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„Diedai“, kuriūs, kaip girdė
jome, nevienam nusibodo skai
tyti.

Priežastis to, turbut, buvo 
ta, jog skaitytojams vietomis 
Sunku buvo suprasti jųjų mis- 
lį. Mes ir isz savo pusės pa
sakysime, kad su jais turėjo
me nemažai darbo, nės jie bu
vo perguldyti ne pagal dabar
tinę, maždaug priimtą, raszy- 
bą ir beveik žemaitiszkoje tar
mėje. Taisydami korektą, užė
jome naujus ir mažai supranta
mus žodžius, kurių,neturėdami 
prie savęs originalo, negalėjo
me iszkeisti ant kitų bei jūs 
paežius paaiszkinti. Kartais 
taipgi negalima buvo, kaipo 
poezijoje, perdaryti ir padėti 
žodžius pagal dabartinį liet, 
gramatikos reikalavimąį. Per-. 
tai, skaitydami ,,Diedus“ pra
kilnesni tautįecziai, galėjo už- 
tėmyti szį bei tą kaip reikint 
nesudavadytą. Bet, nežiūrint 
ant tų visų netobulumų ir ne- 
aiszkių vietų, kas skaitė jūs 
su atyda ir akyvumu, galėjo 
jūse nemažai rasti peno dėl 
savo dvasios, szirdies jausmų, 
proto, todėl gi tegul bus gar- | 
bė tam maišų gūdotinam tau 1 
tiecziui, kuris teikėsi mums tą 
visą parūpinti.!

Ponui „(turniko'1' redaktoĄ 
riui. Ponas „senas“ redakto
rius, raszydamas ant „Vieny
bės“ ir užkliudydamas jos re
daktorių, daug labai apsirin
ki, o pertai pasirodai, kad ne
tik „senas“ esi, bet jau perse- 
nėjęs. j

Straipsnelį, ant kurio tams
ta su visomis keturiomis užpū- 
Ii, ne „Vienybės“ redaktorius 
paraszė, bet jos koresponden
tas, kuris apie Mill-Creeko 
lietuvius, jo lenkiszką kunįgą 
ir minėtus, norėjusius susitūp
ti, jaunikius gal geriau žino, 
negu „senas“ „Gdrniko“ re
daktorius. Tamsta sakai, 
kad norėjo iszeiti lietuvė už

Lietuvininku
lenko. Mes pasakysime, kad 
klysti, jaunikis buvo ne lenkas, 
bet tik grynas lietuvis, A. Ja- 
suliavyczia, W.-Baries liet, 
parapijos parapijonas. Ko
respondentas savo rasztelyje, 
nenori, ant ko ir mes sutin
kame, kad lenkai imtų szliu- 
bus liet, bažnycziose, bet tik 
persergsti savo tautieczius 
idant jie, kada gali būti ap
rūpinti dvasiszkai per liet., 
kunįgą, liet, bažnyczioje, su 
lenkiszkais geradėjais nieko 
neturėtų; ypacz iu tokiais, ku
riems tik lietuviszkas doleris *
rupi.

Tamsta „senas“ redaktoriau 
gali savo „Gėrnike“ panaszius 
dalykus pajudinti, gali ne, bet 
kas link musų, tai nei nesi- 
klausime tamstos, ką talpin
ti, ką mesti į gurbą. Pas mus 
tautiszki ir tikėjimiszki daly
kai yra tarp savęs susiriszę, ir 
mus kaip vieni, taip ir kiti 
apeina.

Tamsta prikaiszai „Vien.“ 
redaktoriui nežinojimo istori
jos ir norą padaryti visus, ži- Į 
noma lenkus, lietuviais, tūm 
tarpu pats tame paeziame pai- 
szinyje vieną lietuvį be jo pri- 
stojimo, be malonės, ant lenko ; 
perkriksztijai. Pagaliaus per 
savo didelį datyrimą,ir istorijos į 
žinojimą (!) daeini iki to, kad 
netoli 600 metų kaip lietuviai 
su lenkais daro vieną didelę ■ 
tautą (Litvini od 600 lat blisz- j 
ko stanowią z Polakami jeden 
wielki *) narėd). Czia tams 
ta pasirodai netik nežinias is
torijos, bet visus lietuvius lai
kąs už lenkus, nės nepripažįs
ti jų nei už atskyrių tautą. 
Lietuviai vos 500 metų suka
ko kaip priėmė krikszczionisz- 
ką tikybą, o tamsta raszai, 
kad jie netoli jau 600 metui 
daro su lenkais vieną narodą. 
Pasakyk, ar galima kvailiau 
raszyti?! Tamsta matyti, kad j 
netik nieko nežinai istorijos, j 
bet pagaliaus neturi nūvokos, j 
kas tai yra „narodas“, todėl

*) Žiūrėk N. 23 „Gūrniko“ — 
Duryea.

gi su tamsta apie tai ir nėra 
ką sznekėti

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rėdyba. Dieną 

12 Vasario Sena  p ii'ėję atsilai
kė maskoliszka komedija. 
Namas, kuriame ji buvo atlik
ta, turi paraszą:' „Mariam- 
polskoje ujezndnoje upravle- 
nije“, o didžiausias aktorius - 
virszinįkas Senapilės pavieto, 
p. Golechovskis. Apie tą at
sitikimą asz ir noriu papasa
koti.

Atvažiavo isz Siedlecko rė- 
dybos kas žin koksai masko
lius su rekomendavojaneziu 
laiszku prie Senapilės virszi- 
nįko ir praszė jo, kad suteiktų 
vietą vyresniojo rasztinįko 
prie kokios valscziaus kance
liarijos. P. Golechovskis, ru- 
sofilas, negalėjo atsakyti, o 
kad niekur nebuvo vakanso, 
pasiryžo atstatyti kokį katali
ką, o į jo vietą įkiszti tą atsi- 
beldusįjį maskolių. Burtas 
krito ant Klebiszkio rasztinį
ko, p. Nikoliajaus, ir virszinį
kas negaiszūdamas davė žinią 
per telegraphą Prienų burmis
trui, p. Maslenicki‘ui, kad tas 
per pasiuntinį dūtų žinią į 
Klebiszkį, jog ten ateina kitas 
rasztinįkas, o dėlto senasis tu
ri prasi traukti.

Bet czionais ponas virszinį
kas patiko tokį pasiprieszini 
mą, kokio tikrai nesitikėjo. 
Atvykęs Klebiszkio vaitas 
virszinįkui pasakė, kad jis ne
priima naujo, jam visai nepa
žįstamo, rasztinįko. Kada 
virszinįkas,, įpykęs už tai, pa
sakė, kad jis savo žodžio ne
maino, o naujai paskirtasis 
rasztinįkas būtinai pateks,
kur jį skyrė, vaitas nusikabi
nęs nū kaklo lenciūgą (retežį) 
— ženklą vaitystes, padėjo 
ant stalo, sakydamas, kad to
kiam atsitikime jis negali būti 
vaitu. Virszinįkas jam pri 
minė, kad jei jis nori pamesti 
vaitavęs, turi atneszti nū gy- . 
dytojaus liudijimą, jog per

ligą negali vaitauti.
— Asz sveikas — atsakė 

vaitas: — bet visai nenoriu už 
nepažįstamo rasztinįko patekti 
į Kalvariją (t. y. į Kalvarijos 
kalėjimą).

Dar to negana, ateina pas 
p. virszi n į ką rasztin įkas Bal
bieriszkio valscziaus, p. Gali
naitis ir praszosi, kad velyk jį, 
Galinaitį, atstatytų nū vietos, 
o p. Nikoliajų paliktų.

— Kur jis dėsis — sako — 
su paezia ir vaikais, netekęs 
vietos?

Virszinįkas nė klausyti ne
nori, v is tik savo rieczia, kad 
jo žodis neatmainomas. Tada 
p. Galinaitis jam staeziai pa
sakė:

— Jus neturėjot tiesos at
statyti nu tarnystos p. Niko- 
liajų, kurį sav valsczius iszrin- 
ko.

Net visas ėmė drebėti isz 
piktumo virszinįkas, iszgirdęs 
tūs žodžius. Nežinodamas ką 
daugiaus sakyti suszuko:

— Kas jus per vieni ?!
— Asz Balbieriszkio vals- 

jeziaus rasztinįkas — atsakė p. 
'Galinaitis: — o jus pagal to
kius ir tokius įstatymus nega
lėjot Nikoliajaus atstatyti.

— Ar jus manę mokysit į- 
statymų — rėkė jau padūkęs 
isz [liktumo virszinįkas: — Da 
jus marszkinifls įsikandę ne- 
sziojot, o jau asz įstatymus ži
nojau !

— (rali būti — atsakė p. 
Galinaitis: — bet sziądien ir 
asz žinau įstatymus. . .

— Kas jus toki? kas jus 
toki?!

— Asz — atsakė su flegma 
į). Galinaitis: — Balbieriszkio 
valscziaus rasztinįkas.

— Ar jus žinot, kad asz ga
liu jus perkelti ant mažesniojo 
rasztinįko (peremiestiV na 
mladszaho pisai ia) ?

— Galite ir visai manę nfi 
vietos atstatyti.

Per nemierą perpykęs vir
szinįkas pakelė tokį trinksi
mą, kad p. llonig‘as, Klebisz
kio dvaro randavotojas, isz ki-
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to kambario atėjo. Ponas 
Honig‘as turi nežinau kokią 
tarnystą pi ie bjuros, o kad 
yra turtingas, tai su virszinįku 
gana sutinka. Jisai tai aptil- 
d ė iki padūkimui supykusį 
virszinįką, praszydamas jo, 
kad p. Nikoliajų paliktų ant 
vietos nors iki pavasariui, pa
kol atszils (?).

Taip glostomas virszinįkas, 
ant galo apsimalszino, paliko 
ant vietos p. Nikoliajų, o gu
dui, kurį buvo paskyręs į jo 
vietą, Ketino dūti kokią 15 
rublių ant kelio, kad grei- 
cziaus isz akių isznyktų. To
kiu budu tą ,,komedija“ pasi
baigė tik jūkais.

Isztikro, yra tai komedija, 
gatava tema dramaturgui. Ir 
koki czionais tipai puikus ir 
y vairus! Isz vienos pusės pra
kilnus p. Galinaitis, kursai ga
tavas pasiszvęsti už draugą, 
kursai, kada jo pasiąukavimą 
atmeta, drąsiai kovoja užtar
damas brolį, ir vaitas, atsisa
kantys vaitystes, kada mato 
nekaltai slopinamą, isz kitos 
pusės žiaurus sziaurės sūnūs,

kos valdžios, begėdiszkai min
dantys tiesas, kurias turėtų 
apginti, tikras brolis Kražių 
budelių.

Kad nepamislytų kas, jog 
p. Nikoliajus. buvo blogas, 
dėlto jį virszinįkas norėjo at
statyti, turiu pasakyti keletą 
žodžių apie jį. P. N. jau asz 
tunti metai kaip yra rasztinį- 
ku Klebiszkio valscziuje, visa
dos iszren karnas 
susirinkime.

p. virszinįkas norėjo pasielgti 
pagal žinomą maskoliszką 
principą: byt‘ po siemu! Ar
gi tada dyvai, kad musų szir- 
dys rūgsta piktumu ant mas
kolių valdžios, kada beveik 
kas-dien matome tokias, o 
kartais da didesnes jų netei
sybes.

Nū nekurio laiko vaikšz- 
czioja po Senapilę nepažįsta
mas žmogus, , kursai sakosi 
esąs Kražių kankįtinis, atsiųs
tas czionais ant isztrėmimo. 
Vaikszczioja jisai visur po 
krautuves, kareziamas, ir L t. 
ir pasakoja apie Kražių bai
sybes. . Net žydai, sugraudįti 
jo pasakojimais, užmirszta 
apie savo prigimtą sziksztumą 
ir dūda jam po kelias kapei
kas. Ar jis tikrai yra Kražių 
kankytinis — to negaliu pasa
kyti.

17 dieną Vasario Sesnavoje 
buvo primicijos kun. V. Stak- 
nevycziaus isz Ringių.

Užbaigiu savo rasztelį liks- 
ma žinia, kad p. Motiejus 
Akelis, kursai buvo masko
liaus iszsiųstas į Rygą ant 3 
metų už lietuviszkas knįgas, 
sugrįžo namo 10 Vasario. 
Manifestas, kursai jau seniai 
nevieną vagį paleido, paleng 
vino ir tą mus kankįtinį už 
lietuvystę. Rygoje iszbuvo
nedaug ką ilgiaus kaip metus[ nos nevogė, bet Jakubauckas 
(nū Grūdžio užpernykszczių ■ norėdamas užstoti už jas (viena rokavo tą adyną 
1893 metų), taip kad per ma
nifestą praslaimėjo jam arti 
du metai.

įlodamas, kad gaus teisingesnį 
saiką kaip žydo, nesibaigszti 
na branginus užmokėti, per ką 
ir žydams turgų pakelia.

— Neinunaicije jau koki 
3—4 metai kaip isznyko gir- 
tūklystė ir pesztynės, arba, 
kaip tenais sako: kounės. 
Kunįgas A. Rubsza po miežių 
siunczia savo bernus ar ką ki
tą, kad žiūrėtų kas dedasi kar- 
cziamose. Jer ką pamato pa
sigėrusį aVba besipeszant, dū
da kunįgni žinią, o tas sekan- 
ežią nedėlią isz pamoksliny- 
ežios kaltinįkus vardais isz- 
szaukia. Dėlko žmonės isz 
bažnyczios iszėję tūjaus skirs
tosi namo, o žydeliai dantis 
sukandę tik žiuri.

nepasiėmė, isznetyczių dagirdo 
jūs paszalinis žmogus, kursai 
davė žinią Blėkaicziui. Blė- 
kaitis važiavo nepoilgam į 
Trakus padūti į apielinkės 
(okružną) sūdą tils vagius. 
Nuvažiavo ir daugiaus nesu- . ° 1grįžo, nės rado negyvą pake
lėje. Turėjo tie patys vagys 
arba jų draugai užmuszti.

— Merkinės miesteli je yra 
dvi szpitolės: vienoje gyvena 
elgėtos (ubagai), gaunantiejie 
maistą („nadonią“) isz bažny
czios, o kitoje sziaip seni pa
vargėliai, nieko isz bažnyczios 
negaunanti. Sziojė pastaro
joje gyveno tarp kitų ir Povi
las *Vasiliauckas, senas pavar
gęs žmogelis, da Nikalojaus I 
kareivis. Dvi bobos apskun
dė tą žmogelį turtingam ūki- 
nįkui Merkinės, Jakubauckui, 
buk anas vogęs nū jūdviejų 
dūną. Nors Vasiliauckas dū-

— Isz A irioy alos (Kauno 
pav.) raszo: Ir musų kleboną 
su kamendorium tampa po su
dus buk už tai, kad nelaikė 
miszių už carą. Matai, kaip 
liepė musų, kunįgams laikyti 
miszias už carą. Jie prižadė
jo atlaikyti 8 adynoje iszryto. 
Ant rytojaus 8 adynoje sulau
kę kunįgai, pradėjo miszias 
laikyti; kaip atlaikė miszias, 
tada policija į bažnyczią pri
buvo. Žiuri, kad jau kunį- 
gas nū altoriaus eina. Tada 
asesorius prie klebono priėjęs 
paklausė, ar jau „malebinę“ 
už carą atlaikė. Tas atsakė: 
jau atlaikiau! Tai kodėl ma
nęs nejaukiai? " Atlaikei! 
Juk asz prasziau S adynoje 
atlaikyti, o sztai dabar eina 
asztunta. Mat, asesorius asz- 
tuntą adyną tada rokūja, kada 
jau asztunta pasibaigia, o ant 
devintos užstoja, 
asztuntą adyną.

valsczionių' 
Jau tas parodo, 

kad jis yra geras s mogus. Da 
tą liudija ta aplinky- 
>. N. visi, kurie turė 
su jum reikalą, myli, 

už jį užtaravo
Mažesnysis rasztinį- 

t verkė da- 
atstato, nors 
butų turėjęs 

kad gauna sav drau- 
• • • ♦ 

VISI Ji

labjaus 
bė, kad

kaipMatėm, 
vaitas, 
kas Bybin‘as, ne 
girdęs, kad p. N. 
kaipo maskolius, 
džiaugtis,
gą — maskolių, 
myli, visi jo gailavo, dagirdę 
apie jo dimisiją. P Tik vienas

— Vilniaus rėdyba. Pi< 
gumas javų ir czionais skau
džiai atsiliepia, o ypaeziai, 
kad szįmet jų mažai yra. Žy 
dai, javų pirkikai, nevaiksz- 
czioja szįmet, kaip pirmiaus 
darydavo, po sodžius, klausi
nėdami javų. Kas nori par- 
dūti, veža ant turgaus, ką pir
ma retai darydavo: vis žydai 
namieje nupirkdavo. Ant 
turgaus nuvežę gauna bran
giau, nės nekartą ir lietuvis 
perkasi sav nū lietuvio, o ži-

isz tų bobų buvo jo giminė), 
atėjęs į szpitolę ėmė plūsti 
Vasiliaucką, o paskui ir musz- 
ti. Sumuszė taip nekaltą se 
nuką, kad tas į treczią dieną 
numirė. O Jakubauckui kas 
už tai

tai rok d j a 
Klebonas 

katra jau 
asesoriuspasi baigė. Tada 

liepė klebonui antras miszias 
laikyti. Tada klebonas atsa
kė taip: eik, iszimk nū vys
kupo daleidimą, jeigu tas man 
dalais antras miszias atlaiky-

buvo? Nieko — nors ti, tai asz laikysiu, o asz pats 
policija apie viską dažinojo, isz savo valios negaliu to pa- 
bet kad Jakubauckas yra tur daryti. Tai tada musų kunį- 
tingaa ir mokėjo gerai patepti, gus policija suaresztavojo ir 
tai viskas ir slidžiai nuslydo 
szale.

dabar sūdąs eina. Liuteronų 
pastorini Latvijoje yra taipo- 
jau baisiai persekiojami.

— Birsztone (buvo tai d a 
pereitą rudenį) ukinįko Ka
zio Blėkaiczio pavogė vagys
3 arklius, o kada krumūse Chrapovickio, Kauno rėdybo- 
garsiai tarp savęs kalbėjosi, je; yra didelis Gudžiūnų kai- 
graudįdamiesi, kad ketvirto , mas nū 125 gyvenimų; tai jau,

— Arti Michelmonto, Lie- 
pojaus gelžkelio ir dvaro pono



Lietuvininku
kaip Lietuvoje, tokią vietą 
galėtumei miesteliu vadinti, 
kad tiktai butų tenai bažny- 
czia, tūm labjau, kad tas Gu
džiūnų kaimas per porą viors- 
tų szale gelžkelio atsiranda. 

(Taigi vienas žydas buvo užsi
manęs ten kromą įtaisyti. Bet 
ponas Žiupsnis, labai vikrus 
žmogus, su grovo Chrapovic
kio pagelba, kuris ant to ke
lius tukstanczius rublių dūda, 
ketina ten kromą uždėti, idant 
žydas už akių neužeitų. — Gas- 
padorystei nupūtus, musų lie
tuviai visaip sukasi, idant dū- 
nos kąsnį uždirbti.

lių yra daug daugiau, negu 
kitūse metūse. Yra viltis, 
kad ir senos mergos bergž
džios nepasiliks, kaip tai mu
sų, amžina atilsį, klebonas pa- 
sijūkdavo. Pertai už metu 
daugel kriksztynų laukiama, o 
sykiu ir lietu viszkos tautos 
pakylimo. Taigi matote, kad 
liūdnų naujienų tarpe ir sma
gios atsiranda!

— Kauno pavietas. A pi- 
talakiai ir Labunavo dvaras su 
falverkais grovo Zabielos dūda 
ant metų 40,000 rublių įėji
mo. Pertai grovas turi isz ko 
užlaikyti prie savo dvaro mu- 

terio ir 36 muzikantų suside- 
danezią. Kapelmeisteris gau
na algos ant metų 300 rublių, 
o muzikantai po 45 rublius. 
Prie Labunavo dvaro yra tai- 
pojau ir gaisro gesinimo ka- 
manda įtaisyta, isz kurios gro
vas dailę zobovą turi, nės 
gaisrui retai kada atsitinkant, 
o tai kamandai darbo netu
rint, visokios senos triobos, su
dėti tyczia laužai, yra nakti
mis deginami, o gaisro kaman- 
da isz dvaro bernų suside
da, kurie tokiam ,,gaisrui“ at
sitikus ar tai prie darbo butų, 
ar tai vidurnakeziu, turi ; prie 
savo triszkinių ir arklių lėkti. 
Ponas tiems, kurie ankszcziau 
ant ,,gaisro“ pribuna, dūda 

tris rublius nagrados, pertai 
bernai, ypacz naktimis, ant 
szieno vasaros laike pasirėdę 
guli, idant pirmiaus ant to 
gvalto suspėti.

Isz Apitalakių parapijos 
tiktai vienas isz ukinįkų tarpo 
į gimnaziją eina. Koks-gi tai 
tarpas su Žemaiczių pa-Kur 
sziais, kur nėra mažnė kaimo, 
isz kurio nors vienas vaikinas 

e> »

nebūtų ar tai į Jelgavos, ar tai 
į Liepojaus gimnaziją leidžia- j 
mas. Dyvynas tai daigtas, 
kad kur labjausiai musų tau
tystė yra nupūlusi, ten ir prie 
apezvietimo akvata mažesnė! 
Taigi žiūrėkime į sulenkėju
sius Kauno rėdybos krasztus, 
o datyrsime, kad isz ten men
kai kas į gimnaziją vaikus lei
džia; Vilniaus rėdyboje, kur 
tas pats atsitinka, vaikai maž
ne suvisu į gimnaziją nelei
džiami, o veizėkite į tūs krasz
tus, kur stipriau lietuvystė 
turiasi, kaipo tai į Suvalkų 
rėdybą arba į Lietuvos pa- 
Kurszį, tai visai prieszingai 
atrasite. Czia galima iszėmi- 
mą padaryti isz Resiainių pa
vieto, kur nors prie lietuvystės 
aikosi, mažai apie vaikų ap- L 

szvietimą rūpinasi.
Žaltys.

— Kyga, 22 d. Vasario.
Gūdotinas Rėdytojau „Vie

nybę L.“nužemintai meldžiam, 
patalpinti szitą musų niekingą 
straipsnį.

Sztai jau ir vėl artinas die
na, kurią musų broliai ameri 
kiecziai paskyrė už tautiszką 
szventę, diena 4 Kovos mėne
sio, diena szvento Kazimiero 
Lietuvos didžio kunįgaiksz- 
ežio; užtaigi, atmindami tą 
didžią dėl mus lietuvių iszkil- 
mę, sveikiname jus, broliai, 
kurie iszkeliavote isz brangios 
tėvynės, motinos Lietuvos, ar 
tai isz liūsos valios, norėdami 
svietą pamatyti, ar tai bėgda
mi nū maskoliaus persekioji
mų už lietuvystę. Taip toli 
bunanezius už didmarių, kur 
būdami gal nevienas ilgiasi

dabar savo senosios tėvynės, 
d gal nevienam isz jus, mieli 

broliai, pamislijus apie savo 
prigimtą krasztą, apie pažįs
tamus, artymus brolius, seseris 
ir gimdytojus, aszaromis akys 
prisipildo. Norėtumėt kaip 
kada gauti nors mažiausią žinią 
isz savo gimtinės, norėtumėte 
persineszti į gimtinį kampą 
nors ant vienos valandos. 
Bet mažai isz jus kas gal tai 
dastoti. Taigi, mieli broliai, 
nenuliuskite, jog negalite pe
reiti platybės didmarių, bet 
dirbkite dėl gerovės savo bro
lių, palikusių senoje tėvy-, 
nėję; jus daug gero galite 
padaryti, nės jums užpakalyje 
žandaras nestovi. Palikusią 
nū sunkių liūsą valandėlę ap- 
verskite ant darbo dėl tėvy
nės. Taipogi atlikusį centą 
neneszkite į saliunus, bet ap 
verskite ant savo ir savo bro
lių naudos. Jus galite be bai
mes savo rasztus vartoti, taigi 
vartokite protingai, nesi vari- 
nėkite ant viens kito, bet 
dirbkite visi isz vieno, nės 
daug ir galingi musų prieszai 
yra, jeigu mes pradėsime skir- 
styties, tai mus veikiai mas
kolius ir kiti musų baisus 
prieszai amžinai nugalabįs.

Likkite sveiki, mieli bro
liai; kas žino, ar sulauksime 
dar kitos tautiszkos szventės. 1 
O Jeigu sulauksime, tai isz- mus mesdami prie 
naujo vieni antrus sveikinsi- kų kabinasi.

Dabar sustoję ratu, vie- labai
naujojoje maža dalelę iszskirus, prie lat- 

didžiu viszkos tautos nepriguli. Lat
viai nėra taip dievobaimingi, 
kaip lietuviai, isz kurių dau- 

pertai

likais, užimdami ten tris pa
vietus, skaitliuje apie 200,000 
gyventojų. Anie vartoja ne 
taip kaip latviai liuteriai vo- 
kiszkas literas, bet lotiniszkas,

pas

Jiems yra spauda, taip kaip ir 
lietuviams uždrti 
savo maldaknįges 
Szenkę Tilžėje si 
trabanta gabena. Jų tarpe 
inteligentų beveik nėra, o per
tai nei jokio tautiszko pajau
timo. Per ponus, kurie leii- 
kiszkai kalba, platinasi len
kystė, per smulkius bajorus, 

un'oiwj i c v I • / y i 7 I v 1 1 U r* IX <1 y , 
o per iszkalą ir karumenę 
maskoliszkoji. Isz Reizeknes 

tarpe

iszkeliavo, ten lenkiszkai iš
moko, o namon pagrįžę jau 
savę lenkais rodė. Po dvarus 
pirma lenkiszkoji K 
galėdavo, bet lat\ 
maskoliszkai ir gud 
siplatinus, o ponams 
latviszkai mokant, anosios vir
ažu imti pradėjo. Latviai sa
vo gražias dainas mesti pradė
jo, o gudiszkai ir niaskolisz- 
kai daugumas dainų ja. Ku- 
nįgai „kūpuliavimą“ *), lat
viszkai JAgo^ bedrausdami prie 
latvystės sunaikinimo priside
da, nės latviai „savo paprati-

Bet kunįgus tas 
mažai apeina, nės jie,me. 

ni senojoje, antri 
tėvynėje, szaukkim 
balsu - Hurra! lai gyvūja Lie
tuva ir jos geri tėvynainiai - 
Hurra!. Szaukkime taip dik- gumas į kunįgus eina, 
ežiai, kad visas svietas iszgirs- savo tautos apszvietimą pake
tų. Tegul gi žino visoje pa- 
saulėje, kad lietuviai dar gy
vūja. Hurra gerkime ska
naus aluezio taurę 
Amerikoje.

Aglinis, Ji aro o i kas, Kiszkis 
ir kiti.

— Kaip jau žinoma, latviai 
Vitebsko rėdyboje yra

rie prie Mogilevo vysk u Ir s
tės priguli, o Petropilėje sa- 

už brolius vo arei vys k ūpą ir seminariją 
turi, mažame skaitliuje į se
minariją eina, o paskiau, dva
siškoje akademijoje Petropi-

*) Szvento Jono dieną netiktai
I Lietuvoje, bet ir Latvijoje nu seno- 

--------- ; vės laikų yra apeinama, dainos per 
kata-J naktį dainujant ir ugnj kuriaiiant.
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rodą, kaip galima butų gelbė
ti netoli nū volkano gulinezius 
kaimus, miestelius. Persigan
dę volkano apygardų gyven
tojai, bėga gaujomis į bažny- 
ežias ir meldžia Vieszpatį ati
tolinti tą grasantį baisų paojų.

Baisus dalykas volkanų at
sivėrimas, nės jie savo pele
nais ir upėmisl) lavos kartais 
sunaikina ir užverpia czielus 
miestus su visais gyventojais.

— Prancūzai dar tebesipe- 
sza su Madagaskaro gyven
tojais.

— Brazilijoje vėl maisztas 
pradeda kilti po vadovyste 
admirolo da Gamos. Jis jau 
surinko 3200 kareivių, tarp 
kurių 27 apicieriai randasi.

— Maisztą, kuris neseniai 
pakilo ant salos Cubos, iszpa- 
nai, kuriems sala priguli, jau 
baigia tildinti.

— Jloma. Treczia diena 
Kovo buvo dėl Romos ir 
sziaip katalikiszko svieto isz- 
kilminga, nės buvo apvaiksz- 
cziotas jubilėjus popiežiaus 
Leono XIII bei atmintis su- 
kakimo 17 metų nū jojo ap
vainikavimo. Popiežius, 85 
metų senelis, buvo iszkilmin- 
giausiai atnesztas į Vatikano 
koplyczią. Tukstancziai žmo
nių, pamatę popiežių, sveikino 
jį garsiai prakilnu balsu. 
Kardinolas Vannutelli (jis 
atsilankė, keli metai atgal, 
Petropilėje), popiežiui atsista 
vodamas, laikė jubilėjines mi- 
szias. Ant tos iszkilmingos 
dievmaldystės buvo, apart di- 
plomatiszko svieto ir sąnarių 
romiszkos bajorijos, daugybė 
prakilnų ypatų isz visų pasau
lės dalių.

1878, 3 d. Kovo, kardinolas 
Pecci, tapęs popiežium Leonu 
XI(I, permainė kardinoliszką 
kepurę ant popiežiszkos tiaros. 
Taigi jau 17 metų kaip sėdi 
Leonas XIII ant szv. Petro

1) Lava vadinasi sutirpdyta į 
skystimą žemė, akmenai ir visoki 
metalai.

Įėję besimokindami, į savo 
krasztą negrįžta, augsztesnias 
vietas gaudami. Latvijoje 
yra kunįgai lenkai, lietuviai,1 
kurie apie tautos nei dvasisz- 
ką, nei tautlszką pakėlimą ne
sirūpina, mažai savo parapi- 
jonų kalbą ir j ii budus iszma- 
nydami. Žmonės ten yra ne 
tiktai tamsus, bet ir dideli gir- 
tūkliai, jų triobos ir bažny
čios biednos ir suplyszusios. 
Bažnyczių mažai mūrinių at
siranda, o daugiau yra medi
nės Reiseknės (Režicos) pavie
te, kaipo tai: Kaunata, Moza 
- Dukstugala, Czarna, Meiro
nis! (Stalerovo), Pildą ir t. t. 
Aname kraszte savo gerais 
darbais kunįgai Smilgevyczia 
Bukmuižos klebonas ir Dau- 
noravyczia pasiaiszkino, bet 
ant kunįgo Bubelio paskesnio 
Bukmuižos klebono žmonės 
piksta, nės, dėl mažesnio sav 
klapato padarymo, du ir tris 
nabasznįkus į vieną dubą ant 
kapų sukiszdavo, taipojau ant 
kunįgo Urbonavyczios,Kauna
tės klebono, kuris kaip rei
kiant nepasielgia.

Katalikai ano kraszto lat
viai ir savo kalba nirliutero
nų latvių skiriasi. Prie ji| 
literatūros pakėlimo kodau- 
giausiai lenkas ponas baronas 
Manteifelis prisidėjo, pakol 
valna buvo, latviszkas knįgu- 
tęs ir kalendorius lotiniszko- 
mis literomis iszdūdamas.
• Dėl vietinės lenkiszkos in
teligencijos pakėlimo daugel 
Buinickis prisidėjo savo laik- 
rasztį „Rubon“ pirm lenkme- 
ežio 1863 metų iszleisdamas. 
Tame laikrasztyje atsiranda 
straipsnis ’„Pamiętniki księdza 
Jordaną Socjetatis Jezu“, ku
ris apie latvių krikszczionisz- 
ko tikėjimo priėmimą~lr lat
vių budus daugel kalba.

44.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Pittsburgh, Pa. 5 Kovo. 

Pittsburgh o d įstrik te 17,000

anglekasių sustraikavo, reika
laudami, pagal Columbus4 e 
buvusį sutarimą, nū darbada- 
vėjų padidinimo mokesties ant 
14 centų ant tono bei, idant 
jiems mokėtų po 69 c. už toną.

— 10 Kovo kasyklė Old 
Abe, N. M., užsidegė, prie ko 
7 darbinįkai, būdami kasyklė- 
je, gaisro laike galą gavo.

— Chicagoj e užsidėjus 
priesz porą metų „Civic Fero- 
tion“ draugystė dėl pavargu
sių didelę paszelpą dūda.

— 4 Kovo Washingtone pa
sibaigė 53 kongresas, kuris 
per taip ilgą laiką nedavė ra
mumą Amerikos kapitalistams 
ir visokios veislės didtur- 
ežiams, darbo davėjams, biz
nieriams. Kongresas prisi
dėjo, žinoma, prie padidinimo 
bedarbės, o tūmi ir prie var
ginimo darbinįkų, nės speku
liantai kapitalistai ir visoki 
didturcziai, nežinodami, kaip 
ką ponai kongresmanai su se
natoriais nutars, sustabdė pa- 
brikus ir kitokias darbo vie
tas. Todėlgi galima dabar, 
pasibaigus kongresui, tikėtis, 
kad darbai žymiai pradės ge 
rintis ir darbinįkų vargas pa- 
simažys.

— 4 Kovo, pranesza isz 
Perry, O. T., kad prie Ingalls 
(Oklohama) buvo didelės 
pesztynės tarp 30 policijos vy
rų, ir razbainįkų bandos. 
Razbainįkai, negalėdami atlai
kyti pliaciaus, sulindo į urvą. 
Policmonai, negalėdami jų ki
taip iszkrapsztyti, ketina su 
dinamitu urvą suardyti.

— 10 Kovo, stėte Vera 
Cruz, Mexico, atsivėrė senas 
volkanas Orizaba. Jau ne- 
dėldienio naktį pradėjo isz jo 
eiti nūdingas gazas ir stulpais 
verstis bjaurus durnai isz 100 
atsivėrusių skylių. Aplink 
Volkaną per 100 mylių jau- 
cziami yra tankiai požeminiai 
žemės virpėjimai. Vera Cruz 
gubernatorius rengiasi sudary
ti Tuoksiiszką komisiją, idant 
jį isztyrinėjus volkaną, dūtų 

sūlo. Jis per tūs metus savo 
mokslu, iszminczia ir sumanu
mu politikiszkūse dalykūse, 
didei praplatino, sudrutino 
katalikiszką bažnyczią, paren
gė prie susivienyjimo su jaja 
rytinę atskaluniszką bažnyczią 
ir popiežiszką sūlą taip vėl 
augsztai pastatė, kad sziądien 
su jūmi turi rokūtis visas po- 
litikiszkas svietas ir neretai jo 
pagelbos melsti.

—.... t* • ~

— 6 Kovo, Ispanijoje, ne
toli nū Huelva, užsidegė viena 
kasyklė, prie ko 21 darbinįkai 
sinertį rado.

— Petropilėje, 6 d. Kovo. 
Nors 1863 m. Maskolijoje buvo 
randavai užginta lupti prastus 
žmones už politikiszkus, va- 
giszkus ir kitus prasižengimus, 
bet tas užgynimas buvo tik 
ant popieros,o mnskoliszki urė- 
dinįkai kaip kapojo, taip kapo
jo žmones, nekartą, pagalinus 
nekaltus, užmuszdami iki 
smerties; ypacz negailėdavo 
maskoliai savo kniutų dėl mu- 
sų žmonelių. žmonės
pasiskundė apie tai dabarti
niame carui ir jis savo {patin
gu ukazu antrą sykį užgynė 
žmones kapoti.

Gal daugiau ir kazokiszkas 
kniutas nekapos musų žmo
nėms nugaros.

J

10 Kovo praneszaina isz 
miesto Karšo, kad 9 Kovo ar- 
mėniszka deputacija, suside
danti isz likusių gyvais per 
Sasuno skerdynę, atvyko pas 
armėniszką isztyrinėjimo ko
misija, ir apsakė jai baisias 
istorijas apie skerdynes, kurias 
magometonai ant jų tautieczių 
dasileido. Ji, tarp kitko, pa
pasakojo, kad turkai, iszplė- 
szę nū vieno kunįgo kryžių ir 
bibliją, liepė jam jūs su ko
jomis mindžioti. Kada szis 
atsisakė tai daryti, turkiszki 
kareiviai iszdurė jam akis ir 
įmetė į dūbę su kitais mirsz- 
taneziais. Tame paeziame 
laike 300 ypatų, kurios buvo 
suimtos su kunįgu, tik viena
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pabėgo. Praneszė taipgi, kad 
turkų kareiviai pagriebę už 
kojų armėnų vaikams, daužė 
jūs į akmenis; kad turkai, pa
ėmė neszczias armėnų mote- 
res, derėjosi, kokios lyties ga 
lėtų jos kūdikį pagimdyti, o 
paskui skrodė jas, persitikrin
dami, kuris isz jų iszloszė.

Tokiais ir panasziais apsa
kymais armėniszkų komisijų 
tapo pergasdyta.

— Londone 9 Kovo aus
trai kavo 10,000 kurpių.

— Japonai su kynai nors 
sądarauja, bet kariauti nepa
liauja. Taip antai pereitų ne 
dėlių buvo nemaža musza prie 
miesto Nui-Chwang. Kova 
prasidėjo priesz miesto vartus 
ant 10 iszryto; ant pirmos po
piet japonai įsilaužė į miestų 
ir ėmė kraujas lietis po miesto 
ulyczias, ir tęsėsi iki deszim- 
tos, pakol kynai nebuvo visai 
pergalėti. Kynų toje muszo- 
je krito į 2000, sužeistų ir į 
nevalių paimtų į <»00. Už- 
musztų ir sunkiai sužeistų ja
ponų tapo į 510. Japonai 
įgavo nemažai visokių karės 
ginklų .ir materijolo.

Isz listnrtszkn Širvu Amflrtkoie
s

•— Porest City, Pa. Mel 
džiu patalpinti szių žinių į 
„Vienybę“.

M ų s <1 i etų v i ų F o rest C i ty, 
Pa. nedidelis būrelis, ir vos į 
porų szimtų skaitome, kurie 
moka ant bažnyczios palei nu
sprendimų ant meetingo 1893 
m. Taip mažame skaitliuje 
būnant, sunku mums triustie- 
si apie statymų bažnyczios, 
ypacz tokioje bedarbėje. Tei
sybė, dabar Vasario mėn. isz- 
dirbo 17 dienų pilnai, karų 
davė ikivaliai; Kovo ir dirbs 
kožnų dienų po į. Dabar 
vargstame bezimente po airi- 
szių bažnyczia, kuriame ant 
paskirto laiko mums pats vys
kupas pavelijo garbinti Dievų. 
Sakau, vargstame, nės airisziai 
nedaleidžia mums nei giedoti

nių miszių turėti, nei giesmė
mis Dievui garbę skelbti, nei 
miszparų laikyti. Mes kaip 
krikszczionys pirmutinių am
žių pasislėpę nū persekiotojų 
Dievų garbiname. Persekio
tojai laike musų dievmaldys- 
tės už sienos riksmus, klyks- 
mus daro. Tokiame padėji
me ar ne vargstame, mieli bro
liai ?

Rodos ir Dievas gal ant 
mus užsirūstinti, jeigu ir to
liau tokiu budu Jam garbę 
dūsime. Airisziai piksta dėl 
to, kad jiems karvutė užtruko, 
nės turėdami savo lietuviszkų 
kunįgų, paliovėme jiems mo
kėję kruvinai uždirbtus cen
tus. Būdami tokiam verks
mingame padėjime, nutarėme 
ant mitingo leisti $100 ant 
1 loterijos. Tikintus siųsti į 
draugystes, melsdami pagel 
bos ant garbės Dievo, Idant 
parodyti, kad viskas eina tei
singai, kožnų tikietų paženk
liname peczėczia par. szv. An
tano F. C. P. Kas ims sav 
vienų tikietų, galės laimėt $50, 
kas du pirk^tai visų $100, nės 
dusyk po $50 yra $100. Dėl
to nepasigailėkite ant to mieli 
broliai centelių, nės pirkdami 
sav tikietus galėsite apturėt 
žemiszkų, tai yra $100, ir, de
dami centus ant bažnyczios, 
rasite gausų pelnų pas Dievų 
danguje. Auksiniomis litą- 
romis jums Dievas užraszys tų 
aukų knįgoje amžiaus. Su
rinkti pinįgai bus sunaudoti 
ant statymo L. K. Bažn, S. 
Antano. Traukimas bus,kaip 
ant tikietų stovi, 4 Liepos 18- 
95 m., dėlto pinįgus už tikietus 
reikia prisiųsti iki 20 Sėjos 
mėn. (Junio), ant rankų viso 
komiteto, susidedanczio isz tri
jų sąnarių: An tanasPetrauckas, 
Jūzapas Abokiavyczia, Cipri- 
jonas Petrauckas.

(Ant cziekių raszyti visas 
tris pravardes.) Pasitikime, 
kad tikietų nesulauksime at: 
gal, bet jeigu kurioje vietoje 
liktų neiszpardūti, tai turite

sugrąžinti į Forest City, Pa.
Su gūdone

sekr„ A. Petrauckas.

— Scrantono lietuviai, ne
žiūrint ant sunkių laikų ir vi
sokių prieszinįkų, stropiai rū
pinasi apie dalykus savo pa 
lapijos, apie bažnyczios staty
mų. Už kelių nedėlių bažny
tinis skiepas bus gatavas ir už 
mėnesio kito turės jie savo 
locną namų, kuriame, apart 
dievmaldystės, galės visokius 
susirinkimus laikyti, mokintis.

— Scranton, 4 Kovo. Ant 
musų parapijos mitingo, kuris 
buvo laikomas 3 d. Kovo, ko
mitetas sudėjo gerai ir teisin
gai rokundas: įeigų ir iszeigą. 
Visi parapijonai puikiai ir 
iszmintingai kalbėjo apie pa
rapijos reikalus isz tos prie 
žasties, kad nū szlupinių atsi
kratė. Aczių P. Dievui, 
dabar viskas eina teisingai ir 
gražiai.

Parapijonas.

— Nedaug yra Pittsburgh e 
tokių mus tautieczių, kurie 
lenda į svetimtautiszkus len- 
kiszkus kailius, nės milsų pra- 
baszczius didei darbūjasi, kad 
musų broliai nesimaiszytų su 
svetimais. Dėlto jis turi tan
kiai nukentėti nū lietuvystės 
nevidonų.

Buvo metinis parapijos su
sirinkimas, ant kurio perskai
tyta visi įėjimai ir įspėjimai. 
Buvo tarp parapijonų atsira
dę, kurie bandė vandenį 
drumsti savo liežiuviu ir per 
laikraszczius, bet nieko naba
gėliai nepeszė, tik pasirodė 
kokiais esą!

Į vienybę,broliai, į vienyūbę.

— Plddelpltija, Pa. 4 Ko
vo. Pasimirė A. Matu levy - 
ežius, vienas isz turtingiausių 
Philadelphijos lietuvių. Jis 
buvo kriauezių bosu. Paliko 
paezią su ketvertą mažų vai
kų. S. a. M. buvo 42 m. am
žiaus, paėjo isz Suvalkų gub.,
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Igliaukos parap., Szakaliszkių 
kaimo. {. Ameriką atvaževo 
priesz 23 metus ir gyveno 
Shenandoryje, kame radęs tik 

'į 6 lietuvius. Jis nors nepri
gulėjo nei į jokių - lietuviszkų 
draugystę, tacziaus kaipo ge
ras ir visų mylimas žmogus 
buvo iszkilmingai palaidotas 
ir nevienas apsiaszarojo nus
tojęs jame gero draugo.

V.

Pittstoniecziai „Kražių“ link.
Atminimas „Kražių skerdy

nės“, norint kiekvieno tikro 
tėvynainio szirdį kaip peiliu 
perveria, vienok apart to. liū
dnumo jis gausius vaisius at- 
nesza lietuvystei. Tas atsiti
kimas taip sujudino lietuvius: 
kaip viena isz pulko avelė, 
papūlus į neprieteliszkus na
gus, kada gailiai subliauja, 
visas pulkas į didelį neramu
mą pakyla. Taigi ir tas žvė- 
riszkas pasielgimas masko
liaus Kražių miestelyje taip 
sujudino lietuvius, labjjyrfsiai 
czion Amerikoje, kad jitZdeg
dami tėvynės meile, ir (neap
kanta ant maskoliaus, ką tik 
galėdami daro dėl apskelbimo 
svietui gudo nedorybes, ir ne
kaltybes savo tautieczių. p 
tai pernai metų, 4 Kovo, Wil- 
kes-Barre‘je padarė didelę*) 
demonstraciją, parodydami 
svetimoms giminėms žvėrisz-c 
kurną ir barbarystę masko
liaus link lietuvių; dėjo aukas 
ant iszdavimo brosziurų, ku
rios savo laike iszėję nemenką 
naudą atnesz. Pagaliaus pa
sirūpino net gyvūse paveiks- 
lūse perstatinėti aną baisią 
naktį, naktį praliejimo kraujo 
ir uždarymo bažnyczios, t. yra 
atgrajįdami teatrus.

Tokių teatrų jau, man ding, 
buvo keletas, paskutinis, apie 
kurį noriu czion keletą žodžių 
papieszti dėl žinios savo gūdo- 

*) Ta demonstracija tokią ant sve- 
timtauezių įtekinę padarė, kad jie ją 
patalpino pagaliaus ant amžinos 
maskoliszkam randui gėdos viename 
isz svarbiausių WiIkes-Barres ang- 
liszkų kalendorių. R.

v
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tiniems- viengencziams, buvo 
atgrajitns 25 d. Vasario Pitts- 
tone Pa. Bet pirmiau, negu 
pradėsiu apie tą raszyti, turiu 
atadilti padėkavonę gild. Dr. 
p. Stupnickhii, kuris nepasi- 
gailėjo savo triūso ir rūpinosi 
kiek pajiegdamas apie tą da- 
lyką, kad atsiliktų viskas kil- 
nogeriausiai. Toliaus verti 
pagarbos ir pagyrimo musų 
broliai ir seserys, aktoriai ir 
aktorkos, kurie pasiszventė ir 
rūpinosi isz szirdies tą persta
tymą atlikti kilnogražiausiai. 
Pertai pasirodė, kad lietuviai 
gali netik tiek kaip kiti, bet 
daugiau už kitus. Žmogus 
darbinįkas, kurs kaip var
go bitelė per dienas tu
ri darbūtis ant kąsnio dū- 
nos,* idant savę apginti nd ba
do, o tiktai vakare turi liūsą 
valandą, bet ir ją paszvenczia 
ant naudingo dalyko, ir per 
tas trumpas valandas taip 
viską gražiai iszmoksta, jog 
malonu yra pažiūrėti, isz ko 
kiekvienas įgyja sav truputį 
apszvietos.

Pittstone, virsz minėtą dieną, 
bažnytinėje salėje buvo atgra- 
jitas per Pittstono lietuvius ir 
lietuvaites, pirmas lietuviszkas 
teatras: „Kražių skėrdynė“, 
kuris ilgai pasiliks szirdyse 
musų brolių.

Teatras prasidėjo 8 valandą 
vakare. Jau 7 A pilna salė 
žmonių sėdėjo užėmę apie 300 
krėslų, ir su dideliu nekantru 
m u laukė atidarymo scenos.

Pirm perstatymo iszėjęs 
gdd. k un. Zlotorzynkas pra
kalbėjo į susirinkusius, potam 
dr. Stupnickis iszreiszkė pa
dėjimą ir vertę teatro, taipgi 
kalbėjo apie nedorybę ir ap
gavystę maskoliaus ir suspau
dimą musų tautieczių. Jo 
kalba kiek vienam klau 
Bytojui smeigėsi į szirdį; potam 
prasidėjo perstatymas. Maty
dami ir girdėdami kalbantis! 
tarp savęs ukinįkus apie savo 
bėdas, apie suspaudimą, kiek
vienas klausytojas pajuto szir- 
dyje savo, tartum esąs savo

Vienybe
tėvynėje, kurią nevienas jau 
seniai apleido ir rasi buvo už- 
mirszęs. Toliaus kada Mitro- 
panovas, įbėgęs su žvėriszku 
smarkumu, suriko ant szimti- 
nįko ir spyrė jį su koja, per 
szirdis visų kaipo elektrikinė 
šyla perėjo ir szirdys sudrebė
jo, ir, matant kaip musų ūkinį- 
kai tėvynėje tur nukęsti nū 
visų szunelių, kuriais caras 
apstatė musų ukinįkus isz visų 
pusių. Ir argi neperveria 
szirdį atminus apie suspaudi
mą Lietuvos sziame amžiuje? 
Czion galima kiekvienam at
siliepti su pranaszu Jeremijo- 
szium: „Jus visi, kurie einate 
keliu per szį svietą, jus visi, 
kurie gyvenate ir ragaujate 
liūsybės, arba kurie kencziate 
suspaudimą, prisižiūrėkite ar 
yra suspaudimas kaipo su
spaudimas musų Lietuvos“. 
Mums užginta savo prigimtoje 
kalboje melstiesi, mums už
ginta mokintis lietuviszkai, 
mums iszplėszia bažny ežias, 
sudegina musų knįgas, mus 
paežius apkala neretai geleži
niais ir varo į kalėjimus už 
ką? už meilę tėvynės ir tikėji
mą!

Ant teatro visi susirinkusie
ji© taip buvo užganėdinti, jo- 
gei buvo girdėti kalbanczius: 
kad, sako, ir 3 dolariai įėjimas 
kasztūtų ir.tai negaila butų. 
Matyti buvo, kad kiekvienai 
iszėjo su kitokia mislia, su 
szirdžia perverta ir sugraudin
ta, uždegti labjau meile savo 
tėvynės.

Labjausiai matyta buvo ant 
veidų žiūrėtojų susigraudini
mas, kada jau riszami pan- 
ežiais ir varomi j kalėjimą, 
atsisveikino su savo tėvyne, 
liūdnai dainūdami: „Sudiev 
Lietuva“. Ak! Sudiev Lie
tuva paantrinu, likk sveika tė
vyne, jau tavę apleidžiam, bet 
kad ir toliausiai mus nuvarys, 
vis ant tavę atmįsim, ir tavę 
mylėsime. Ant to teatras pa
sibaigė, bet jo įspūdis szirdyse 
visų ilgai užsilaikys. Yra 
viltis, kad Pittston teatralisz- 

ka draugystė ant to nepasi
baigs, bet atgrajis kaip „Kra
žių skerdynę“, taip ir kitokius 
perstatymus, ir tai netik Pitts
tone, bet ir kur kitur, ko 
jiems isz szirdies velyju.
f w \ r A- #

Spsivien. reikaluose.
t MtC arinei, Pa., 4 d. Ko

vo 1895 m. Sziūmi pad Ada
me dėl žinios visų Brolių pri - 
gulinezių prie „Susiv. Liet. 
Kat. Amerikoje“, jog dieną 
20 Vasario mėnesio persisky
rė su sziūmi svietu mus drau
gas Mateuszas Morkūnas, pri- 
gulintys prie Morea‘os, Pa., 
kūpos.

Atsidūsėkime, Broliai, už 
jo duszią, o dėl vargingame, 
padėjime likusios naszlės su 
mažais kūdikiais sudėkime pa- 
szelpą kiekvienas po 15 centų. 
K. J. Žilinskas „Susiv.“ prez.

Atsiszaukimas
Net džiaugsmas ima žiūrint, 

kaip kiekviename numerije 
„Susiv.“ Organo patelpa ilgos 
litanijos naujai prisiraszi tįsiu 
jų prie „Susiv.“ sąnarių. Ra- 
szosi pavieniai, raszosi kilpos, 
bet, kas svarbiausia, raszosi 
draugystės, kurįos nu „Susiv.“ 
ima charterius, kurios konsti
tucijoje savo tur įraszą, kad 
kiekvienas sąnarys turi prigu
lėti prie „Susiv.“, ant kurių 
„Susiv.“ kaipo ant pamato 
stipraus jau gali atsiremti.

Net džiaugsmas ima girdint, 
kaip visūse, nevat tolymūse 
kampūse, nevat tę kur Lietu
vių menkai randasi, Broliai 
pradeda krutėti, pradeda kal
bėti apie „Susivienyjimą“ ir 
suprasti jo naudą.

Bet, didinantės „Susiv.“, 
reikia tobulint ir jo organiza
ciją-

Tankiai atsitinka, jog vie
name mieste yra draugystė, 
prigulinti prie „Susiv.“, yra 
kilpa, o potam yra da keli, o 
tankei ir keliolika pavienių 
sąnarių, arba kaip kur daigte 

randas net dvi kilpos ir pas
kui da pavieniai.

Ne, to neprivalo būti, tas 
periszkadija „Susiv.“ rėdyti ir 
jam platytis. Pavieniai sąna
riai turi raszyties prie kūpu, o 
kilpos tarp savęs Xvienytis ir 
vienytis su draugystėm, prigu- 
lineziom prie „Susiv.“, kad to
kiu bildu sutvertų tik vieną 
to miesto „Susiv.“ kūpą.

Užtėmijo piriniausei tą ne
tobulumą Scrantono Lietuviai, 
kurie, rupinantės gūd. kun. 
Pėžai, jau priesz Naujus metus 
susiliejo į vieną kūpą ir isz- 
rinko savo virszinykus. N 8 
„Vienybės“ Pittstono „Susiv.“ 
Sąnarys pranesza, jog Pittsto- 
niecziai, tarp kurių „Susiv.“ 
labai, gal ir labjausei, yra 
prasiplatinęs, taipgi tokią jau 
kūpą uždėjo, o norintiejie prie 
„Susiv.“ prisiraszyti prie jos 
privalo kreiptiesi.

Praktikoj1 Cleveland© Lie
tuviai, prigulintiejie prie „Su
siv.“ tos pat prisilaiko formos. 
Ten „Susiv.“ dAlykūse su di
dele pasekame darbūjasi p. 
Skunskis.

Tas pat yr ir su Pittsburgo 
Lietuviais, o gal ir Chicago# 
ir Hazleton1©.

Bet privalytų visiems Lie
tuviams, sekant paveikslą 
Scrantonieczių ir Pittstonie- 
czių atvirai ir aiszkiai tokias 
abelnas kilpas savo miestūse 
sutverti, o jos galės, andt Pitt
stono „Susiv.“ Sąnario, gerinus 
isztirti naujei prisiraszanczius 
sąnarius, ir gerinus, kmgviaus 
galės- „Susiv.“ tarp Brolių 
platytis.

Broliai! riszkimės pirmiaua 
į kūpeles, paskui į kilpas, o 
pagalios į dideję kūpą „Su
siv. Liet. Kat. Amerikoje“.

Kun. t J. Žilinskas
„Susiy.“ prezidentas.

Prie „Susiv“ naujai pri- 
straszė: Homestead, Pa., 
Draugystė szv. Juzapo. C kar
teris tapo iszdūtas d. 20 Vasa
rio. 95 m.:

11. Jaglinskas Aleksandra,
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2. Biczius Antanas,
3. Bražinskas Karolius,
4. Mislinkevyczia Jonas,
5. Dabrila Matjoszius,
6. Bražinskas Martynas,
7. Narauckas Aleksandra,

9. Žemaitaitis Jonas

11. Blaszfcis Kazys*

13. Kazuėzionis Petras seniau

i

seniau

mo-

2. Samūlienė Marė

4. Did valienė J ieva,
5. Gražulienė Morta

7. Zidžiunienė Petronė.
Dar pirmiaus:

9. Baltrukoniutė Veronika.

prisirašė: '
i

I)ar pirmiaus:
5. Pcluszka Jonas,
6. Jablonskis Alek.,
7. Danil evyczia Jūzas.
8. Dauginy kas Mikas,

lūkimas Jūzas,

1. Rinkimas .Jonas, 
Pittston, Pa., į

sir P lupos:
n *

3. Sankienė Pranė.

ii

gromatnyczia

metines mokestis, pinįgus rei
kia siųsti kasieriui, o vardus 
sekretoriui. Prezidentui gi, 
mokant posmertinę ar metinę, 
jokios žinios nė pinįgų nesi- 
siunezia. Kada pasibaigs ter
minas mokėjimo jam sekreto
rius ir kasierius pranesz, kurie 
užsimokėjo, o kurie dar ne už
simokėjo. Tas yra pirmoj 
pasargoj.

O antroj pasargoj pasakyta, 
jog naujai prisiraszancziųjų

siraszanczius. O kas linkimo-

kaip ir pirmiaus: nusiųst pinį- 
gus pas,, kasierių, o vardus vėl

[ Wlgaill], i l IV 
nieko neminėdamas apie mo-

Dieve dūk, kad ant galo su 
si prastume, jog nereikalingi 
yra ginezai, ypacz vieszai per 
laikraszczius. Jeigu atsiran-

siranda konstitucijoje ,,Susiv.“ 
kokie netobulumai, iszaiszky- 
kime. jūs broliszkai be szit- 
dies, be tulžies, vienas kito 
neužgaudami, vienas kitų ne- 
žemydami; o tada, be abejo
nės „Susdv.“ kils da labjaus, 
nei dabar kyla.

Atmykime, broliai, visi,

ta, kurių, kartais

remties. Atmykime, jog ad
ministracija arba kėravijimas,

vai, kartais suvis nenorint, ga
lima apsirikti (paklysti). 
Atmykime, kad ,,Susiv.“ vy-

susižinoti gali tiktai per laisz- 
kus, kad tas ir daug laiko už-

raszymo, daug jieszkojimo ir n

virszinykai reikalūse ,,Susiv.“- „ 
turi daug darbo: — kas nedėl kiai

as mus Chicago j e prieti- 
yra biskutį geresni; tai 

reik ant dvideszimties, o kaip reikia pasidėkavoti iszmincziai 
kada ir (langiaus laiszkų at- vietinio lietuviszko kunįgo 
sakyti, atsakyti but da nieko, ! Kravczuno, o taipgi ir tūlam 
bet prie atsakymo reik griosti procentui

ne „ousiv.“ ir senu 
se; o atrydami tai

lietuviszkos inteli- 
kuri, žinodama pra
lietu viszkos unijos,

kur koks netobulumas, ar net norime atjieszkoti neprigul- 
ir klaida, lengvai galite, bentmingumų savo tėvynės. Ant 
pradžioj, dovanoti ir be tul- nelaimės,ne visi lietuviai Ame- 
žies, be piktumo, vardan vie- riko j e taip dalykus supranta, 
nybės ir meilės, klaidų bro- su gaileseziu turime iszpažinti,

Siuncziant

siraszancziujų, reikia visados 
padėti ir kiekvieno sųnario 
amžiaus metus.
metų nebus priimami.

Jeigu kurs raszvdamasi i

sivienyjime su lenkais nupūli-
1 mų savo tautystės. Daugu
mas isz jų yra tai žmonės ma
žai! usziai bei, kas dar pik-
cziau, apmokami maskolių 

\ ardai be agentai už sėjimų nesutikimo

KJ U OI » IV-II > J < l 1 1 < į 
tus neteisingai, 
damas per 60 metų, p: 
už jaunesnį, numiręs,

padu tų me-; 
Jeigu turė- 1

,,Laimė, • kad tas antaganiz- 
mas priesz lenkus — vieszpa-

jeigu lietuvių ir tai daugiausiai yra

N.

| gos. Vienoj yra užtėmy ta, 
kad mokant posmertines arba

painioti. Atmykime, jog ve-' 
dime reikalų ,,Susiv.“ kaip 
prezidentui, tai Į) ir sekretoriui

g raszymo ir per-

,,.Sbz-s/ r.

ta Na! ran aute aras.

iszstengs su laiku perti krinti 
klaidžioj an ežius ir d a rodyti 
jiems, kad veikiau gali būti 
paliūsavimas Lenkijos be Lie
tuvos, negu Lietuvos be

iszeinantis Chica- sų broliai lietuviai Europoje, 
tėvyniszkame kraszte, ir todėl 
tenai negirdėti apie tų anta

ki! ris ežia gana sto-
Lietuviai ir m< 
l nesyk į pajudinome gonizmųn*-

„Sztandare“ klausymų apie 
vienyjiniųsi musų su lietuviais 
ežia svetimszalyje. Tų mislį

Kų skaitytoje i sakote ant to 
straipsnio? Lenkai matyti 
norėtų, kad lietuviai netik su

Americe“, kiti-gi laikraszcziai
nedaryti skyrios tautos, o butų 
su jais tik jeden narod. Vi
sus darbinįkus, kurie tikrai 
triūsa dėl savo tautos ir trau- 

ti Dievo tarnu už pasėjimų ne- kia jų isz svetimtauezių nasrų, 
apykantos tarp arty m ų, dau judina kaip įmanydami.

,,Pensilvanijoje, kur virszi- 
nįku yra lietuviszko „Susivie-

n y narod) ir tanki ūse 
mūse, pasiundyti |

ida nesulauks, kad lietuviai 
jais draugautųsi. Reikia 

įsakyti, kad nelabai daug 
1) Pabraukimas musų. R.
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lenkų turi tokį supratimą apie 
musų tautiszką krutėjimą 
Amerikoje bei Europoje, kaip 
kad „Sztandar“ bei ,,Polak 
w Ameryce“ raszo.

Margumynai.
— Skandinavai Amerikoje. 

Žinomas yra, kad skandinavai 
arba normanai atrado Ameri
ką 500 metų pirmiaus už Ko- 
liumbą. Islandijos sagos (t. 
y. senoviszkos dainos ir pasa
kos) apsakin^ųa, kad Leif- 
Eriksonas, sūnūs Erikso Kau
donojo, garsaus jūrių žmog
žudžio, iszvytas isz Norvegijos 
už nužudymą, bėgo į Islandi
ją, isz kur nuplaukė į Gren
landiją, o isz ten nuvyko į pa
ežių Ameriką rnaž-daug 1002 
metfise. Vietą, kurią apgy
veno, praminė Vylandu: buvo 
tai sziądieninis Massachusetts. 
Paskiaus tame Vylandė apsi
gyveno daugybė skandinavų 
ir paliko daugybę ženklų ir 
paminklų, kurie dideliai rupi 
mokytiems, taip kad Suvieny
tose Valstijose tapo įstaigta 
draugystė — tiems ženklams 
ir paminklams isztirti. Per
dėti niui tos draugystės buvo 
Horsford, profesorius llawar- 
do universiteto. Jis atrado 
akmeninius pamatus diegelio 
bokszto, pastatyto Leif-Erik- 
šono tam daigte, kur jis pir
mą kartą iszlipo ant Amerikos 
kranto. Horsford as jau du 
metai kaip mirė, bet jo pra
dėtą darbą veda toliaus jo 
jaunesnėj! duktė,kuriai ne
seniai pasisekė atrasti didelius 
paplokszczius akmenis su isz- 
kirstais ant jų ženklais. fAme- 
rikos mokyti vienu balsu nu
sprendė, kad tie akmens nė 
neszte neužnesza ant akmeni
nių liekanų ir paminklų seno
vės indijieczių ir paeina nfi 
ten kada-tai apsigyvenusių 
normanų. Vienok nė viens 
isz Amerikos mokytų nemokė
jo isztirti, ką reįszkia tie ženk
lai ant akmenų, tie senovės 
normanų rasztai, kurie netu-

ri nieko bendro su rasztais se
novės indijieczių ir keltų. 
Pertai miss Horsford užpraszė 
tam tikslui vieną isz garsiau
sių Danijos archeologų, atsi
davusį specijaliszkai iszty ri

tmui senovės skandinavų lie
kanų. Jei tam mpkytui pa 
siseks perskaityti tfis para- 
szus, tai be abejonės pribus 
gražios medegos istorijai ežia 
apsigyvenusių skandinavų, 
kuriems gal nė į galvą nepa 
rėjo, kad jų koja siekė dide
lių žemę, atrastą kur-kas pas- 
kiaus Koliumbo.

Perskaitymas tų rasztų pri
dėtų gal szviesos ir senovės 
lietuvių rasztams, ikiszioliai 
labai mažai isztirtiems: musų 
rasztai gali turėti dikeziai 
bendro su rasztais normanų, 
kurie turėjo neužginamus su 
sineszimus su lietuviais ir ne- 
mažą įtekmę ant lietuvių kul 
tu ros. 4. A.

Ko mums labj ausiai reikia 
dėl užlaikymo j y vasties ?

Pasakysite gal, kad reik a- 
lingių-reikalingiausia yra vau 
dfl ir dfina, t. y. valgis ir gė
rimas. Ir butų teisybė: jei 
žmogus neturėtų ką valgyt ir 
gert, tai numirtų badu, arba 
troszkimu. Bet yra viens 
daigtas, dar reikalingesnis už 

į valgį ir gėrimą: yra tai oras. 
. Be valgio ir gėrymo bugime 
gyvi 2-3 dienas, o gal ir ii- 
giaus; be oro gi n‘iszbusime 
gyvi nė keleto minutų.

Oro žmogus negeria, nė ne 
valgo: tiktai įtraukia jį per 
burną, ar per nosį, įt savo 
plauczius; ežia oras susisiekia 
su krauju, valo jį ir priduda 
jam sveikumą. Jei žmogus 
negauna kvėpfiti, tai jo krau
jas tfijaus sugenda ir žmogus 
mirszta.

Kaip reikalauja oro žmogus, 
taip reikalauja jo ir visi kiti 

■gyvi sutvėrimai, visi gyvuliai, 
Ipaukszcziai ir žuvys. Žuvys 
kvėpfija vandeniu, įtraukda 
mos jį per savo pažiaunes: 
vandenyje gi yra daug oro 

gurguliukų — ir tais tai oro 
gurguliukais žuvis valo savo 
kraują. Virįdams ant ugnies 
vandenį, matai, kaip isz van
denio iszsiskiria tie oro gur- 
galiukai; jei ir atszaldįsi da
bar vandenį, tai visgi žuvys 
negalės būti jame gyvos, nės 
ten nėra oro Bet ir ant vie
no oro be vandenio žuvis ne
gali būti gyva, nėi jos pažiau
nės tfijaus sudžiųsta ir taip 
sulimpa, kad oras jau negali 
per jas perėiti, ir žuvis trokszta.

A. A.

Dainos.
Surinktos Krupiu parapijoje, 

Sziauliu paviete.
I.

Siuntė manę matuszėlė, 
Siuntė manę matuszėlė 
Į pajurę vandenėlio, 
Į pajurę vandenėlio.
Besemiantmanvandenėlį(2ka.) 
Atvažiavo laivužėlis (2 kar.). 
Padėk Dieve tav mergele, 
Praszom, praszom į laivelę. 
Plauksim mudu per juratę, 
Per juratę į szalatę.
Ką mes veiksim toj szalatėj 
Be senosios matuszatės?

't

Eisim mudu žalioms lankoms, 
Žalioms lankoms dobilėliais, 
Brauksim mudu saldžias figas, 
Saldžias figas serbentėles.
Kam mes dfisim saldžias figas, 
Saldžias figas serbentėles? 
Matuszatei saldžias figas, 
O tėtusziui serbentėles. 
Kevelkes, 12 Sausio, 1888 m.

Hlzb i eta Navoyrorkienė.
t

II.
Isz trijų kantų vėjeliai putė 
Ritin raudonas smi 1 teles( 2 kar) 
Isz trijų valsczių berneliai jojo. 
Skirkis mergele bernelį, 
Skirkis jaunoji bernelį.
Asz iszsiskirsiu sav bajorėlį, 
Ans yra didis vajaunįks. 
Ans yra didis vajaunįks. 
Ans vajavoja su kapitonu, 
Su kapitonu po Ryga- 
Su kapitonu po Ryga-

Adomas Stonis 
Kevelkės, 15 Vasario, 1888 m.

Szis tas.
1) Karolius V. labai ne

kentė ceremonijalizmo tarp 
tarnystos, todėl kartą pamatęs, 
jog dvi damos ciesorienės už 
jos durių ginezijosi, katrai 
u’igiil pirmiau įeiti, nusiszyp- 

sojęs įroniszkai ir mokstelėjęs 
•anka, tarė: Paikesnė tegul 
sz judviejų pirmiau eina. Nfi 

to laiko nereikė panelėms 
daugiaus ginezytis apie pir-
nyetę.

2) Vienas bagoezius gyrėsi, 
jog su visais didžiūnais esąs 
tu ant tu. Kada viena kart 
susitiko su Dumus‘u ir tas pa
vadino jį ,,tamsta“, tarė jam: 
Meldžiamas, paliauk manę, 
taip vadinęs, elgkis su manim, 
kaip su senu draugu. O! tarė 
Durnas su dideliu džjaugsmu 
ir ukv^ita, mano mielas, pas- 
kolįk 5 tukstanezius prankų.

3) Karalienė Elzbieta taip 
troszko smerties Marijai Stu
art, jog apt visko buvo pasi
rengus, idant savo norą iszpil- 
dyti. Grovas Geicesteris mel
dė jos, idant atsargei tame 
dalyke elgktusi, nės kitaip už
trauktų pavojų ant savo gad- 
nasties ir kitų karunavotų 
galvų. Bet kaip gi atsikraty
ti nfi tos gyvatės, suszuko ka
ralienė isz piktumo. Liepk 
ją nužudyti pritinkaneziai pa- 
gahjos ifimą. Pritinkaneziai? 
k/kiu tai budu? — Nusiųsk 
pas ją vietoje budelio. . . dak
tarą. Elzbieta po czė-mi gana 
gailistavo, jog tos rodos nepa
klausė.

4) Garsus Anglijos poli- 
tiks ir oratorius James Eox, 
vieną kartą viesziai tyczioda- 
mas, peikė fandavą paraką. 
Adams, aklas szlovintojas 
valdžios, užtai jį iszszaukė ant 
pojedinkos. Eox, laike poje- 
dinkos, gavęs szuvį į szoną, 
vietoje szaut į savo prieszinį- 
ką, prisiartinęs prie jo, padavė 
jam ranką, taniams: Užtiesa, 
butum manę nuszovęs, Adam- 
sai, jeigu neimtum szovęs ran
davo paraku,“
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tarnui: Na,

J. Daukszys Wilkes-Barre 
.J. Pakrūpis Plymouth
M. Bagdanavyczia Grand Rap. „l,oo 
V. Marteckas Plymouth 
.J. Juraitis Shenandoah 
J. Adomaitis Cleveland 
Kun. J. Maszioias Freeland 
J. Jakunonis N Amherst 
Kun. Szedvydis Wilkes-Barre 
M. Klimas Pittston 
J. Baltruszaitis Union City 
J. Tampauckas Morea

5) Vienas amerikiszkas lai- 
krasztis padavė sziokį apgar
sinimą: „Puikus iszradimas: 
kas nori iszmokti raszyti be 
plunksnos ir atramento, tegul 
užmoka u pratikus, tai mes tū 
jam tą kimštą pasakysim arba 
ir per gromatą atsiųsime. Ad
resas J. II. Stacija E. New Yor- 
kas U. S.“ Ne mažai atsira 
do mažatikių, kurie už 5 pran 
kus gavo sziokį atsakymą:
,,* IV v......................... T J —

(alupką).“
6. Mommsen‘as, didini mo

kintas vyras, taip darbą my
lėjo, jog kartais bedirbdamas 
apie viską užmirszdavo ir net 
nejausdavęs kas aplink jį de-' 
das. Kartą, kąda tarnas atne- 
szė jam pietus, padėjo ant sta
lo ir papraszė jį, kad eitų val
gyti; bet Mommsen‘as kaip 
raszė, taip ir raszo prie savo 
stalelio. Atneszus tenai ir 
antrą strovą, pirmutinė stovė
jo anė judįta; tarnas neilgai 
mislijęs valo pirmutinę, ir 
pats su dideliu gardumu ją 
szemėtyja; ta pat padarė“su 
antra ir treczia. Praslinkus 
kelioms valandoms, moksliu- 
ežius pradėjo įausti 
tusztumą ir tari 
kada tu ant galo 
—- Jau dvi ady
stalo nuvaliau - atsakė tarnas.

sumurmėjo Mominse- 
n‘as, gryždams prie savo darbo 
- kai ii tai galėjau užmirszt,

F. Venckus Vaukegan 
A. Pauliškas Shenandoah 
S. Liszauckas New York 
F. Dragūnas Forest City 
V. Kalinauckas Plymouth
L. Gibas Plymouth
A. Dameika New York 
A. Lenkaitis Waterbury 
J. Kunca Pittston 
Kun. Radavyczia Baltimore 
A. Abromaitis „ „
P. Krusauekas Shaft
M. Motiejūnas Luzene 
A. Szemis Baltimore
S. Kaminskas Wilkes-Barre 
J. F. Mazurkevyczia Duryea 
A. V. Tepliuszis Pittston 
P. Picket Homestead
Kun. Pautienis Mahanoy City ,,l,oo
J. Kazlauckas Elkhorn 
V. Cris Hartford 
P. Naujokaitis Pittsburgh
K. Saluczka Chicago 
V. Pautienius Waterbury
T. Vilkaitis Mahanoy Plane 
J. Zukauckas Plymouth 
A. Vaitulionis Luzerne 
S. Dura Indianapolis 
M. Brasas S. Boston 
J. Kudirka Waterbury < 
J. Milins Shaft 
zV Paulauckas San Antonio
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(Strijai, seneliai, ainiai)

Veikalas poeto Adomo Mickevyczios,
Peryuldė isz lenkiszko Aleksandras G alutis.

K u n į g a s . Kaip tai yra? Kas do galybė? 
Gustavas. Monai, kerėjimų gudrybė.
K u n į g a s . Ak! plaukai sziausias, kojos mano sudrebėjo... 
Kas tai vislab ženklina? — Vardan Tėvo ir Sunaus!
Gustavas.
Veizėdamas į adyninįką:
Jau dvi adynos meilės, nusiminimo smarkaus;
O dabargi persargos adyna atėjo.
K u n į g a s .
Nori Gustavą pasodyti:
Sėskis, prigulk — smerties padarinę atidūti!
Pavelik žaizdas apveizėti. . . .
Gustavas. Sakau tikrai,
Kad sulyg sudnai dienai turiu peilį neszioti, 
Apie žaizdas nesirupįk, iszveiziu sveikai.
K u n į g a s . Kaip Dievs danguj nežinau. ..
Gustavas. Priežastis padūkimo;
Arba monijimas? — Yra ginklai brangiejie 
Asztrumu persmeigenti, duszioj skenstantiejie, 
Vienok matomai nedaro kunui vodijimo.

Paskui pertraukos su nusijukimu:
Tokiais ginklais gyvybėj yra akys moteriszkės;
O po smerties kentanc’zio kaltinįko gailėjimas!
K u n į g as . Varde Tėvo,Sūnaus irDvasiosszventos gelbėjimas, 
Kodėl kaip numiręs stovi? į szalis dairai^?
Ak, akys pabalusios! Kaip aptrauktos valktiais,
Kraujas apmirė, rankos kaip geležies szaltosios! * 
Kas yra?...
Gustavas. Apie tą kitą sykį isztikrosios.
Klausyk, dėlko manę ant svieto atpūtė vėjai: 
Pas tavę įėjęs prie slenksczio stojau ramingai, 
Atmenu, kad tu su vaikeliais maldas kalbėjai, 
Kurias Dievui už mirusius aukavai maldingai. 
K u n į g a s .

-Ant musztro: Atyda! koja 
deszinė, koja kairė! Marsz! 
Numeris 3 pakėlė koją deszi- 
nę, o numeris 4 kairę’: pama
tęs undrapiciers, suszuko ne 
savo balsu: katras ežia toks 
paikys pakelia abi kojas sy-

UžaB už Jam”

Pajieszkojimai.
Kas žinote, kur randasi Pe-f 

tras Budzeika, kuris pirmiau 
gyveno Plymouthe Pa., potam 
ant Brodericko, 4 nedėlios at
gal iszėjo isz namų ir daugiau 
negrįžo, todėl yra abejonė ar 
kur nelikos nugalabytu, nors 
jis niekam jokios krividos ne
buvo padaręs. Todėl mel
džiame dilti žinią apie jį, jeigu 
kas jį žinote arba matėte, nės

J. Vaznolis I liindaf
V. Gradeekas Pittaton
A. Burczikas Carbondale

M. Stelmoką Lewiston
F. Kaszuba Duryea

11 ,oo 

„1,00 

„1,00 

„1,00 

„1,00 

„1,00

isz namų, tai ir iki sziai dienai 
negirdėti. Dūkite žinią ant 
szio antraszo. V. Novikas, 

Luzerne, Pa.

Tiesa dabar baigsim:
Traukia vaikus prie savęs:
Gustavas. Nu prisipažink atvirai, 
Ar į peklą, czyszczių tiki?
K u n į g a s . Asz vis tikiu tikrai, 
Ką Raszte szventame Kristusas apgarsino, 
Ir ką bažnyczia szventa tikėti tvirtina. 
Gustavas. Ir ką seniai tikėjo maldingiejie tėvai, 
Ak gražiausi tai szventė, nės szventė atminimų, 
Už ką isznaikinai szventę vadinamą Diedai?
K u H į g a s . Ta szventė likos nū pagonų iszsimanimų 
Bažnyczia davė man valdžią ir liepia naikyti, 
Burtus iszgaiszyti, apszvietimą žmonėms dūti.
(i u s t a v a s .
Rodydamas į žemę:
Vienok per manę praszė, tą įmonę atminti:
Granžink mums Diedus. — Kad reiks priesz sostą Dievo stoti,

j

if

&

■
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Kur darbus musų gyvenimo tikrai persvarstys, 
Ten aszara tarno svers didesniumi svarumi, 
Kuria jis tavo smertį norės apraudoti, 
Kaip melagingi gailascziai, kuriūs spauda garsys, 
Samdyta tauta ir arkliai dengti žėlavnumu.
Jeigu gadint smerties tikrai gerojo Vieszpaties, 
Užpirktą žvakę statys žmonės ant jo kapų, 
Szeszėliūse amžinumo žvakė szviesiau blizgės, 
Kaip tūkstantis nenoringai uždegtų žiburių. 
Jeigu atnesz saldų pieną ir korį medaus, 
Ir menka saujale miltų kapą pabarstis, 
Alkstanczią duszią pavalgydins toli geriaus, 
Negu giminės, kad szermenų pūtą darys.
K u n į g a s . Tiesa. Bet Diedai tai sueiga naktinioji 
Koplycziose, pažemėse klaidos regyklės, 
Ir pilna burtų įmonė szventvagiszkoji, 
Tarp tamsu jų žmonelių tvirtina tamsybes;
Isz to burtai, cziudiszkų pasakų daugybės, 
Apie naktines dvasias ir baisias vaidykles. 
Gustavai.
Ar nėra jokių dvasių? (su szidijimu), svietas be gyvasties? 
Gyvas, bet gyvena kaip kaukolis nogingas, 
Kurį daktaras judin įtaisais paslapties?
Ar paveiksle adynįko smarkaus didumo, 
Kuris aplinkui bėga variniu svarumo?
Su nusij&kimu: *
Tik nežinot, kas kabin svarstis reikalingas.
Apie įtaisus protas mokin jumis tikrai, 
Bet rankos ir rakto nematote jus visai. 
Kad nū akių nuimtų žemės uždangumą, 
Aplink savę regėtum ne vieną gyvumą, 
Varantį mirusią žemę prie judėjihio!
Prie einanczių vaikų:
Vaikeliai, eikit prie tos szėpos durelių,
Prie szėpos:
Dvasia! kokio reikalauji pagelbėjimo?
Balsas isz szėpos: į
Praszau kalbėjimo trijų poterėlių!
K u n į g a s .

. Nusiminęs:
Vardan Tėvo! - Greitai altarystą žadinti, 
Žpdis stojos kunumi! - Žmones suvadinti! 
Gustavas. Gėdykis tėvai mano, kur protas, tikybė? 
Kryžius tvirtesnis kaip žmonės, kad sutar stoti!
Kas bijos Dievo, tas nieko negal bijoti.
Kunįgas. Kalbėk ko nori? - Ak, vaidyklė, baisybė! 
Gustavas. Asz nieko nenoriu - yra geidanczių daugiau, 
Gaudo plasztaką apie žvakę:
O tai czion jegamasti plasztaką - sugavau!
Prie kunigo, rodydamas plasztaką:
Ta sparnūta plasztakė plevėsūjenti speczios, 
Gyvenant gesino kožną spindulį apszvietosp 
Užtad po isztarmės tamsybė apsiaus ją visai, 
O tūmi laikumi prakeikta duszia klaidžios, 
Norįs nemėgsta szviesos, bet szviesoje lekios, 
Tai dėl tamsiųjų dvasių smarkiausi kankinimai! 
Veizėk, toji plasztakė spalvų rubais dabinta 
Karaliumi ar ponumi buvo vadinta, 
Ir gan dideliumi sparnų apskricziumi,

Temdino miestus ir pavieczių platumą, 
Antra jftdoj‘, znaimi trump storumu, 
Buvo mulkiumi knįgų veizėtojumi, 
Ir, lakstydama pramones kvietkų gražumu,z 
Kožną regemą gražybę aptarinėjo, 
Kožną saldybę cziulpė nūdų liežuviumi, 
Arba perkalė žemes v id u ri ūse, 
Ir mokslų grūdelį dar užmezgose 
Smarkios gyvatės dancziumi iszkandinėjo. 
Tie didžiame gveravime siaubstanti lekėjai, 
Yra pritariniais puikiu j ūdai u raszėjai, 
Ant kurių dirvų ponas pažini* rūstingai, 
Tenai prakeiktas debesys lėk greitai, 
O dygstanczius ir nunokusius vaisius derlingai 
Kaipo skieriai viską užmuszę praryja, 
Už tūs visus, mano mylimi vaikai, 
Nevert sukalbėti ir sveika Marija. . . 
Yra kitos vertos gailėjimo esybės, 
O tarp jų tavo prieteliai, mokįtiniai, 
Kūrins tu vaidentuve stumei į augsztybes, 
Kurių prigimtą ugnį kurstei pramoningai. . . 
Kokią gailę už kaltes gyvenant kentėjo! 
Peržengus slenksczius amžinumo apskelbiau, 
Amžis mano trijose adynose iszėjo, 
Ir apent dėlei tavo persargos kencziau. 
Szelpk anūs auka miszių, maldomis ir malone, 
Dėl savęs, apricz atminimų, nieko nepraszau, 
Už mano peržangą gyvybė buvo korone, 
O sziądien, atpildą ar gailę kencziu nežinau; 
Nės ant žemės, kas pažino rojaus meilybės, 
Kas rado antrą pusę savosios esybės, 
Kas lėkiumi virsz - žemiszkos gyvybės plusta, 
Duszia ir szirdžia savo mylimojoj žūsta, 
Jos misle mislija, kvėpavimu kvūpūja, 
Tas ir posmerties locną būvį gaterius, 
Ir prikabįtas prie paveizdės mylimos, 
Szeszėliumi jos visiszkai pastoja. 
Jei gyvenant pribukęs buvo ponui szventam, 

i Dangiszka garbe su jūmi dalinasi, 
Arba su blogumi pragare skandinasi, 
Ir drauginįkumi yra buvime skaudžiam. 
Esu pavaldoniumi anioliszkos esybės; 
Jai ir man jūkiasi at eite linksmybės. . . 
Tūmi laiku prie gražybių mylimos klaidžioju, 
Danguje, arba kancziose pragaro buvojo. 
Kad ji atsimins, pralies aszarų laszelius, 
Artinus prie lupelių, prasieisiu plaukelius,

1 Kvėpavimą suvienysiu, tavę perregėsiu; 
i Ir esu danguj, liūdną žemę palikti spėsiu!
Bet kada, a, juntat jus, kurie mylėjot tikrai! 
Kokiumi Ugniumi pavyda degiu karsztai!... 

I Dar ilgai, ilgai, po svietą k landžioti reikės;
Kolei ją Dievas apglobs savo apglobscziumi, 
O tada inieliausiojo aniolo pėdsakiumi 
Szeszėlis mano į dangų įslinkti suspės. 
SŪdyninįkas pradedu skambinti - Giesta. 
Nės klausykit, tėmykit saviejie gerai, 
Kad pagal augszcziausios dieviszkos isztarmės,
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Kas nors sykį gyvas buvo danguj tikrai, 
Tas isz sykio dasiekti dangaus negalės. . .

! esant; kad tūm tarpu Enriks susieidama perkalbinėjo Vytau
tą liautiesi nu karės, siulodams vardu Jaugaliaus ir Lenkų

Gustavas isznyksta:
Sueiga. Nės klausykim, tėmykim savi e jie gerai
Kad pagal augszcziausios dieviszkos isztarmės
Kas nors sykį gyvas buvo danguj tikrai;
Tas isz sykio dasiekti dangaus negalės. . .

Galas.

LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai.

PARA8ZYTA 8IMAN0 DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVERSITETO PHILOSOPHIIOS MAGISTRO.

' lėmis atidūti, jei tiktai jis atstos nil kryžeivių ir su Jaugaliu- 
m i stipresniai susi ners. Vytautas vis nairėsi ir teisinosi, sa
kydamas ne dėl savo 
riaująs, gailu jam esą 
jis norįs ją pakelti isz nužeminimo, 
miaus nil savo gyvy bos atlikti,

i niekintą regėti. Iszsiskeidė nieko nenuveikusiu.

veizėti į jo gimtuvę nužemintą, darin 
velydamas pir- 

nekaip Lietuvos tautą pa-
Czionai 

Vytautas numanė, jog suspaustas Jaugalius dils viską tą, ko

laikui savo kiltį isz Parusnės iszdanginti. Savo žmoną, kuri 

, mistro, sakydama, jog jai pasirodžius Lietuvoje sviets jį dar 
didesniai szelps; to dėjus iszdangino ją į Žemaiczius. Taip- 

I pat iszgavo Smolensko kuningaiksztį, savo szvogerį, gyven-

Paskiaus dar, kaip sakiau, Vytauts palikęs viens Su savo
. ai, a is ią | aų iuuuų uiuei \eiai su didžiu vargu Įsilaužė įajp j]gaįnju kitais pragumais kitus savo gentis ml kryžeivių 
į Merkepilę (Merkinė perasz.) ir tenai suganiusius Lenkus ir ! i8z„aVo.
(rudus nusiuntė d. mistini, lodydams tumi jo ynu tarnu esąs. Vvtautas norėdama dar narodvti. iocr iis Jaucraliaus ne-

osi ir kryžeiviams įtikimu tebėra, pradžioje ateinanczių 
___ tų patelkęs kamendotus Ragainės, Zemijos ir Istrupio, pa

gynėsi su dide narsybe, kaipogi atėjus kryžeivių marczelgai ųal. meldžionis, į Parusnį atėjusius, traukė į Alitos apy- 
Vytautą szelpti, nenoiėjo dai pasidėti, bet paskui uždegus gar(|{^ siaubdams krasztą ugnia ir kardu bei svietą vergdams 
didesniąją pilės dalį, įgulės Lietuviai ir Gudai rįžosi pasidėti naį IJJog nilei. Tenai norėio iam Kariebuts kuningaik-

uždegus

patys pasidavė Vytautui, paskui užgesus Ugnei pilėje ir Len
kai pasidavė ne Vytautui, bet kryžeivių marczelgai, kursai 15 
nurentinęs sprandą, likusiiUius liepė varyti į Parusnį į ver
gus. Vytautas dėjęs įtenai įgulę pagrįžo į Parusnį. Tūm pa
ežiu laiku 1 alostekės pilė (lolock) su Krivicziais iszpažino lygiavo su kryžeivių talka į antrapus Nerio ir tenai Medinįkų 
Vytautą savo valdimieru.

Taip stiprinantis! Vytautui Lietuvoj 
raliui Jaugaliui atenti: kaipogi numanė 
pergalėsiąs. Patsai negalėjo pasiszalin

su dide imtinių daugybe, tūm paežiu žygiu užėmęs piles

pilę užėmė ir daug naujų pilių ties Grodnu (Kartinu), vieną 
naująją Kartinu vadinamą, pryszakyje Grodno dėl tilto gy- 
niojimo, antrą vadinamą Metlupilės, perstrunyjo ir abejose

kunin-
užvis nustipus Aleksandrai \ ikontui, tokio, kursai butu ga gaikszeziu Ivaną ir Jurgi Belez su daugybe kitos didūmenės, 
Įėjęs protu, iszminczia ir buklumu \ ytautui lygintis. Lietu- pasimetęs, jog maitinims jų daug valyja kryžeiviams; kaipogi 
vabuvo įsiszilusi, Lenkai nenorėjo sav lobiu Lietuvoje ka- užėmus tiek Lietuvos sryczių ir pilių, buvo jam reikalingi 
riauti, užvis jū ilgesniai karė tesėsi Lietuvoje, jil Lietuviai ml vyresniejie, kuriūs tenai perdėti ketėjo. Vieną tiktai savo 
Lenkų szalįnosi ir Jaugaliaus neapkentė, kaipo yno lycziaus |)IX)]į Konradą Vigundą paliko Marienburge kaipo vadą dėl 
tiek nelaimų Lietuvos ūkės, regiama buvo, jog ilgainiu Lie
tuviai atsitrauks būtinai nū Lenkų ir Vytautas įpatingu jų 
valdimieru pasidarys: darin ryžosi Jaugalius nu karės bau- (Toliaus bus.
tiesi ir su Vytautu taikintiesi. Reikėjo nu žmogu 
butu tą reikalą nuveikęs, tokiu pasirodė Enriks

nos. zanoma, jog Vytautas turn paežiu laiku Kėlė nudilinęs 
(veselę) savo dukterei Supijai, isztekancziai už Vasiliaus. d. 
Maskolių kuningaikszczio, į kurią parėdką atkeliavo ir mimv . 
votais vyskupas, kaipo artj masis gentis su Lenkų didūmene,1 
begerdamas tenai pamėgo graksztę Rimgailę, Vytauto sėserį 
ir pradėjo jai ząlietas brukti, noris jau dijakonu būdams; taip

GOLD
Filled

WATCH
1JAI padarvmo reikalo. PA KDA VINĖSIMK per dienų tvirtna paaukafi- 
Hiu MlYMNĮKVS. vertumo $25 ooir 1(M» 10c. cigarų — už $5 95.

ISZKIKPK Rzitą augandnimą ir prit*ių<*k milini*, pricipdamas eavo adrfi- 
t*a, o ineg tujam* prii*lųnime lav per <'xpref*»‘ų 100 ,,Perfecto 10c. cigarų, ny
kiu pu paa ikautu adyninjkti, vyrinzku arha motenezku, *11 tralvuke užsuka- 
man, gerai eina, drūtai ir gražiai padarytas, ypacz gvarantavotas ant 20 metų. 
Apžiūrėk <*xpr>-i*H'o oflice a lyninjką ir cigarus, ir jeigu tav paeidaboa, pasi

imk jus eav, užmokėdamas $5.!♦•*> ir k«eztus priaiuntimo Mea nepardudame vienai ypatai daugiau, 
kaip 3 adyninjkus ir 3 hacsim cigarų, idant visur pragarsint! savo cigarus Paraezyk tujau mums ir 
priaiųsk $5 95, o gausi nu musų a.»art advninįko ir < iearų, dovanai paaukautą fenclugėU-

WESTERN UNION M’F'8 CO- Wabash Ave. CHICAGO, Ill.
Nū to kasdiena viens pats su Vytautu regėjosi, 
nieko įtariamo nenumanydami, aiszkifti tarė jį



136 Vienybe

OMijo ui laiM.
“vienybe lietuvniku”.

Lioterija! Lioterija!

„2,oo 

„1,00 

„1,00 

„1 ,oo 

„2,00 

„1,00 

„1,00 

„2,00

J. Zvairaitis Somerville 
J. Jakmanas N. Amherst 
Kun. Kuras Forest City 
R. Gobės Travers City
J. Busic Lawrence
K. Pranaitis Ansonia 
J. Bubnis Forest City 
J. Cichanavyczia Amsterdam 
Kn. M. Szedvydis Wilkes-Barre„4,oo
J. Jakubinas Tuckahoe 
A. Baltruszaitis Colley Canad 
V. Sabonis Wapping
K. Bertulis Chicago 
A. Auksztakalnis Seatonville 
F. Kasziuba Duryea 
J. Rugienius Scranton 
D. Petraitis Deloncey 
V. Novikas Luzerne 
A. Adžgauckas Ashley 
„Susivien.“ kūpa Detroit 
M. Dervinis Pittston 
J. P. Hammond 
J. Shulow Wittvelle 
M. Klimas Pittston

Jeigu norite iszgrajiti ♦100 ir pa
aukauti ant statymo Lietuviszkos 
Bažnyczios, Forest City Pa., imkite, 
mieli viengeneziai, tikietus ant liote- 
rijos. Tikietai tik po 50 c. Jus 
galite gauti pas prezidentus drau- 
gysezių prigulinezių į „Susivienyji-

P. Majauckas Chicago 
M. Dzidolikas Luzerne 
W. Smith Priceburgh 
V. P. Savage Parsons 
„Susiv.“ kūpa Detroit 
J, Doff Baldwin 
J. Tampauckas Morea 
Fel. Matuląvyczia „ 
J. Sziuipis Ontonagon

n

„1,00 

„2,oo j 

„1,00 

„1,00 

„2,oo 

„2,oo 

„2,oo 

„2,oo 

„1,00 

„1,00 

„1,00 

„1,00 

,,1,00 

„1,00 

„2,00 

„1,00 

„3,00 

„2,00 

„2,00 

„2,00 

„1,00 

„1,00 

„2,00 

„1,00 

„2,00

Grajus bus 4 Liepos 1895 m. Fo
rest City Pa.

Lioterijos Komiketas.

Patarles..
4

Nė szunys pamesto nekąstų.
Nėra namų be durnų.
Norisi dusziai būti danguje, 

bet griekai neleidžia.
Nėra upės, kurios jūrės ne

priimtų.
Nors į pirsztą kąsk.
Nors į ugnį szokk.

Dovanai
• Gražus 14 tos prabos pa- 
n 'aukauta* laikrodėlis dėl 

kiekvieno skaitytojo szito 
0O*laikraszcz Lo. Iszkirpk sz) 

apgarsinimu ir prlsiųsk 
it^ mums, pridedamas savo 

pilną adroa^, o mes nosių 
slmo tamstai ez| pulkų, 
turtingai pagražintą lalk 
rodėlĮ per express'^ dėl pa 
žlnros, Ir Jeigu tamstai Ji? 
pasirodys lygus auksiniam 
nu $25.00, laikrodėliui, už 
užmokėk mums $2 75 ir ji- 

bus tamstos. Su laikrodėliu prisiuneziame me 
sykiu ir gvarantiją, jog jeigu jis tamstos nenžga 
nėdlns bėgyje viso meto, gali jj atsiųsti atgal, o 
jeigu tamsta pardisi jųjų szeszls, tai vieniu gausi 
dovanai. Raszyk tojaus, nės taip pigiai mes par 
dusime tik per 60 dienų.*

The National Mfg. & Imuortinž Co.,
334 Dearborn St., CHICAGO, 111.

Kningos 
pargabentos isz užmarės: 

Maldų knįgoSy
Aukso Altorius, arba Szaltinis danglszkn skar 

bu 2.00 iki 3 00.
Garbe Diewuj ant auksztybės ,, ,, ,, $1.50. 
Baisas B tlan lėlės 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Kuinga giesmių arba Kanticzkos ,, 
150Psalmu Dowido karaliaus ant 

paveikslo kantlczkų
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos kn.įgos 
Gyvenimas Vieszpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno (statymo „ „ ,,
Gyvenimas Marijos ,, ,,
Vtenuo Hzwenczianslos Marijos Panos 
Sopulej Motynos Diewo ,, ,,
Kvangelijos supulkels apdarais 
Gywenlinaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
tails už kožną dal| po ,, ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 
Istoriszkos knįgos soietiszkos įtalpos. 
Istorija Lietuvos ,, ,, ,, :30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Apllnkrasztis kun. Petravycziaus j Vilniaus 

džlakonystės kuningus 1870 m. ,, 5c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži kn(gntė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkaisn& pat 

krlkszto Lietuvos 
Zlponas bei žlponė ,, ,,
Žirgas ir valkas ,, ,,
Vytautas didis Lietuvos kun|gaiksz.tis 
Apie senovės Lietuvos pilis ,, 

Knįgos poetiszkos. 
Senkaus'Jurgis ,, ,,
Vltoliorauda, puikus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knjgos 
D&nelalczio (Savasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvynlszkos giesmės — 
J&kaunos dainos ,, ,,
Naujos dainos ,, ,,
Birutės dainos ,, ,,
Tėvynainių giesmės ,, ,,
Petro Armino rasztai eilės 
Paglrėnų gobtuvės — teatraliszka 
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczio, 
Apysakos.

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

isz lietuvių gyvenimo 
IHtorije apt" gražų Mageloną, dukterį karaliaus 

isz Neapolio ir apie Petrą kareiv| 
Pajud|kime vyrai žemų, pulki apysaka 

paraižyta patrijotiszkoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
kujgutėt „Kas teisybė tai ne melas 

Pasaka apė Szaltahuzlus (juklnga) 
žiemos vakaro adynėlė, voklszkoin raidėm 
Mužikėlis ,, ,, „
Vaikų kningelė „ „
4nt Nakvynės 
iaimy nų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur intdlė, ten ir Dievas 
Kas kaltas 
Negirdėtas daigtas 
Pasakojimas apie vaitą ir Jo rasztlnjką 

.denis Makrickaa-
Vakaras Tilviko pirktelė

75c.

15c.
25c.
20c.
30c.
20c.

1.00c.

65c.
10c.
40c.

Gyvenimas Stepo Raminusio ir kiti naudingi 
skaitymai. [ketvirta dalia 
„Szlaulėniszkio Senelio”] 15c.

Moksl'szki rankvediiai ir 
kitokios knįgos

Kningadėl iazsimokinimo viaaavietinėa kalbos 15c 
Apie buvvimą Diewo ,, 
Grleszninkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie trusą ,, 
Talmudas ir musų žydai ,, ,
Szkala su kalba ,,
Prieszauszris ,, ,
Kaip (gyti pinigus ir turtą 
Girtybė 
Genii)dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

j kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 5c.
Apie Dangų 5c.
Finai ir jų gyvenimas, ir pirmutinė azalna 10c. 
Lietuvos gaspadinė 
Žodynas kun. M. Miežinio

> Naujas elementorius [1895 m.] apdengtas 
! su puikiais paveikslais /
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų 

Į Amerikoje 20c , dėl perkupcz.lų po
Kalendoriai ant 1889, 1890 Ir ant.1894 m. po 

Į Įvairios dvasiszkos knįgos,
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvencių 
džlosios nedėlios, 
Tiesos Zodžel, 
Fillotea arba ke rfas j maldingą gyvenimą 
Pokilis Szventųjų ,, ,, ,,
Iszguldimas metiniu azwenczln 

t labai naudinga kningelė
Mokslas Rymo kataliku ,, ,,

’ Kas yra grlekasl ,, ,,
Į Nekaltybė ,, ,,

Vartai dangaus ,, ,,
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra nė lai; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 
Raktas ( dangų ,, ,,
Didžioji nedėila „ „
Kaip Sumeniją nuspakaj|tl ,, 
Vadovas | dangų ,, ,,
Prisigatavojimas ant stnerczlo ,, 
Draugija dėl duszių ,, ,,
Lietuviszkos misztos ,, ,,
Kasdieninės Maldos

Notos dėl partapijono.
Varpelis [vairas] 30c. Dėdienė f polka] 
Sudiev [mazurka] 40c.

Paveikslai [abrozai].
Kražių skerdyn^ 50c. Paveikslas Gediin ino30c 
Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijos 26c.

Visokį Abrozėliai su maldelėmis po 5centus.

H

5c. i r

5c.
15c.
5c.

10c.
20c • 
20c. 
20c. 
10c.

10c. 
$200.

15c.

10c.
10c.

ir di-
50c.
35c.
50c.
15c.

10c.
40c.
15c.
20c.
15c.
75c. <
30c.
25c.
15c.
5c.

15c.
40c.
40c.
5c.

10c.
5c.

30c

40c.
20c.
30c.
10c

15c.

1.25c.
Ulę.
10c.
5c.
5c.

10c.
10c.
40c. 
10c. 
l()c.

15c.

20c.

15c.

20c.

15c

20c.
15c.
15c.

5c
5c

5c.
5c.
5c.
6c.
5c.

Pujkus apraszymaj tikru atsytlklmu is/.
,, f „ ezHSU wajnos 1863 metu 40 ct. 

Prawadnikas angelekos kalbos neabdar. $1,00 
,, o i> abd^ytas $1,25.

Pujkus apraszymas apie Lietuvą ,, 
Rlnalda Itinaldinas ,, ,, ,,
Senowes apraszymas apie Duktery

,, ,, Filypo Karejwlo
Sumyszymae arba bajine tury dydeles akis 
I'ykratejsybe isz Suwalku gubernijos 
Szwieaa Diewo ,, ,, ,, ,, i
Titkus Persų Karalius, „ ,, !
Užsystanawlk ant to goraj ,, ,, I
Wltasir Korynna blstorije isz. lajko persekiojimo 

Bažnyczioa S. per Deoklecijana 95 ct.

PIRMUTINE

$1,00.
$1,50 et.

50 et.

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

dėl lietuvininkų pas

Edwardsville, Pa

sziczia 
liausi,

Tai pas Pauksztį

■J
Ai’ielkų visokių, 

daus, vyno cigarų ir t. t. 
z\teik broli pamatyti, 
Ir to yisko pabandyti.

alaus gar-

LOCNOS SPAUSTUVĖS.
Lietuvos Istorija, n& seniausių gadynių iki 

Gediminui I) L- K., paraszyta 1850 m.‘ 
Siinaoo Daukanto. Kninga pirma, 

gaunama už 1,50c- 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Zemaiczių 
paraszytas Slinano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczioa, ,, 1,00.
Kumpos Istorija su žiamlapiais ,, 50 ct
Lietuviszkos Daimos ihz visur surinktos 200c 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemai c z. tų Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szios gadynės 
Apieka Diewo ,, ,, ,, ,,
Aukso Verszis, labai puiki drama ,, 
Boleslawas arba antra dalia Genowefbe
Du pnjkus apraszymaj apie nedorybę 

žydo ir piktą augynlmą wajku $1,00. 
Kglė, ž vlczlų karalienė ir lazgrlovlmas Kauno 

pilies 1362 m , du Dulkus dramatai 
paraižyti Aleksandro Gužuczlo, 

lllstorije gražios Katrukos ir joa vlaoki 
„ ,, „ atsitikimai

lllstorije isz laiko Francuz.kos
„ ,, vainos Afrikoj'

Isz po b ulelio kalavijo Ir Kajimaa, dvi puikios 
apysakos, ant lletuviazko perdėjo V. Stag. 40c. 
Istorija Saptynlų Mokintojų

,, ,, ir Lietuvio Sapnas 5')c.
Jurgis Miloalawakls -• — 80c.
Juozapas Koniuaziwakls, arba kankinimas

Untjotų po valdžia maskoliaus 50c.
Kabala* talpinantis savyje visokius užminimus 

Ir ant jų reikalaujanti atsakymą 10c.
i Konstitucija dėl darblujkų -- . 10c.
Namelis pnsteln|ko — — 75c.

I Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstortje isz tajko 
„ ,, ponawojituo Nerono 80 ct.

25 et. 
20 et. 

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

■r
j

WTCAVL Al S, I HAUL MARKsW' 
COPYRIGHTS.^

CAN J OBTAIN A PATENT? Fora 
prompt answer and an honest opinion, write to 
51 (INN Ar CO., who have had nearly fifty years* 
exiatrienoe In the patent buHlnena. Communica
tions Mrbtly confidential. A II u ndbook of Information concerning PntentM and bow to ob
tain them sent free. Also a catalogue of mechan
ical and sclentlfio books sent free.

Patents taken through .Munn A Co. receive 
special notice In tl>e Scientific A nirrlciin, and 
thus are brought widely before the public with
out cost to the Inventor. This splendid paper, 
Issued weekly, elegantly illustrated, has by far the 
largest circulation of any acleidiflc work in the 
world. a year. Sample copies sent free.

Building R<lition, monthly, 12.50a year. Single 
copies, •£.> cents. Every number contains beau
tiful plates, in colors, and nhotograiiha of new 
houses, with plans, enabling builders to show the 
latest designs and secure contracts. Address

.MUNN & CO., New I’OHK, .Mil Bhoadway.
25c.

10c.

30c.

Paveikslas!
Nori gražų tautiszkų paveikslą,

I I t , , < » 4 , I 4 IjZ

xS /l A/?/ž ) -A A . Kiekvienas 
lietuvis turintis nors k i birksztėl^ 
tautiszko jausmo, privalo turėti savo 
mimuse paminklą to kruvino atsiti
kimo. Prekė 50 centu.

...... A. Ossowski,
337 Noble str., Chicago Ill.




