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Vienybe
Kiekvienas skaitytojas — prenu

meratorius „Vienybes Lietuvininku“ 
gauna per musu redakciją „Varpą“ 
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ti prieaigą.
Tada gal kareziamos ble- 

dinga itekme susilpnėtu, o 
skaitymas kningu ir, laikrasz
cziu netruktu iszduoti patobu- 
linanczią itekmę ant isztvirku- 
sios jaunuomenes.

įsteigimas tokiu mdkslainiu 
su' kningynais labai lengvai 
galėtu ivykti, reikia tikt pa
sirūpinti apie tai prakilnias- 
niems brolams, kuriu vis tikt 
randasi kožnoje vietoje. Del- 
to-gi, apszviestesniejie brolai, 
palaukite snaudę bent syki — 
platus ir garbingas laukas at
sivers del jus veiklumo/ Sve
timu tautu jaunuomenes turi 
cžion savo mokslaines. drau
gystes (clubs), kur randasi vi
sokios Kningos ir laikraszcziai 
del pasiskąitymo, kur vaikinai, 
ažuot kareziamos, randa sau 
draugiszką smagumą ir pasi
linksminimą jau tai vakarais, 

.kur tik lietuviu susirinks kito Įisz -darbo parėję, jau tai ne- 
pa, nieko dauginus neiszgirsi, daldieniais susirinkę. ) 
kaip tįk vis tokias bjauriau
sias blevyzgas. « 1 * . T.Skaitymai kningu, apszvie- pasimislyti. Pasitikiame, įmi
timas savo ; surukusio 
tautiszki siekiniai — musu 
jaunuomenei yra nepažystami, 
o negalima ir laukti nieko, 
nes didumas nei skaityti ,ne
moka. , Ne dyvai po toį- jogei 
vaikinai, neturėdami kitonisz- 
ko užsiėmimo, atlikę darbą, 
renkasi i kareziamas. ir tenai 
„iszdaro“ bjauriausius 
sus.“ r 
skaitymas daro didelę itekmę 1 salima 
ant padorininio žmogaus. A- L>auksztis likosi np.daug su- 
bclnai tie, k;į moka skaityti ir kultas. Kuningas-gi tikt ste- 

.skaito, yra lengvai atskiriami kuklu iszliko nuo smerties, 
•nuo aini paskucziausio laipto aunkiai sukultas. ' 
tamsunu, kareziąmoje ir plo- 
vonese randaneziu sau pasilin- 
ksminojimą.

Reikalas, pirmutines svary-

Gyvenant szitoje žiameje, 
pasitaikė nesyki buvoti* drau
gystėje lietuviu, kaip ir kito 
kiu tautu. įstabus dalykas -- 
kitokiu, tautu žmones, subrin
kę skaitluje i krūvą, szneku- 
cziuojasi apie sziokius ar to 
kilis reikalus bei pareigos gy
venimo, skaito laikraszczius, 
apszhekedami iszskaitytus juo
se dalykus ir t. t; lietuviu-gi 
tarpe visai kitoniszkai dedasi. 
Pavienis lietuvis yra lėtas ir 
nesznekus, bet kaip tik sueina 
i krūvą keletas — jau tada 
prasideda blevyzgos j u tarpe, 
nuo kuriu žmogus su szvel- 
niasniais jausmais turi bėgti 
szalin. Liejasi bjauriausios 
veisles „sztukos“ ir tasai yra 
Tokuojamas už „vyrą,“ kuris 
begediszkiausiai nuo merginę- 
j imu ir tolygiu nedoringu da- ■ 
lyku moka savo nepraustą lie- į 
žuvi paleisti. . Ir tai visur,:

jau tada

sziomis, draugę su Juozu ’ °*
Paukszcziu, artymysteje 

„šzpo- j Kingston^—.ąrklei pasibaidę
Laikraszcziu ir kninguj tarp isib/gejo, jogei dviese ne- 

n:,i,;i„ —1 .. / ju-sulaikyti; J.
ant padorininio žmogaus.

bes reikalas yra įsteigti Visose 
apgyvędintose per lietuvius 
vietose kninginyczias, pod
raug su vakarinėmis, arba 
nors,nedeldieninemis, iszkalo- 
rais, kur > musu jaunuomene 
gąietu pramokti nors lietuvisž- 
kai skaityti ir kur galėtu ras-

Laikas yra ir mum 
tai, nevilkinant nei va

apie

proto, su žodžiai n-eliks žirniais.i sie
ną bertais. > •

nėšio, bevažiuojant musu pra- 
baszcziui, kun. Burbai, isz

Isz Lietuvos.
Lietuvoje, kaip pranesza 

,Kraj,“ daigiausiai sziądien 
sžnekama y^a apie pris- 
pirtiną emigraciją. Parubeži- 
niuose pavietuose, ipatingai 
Naumiesczio, nežinia kas pla
tina paskalą, būtent mask o- 
liszkoji valdžia suorganizavo- 
jo kolonizaciją lietuviszką 
padunojiszkoje dalyje Besara
bijos, prikiargtos prie Masko- 
Ii jos laike paskutinosios tur- 
kiszkosios kares. Platinautie- 
jie tąsias paskalas tvirtina, 
būtent del iszeiviu, ipatingai 
lietuviu, esą dalinama dykai 
žiame ir pp 100 rub. ant asa- 
bos esą duodama del ■ nueik- 
raustyrao, apsigyvenimo irt. t., 
apart to, dar po 1U0 rub. busę 
iszmokama per tri? metus isz 
valstijos iždo kaipo pagelba.

Ar kur miesteluose esti pas
lėptos agentūros tokiu paska
lų —- korespondentas ’ „Ki:a- 
jaus“ nedasižinojo, vienok no- 
rineziu iszkelauti i Besarabiją 
randasi labai daug.

— Senooiszki kapai. Vil
niuje, netoli nuo katedros, ka
sant pamatą del naujo žiamisz- 
kojo banko, atrasta daug gra- 
pu — regiamai buvo tai ka
pines, apie kurias Vienok nie
kas nieko nežino? Vili 

■ v

bai buvo jaių sutrūnėję, 
supuvusiu lentų atrasti kati- 

tarp

dyti. Atrasta daugel plytų, 
isz kuriu1 regiamai buvo pa
ra u ri n tos grindys, kadągi žia- 
me yra minkszta ir plyneta. 
Ant vienos isz tu plytų, nu
daužius kalkes, pasirodo ai- 
szkus paraszas, pirsztu ar kel- 
ne padarytos ant minkszto 
dar molo, pirm iszdeginirao 
plytos: „Moku“. Negalima ži
noti, ar tai yra paprastas žo
dis, ar gal turi koki ipatingą 
paženklinimą. Vienas grabas 
buvo su apkaustintais kam
pais ir
jame sutrūnėję kaulai, vienok 
ant kojų iszliko beveik czie- 
lybeje skurines nagines, to
kios, kokias ir po sziai dienai 
vietiniai žmones nesziojo. įsta
bus daigias, jogei prie nabasz* 

le spyna; gulėjo

tininku neatrasta jokiu krik- 
szczioniszku ženklu, kaip tai: 
kryžialu, agnoselu. Begiamai 
tai yra stabmeldiszkos kapi
nes.

Isz Kitur.
— Suvien. Valstijos. Mie

ste Ouray, CoL, nusidavė ne
seniai szitokia tragedija. Ne- 
kursai John M. Winsload nu
ėjęs i restauraną, užlaikomą jo 
paezios, . reikalavo piningu, 
kuriu pati nenorejb jam duoti. 
Tada vyras iszsiemęs revolve
ri peyszove savo paezią, o pas
kui pats savę.

— Kasant žiamę del nau
jos farmos netoli miestelo Bo- 
onevillę, Colo., darbininkai 
iszkase supuvusi lavoną, ap
rėdytą katalikiszko kuningo 
drapanomis. Mislyjama yra, 
būtent jis buvo Indijonu nu- 
žudintas dar senovės gadyne-

— Spring • Valley‘s anglc- 
kasįai po ilgos bedarbes suta
rė eiti i darbą. 1.500 darbi
ninku szvente be darbo.

■— Ir wig, Pa. Anglekasiai 
ant savo susirinkimo sutarė . * o :
pradėti straiką del pakėlimo 
mokesties. 8 szimtai žmonių 
buvo susirinkime ir visi vien
balsiai sutarė palauti darbą. 
Regisi bus straikas visose 
minksztanglu apygardose. 
Tuomet kiętangliniai darbi
ninkai musu apygardžiu turės 
„geTus laikus“.

— Baisinga vėtra smarka
vo tūlose vietose valstijos 
Texas, kur daug bledies padą- 
lyta.

— Straikas 10.000 darbi
ninku Connellsville^ minksz
tanglu apygardose prasidės 
szitoje sanvaiteje (nedeloje). 
Darbininku vadovai davė žin^ 
superintendentui H. C. Prie- 
k‘o kompanijos, jogei visi pab
lukai busę sustabdyti i 6 die
nas, jeigu kompanija nepris-, 
tos ant reikalavymu ju. Con
nellsville^ 
devynias

apygarde pristato 
deszimtdales visu



> ’V-.

būtent mai-

lykuosę Afrikos žiąmiu arti 
naši galo. Vokietija reikalau
ja Nilo, nuo^ ažero Victoria 
sziaurenlink, kaipo atskirian- 
czio rybo tarp vokiszku ir

Darbai prasidėję Žngliszku valdymu.

i

Lietuvniku
minksztanglu Amerikos pab- 
rikams ir Frick‘0 kompanija 
yra apėmusi visą apygardą; 
Frickas yra vadinamas „mink- 
sztanglinis karaius Amerikos“.

— Mieste Salt Lake City, 
Utah, nusidavė neseniai pre
kyste, kokios retaiĮtik atsitin
ka. Nekuris Straus bdvo su
žieduotas Europoje su viena 
inergina, vienok sutuoktuves 
nenusidave. Atvažiavo i Ame
riką. Strauss, atvykęs nese
niai i Salt Lake City, dasiži- 
nojo, jogei jo buvusioji mylė
tino yra paezia szinkoriaus 
Sanders, kuriam ir prisiule, 
idant jam atleistu paezią už 
apmokėjimą $100. Sanders 
ant to pristojo,1 iszsirupinta 
ant greito persiskyrimas, ir 
naujoji pora iszvažiavb i San 
Francisco. Sanders sako, bū
tent tasai „business“ buvęs 
labai naudingu del jo*

' • — Nesvietiszkos vėtros've- 
luk siautė po vakarines vals
tijas, kur bledieš daug pada
ryta.

— Kanada. Mieste Longue 
Point, Que., užsidegė bepro- 
ežiu namas, kuriame buvo 13 
szimtu ligoniu, isz kuriu trys 
szimtai gavo galą liepsnose.

— J/apkalija. Monachijos 
laikrasztis „Allgem. ztg“. 
pranesze neseniai sekanezią 
žinę isz maskoliszku nusida
vimu. Kaip kad yra žinoma, 
Aleksandrą II. nugalabinta c o
tuoj aus ant rytojaus po pasi 
raszymui jo ant konstitucijos, 
kuri turėjusi būti apskelbta i 
keletą dienu. Iki sziol buvo 
mislyjama, jogei naujasis Ca- 
Tas i metęs ją i ugni, vienok 
dabar dasiži nojo minėtasis 
laikrasztis, jogei visai kitaip 
dalykas stojosi. Aleksandras 
III tuoj aus apreiszke, jogei 
pasiraszytą jo tėvo konstituci
ją laikąs už szventą paveldys- 
tę, kurią noris kuo geriausiai 
iszpildyti. Paskyrė tada ko* 
misiją isz kėlu minystru ir ki
tu galineziu del apspriąndimo 
kėlu del jos įvedimo. Piesz- 
sędžiu komisijos buvęs Lovys 

Mėlikov, o vienu isz svarbiau
siu sąnariu — Pobiedonoscev. 
Darbai komisijos ėjo vėžio 
žingsniu, nes nuolatos buvo 
daromos visokios klutys. Ga
jausiai vieną dieną pnjbuvo 
ant susirinkimo apszvietos mi
ll ystras Nabokov ir su neap
sakomu karszcziavymu, su 
aszaromis apskelbė, jogei ca
ras liepe jam įteikti komisijai 
szitą gromatą. Padavė ją 
Mėli kovui, kuris perskaito, 
jogei caras, pasiryžo paleisti 
komisiją, kadągi pripažystąs, 
jogbr despotizmas turis viesz- 
patauti Mas,koli joje.' Užsto
jo kurtus protarpis. Paskui 
Lory s Mėli ko v suszuko: „Po
nai! kuris tarp musu yra ne- 
tįkelu (podlee)?“ Tada at
sistojo Pobiedonoscev ir iszta- 
re: „Perstacziau carui savo 
pažvalgas ant konstitucijos ir 
labai džiaugiuosiu, kad jis pa
gal mano patarmę pasielgė“. 
Tokiu budu komisija užbaigė 
savo užduotę. Apie konsti

nebuvo. Melikov turėjo iszsi- 
neszti isz Maskolijos, o Pobie
donoscev tape galingu.

— Praneszeme neseniai, jo
gei brolavaikis carp Konstan
tinas Konstantinavyczius liko
si surasztavptu Isz priežasties 
apgarsini mik revolucijiszkos 
poemos. Jisai yra is»^ seno 
jau žinomas, kaipo dainius su 
nepaprastais, gabumais, 1866 
m. iszdąve rinkių savo^poezi- 
jos su paraszu K. R. (Kohs^ 

kuriametautinas Romanov), 
su karsztu jausmu perstato 
kentėjimus žmonių. Isz prie- 
žastief to užsiėmimo literatu 
rą Konstantinas likosi iszriūk
tas prieszsedžiu Akademijos 
Mokslu 1886 m.

— „Mokinimas maskolisz-
■ £

kosios kalbos Suomijos mok
slai nese tape apgarsintas pris
pirti nu.

— Komisija rengiamojo 
gelezinkelo per Siberiją, ap
garsino, jogei tasai milžinisz- 
kas kelas busęs per 10 metu 

greitu laiku kelose vietose sy
kiu.

— Caras neprieme keturiu 
Suomijos delegatu, atvažiavu
siu i Peterburgą del tulu pa
siskundimu, vienok cariene 

jiems naudinga.
— Vokietija. Mislyjama 

yra, -buk generolas V on Cap
rivi atsitrauksęs nuo urėdo 
kancleriaus. Jam nepatin
kanti yra polytika Vokietijos 
ir uredininkai, stovinti po 
juomi.

— Vokietijos Reichstagas 
atsidarė 6 d. sz. menesio. Cie- 
corius savo ižengtineje szne- 

sątaikos Europoje ir apie pa
gerinimą būvio darbininku.

— Prancūzija. Žinios isz 
Katanou ateina^
nai suimtiniu tarp Prancūzijos
ir Dahomey‘os nueidavę yra.

Panamos kanalo .komisija 
apspriandžia kasztus, ’ pasie- 
kianczius . 900,000 franku del 
užbaigimo visu darbu kanalo 
Reikesę 7—9 metu laiko del 
jo užbaigimo.

— Isz Katknou ateina ži
nios, jogei l)ahomey‘a žada 
pasiduoti prancūzams.

— Italija: Minystru
prieszscdis Crispi rdgisi nu'ėis 
pėdomis Bismarkio. Senatas 
atmetė jo užmanymą ir jis ža
da? atsitraukti nuo savo urėdo.

-- Crispi pranesze karai u i 
Hūmbertui, jogei 1 d. Gegu
žes m. 60 svetimžiamiu agita- 
Wiu tape isz v ary ta isz Itali- 
jospSfK) italu, metaneziu rwo- 
luci j isžkfrs^rąs^tus, surasztavo- 
ta; 8.000 nutariamųjų peiser
gėta arba nubausta; 300 ka
reiviu, ei n an ežiu drauge su 
darbininkais, surasztavota.

— Anglija. „The Teleg
raph“ raszo, būtent susitaiky-

—, Afrika, I Al geri ją at- ■ 
vežta ant kupranugariu (verb- 
Indu) asztuonias skrynes, ad- 
resavotas ant asabos, kuri ne
buvo' surasta. Valdžia tada 
pasiryžo atidaryti jas ir jose 
tape rasti lavonai su nukirs
tomis galvomis, su mėsinėti i 
mažus gabalus ir balsamavoti. 
Buvo tai vis lavonai moterisz- 
kiu. Betyrinėjant policijai, 
tape iszrasta, būtent siuntiku 
tu skrynių buvo turtingas eu
ropietis, kurio pravarde yra 
nežinoma, per menesi laiko 
gyvenęs Morokko‘je; skrynes 
tas iszsiuntęs dienoje priesz 
savo iszvažiavimą isz miesto. 
Žmogus tasai turėjęs tarną ir 
tarnaitę negrus. ' Kas dien 
ateidavę pas ji moteriszkes... . 
Mislyjama, jogei tosios mote
riszkes \ tūpdavę aukomis 
žmogžudžio.

Apie meilę tėvynės.
Meile tėvynės gali būti tre

jopa; pirma meil^ yra kvizi- 
kiszka arba vietiszka, antra 
patogiszka arba moral iszka, 
trecziagi yra meile polytikisz- 
ka.

Mums žinoma, kad kožnas 
geras žmogus myli szali savo 
gimimo ir augimo. Szita tai 
meile yra visuotina del visu 
tautu ir giminiu, yra veikalu 
prigimties — tai ir turi būti 
paradyta kvizikiszka. Tėvy
nė yra meili ne vietiszku gra 
žumu: ne gražiu dangumi, ne 
geru oru, bet gražiais atmini
mais, kurie buvo taip sakant 
lopsziu ir rytu žmogystes. 
Pasauleie nėra nieko meiles-J . .. e * tnio už gyvenimą; jis yra pir
ma laime, o pradžia kokios 
nors laimes mums rodosi turi 
koki tai i patingą . graži! mą. 
Taip apie gerus draugus mes 
atmename gerai ir pirmą die 
ną pažinties 'su jais. Ir taip, , 
kokis nors sziaurietis, gimęs 
galima sakyti kapuose gamtos, 
vienok jis myli szalti ir tamsą 
tėvynės savo. Nuvežszkite ji 
i laimingą žiamę Italu: Jis

•K



Vienybe

jai vi-
Toji

žinti visuotina meile tėvynės! 
Jiems rodosi, kad jie kalbėda
mi svetima kalba genaus vie
nas kitą sugranta, kaip kitus, 
nes pobūdyje (karakteryje) 
viengeneziu yra visuoUfet ne
kuria venotumas, ir gyvento
jai vienos valstijos daro vi
suomet, taip sakant, elektrisz-

meile reikalauja mąstyjimo 
ir dėlto ne visi žmones turi ją. 
Gajima sakyti* kad geriausia

vieną isidemejimą per tolau- 
sius lenkczius arba sukabūs 
retežio.

Ant pakraszcziu gražiausio 
ažero pasauleje, \esanczio zer 
kolų gausingos gamtos, atsiti
ko man sutikti llollandiszką 

tėvynaini 
Nesakau, arba patrijotą, kuris, sakysiu, 

i ir nauda per neapkantą sztatgalteriu

vos, skaudžiai parmusza Folk- 
viną ir isz Lietuvos isztremia. 
Betrukto'gindami savo tėvynę 
nuog užpuoliku ir plesziku, 
drąsiai kariavo priesz verge- '• 
jus, todėl Rimgaudo vardas 
Vokiecziams baisingu tapo. 
Bet szitokis kariavimas Lie
tuviu už savą tautą ir valnybę 
ne tikt jiems buvo naudingas, 
tacžiaus iszgelbejo Lenkus ir 
visą Europą nuog Totorių 
vergybos. Tiktai tie garbin
gi veikalai lietuviszkos tautos 
tapo užmirszti, nes žinoma, 
kožna tauta savę garbindama 
ir savo veikalus augszcziausiai 
stato ir szvenczia. O kad j u . 
veikalai ir nusidavimai dar 
aiszkiaus žibėtu, tai musu kai
mynai ryžosi kaip mumis pa
ežius, taip ir musu veikalus 
bjauroti ir naikinti.1

Kada prieszai, be palovos 
skelbe svietui Lietuviu pago- i 
nystę ir j u būtent nežnidnisz- 
ką smarkybę, tada ant rubežiu ’ 
Kynžiamio, viduje Azijos, ky
la Mangolai; nuvergia dali

nusidavimu aiszkiai rodo var
dus Lietuviu kuningaikszcziu, . 
kurie kaipo milžinai kariavo 
Už savo tautą ir valnybę. \

Taip 1040 met. Kūnas grū
mėsi su Jaroslavu Vladimi- 
rąicziu, kuris stengėsi pa
vergti Lietuvius. Jam mirus 
Kernus, kuningaiksztis Lietu- 
vos,Suž Nerio kariavo su prie- 
szais, kaip ir Gimbutas, ku- 
ningaiksztis Žiamaitijos. Er
dvilas, kuningaiksztis Žiamai
tijos, atėmė užimtus sklypus 
Lietuvos par Jaroslavą. ŽvaL 
gaitis, sūnūs Kukovaiczio, ku
ningaiksztis Lietuvos, už Nė
rinės (nuog 1169-1204) ne 
syki baudė Rygos ir Estonies • 
Vokieczius, norėdamas Latvius 
gelbėti. ‘ Smarkus kardinin
kai su kryžiokais prusis^kiais, 
bepertrukio užpuldinedami, 
deszdavo ir naikindavo Lie
tuvą. Taip metuose 1203 
Vokiecziai, vedami Folkvino, 
atsibastė belupdami iki apy
gardos miestelo Užpuolęs, bet

toji, kuri taiso pareigas žmo
gaus ant jo laimes. Ji mums 
pasakys, kad mes turime my
lėti naudą tėvynės, nes su je 
nepartraukiama musu laime; 
kad jos apšzvaista didina pa
sidžiaugi mus musu gyvenime; 
kad tėvynės ramybe ir dorybe 
tatai yra skydu mu§u pasi- 
linksminojimo, garbe tėvynės' 
— tai yra ir musu garbe.

Ir taip, meile savo laimes da
ro meilę tėvynės, o patmyly.be - 
pasididžiavymą tautiszką, kuris 
yra akstinu arĘa ramseziu pa- 
trijotizmo. Taip grykai ir 
rymenai skaitė savę pirmomis 
tautomis, o kitas tautos sve- 
timszalais mulkiais; ir anglai, 
kurie szioje gadynėje garbi- 
naši daugiau už kitus savo 
patrijotizmu, dauginus ir už 
kitus apie savę svaiezioja.

Asz negalų sakyti, kad pas 
mus Lietuvoje nebūtu daug Rimgalis, kuningaisztis Lietu- 
geru tėvynainiu, bet man ro
dosi, kad mes per daug esame 
lėti nuomonėse apie savo 
tautiszką tobulystę. Kas pats 
savę nemoka garbinti, to be 
abejones ir kiti negarbins. 
Nesakau, kad meile tėvynes 
turi mus apakinti ir tikrinti, 
kad mes už „ visus visiszkai 
geresni, vienok Lietuvis turi 
žinoti nors savo kainę arba 
prekę. Sutarsim, kad neku- 
rios tautos, visai už mus ap- 
szviestesnes, nes j u stovis bu
vo del j u laimingesnis; bet 
pajauskime ir visas geradejys- 
tęs prigimties, skaitydami apie 
Lietuvą, stokime drąsiai greta 
su kitomis tautomis, isztaVki 
me aiszkiai savo vardą, atkar
todami ji su pasididžiavimu. 
Mums nereikia jieszkoti pa
laku ir sumanimu, kaip dare 
rymenai, grykonai ir kitos 
tautos, idant iszaugsztinti mu
su kilti: Valnybe buvo lop- 
sziu lietuviszkos tautos, o kar 
žygyste apreiszkimu jos esy 
bes. Musu kaimynu raszejai

jo namelu skaugejau (užvy- 
dėjau) gaspadoriui nepažin- 

[damas jo, bet pasižinęs su 
juomi pasakiau jam apie tai. 
Atsakymas hollandiszko le- 
tuno manę labai nudyvyjo. 
Jis atsake: „Niekas negali 
būti laimingu ne savo tėvynėje, 
kur jo szirdis iszmoko suprasti 
žmones ir padare savo meilus 
pajunkius. Geriausiais drau
gais negali apkeisti savo vien- 
genezius. Asz gyvenu ne su 
tais, su kuriais gyvenau 40 m. 
ir gyvenu ne taip, kaip gyve
nau tuoš 40 metu, sunku pri
junkti prie naujienos ir man 
ludnul!“ Bet reik mums žino
ti, kad kvizikiszka ir pato- 
giszka meile tėvynės, veikalai 
prigimties ir paproeziai žmo
gaus ne yra dar toji gerade- 
jyste, kokia garsėjo grykai ir 
rymenai. Patrijotizmas vragei
dimas visko,kas tikt yra naudin. 
ga ir garbinga tėvynei ir geis
mas neszimo pagelbos 
šokiuose atsitikimuose.

akimis ir szirdžia vis-gi kreip- kad jau jie seniai pržystami, 
.sis i sziaurę, graži szviesa sau- draugai, o patikrina savo pa
les nebus jam taip meili, kaip 
tamsi diena, užimąs audros ir 

‘ pusnys; anie jam duoda at
minti ant tėvynės! ’Pats žmo
gaus gyvenimas jau mums 
duoda prigimtą meilę tėvynės. 
O kaip dažnai ir gydytojai 
liepia ligoniams gydytiesi tė
vynės oru arba klimatu; ne-1 
dovanai gyventojas kalnynu, ką reteži, perduodanti jiems 
atitolintas nuo apdengtu snie-b 
gaiš kalnu, tampa nykiu ir 
neranda sav niekur ramies 
vietos, o pagryžęs i rustu, sa
kysime Hlarisą, jis atgyja. 
Kožna augine turi daugias sa
vo ore (klimate) drūtumo: 
prigimta vieta ir del žmogaus | (sako Karamzin) ' 
yra, be atmainos.
kad visi gražumai 
tėvynės neturėtu nei jokios I ir oranistu iszvažiavo isz te 
itekmes ant visuotinos meiles vynes ir apsigyveno Szveicu 
tėvynės: nekurios szalys labai žiameje tarp Niolo ir Rolo. 
apdovanotos nuo gamtos .turi Jisai turėjo gražiausius namus, 
būti dar meilesnes del savo kviziszką kabinetą, kningįnę, 
gyventoju. Bet man rodosi, sėdėdamas po langu jis mato 
kad szitas gražumas neesti gražiausią ■ paveiksią gamtom 
ipatingu pamatu kvizikiszkos Taip^vaikszcziodamas pro szali 
medes tėvynės, nes tada toji 
meile negalėtu būti visuotina.
Su kuomi mes augome, gyve
nome, su tais ir ląbjaus su- 
juhgstame. Szirdis j u susi- 
vienyja su musu szirdžia ir 
tampa tulu jos prveikslu, tam
pa daigtu arba vaisiu musu 
potogiszku džiaugsmu ir yra 
daigtu saldžiu del szirdies. 
Szita meile su viengeneziais 
arba žmonėmis, su katiais mes 
augome; mokinomesi ir gyve
name, yra antra arba pato- 
giszka meile tėvynės, tiek pat 
visuotina, kaip ir pirmoji, vie 
tiszka arba kvizikiszka, bet 
veikianezioji’ nekuriuose me
tuose labjaus, nes žinoma, kad 
laikas stiprina paproezius.

Tatai reikia pamatyti du 
vientaueziu, kurie susitinka 
svetimoje szalyje: su kokiu 
teapsakomu džiaugsmu jie 
apsikabinę bueziuojasi ir sku
bina iszreikszti savo jausmus 
karsztais žodžiais! Jie matosi; 
pirmą kartą, bet gal pasakyti, j
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susitiko 
, Lietu-

vienokuimi 
niai kuni 
vagiantieji 
vietiszki 
ir vietininkai 
nuog jo vel 
nes visuomet buvo ii 
ir isztikimi, tacziaus 
įlinkai laikėsi 
jo už tarties, ii 
kird tįsios 
i tekinei.

Azijos ir visą Gudiją, taipogi 
Lenkai, Moravai, Vengrai ir 
Czekai datiria skaudumą rau
kos Batijo; tuokart Lietuviai 
ne tikt nepasiduoda smarki- 
ninkams Mangolu Totoriams 
nelaisvėn, bet, pamuszdami 
juos, gelbti Lenkus ir Gudus 
isz po vergystes azijonu lupi

Europon 
iniino sa- 

simė nusi- 
i, pavergęs

szio laiko ant j u
11 neužpuldavo, pri- 

pasi- 
isz lauko muszio, kuri 

o n ai s savųjų, tai 
Ir tokiu budu 

/

po percaletoiais

link Vyslos staiga pasuko nuog 
Drogiczino ir Melniku sziau- 
ren. Kaidonas aplupo Gartiifu, 
Naumiesti, Slonimą, kitas-gi;

4 atsiskyręs, Lucką ir Pinską i 
plėnis pavertė. Visa ezalis

o vęikti Len 
Lietuvos kuningaiksz- 

ty darni toki tupimą 
r varginimą žmonių 

Jktirie jiesz-

ku ii’ nebleidžia 
plušti. Del patiki' 
kytu žodžiu pridui 
davimus: Batijus 
Maskoliją, nuėjo ant Vengru, 
o du isz savo karvedžiu Bai 
dorą ir Kaidoną nusiuntė ant

vos buvo suardyta per Kaido
ną pabaigoje 1241 m. Isz 
czion Kaidonas, parėjęs Ber- 
žonę (Bereziną), susivienyjo su 
Baidaru ir 
kuose 
ežiai, mai 
Totorių ii 
pietines Gudij 
kojo užtartos Lietuviu, pake
le isz griuvėsiu miestus ir isz- 
vare baskakus (Totorių u ro
dininkus) ir suJvĮęnyjo su 
Lietuva. Bet vos tikt iszejo 
isz tu szalu, kaip naujos my
nes Totorių griovė per Vply- 
niu Lietuvon, vedamos Szeiba- 
ko, brolo Batyjo. LiettįViai 
traukėsi ant pagelbos Slonimo 
ir Naujapiles, bet negalėdami 
užsiturėti, trauke Gartinop ir 
ant kairio kranto Nemuono 
pamuszti, Lietuviai traukėsi 
Lietuvon. Szeibakas, paėmęs 
Gartiną, ketina visą Lietuvą 
nuvergti; bet Žiamaicziu ku
ningaiksztis Ardvilas su nau
jais kareiviais paskubo ant 
pagelbos Lietuviams ir, suma
nęs susivienyti su tais Lietu
vos kareiviais ant Ditvos ir 
Pelasio, drąsiai ryžosi neleisti 
lupiku Lietuvą varginti; ta- 
drin smarkus muszis buvo

į valdybos. Dali- 
ilgai kszcziai, ponai 
e apygardomis, pa- 
ka.alai Zi amai ti jos 

ant Maskolijos 
imo prigulėjo, 

usnus 
doki- 

su paklusnumu 
1 uosos piles pa

buvo jo stipriai 
Būdamas stabmel

džiu, neskriaudė knkszczio- 
niszko tikėjimo gyventoju sa
vo valstijos, tacziaus guodė ir 
negyne arkivyskupams buvo
ti, o kaikada ir gyventi sta- 
cziatikeje Maskavoje. Kata

su szita tauta 
už nieką; tatai 

buvo gauja I upėj u, su kuriais 
susitikus, reikėjo ar juos per 
galėti visiszkai, arba tapti’jais 
prarytais. Sakau tasai pavei- 
kimas nesubaude ju įnirtimo, 
tacziaus dar su karsztesniu 
noru iszejo ateinaneziuosą me 
tuose ant Lietuvos. Totorius 
vede Kurdas, sūnūs Bala k lojo, 
Lietuviai-gi nekiek nenųsimine 
kerszto tu pergalėtoju dangų 
nio tautu, drąsiai* ėjo priesz 
juos, vedami Trainato, o di- 
džk un i n ga i k sz t i s Mi nd angas
atsargoje buvo, idant reikale 
galėtu naują atrėmimą lupi
kams pastatyti. — Trainatui 
rodėsi nepadoriu daigtu lauk
ti ant rubežiaus Totorių, ta- 
drin jis tikrino saviemsiems, 
kad Totorius ant kožnos vie-
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tos gal , paveikti; o tai dėlto 
ėjo priesz juos užpulti na kare 
ir tas atnesze jiems visiszką 
pergalėjimą. Ir vos tiktai 
Lietuviai pamate dideli abazą 
prieszu ant upes Okruziovkos 
gulinti, tuojaus užgavo ant jo, 
nebijodami j u nesuskaitytos 
daugybes. Totoriai davė ne
paprastą atrėmimą, bet, taipo
gi nepaprastu budu užpulti, 
nes nieks Ii 
taip drąsi
truko drąsumo ir tu re j 
traukti
pridengė lav 
yra Totorių. 
Lietuviai ta 
1250 metuose. Iszgiežę du 
didžiu paveikimu, pirmi paro
de svietui, kad Totorius gali 
ma pargaleti.(*) ’ -

Netikt ant lauko karžygys-, 
tęs galima matyti garbingus 
vyrus senovės Lietuvos; bet 
ir ant lauko polyti k iszku vei
kalu Lietuviu tautos. Kaipo- 
gi sžtai istabus nusidavimas: 
Vitenas, būdamas stabmeldžiu- 
užtaria krikszczionis ir kata- 
jikiszką bažnyczią Rygoje ir 
kariauja už ją priesz kardi
ninkus ir kryžiokus, kurie, pa-

Lietuviu su Totoriais sziądie-įsusimuszimai 
niszkame Lydos paviete, ant buvo larko/ii 
Szįeibak-lauko, kur Totoriai 
tapo visiszkai pergalėti ir pat
sai Szeibakas ant kares lauko 
nukariautas su daugybe To
torių. Nuog to iki szio laiko 
tas laukas vadinasi Szeįbak- 
laukiu, nuog vardo Szeibak 
vado Totorių. Lietuviai vijo 
Totorius par Volyniuį kur 
buvo antras muszis, ir vul To-

ai n ingai-O .

sai gavęs 
pnuodinta 

nuog to pasimirė. O 
tape iszvaryti isz 
Lietuvos. -

nis, o stabmeldis gelbti kropia
mus; Kryžiokai, vietoje plati
nimo evangelijos,skleidžia ver
gystę ir skerdimą žmonių, o 
Lietuviai už teisybę tėvynės 
kariauja.

Didžkuningaikszcziui Gedi - 
minui taipogi negalima nepri
pažinti didžiu privalumu, puo- 
szianeziu Valdoną* (Monarką) 
ant sostb. Jis ne tikt nebuvo . * / mažesniu karžygiu ,4iž savo te 
vą Viteni, bet prąkilo ji žiny 
be polytikos irgi padoriausiu 
jos pritaikinimu prie nusida
vimu to laiko, per Įvedimą 
ramingos (tolorantiszkos) val
džios, b 
augszcz 
j° vie 
suėjimus tautiszkus, t. y., pa
prastus susivažiavimus diduo
menes Lietuvos, vienok įtek
me augszcziausios valdžios ant 
reikalu valstijos (ponystes) 
kur kas tapo aiszkiasne, nes

nors su neapgai 
gaiszczia asaboje 
kszczio Ardvilo, 1 
žaizdą i 
striela, 
Totoriai 
Gudijos n

Tatai szitaip garbingi vei
kalai Ardvilo aiszkiai reisz- 
kia, kad jis ne tikt Lietuvos, 
bet ir Maskolijos apgineju, o 

u vainybes, buvo nes 
po tokio su baud imo Totoriai 
■nebmeginoz tolaus Europon 
braut i esi.

Beje, visad Lietuvos val
džia laike savo kareivius Mas- 
kolijoje del' apgynimo savo 
rybu. Vėlaus vėl Batyjus 
atsiuntė savo pasiuntini pas 
didžkuiiingaikszti Lietuvos 
Mindaugą, tarydamas:,,’ Už 
elniai, kuningaikszti, žiames 
Maskolijos, prigulinezias ku 
ningaikszczianis dokininkams 
Kano, atiduok jas pirmyksz- 
ežiams ponams, dokininkams 
inusu, arba nekludyk rinke-/ 
jams rinkti dokę didžiąmjam 
Kauni, ir pats taipogi priimk 
jo dokininkystę su visomis žia- 
merais savo, o kitaip turi ti 
ketiesiį pragaisztingiausios ka
res4,t. ’Už tokią drausmę pa
siuntiniai su apjuoka tapo isz 
Lietuvos iszvaryti. Po iszva 
rymo pasiuntiniu kariumenes 
priesz kits-kitą ėjo ir 
po Kaidanovu. Czi 
viai visiszkai pergale, 
rius ir pati karvedį pagn^B 
ant amžių ant lauko karedBĮ 
nemažu skaitiniui žmonių;

Tasai paveikimas Totorių 
turėjo būti žymus, nes maži

visą turtą ]o\ir baznyczias pa
sisavinti, o isz kerszto pradėjo 
ir bažnyczias griauti. Arki
vyskupas, pasijutęs paojume, 
prasze Didžkuningaikszczio 
pagelbos ir padare tame daly
ke sutarmę 1294 metuose. 
O metuose 1298 Rygiecziai, 
krūpaudami Kryžioku mistro 
Bruno,/vėl-gi prasže Viteno 
užtarties priesz Kryžiokus.

< • S '
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lažiami n i m o galy bos 
sios valdžios. Po 

ponyste nors ir matome



Vienybe

ir pasaka 
apgailėti- 
Lietuviai 
nuomonę

(•) Žlarek, „Vytantas“ P. Trupinėto. Pro- 
paeka — Panovraole Wytolda.

Po Gedimino ant spsto Di
džios Kuningaiksztystes Lie 
tu vos užžengė jo sūnūs, Algir- 
dis, kursai su tokia-gi iszmin-

sakant, 
iszrodeme

P© jusu ukius szeimyną mokinkit. 
Sūnūs, dukterys tur tatai mokėti. 
Visa szirdžia tur tą žodi mylėti.“

likus netikt nepersekiojo, bet 
leido pargabenti mokytojus ir 
įkurti Vilniuje bažnyczią, kai- 
pogi pargabendino isz Euro
pos visokius naudingus ama
tininkus. Beje* ir patsai Ge
diminas, ketindamas apsikrik 
sztyti, siuntė pasiuntinius Ry- 
mon, pas Popiežių «Įoną XII, 
sakydamas, kad Lietuva prie 
Mindaugo priėmė krikszczio-. 
niszką tikėjimą; bet nepado
rus ir smarkus pasiūgimas

skelb

stabmeldystę ir kad isz visos 
szirdies norėtu būti kriksz- 
czionimis, tiktai prasze, idant 
taptų kataliku tikėjimas įves
tas be Kryžioku; O Kryžio
kams tas labai ^nepatiko, nes 
Lietuvai apsikriksztfjlis, Kry
žioku draugyste butu tapusi 
nereikalinga ir visai atlikus 
ir tokiu budu butu Vokiecziai 
pritrukę priežaseziu užpuldinė
ti ir lupti Lietuvius., Dėlto jie 

)ie Lietuvius,kaipo pa
gonis, nąbutus daiktus ir gavo 
daleidimą telkti isz visos Euro
pos kryžiokiszkas kares.Platus 
giminiszki rysziai Ged imi mo 
per vaikus, kuriems i kriksz- 
ozionystę pareiti negyne, di
džios iszminties ir apszvaistos 
(apszvietos) to valdono yra da- 
vadais. Pasielgimas jo su vi
somis kaimynįszkomis tauto
mis labai nuotaikuos, visai 
pritinku# valdonui galingos 
valstijos, nes patys Totoriai 
tarnauja po jo karo žyme, a 
kanai garbina ji kaipo galin
gą kaimyną. Veikalai jo su 
Kardininkais ir Rygos dva- 
siszka valdžia kvėpuoja teisy
be ir galybe, o ir geismu val

dybes. Szitas garbingas vy
ras, senu jau būdams, aprūpi
no tėvynę per padalinimą gi
mines ir patvirtino vienybę 
augszcziausios valdžios. Gar
bingai valde Lietuvą ir gar
bingai mirė, kariaudamas už 

ežia ir gaybe vede reikalus 
Lietuvos valstijos ir Lietuviu 
tautos, paženklintu taku savo 
tėvo. Ir kad 1370 met. Al- 
girdis su savo brolu Keistu- 
cziu ant upes Rudavos smar
kiai sumuszę Vokieczius su tai 
kininkais (pagelbininkais), 
darode. visai talkai Kryžiai- 
ninku, susirinkusiu isz visos 
Europos, kad Lietuviai ne 
taip rupus mulkiai, kaip flpie 
^uos skelbe Vokiecziai, bet 
szvaistus karžygiai. Popie
žius Grigalus XI, gavęs žinos 
nuog iszsisklaidusiu k^’yžel- 
ninku, kad Lietuvos Kunin- 
gaikszcziai uitaria krikszczio 
nystę ir skelbanczius evange
liją, kviqte savo rasztu,? idant 
tuodu patys kuningaikszcziu 
taptų dalininkais bažnyczios 
(katalikais), * bet Vokiecziai 
Užtūrėjo tą rasztą.

Bet Vytautė augszcziausiai 
iszkela Lietuvą, kaipo valstiją 
ir kaipo tautą. Szitas galiu- 
ežius apsireiszke svietui te 
laiko didžiausiu karžygiu, 
vikriausiu polyti k u ir suma 
niausiu valdonu placzios vals 
tijos, žodžiu sakant, tikru di
džiavyriu anų laiku rytsziauri 
nes Eurvpos. Jis praplatino 
Lietuvos valstiją, pamuszda- 
inas ir nuvarydamas Totorius 
už Dono, paveikė Kryžiokus, 
amžinus naikintojus Lietuviu 
tautos. Jisl apkriksztindino 
Lietuvius ir Žiamajczius, ir 
statydino daug krįkszczionisz- 
ku bažnycziu: Kaune, Kra
žiuose, Eirogaloje ir kitur. 
Jo veikalai taip dideli ir svar
bus, jogei reik ipatingos atidos 
del ju apsakymo,bet visi veika
lai yra daryti Lietuvai ir Lietu
vos tautai. Vytautas parode, 
kaip tėvynę, reik mylėti. (*)

Labai speige Lietuvius 
kaimynai, be jokios gėdos isz- 
darkydami ju kalbą, būdą ir 
viską kas yra lietuviszko, kur 
tiktai gavo Jam tikrą prie
kabę. ( r

Bet ne vien Lietuvos kunin- 

gaikszcziai buvo mylėtojais 
Lietuviu, tatos, o ir mokintus 
vyrus, tauįieczius, galima ma
tyti, kurie karsztai mylėjo tė
vynę ir Lietuviu tautą. Anie 
garbingi vyrai mums reiszkia- 
si, kaipo milžinai par miglas 
atstume praeitu amžių: nes 
veikalai- ju del apszvietimo 
tautos su tikra meile pažadėti, 
iszauksztina juos tarp sądrau
gu anų laiku. Szi tokiais ži-

dis, bakalauras Universiteto 
Karalaucziuje 1548 m., paskui 
pastorius Ragainėje, 1562 m: 
Jisai parasze „Katechizmą“ ir 
keletą giesmių ir iszspausdino 
Karalaucziuje 1547 ;> prakal
boje kateįhizmo su džiaugsmjr 
ir szirdingai velyja Lietu
viams skaityti ir pažinti tikrą 
Dievą, tarydamas: „Kninge- 
les paczios byluoja Lietu v- 
ninkup ir Žiamaiicziump“.
„Brolai, seseris, imkit maną ir skai
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būriais buvo Martynas Mažvi-lsu Lietuviu Daniel u Kleinu,

Ir tatai skaitydami perlnanykit.
Mokslą szitą tėvai jusu trększdavp 

turetji, 
Ale negalėjo nejokiu budu gauti: 
Regeti to norėjo savo akimis, 
Taip ir iszgirsti savo ausimis. 
Jau nuo ką tėvai niekad neregėjo, 
Na, szitai vis jusump atėjo. 
Veizdėkit ir dabokitės žmones visi. 
Szitai eit jusump žodis dangaus Ka

ralystes.
Maloniai ir su džiaugsmu tą žodi 

Paskui Mažvido matome 
Villentą, Rapegcloną, Bretkū
ną, Minvidą ir kitus kaipo ap- 
szviestojus ir mokintojus Lie
tuviu. Greta minėtųjų vyru 
žiba ne mefikesniai veikalai: 
Kuningas Mikolojus Dauksza, 
-kursai iszgulde -isz lenkiszkos 
kalbos i lietuviszkąją „Pos- 
tille AVujkn Jakuba“ ir ,,Ka 
tekizma Ledesmo“.
.1 Prakalboje „Postilles“, to 
didelo veikalo, peikia užsnu- 
delus, prastojusius lietuvisz
kąją kalbą; o paragindamas, 
stygavoja reikalą mylėti Lie
tuviu tautą ir jos kalbą: „nes

tai gamtiszku, sako, yra daig- 
tu Lietuviams lietuviszkai by
loti; o iszgarayste butu pras
toti vaikams lietu viszkąją tė
vu kalbą“. • Apie szitą gar
bingą vyrą daug ką galėtum 
p/apasakoti, bet anksztumas 
telpos szitame straipsnyje ne
leidžia tai daryti.

Paskui matome garbingą . 
Szyrvidą, Jaknai(i ir t. t. Tai
pogi garbingą ir mylimą pru 

magistrą pilozopijos, už jo 
gražias giesmes, kurios kart
kartėmis buvo pefdrukavoja- 
mos ir giedamos iki sziai die
nai Prusu -Lietuvoje. Bet / 
skdiseziausiai žibamigloje 
praeitines ant Lietuviu tautos 
Kristupas Donalaitis savo ke
turiomis giesmėmis , apie ke- 
turkis meto laikus 
Priczkaus. Tiktai 
na,v kad musu laiko 
ne visai supranta 
Donalaiczio.

Czia, taip 
apgrabu 
garbingesnių vyru vardus, my
lėtoju ir gelbėtojų Lietuviu 
tautos, idant tuomi iszreiksztb 
vienghincziams, jogei nuog am • 
žiu buvo mylėtojai Lietuviu 
tautos ir kad minetiejie mylė
tojai buvo doringi vyrai, ku
rie turi,, būti paveiksiu del 
musu. Nes daugumas musu O
laiko Lietuviu, kaikada ir ne- . 
mokėdami, graibstosi sžneketi 
lenkiszkai arba kitą kokią 
svetimą kalbą, norėdami tuo
mi savę iszrodyti mandresniais 
ir kaip n<t>rs ne praseziokais; 
bet ant nelaimes tuomi ,reisz- 
kiasi ju mųlkyste ir prasdzio-~ 
kyste, kad nemyli ir nemoka 
savo teviszkos kalbos; neš 
nieko nėra" lengvesnio, kai]) r 
motynos kalbą mokėti ir „nie
ko mejlingesnio, kaip motyną 
mylėti. O. Gundei.

Szis-tas isz Maskoli
uos.

Pirm kelolikos metu prof.
Sieczenov, žinomais jau tuomet



V, Lietuvniku
isz savo moks!iszku darbu vi
sam apszviestam svietui, laike 
Peterburge praneszimą apie 
„psichiszkas funkcijas žino- 
giszko organizmo“; dviem 
dienoms sukakus, p. Delanov, 
sziądyksztis minystras apszvie- 
tos, tuomet dar tikt vice mi
nystras, sutikęs profesorių u- 
niversitete, tokią davė jam pa

reti^rei kalingą inagi pasieki
me savo mieriu. Pasimirus 
Tolstojui, padėjimas Delanovo

los apie jo praszalinimą nesi;.

Sziądien, isz priežasties 
maisztu visose augsztose mok- 
slainese, dimisija jo yra n li

sako vienoje savo satyroje' pie tai, kad neretai gaspadi- 
Soltikov — pas mus jis butu įlinkai užkabinėja moterį ar

„Girdėjai, jogei profesorius 
iszvadžiojo savo” praneszime, 
būtent duszios nesti. Gali 
būti, jogei duszios, isztikro, 
nėra, vienok ka$i gi garsinti 

- tokius daigtus!“
Niekas gerinus neperstato 

tąji augsztąji maskolu, kaip 
szitie žodžiai. Visits Delano- 
vas (antras metas jau grovas) 
pasirodo tuose žodžiuose kaip 
zerkole. Armianas isz gimi
mo, be iszteklaus ant pragy
venimo, be pažineziu, be pro
tekcijos, be gabumu, darb- 
Isztumu atkaklausiu, nusižia- 
minimu, pakalikyste iszkilo 
ant augszcziausįo urėdo laike 
puses amžiaus, pradėjęs nuo 
ureiĮininko minysferijoje ap- 
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tapsęs kuratorius Dorpato —

iszsipildys, tai už iszsiaukszti- 
nimą savo Kapustinas turės 
būti dėkingas dviems aplin
kybėms: taikinei, visuomet

sę JJorpato aphnkes, ir savo 
naujiems, cirkularams. Ap- 
szvietimas jo rankose — tai 
„Sumaskolinimas“ nemasko- 
liszkuju gaivalu ir žiaurus, su 
nesulaužintina energija, perse
kiojimas tikroje Maskolijoje 
mokintiniu su „neblagonadež- 
nomis“ tendencijomis, t. y., to
kiu, ką iszdrysta skaityti kniil
gas ir iaikraszczius iszduotus

szvietos 
algos; isigav 
augszcziausia žyme garbes, su 
dviems tuzinais orderiu, titulu 
grovo ir galybėmis dvaru.

Laike tu penkių deszimcziu 
metu jo* tarnystes mainėsi mi- 
nystęriszkos sroves, sistemos, 
vienok Delanovas visiems mo 
l^ejo itikti, buvo ultralibera- 
liszku prie liberaliszku , vir- 
szininku, o ultrakonservaty- 
yiszku prie konservatyviszku 
vyresniųjų. Visados mokėjo 
itikti valandiniams numylė
tiniams caro, vienokiai pelny
ti malonę ir Tolstojaus, ir 
Bynges, ir Wysznegradski‘o, 
nekartą mokėjo pasznabždeti 
naguotai priedus svetimoms 
mislims, vienok nudažydamas’ 
juos savo protu ir savu persi- 
ludyjimų.

Minystro urėdą igijo per 
grovą Tolstoj‘u‘ kuris prikal
bino carą paskirti Del ano vą i

i minystrus su <xe-

jau
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praszyti d ai ei d i m o valdžios
uždėti kasas del neturtingu 
studentu ir sapnuoti apie 
rovę.

Isznaikinimas Suomu 
stijęjes (Finland i j a) yra
galiniai nuspręstas. Pirmiau
siai isznaikytos busę tautiszkos 
irednes, o paskui maskolai už- 
pulsę ant žmonių. Irednes bus 
lengvai suvaloti. Cariszkas 
ukazas ,,byt po seniu“ vienu 
patraakimu plunksnos debe
sius czinovniku, su „paauk* 
sztinta alga“, nusius i suomu 
žiamę, idant tenai pildyti 
maskolinihio misiją. . Vienok 
žmones sumaskolinti ne taip 
lengvu bus, nes suomai yra 
geri tėvynainiai ir tautiszka

kos kalbos yra labai drūta 
tarp j u. Vienok reikale atsi
ras ir Muravjevai, nes tu Mas
kolijoje niekados nepristoks. 
„Didelis daigtas Maratas*) —

♦) Marat— pravarde vieno dideio žmogaus 
prancūzu didejeje revolucijoje.

Kai prisiKiauso blevyzgų ir 
;! ale czion i- 

paežiai noriu užtėmyti ant to, 
kad tokiuose namuose papras-

Szis-tas isz gyveninio temyja girtybas
lietuviu Amerikoje.

II
Nyksta lietuvis, atvažiavęs 

i Ameriką, kaip ant kimo taip 
ir ant duszios, delei daug prie
žaseziu, kurias vienu sykiu

dęs, kad vyrai, begerdami ahi-

damas ar džiudamas alutis 
, o y*l 

kvepujant didelei szeimynai 
oras pasidaro troszkus. nors

i nei i 
negalima butu iszkratyti isz smarves daug padaro,
szirdies, Pakaks nors po 
lėtą ant sykio persijojus 
kritikos reti.

A t v až i a v u s pi r'm i au šia i

pei

del gyvenimo reikalingiau- 
siuju (laigtu. Su didelu var
gu, per daugeli praszinejimu 
ir linkcziojimu saviems pažys 
tamiems ant galo įsigauna 
žmogelis i darbą. 'Jeigu vien
aty pis jLoks žmogus, prisiglau
džia pas kitą ant gaspados, o 
jeigu paczi uotas, na, tai vei
kiai kitiems duoda prieglaudą 
savo name, žinoma už pinin
gus. Vyru laikymas ant gas 
pados visur yra madoje tarp 
lietuviu Amerikoje,1 jau tai 
dėlto, kad sunku yra ženo 
ežiams pragyventi i^z uždar
biu vyro, jau tai del to, kad

gulėdami po kelis grinteleje 
puczia per abu gahi! O kar-

ties mete grinezią netik prive
mia. ale ir nridarko Ivi/ užka-

ką macziau e
tai, 

vietų!

orą ir buk sveikas! Per dienu 
dienas darbe būdamas žmogus 
geria dulkes, kriaueziai darba
vietėse, pabrikonai pabrikuo- 
se, anglakasiai anglu kasy
klose — o ir nakti szvietas tu

to darbo,„kų gali dauginus da

kus ant maisto. Vyrui dir
bant, moteris — ką laiką ne- 
perleidžia ant lėbavimo 
kaimynkomis -— drap;

džiu sakant dirba, 
braszka viskas.

plaucziuš ir i 
nuodingas du- 
k prie to dar 
mu pvnkio, ei-

rumpina žmogaus gyvastį, nei 
su vienas isz biednioku netemyja,

nau, kad susikimszimas dau-

kad net tankiausiai pareina isz

dorelis ant nedeles ar — jei 
buna daug vyru — ir dau
giaus kiek nuo kožno gaspa-

niukas susimislyjęs neiszejo, 
nieko nemokėję? nei už gaspa- 
dą, nei už valgi!, (kas puseti 
nai tankiai atsitinka). ... O 
kiek negerumo turi tokia gi-

m-tur-

Į l<ln vili Vili /0niuo iiv < u i v« oj 

kurie nenujauczia pavojaus,

da taip gi mokina biedniokus 
netikusiu kėlu rupiutiesi apie 
turtu igyjimą: vieni vaikus, 
kartais nei 10 metu ąm^iaus 
nesulaukusius siunezia i dai •
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>kas man isz mergysczįos,. vai- 
kysezias parnesza nors 2į ar 
3 dolerius ant nedelos! Ale, 
motyn, motyn! jeigu tu. žino
tum, kad tuomi vaikysezias, 
dar nepražydęs, jau užkreczia 
savo plauczius suodymis ir pa
linksta ant plautiniu uždegi
mu ar ant džiovos ir kitu ligų, 
ką tu pasakytum ? ar gal tavo 
motyniszka szirdis neskaudėtu, 
matant savo kūdiki per an 
ksti beeinant i kapą? O prieg 
tam kudikiszkas darbas pa
kerta uždarbius tėvams — ir 
tie 2 ar 3 dolerei, ką tąv vai- 
Jiysczias parnesza, yra tai nu
trenkta dalis nuo alėjos tavo 
vyro! ką sziaip tik vyras pel
nytu, sziądien pelno tavo vai- 

' kas ir vyras, abudu ant svei
katos gybdami. Nėra gydyki 
los geresnei, kaip — kožna 
moty n a rupinkiesi vaikus ir 

y merges siusti i mokslą, iki su
augs, o tada tai. bus dėkingi 

« vaikai už auginimą ir atsily
gins meile! O dabar, kada tu 
jau mažuczius varai i prapuo- 
lenę (kas yra .sziądieninis per- 
ankstus darbas), ar gi tu gali 
tiketiesi meiles ir užmokesni 
nuo suauganeziu vaiku už ne
naudingą del ju auginimą?! - 
Kiti lietuviai tariasi pagerinti 
savą būvi per loterijas! Vieni 
pirkinėją bilietus ant loterijos 
Louisianos; nevieną temyjau 
perkanti po kelis ant sykio, 

» taip kad neretas, metas po 
meto, isztaszke tokiu budu 
daug piningu! kiti vėl laiko 

» loterijas Hamburgo ir Leip
zig©, ir moka ant menesio po 
10 dorJ Visi tikisi, ir vis va
rosi tolaus ir tolaus, tik laimi
kio nesulaukia. Beje laimi
kis yra del apgaviku ir suk- 
eziu, kurie tas loterijas lei
džia ir daro, ale musu lietu
viai, regisi, nežino kad loteri
jos yra tai platus suktybes 
tinklas, užtraukiamas del mesz- 
keriojimo doleriu nuo neisz- 
maniu žmori$lu...» Pamis- 
lykite, brolai,įar nebūt u dau
ginus, tūkstanteriopai dau
ginus pelno buvę, kad jus po

tą doleriu butumete salėję i 
susivienyjimą (kuri bėro ta jus 
patys varetesi, kad isznaikinti!) 
arba kad ji sudėtu mete, ant 
ranku . „Lietuviu Mokslo 
Draugystes“ Baltimoreje? ta
da nors Lietuva igytu dvasisz- 
kus turtus ir jums patiems ke- 
lą parodytu, kuriuorni eidami 
galite iszlysti isz vargu ir ak
lybes. O jeigu jums nei tas

tu lai j lūs įrengti draugystę 
del gelbejimo tu lietuviu, ku
rie ukvatyjasi eiti, i augsztes- 
įniji mokslą, o neturi isz ko? 
juk mums ir Amerikoje rei
kia turėti savo advokatu, dak
taru, mokintoju, inžinierių ir 
t. t. ir tie mums atsimokėtu 
savo darbu už jiems duotą 
pagelbą. Sziądien, berots re
tai, gelbame czjon ar ten klie
rikėli, jeigu tas ateina i darba
vietes elgetauti, primesdami 
jam kelis centus, ir tai dar su 
iszkalbomis! ale del kitokiu 
remeslu iszsimokinimo neturi
me pagelbingu skatiku! kur 
musu maloriai, kur musu daii- 
dariai, muzikantai, skaptuviai 
ir kiti tolygus daildariai? Nė
ra, ju mums stoka — o delko 
nesirūpiname apie gelbejimą 
tu vaikinu ar merginu isz savo 
tarpo, kurie nors piningu ne
turi, ale turi talentą, gabumą, 
ir kurie galėtu pastot naudin
gais del lietuvystes? Tūli pa
sako: kad mokinti lietuviai 
nugaras atsuka del savo tam
siu brolu! gerai; bet isz kitos 
puses tu, geradeji, ar pamisly- 
jai kada, kad lietuviai nieko 
nei nedaro, idant apszviestiejie 
brolai galėtu dirbti tarpe savo 
neapszviestu viengbncziu? Ne
gana to, kad nieko nedaro, 
bet jei galėtu, paardytu iszly- 
gas gyvenimo ir tiems, kurie 
jau pasiekė augsztesni mok 
slą! Ir tai, ar žinai delko? Pa
vydi jam mokslo, pavydL jam 
prakilnesnio padėjimo! Pavy
das ir kersztą pasėjami szirdi! 
Ir isz kur gali sutarme pareiti 
tarp mokintesniu su nemokin
taisiais? Dėlto neretai ir pa

šitai ko matyti, kad atstumtas 
ir bjaurojamas apszViestesnis 
lietuvis atsimoka savo bro- 
lams/,ar suktybavimaiš ' ar vi- 
siszKii prasiszalinimu nuo vieių 
genezių. Geras lietuvis kož- 
nas supras, kad ir czion reikia 
gydyklų. Ale isz kur jos ga
li pareiti? Gal isz Louisianos 
ar Leipzig©? ar gal isz* augia- 
kasykliniu peklu? Ne, ne, tik 
isz mokslo!!.... Taigi mok
slo ir mokslainiu mums rei
kia! Leiskiame vaisčius ir 
mergaites i mokslus! Taip-gi 
rupinkiamesi, kur galime, įs
teigti savas, lietuviszkas mok- 
slavietes! Sekiame-gi sėklą 
dabar, tai neilg trukus tu-’
resime pjuti: juk netrunka 
priaugti nauja gentkarte!
Taip-gi reikia naminiu knin- 
gyniu (kaip pereitą syki ra- 
sziau), ale ir vistiomeniszku! j 
Juk kožna draugyste turėtu už 
garbę sav laikyti, įsteigdama i 
draugystini kningyną ir rau
kiu visokiu tem’ytinu daigtu. 
„Byrute“ isitaise „muzeju“ 
del Lietuvos, o kodėl czion 
Amerikoje negalėtu bųti toks 
pat dalykas sutvertas del lie 
tuviu Amerikos? kur Szenan- 
doris — ta sostapyle lietuviu? 
kibą tą sostapylę anglu šuo- 
džiakalniai užgriuvo, kad nie
ko nesigirdi apie jos (gyvybę! 
regisi ten ar lietuviai iszmire 
ar gal j u kraujas, apsiauody- 
jęs nuo alucziaus, baigia nuo- 
dintr gaivumą visomeniszko 
kūno! Vienok regesi galėtu 
rastiesi dar ir sveiku! juk Jr 
iszvirtusiame ąžuolyne1, nors ir 
mirksta medžiai ilgus metus 
srutose, atsiranda drūti ir svei
ki ąžuolai — tai kodėl ąžuo
lynas lietuviu Szenandoryje 
negalėtu turėti ir sveiku ant 
duszios ir ant kūno 'lietuviu? 
Ale jie miegti dar miegu sal
džiu, ir reikia^ kad Gediminas 
atėjęs visus pažadintu ir pa
vadintu i darbą del lietuvys
tes.- Naje, i darbą del lietu
vystes! Norint ką dirbti, rei
kia mokėt — o mes ar mo 
kam? Berots kazyromisloszti, 
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merginėti, girtuoklauti, niekint 
ir išjuokti vieni kitus ir daug 
dar tokiu puikiu darbu musu 
amerikiszki „džentelmenai“ su 
sziikinemis augsztadangemis 
skrybėlėmis ir sziikinemis bal
tomis skepetaitemTs po kaklu . 
moka gerai „iszdaryti“ — bet 
Lietuvą gaivinti ir budinti 
netik nemoka, bet dar pyksta 
kaip koks pilvūzas, alaus pri- 
siturszkęs iki vemiant, jeigu 
mato kitus stojant už lietuvys
tę ir už ją'savas pajiegas de ' 
dant — ir mokslą sejant tarp 
lietuviu. Viskas perniek bus, 
jei nėsigriebsime i mokslą ir 
nesidėsime broliszkai i krū
vą- •• C . • .
„Sus‘glauskim i kuopą,'brolys- 

tę iaikykim: 
Tu brolis, asz brolis, tarp sa- 

Vęstarykim! 
Nebūkim judosziais!. . . Lie

tuvą mylėkim 
Ir vis su tarmę tarp savęs tu- 

. . rekim!
Tada lietuvyste iszduos vai- l 

sius gausius 
Ir priesziu stengiirius isz ūmo 

• užrauksimi“ 
JJaisi^sis JJhrzdoczius, 

Akyvos naujienos 
apie Merkuri.

Italiszkas astronomas Schia
parelli, kuris igijo tokią aug- 
feztą garbę paskiausiuose me
tuose savo isztyrinejimais pla
netos Marso, neseniai padare 
nuostebą ant svieto apgarsi
nimu tokiu pat akyVu iszra- 
dimu ant planetos Merkurio. 
Skaitytojas jau žino, f kad 
Merkuris yra areziausioji pla
neta prie saules, taip kad toji 
artymyste nepavelyja niekad.

skiriant vėlai vakaria ir ank
sti isz ry-to. Isz tos priežasties 
nedaugelis žmonių ją regi. 
Ji yra labai skaisti ir szviesi, 
kuomet geroje progoje dabo
jama, ir blizga taip labai, jo- 
gei grykai ją praminė „žeruo- 
janezia“. Merkuris yra daug 
raažiasnis už žiamę, turėdamas
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ant Marso. Vienoje vietoje 
randasi milžiniszka figūra, pa- 
neszianti ant skaitlines 5, už
dengianti ketvirtdali vieno 
pusgumulo (hemisphere) pla
netos. ' ■ . / ,

Seniai yra žinoma, kad at 
mos|)hera (oras) ant Merkti-

vos 3.000 m ylų savo skersa- 
kysztejo (diametre), vienok 
jis sudėtas yra isz toli sun- 
kiasnes medegos ir, kaip pas* 
kiausi isztyrinejimai parodo, 
jis sveria tiek, kiek tokio pat 
didumo gyvojo sidabro (mer
cury) gumulas , svertu. Yra 
mislyjama, kad toji planeta 
sudėta isz naugines (metali
nes) medegos.

Seniai 'žinojo astronomai, 
kad yra ant pavįrsziaus Mer
kurio aiszkus ženklai, bet isz- 
tyrinejimas j u reikalavo labai 
asztrios akies, gero teleskopo 
(žiūrono) ir ipatingo laipto 
plynumo i(czystumo) oro, 
idant,matyti' tuos silpnus szę- 
szelus “ant planetos pavir- 
sziaus ir dėlto mažai iki sziol 
buvo apie’.juos žinoma. Ka
dangi Merkuris yra arcziaus 
už, žiamę prie saules, jis iszro- 
do mums savo riedejime ap
link saulę visus- tuos povyz- 
džius, kokius mes ant mbnulo 
m atone.

Schiaparelli, tyrinėjęs Mer
kuri per septynis metus, ap
garsino n nustebi n gą tvirtini
mą, j°ge’1 Merkuris, vietoje 
apsivertimo ant savo aszies sy-j 
ki i 24 adynas, 
vieną tikt syki laike viso sa
vo apėjimo aplinkui saulę. 
Kitokiais žodžiais tariant, jis 
visuomet rodo tą pati szoną 
saulei, lygiai kaip kad menu
lis rodo vis tą pati szoną žia- 
mei. Apart to, Schiaparelli 
patemyjo daugybę ženklu ant 
pavirsziaits planetos, kurie 
dar nebuvo patėmyti pirm to 
ir padare mapą arba diagra
mą, kuri parodo, kad szitie 
ženklai yra pastebėtinai pa- 
veidus tūliems ženklams Mar
so. Ilgi brukszniai traukiasi 
i visas szalis ir dažnai padaro 
savo gryžkelese didelus maz
gus. Tokie pat brukszniai 
Knt Marso yra tariami už siau
ras mares arba vandentekius. 
Geometriszkosios figūros, pa- 
sidaranezios isz susikryžiavo- 
jimu szitu bruksžniu, paste
bėtinai paveidžios yra anoms

apsiv'eręzia

rode, kad vandeniniai garai 
esti toje atmosphęroje. > Ne
gana to. Schiaparelli aisz- 
kiai pastebėjo debesius plau- 
kianczius po planetos orą ir 
neaiszkumas szmoru ant pa- 
virsziaus Merkurio, kada tie 
matomi arti jo kraszte, yra 
iszaiszkinamas veikme at mos- 
pheriszko praryjimo (absorb- 
tion) szviesos spinduli!. Szi- 
tie debesiai, atspinsdami sau-1 
1 .js szviesą nuo savo aug- 
szcziausiu pavirsziu, iszsirodb 
baltais szmorais; pagal Schia
parelli j u randasi labai tir- 
sztai sziaurineje dalyje plane* 
tos.

Nėra nieko dyvino isz ap- 
garsinimo'Schiaparelli‘o, kad 
Merkuris vieną tikt syki ap- 
siverczia ant savo aszies, be
riedėdamas aplinkui saulę; jis 
taip arti saules esti, jogei įtek
me paskutines galėjo sumažin
ti jo riedinti smarkumą iki 
supuolimui su laiku, reikalau
jamu del apsisukimo jo apie 
saulę, lygiai taip, kaip kad su 
musu menulu nusidavė isz 
priežasties jo artymystes su 
žiame. Nežiūrint ant to, toji 
buitis yra neapsakomai akyva 
ir tampa dar „akyviasne, kuo
met prie jos klausymą apgy
vendinimo planetos priduria
me. Abel n ai buvo misi y ja
lu a už negalimą dalyką, kad

budu bus amžina naktis, ten 
niekad nematyti saules szvie
sos. Isz priežasties didelo ne
pastovumo Merkurio orbitų,*) 
planeta nukenezia dideli svy 
ravymą (libration) savo aszies, 
beriedėdama aplink saulę. Isz 
tos priežasties ten yra vietos, 
palei rytini ir vakarini pak- 
raszczius sauleslink atkreipto 
szono, kurios atveju atvejais 
mainosi eidamos i szviesą, o isz 
jos vėl atgal i tamsą. Gyven
tojai szitu vietų, kožna isz ku 
riu turi tikt 24 gradusus pjb- 
ežio ties lygHrtbju (ekvatoriu
mi) ir susisiaurina iki nieko 
ties ’žiamgalais, bus todėl vie- 
nintelais gyventojais Merku
rio; czion tikt nusiduoda at
maina dienos ir nakties. Gy
ventojai vidurinio pakraszczio 
szitu vietų mato saulę, pama
žu per szeszias savaites (nede- 
las) kylanezia iki 24 gradusu 
augszczio ir paskui per tiek 
pat laiko pamažu nusilei- 
džianezią; gyventojai prieszin- 
gu pakraszcziu mato tikt 
trumpą valandėlę saulę isz- 
kylanezią augszcziaus kalnu, 
syki ant metu, arba kas 88 
dienas; 88 dienos - tai yra 
metas ant Merkurio.

Gyventojai viduriniu sza- 
lu saule apszviesto szono pla
netos turi saulę ant savo gal 
vu du sykiu ant metu, ir isz 
tos vietos ji rodosi siūbuojan
ti 24 gradusus i abi szali ze
nito, szokinędania pirma i 
vieną szoną, o paskui i kitą. 
Kadangi Merkuris turi taipo
gi menką svyravimą i platu
mas (latitudes), szitas regia- 
mas siubavymas saules padan

gėj e nusiduoda ne po tiesia 
| linija, bet labai pailgame ir 
susiaurintame ellipse. Suly- 

i ginant karszti sauliniu spin
dule, mes galime isz rasti, kad 
karsztis j u ant Merkurio yra 
nuo 4 iki 9 sykiu didesnis, ne 
kad ant -musu žiames. Isz 
tik-ką minėtu iszlygu, nesun
ku dasiproteti, kad permainos

(♦) Kolas, kuriuomi planeta eina apiinkri 
aanlę, vadinasi orbita.

vendintas gumulas, vienok tu- 
rint davadus, jogei ten* Randa
si oras ir Vanduo - negalimaO 
ginczyti, jogei jokio gyvio ant 
jo nėra. Padeki m sau, mes 
esame nuneszti ant tos plane 
tos. Jeigu mes apsigyvęsime 
ant atkreiptosios saules link 
puses, mes turėsime amžiną 
dieną; ant kitos puses tokiu

szilimos ant tos planetos yra 
labai asztrios. Tokios iszly- 
gos mums rodosi pražūtingo
mis del augsztesniu formų 
gyvasties, kokia apgyvendina 
musu žiamę, vienok butu di
džiausia paikysta daruti rubs- 
žilis galybei Sutvertojans pri
taikinime .Jo sutvėrimu prie 
visokiu iszlygu gyveninio. 
Siauri rybai gyvio musu plane
tos suteikia mums gana pa- 
veizdu tokio dyvino pritaiki
nimo.

musu^pu^tas negali 
dal e$ti, id an t v i en a k a rsz ta ir *
szviėsi, o kita tamsi ir szalta 
szalys Merkurio butu apgy- 
vędintos inteligentiszkais sut
vėrimais, tai vienok galime 
tikrai tvirtinti, jogei tose siau
rose vietose, kuriose nusiduoda 
atmainos dienos ir nakties, 
žmones, žinoma nepaveidvs 
ant mus, gali gyvęti.

Kaip įstabus ir dyvinas tu
ri būti tasai gumulas — su 
ugnine jure ant vieno szono, 
ir amžinu ledu ir szalcziu ant 
kito, vienok turintis tarp szitu 
dvieju rybu siaurą diržą, ku
riame galima gyvęti! Isz tik
ro, stebuklai visatos praside
da atsiverti priesz musu akis! •

7. J.

Margumynai.
— Daina d. Konstantino, 

užT kurią likosi rasztavotas, 
skamba taipos lietuviszkame 
iszvertime:

O tu! ką tiek iszkentejai ir 
tiek vargo turėjai, kas tu nei 
esi, prietelau ir broli, nenusi- 
-minkie! Augsztyje vieszpa- 
tauja Vieszpatis, kuris x mato 
visą vargą, nuo Jo akies nenusis 
lėps jokia skriauda, padaryta 
ant žiames.

Idealai guli griuvėsiuose, 
krauju suszlakstyti, aszaromis 
suvilgyti, prislėgti sluogsniu 
tukstanezio nežinotu, neminė
tu kaneziu. Vienok ateis 
diena, kurioje niekas neverks, 
diena, kuri sutriuszkys pan- 
czius, žmones su brolius ii' isz-



Milwaukee, Wis

Kazimiera

O8Ž1U

Tamosziu But
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Jona Bobina.
: J. Danisewicze

an kokiu reikalu 
butu atraszyta, tegul atsiunczia 
kę pacztavą už dudentus.

Autoriui ..Pamokslo

Katras Nori UižsYraszyt

„VIENYBE LIETUVIUKU”
Ir siųstKas pareikalaus laikraszczio 

Vienybes Lietuvniku 
O ne atsius pinigu, norint už 
pusę metu, bus vienas numerąs 
nusiustas ant pažiūros, o (lan
giaus ne; tas dalykas yra rei
kalingas del pared ko.

Rūkykit ir cziulbkit Globe 
tabaką, nes tai yra geriauses.

auda ir nu 
dangų 
jiasi ii

And. Tepluszi 
.: Kaziinieriu

kalbos, nuvažiavo nežinau kur 
Mot. Rostauckas 

f t ‘

Priceburg Lack. Co. Pa.

Raszkauckas.
Bartiomioj

Tikietas4 44 „ 44 25 et
Uszpraszo komitetas draugystes.

Uszpraszome 
ir met
jaunus ir senus, kaip isz Haz
leton, t<ip ir isz visos aplinkes 
ant tos puikios zdbovos, ant 
kurios lieturininįędi HlUZlkantSi 
isz Shenąndoh griežsz puikius 
szokius. Balus nusiduos 19 ta 
Gegužio (Aloj aus) 1890 ant

džiame prisiųsti adresą, nes 
kningos yra gatavos.

Pajieszkau savo brolo Juo
zo Rostaucko, neseniai pribu
vusio isz Europos i Baltimorę; 
likos be pjningu negalėjo at
važiuoti pas manę; kada nu
leidau jam ant kelo piningus, 
tai, nemokėdamas angliszkos

T. A. Shen. Tavo įvores 
pondencija eis i sekami num 
„Vienybes“. * '

Jonas Patrzykowski 
„Kosciuszko Hotel”

Užpraszau brolius lietuvius neuž- 
mirszti užeiti pas manę. Rasite pas 
manę meilingą priėmimą. Vynai, 
likieriai, alus, cigarai ir užkandžiai 
visada pas manę kuo no geriausi.
11 g. ('.mat Sir., WILKES-B AB RE, 
Prieaz L. V. geležinkutdvarl.

licago, Lemont, 
Buffalo, Pittsburgh ir 

u kas norėtu su

paini H jos krūvoje tokiame, mieste 
joje, kur randasi daug lie- 
■omatą, jogei ^ori pirkti žia- 
plaukyti laike mano kelo-

Balus! Balus!
Ant naudos Drau

gystes S.S. Petro ir 
s. Povylo!

\jaunikaiczius
?s, vyrus ir moterėles, 
senus, kaip isz 

» ir isz visos a

Pajieszkojimai.
• i * '

Pajieszkau savo tikro brolo 
Jono Brazaiczio, paeinanezio 
isz Kauno red. Gy vkalno para
pijos, pribuvo i Ameriką 1888 
mJ Balandžio men. gyveno 
Seraptone. Kur dabar jis yra 
- praszaų duoti man žinią, o 
bus atlyginta ,po adresu;

) Joseph Brazaitis 
750. Front st.

Philadelphia Pa.

no duszią, ne dėlto, 
gimiau taip augsztai 
kaipo kareivis 
Tai žmones maskoliszi, tai 
mano tauta, kūriai atiduodu 
gyvastį, kuriai pszvencziū vis
ką, viską, kuomi esmi, ką tu
riu ir ką galu.

. — Kasztai Europos parla
mentu. Daugiausiai kasztuo- 
ja užlaikymas Prancūzijos 
parlamento; 1888 m. užlaiky
mas abieju Prancūzijos butu 
kasztavo 12.145.088 prankus. 
Szpanijos parlamentas kasz 
tuoja 2.2,29.205 pr. Italijos - 
2.150.000 pr., Austrijos — 
1.810.527 pr., Britijos — 
1.298.000'pr., Belgijos — 900 • 
121 pr., ir Portugalijos - 753- 
000 pr.; Vokiszkasis parlamen 
tas (reichstag) mažiausiai 
kasztuoja, būtent -— 479.087 
prankus.

Daili proga ingyti farmą
Szitą menesi aplankysiu miestus 

La Salle, Detroit, Cleveland, Erie 
dar kitas vietas jeigu man laiko iszteks 
manim pasimatyti del pirkimo žiames del f ar mos (ukes),. tb- 
gul raszo pas manę i mano Ofticė ir tegul atsiunczia aiszku 
adresą savo, numeri ir ulyczia, idant galeeziau tikrai surasti.

Asz isz savo Office gausiu kas-dien gromatas tu ką uores 
idant asz juos laike savo kelones aplankycziąu.

Jeigu atsirastu nors 5 
kaip New York arba Pennsylvani 
tuviu ir lenku ir atraszytu man gi 
mes tai noringai atvažiuosu juos a 
nes, pirm pargrinžimo namon.

Kam nog angliko samdytie ark! 
kad gali gautie pas- 
, Milaucka.

luošuos.
Valnybe kela augsztyn sa

vo gražią galvą, žerinezią 
spindulais szventybes, ir trem
pia botagus, arszkecziu vaini
kus, panezius; kaipo apgalėto- 
ja vieszpatauja ir atima tai, 
ką nuo jos pavogta.. . Dainius 
regi tai sapnuose, o valanda 
tikrybes-neužilgo jau iszmusz.

Aplinkui varguose ir skaus
muose žmones 
vargintos akis kela 
kur susimylėjimas si 
gai, ir užtrunka ir ^užtrunka.. 
Asz ji szaukiu, asz, kurio kru
tinės vargas nespaudė niekad.. 
Nei auksas, nei puike, ų‘ei ga
lybe negali su tramdint tai, 
idant nevirtu mano duszia!

Didybe žūva drauge su gy- 
vaseziu, daina nemarysten ei
na, szventa, kuri sz.au k ia i 
valnybę. Klausykite jos, nors 
gyslose mano caru kraujas te
ka, klausykit • dainos mano 
visi būriais susirinkę su isiti- 
kejimu! Tai netroszkavimas 
garbes, ne’puikė pripildo ma- 

jogei už- 
, žengiu 

prieszakyje.

SeuLu-na-s
Lietuviai eikite.pas savą. Laikau 

salimą, kuriamo gausite, iszsigerti 
B'aito alaus, visokiu gerymu užsirū
kysite skanu cigarą.

Pranas Pakolka, 
6127 Main, Sir., ASJPLEY, PA

s in musu Redystę 
o Fiores kad jam 

mar-

pinigus už ję, tegul 
eina pas:

Baltimore, N
Zelegiri^^

Jersey City :
Chicago, III.:

Szpakewicze
Grand Rapids Mich

Bagdoi/awiczo,.
Maiianoy city.: Juozas Milane

Pajieszkau savo pusbrolo 
Jurgio Juszkaucko; 6 tas me
tas gyvena Amerikoje; pir- 
miaus buvo Wil kės-Barre’je. 
Kur dabar jis yra — praszau 
mielu brolu, arba jo paties, 
duoti man žinę po adresu:

Air. And. Griszkemicz 
5(J Style Str., Manchester,

England.

Maiianoy Plane
kawiczQ*.

Nanticoke’, P 
kewicze.

Pittston, Pa.?
Shenandoah, Pa 

dzewieziu.
Shenandoah, Pa
Waterbuyio, Con
Scranton, Pa.: J. Bajorajti.
Wilkes - Barre, Pa.: J. Czernika. 
j?ittsburg, Pa.: Wincehta Kadžiu. 
Boston Mass. Fr. Kawalaucka.'

.......... Į | I — R WII^IW |

Arkin samditie del wysokiu reika
lu eikite pas

MILA IMK A.
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Vienas Latviszkas žiames valdytojas važiavo žiemos lai
ke i miestą Valką. Gilus pusnynai denge žiamę, vienok sto 
vint traszkantiems szalcziams, sniegas buvo i ledą suszalęs‘ ir 
kelas per pusnynus buvo geras. Sparcziai cziuože roges, ku
riuose sėdėjo musu kelauninkas, o paskui jas bego kitos su 
tarnu dvarponio. Oras buvo skaistus, jokis debesėlis neuž- 
niaukė giedrios padanges. Tūlą vakarą, kuomet keleiviai 
jau szaunu gabalą kelones buvo atlikę, dangus apsitraukė juo
dais debesiais, isz kuriu tirsztas sniegas pradėjo kristi ant 
žiames; priegtam pakilo vėtra ir pasidarė baisi pusnis. Isz 
priežasties tos pusnies ir besididinanezios kas kart tamsybes 
keleiviai neužilgo pragaiszino kelą ir paklydo. Aplinkui jo
kio žiburelo nebuvo matyti, jokio gyvenimo žmogaus, ir taip 
klaidžiojo nusiminę, kuomet po kėlu adynu, pasilaujant tru 
puti pusniai, su didžiausiu džiaugsmu iszvydo tolyje mirganti 
žiburėli-’ Ant tu pėdu leidosi jo link, vienok neprivažiavo 
gaspadbs, kurios taip troszko, bet tikt privatiszką namą. - Ne
pasiliko nieko daugiaus daryti, kaip praszyti valdytojams 
czion apsistoti. Pabeldė i vartus, kuriuos ilgai nelaukiant ati
darę tarnas su žiburiu rankoje. Jam kėlė vi ai apsakė savo 
nelemią padėjimą ir prasze papraszyti pono, idant jiemdviem^ 
duotu prieglaudą ant tos nakties. Tarnas ant tu pėdu su- 
grinžo su ponu savo. Buvo tai dvaro "randavotojas, žmogus 
meilus ir prielankus, geriausiuose metuose; priėmė paklydu
sius keleivius prieteliszkal, liepe arklus nuvesti i stainę, o 
sveczias i namus nusikviete. Tarną nuvede i szeimynbuti, o 
poną i puiku ir sziltą kambarį, kur jauna patogi gaspadine 
meilingai ji pasitiko. Tuojaus pamėtė siuvini ir nubėgo i 
kuknę pagaminti užkandi iszbadejųsiems ir pailsusiems kelei
viams. Už valandėlės keleiviai jautėsi savę tarytum namieje 
ir sušzilę, pavalgę ir atsigėrę, szniakucziavosi su meilais ukt- 
veriais per visą/vakarą. Isz priežasties kalbos apie paklydi
mus ir visokias nelaimes kelones - apsakė jam valdytojas na
mu toli didesni ir paojingesni atsitikimą, kuris nusidavė pirm 
keleto metu su juomi ir įstabiu bildu ji su jo paezia sujungė. 
Paklausykime tos apysakos.

Musu randavote j as buvo pirm apsipaeziavymo pavierin- 
iiniu tūlo rusiszko bajoro, kuris savo dvarus Baltgudijoje turėjo 
ant deszinio kranto Dauguvos. Vieną žiemą atėjo reikalas, 
jam didelę kelonę net i apygardę Narvos, reikaluose savo po
no, atlikti. Geležinkelu tame kampe .tuomet dar nebuvo, o

nes tikt tarp.didesniu vietų randasi, dėlto jis pasileido i kelo- 
nę njažose rogutėse su vienu arklų. Sziaurineje Gudijoje 
daug randasi ažeru, tarp kuriu tūli yra itin dideli, o prie ima 
nytinai didelu szalcziu, kokie toje szalyje vieszpatauja, taip 
drucziai tie ažerai užszala, tokiu storu ledu užsidengia, jogdi 
be jokio paojaus ir baimes su didžiausiais sunkumais galima 
per juos važiuoti. Taigi del sutrumpinimo kelones važinėja 
per tuos ažerus keleiviai ir preke jai skersai ir iszilgai; del su
mažinimo sunkenybių ir nepagabumo tu žieminiu keloniu per 
ledus didelu ažeru, traszkant baisingiems szalcziams, pastato 
pradžioje žiemos ant ledo mažas gaspadas del pakelevingu.

Per vieną toki ažerą, Peipus vadinamą, apimanti 51 ketur
kampę mylę ploto ir traukiantis! iki rybu Igauniu žiames, va-
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žiavo musu pavierintinis. Privažiavo jis ažerą pavakare, laike 
baisingos pusnies ir geležinio vėjo, kuris nuo ledu ažero tie
siog jam i akis kirto. Kelone?per ažerą isz tos priežasties bu
vo labai sunki ir paojinga? Isz priežasties pusnies negalima 
buvo laikytiesi kelo ir pamažėl i per gilus pusnynus reikėjo 
irtiesi prieszakyn; tame sniege, prieszais smarkuojanti veją, 
tik vos arklys galėjo žengti, kuomet ponas szale jo peksezias 
klampojo per sniegą. Su didžiausia nekantrybe dairėsi ap
linkui, ar nepamatys žiburio kokios gaspados ant ažero, vie
nok baisinga tamsybe visur vieszpatavo. Vis labjaus smar
kavo pusnis, vis asztresniu darėsi szaltis; kerszino visos bai
sybes žiemines nakties sziauriniu žiamiu. Vienok, kaip tai 
dažnai nusiduoda, didžiausiame reikale atsiranda pagelba, 
taip lygei buvo ir czion. Kuomet arklys ir žmogus jau tikt 
su didele sunkybe yrėsi tolyn ir jau isz nuvargimo vos nekri
to, užėjo netiketįnai ant nutrinto kelo. Atsikvėpė luosiaus, 
ir nauja viltis užgimė szirdyje jaunojo keleivio. Ir neapsiga-. 
vo savo lūkestyje, nes po trumpos kelones dasigavo i vieną 
gaspadą, pastatytą ant ledo.

Su neapsakomu džiaugsmu pasveikino tolymą/ žiburėli, 
kaipo iszganymo žvaigždę, o kuomet prie buto privažiavo, to
ki jausmą savyje jaute, koki turi jurininkas, ant mažo laivelo 
isz banguotos jūres pasiekęs laimingai krantą.

Nuvargęs ir pusiau suszalęs iejo i žiamą, pusiau apszvies- 
tą, vienok gerai suszildytą, butą, kur užtiko ir pati uktveri. 
Tasai buvo meilus ir nuolankus; pastate arkli staineje, užku
re ugni ant kakalo ir užklausė, ko sveczias sau reikalaus. Pa
vierintinis paprasze jo pirm visko, idant i butą atgibętu jo 
daigtus, dvivamzdę szaudyklę ir kardą; Gudijoje kiekvienas 
keleivis turi būti atsargoje, ginkluotas ir kiekvienoje valan
doje del apgynimo gyvasties pasirengęs. Uktverys niijdszyp- 
sojo ir užtemyjo, jogei jo name sveczias gali būti atvangus, 
bet iszpilde jo norą, nes tasai būtinai to reikalavo. Gajau
siai pareikalavo keleivis vakarienes ir užklausė “apie nakvynę. 
Uktverys prižadėjo ant tu pėdu pagaminti puiku užkandi ir 
kuo geriausią nakvynę. Iszejo. Tuomi tarpu atsirado bute 
maža deszimtmete mergaite ir atsisėdo ant kėdutės palei ka
kalį. Mergaite turėjo meilę, smagę iszžiurą, vienok labai var 
gingai buvo aprengta ir ant pavargusio veidelo matyti buvo 
ženklai vargo ir bado.

Kuomet ^uktverys iszejo, keleivis užsidegė pypki, perė
jo kelis atvejus per butą ir prisiartino prie mergaites, norėda
mas su je pradėti szneką. Bet mergaite buvo nedrąsi ir ta
rytum išzsigandusi, ant jo užklausymu jokiu atsakymu nedavė. 
Uktverys ilgai nesugryžo ir keleiviui pradėjo pabosti. Gili 
tyla vieszpatavo mažame butelyje; laul<e staugė ir riaumbjo 
vėtra ir tirsztus pusnynus sniego daužė i langus. Gyvinai 
nesmagus ir nobodus jausmas apėmė keleivi; dėlto, idant isz 
to jausmo iszsigelbeti, pradėjo juokauti ir siausti su mergaite, 
kuriai tai regi amai patiko, Isz tos priežasties prasidrąsino 
truputi, tape atviriasne ir liežuvis jos iszsiriszo. Kuomet ant 
kėlu klausymu atsake, rodėsi, jogei dar ką turi szirdyje ir no
ri isztarti, vienok nutilo, nes uktverys toje valandoje iejo i 
butą ir atnesze vakarienę isz kiaulienos su bostucziais (ko
pūstais) ir duonos, pavyzyje plycko. Keleivis sėdo prie už
kandžio, uktverys iszejo, idant, kaip sake, virszutiniame kam
baryje parengti svecziui nakvynę. Mergaite vėl pasiliko vie
nintele draugininke keleivio.
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Pavierintinis paėmė mergaitę prie stalo, priglaudę prie 
savęs, paglamonėjo ir davė jai keletą gabalu tosios duonos, 
kurią mergaite godžiai suvalgė. Tada draugiszkai pradėjo ji 
glostyti per veidą keleivio ir pasznabždejo, dairydamasi i vi
sas puses:

— Tu tokis geras, duodi man plycko, o vienok turi nu
mirti!

Keleivis sudrėbėjo: vos neužspringo tuomi kąsniu, kuri 
turėjo burnoje ir kuomet tu baisingu žodžiu paaiszkini'mo no
rėjo klausti, balsas jam užmirė ant Įlipu. Kuomet vėl tru
puti atsigaivino, uktverys iejo i vidų.

Mergaite, pasirodžius tam, ant tu pėdu bailingai atsitrau
kė prie kakalo, bet anas dėbtelėjo ant jos baisiomis akimis ir 
liepe ant tu pėdu iszeiti isz kambario, nes laikas i lovą ir mo
tyna jos laukia. Patylomis verkdama atsitolino mergaite.

Uktverys norėjo isiduoti i szneką su svecziu, bet tasai ne
turėjo noro szneketi ir, idant paslėpti neiszsitikėjimą savo, 
nudavė, būtent turis ligą isz priežasties sunkios kelones; pra- 
szesi todėl, idant ji nuvestu ant nakvynes, nesą jau ir pusė
tinai vėlus laikas buvo. Ant tu pėdu uktverys apsiruosze, 
gailistaudamas ant svecziė ligos; keleivis vienok temyjo ant 
jo veido pėdsaką neisztikipumo, neveizint ant saldžiu jo žodžiu. 
Sunki priejauta kankino keleivi, kada seke v paskui uktveri, 
kuris su žvake ir daigtais kopė trepais i virszutini kambari, 
kur buvo parengta minkszta gulykla su samanomis prikimsztu 
szieniku. .

Pastatęs žvakę ant stalo, ir velydamas svecziui labą nakti 
ir greito pasveikimo, iszejo. Dabar keleivis gavo progą ap- 
mislyti paslaptiszkus žodžius mergaites. Apsiejimas uktverio 
davė jam gana priežaseziu del dasi pilotėj i mo, jogei szitoji 
kareziama yra gūžta žmogžudžio, kuris lobsta daigtais nužu
domu keleiviu: uktverys tokiu galvažudžiu pats turi 1 būti, 
arba esti draugystėje gaujos kitu žmogžudžiu. Pavierintinis 
eme atvangiu protu apmislineti, kokiu budu iszgelbeti savo 

v gyvastie Sunki tai buvo užduote. Pusnis teisybe tuomi 
ruosztu pasilove, iszsiblaszke debesiai, isz po kuriu iszlindo 
menulis — b^vo dabai^graži pagAdo. Pamislyjo apie pabė
gimą, bet tai buvo negalimas daigtas, nes nofs ir galėtu isz- 
si gauti isz namo, kuri uktverys be abejones drueziai uždare, 
negalima buvo nei mislyti pasileisti i tolymesnę kelonę. To
kiu budu pats savę iszduotu ir taptų užkluptas gaujos žmog
žudžiu.

Vienintelai pasiliko praleisti nakti budėjime, būti ant 
atsargos, gintiesi ikPpaskutinai, idant, jeigu reiketu galągauJ 
ti, gyvastis kuomi brangiausiai butu apmokėta. Apsistojęs 
ąnt tos mislies, jis sekanti iszrado pragumą.

Duris savo kambario paty ežiom is garsiai užrakino, . isz- 
trauke isz spynos raktą, uždengė rakto skylę ir užgesino žva
kę. Tada prie szviesos menulo suvyniojo isz pogalviu volą, 
paveldu ant iszveizdos žmogaus, apvilko ji savo kailiniais, 
uždėjo ant galo kepurę ir paguldė tai vis ant lovos. Pats pa
ėmė užprovytą dvivamzdę ir apžiūrėjęs ją gerai, atsistojo pa
lei kakalį prie duriu, atidarant, kurios turėjo ji nuo ieinan- 
cziuju i vidų užslėpti. Taip tai pasirengę5!, su.muszanczia szir- 
džia lukuriavo tai, kas tutejo atsitikti. Ilgas vienok laikas 
praplaukė, o nieko nebuvo girdėti j’turejo jau diena auszti ir 
eme mislyti, kad mergaite tuos baisius žodžius isztare savo 
kvailume. i

isztiese szaudyklę ir is^szove i 
lydumas, kad tai jo miegantis

•ogiu; per langą pamate keletą 
sunkiai

Paszauke juos ant

Toje valandoje iszgiędo tyku garsą žingsniu artinancziil
siu trepais asabu. Keleivis isztempe visą atsargą ir kaip sie
ną stovėjo. Neužilgo iszgirdo, kaip’žingsniai prie duriu pri
siartino ir kas.-žin kas su raktu duris pamaželu atidaro. Dvi 
žmogysti iejo i vidų: prie menulo szviešoj keleivis . isz sykio 
pažino uktveri ir berną, kuris jo arkli nuvedė i stainę. Kuo
met bernas pasiliko prie duriu, prisiartino uktverys pamaži 
prie lovos, laikydamas rankose szaudyklę; ilgai netrukdamas,/ 
isztiese szaudyklę ir iszszove i gulinėzią ant lovos figūrą, mis- , 
lydamas, kad tai jo miegantis sveczias. Vienok toje paezioje 
akymirkoje iszszoke ir sveczias isz savo slapty nes i uktveri, ir 
tasai su baisingu rėksmu griuvo kaipo medis ant grindų. 
Bernas isz iszgąsties iszbego. Be abejones mislyjo, kad tai 
dvasia kokia arba kerai. - Keleivis tuomi tarpu užrakino du
ris ir mislydamas, kad dar nepabaiga to paojaus, budėjo 
prie lavono iki paežiai dienai.

Vos prasidėjo szvisti, iszgirdo pradžiugęs žmonių balsus 
priesz namus ir 
maskoliszku vežiku, kurie su sunkiai užkrautomis rogėmis 
povalei ledu ažero.važiavo. Paszauke juos ant pagelbos, o 
jie sustoję iejo i kareziamą, kurios durys buvo atviros. Ne
rasdami nieko žiamai, užėjo ant augszto pas keleivi, kuris pa
rodęs lavoną, apsakė jiems kas nusidavė. Perk reto visus . na
mus, vienok nei uktveres, nei berno, nevat nei mergaites" ne-1 
rado; pav.ierintinis labai gailėjosi, jogei tai, lęiri jam gyvastį 
iszgelbejo,. negali savo dekingystes iszrodyti. Gajausiai su
rado nelaimingą mergisezia pusiaususzalusią p* drebanezią stal- 
de, pasislėpusią už krūvojszieno; — uktveres ir berno nebu
vo — pabėgo jiedu, be abejones, ir nieko apie juodu daugiaus 
girdėta ne buvo.

Pavierintinis paėmė savo mažąją iszgelbetoją ant ranku 
ir prižadėjo ją paimti .drauge su savi ui, idant būti jai už tė
vą. Mergaite pradryso, kuomet dastžlnojo, kad jos tėvu* jau 
nėra daugiau^ namuose ir su dekingyste ir džiaugsmu prisis
paudė prie krutinės savo globėjo. Apsakė, jogei uktverys su 
savo paezia nebuvo josios gimdytojais, ją tikt auginę, jogei 
labai piktai ir nemeilai apsieidavę ir jog jau dau 
nugalabyjo tokiu budu. Ji pati buvusi —----
nugalabintu ir nužavinimą savo tėvo apsakė su visomis iszga- 
lemia. Tėvas jos buvo prekejumi Bygoje ir važiavęs su jąje 
aplankyti gimines.1 Neturėjo nei seseriu, nei brolu, motyna 
jos senei buvo numirusi. Apart to apsakė iszgales kitu 
žmogžudyseziu, padarytą tame name ir parode viename kam
pe aketę, i kurią lavonus kiszdaVo.

Sziurpulais pereme visus tasai apsakymas; gailėjosi visi 
nelaimiiigos naszlaiteš. Neužtruko ilgai t >je baisioje vietoje. 
Pavierintinis pakinkė savo rogutes ir pasisodino savo nasz- 
laitę; vienas vežikas tverte lavoną i savo roges, idant ji arty- 
miausioje policijos uredinyczioje palikai, ir sugriovę žrnogžu- 
diszką gaspadą, leidosi visi tolyn. Artymiausioje policijoje 
atidavė lavoną, suraszytas tape protokolas; pavierintinis 
liko savo jnaszlaite pas pažystamus, pakol negryžsz atgalos. 
Atlikęs yisus reikalus, paėmė haszlaitę ir parsivežė namon; 
jieszkojo jos giminiu, vienok niekas j u Bygoje nežinojo, nes 
tėvas jos neilgai Rygoje gyveno; kur buvo jos tikra gimtu
ves vieta — mergaite nežinojo. Pavierintinis pasirupinp apie 
dailu uzauginimą ir mokslą mergaites, kuri tuojaus atsižymė
jo nepaprastais gabumais, prakilnumu pobūdžio ir dėkingumu 
del savo globėjo, o kada užaugo i patbgę mergą, susituokė

Dar-gi dekavoja Apveizdai, kti.’i žinones tokiais dy-

b
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i duktere vieno isz tu
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8l? Je- 
ivinais takais suveda į laimingu,gyvenimą.



Lietuvnikuo
MI L AU C KAS

Ant East .Loyd Str. Shenandoah.
Atydare twarta kurem laikis ge- 

rus arklus del samdinio wisada. *

Naudynga žinie
DEL LIETU WNIKU.

i -

M. MOCKIEWK'ZE, pargabeno isz užmarės 
wysokin Lietuwyszku knigu, kajpo taj: Histo- 
lycznu, B-jklnhi, Mokelyszku, mi gražioms daj- 

•n diems o ir su szwentajs skajtimajs, Malda-kni- 
giu, o parduoda suwysaj už maža prekių. Kas 
noryt žinot knigu wanlus ir ju prekių, raszikit 
gromata ir indekit markia už du centus, ant tokio 
adrlso:

i Mr. M. Modai*,
P. O. Box 54. .Detroit Mich.

Knigos pargabentos 
isz užmarės, o kuros 
randasy krautuweje 
knigu Juozapo Pauk- 
SZCZIO, PLYMOUTH, PA.,

1. ) AUKSO AUTORUS, arba 
SZALT1N1S dangiszku skarbu 
nuo $>2,25 et. iki $5,5O'ct.

2. ) SENAS ir naujos
AUKSO ALTORYS pujkej 
ap ?!ary tas................................ $>2, 7a c.

3.) Toko jau kn. pratėsniu 
apdaru................................. $2. 25j c.

.4.) GARBE D1EWUJ 
ant auksztibes pujkej apdarita 
su kabute. .....................  $>2,oo v ,

5.) Toko jau su prastesniu J < 
apdaru.......................... $> 1, 65 c.

6.) SZALT1N1S D1E- 
W1SZK0S loskos arba wyd il
tinis AUKSO ALTORUS 
pujkej apdarita su kabute $1, 50 c.

8. -) P^adže’. mokslo arba 
Elementorius lietuwyszkas su 
gražejs skajtimajs tiktaj už..o25 c.

9. ) HISTORIJE SENO ir
Naujo ižstatimo su abrozeleis o25 c.

.10.) historije seno įstatymo o50 c.
11. ) 150 PSALM U 1)0 WI

1)0 karalaus pawydalo kantycz-- 
ku ir tejp dydeles.................. o75 c.

12. ) MENUO Szwencziausios
. 13.) Pokilis Szventuju.... o2G c.
Marijos Panos........... « 30 et.

. 14.) IZGULDLMAS meti-o 
niu szwentiu laba j naudinga

. knigelo....................................... o25 c.
15. ) G1WENIMAS SZW.

MARYJOS P....................... o30 c.
16. ) WADOWAS in Daugu. o50 c
17. ) Stebuklai Dievo Szv. Sakra

mente............................ ,. olO ct.
18. ) moksla's RIMO

"Kataliku.....................     o75 c>
19. ) ZINE apie gidima ligų

kūno ir duszios apie lutery ir 
KALWINA........... 1,00

20. ) PALANGES JUZE, ,

t  ......_
linksmi skajtimaj.................... o40,c

21. ) KALENDORIUS ant .
1889 meto ,, „ „ „ „ o25 c

22. ] KALENDORIUS ant
1890 metu ,, ,, ,, 25 c

23. ) Tuhnuda židu 10 ct
24. ) Sopulej Motinos Diewo 25 ct 
25\) Kajp Sumneine nuspa-

kajiti4 ,, ,, „ 25 ct
26.) Giwenimas 'Benedikto

Labro ,, „ ,, 15 ct,
27 ) Prisygatawojimas ant 

smerties „ „ „ 65 ct,
28.) Draugija del iszluosawi- 

ma dusziu ,, ,, ,, 10 ct<
ant wisu metu kežuos dienos pir
ma dalis 80 et;, Antra dalis 80 c 
pirma dalis ,, ,, ,, 80 ct

30.) Sopulej Jėzaus Cli/is-
t aus u , n

31 j Gardas ape bajsibe Die
wo sudo ,, ,, ,, ( 50 ct.

. 32.)' Jezifti mano atpirktojau .5 ct
33. ) Kalinis Diewiszkas 5 ct.
34. ) Diewas mano ir vvyskas

mano „ ,, . „ 10 ct.
35. ) Gjrtibe ,, lO^t.
36. ) APLAN K IMAS SS.

SAKRAMENTO.....................„ 025 c.
37. ) Ižguldimas L1TANIOS

SZ. MARYJOS P.............  o25 c
38. ) PAWEJKSLAS 1/GA

NI TOJ AUS su pujke maldele o5 c.
39. ) SZ. PANA MARYJA

Szidtawos su maldele................ o5 c.
•10.) PAWEJKSLAS SZ. P.

MARYJOS su maldele........... o5 c
Daugi be wysokiu abrozelu 

su maldelėm po penkis centus.

s PA USTUI rES.
1. ) lliKtorijc gražios Katrukos ir joa tvjaoki atay.

tykimaj ' ,, ,, ,, ,, „ 10 ct.
2. ) Sumyazyinaa arini bajme tūry dydeles akis

Tykia (cjRilu' isz Suwaiku gubernijt h 15 ct.
3. ) Konstyturyje d«l darbininku ,, 10 ct.
L) H istorijų apie grąžą Magelona, duktery kara-

laua isz Neapolo ir apie Petra karejivi <10 ct.
5.) Užsystanarvik ant to gura) ,, ,, 50 ct.
(i.) Atsytikimaj ant žiamėe ir wandenio 10 ct.
7. ) Du pujkus apraezymaj apie nedorybę žydo

ir piktą augyniiną ivajku ,, ,, §1,00
8. ) Pujkus apraszymae apie Lietuvą ,, $l,<>0.
!).) Namelis pustelniko paraezytar del pujjdu

Liotuvvniku ,, ,, ,, ,, ,, 75 ct.
10. ) Apieka Diewo ,, ,, ,, ., §1,00.
11. ) Senowcd *“apraszymas apie Duktery Pilypo

Karejwio ,, ,, „ ,, ,, 50 ct.
12. ) Juozapai Koniuszewskis arba kankinimas

l'nijotu po wal iže maskolium ,, Ml ct. 
p.) Kalendorius su pasagoms ir dajnoms 25 ct. 
11.) Szwiesa Diewo ,, ,, ,, ., (15 ct.
15.) Rinalda Rinaldinas “ ,, ,, ,, §1,50 ct.
t(J.) Dajnoa isz wysur surinktos ,, ,, 75 ct,
17. ) Nedorybes .Rymo ciesorių, historije isz lajko

ponawojimo Nerono ,, ,, ,, 80 ct.
18. ) Pujkus apraszymaj tikru atsytikimu isz cz.e-

su wajnos 1803 metu ,, ,, „ 10 ct.
1!).) Witas ir Korynna historije isz lajko perse

kiojimo Bažnyczioa S. per Deoklecijana 95 ct.
20. ) Historije isz lajko Erancuzkos wajnos Afri%

koj ,, , ,, ,, ,, 30 et.
21. ) Prawadnikas angelskos kalbos neabdar. §1,00

o abdarytas ,, ,, §1,25.
22. ) Jurgis Miloelawskis ,, ,, 80 ct.
23. ) Bolesluwas arba antra dalis Gvnvviefos 30 ct«

W I R A J

SZTORNIKAJ
Jago rejkalaujete in sawo 

KRAUTUWE (KROMA) 
dajktu in sztpra tada pirkite pas

^illiaasoh ir
210 East Market Str.

WILKES-BARRE PA.
t Tenaj galima 
gaut ka no gereusiu 
ir szwieZeusiu taworu 
walgomu ir kitonisz- 
ku dajktu,

DYDELYS KROM AS!

“Furnishiiig Goods”
—Wy šokių dajktu kaj po taj: —
marszkiniu

wylnoniu
audekliniu

panczeku
petneszu

wyeoklu dajktu kokiu tik žmoguj prirejke.
Gausy te pae-----

Chas. CASPER & Son. ‘
103 NORTHAMPTON Str.

Wilkes-Barre, Pa.

Tykras Lietuwyszkas

Kas naryte turėt pujkius parėdus 
■o už pyge prekia, tejposgi norėdami

Szipkortes iszpirkt, arba 
>1 i g u s nusiunst in Euro- 

3SES8SSs£<pa įr jn kitas dalys swieto, 
atsyszaukite pas:

Joną Mieldaži
Shenandoah, Pa.,

Šaitanas.
Alus, visokie gerymai ir geriausi 

Cigarai. Parduodu taipogi laiva- 
cortes (szifkortes) ant visokiu laivu 
ir siunegiu piningus i visas dalis 
svieto kuo pigiausiai.

Del Draugistu

W. Slominskiene
679 Milwaukee Ave.

Chicago, III.
Paduodu del žines wysu lietu- 
wyszku Draugistiu kad mano krau
tuweje randa^y wysoki dajktaj koki 
tik rejkalingi del draugistiu kajpo 
taj: z
Karūnos su patronu draugistes

Juostos
Ženklaj ant krutinės (szar- 

fos.) 
Kwietkos

Paikos del marszol- 
ku, etc.

ka nopigause. Apsteluotus dajktus 
tejsingaj padarau ir iszgerauso ta wo
re. Per septiniolika metu tuo tiktaj 
esu užsyemus ir wysos draugistes de^ 
kuriu dyrbau wysokius dajktus mano 
darbo ne pejke.

W. Slominskiene,
679 .Milwaukee Avenue

Oiiicago, Ill.

LIETUWYSZKAS

Kureme del zobowos atejgiu 
randasy Bylardas ir Wargonaj 
ant kuriu grajina tieze pasam- 
dity muzykantaj.

Del to kas noryte pralejst links
ma j lajka ir atsygert gardaus Alaus, 
Arielkeles parukit geru Cygaru.

---------A tej k i te pas:---------

St. Ramanaucka
Luzerne Borough, Pa.,



Vienibe

Agentas Lietuwiszkas Lankiszkas

Cziene Szipkorcziu
?-----------------« J- a

. $19.(10 

.$22.50 
$26.00 
$22.50 
$21.00 
$23.00

$26.00 
$22.00 
$22.00 
$22.50 
•'.$19.00

Isz Liverpool, Glasgow, Queenstown, Belfast, London 
Isz Hamburg, Amsterdam. Rotterdam, Havre or Bremen 
Ant gerausu akrotu isz Bremen in New yorka. 
Isz Antwerpo in New yorka. ... ............... ..
Isz Antwerpo in Philadelphie............................
Isz Bremo in Baltimore............... °.. ............ ..

įtfį^Prusyszkąjs gereusejs akrotajs. Sun- 
cze pynigus in wysas szalis swieto, o tej- 
pos-gi ir iszmajno kajpo maskoliszkus, 
prusiszkus, austryjokiszkus, Francuzysz- 

kus ir 1.1.

sgi mesu w
Arbatos ir
woga ir ka pigiąuse parduoda. Tejposgi wysokiu cejkiu Zie
goriu irziegorelu ir wysko, ko tik rejkalaujesy.

CYGARAJ! TABAKAS! tu ne giriu, ale patis rukito
įej pasakisite kad durnelis gardus.
Ne užmirszkite kad to wysko gausite pas mane.

Pigiause vieta visame mieste ant pirkimo drapanų 
, vaikinu ir vaiku, dėlto kad jie visą tavorą perką ne

I s $ A m e r y k o 8 in E u r 
Isz New Yorko in Bremen. ............. .....................
Isz Philai>elpihos in Hamburgą........................
Isz New Yoj^ko in Antwerp a..............................
Isz Baltimor^s tn Brema...................................
Isz New Yorko in Liverpool, Glasgow, Belfast, London

Turimo didžiausi skyrių, visokiu kepurių, skrybelu, ęzebatu, czever 
ir szluru, ateikite o datirkite.

Geri maininei czebatai už
Pora dailu szventadieiuniu czebatu
Cze very kai po 125,

Vienu žodžiu sakant, visas tavoras geras 
o prekios tai pigesnius kaip kituose kromnose,

Ateikite ir pamegykite, o busite kantanti 
mero.

myšlanie...............  1,40 et.
3. ) Zloty Oltarz czyli zbi6r
nabožeristw dla chrzešcian i 
katolikdw.  ......... 1.30 et.1
4. ) Oltarzyk czyli zbibr nabo- i
žedstwa dladnlodziežy katolic- 
kiej.'.............................. 70,et.
5. ) Wyborek nabožeiistwa dla 
mlodziežy katolickiej<. 50 et.
6. ) Maly zloty oltarzyk dla
pobožnycli dzieci katolickich. 
........................... ............ 45 et.

maldų, pargabentos 
isz užmarės.
1. ) Westchnienie duszypobo- 
žnej. zbi6r nabožedstw i pien
ui zprzydaniem Drogi krzyžo- 
wej, Gorzkich žali i psalmčvv

................. 1,50 ei.
2. ) Glos synogarlicy, na pusty • 
ni šwiata tego jęczącej, t. j na- 
božne duszy clirzešciadskiejroz-

t^T’Galima tejpos-gl pas mane gautie pirkt ezjpkorcziu an 
pujkeusiu ir grejezeusiu akrotu. Pabandikite pyrma atejtie 
pas mane pakolej ejsyte pas koki amerykona.

- Charles Radziewicziu, 
SHENANDOAH, PA1 X .

Turi wysokiu gatunku MYLTU dydele krautuwe, tejpo- 
ysokiu Kumpiu, Deszrelu ruki tu, Cukraus, Kawos, 
' wysko ko tik gera gaspadine rejkalauje, tejsynga

LieUwwzkas ir Lsnkisib
O TMC -ZV S !

(GROCERYS)
* * • * rsz w i ež iu T a w o r u.

Teipo-gi parduoda Szipkortes ing 
vysas dalis svieto,^ant greieziausiu ir 
drucziausiū AKROTU.

Iszmaino visokius piningus o ir nu- 
siuneze ing uzmare tiesiok in namus O 
greit ir pigei.

Tom. Butkiewicziu,

150, 175, ir 200.
ir galimas patikt kožnam 

visam mieste.
, tiktai ne pamyrszkite nu-

BrVy *
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Lietuvniku
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WILKES-BARRE, Pa.
'f ■ Ižduoda szifkortes ant wysokiu akrotu ir in wysas 

dalis EUROPOS. Suncze pynfgij/s tiesog in NAMUS.
’ Galima pas ji pasydet pynigus, už kuriuos duoda procento $3,00 už 

szimta ant metu.
Llutuwyszkaj, Lonkiszkaj Ir Ungarskaj guli susyszneket, ba prilaiko tani tikrus žmonis.

Ne užmirszkite ipacz tie ka giwenate arti to miesto.

Wilkes-Barre Deposit Savings BANK.

3"‘ctoz'cxTpo ZPaArLfeszozio
a

Simonas Scharlin, 
JCį^Fabry kantas 
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Del wuostimo (žažiwoimo.)Pamegikit 
wiena karta pirkt nog jo, taj potam 
niekur kitur ne jeszkesyt. e
110 Ilivlsion /S7/‘. New York.

UZEJGA
Def LJETUWNIKU Pas

KINGSTON, PA,

. 1.kiti valgomu daigiu, kumpiu, miltu, cukriaus

ties reikalinga. Taipogi parsiduoda ezebatai, cze- 
verykai, marszkiniai ir visokie^iiti daigtai. Viskas 
pigiausiai ir didžiausiaSne pasirinkime.

Plymouth’e ir Edwarsville, Pa.

.AGENTAS no suwamu

:- - - - - - - - - Maszynu .- - - - - - - - - - -
o tejpos gi už aseknrawojo NAMUS ir wysokius 

DA. J KT US no ugnies

SEI. BU, isjiiu.
MAIN Str. " Plymouth, Pa

Jago szieze atkelau i 
sy>

Taj pas Paukszti wy- 
ska gausy.

MWtw* U> w » h

UŽEJGA gereuse del Lietu- 
wniku pas

Juozą Zablacka
MAHANOY CITY ■ PA.11

CO

e—on

Wiraj! duodam jum žine, kad mias parduodam Szifkortes, ant

lej gali gaut in 15 dienu, musu kantoro galite susyszneket lielmtAszka 
ir lankiszkaj, atejkite ir matikitO, kad mias per 20 metu, su kožnu apsyej

a. gaut Lager Beer

IDidžiet/uisiELS ir jpxrifciansias

Arielku wysokiu,
Alaus gardaus.

Wino wysokio,
Cygaru ir t. t.

kosulį.

Wilkes-Barre 
možna

U į 3 
ia 

o 
£

Jį d 
Cm 0 
o y

cO

ir porte-
<n

Kotelis Wilkes-Barre je, po vardu

107 South Side Public Square, prieszai Courta.
; Lietuviai, būdami sžitame mieste', neužmirszkite ateiti, nes 

geriausia užeiga ir gražiausiu vieta visame mieste Wilkes-Barriu.

I’olski, Slovenski i Litewski

— 34 Greenwich Str., near Castle Garden.

KANTOKAS MUSU HAMBUKGE IKA TOKIS
S. I. Herschmann. Teilfeld* Str. No. 7-8.

* Į
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"darbQ jos priguli, yra LOCNOS MASŽINOS, LITAlUJo 
o visokiu didele daugybe, drukavojasi $part

- „Vienybes Lietuvniku,” •
ovisokios konstitucijos, kningos del drau- 
’’gyscziu, apgarsinimai, tykietai gromatoso 
o kvieczianczios ant veselijos ir 1.1.

--------- Visokiose kalbose, kaipo tai: ---------  

oLietuviszkai, lenkiszkai, angliszkai, 
^kiszkai, maskoliszkai, italijoniszkai, pran-o 
o , cuziszkai ir t. t.
,-°OOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOO

o 
o 
o 
o vo-o

t3F" Kas tūry kiek PYNIGU, o norėtu juos patalpint saugio wie 
toje kad jam ne pražūtu, tegul patalpina pas mane RANKOJE.

Tejpoe -gi ramlaay dydele zopoetia wyeokiu pyningu dėt iazinajnhno, kajpo taj: Kunyjoa bub 
lkj, PruByszkoe markos, Anatryjokiezkl ocldenaj, Francuzyazki frankaj Ir t. t.

Jago katras a^ywe/a isz užmarės PYN1NGU8, tuoe tejpoe-gl permajnau ant amerykanteku.
Sauczą pyningua in wyeaa dalia Bwieto tiese g in namus. ,

O tejposgi ižduodu SZIFKORTES ant vvysu linijų ant pujkeusu ir 
druczeusu LAJWU.

Pirmutinis Lietuwiszkas Kremas,

AVyskas tejsyngaj ejna 
Ne užmirszkite

ANTANAS PAJAUIS
128 ir 130 Main str. PLYMOUTH Pa.

Groceries) PITTSTONE, pripilditas wysokejs taworajjSdel žiwnasties, tejp- 
gi ir drapanos del darbi ninku, wyskas ko no geriauiįe parsiduoda pigej ir 
tejsingaj, -- primenu ir taj joge j parduodu Abrozus szw., knigas maldų 

historiju; o tejpgi szifkortes ant geriausiu ir druciausiu lajwu.
j ne užmirszkite kad tan wyska gausy te: pas-A. TEPLŪSZI.

Nr. 177. NORTH MAIN Str. PITTSTON,
A

• • '■■■ >• *-«***■ >■

■ jAndriejus Stankevyczius, .
Uždėjo didelę krautuvę visokiu naminiu daiktu, kaip tai: 

Stalu, Kadžiu, lovų, veidrodžiu (zerkolu) ir t. t.
Taipogi turi didelę krautuvę gražiu ii’

CsrrOjTOUL
' 'I • • ‘

ir visokiu daiktu atsitikime smerties.
Užsijima pagrabais už pigiasni no kad kiti užmokesti. Delto-gb j°‘* 

gu kam prireiks ko, ateikite pas savo viengenti, kuris gerinus ir rupestin- 
giaus viską atliks del jūsų, lul kad svetimgėneziai.

And: Stankevyczius,
Ant Main ulyczios,' S11JĄNANDO Ali PA.,

Agentas no szifkorcziu

Parduodu szifkortes ant pujkiausiu ir drucziausiu LAJWTJ i»z wysu 
žalu EUROPOS. Ir tejpos-gi galu nusiut pynyous in Europa tiesiog 
ing namus.

Prietam lajkau dydely RROMĄ su wysokejs walgomajs dajktajs, 
ka tik namuose geraj gaspadynej pryrejke, ir su tuo nesygiriu: ba kožnas 
žino. Darbiniu drebužiu ir wysokiu marszkiniu; žodžiu kalbnt yvysko ga
lima gaut,

Neužmyrszkite kad mano namas randasy ant uliczes 
Main Numeras 132 szale pacztb.

iszkas Kpigos Maldų ir

Laikau gerą alų, cigarus ir 
geriausius . gerymus. Kas 
kartą atsilankys pas manę, 
tas tikrai neeis pas kitą.

Vincas Szmerauckas,

g^-Sztaj brolej!

gaut, arba užsyrukit kwepenti
cygara; taj ejkite tiesiog pas:

Wincenta Bobina
Ant 'Coal ir Jordan ulicziu,

Slip! NA N DO Ali, PA.,
Jis ira tykras Lietu wnikas ir tej- 

Isyngas žmogus,

zritclxios
Kokiu tiktaj noryte knigu 

ar taj maldų ar kitokiu taj 
szaukites tiesiok pas K. Žale* 
giri, Nr. 313 Hanover Street, 
Baltimore, M. J). Ira taj ge
ras ir tejsyngas wiras ir dyde^ 
lys prietelis Lietuwniku.

Lietuviszkas Dziegornikas,
Pardavinėja pigiau už visus, viso

kius auksinius ir sidabrinius daiktus, 
kaipo tąi: Dziegorelus, Lenoiugelus, 
Žiedus, Špilkas, Revolverius ir t. t. 
Ir prriiinu visokius dziejrorius ir 
žiedus taisyti už labai mažų, prekę, o 
kartais ir už dyką. Pakol eisite pas 
svetimgenczius, ateikite pas manę: 
Kur viską geriau ir pigiau galite pirkt

Juoz. Roblauckas,
Centre Avė. Slidžios Bno/c namuose,

i I^lymouth, Penn’a.




