti 
kesezių įeitų 50,000 dolerių, respublikas, kuriose įvairios isz prapulties; jie. reformato- 
O jei iszkarto ant metų už- gentės turi lygias tiesas ir ne- | riai ir 
mokėtume po $1, tai pradžioje sismaugo su įnirszimu 
metų jau gulėtų 50,000 dol. kitos, visur vieszpatauja pil-ltūmet, 
dėl posmertinių, o mokame nas egoizmo natijonalizmas; kaip vilkas su lape, 
$100, tai butųgalima, 500 nu- o patrijotai musų vietinių bėję, bet, ir tūmet, 
mirus, visiems iszmokėti ir ne kankintojų i 
reiktų daryti nėjokio rinki yra ultraegoistai arba tiesiai - 
mo, ir mažas tebūtų darbas ir | mizantropai ir antliropofagai, 
didelė nauda. Tada lietuviai 
galėtų Amerikoje prisipirkti 
žemės, uždėti szkalas, ir dar 
daug liktų pinįgų dėl pagel

Vienu žodžiu „Susivienyji
mas“ mums szvieczia kaip 
skaisti auszra, parodanti gra
žią dieną. Todėl broliai visi 
ką greieziausiai riszkimės vie- 
nan ryszin, vienon „Susivieny
jimo“ draugystėn, kad grei- 
cziaus įvyktų dėl musų gra
žios dienos....
Mylėtojas Broliszko „Susi- 
vienyjimo“.

revoliucijonieriai, ran- 
viena Ida pasigėrėjimą esti brolius 

kada ne tik sėdime, 
vilkadū- 

kada raus 
russkių - totorių musų kankintojai jau basliais 

vialia(rausza). Prie ko tokius 
musų tėvinainius ir brolius be- 

Kiti vėl, 
nenoroms, 

viengen- I pasitraukę į szalį nū tėvynės, 
rankas narsto, ma- 

kinti visus svetimus gaivalus, I tydami ir girdėdami jos kėn- 
pakliuvusius į jų tinklus.

O gi musų tėvynė, kazokų]jei nesiskubina. 
Plakama, ar daug turi tikrų biszkas nusiminimas 
patrijotu? Patrijotu tėvynė baiksztumas.
musų turi daug: beveik kiek- nesza jungą, velka tą draskau-, 
vienas jos vaikas vadina savę 
patrijotu, tik nelaimė: vieni, 
vietoje traukti bjaurią sziau- 
rytinę gydrą, russų jungą, nū 
jos sprando, patys lipa jai ant 
kaklo ir smaugia ją ir be to

žmonėdžiai, nės jų patrijotiz- galima prilyginti ? 
mas ne tame, idant rupintiesi ar tai noroms ar 
nors apie savūsius, ' " 
ežius, bet idant smaugti, nai- aimanūja,

tėjimus, vienok ant pagelbos 
Tai bo- 

arba 
Daugumas gi

ežią gydrą ant peczių savo su- 
didžiausia pakara ir kantrybe, 
kakindamiesi dejavimais, vai
tojimais, ir neperstojencziu 
aszarojimu. Vienok viltis dru- 
tinasi, džiaugsmas didinosi:

teriszkų gigantiszkai auga, 
patrijotai dygsta, kaip gry
bai po sziltu lietum, skaitlius 
jų didinasi ne dienomis, bet 
valandomis ir minutomis. 
Iszsisklaidžiusiejie po pasau
ly vis drąsiau s imasi už gel
bėjimo savo motinos — tėvy
nės; *.) visoki novatoriai, re
formatoriai ir revoliucionie
riai pradeda persitikrinti, kad 
skaldydami tėvynę į įvairias 
partijas labjausiai silpnina jos 
sylas, didžiausiai kenkia jos 
vienojimuisi isz po jungo, jos 
jieszkojimui savo tiesų. Visi 
abelnai ima suprasti, jog tikė
jimas dėl tėvynės musų, da
bartiniame jos padėjime, yra 
drūta lazda, ant kurios pasirė
mus, ji tik ir turiasi ne suknu- 
pus po jungu, ir jog, isztrau- 
kus jei tą lazdą (ką ir negali
ma) pirm, neg bus nuverstas 
nū jos peczių jungas, ji, be 
abejonės, sugniusztų ir ant 
amžių nebesi keltų.

Isz tikro, kas nori prisidėti 
prie gelbėjimo tėnynės, kas 
nori vadintiesi patrijotu ir 
tėvynainių, tas turi prisiturėti 
nū dykų ir ne ant ko nepasi- 
remanezių užpuldinėjimų ant 
tikėjimo, kuris, kaip minėta, 
yra tvireziausia parama tėvy
nės musų, o užpuldinėjimai 
kelia broliszka karę. Kas to 
nedaro, tas nevertas ne tikt 
vardo patrijoto, bet ir lietu
vio.

Galima tikėtisi, kad Lietu
va sulauks, kada jos vaikai, 
padėję ar ant laiko, ar ant vi
sados, tikėjimiszkas ir drau
gi jiszkas reformas, suvienyto
mis sylomis, prie politiszkų 
permainų Europoje, isztrauks 
ją isz gydros besotiszkų nasrų 
ant savo garbės ir laimės, 
jei Russai neperstos raus kan
kinę ir ne sugraužįs mums 
musų tiesų, jei pirmiaus pat-

*) Lietu v® je jntrijotiszkos kupos 
ir draugystės, kur galima, atvirai, 
kur ne, paslaptojnis gimsta viena 
pirmiaus kitos.
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Uždėjęs kromą Pittstone, 
inėju viską kftini pigiausiai.

50 et 
200c

15 Ct. 
65 Ct. 
2ft Ct. 
50 Ct.

25c
10c

,, . ,, ponawojimo Nerono
Pujkus aprasxymaj tikra atsytiklmu las 

,, ,, czesu wajnos 1868 meta
Prawadnlkas angetsko* kalbos neabdar.

25 ct.
20 ct.

1,00 ct. 
$1,00, 
20 ct. 
30 ct.

50c.
25c.

75C.
25C

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

tėvynę, kuris drįsta 
stoti į eiles jos kankintojų ar
ba įstojęs, jose pasilikti.

Vienas.

•2.35 ir 2.75c. 
t. .. »2.00,
1.50c. ir 2.00c,

Box 1058 
Jordąn st 

$loo.

,1,00 

2,00

Lenkiszkos kningos 
maldų pargabentos i»z uimaris.

VVestchnlenle duszy pobožnej, zblOr nabožeėstw 
i pietai /. przydanletn Drogi krzyžowej, Gorzklch 
Žali I psalmOw „ „ „ „ „ 1,50d.

Zloty Oitarz czyli zblOr nabožeėstw dla cbr/.eė- 
clan I katollkOw ,, ,, ,, ,, ,. 1,80 d.

ORarzyk czyli zblOr nabožeh*twa dla miodzležy 
katolickiej ,, ,, ,, ,, ,, „ 70 c..

Wyborek nabotedatwa dla miodzležy katolickiej 
50 c.

Maly zloty oltarzyk dla pobotaych dziecl ka- 
tollcklch „ „ „ „ 45 cent.

V. Akrimovicz Presidio
S. Abramaviczia Milwaukee
J. Kovniokis Nanticoke 
Chas Herer S. Boston
K. Juszka Chicago
J. Jakobovski Scranton
J. Szimkus Clifton Heighto
M. Szlakis Me Kees Rocks
A. Maslauckas Plymouth
J. Machnis Shaft

Mr. SU-
2 •>*

Grissens 8t

40 ct.
•1.00

„ „ „ abdarytas fl.as.
Pujkus apraazymaa apie Lietuvą „ |l,oo. 
Rlnalda Rlnaldina* „ „ „ |l,50ct,
Senowes apraszymas apie Duktery

„ „ Filypo Karejwlo 50 Ct.
Sumyszyma* arba bajme tūry dydelee akie 
Tykra tejsybe Isz Suwalku gubernijos 
Szwlesa Diewo „ „ „ .,
Titkus Persų Karalius, „ „
U ž sys tanawl k ant to geroj ,, „
W|ta*lr Korynna hlstorije Isz iajko persekiojimo

Bažnyczlos B. per Deoklecljąn* *5 ct.

Kaip BumenIJą nuspakaj|tl „ 
Vadovas | dangų „ „
Pristgatavojlmas ant smerczlo 
Draugija dėl duszių „ ,
Lietu viszkos nilszlos ,, 

Visokį Abrozėlial su maldelėmis

ruk-t isztempta striuna musų 
kantrybė!, kaip jie atmainys 
savo ne žmoniszka su 
apsiėjimą.

Ant galo, kiekvien 
nainis ir kiekviena tėvynainė, 
kur ir kūną nebutiL k/ftm ne

ICZSTIZSTG-OS
LOCSOS SPAUSTUVĖS

įvairios dvasiszkos knįgo 
Filiotea arba kelias ( maldingą gyvenimą 
Pokilis Bzventųjų ,, ,, „
Iszguldimas metiniu szwenczlu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku „ „
Kas yra grieka*! „ „
Nekaltybė »» „
Vartai dangaus „ „
Pekla, arba amžina* pragaras 
Arielka yra n&dal; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 
Raktas | dangų „ „
Didžioji n ėdė Ha ,, „

Kningos 
pargabentos isz užmarės: 

Maldų knįgos,
Aukso Altorius, arba Saaltlnls danglszku akar 

bu 2.25c., 2.75c.

Tstorisskos knįgos ynetiszkos įtalpos 
Istorija Lietuvos ,, ' ,, 50c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c.
Apllnkrasztia k n n. Petravyczlau* ( Vilniaus 

džlakenystės knnlngus 1870 m. „ . 10c.
Už ką meą lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi graži kn|gutė kurioje apraezyta 
visi musų prietikiai su lenkais n& pat 

krlksztp Lietuvos 5c.

užsiimtų, turi tapti tikru į>at- 
rijotu, tikra patrijotka, jei 
jauczia meilę prie savųjų, jei 
turi viltį iszliūsavime tėvynės, 
jei nori būti priimtu reap, pri
imta į jos mOtiniszką prie
globsty ir trijumphavoti su 
jos gelbėtojais. Yr prakeik
tas tas tėvynainis, kuris pl^szo 
savo vaitojanczią ant torturų 
motiną

Dako
Kadi
mass-

Lietuvos Istorija, n& seniausių gadynių iki 
'Gediminui D. L. K., paraszyta 1850 m., 

' S Įmano Daukanto. Kninga pirma, 
gaunama už 1,50c* 

Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczių 
paraszyta* Blmano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczlos, „
Kumpos Istorija su žiamlapiais „
Lietuviszkos Dainos Įsa visur surinktos 
Paaakojitrias Antano Tretininko paraštė vysk 

Žemaiczių Motiejus Valanczlauskas,
Ponas Bartkus, paraštė kun. A. Burbai, 
Dievaitis, apysaka salos gadynės 
Apteka Diewo „ „ „ „k
Aukso Versz.ls, labai puiki drama 4 
Bolestawas arba antra dalis Genowefoa 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybą 

žydo ir piktą augynltną wajku |l,00.
Kglė, žalcztų karalienė ir Issgrlovlmas Kauno 

pilies 1362 m., du puikus dramatai 
paraižyti Aleksandro Gtižucz.lo, 25c.

Hlstorije gražios Katrukos ir jos visokį 
„ „ „ atsitikimai 10c.

Hlstorije apie gražų M age I on ą, dukterį karaliaus 
les Neapolio ir apie Petrą karsivj 40c.

Hlstorije Įsa laiko Francuskos
„ „ vainos Afrikoj' 80c.

Istorija Septynių Mokintojų
„ „ ir Lietuvio Sapnas 50c.

Jurgis Mlloslawskls — — 80c.
.Juozapas Koniuszewakis, arba kankinimas

Unijotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Konstituciją'dėl darbinjkų — 10c.
Namelis pusteln(ko —, — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorije Įsa Iajko 

80 ct.

Asz Matijoszius Szinderaitis pa- 
jieszkau savo brolio Jurgio Szincle- 

apie jį žino, ar jis 
pats tegul dfida žinę į rėdystę „Vie
nybės Lietuvnįkų“.

vardus dėl paspyritno savo nftmonės 
ir Mr. John Kinita padarė paaiszki- 
nimą, kurį norime, kad jus apgarsin
tumėte. Kad komitetas iszrinko 
geriausią žemę pagal savo n&monę, 
patvittinai tai, kad trys isz jo nusi
pirko ten.grunto, o vienas isz ją M. 
J. Butkus, gyvendamas tenai, ddda 
gražias žinias ir pranesza, ,kad pas
kutiniame mėnesyje į dvyliką vyrą 
atvyko į ten, visems labai patiko ir 
apsipirko. Liudysimas tą vyrą yra, 
isz tikimesnis, negujusą korespon
dento, kuris nežino apie ką szneka ir 
nei matyte nematė minėtos žemės. 
Jeigu j ūsą korespondentas szneka 
apie geltonąjį drugį to disUikto, isz- 
sistato savę ant juko, nės tenai ta 
liga gali apsergti tiek, kaip^ir Ply
mouth^, Pa. Iszrinta vieta nėra 
slėniszga ir szlapi, bet angszta, sau
sa ir turinti ganėtinai sveiko dėl 
gėrymo vandens. Dėl persitikrini
mo, kad tenai sveikas oras, gali ko
mitetas gauti metinius officijaliszkus 
praneszimus isz randavo offiso Wa
shington's D. C.

Union Ttand Company 
per P. L. Ptlersort'.

Sena* Ir nauja* Aukso Altorių* 
Garbe Dlewnj ant aukaztybė* „ 
Balsas Balandėlės 1.25c.,
Kninga giesmių arba Kanticzkos 
150 Psalm u Dowldo karaliaus ant 

paveikslo kantlczkų

Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįg 
Gyvenimas Vleizpatles Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl 
Istorija seno Įstatymo „ „ „
Gyvenimąs Marijos ,, ,,
Menuo Sswencxlauelos Marijos Panos 
Sopulej Motynos Diewo „ ,,.
Kvangelljos be apdarų 75c., o su apdarais 1.25c 
GywenimaJ Bzwentnju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, tfaczla ir ketvirta 
dalis už kožną dal| pė „ 
Gyvenimas sz.v. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Havener.. Sakramente

ISTORIJA Kataliką Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa 
pas Rev. P. Abromaitį 
Shenandoah, Pa. kasztftj

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo draugo Jono Ku

biliaus, kuris tris metus buvo Kan
sas City, d dabar nežinau kur dingo. 
Jeigu kas apie jį dažinotnmėte arba 
jis pats norės atsiszaukti praszau 
dilti žinią ant szio adreso 
nislov Vaitkevyczia 495 
Portland Oregon.

3Prisl.TJ.sta.
Chicago .20 d. Sausio.

Perskaitę ilgą straipsnį „Apie 
Lietuviukas Kolionijas“, patilpusį 
jusą laikrasztyje 21 d. Lapkrh 
1893 m. matome, jeigu mes an 
neatsakysime, musą advertaizas 
atnesz mums didelės naudos. A 
kutas buvo p ar asz y tas žmogysi 
kuri neturėjo drąsybė! paraszyti po 
savo straipmiu savo vardo.

Pirmiausiai mei praneszame, kad 
žemės turime dėl pardavimo netik 
Ajkansoso valstijoje, 
sin‘o, Jovvos, Minnesotos, S 
tos, Mebraskos, ir Kansaso. 
buvo laikytas lietiviszkas 
meetingas tams miestelyje, 
vėmė iszsirinkti žem^ dėl jusą vien-, 
žemią kolioniją visdse augszcziau 
minėtdid stėtdse. Ant to meetįin- 
go buvo iszrinktas komitetas, dėl 
isztyrimo ir iszrinkim > atsakmozios 
vietos dėl kolioniją. Jis tai padaęė 
ir ant sekanezio meeting© pranešė, 
kad jis apžiurėjo daug vietą ir ne
rado geresnės ir labjau atsakančios 
link oro ir grunto vietos, 
kapsas'o Lankų Count^se 
savo pusės butume lygiai 
pardavė žemę kitQse stėtdse, kaip ir 
Arkansase. Mes lindyjome, kad 
komitetas negvvo n& nusą nei vieno 
cento, bet jis rūpinasi vien tik dėl 
labo ir gero savo tautieczią. 
Jusą korespondentai savo straips
nyje pad&da vardus ir adresus tūlos 
partijos, kuria jis patvirtina sąvo 
pažvalgius. Mes matėme tas žmo
gystas ir atradome, kad korespon
dentas neturėjo tiesos vartoti jąją

Žlpona* bet žlpoaė „ ,, I
Žirgt* ir valkas „ „
Vytautas didis Lietuvos kun|gaiksztl8 
Apie senovės Lietuvos pilis ,, 

„Auszra" keturių metų pulkl&se apdar&se 
po >1.25 kninga, visas perkant 

Knįgos poetiszkos. 
Senkaus Jnrgls „ ,,
Vltolioranda, puikus poematas Isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
D&nelalcsio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvyniszkos giesmės — —
J Aksimos dainos „ , „
Naujos dainos „ „
Birutės dainos „ „
Tėvynainių giesmės ' ,, ,,
Pirmutini* degtinės varytojas pulki komedija 10c 
Ponas Ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyt* Aleksandro Gužucz.lo, 

, Apysakos. • 
Palangos Jose, linksmi skaitymai ,, 
Kas teisybė tat nemelas puikios apysakėlės 

Isz lietuvių gyvenimo 
Pajud|kime vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrijotiszkoje dvasėje pagal 
vengrlszką pono A. isz B. autoriaus 
kn|gutė« '„Kas teisybė tai ne melas 

Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis „ „ „
Valkų kningelė „ „

Moksliszki raJikvediiai ir 
)cilokioi knįgos 

Lletuviszka Gramatika pijraezyta 
kun|go Mfkolo Miežinio 

Abėcėle ,, ,.
Elementorius lletuviszka* „ 
Kninga dėl Iszslmokinlmo rokundų 
Kninga dėl iszMmoklnlmo visasvletlnėe kalbos 15c 
Apie buwimą Diewo ,, ' ,,
Gries^nlnkas priverstas metavotis ,, 
Pamokslai apie trusą „ „
Talmudas Ir musų žydai „ „ ,,
Szkala su kalba ’ ,, „
Prleszauszrls „ „
Kaip (gyti |>in|gus ir turtą „ 
Girtybė „ „
Genių dėdė, graži pasakutė kur lezrodyta 

kaip labą! svietą slogina maskolių valdžia 10c 
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų 

Amerikoje 20c., dėl perkupczlų po 10c. 
Kalendorius ant 1889 m. 25c. Ir ant 1890 m. 25c.




