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Plraojlh Pa. 181 Balanlžio
. Savo laike praneszta buvo 

„Vienybėje“ apie susidariusią 
Prusūse „Lietuviszką konser
vatyvų skyrimo draugystę44, 
kurios siekiu iszkariauti Prū
sų lietuviams prigulinezias 
jiems, kaipo prusiszkos kara
lystės ukėsams, tiesas per isz- 
rinkimą savo lietuviszkų pa
siuntinių į ciesorystės seimą. 
Kaip pranesza tilžiszkė 
„Nauja Lietuviszką Ceitunga'4 
anoji draugystė per savo vir- 
szinįkus paskutiniame laike 
pradėjo varyti didelę agitaciją 
tarpe pru^iszkų lietuvių. Į 
kelias dienas patuntu ~ (viens 
paskui kitą) buvo laikomi su
sirinkimai Kaukėnūse, Rus 
nėję, Žibūse ir Klaipėdoje.

Taigi mųsų broliai po pru 
sų spareziai griebiasi priėjau 
tiszko darbo,x kas nemažą 
džiaugsmą padaro mums.

Apart to bet da vienas da 
lykas yra tame prusiszkių lie 
tuvių krutume, kuris kiekviė 
ną lietuvį nudžiugina. Pra 
kilnesnieji© tenykszcziai lietu 
viai rūpinasi apie praplatini
mą tarp savo mažiaus supran-I nia ką mislija jos atgaivyto- 
taneziųjų brolių nūmonės, jog jai, padūdami lietuviams tokį 
visi lietuviai turi dąrbūtis isz jovalą.
vieno, kad taip katalikai lie- , Chicago‘s lietuviai ru 
tuviai po maskoliumi kaip ir „teatraiiszka draugyste“ vien 
kitokių iszpažinimų jųjų tau- galėjo pakelti vardą lietuvių 
tiecziai Vokietijoje, o taipgi ir tarpe svetimtauezių. 
amerikiecziai lietuviai pri-' 
valo ■ darbūtis kūdidžiausio- 
je sutarmėje, kovodami už sa
vo tautiszkus jieszkinius, vie 
ni kitus paszelpdami, paragį- 
darni vieni kitus.

Varde savo taut eezių prita
riame p. Sauniaus, minėtos 

, draugystės virszinįko, darba 
vimaras, linkėdami kūgeriau- 
šios kloties ir veikaus perga
lėjimo vokieczių 1 nors savūse 
namūse. - < —a—m—

abejonės tas dalykas daug 
prisidės prie pakėlimo tėvy- 
niszkos dvasios prusiszkių lie
tuvių, kuriu daug yra susivo- 
kietėjusių, lavonais tapusių 
dėl tautystės.

Dieve padėk užmanytoj ams. 
Rasi jiems pasiseks uždėti ir 
teatraliszką draugystę, tik ii- 
giaus patenkanczią, tvirtesnę 
nei cliicagiszkė, kuri dabar ne- 
dūda jokio ženklo apie savo 
gyvybę.

— Chicagiszkę „Lietuvą44 
prikėlė Isz numirusių pp. P. 
Zackareviczius ir S. Lelaszius. 
Gal idant kas neųžkenktų jų 
prikeltai isz numirusių „ga- 
zietai“, aptaszkavo jie ją dau
gybe tokių durtuvų, kaip: 
žyczinam, pomstinosi, zaraie- 
ras, ruinavotis, palohczyti, 
zgardlyvai, pravozdanie ir t.t., 
neminavojant jau baisybės ze- 
ceriszkų klaidų. Žodžiu sakant 
prisikėlusioje isz numirusiųjų 
„Lietuvoje“ kūne pusė žodžių 
grynai lenkiszkų tik su lietu- 
viszkomis užbaigomis. Neži-

Atidė
ję gi tą į szalį ir ėmęsi prie 
„gazietų44, tik gėdą mums daro, 
žemįdarui mus pressą.

Isz Lietuvos.
— Senapilės gimnazijos 

< Tilžės lietuviai, kuri.es taip 
jau buvo atsidavę visokiems 
vaidams, dabar žada pastatyti 
ant scenos vieną lietuviszką 
dramą, atgrajįti teatrą. Sma-

pricsz Velykas lekcijas 24 d. 
Kovo ir dabar yra paleisti ant 
Velykų szvenczių ant trijų są- 
vaiczių (nedėlių). Kitais me
tais paprasti! ai ir velykinę 
nūdėmių iszpažintį (spąviednį) 
atlikdavo Senapilėj4, o szįmet 
jau kieVvien^s savo gimtinėj4 
parapijoj4 galės tai atlikti, tik
tai czionais atlaikė po prefek
to priežiūra rekolekcijas' (pri-

sitaisymą prie spaviednies). 
O kas ypatingiausiai, pamo
kinimai prie to reikalingi bu
vo lietuviszkoje ir lenkiszkoje 
kalboje, o ne maskoliszkoj4, 
kaip paprastinai. Įstabu, kas 
tai pasidarė maskoliams, jog 
jiems užėjo tokia malonė ant 
lenkiszkos ir lietuviszkos kal
bos, kad jie daleido tose kal
bose atlikti rekolekcijas, nors, 
regis, nieks apie tai nė nesirū
pino. Tik tiek skurdu, kad 
ežia lietuviai pastatyti greta 
su lenkais, nevisur gavo vir
ažų: augsztesnėse kl i ąsose bu
vo vartojama lenkiszka kalba, 
nors Senapilės gimnazija yra 
jau nū seniai laikoma beveik 
už lietuviszką.

Tarp inteligentų pakilo pas
kalas, buk jau maskoliai ne
užilgo daleisią lietuviszką spau
dą. Vaikszczioja žinios, buk 
Petropilėj4 pati maskolių val
džia iszspausdysianti lietuvisz
ką knįgutę apie cholerą — 
lotyniszkomis raidėmis, dėl 
lietuvių. Jei tai teisybė, butų 
tai negirdėtas sulyg sziol nū 
maskolių pusės atsitikimas. 
Paskui vėl pasakoja, kad pat
sai rundas iszsiuntęs į Tilžę p. 
Volterį, kad tas iszgvildentų 
klausymą, kiek lietuviai isz- 
moka Prūsams už lietuvisz-0 
kas knįgas. Matyt, kad 
czion gudam rupi labjau lietu 
vių pinįgai, ne kaip jie pa
tys. (Apie p. Volterio siun- 
tinystę jau buvo raszyta N 10 
„Vienybės44. Kaslink knį- 
gutės apie cholerą, tai teisybė, 
jog tūlas įtekmingas musų tau
tietis -rūpinosi kiek galėdams
Petropilėje, kad gauti dalei-!žinoma, 
dimą ją atspaudįti, bet nežino- gražiai 
me, ar jam pasisekė. O vėla cziaus arklinįko, pakol už ke- 
dabar nereikia taip daug ir lių dienų jos locninįkąs neat- 
rupįtis apie tą, nės Tilžėje isz- si 
ėjo anos knįgutės 10,000 isz 
po spaudos. Apart pamoki
nimų kaip reikia apsieiti, cho
lerai isztikus, ten yra gana 
akyvų skaitymų. Musų bro
kai tėvynėje privalo supranti 
jau, jog ir be maskoliaus ma 
lonės galima apsieiti, jog mas-

kolius, jeigu ir nudūda gerai 
velyjantį, bet vis „velnią mis- 
lyja“, anot žmonių priežodžio. 
Red.)

Praszvitus pavasariui, atgi* 
jo ir atmintis apie pereitų me-, 
tų cholerą. Nežinia, kur jai 
pirmiausiai patiks pasirodyti. 
Virszinįkai pavietų, gavę pa-

džios, kiekvien‘s savo paviete 
stengiasi isznaikįti iszlygas, 
prie kurių labjausiai cholera 
platinasi. Atkreipta pir» 
minusiai akį ant szvarumo

pavasario netur4 but4 jokio 
mėszlo. Mėszlą Lietuvoj4, 
kaip žemdarbiszkame krašte, 
ukinįkai vien‘s pro kitą isz- 
pirkdavo ir gana brangiai, o 
szįmet žydai atidūda dovanai, 
džiaugdamiesi bile tik grei- 
cziaus iszvežtų nū jų kiemų. 
Po sodžius žemskiai jau' da- 
siėdė ukinįkams arsziaus už 
paezią cholerą, reikalaudami 
nū sodieczių, ko .reik4 ir ko 
nereikia.

pardūtas Gelgaudiszkio dva
ras vėliaus buvo įtaisyta 
licitacija arklių, kurie bu
vo tam dvare auginami. 
Ant tos licitacijos nusipirko 
porą gerų drigantų Plokszczių 
prabaszczius. Kad užveisti 
Lietuvoj4 gerų arklių, gūdones 
vertas kunįgas už pamestiną 
prekę leidžia jais ukinįkų ku
meles. Dėlto isz tolymų nū 
ten vietų veda ukinįkai savo 
kumeles. Kas atsiveda isz to
li, pakajingai gali palikti savo 
kumelę, palikdamas drauge, 

ir maisto, o ji yra 
prižiuroma prabasz- 

siims.
Oras dabar, žinoma kaip 

pavasari j£, atmainingas,' bet
vėsus; naktimis buna kelių 
laipsnių szaltis, užszaldo pur
vyną, bet dienomis tankiausiai 
saulė kaitįdama pavirszium * 
atitarpina. Szeszupės ledai 
(lytys) pertai negauna visi

kuri.es
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tie. Dabar visur ten ledu ap
sidengė. Taigi aname laike 
szvento Kazimiero dienoje 16 
d. Kovo isz Joniszkės jau 
naktį girti du vyrai ir žydas 
,namon pirmiau važiavo ir per 
Audruvų upę kreivai per tiltų 
važiodami, nū jo nuvirto į 
vandenį ir ten prigėrę galų 
gavo. Kiti’, kurie paskui ji. 
važiavo, tokių /bėdų pamatę, 
negelbėdami anų, atgal į Jo- 
niszkę grįžo. Ant rytojaus 
anas degtinės aukas isz van
dens pažvejoję lyg lydekas 
ant kranto paguldė, pako 
asesorius dėl tyrinėsimo atva 
žiūs, bedabodami. Toji Au- 
druva vasarų suVisum iszdžius- 
ta. 4

— Joniszkio geriausios uly- 
czios: Szaulių ir Jelgavos, 
tur baisiai biaurų bruku, viens 
akmū yra didumo lyg kūme 
lys, o antras kaip kamūlys. 
Eidamas gali pasklydus netik 
dantis iszsimusti, 'bet ir galvų 
persiskelti. .

Czia nėra nei jokio teatro, 
nei sztukų, bet yra taip vadi
namas B er ažūrais, visam 
miestui pažįstamas, į katrų be 
pinįgų visas miestas su pasi-, 
mėginiu žiuri. Yra tai žy-j 
dūks nū 17—19 metų, kuris 
nū augszto kritęs, sutrenkęs 
savo galvų, pabludo, o dabar 
už galvos pasiėmęs ir visados 
nusigandęs po daržus ir uly- 
ežias laksto, nės nieks „Bera- 
zumio“ nenori į namus įleisti, 
nei valgyti dūti. Taigi tas 
nabagas valgo viskų, „ kas jam 
pakliuvo, netiktai trefnus ja- 
sziniiis, bet szmerų, žvakes, o 
kitų kartų ir savo mėszlūs. 
An‘s mislyja, kad jį kožiias 
nori muszti, taigi gana yra 
pasikėsėti, pasijudinti, idant 
an‘s su klyksmu ir baime nū 
tavęs bėgtu. Taigi ten taip 
visi ir daro laiko turėdami, 
bet nabagui valgyti nieks ne- 
dūda ir tėvai ano įszsižadėjo.

Kaip žinote Gruzdžluse, 
Szaulių pav., pirm poros, metų 
bažnyczia sudegė. Anoje? pa
rapijoje yra baisiai daug ak

iszeiti. Ledus iszneszė tik nū 
Liudvinavo ir truputį žemiaus 
Senapilės sukimszo kamszas, 
taip kad augsztyn priesz van
denį nū Liudvinavo ir žemyn 
nū Senapilės linkon Pilvisz- 
kių sulaužįti ledai stovi. Ly
giai iru paitė Dovinė apdengta 
ledais.

Vėžys.
■ 1 .........   11 M*

— Joniszkė (Szaulių pa
vieto). Yra ežia daktaras 
Tumas, kuris taippat prasigy
veno. Sztai ežia, pirm kiek 
laiko po pabaigimui Varsza- 
vos universiteto pribuvęs, jau 
18000 rublių į bankų padėjo. 
Mat, geroje vietoje visi lyg ant 
mielių-augal Apie tų dažino- 
jęs ir antras daktaras žydas 
pribuvo, bet draugas Tumas 
anų neapkęsdamas, ar už gerų 
darktarų nepripažindamas, ant 
konsilijos prie ligonių nieka
dos anų neszaukia, velyk kokio 
daktaro isz Szaulių ar Jelga
vos už szeszių mylių reikalau
damas.

Czia yra murįta katalikų 
bažnyczia, latvių liuterionisz- 
ka bažnyczia, murįta didelė 
žydų iszkala. Szalia ir į 
miestų plaukia upė Prezenta, 
Sidabrą ir’Audruva. Nū 
Prezentos ima pradžių Musza, 
kuri, po Bausku Kurszūse su 
Nemanėliu susiėjusi, Leelupe 
(Didele upe) latviszkai vadi
nas.

Per kelias dienas didelis at- 
drėkys buvo, o 18 d. Kovo vėl 
isz vakaro szalti pradėjo. A- 
name laike taip vandens visur 
buvo, kad virszum ledo vandū 
su kunkulu eiti upėmis pra
dėjo, o po lomas, žemas ir ly
gias vietas baisiai dideli eže
rai pasidarė apsemdami pievas 
ir miszkus^ Kaip tik akis 
užmato, matai ežerų isz kurio 
medžių kelmai kyszo. Menki 
raveliai pasidarė dideliomis 
upėmis. I Nekurie ledai isz 
upių dugno pakilę pradėjo 
plaukti, susigrūsti ir tvanus 
daryti, bet tų viskų sulaikė 
sziaurinis vėjas, o su jūm szal- j

menų, taigi anūs dabar dėl 
bažnyczios muryjimo suvežą, 
bet nū valdžios ant jos mūri
jimo dar daleidimo nesulauk
ta. '

— iagarė, Szaulių paviete, 
paskutiniūse laikūse taip pa
kilo, kad jau galima prie 
miestų skaityti. Turi dabar 
17,000 gyventojų dvi parapi
jas, per kurias upė Szvietė 
kiaurai plaukia. Yra czia da
bar garinis malūnas (melny- 
czia) kunįgaikszczio Narisz- 
kino su 10 girnų, tarpe kuriv 
4 valcai, czia pat dėl; vilnų 
karsziartia ir verpiama<{naszina 
yra. Už tų malūnų moka 
arendos 5,000 rublių.

Czia ir aplinkui, kaip 
Skaisgirėje ir kitur, auga pa
garsėjusios Žagariu vįksznios. 
Sodai tokių viksznių atnesz‘ 
pagal didumų sulyg 200 rub. 
įėjimo. Joniskkės obūlių, 
gruszių, ir t viksznių 
sodai atnesza nū 60—200 rub
lių. i

Ana mergaitė, kurių tūjaus 
isz Petropilės žydai į Žagarę 
atgal paleido, pasakoja, -kad 
su ja buvo dar du vaikinai žy
dų nelaisvėje, apie kurių liki
mų aąa nežino. Gal jau ant 
Velykų tapo per žydus pA- 
pjauti. Mažai reikėjo, idant 
lietuviai įsiutę visus žagarisz- 
kius žydus į dulkes nepavers
tų- I

Isz priežasties nedaleidimo 
lietu viszkos spaudos tarpe 
mųsų žmonių atsispyrimas 
priesz maskolius vis yra di
desnis. Gubernatoriai maty
dami, kad miravi ir apskriczįo 
sūdai, atiminėdami tiktai lie- 
tuviszkas knįgas, negali už- 
rubežės spaudos užtūrėti, pra
dėjo be sūdo administraty- 
viszkai elgtis, radę pas žmonis 
lietuviszkas; knįgas atiminėti, 
namus.kratyti ir t. t. Dabar 
susipratę lietuviai pradėjo 
kratanezius kaimūse uriadnį- 
<us lupti. Sztai neseniai 
Szaulėrvu par., Szaulių pa
viete už kratymų įlupo uriad- 
nįkų. Biržūse taipojau yra

pagedęs uriadnįkas, katras 
pradėjo visur savo snapų kisz- 
ti ir knįgas atiminėti, taigi 
anam taippat rengias" padary
ti. Kauno paviete Betygaloje 
žandaras isz netyczių užėjęs 
pradėjo zakristijono knįgas 
kratyti; tas anų pradėjo lau
kan varyti ir muszti, nės be 
palicijos kratyti neturi tiesos 
(provos). Ant to karto atlė
kė ir uriadnįkas, kuris vėl žan
darui sudavė, už kų ans be 
žinios eina. , Žandaras isz bai
mės vietos nustojimo perpraszė 
netiktai zakristijonų, bet ir 
uriadnįkų už savo darbų, idant 
tiktai garsas toliau prie žan
darų valdžios nenueitų.

— Prekybos dalyky^e: 
Keidainiuse, Kauno pav., po
nai pinįgus sudėję už 80,000 
rublių kromų uždėjo. Bety
galoje, Kautfb pav., jau seniai 
uždėjo kromų vietinio banko 
sekretorius Przejalgauskis. 
Gerai eina.

Ženklai pavasario atsirado, 
17 d. Kovo gavau szpokus 
matyti. Jau ir vyturiai be
ne pirmiau atsirado. i

— Lygumai, Szaulių pavie
te. Czia vėl pasirodė žydų 
nedorumas, kurie, kiek gali, 
siurbia isz mųsų žmogaus. 
Sztai czia vienas lietuvis pas- 
kolyjo nū žydo pirm kelių 
metų 5 rub.r o dabar ar su 
degtine, ar su baime į sudų 
apskundimo, ar su palūka
noms (procentais)priskaiczius, 
-isz 5 rub. 120 rublių pasida
rė, kuriūs sūdąs ant žydo nau
dos prisudė, o dabar nabagų 
su sūdo pristovu sulicitavojo, 
idant tūs pinįguą atimti. Mat 
mųsų žmonės ir žydams suk- 
cziėms tarnauja, dirba!

N 60 maskoliszkos Peter- 
burgiszkos gazietos „Russkaja 
Žizri“ atsiranda straipsnis p. 
Jarmerszteto: „Lietu viszkoji 
kalba ir maskoliszkos litaros“: 
(Litovskij jazik i russkij 
szrift). Czia autorius, pripa
žindamas teisybę pp. Volteriui 
ir Kuznecovui, kurie tvirtino, 
apie reikalų grųžinimo lietu-
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viams lotyniszkų literų, idant 
Bumąžįti užrubežinę įtekmę ta
me kraszte, nurodė; kad, 
pradėjus nū 1864 metų, mas- 
koliszkoms literoms tiktai 25 
knįgos iszėjo, o lotyniszkomis 
700 knįgų, neskaitant laikrasz- 
ėzių,\ kurių yra į 15, kad 
lįętuviszkos knįgos maskolisz- 
Įpins literomis spaudįtos yra 
tai laszas mariose tarpe kitų 
lietuviszkų knįgų ir t. t.

Žaltys.

Szila/vos bažnyczią da
bar gražiai szviespilkai isz vi
daus pamaliavojo. Tas ge
riau kaip baltas dažas laikys, 
nės dulkės nebus taip žįmios.

Sniegui betirpstant sulyg 
17 d. Kovo dideli tvanai buvo, 
vandū virszumi ledo ėjo it po 
daugel buvo nū to liūdnų at
sitikimų kaipo tai Johiszkėje 
ir kitur buvo viltis, kad ledai 
iszeis, bet nū tos dienos sziau- 
ris vėjas atpūtė, o Su jūmi 
szaltis, kuris laikė per deszimt 
dienų sulyg 27 d. Kovo. Nū 
tos dienos ne tiktai su vakari
nio* bet ir su sziaurinių atdrė- 
kys atsirado, o su jūmi smulkus 
lietus kaip kada debesimis 
Užeidavo*^ Vandū visur baig- 
tinai nupūlęsl vėl pamažu pra
dėjo kilti* Bet be smarkaus 
lietaus ar sniego didelio tvano 
nebus, nės ledai jau visur ant 
upių kilti pradėjo, o vandenio 
neperdaug ant didesnio 
džiaugsmo tų, kurie pavande
nyje gyven, pės neapsems. 
Vakarinėje Lietuvoje arcziau 
marių mažne visiszkai sniegą 
nuvarė, taip kad ir ant vaisto 
sunku butu gauti, kur nekur 
yra dar ledai ant kelio, o isz 
rytinės Lietuvos, isz Szventė- 
nų pavieto ateina žinia, kad 
ten dar galima szlajoms važiū- 
ti.

•— Pabiriu) parapijos, Pa-' 
nevėžio paviete trys vaikinai 
beszeldami ant Muszos upės 
ledo, sU' szlajūkais į properszą 
(aketę) įsistumė ir nuskendo. 

- Lietuviai Joniszkės parapi
jos visokias prekystes pradėjo 

Varyti, o tarpe tų po kaimus 
važinėdami kiauszinius super
ka ir į Jelgavą ar.Rįgą prista
to. Iszkytrėj tįsios bobos da
bar pradėjo kiauszinius bran
ginti ir be 2 kapeikų nedūda. 
Užmokėję ant vietos už kapą 
po 1 r. 20 kap., Kurszūse gau
na 1,50 kap., o Rįgoje dar 
dauginus.

— Užpalo parapija atsiran
da Aukmergės paviete ant pat 
kraszto Zarasų pavieto. Tai
gi czia nū lenkmeczio laiko 
labai daug burliokų užsivai
sino. Nekuriūs kaimus suvi- 
sūm burliokai užėmė, o kiti 
per pusę prie jų priguli, kitur 
vėl nors vienas burliokas ant 
veislės yra. — Per lenkmetį 
ten lietuviai drauge su ponais 
lenkais, bajorais priesz masko
lius ėjo, per tai daugel jų isz- 
siųsta buvo. Prieszingai Že- 
maicziūse buvo, nės ten lietu
viai priesz lenkus ir bajorus 
su maskoliais ėjo, per tai ma
žiau ten burliokų užvaisino.

Dėl Kauno pilies dar di
desnį aplinkui fortų ratą daro. 
Dabar jau siekia per mylią ir 
daugiau, nės daro fortus Rum- 
sziszkiūse, Raudondvaryje ir 
t. t. Kariumenės ten didelis 
subėgimas, per tai mieste mas- 
koliszkoji kalba vieszpatauna 
— pirmiau czia buvo viens po 
kitam du pilies komendantai 
vokiecziai ir per tai geresnė 
tvąrka (parėdkas). karumenes 
suvaldymas. Dabar girti 
maskoliai, ką tiktai nor, po 
miestą daro. Sztai neseniai 
viens Jansonas, urėdnįkas IX 
apsk|'iczio kelių surėdymo 
(putei soobszczeni^a), ręsta u 
rane su aficieria.is susipyko. 
Tie jį naktį ant ulyczios vijo, 
bet nieko nepadarė, nės diktas 
buvo, atsivijo į jo kvatierą su 
kardais ir ant smert sukapojo, 
visūse anūse namūse nakties 
laike baisų iszgąstį darydami. 
Aficieriai paskui naujam pi
lies komendantui maskoliui 
pasisakė, kad skandalą pada
rė, taigi už tai anūs ant kelių 
dienų ant atvoktb pasvadino, 

Mat, netrukus gal bus karė 
su vokiecziais, tai tegul sav 
aficieriai pabrajija, nėr* ką 
anūs už menką daigtą, kaip 
ūž užmuszimą vieno žmogaus, 
bausti (?). — Taigi maskoliai 
po Kauną brajija, o vokiecziai 
kiek galėdami nujima planus 
nū fortų, o paskui, norėdami 
maskoliams darbo uždūti, nu
rodo, atsiuntę isz Prūsų vėl 
atgal jiems planus, kad bėgai- 
szūtų, isz naujo dirbdami anūs 
fortus ir t. t.

,,Apžvalgoje“ 1892 m. atsi
randa straipsniai parodanti, 
kad jų rasztinįkai, o taippat ir 
to laikraszczio rėdystė kalbos 
gerai nežino. Sztai p. Jūk- 
darys rasžo apie „neženotą 
Onytę** (N 16 p. 128, II, 18 
eilė), o p. Ukinįkas Viensėdis 
apie „mergaites neženotas“ 
(N 17 p. 134, II, 23 eilė). 
Czia tūse žodžiūse baisiai daug 
klaidų atsiranda. Pirmoji 
klaida yra ta, kad turėtų būti 
atbulai „neženotos mergaitės“. 
Antra, kad tas žodis isz len- 
kiszkos kalbos suvisum klai
džiai paimtas, nės ans pridera 
ne moterims, bet vyrams, isz 
tos priežasties galėtumei dar 
sakyti neženotas arba tikrai 
lietuviszkai neapsipacziavęs 
vyras. Treczia, kad apie mo
teris, mergaites reikia saky
ti, jog jos yra neisztekėiusios.

„Apžvalgos“ rasztinįkai vėl 
be reikalo ir tai dar nesupras- 
daiūi keiczia svetimus vietų 
vardus ir taip vardą miesto 
Semireczensko (septynios 
upės) perdirbo ant Septinkal- 
bio, regis mislydami, kad tai 
toji vieta nū septynių kalbų 
(riecz) paeina (Apžv. 1892 m. 
N 18. p. 144. Straipsnis apie 
Tomską).

Ledams einant daugel upių 
nebegali pervažiūti, purvynų 
iszbristi, per tai žinių tą kartą 
mažai gaunate, bet netrukus 
vėl, lyg tie" led ai, pas jumis ži
nios plūsti pradės.

Szioje valandoje ledai ant 
Muszos praded* judėti, o van
dū augsztyn kilti,

------------------------- t-------------- -
Daktaras Jonas Karlaviczia, 

raszydamas apie knįgą profe
soriaus Antano Mierzyiiskio 
„Zrūdla do mitologii litewp- 
kiej“ raszo, kad tam autoriui 
trūksta žinių paftntų nū žmo
nių dalyke senovės lietuvių 
tikėjimo ir per tai tiktai tada 
viskas pasiaiszkins, kaip bus 
atspaudįtos lietuviszkos pasa
kos, nū žmonių M. Dovaino — 
Silverstravicziaus surinktos, 
kurias^ an‘s trumpame laike 
atspaudįs. v (Žiūrėk ,,Wisla“ 
1892 m. 935 puslapis). —

Žaltys.
f „

— Isz Prūsų Lietuvos 21 
d. Kovo. Žiema jau nor mus 
patikti, Nemuno ledas jau 
pradeda eiti, Jūrės ledas jau 
ir judinasi. Rodos busią szį- 
met dideli tvanai lietuviszkoje 
pakalnėje (Niedrung), ale ka- 
dągl abiejose pusėse Nemuno 
žemyn Tilžės dideli bei platus 
ir drūti volai suversti, tai van
dū, kaczeig ir kartais iki vir- 
ezaus volų pareina, tacziaus 
negal* persiveržti ir aplink 
gyvenantiems ūkininkams jo
kios blėdies padaryti. Ne
muno vandū vietose augsz- 
cziaus iszkilęs už aplink gu- 
linczias lankas ir todėl, jei 
kada srovė ledams beeinant 
volus perplesztų, baisiai daug 
blėdies atsirastų ir daug žmo
nių smertį vandenyje rastų.

Labai daug lietuviszkos 
szeimynos pereina <*dabar isz 
Maskolijos į Prusus. Kiti 
parsisamdo pas ūkininkus arti* 
rubežiaus, kiti keliauja tolyn 
įSztetyną arba kitur dėl darbo 
fabrikūse, kiti rūsziasi į Ang
liją arba Ameriką. Bet bėda 
ne visi nukanka palaimingai 
iki mierio. Vieni pinįgų ne 
turėdami tampa prusiszkos 
vyriausybės atgal grąžįti, o 
kiti neturėdami reikalingų 
praszpartų. Per vasarą dirba 
jie Prūsėse ir užsipelnę pinįgų 
keliauja ant žiemos vėl į Mas- 
koliją ir pasigabena drauge 
prusiszką kultūrą ir budus, o 

Ikitsai ir vokiszką kalbą. To*



Vienybe

ne

sua

inczios

vusio

įmonių 
linkiai

selijoje 
Czion

apie 
o tarpi

glaus užmirszta

ant 
reikės 
kasz-

rių vertų pamatymo 
shows“, o taipogi apie 
reikės izleisti ant stry 
garlaivių 
davimų.* - 
40 dol.

tais. Po kovai, kad pergalėto
jai italai ėmė klykauti, girda
miesi pergale, subėgę isz apie- 
linkių žmonės rado balutes 
kraujų, du lavonų, tris vos gy- 
vūjanczius, papludusins kraų- 
jūse pesztukus. Dviejų ungarų 
suvis nerasta. Sako kąd jūs 
užmuszę įmetė kur į mainas.

— Belgijojey konstitucijiąz- 
koje karalystėje, tiesu balsa
vimo turi tik . turtingesniejie. 
Jau raszėme, jog dabąr ir dųr- 
binįkai pareikalavo sav tos 
tiesos. Kadągi nepakakinta

k joje 
Gyve- 
Dhica-

— AfaskoUja. 
Gawręnskį, kaip 
szėme N. 10 Vienybės, pJ- 
ėmė maskoliai į arestantų:' Ii- 
gonbbtį dėl tolesnio tyrinėji
mo. Be abejojimo pasaky

kite, kad atrado, jog jis arba 
isz proto iszėj 
jį į beproczių 
pilna isžminczia, 
varys jį į Siberijų, kaip 
kartus papildžiusį 
labystę. . Ir tikrai, 
jis su pil 
tas nelabystes, vienok - apie 
iszsiuntimų jo į Siberijų : jau 
nė nekalba: prieszingai, turi
me tikėtis, jog vienų gražių 

apkalus jį savo meda- 
Ar tai gali būti į“ palę-

(tornado) 
ketvergę 

Mena
mų su
laikyti

Padegikų 
i prane-

tokią nė- 
odos, kad 

iszminczia darė

vyksta tankiai sumigsimai, 
tūm labjaus, jog svietą nemaž 
sukursto nekurie socijalistai.

Socijalistai įkalbinėjo dar- 
binįkams padaryti generalisz- 
ką straiką, jeigu nebus leista 
jiems visiems balsūti. Szie 
(darbinįkai) darė visokius 
demonstracijas ant ųaudos vi- 
Būtino balsavimo, o kad jiems 
buvo uždrausta tas, taigi ne
dėlioję (16 d. Balandžio) už 
pūlę ant major‘o Buls, iszda- 

tą paliepimą, baisiai jį 
sumuszė ir su policija Atbėgu
sia jam ant pagelbos pakėlė 
dideles pesztynes. Kitūse 
miestūse tą dieną taipgi buvo 
imtynės policijos su straikū- 
jancziais darbinįkais, kurie 
kaip kur viražų gavo ant po
licijos. Mieste Mons maiszti- 
nįkai susikirto jiagaliaus su

Keli dar-

— Serbija. Pirm keturių 
metų Serbijos karalius Mila
nas, besipykdams su savo pa- 
ežia ir pasidarius tėvynėje jo 
(Serbijoje) įvairioms parti-Idieną 

vienos ėjo už ka- Į Įiąisr

tautiszka gvardija 
binįkai užmuszti, o į porą de- 
szimezių smarkiai sužeistų. 
Su kariaunos pagelba valdžia 

įgavo viražų, bet socijalistai ir 
straikieriai nemislija apsileisti 
ir garsina, jog 1 dieną Gegu
žės patieksią „netikėtas daly
kus“. Ir dabar Mons‘e anar
chistai parūpino dinamito eks-

J°g J18 
ir tada paims 

namus, arba su 
tada isz-

ežią, 
dabar mergaitės jaunystės me
teliai pasibaigę, jog dabar 
moeziutę palikusi turės any
tos klausyti. Dyvyjaus -la
bai, kad dar ir Tilžės kraszte 
žmonės t?aip daug ir tokių gra
žių dainų ,su gražiomis gaido
mis moka, berods tai buvo 
tikt senespiejie, nės jaunesnio- 
jie jau vis dau 
szitų • mųsų iždų (skarbų) ' at
mintyje palaikyti. Dainavo 
labai daug, bueziau ir asz pri
taręs, ale bėda, turėjau savo 
jaunystę mieste praleisti dėl 
„civilizavojimo“, todėl nega- 

tacziau ir taip 
, kad dar lie- 
žgulti vokisz- 

kos civilizacijos tikt savo bu 
dus palaikę. Turime viltį, I 
jog ir jauniejie galiaus persi- 
tikrįs, jog szirdies ramumų 
vien tikrai lietuvisziose dai
nelėse, o ne vokiszkose, kurio
se mums. visai svetima dvasia 
gyvena, rasti gali.

Chronopolitanus.

Įėjau pritarti, 
szirdis džiaugė 
tuviai, kaczei" u

es Mi- 
iudota 
jztilie-

tūs tikietas už įėjimą ant įvai- 
„side 
^dol. 
karių, 

isz- 
sidaro 
žinke- 

o ir

i — Didi vėtra 
praūžė pereitų 
(13 d. Bal.) per miešti 
phis, Tenn. Daugelis na 
griuvo, negalėdami atsi 
priesz vėtros smarkumų 
griuvėsiūse apie 17 s 
smertį atrado, o į 50 s 
sužeistų tapo.

Už kelių minutų po prauži- 
mui vėtros atsirado mieste ug
nelė, kuri jau įbaugįtieims gy
ventojams da daugiaus baimės 
padarė. Blėdį, vėtroj ir ug
nelės padarytų, apskaito ant 
100.000 dolerių.

ralių, kitos prieszai, atsisakė 
nū sosto 6 d. Kovo 1889 m., 
pavesdama jį savo sunui Alek
sandrui. Kadąg

pilnų metų, tad paskyrė 
Jam taip vadinamus regentus, 
kurie valdytų karalystę,( kol 
anam karaliunui nesukaks 18 
metų, kada pagal Serbijos 
konstituciją jis galės?, kaip 
pilnametis, užimti sostą.

Pirm kokio laiko eks-ka- 
ralius Milanas susitaikė su 
savo paezia Natalija ir, sako, 
jie, o taipgi isz dalies ir mas
koliai prisznekėjo jauną ka
ralių atsikratyti ^regentus ir 
paežiam paimti Valdžią į savo 
rankas. Szis paklausė ir pe
reitos pėtnyczios naktį 
resztavojo savo globėjus re
gentus ir praneszė serbams,- jog 
nū szio laiko pats valdysiąs 

Iszalį be jokios regencijos. 
Savo pasielgimą jaunas kara
lius teisina tūmi, jog, valdant 
regentams, jis matė, buk Ser
bijos konstitucija ir ukėsų tie
sos buvusios paojuje, taip kad 
dėl panaikinimo pikto ne
buvo kitokios rodos, kaip pa
ežiam jam paimti į savo ran
kas valdžią, nors pagal 
karalystės konstitucijų, kaipo 
neturintis 18 metų (Aleksan
dras dabar 17 metų), to nega- t - • n . • ! i

— Hazleton‘e ir jojo 
linkėse nū nekurio laik 
ungarų (slovakų) . ir 
prietikiai buvo gana įtempti, 
vieni ant kitų sznairavo 
sinosi vieni kitiems. j 
nedėlių (16 d. Balandžio) tie 
nesusipratimai pasibaigė bai
sia kova, kuri atsitiko t 
nesville. Kovoje pasin

r kitų smulkių
- Isz viso pi 
Kelionė gelt: 

iu isz Buffalo į Chidag 
tgal kasztūs į 25 dol..

nevienam 
kasz- 

.rodos 
idami

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos
Artinanties visasvietineji pa 

rodai Chicago‘j 
ateina ant mįslių: „kiek 
tūtų tos visasvietinės pc 
atlankymas?“ Pakaki) 
nevieno savo skaitytojų 
vumų padūdame szių žinutę.

Idant apžiūrėti visų pa 
rodą reikėsią mažių mažiau 
šiai 10 dienų laiko (ti 
yra verto pamatyti), 
nimas per tas 10 dienų 
gė‘je kasztūsių į 25 
dol. už kambarį ir 1 į ui; valgį | jūs tame dalyke, Belgijoj^ į 
ant dienos). Už įėjimą 
parodos per visų laiką 
užsimokėti 5 dol., 5 do

kiti budu tad Vokietija ir ant 
Maskolijos kokių nors įtekmę 
daro.

.Tikosi man pirm kelii| 
dienų pribūti lietuviszkoje ve- 

Tilžės i apygardyje. 
buvo gerai galima 

J kaip lietuviai 
geriausiamje pakajuje ir san
daroje su y okiecziais gyvena 
ir su jais sėbrauja. * Berods 
jiems perdaug garbiai neisz- 
rodė, nės kaczeig mokėdami 
vokiszkai, tikt vien lietuvisz- 
|cų kalbų tevartojo, o anie tu
rėjo tūm pakajingi būti. Už- 
klykavo vokiszkos merginos 
kėlės vokiszkas dainas, kurios 
jokios įspaudos nepadarė. 
Tad susisėdo kelios moterėlės 
ir seneliai į kampų pas kakalį 
ir užtraukė lietuviszkas svod- 
bines dainas, apie marezios 
iszėjimų, atsisveikinimų nū 
moeziutė?, tėvelio ir seselių. 
Buvo labai jausmingos dainos, 
kitos linksminanezios mar-
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lausite. Teisybė, nelengva 
tai mums, katalikams, supras, 
ti, vienok galima tai sav pa- 
aiszkįti, atsiminus, 1) kad tai 
daro gudai, 2) kad Gawrons- 
ski‘s yra bedievis ir pertai ne- 
labjausias žmogus, 3) ant ga
lo, kad jis 5 kartus uždegė ne 
ką kitą, tikt katalikiszką se
minariją: jums jau žinoma 
yra, kad maskoliai abelnai 
sęelpia į nieką netikinczius ir 
nedoriausius žmones, jeigu tik 
tie prisideda kokiu \nors budu 
prie naikinimo katalikystės.

Dėl paaiszkinimo visų szitų 
gudiszkų nelabysczių turiu 
apraszyti pirmesnius atsitiki
mus. Varszavos* generalgu
bernatorius Gurka pirm szio 
atsitikimo buvo jau ant Kiel- 
cų vyskupo kun. Kulineki‘o 
labai perpykęs. Mat, perdėtas 
mokslinyczių aplankytojas, 
liepiant Apuchtinui, norėjo 
aplankyti ir katalikiszką 
Kielcų seminariją, nors ta sų, 
vis nepriguli nu Apuchtino, 

rtikt nū vidurinių dalykų mi- 
misterio. Vysk. Kulinski‘s 
atsakė, jog suvis negeidžia jo 
aplankymo ir raszo Gurkai, 
kad sulaikytų aną aplankyto- 
ją nū kiszimo nosies ne į savo 
dalykais. Tada Gurka per- 

•- pykęs raszo pas visus Lenki
jos vyskupus, jog turi priimti 
į seminarijas tą aplankytąją. 
Vyskupai jam atraszė, kad jis 

* neturi tiesos to reikalauti.
Vyskupas-gi Kųlinski‘s, kaipo 
jau pirmiaus tame dalyke pas 
Gurką raszęs, pasiskundė tie
siog ministerial. Galima su- 

. prasti piktumą Gurkos! Pra- 
i dėjo tūjaus kabįtis prie viso

kių niekniekių, reikalauti at- 
ž statymo nekuriu kunįgų nū 

seminarijos ir t. t... To-
7 * ! »' .

kioje-gi kovoje Gurka ir jo 
pati (garsi isz savo nelabys- 
ežių Marja Andrejėvna) viso
kius ginklus laiko sav už da- 
leistus. Užteks ežia primįti 
jų apsiėjimą 3 d. Gegužio 1891
m., kada suėjo 100 metų nū 
apgarsinimo naujos, pataisy
tos Lenkų karalystės konsti

tucijos.
Lenkai nenorėjo daryti ta

da jokių manifestacijų, vie
nok Marja Andrejevna norė- i 
; o parodyti, kad Lenkija dar 
nėra visiszkai Maskolijai pa- 
dūta ir kad jos pats (vyras) 
nebereikalo gauna kas metas 
po 60.000 rub. „dėl numalszi- 
nimo Lenkų maiszto“ (na ue- 
mirenije polskaho miateža). 
Vfat, caras jam dūda apart 
algos dar tiek ^pinįgų, koliai 
Lenkija nebus pripažįta už 
visiszkai nutilusią: Gurka ka- 
voja pinįgus į.delmoną (ki- 
szenę) ir, žinoma, ne taip 
greitai dar pripažįs Lenkiją 
už apmalszytą. Pertai liepė 
atspausti tam tyczia plakatus, 
paragidanezius prie manifes
tacijų ir siuntinėjo visiems, 
ypacz tiems, kurių už ką nors 
nekentė: paslaptiniams Gur- 
kienės agentams iszėjus, į 1-2 
adyną ateidavo kiti, padary
davo kratą (reviziją) ir radę 
plakatus, veždavo nelaimiu- 
gūsius į citadelę, kur daugy
bę be sūdo ir tyrinėjimo nu
žudė.........

Visi tie dalykai pasirodė 
sziaip: pas* vieną poną atne- 
szė agentai plakatus ir iszėjo. 
Jis plakatus bijaus sudegino. 
Kada atėję kiti agentai, norė
jo krėsti, jis klausia, kokią jie 
tiesą turi daryti pas jį kratą. 
Jie parodo Gurkos paliepimą. 
Tas viską suprato. Jiems be
kratant, nuėjęs į kampą per 
telephoną pasiszaukė žanda
rus, kurie nepriguli nū Gur
kos. Žandarams atbėgus, po
nas papraszė' idant jie tūs 
agentus perkratytų: perkratė 
ir rado pas jūs kelis szimtus 
plakatų! Kaltinįkai isz bai 
mės iszpasakojo viską, prisi
pažino, jog tai jiems Gurkie 
nė liepusi. Žandarai eina pas 
Gurkienę ir josios iszeinamoj4 
vietoje randa paslėptą spaus
tuvę ir atspaustus y plakatus! 
Žinoma, Marja Andrejevna 
netapo už tai įmesta į kalinę, 
vienok žandarai, kurių szefu 
yra generolas Brok‘as} susipy

ko su Gurka ir kada po neku
riam laikui Gurka darodinėjo 
carui, jog Lenkija dar nenu- 
malszyta, jog ji dar pilna vi
sokių revoliucijoniszkų gai
valų, Brok‘as prieszingai 
tvirtino, kad pati Lenkija yra 
rami, tikt gudiezka valdžia 
nesistengia tą ramumą užlai
kyti. Tada Gurka raszo pas 
Marja Andrejevną, idant ty
czia padarytų raaisztą. Po 
kelių^dienų žandarai sugavo 
keletą Gurkienės agentų, ku
rie po Paskevycziaus *) pa
minklu pakorė szunį: agen
tai vėl isz baimės turėjo pri- 
sipažįti, kad jiems tai Gur- 
kienė liepė padaryti. Nū to 
atsitikimo prasidėjo dar di
desni piktumai su Brok‘u.

Galima pertai suprasti, kad 
Gurka ir ant kun. vysk. Ku- 
linski‘0 užpykęs, stengsis vi
sokiais budais, kad ir nedo 
riausiais, jam atmonyti. Ka
da pasirodė, kad seminariją 
padėgė klierikas, Gurka tū
jaus raszo pas vysk. KulinsKį, 
jog jis savo vyskupystę val
dyti nemoka, nės tokius be
dievius ir padegikus laiko se
minarijoje. Dabar-gi gieda 
jau suvis adverniai: Gawrons 
ki‘s, sako Gurka, tai „velikij 
diejatel“, (didis darbinįkas) 
tai „muczenik idei“ (idėjos 
kankįtinis), uždegtas tėvynės 
meile, negalėjo ilgiaus kęsti 
to szirszių, bedievių, pravos- 
lavijos prieszų, miatežnikų ir 
t. t. lizdo ir norėjo visą tą liz
dą (t. y. seminariją) sudegįti!

Maskoliai paėmę Gawronskį 
į aresztantų ligonbutį, pradė
jo nū jo kvoszti, ar klierikai ir 
kunįgai neturi kokių užrube- 
žinių knįgų, ar nekalba, ar 
negieda, ar nedaro ką valdžiai 
prieszingo ir t. t. Gawrons- 
kis, kurio szirdyje užgeso visi

*) Paskevyczius — buvo tai len
kas, parsidavęs gudų valdžiai. Gu
dai jį padarę generolu ir grafu. Bu
vo jis nekartą vadu gudiszkos kariu- 
mėnės ir kovojo priesz Turkiją, Persi
ją, net priesz savo tėvynę Lenkiją. 
Už tai jam ir paminklą pastatę.

Dievo ir artymo meilės jaus 
inai, pradėjo skųsti visus, 
ypacz tūs, ant kurių buvo už 
ką nors sumykęs. Gudai da
ro antrą reviziją, bet vėl nie
ko neranda. Tada Gawrons- 
ki‘s pradėjo galvą dėti, kad 
policija jieszkoti nemoka: jei 
tikt gerai jieszkotų, tai turėtų 
rasti. Gudai treczią kartą 
apstoja seminariją su skaitlin
ga kariumene ir jau nū 
deszimts dienų krato ir taip 
krato, kad net klierikų szkap- 
lierius ardo ir žiūro, ar neras 
ten ko prieszingo savo caros- 
lavijai.

Keletą klierikų ir kunįgų 
iszvežė jau į Varna vos cita
delę, dar suvis nežinia už 
ką: nieko į seminariją nelei
džia, ir nieko neiszleidžia. 
Gurka-gi sėdi dabar Petropi- 
lėje ir skundžia carui vysku
pą Kulinskį: laukia kad caras 
lieptų Vyskupą iszvežti, K ei- 
cų vyskupystę isznaikįti, se- 
minariją uždaryti, kunįgus ir 
klierikus iezvaikyti, arba į 
Siberiją iszsiųsti ir t. t. Vie
nok pabaigoje Kovo mėnesio 
(apie 20 dieną) atvažiavo į 
Petropilę senas Gurkos he-, 
draugas^ generolas Brok‘as, 
žandarų szefas, kuris buvo 
prie revizijos pats ir garsiai 
tvirtina, kad seminarijoje ne
rado jokio politiszko prasi
kaltimo ir kad neteisingai isz
vežė tūs kunįgus ir klierikus. 
Nežinia tikt, kurio caras la- 
bjaus klausys, kuriam labjaus 
tikės; neužilgio pamatysime.

Kas link Gawronski‘o, dar 
nežinia, ką su jū padarys: jei 
matys, kad dar jiems kokią 
naudą gali atneezti, tai jį isz- 
teisys; bet jeigu nesitikės isz 
jo jokios naudos, o bijos 
idant tas neiszpasakotų jų ne
dorybių ir neatszauktų save 
neteisingų skundimų ant sav< 
buvusių draugų ir perdėtinių 
tai be ab'ejojimo n ugrus jį 
Siberiją ar kur kitur, idan 
neturėtų progos to pądaryt 
Tū tarpu-gi vadina jį „veliki 
diejatel“ ir „muczenik idei“.

Ant,



TmfcBi Andms.

Po kelių dienų AncĮrius bu
vo paszauktas į dvarą. Baro
nas jam praneszė, kad jam 
veik reiksią malkų perkup 
ežiui parodyti savo aprubyje, 
kokie yra kertami medžiai.

„Asz pats nevažiūsiu“, po
nas sakė. „Tu / man esi iszti- 
kimas žmogus ir pats žinai, 
kaip reikia padaryti“. Pir- 
miaus isz tokio pono užsitikė 
jimo ikndrius būdavo Idbai 
nudžiugęs, dabar jis stovėjo 
kaip ir nusigandęs.

„Nu, Andriau, ar jau esi 
ęav apsirinkęs patinkamą mer-

?du
are

nių 
ojo

ini

un- 
pa 
ftig*dam jo užklausi.

„Dar gėrai nežinau“, And
rius paraudonavęs kfftsakė.

„Nu, pasirūpink. Asz no- 
rėcziau tavo svodboje būti“.

Andrius, jausdamas savo 
•zirdyje piktumu pats ant sa
vęs, iszėjo. Pono įeiti kėj imas 
uždegė jo szirdį ir jo smage
nts. Pirmiaus linksmas vai
kinas, dabar vaikszczioja ty
lus ir susirūpinęs. Nū Gran
do jis szalinosi, o kad sykį su 
jūmi susitiko ir senis pažįsta- 
maa užklausė, kodėl taip yra 
susirūpinęs, tada Andrius at
sakė, buk jis turėjęs nepriim- 
numų su miszko vagimis. — 
Taip yra su žmogumi, kurs 
norėjo tapti neteisingu ir 
miszko vagimi: — Tiktai prie 
Anytės jis buvo linksmas. 
Kada jis prisižiūri n ėjo skais- 
tulės degancziosna akysna, ta
da jis užmirszdavo visą pa
gaulę, tada jis sąprotaudavo: 
„dėl jos asz esu pasirengęs ei
ti ir ant smerties!“ Bet daili 
mergina su jūdais plaukeliais 
ir žėrincziomis akimis visad ♦ . . . *. iszmanė įkvėpti piktas mislis 
jo szirdyn.

Dieną priesz Jonines atva
žiavo malkų perkupczius, ma 
<as, storas vyras, auksinis va- 
landininko szniurelis kabojo 
jam ant pilvo, paraudusi no»

ba-

sis ir apgautingos akys pūszė 
jo veidą.

Andrius, per kiaurą dieną 
dirbo su žmonėmis miszke, 
kertamus medžius žįmindainas 
ir parodydamas. Tada ji 
nepasiekė savo tikslo. Vak 
žmonės veik skubi/nOsi namon 
nėsa szį vakarą buvo Joni 
vakaras ir tą vakarą didži 
dvaro ponas kas metą iszkel- 
davo linksmybę dėl darb 
kų, todėl žmonės ir skubinosi 
ten. Andrius su perkupcziumi 
paskui žmones pamažu žings
niavo namon. Andrius buvo v

, labai nubudęs. Dabar — taip, 
dabar jam buvo pirmas žings- 
nys žengti ant neteisybės kelio, 
o szis pirmas žingsnis yra s 
klausias: po pirmam kiti 
tys savyje randasi, 
perkupczius palen 
žingsnį.

Malki| perkupczius pradėjo 
sznėkėti apie ponų neteisybes 
ir žmonių- nuskriaudimą. — 
Vakar jis su kokiu ponu 
ręsis apie amonių nuskria idi- 
mą. Bet Andrius to než 
jo, tiktai klausėsi perkbp 
cziaus sznektoje su pasini 
mu. Kas nori vaikszcz: 
nūdėmių (griekų) keliais, 
nori tikėti ir neteisybėms, 
gu szios sziek tiek iszteisina 
negerus jo darbus. Perkup
czius suprato, kad jo auka tai
kosi papulti ant meszkerio^ 
Jau jis neabejojo, kad jam 
szį vakarą pasiseks padaryti 
svarbų veikalą,) kas jam 
teiks daug naudos. Jau 
du parėjo namoiv Po liepai 
buvo apdengta skūmė su 
kariene. Andrius meldė įve- 
tį, tegul paragauja Dievo 
vanos. Tai p-gi j is J pats • 
sėdo ir pradėjo valgyti, 
lume atsigarsėjo Joninių dai
nos. Andriui pūlė į ga vą, 
kaip linksmai jis pirmesnipse^ 
metūse perleisdavo Jdnihių 
vakarą, o dabar —. Jis pradė
jo kariauti savyje ir prismiu- 
rėti į perkupezių;

„Taip mano drauge 
liaus traukė perkupczius savo savo mylimąjį sūnų ir meldė

kalbą, „kad tamsta butum | Dievo, kad Jis jį meilingai sau- 
protingas, tad tamstai žvangė-; gotų nū viso pikto. Jis matė 
tu auksiniai pinįgai ir tams- motinos iszbalusį, rukszlotą 

, tai daugiau nereikėtų sunkiu 
i prakaitu pelnyti dūną. Sze 

tamsta mario ranka ir tad pa
klausyk protingo žodžio“.

Andrių perėmė netikras 
džiaugsmas, jis jau norėjo pa
imti perkupcziaus ranką, bet 
ūmai, tarsi nū perkūno trenk
tas, jis susilaikė, jo akys pla- 
ežios pasidarė, o jo visas kū
nas pradėjo drebėti. Isz- 
bliszkusi moteriszkė su su- 
rukszlotu veidu ir meilingo
mis akimis, t^rsi gyva, stovėjo 
jo akyse — o ten ant jos, ant 
jo motinos vempiamos kėdės 
sėdėjo perkupczius ir skutyno 
jį ant neteisybių ir vagysezių. 
Andriui rodėsi, tarsi szventa 
motinos stovyla jam pasirodė. 
Visas oras aplink jį ,rodėsi 
ugnia pripildytas, jo szirdis 
suspausta; jam rodėsi, * kad 
kas jam nori galą padaryti. 
Ne, jau ežioje vietoje jis ne
drįso pradėti .neteisų darbą. 
Jis pasikėlė nū kėdės, jis dau
giau negalėjo kęsti savo aky
se neteisų žmogų. 1

„Szis vakaras mums yra 
linksmybių vakaras“, jis tarė, 
„apie reikalą sznekėsime kitą 
sykį; dabar noriu pasidžiaug
ti.“ Jis - atstraukė, bet jam 
visai nebuf 
bės. Jis 
vaikszcziojo paežerių ir pas
kui grįžo namon. Valgis nū 
skūmės' buvo nukūptas, bet 
motinos kėdė dar ežia buvo. 
Žmonės buvo < iszvaikszczioję, 
perkupczius jau miegojo. 
Andrius atsisėdo po liepa, o 
jo pryszakyje stovėjo motinos 
kėdė. Andrius atsiminė, kad 
serganti motina, ant szios kė
dės buvo sėdėjusi paskutinį 
sykį. Taigi tada buvo vasara 
ir szventdienis vakaras. To- 
kūmoje merginos dainavo, bet 
gera motinėlė sėdėjo iszbalusi 
ir negalinga, o sunaus ranką 
laikė savoje. Jos akys buvo

no-

ioti 
tas 
jei-

be jokio mierio

SU 
jie-

va

do-

fo

tfeidą, jos akis pilnas meilės, 
i girdėjo jos motiniszką balsą:

„Palikk visados gūdingu, 
mano mylimiausias vaike, ir 
saugokiesi, kad tu neįpultum 
į pagundinimą. Buk visados 

; teisingas ir isztikimas mųsų 
ponui, jis yra daug labo da
ręs dėl mųsų. Asz danguje 
melsiu Dievą, kad jis tavę 
saugotų ir užlaikytų ant kelio 
iszganymo, ir džiaugsiūsi, jei
gu tu busi geras ir teisingas“.

Ir dabar veizi motina ant 
savo sūnaus,, kaip szis nori 
tapti i vaginii ir neteisingu. 
„Ak, melsk užmanę Dievą, 
mylimiausia matule, asz vėl 
noriu būti geru ir teisihgu 
žmogumi!“ Jis po liepai pū- 
lė ant kelių ir meldė Dievą 
karsztai ir szirdingai. Kada 
jis atsikėlė, tai jis jautėsi liū- 
su ir lengvu, jo szirdis buvo 
atliūsūta kaip nū sunkiausios 
nasztos. Žvaigždės spigulia- 
vo maloniai ant dangaus ir 
džiaugėsi piotinėlės dvasia ir 
laimino savo sūnelį. — An
drius dar valandėlę liko bes
tovįs, ąulink jis veikiai pra
dėjo žengti. Jis norėjo dar 
ežį vakarą pasznekėti su Any- 
te. Dvaro iszkilmingoje pū- 
toje jis ją pasitikėjo rasti.

Jis ją ten ir radb. ' Kitos; 
merginos pynė vainiką senam 
baronui, bet Anytė stovėjo 
atstu nū ji| ir sznekėjosi su 
senu dvarponiu. Andriui tas 
ųepatiko. Andrius palaukė. 
pūszalyje, pakol liko besto
vinti viena Anytė. Jam rei
kėjo ilgai Jaukti, pakol pri
siartino laikas prie jos prieiti.

„Asz j norėjau su tavimi, 
Anyte, pasznekėti;“ jis pra- 
szneko nugurusiubalsu. Skais- 
ežiai merginai prisiartinant, 
jis nublanko it koks lavonas.

„Ko tu nori?“ ji užklausė;
„Asz tav norėjau pasakyti, 

tad asz esu turtingas.“
Jos akyse vėl pasirodė žė- 

rūjanti ugnis.
to- pilnos asžarų, kada ji laiminoH 

1
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>,Ar teisybė, mano gerasis, 

mylimasis Andriau?“
„Taip, Anyte. Asz esu 

turtingas. Man yra sveiki 
nameliai ir mano szirdį ne
spaudžia nūdėmių sunkybė! 
Man yra mano stubelė, kur 
galiu gyventi tyliai ir laimin
gai. Jei tu nori būti mano 
pati, tai asz tavą mylėsiu ir 
saugosiu kaipo savo akį, bet 
asz niekados nebandysiu) ei 
nant piktu keliu, tavę įgyti. 
O dabar, Anyte, asz tavęs pas
kutinį sykį klausiu, ar tu tik
rai nori būti mano pati?“

„Tu, Andriau, esi niekszas; 
tav stokoja drąsos!“

„Kas pasideda pagumdoms, 
tas yra niekszas; kas jas per 
gal>> tas yra stiprus tr drąsus“.

„Tu sziądien esi savotisz 
kas. Ryt tu sznekėsi kitaip.“

„Niekad, Anytė. Bet tu 
neatsakiai ant mano neklau
symo. Matai, asz tav nega
liu dūti lepnų gyvenimą ir di
džius turifas, bet asz tav au
kauju nūszirdžią meilę. Die
vas žino, ant kiek tu esi man 
mylima, Anyte. Eik pas ma
nę. Mudu gyvensiva tyliai ir 
laimingai. ' Dievas mus pa
laimins“.

Anytė buvo nubalusi, ji 
drucziai stovėjo, sucziaupus 
lupas. Jos veidas mainėsi.

l„Ne, ne, niekados pa*s tavę 
neisiu, kad tu kvailame su
pratime sviedi (meti) szalyn 
savo laimą! Dūk man pinį- 
gų, daug pinįgų, kitoniszkai 
tavęs nenoriu nei žinoti!“ ji 
asztriai atsakė.

„Ar tai tie yra tavo pasku
tiniai žodžiai?“ Andrius už
klausė. Jo balsas drebėjo.

„Mano paskutiniai žodžiai!“
„Tai gyvenk sveika, Anyte, 

tegul tavę Dieva* apsaugoja“, 
jis sakė ir stengėsi eiti 
kaipo užgautas 
jis vaiksztinėjo po 
jokio tikslo ne 
peszcziai buvo jam kelevėdžiu. 
Akys jam degė kaip liepsho- 
janczioje ugnyje; tos 
jszdžiuvusięs, nė viena 

" szalin 
žvėris. Ilgai 

miszką be 
vienas — ru-

buvo
aszą

rėlė neridėjo per jo skrūstus, 
bet isz jo krutinės iszsiveržė 
balsas, kaipo mirsztanczio 
paskutinis kvėpavimas.- Ta
da jis. kiek.atgyjo ir greitu 
žingsniu pradėjo eiti tolyn. 
Dar jam buvo viena vieta, kūr 
jis galėjo iszlieti savo szirdies 
skąusmus. Veik jo akyse pa
sikėlė baltos sienos. Tai bu
vo kapinių namai. Jis perli
po per tvorą ir eina pro jūdus 
kryžius pirmyn pas motinos 
kapą. Ten jis apsistojo ir, 
raūkas sudėjęs, sznabždėjo:

„Acziu tav, motinėle, asz 
dar likau gūdingu, bet asz esu 
taip labai labai nelaimingas!“

(Dar neviskas)

Leonas ffll M szalyss.
2>(iraszė kun, J. R.

(Tąsa.)
Jau ne sziądien Maskolija 

pradėjo rūsztis prie ateinan- 
czio Rytų tikėjimų suvienyji- 
mo. Bessarabijoje 2.000.000 
Rumunijos gyventojų turėjo 
savo tautos vyskupus ir ypa
tingas savo apeigas; Maskoli
ja davė jiems savo vyskupus 
ir slaviszkas apeigų knįgas ir 
apie 400 bažnyczių isznaikino. 
Ji siuntė szimtus tukstanczių 
rublių į Bulgariją ir Makedo
niją ant mokslavieczių ir 
cerkvių įsteigimo, kurios savo 
puikia iszvaizda pereina kar
tais tokias pat Europos mok- 
slavietės. Todėl ir kunįgija 
tose szalyse jauczia nemažą 
patraukimą prie Maskolijos. 
Ant kalno Atlios maskoliai 
labai d ai Ii ai,, atėmė nū graikų 
szvento Panteleimono kliosz
torių, o neilgai trukus ir ant
rą iszstatė ant szitos svarbios 
stratėgiszkos vietos. Ale szi- 
tų zokonįkų pasielgimas, ku
rie szinitais atvažiūja ežia isz 
Maskolijos, yra visiszkai sa- 
votiszkaS, tūjaus užtėmyti ga
lima, kad tai vyresniejie ka
reiviai slepiasi zokonįkų ru- 
būse; taigi ir sveikina jūs 
kaipo kariaunos vyresniūsius. 
Kliosztoriauš sienos pąpūsz- 

tos yra abrozais isz kareivių 
gyvenimo ir pagal visos isz- 
vaizdosjis iszrodo keleiviams 
labjaus panaszus į kareivių 
namus, nekaip į kliosztorių. 
Georgijos egzarchatas, kurs 
savyje turi 24 vyskupystes, 
seniaus buvo visiszkai liūsas ir 
nieko nepriklausydavo. Bet 
kaip tikt Maskolija užėmė 
szitą krasztą, egzarclia tūjaus 
paliko Petropilės sinodo są
nariu, senąją hiejerarkiją at- 
lųainė, prisuntė savo tautos 
vyskupus, o drauge su jais ir 
slaviszkas ^poigų knįgas. 
Isznaikino apie 700 cerkvių, 
o tai isz priežasties stokos ku- 
nįgų naujų apeigų, tikėjimo 
dalykus daleista mokįti tiktai 
gudiszkoje kalboje. Masko
liai paėmė taipo-gi į savo 
prieglobą ir katalikosą (pat: 
rijarką) su priklausancziais 
jo Armėnais. Tūs paežius 
darbus ir užmanymus masko
liai pradėjo ir anapus Kauka
zo rubežiaus. Antijochija 
iki 1824 metui vieną tiktai 
teturėjo patrijarką. Jei kata
likų vyskupų būdavo nemažai 
ir jeigu jie turėdavo didesnę 
galybę* tai patrijarkos valdžią 
gaudavo katalikai; bet kada 
Romos prieszinįkai pergalėda
vo katalikus, tada į patrijar- 
ki| sostą įsiverždavo jau at
skalūnas. Apie augszcziaus 
minėtą laiką viens po kitam 
sėdėjo an į szito sosto keletas 
dievobaimingų katalikų. Pri
veikti photijonai (kaip iki 
sziam laikui vadina atskalū
nus) meldė pagelbos isz Bi
zantijos, o Anglijos ir Masko
lijos paremti, gavo sav antrą 
patrijarką. Nū szio laiko vi
si atskalūnų vyskupų sostai 
lieka graikų rankose, patri
jarką taipo-gi graikai apren- 
ka ir žinoma, visados graiką. 
Ale 1) daugumas Syrijos gy- 
vętojų ant to žiuri labai sznai
vomis akimis ir įvairiais bu
dais stengiasi savo tautos sū
nūs ant patrijarkos sosto 
pasodįti. Maskolija labai 
dailiai pasinaudojo isz tų ne

sutikimų ir savo szalinįką isz- 
augsztino į patrijarkos vietą. 
Palestinoje kunįgija ir gyvę- 
tojai, kurie arabų kalbą var
toja, taip gi yra užsirūstinę 
ant graikų, kurie veržiasi į jų 
kliosztorius ir-vyskupų sos-, 
tus; graiksms-gi. netinka 
karszta ir szi rd i n ga meilė Je- 
rpzolimoR s patrijarkos dėl 
Maskolijos; jo priesžai susi
tarę norėjo jį numesti, bet pa- 
trijarka isz varė didžiausius 
savo nedraugus: vieną ąrci- 
vyskupą, 4 kliosztorių per- 
dėtinius ir keletą zokonįkų. 
Iszvyti tūm tarpu gavo pa- 
gelbą nū Bizantijos patrijar
kos, o paremti dar turkų po
licijos, jie iszlaužė užrakytas, 
kliosztorių ir bažnyczių duris, 
isz kurių buvo iszgįti,.ir vėl 
užėmė savo vietas. Tasai at
sitikimas atszaldė biskį Jeru- 
zolirnos patrijarką, ale dabar 
stoja prieszais jį vienas rusų 
kliosztoriaus perdėtinis ir bū
tinai reikalauja, idant jis at
sižadėtų savo valdžios; o tūs 
reikalavimus savo laike pat
virtino rusų laikraszcziai. Pa
lestinos draugystė, kuri jau 
10 metų kaip įsteigta, savo 
darbsztumu labai daug pa
dėjo maskoliams viską paim
ti į savo rankas. Prie tos 
draugystės priguli visųpir- 
inu caras su cariene ir didie- 
jie knnįnaikszcziai; o visi tur

tingiausi gyvętojai ir vyriau- 
siejie rėdo perdėti n iai skaito 
už pirmąją priderinę ir di
džiausią laimę pasilikti jos są
nariu. Tai-gi galime supras
ti, kokia yra szitos draugys
tės galybė 2). Draugystėj- 
steigė mokįtojų seminariją, 
kurios vadovai visi pabaigė 
mokslus dvasiszkoje Maskvos 
akademijoje; visoje Palesti
noje, Syrijoje ir Mažojoje 
Azijoje naujos mokslavietėS 
dygsta, kaip grybai po ąziltam 
lietui, o kiekviena isz jų turi 
apstų knygyną, kuriame dau
giausiai yra maskoliszkųjų 
knįgų. Draugystė be per
trūkio perka kaskart didės-
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nius apskriczius žemės, stato 
puikius rumus, kuriūse įtai
so kbosztorių, ligonbutį ir ke
leiviams prieglaudą. Drau
gystė prisiunczia kasmet pat-,

mat, kur tautos per . nesutiki
mus su graikais dar nepasida
vė maskolių geidimais, ten 
auksas pergalėjo žmonių szir- 
dis. Jei nekurtose vieszpa-

rijarkai 16.000 rublių ant Pa'
taisymo jo cerkvės, nūlatai 
įrengia naujas szventnyczias,

tystėse gyvętojai labai nenp-
kenezia savo tvirtos globėjos, 
tai taipogi nemažas yra pne

kurioje skamba slaviszkos jos prisiriszimas ir patrauki- 
giesmės iszkilmingai ap-^lhas kitų gaivalų. Maskolija 
▼aikszcziojamų apeigų ir ku turbut jauczia savo galingą
rios priklauso vien tiktai Pet įtekmę Pytų szalyse, jeigu at-
ropilės sinodo, o sinodas jau sirado jau ir bažnyczių suvįe-
nesykį buvo pakėlęs kiaušy- 

maą apie uždėjimą slaviszkos
nyjimo projektas, rods peno 
Poliedonoscevo sustatytas, vi-

debesiai apdengė Balkanų 
kalnus ir pakalnes — ir isz 
karto nubudo graži seniaus 
Graikija; o ten anoj4 pus4 ma
rių ant Azijos žaibūja ir ak
menimis trenkia, kartais tikt 
saulės spinduliai -prąszvysta 
isz vakarų kraszto — žmonės 
sveikina jūs džiaugsmo asza 
romis ir prispausti l visokiais 
nubudimais szaukia: „isz tea 
mųsų iszganymas!14

Ir nebereikalo. Leonas 
XIII paezioje savo vieszpata- 
vymo pradžioje raszė pas kar-

vyskupystės Palestinoje. Mų
sų sz v. Pranciszkaus/zokonį- 
kai labai atsargiai turi ten 
elgtis, nės jūs iszstumia jau 
isz tos vietos, kur Vieszpats 
mųsų Jėzus Kristus laikė pas
kutinę vakarienę ir isz baž
nyczios szv. Marijos Panos 
grabo; uždrausta jiems taipo
gi miszias laikyti ten, kur už
gimė mųsų Iszganytojas. 
Idant dar labjaus galėtų su
varžyti katalikų įtekmę Rytų 
szalyse, Rumunijos vyskupas 
Melchizedekas isz Romano, 
mokįtinis dvasiszkos Maksvos 
akademijos ir didis Maskob
jos szabnįkas, įsteigė draugys
tę „Orthodoxia‘4, kuri sten
giasi sujudįti fanatizmą at
akai unų szirdyse ir dabar jau 
turi nėmaž szabnįkų ant Bal
kanų pussalės ir Azijoje. 
Szitų dviejų dfaugysezių 
darbsztumas skaudžiai nžga 
vo szirdis mųsų vyskupų ir 
missijonoriią ir labai palinks
mino gudiszkus laikraszczius, 
taip kad dabar maskoliai su 
didesniu darbsztumu pūla 
prie szito darbo. Į tolymąją 
Abissiniją jie nusiuntė savo 
abrozus, o ne poilgam misai- 
jonorius su kazokais (Aszi- 
nov) ii* 20.000 raudonųjų 
jiems ant pasžalpos. Nenu- 
sidavė jiems tas darbas, ale 
ir neatliko be vaisiaus, nės 
Egipto koptų szirdys labai: 
palinko prie Maskobjos. 
Vienu žodžių sakant, visos 
Rytų tautos turi viltį, kad jas 
yien tikt Maskolija iszbūsūs:'

siems jau žinomas ir vai 
„russkij dekalog44

du 
(deszimts 

maskolių prisakymų) pramin
tas. Pagal szitą. projektą: 1 
Kova tarp Maskobjos ir Aus
trijos yra tiktai laiko klausy
mu; 2 ir 3 atimtos nū Aus 
jos žemės turi būti Rūmu 
jai ir Serbijai padalįtos; 
Czarnogorijos 
bus Serbijos 
katalikų dinastijos turės p 
leisti eavo sostus pravosl 
niems^valdonams; 6. Konst 
tinopob.** Graikijai priguL., 
7 Balkanų vieszpatyszczių ka- 
riumenė prisiekdama prižadės 
caro klausyti; 8 PetropHės si
nodas užsiims suvienyjimu 
atokių lūmų bažnyczių su Bi-

ui- 
ni-

kunįgaisįjtis 
karalium

Bizantijoje 
senodas;

5 
er- 
av
in
ės;

j ; y tas 
susirinks

10
aro

meta 
szveneziausias 
graikų bažnyczia liks po c; 
protekcija 3.)

Tūm tarpu szitų naujai 
gimusių tautų laikrasžca 
sznekėdami apie savo reikalus, 
labai gerai supranta bu 
sąvo bažnyczios ir žmonių 
dėjimą; taipogi aiszkiai ii 
„garbingus44 Maskobjos už 
nymus ir norus —- ir jū b 
smiaus sveikina kiekvieną 
szvento Tėvo žodį, kiekvieną 
jo darbą, pradėtą* dėl Rytų 
bažnyczių naudos; persitikri
nimas, kad tiktai vienybe su 
Roma gali jūs apsaugoti 
naujo jungo, kaskart labj

at- 
iai,

Iną 
pa- 
a to
Ba
lk

nū 
taus 

platinasi tarp jų. Kas n ila- 
tai skaito jų ♦laikraszczius, 
taną rodos, kad baisus įūdi

dinolą sekretorių, kad tėvisz- 
kai rupįsis apie (Rytų bažny
czios reikalus, idant jai sūgrą- 
žįti senoviszką gyvybę ir pra
kilnumą. Tūs žodžius ir pas 
kiaus nesykį atkartojo įvai
riose aplinkybėse atvažiavu
siems į Romą Rytų vysku
pams ant vieszų audijencijų 
ir privatiszkai, raszydamas 
pas jūs laiszkus. Savo raszte/ 
pas Petkovą, Trakijos Apasz 
tobszką vi k arijų taip stiko: 
„džiaugdamiesi jaueziame, jog 
tu stengiesi pasiekti tai, kas 
labjausiai pritinka tavo urė
dui ir kas patinka mųsų trosz- 
kimams. Kadą gi toks yra 
žmogaus prigimimas, jog vi
somis spėkomis stengiasi įgyti 
tai, ko jis trokszta, pertai ne
abejojame, jog nesigaili jokio 
darbo, idant pasiekti siekius, 
kuriūs savų laiszke iszreiszkei, 
ypatingai-gi — idant tie žino 
nės, kuriūs skiria nū mųsų at 
skalunystė, \ vienybės prięp- 
laukoje ramybe džiaugtųsi. 
Žinok, jog ir mes nūlatai 
karsztai meldžiamės pas Die- 

.vą, idant tai laimingai pasi
sektų, ir kad mes, lygiai kaip 
tu, apie * tai rūpinamės?4. 
Taip isztikro: silpnos žmogaus 
spėkos, Dievo malonės parem
tos, daro didelius daigtus; di
deli Bažnyczios pergalėjimai 
visados buvo pirm to iszpr^ 
szyti nū Dievo per karsztas 
maldas. Maldos už atskalū
nų atvirtimą prasidėjo Bažny- 
ežioje jau nū pat pradžios at- 
skalunystės, vįepok visokios

draugystės ir susivienyjimai 
tam tikslui dauginasi ypacz 
mųsų laikūse. Mete 18^1 pa
kilo tokia draugystė Brusse- 
liję; 1855 — mieste Bourges; 
1859 m. Vokietijos vyskupai 
visose vyskupystėse prisakė 
melstis už suvienyjimą Rytų 
atskalūnų su katalikų Bažny; 
ežia; kitur tame pat laike 
įsteigta tapo draugystė szven- 
«to Jūzapato. Kunįgaikszt’s 
Jurgis Szuvalovas, .atvirto 
prie katalikystės 1856 mete, o 
įstojęs į Barnabitų. kboszto- 
rių Lombardijoje, labai nu
džiugo, radęs įstatymūsd to 
kbosztoriaus priderystę mels
tis prie szv. Marijos Panos 
Nekalto prasidėjimo, dėl at
skalūnų atvirtirao. Jo dar
bais įsteigta tapo atskyri Szv. 
Marijos P. garbintojų brolys
tė, 1872 mete popiežiaus Pi
jaus IX patvirtįta ir . atlaidais? 
apdovanota. Leonas XIII 
pagiria visas tas draugystes 
ir kitomis dar maldomis ap
dovanoja; jo taipogi patvir
tįta tapo naujai įsteigta „drau
gystė maldų už atvertimą Ry
tų atskalūnų prie katabkisz- 
kos vienybės44 1890 mete. 
Tai pergandino grąikiszkus, 
rumuniszkus j ir gudiszkus 
laikraszczius (kaip „Novoje 
Vremia“ ir kitus). ’ Negana 
to ęjztai kyla visas zokonas, 
kuris visus savo nūpelnus au- ; 
kauja ant atskalūnų atverti
mo. Dvasia szventa, nūlatai 
gaivinanti Bažnyczią szv., pa
traukė dievobaimingą Lenki
jos karmelitanką prie įsteigi- 
pio naujo kbosztoriaus ir to
liai jos nenutildė, kobai, po 3 
metų kovos su paezia savim, 
neperstatė savo užmanymo 
kardinolui vikarijui. Jam 
daleidžiant 1888 metu įsteig- J 
tas tapo kbosztorius szv. Bri/ 
gytos „perpetuae adorationis 
reparatricis „ pro schism ate“, 
į kurį įstojo ir gudės. ? Tame 
pat mete apturėję popiežiaus 
užtvirtinimą, sesers szv. Bri- 
gytos įsteigė naują savo 
klįosztorių Jeruzobmoje,
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Patsai Leonas XIII neap
leido progos paragįti visą ka
talikiszką svietą i.. 
atskalūnų atvirti m ą.

melstis už 
Mete 

ukstanczio me- 
avų apasztolų

1885 pripūlė 
tų j ūbi Įėjus si 
ir globėjų — 
liaus ir Method 
vas enciklika 
nūs“ priminė s 
laiko popiežiai 
pinosi apie apasztoliszkus dar
bus tų — dviejų szventųjų ir 
jų tikrų įpėdinių. „Kadą gi ir

ijaus. Szv. Tė- 
„Grande mu 
Javams, kaip to 

globėjo ir ru-

so Leonas XIII,sziądien“, ras 
„tautos tos reik alau ja dauginus, 
kaip kitos, mųsų piemeniško 
rupesezio ir prieglobos,, nie
ko taip karsztd negeidžiame, 
kaip matyti visas jas 
vienybėje sujųng 
jų laimės didžių i 
siu pamatu“. Tą.savo siekį ir 
tūs savo norus szv, Tėvas turi 
viltį iszpildyti per užtarymą 
szv. Kirylio ir Methodi/aus 
pas Dievą mielaszirdingiausią. 
Pagaliaus, liepdamas visoje 
Bažnyczioje apvaikszczioti at
mintį tų szventųjų, Leonas 
XIII taip sako: „ant galo, no
rime, idant vjsi melstųsi pas

Kirylių ir Methodijų, 
idant per savo larpinykystę 
pas Dievą butų visiy Rytų 

• bažnyczių globėjais, idant isz 
praszytų nū Dievo visiems ka
talikams tvii 
įėjimą, o ats 
susivienyjim 
tikros liūsyl ės“., Tas kriksz- 
czionystės Tfevo balsas pada
rė didelę įtekmę katalikų szir- 
dyse. Kada nesuskaitomos sla
vų minios traukė isz visų sza* 
lių į Velehradą dėl atidavi
mo pagėdonės szventiems sa
vo patronams ir į Romą dėl 
padėkavojimo Popiežiui, 
įsteigta tapo „Apasztolyetės 

^Sžv. Kiryliaus ir Methodijaus“ 
"Brolystė, pastatyta tapo Bul
garijoje 
vardan tų szventųjų ir įtaisy
tos tapo vienos maldos už at 
skalu nystėi 
abejonės isjz tos paezios I prie
žasties Leonas XIII praplati-

tvirtoje 
gtas, kuri yra 
ir atvangiau-

■ szv.

vo /p

rtumą ir iszsitu- 
kalunams malonę 
o su katalikais ir 

■ i ieletas bažnyczių

atvirtimą. Be

no po visą Bažnyczią garbini
mą szventųjų graikiszkų Tė
vų: Kiryliaus Jeruzolimiszkio, 
Jono Damaskeniszkio ir Ki- 

c

ryliaus Aleksandriszkio, pri- 
pažydamas j ės Bažnyczios 
daktarais ir liepdamas kunį- 
gams imti szv. Joną Auksa
burnį kaipo pavyzdį Dievo 
žodžio apsakinėtojo, ragina 
mus tyrinėti graikiszką baž- 
nytiszką raezliavą ir pats 
mums rodo tame dalyke ke
lią; patsai, didis graikiszkos 
raszliavos žiniunas, augsztai 
pakėlė jos mokslą savo įsteig
tose Romo angsztesnėse mok- 
slinycziose. Ypatingai-gi rū
pinosi apie graikiszką 7^fez v. 
Athanazijaus kollegiją: isz- 
guldymo būdą pagerino, mok
slus praplatino, surinko ge
riausius mokytojus graikus dėl 
iszguldymO graikiszkos rasz
liavos, įsteigė dvi naujas ka
tedras: istorijos, teorijos ir 
praktikos graikiszkos liturgi
jos ir bažny tiszko giedojimo. 
Labjausiai-gi pasirūpino isz- 
lavįti prigimtą graikų bylo
jimo pšjamblumą (oratorisz- 
ką gabumą), idant parengti 
tikrus Dievo žodžio skelbėjus. 
Pats Leonas XIII tankiai bu
na laike egzaminų to&e kolle- 
gijose.
graikų klausytojų iszsykio 
taip pasididino, jog kollegija 
negalėjo jų suvis pataipįti: 
bet ir ežia szv. Tėvas atėjo .su 
pagelba, savo kasztu padidį- 
damas kollegiją.

Ir abelnai szv. Tėvas dės
ningai szelpia kiekvieną gerą 
užmanymą Rytų szalyse. 
Konstantinopolyje didumas 
katalikų yra graikai, vienok 
lyg ežiam laikui mokslinyczio- 
se beveik suvis jūs nemokino 
graikiszkai: vartojo paprastai 
prancuziszką ir kitas svetini- 
tautiškas kalbas; pertai ap
leidę tas mokslinįczias moky
tiniai po kelių metų viską už- 
mirezdavo, net pirmutinias ti
kėjimo teisybes ir poterius: 
stebėtinas kalbų maiszinys už 
ėm£ vietą prigimtos lęąlbos ir

* I V-

Skaitlius slavų ir

geriausi pamokslai negalėjo 
patraukti szirdies ir iszminties 
klausytojų. Iszganinga reak
cija pakilo tarp paežių graikų 
katalikų 1883 mete ir įsteig
ta tapo draugystė Sympnia. 
Iszgirdęs tai Leonas XIII 
siunezia 20.000 frankų dėl tos 
draugystės. Tai dideliai pa
kėlė graikų dvasią: prisidėjo 
net daugybė atskalūnų taip, 
kad sziądien draugystė turi 
jau daugybę graikiszkų moks- 
linyczių, netikt Konstantino
polyje, bet ir kitūse miestūse.

lykai“, kurį paraszė Tėvas 
Gagarin‘as Draugystės Jėzaus. 
Kun. Lavigerie 1856 mete, 
būdamas dar teologijos mo- 
kįtojum, praplatino jį po visą 
Prancūziją, taip kad laike bai
sios krikszczionių skerdynės 
Damaske 1860 metėse galėjo 
jau iszdalįti 4.000.000 frankų. 
Metiniais įėmimais (apie 500.- 
000 frankų) szelpia apie 600 
mokslinįczių, 1600 mokytojų 
ir 50.000 mokytinių. Leonas 
XHI enciklika 3 d. Grėdžio 
1880 meto dideliai pagyrėtą 
veikalą ir pąskyrė ant jo nau
dos jubilėjaus įėmimus. Ka
da szv. Tėvas įsteigė Jeruzo- 
limoje szv. Onos seminariją, 
valdžia „Rytų mokslinyczių 
dalykų“ įtaisė atskyrų komi
tetą dėl tos seminarijos szel 
pimo. Mtūse 1889 ta pati 
valdžia įtaisė Paryžiuje szv. 
Jono Auksaburnio moksliny- 
ežią tam pat tikslui, kaip ir 
kollegija szv. Atllanazijaus ir 
seminarija szv. Onos. Gar
sią Jezujytų kollegiją Gha- 
zir‘e ant Libanos Leona XIII 
perkėlė 1875 m. į Beirutą, o 
18811 mete padarė isz jos uni
versitetą, prie kurio ir ant to 
liaus liko seminarija Rytų 
Bažnyczios apeigų, spaustuvė 
ir redakcija kktalikiszko ne- 
dėlinio laikraszczio „EI Ba- 
chir“ (Vytis) abelnai ten 
vartojamoje arabiszkoje kal
boje. Neužmirszo szv. Tėvas 
ir kitų apeigų kataliku: dėl 

armėnų 1881 m. bulla „Be- 
nigna hominum parens Eccle- 
šia“ įsteigė kollegiją szv. Mi
kalojaus isz Tolentino Romoje, 
o kaldėjų patrijarkai nusiun- 

jonorius, iszri aktus isz tarpo 
mokįcziausių to zokono vyrų, 
kurie pteigė MossuVe ant Ti- 
ger‘io kranto < žydinezią semi
nariją. Naujos tos moksliny- 
ežios pakėlė ir pirm i aus ten 
buvusias, o užaugįti jose jauni 
rytiecziai myli katalikiszką 
Bažnyczią ir kas kart dau
giams patraukia prie jos savo 
atskalūnų brolių. Krutėji
mas pasididįs, kada bus iš
pildytas dideli Leonos XIII 
užmanymas: įsteigti Konstan
tinopolyje ir Atėnėse < centra 
liszkas dėl visų Rytų bažny
czių mokslinyczias. Lotynisz 
kas Atėnų arei vys k u pas aptu 
rėjo jau 20.000 frankų dėl to 
kios mokslinyczios įsteigime 
o neužilgio gal geresnės ap 
linkybės su pagelba viso ka 
talikiszko svieto daleis iszpil 
dyti tą užmanymą.

1) a4Ze - pagal kn. Jaunį - liet. ž< 
dis — alia (graik.): lenkai nū nu 
pasisavino, nės kitaip, tai butą oV 
lenkai visų sanskritiszkų žodžių 
verezia į o.‘ arti, as zis, akis — orą 
o ko, oi ir t. t.

2) Tikru azitos draugystės perd 
tiniu yra Sergijus, Aleksandro I 
brolis; labai tankiai, ypatingai- 
paskutiniūse laikose draugystės s 
nariai skundžiasi laikraszcziūse, k 
dabar altnužnos, kurias jiė renka r 
vo tikslui, labai susimažino; bet 1 
kius savo dejavimus dėlto tiktai 
siems garsina, idant savo vient* 
ežius labjaus patrauktų prie pinį 
sudėjimo tam dalykui; tikro rae< 
kiszko draugystės padėjimo negi 
me isz to suprasti, nės ji gauna i 
szelpą isz vieszpatystės iždo!

3) Szitą dekalagą savo laike, ( 
dai 1#88) m. apgarsino graikiszl 
laikrasztis (Aion), taipo-gi vokis 
ir prancuziszki laikraszcziai: asz 
rėjau originalą.



Budas Senovės Lietuviu
Kalnėnu ir Žemaioziu

FA.RASZE S- ZD
(T^a.)

Vienok Žemaiczių medininkai ir tose kruvinose 
dienose niekaip nenorėjo būtinai nū pajūrio atstoti ir paskū- 
ją savo įtaką arba ūstą upės Szventosios ties Palanga, kuri 
jiems buvo dar likusi, gyniojo ir, noris kaujaissavo taszkūda- 
mi, niekaip jos Vokiecziams neįdavė. Ant galų galo nernga-, 
tedarai nė nū ko gelžies gauti nemintą metūse 1310, Keistu- 
ežiui, didžiūjui Lietuvos kuningaikszcziui, ūkę valdant, isz- 
leido siuntinius į Inglijos (Anglijos) žemę, kurie tenai su 
Ingiais (Anglais) padarė sądarą, kurioje sutarė, jog Lietuviai 
Kalnėnai ir Žemaicziai galės Inglijos žemėje prekioti ir gy
venti, lygia dalia Ingiai galės Žemaicziūse ir Kalne gyventi ir 
prekioti.

Kad taip Vokiecziai nū sziaurės mažne būtinai pasavino 
Žemaiczių jūrinę prėkybą, vienok ml pietų vis dar. tebibuvo, 
už vis nū metų 1215, Erdviliui, Lietuvos didžiūjui kunin
gaikszcziui, ūkę valdant, platinosi: kaipogi padarius sanda
ras su Gudų kuningaikszcziais prėkyba Lietuvių Kalnėnų ir 
Žemaiczių prasiplatino: nesgi žinoma yra, jog pilės: Vites- 
bėa, Medininkų, Merkinės ( Merecziaus), Vilkmergės, Kauno 
ir Raigrodo pakelėmis buvo tų prekių, kurios ėjo isz Muga- 
pilie į Lenkus ir tolymesnes saulėlydžio tautas. Žinomu yra 
taippat, jog jau metūse 1300, Viteniui Lietuvos ūkę valdant, 
patys Gudai Vilniuje dvejas klėtkas (kromus) turėjo, o tre- 
eziąją metūse 1320 įkūrė tenai parvestiejie Žydai isz Lenkų 
j nevalią, a)

Prėkyba toje szalyje didesniai bdar platinosi, jog Vokie
cziai it veltū norėjo nū Žemaiczių pirkti, kurie nenorėdami 
puaveltui jiems atidūti leido savo prekę per Gudus jau į Mas- 
koliją, jau į Uksinį pajūrį ir tenai pardavojo į Azijos krasz- 
tus. Ui vis Gediminui valdant Lietuvos ūkę, kad jis metūse 
1820 užėmęs Gudų buveinę Kijavą, iszvarė Tautorius isz vie 
nų ir antrų Padaliju arba Liėtuvos tyrų, apgalėjo Krimą ar
ba senovės Kiemeriją, Mąžąją Gudiją ir visus tūs krantus su
nėręs su Lietuvos ūke, iszplėtė jos rubežių į pietuę lig Uksi
nės arba jūdosios juros, upės Dunajaus ir Vengrų žemės, į ry
tos lig Mažaisko ir Putyvliaus pilių, tad Lietuvos prėkyba, 
kaip sakiau, t ūse krasztūse prasiplatino. Druską paezią Lie
tuviai isz Kiemerijos sav ėmė.

Pacziūse Žemaicziūse, rodos, buvusios tūse amžiūse didės 
mugės pilėse Plungėje ir Lūkėję; nesgi iki sziai dienai senu 
įpratimu Plungės ir Lūkės jomarkus mugėmis vadina, kad ki
tų pilių mugės yra jomarkais vadinamos, į kurias turėjo Vo
kiecziai važiūti žiemos laiku isz Karaliaucziaus, Kygos ir Klai
pėdos, norėdami ką norint tenai pirkti ar pardūti^

Paskui valdant Lietuvos ūkę*. Algerdiri ir Keistucziui, 
padarius sandaras metūse 1364 su Kazimieru, Lenkų karaliu
mi, leido nevien savo prekę, bet ir gautąją per Uksinę jurą 
isz Azijos į Lenkus ir tolesnius vakarų krasztus. Prekės 
daigtais buvo visados kailiai brangių brangesnių žvėrių, gin
tarai, drobės, gelumbės, ginklai, szarvai, sziksznos, dažytos 
irkos, gelžis, druska, medus, vaszkas, midus, apyniai, javai, 

t) Nirburt. Tygod. Wilen. na rok 1817. N Tlį ,

žuvis džiovusi ir gyvuliai. Druską noris savo žemėje patys 
sav džiovino: kaipogi turėjo druskinyczias kalne ties Bresto 
pile, sziądien dar Druskininkais vadinamą*beje: szulines su-

s vandens, kurį iszsėmę džiovino saulėje į druską; nesgi 
didei vėlai metūse 1566 ir 1595 Lietuvos didiejie kunin-

tek
jur

ran 
dai 
gaikszcziai isznūmodino (randavojo) tas druskinyczias. Ne

us tos savo druskos, ėmė jie, kaip sakiau, isz Uksinių pa- 
'l- ■ •• I '

. Ugniniu Vytautas, tapęs Lieti^Jos ūkės valdimieru, už
ėmė garsią pilę Mugapilio ir Paleskavo ir sunėrė su Lietuvos 
ūke ir per tai didesniai praplatino Lietuvos rubežius taip, jog 
tame amžiuje Lietuvos ūkė turėjo savo szeim^nos daugiaus nei 
25 milijonus. Už vis perlaužus metūse 1410 galybę Vokie- 
ežių Kryžeivių Žalkrumio kavoje, ir nudraudus Platburnius 
szihus ir anapus Itil upės, sziądien Volga vadinamos, prėky
ba Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczių niekami nėkokio ojaus, 
nėgi neprieteliaus nebsutikdama, visur klėstėjo: 
kai 

milijonus. Už vis perlaužus metūse 1410 galybę Vokie-

: kaipogi Mi- 
ojus, Lietuvių rasztininkas, keliaudamas metūse 1556 po 

Kiėraarinę salą, sziądien Krimu vadinamą, sakosi regėjęs te- 
ardymus Kersono pilės murūse, paezioje saloje szulines ir 
as, kurios Gedimino ir Vytaudo pylomis, ardymais ir szu- 
ėmis vadinusios!, a) Tas pats Vytautas, norėdamas įkurti 

knebinį pilėse: Kaune, Breste, Trakūse, davė jiems įpatingus 
įstatymus, Magdeburijomis vadinamus, idant paezios pilės rė
dytųsi ir steigtu vis tai, kas gal didinti ir platinti prėkybą. 

niuje paeziame, kuriame brolis jo Jaugalas buvo tūs įsta-

nai 
py 
lin

Vi
tymus metūse 1388 įdavęs, šzis tenai dar įkūrė praszaliecziams 
muro gaspadą, kurioje galėtu patys prekėje gaspadytiesi ir 
prekę savo be ojaus laikyti lig pardūdami, tenaigi jis įkūrė 
puuzkarnę, kurioje puszkas liejo, kurios groviai ir tvankos, 
noris į žemę susmegusios ir krūmeliais apžėlusios, sziądien 
da^ yra regimos pa-Viiniuje. Leido visados savą prekę pa
prastai į tolymus tolymesnius krasztus žiemos laike, kad upės, 
ežerai ir versmės buvo paszalusios, idant staeziai galėtu ke
lianti su szunimis ar aszviniais, kaip kame galima buvo; nesgi 
ke’ių piltų ir tiltų per upes, kokius sziądien matome, toje ga
dynėje nemokėjo dar dirbti: kaipogi vasaros laike tiktai di- 
džiūse ūkės reik ai ūse ant paramų kartimis pasiremdami stū
mės per upę nū vieno paszalio iki antro, arba ant plūstų, ku-

ant virvės pakabinti; plūduriavo ant vandenių, kurię^nū v

upės iki antro.
Noris pradžioje 15 amžiaus namų ermyderiai ir svetimos 

•ės trukino Lietuvius ir Žemaiczius nū prekybos, vienpk

rie i
vieno koezėlo risdamies! ant ąntro pertraukė nū vieno pasza- 
lio

ka
Zigmantui Keistut^icziui paėmus ūkę valdyti ir patvirtinus 
sądaras su Mozur 
nedidžios perglitos p\ekė kaskartą didinos, 
galybė visiems dar nūgasezia tebebuvo.
ziniierui paėmus Lietuvos ūkės valdžią ir atėmus Vokiecziams 
P» 
plėtės-: kaipogi metūse
žemes už 10,000 kapų Lietuvos graszių. 
va 
tu
Bf.lostekės vaszkinyczios iszleido per rubežių taippat tūkstan
tį oundų vaszko.
Vokiecziams į Lietuvių globą, jų prėkyba per jurą dąr didi

is Dausko,

Valakais, Tautoriais ir Vokiecziais, po 
Nesgi Lietuvos 

Taippat paskui Ka

Torunų, Lietuvos prėkyba dar vis 
470 patys vaszko pardavę į svetes 

Isz paezios Lucko 
szkinyczios tą patį metą iszleido per rubežių daugiaus nei 
estantį pundų vaszko. Lygia dalia dar metūse 1506 isz

Dar metūse 1561 pasidavus Padaugavio

a) Mlchailoola I4tb. fr. VIII.
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uos4, taip, jog
ežių juroje įkurti, nesgi nū Narvos upės lig pat mažne Oterės 
upės į valdžią visos paszalys Žemaiczių jūros vėl pagrįžo Lie
tuvių, kaip pįrm 300 metų buvo buvęs: todėl prėkyba per

S 
iu8, mėsą, sviestą, medų, vaszką, gintarus, apy- 
ir laivams medegą į Ingių ir Alandęrių žemę, o

»

Lietuvos ūkės rėdą ketino jau laivynę Žemai-

Žemaiczių jurą pasididino; kaipogi leido tenai linus, javus 
kanapes, kail 
nius, pelenus 
nū tenai gabeno sav skaninius ir gražinius.

(Toliaus bus.)

GRAŽINA
Liettiviszka apsuka,
Parasž'ė Adomas Mickevyczia, .

Vertė Jonas Mrk»
NfTąsa). ■

ar daug už vargus kąlaim&jau?Aszg
Daugį asz laimėjau, kad, būdams mažytis, 
Pririszt4s prie žirgo ir ginklo, turėjau 
Kumisu negu Totorius maitytis?
Diena ant žirgo, naktis užmigdina 
Ir prie jo kojų manę, o isz ryto, 
Szvist4 nepradės da, vėl balsas trimyto 
Mane prikėlęs ant žirgo sodina, \ 
Taigi, tūm tarpu kad vienmecziai įnano 
.Toj4 ant lasdų su kardais isz balanų, 
Asz jau ar Lenkus daužiau kur prispyrus, 
Arba Mangolą vaikiausi po tyrus.
Bet mano turtai nūg laiko A rd vilo 
Pėda da žemės didyn nepakilo!
Žvil gtelk ant szitų isz medžio statytų . 
Rūmų, ant muro isz degįtų plytų;

per butus sztai senukų sėdynės: 
jpzion sidabras, kur taurės stiklinės? 
oje aukso

V

Eik‘ 
Kur 
Viet
Vier puikaus kauro žėl4 samanos žilos.

• Ko taip asz jieszkau vis vargt4 nepaliovęs, — 
Žemių ar aukso? — ne, nieko, tik szlovės!;
Vienok ir szlove nūg mus visų drucziai 
Vytautas skirias, visus mus praauga!

, nelyginant antrą Mindaugą,
bina pūtose mus vaidievucziai, 
ant kanklių, į giesmes įdėję 

Skmnbanczias, leidžią į svietą anūkų: 
Mus giesmėj4 vardą kur ėsam4 girdėję, 
Kas pakelt4 norimus isz ne‘tminties ūkų?

plyta stov4 sudilus,

Dartės, kad jo siuntinys, tartum vaikas^ 
Krivo Krivaiczių, valdyt mus galėtu, 
Žemįt ir augsztyt, kaip nori. O, laikas, 
Laikas nors syk padėt4 galą tam; broliai! 
Kol jauna dvasė krūtinėj4 da kruta, 
Kardą plieninį ligkol ranka drūta 
Da pajiegiu suvaldyti, lig koliai 
Greitumu sakalo žirgas manasis, 
Tyrūse Krymo ką ėsam pagavę, 
Kokį jam lygų daviau ir dėl tavę, 
Koki pas mus vargiai da du trys rasis, — 
Kol mano žirgas, kol kardas manasis------
Czion jau jį karsztis sustabdė. Nutilo, 
Bet tūmi tarpu tvirtoj4 rankoj4 jojo 
Czerksztelėj4 kardas, — patsai ųtsistojo — 
Kas per ugnis ten į viražų iszkilo?.
Lygiai žvaigždė isz padangės kad krinta, 
Tiesdama kelią patamsoj4 nuszvinta, 
Taip kardu jis į akmens grindis kirto, 
Kad net kibirksztys isz jojo iszvirto. 
Valandą kurczią vėl buvo tylėję, * 
Bet kunįgaiksztis vėl pertraukė tylą: 
Skirsimės, sako, pabaigsim4 kalbėję, 
Kol delczios mėnū da netek4, nekyla, 
Kol nepragysta gaidžiai,-pad ilk gandą, 
Viską papūszkie ir lauk4 kur sakyta; 
Asz tūmi tarpu gal4 kiek pasilsėsiu, — 
Miegas gult4 verczia, bet tūj4 anksti rytą 
Einam4 griaut Lidą, atėjęs lai randa 
Vytautas ten sūdžių krūvas ir degėsių. 
Ploti delnais potam smarkiai pradėjo; 
Tarnas ibėgo nurengt4 jį, nuauti, 
Budam‘s nuvargęs, matyt4, nenorėjo 
l/on‘s į taip sunkią kelionę keliauti. 
Gulė. Rinvitas žinoj4, jog buvimas 
Jojo ilgesnis atnesz naudą menką, 
Rūmą aplėidž4, o kaip reiszkė liepimas, 
Gandą padūda, karumenę renka

Gar
Jijį

Jug nepavydim4 — gal grumt4, gal kariauti, 
Gal savę garbe ir tarnais apkrauti; 
J’erkęsin? viską, tegul tiktai n‘ima 
Broliszkos meilės savųjų ardyti; 
O ar seniai czion vidui sutikimo
Mitrai soePpilės tnukszmu pakratyti?
Ar seniai Vytaut‘s naminėje karė4 
Sūnų Algirto^isz Vilniaus iszvarė 
Ir J patsai sostą užėmęs, norėtupatsai sostą užėmęs, norėtu

Gal da kalbėt4 nor1, nor4 persz riekėt4 poną? 
Ne, jau į kitą ėj4 rūmo jis szoną, 
Kur ne kiekvien‘s isz tarnų įsileidžia: 
Atmest4s rodoj4 kunįgaikszczio malone, 
Ėjo Rinvitas nūg pono pas ponę. 
Skaiszczią Rinvitas sav paezią iszrinko — 
Garsas jos grožio toli aplink vaikszczio4; \ 
Buvo duktė tai Lidos kunįgaikszczio: 
Iszriūktas žiedas isz viso aplinkio.
Gražina buvo ją žmonės vadinę,
Norinte amžis jaunystes auszrinę 
Perėjęs jau į vidudienį slinko, 
Motinos puikus cįabai ir merginos 
Josios ėsybėj4 kartu susirinko: 
Iszmintys mislių ant veido skaistumo, 
Rodos\pavasariu vas4ra vadinos, 
Rodos kad žiedas pavytęs nūg laiko 
Ir rudeniop negaiszina gražumo, 
Kad žydėt4 baigdami, uokįt4 vaisių taiko. (T. bus
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Is Hitotti ilm Mioi«
— Marinette W iss. Prist- 

žiūrint isz azalies krutumui lie 
tuviszkos dvasios, kožną tėvy
nainį perima džiaugsmas ir 
viltis geresnės ateitės.

Matydami prakilnesnius lie
tuvius dantijantis dėl labo 
tėvynės, tad ir mųsų mažai su- 
prantantiejie broliai griebiasi 
prie darbo, stodami į pagelba 
prakilnesniems savo broliams. 
Prisižiūrėdami kaip lietuvisz- 
kos draugystes riszasi prie 
„Busivienyjimo“ vieną po ki
tai, ir mes marinietiszkiai nors 
toli n ė g savo brolių Vakanise 
gyvendami noringai riszamės 
prie tos didelės 'tautiszkos 
draugystės „Susivienyjimo“, 
kurį žada lietuvystei garbę 
ateitėje parengti.

.Mes Marinette's lietuviai 
nors mažai ėsam apszviesti ir 
matas mus pulkelis, bet su
prantame ir jaucziame, jog ir 
mes esame lietuviai ir mums 
rupi kūmi norint prisidėti 
prie tautieczių darbo ir^padū- 
ti ranką savo nuvargintai tėvy
nei Lietuvai.

Dieną 6 Balandžio 1893 
metfise laikėme susirinkimą, 
geisdami uždėti „Skaitiny- 
ežios“ draugystę ant paveisdos 
plymouth'iszkės, bėt, apkal
bant reikalus, pasiliko atadėta 
ant tolesnio laiko, dėlei stokos 
mažo skaitliaus sąnarių. To
dėl į vietą minėtos draugystės, 
sutvėrėm „Susivienyjimo“ kū
pą isz 5 sąnarių ir dar du 
nauju prisiraszė, užsimokėda
mi po 50 c. metinės mokesties 
ir vienbalsiai priimdami S. L. 
K. A. konstituciją. Kada 
mųsų kilpelė pasididįs tikimės 
uždėti ir skai tiny ežios drau
gystę.

Mes isztariame savo papei- 
ką tiems lietuviszkiems lai- 
kraszcziams ir tiem mi|sų tau- 
tiecziams, kurie begėdiszkai 
stengiasi kenkti „Susivienyji- 
mui“. Kūpos virszinįku 
iazrinktas Vincas Zukauckas.

Mariniettiazkis.

Vienybe
— Plymouth Pa. Pereitą 

subatą (15 d. Bal.) keliolika 
mųsų tautieczių lietuvių be
gerdami pel’ visą vakarą tūlo 
lenkelio karezemoje ant galo 
susipyko ir ėmė varžįtis. 
Daugiausiai ėmė sukinėti tie- 
jie ridenai apie kokį ten Po- 
lubinskį, kuris, pamatęs paojų, 
iszdumė isz saliuno (kareze 
mos). Jojb prieszai jį vytis 
ir dasivijo pas jojo namus. P., 
matydamas neiszbėgsiąs, su
griebęs diktoką medgalį ėmė 
suktis aplinkui ir „szventįti“ 
narsunus, pataikė vienam isz 
jų - mozurėliui Jakubaųckui į 
galvą ir szis iszsyk parkrito,

Už trijų 
P. suim-

Be
valandų J. numirė 
tas ir dabar sėdi skylėje, 
abejonės jis iszsisuks nū kar
tuvių, nės savę gindamas 
užmuszėJ-ą, bet visgi nemaž 
laiko praleis ir pinįgo, koliai 
iszsipainios isz tų pinklių.

Toki tai vaisiai praleidimo 
vakarų ant gėravimų, o ne ant 
skaitymo knįgelių, laikrasz- 
ežių. P.

„Vienybės“ nu-
Klaidu atitaisymas
Pereitame 

meryje ant 181 pusi, vietoje 
EcclesiastikeAlethecia turi 
būti Aletheia.

Gromatnyczia.
— Chicagiszkiams. Kuris žinote 

p. Griniaus, teatraliszkos dr-ės di
rektoriaus ir buvusio „Lietuvos“ re
daktoriaus adresą, meldžiame pridūti 
į inųsų redakciją. Pas jį buvo ra- 
szyta du laiszkai, bet paczta pagrą
žino, negalėdama jo sujieszkoti. 
Taipgi praneszkite, jei ką žinote, 
apie „Teatraliszką draugystę“.

Apgarsinimai.
Australian Red Weed 
(Australijos raudonoji žolė) yra ge
riausiu vaistu pavasaryje* dėl per- 
czystyjimo kraujo. Nenaudok kitų 
vaistų apart jos. Kiekvienas priva
lo vartoti Australijos Red Weed 
geriausią pavasario vaistą dėl krau
jo perezystijimo o ne kokį kitą.

Ta žolė kugeriausiai 
jus kraują, nevartokite 
apart jos.

perezystys

pargabentos isz užmarės:
Maldų knįgos.

Aukso Altorius, arba 8zaltints dangiszkn skar- 
bn 2.2lic., 2.75c., 3 26c., 4.00c., 4.50c., 5.00 ir 5.50c.

Senas Ir naujas Aukso Altorius. $2.25 Ir 2.75c. 
Garbų Diewuj ant auksztybės „ ,, „ $2.00- 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50Č. ir 2.00c.
Kninga giesmių a6>a Kantlczkos ,, 75c.
150 pĮsalmu Dowldo karaliau^ ant

paveikslo kanticzkų 75c. 

Istoriszkos duasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Viesziiatles Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 

Istorija seno įstatymo „ „ „
Gyvenimas Marijos „ ,,
Menno Szwencziaustos Marijos Panos 
Sopulej Motynos Dlewo „ „
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais
Gyweinlmaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 

dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis ui kožną dal| po „ „ „

Gyvenimas szv’. Benedikto Labro „ 
Stebuklai Dievo Szvencž. Sakramente 

įvairios dvasiszkos knįgosy 
Fllio^ea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokius Szventųjų ,, , ,,
Iszgųldimas metiniu szweneziu

labai naudinga kjitngelė

75c.
25c.
35c.
25c
30c.
20c.

1.25c

75c. 
10j/ 
40c.

50c.
15c.

Mokslas Rymo kataliku 
Kas jba griekas! 
Nekaltybė ,,
Varto! dangaus 
Gars 
Rakt 
Dldž 
Kaip 
Vade 
Prisigatavojlmas ant smerczlo 
Draugija dėl duazių ,, 
Lietuviszkos mlszlos „ 
Žino apie gydymą ligų kūno Ir

M

M

M apie bajsybes Dlewo 
las | dangų „ 
oji nedėlia ,,
Sumenlją nuspakajjtl 
vas | dangų. ,,

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

. 35c.
20c*
5c.

20c,
50c.
50c-
5c.

10c.

sūdo

duszlos, apie Lluter| Ir Kalwina 1.00c.
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.

Istorija Lietuvos 
Tru
Apll

10c.

50c.
npa senovės Lietuvių Istorija 20c.

Inkrasztis kun. Petravycziaus | Vilniaus 
i žiakenystės kuningun 1870 m. „

Už l ą mes lenkams turime būti dėkingi arba 
ne tėkingl, graži kn|gutė kurioje apraszyta 
vii i musų prietikiai su lenkais nd pat 

krlkszto Lietuvos 5c.
»»Žiponas bei žlponė

Žirgas ir vaikas
Vyti.utas didis Lietuvos kun|galksztis
Apl< i senovės Lietuvos pilis .,, 
„AuszraV keturių metų puikiose apdaruse

>o $1.25 kninga, visas;perkant

50c. 
25c; 
40c. 
20c.i

Senkaus Jurgis ’ ,, ,
Vitoliorauda, puikus poematas isz

D&4 
Kori

H

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
elaiczlo pavasario linksmybės 
radas Valenrodas ,, 

Tėv'yniezkos giesmės 
J&kaunos dainos 
Na įjos dainos 
BĮ ritės dainos 
Tė>

4.00c.

25c.

1.25c.
15c.
10c.
5c.
5c.

I 10c.
10c.
40c.ynainlų giesmės

Pirmutinis degtinė* varytojas pulki komedija 10c.
Apysakos.

Pa! angos Juze, linksmi skaitymai „
Kas teisybė tai nemelas puikios apysakėlės

* Isz lietuvių gyvenimo
ud[kimo vyrai žemą, puiki apysaka

k;
Žk
Mi

Pa 
paraszyta patrljotlszkoje dvasėje pagal 
vengrlszką pono A. isz B. autoriaus 

n|gutės „Kas teisybė tai ne melas 
mos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
žikėlis 1 •»

Pakakų kninga „ ,,
Moksliški rankvedžiai ir

-> kitokios knįgos
Lh tuvlszka Gramatika paraszyta

kun|go Mikolo Miežinio
Abėcėla ,, ,.
Elementorius lietuviszkas. * „
Kn Inga dėl iszelmokinimo rokundų

Kninga dėl iszelmokinimo vleasvletlnės kalbos 15c.

»»

Ap e buwlmą Dlewo ,, 
Grleszninkas priverstas metavotis 
Pamokslai apie trusą , 
Talmudas ir musų žydai ' ,, 
b z kala su kalba

25c.

20c.

25c. 
30c- 
15c. 
25c

50c
30c 
15c- 
25c

10c. 
15c.
5c. 

10c. 
25c.

20c.
26c.
10c.

Prleszauszris . „ ,,
Kaip (gyti pinigus ir turtą ,, 
Girtybė „ „
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

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

Amerikoje 20c., dėt perkupezių po 10c. 
Kalendorius ant 1880 m. 25c. ir ant 1890 m. 25c. 

Visokį Abrozėllal su maldelėmis po 5 centus.

25 et. 
20 et. 

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

ZOCNOS SPAUSTUVĖS.
Istorija Katalikų Bažnyczios, „ “ 1,00*
Europos Istorija su žiamlapials ,, 50 et.
Pasakojimas Antano Tretlnibko paraszė vysk-

Žomalczlų Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka s žios gadynės 
Apteka Dlewo ,, „ „ „
Aukso Verszls, labai puiki dfama „ 
Boleslawas arba antra dalis Genowefos
Du pujkus apraazymaj apie nedorybę žydo

Ir piktą augynimą wajku „ „ $1,00.
n istorijų gražios Katrukos Ir jos wysokl atsy.

tyklmaj „ „ „ „ „ 10 et.
Hlstorije apie gražų Magelona, duktery kara-

laus isz Neapolo Ir apie Petra karejwl 40 et. 
lllstorlje isz lajko Frahcuzkos wajnos Afri

koj) ,, ,, ,, ,, 30 et.
istorija Septynių Mokintojų ir

Lietuvio Sapnas 50c. 
Jurgis Mlloalawskls ,, 80 et.
Juozapas Konluszowskls arba kankinimas

Unijotu po waldže maskolaus , 50 et.
Konstytucyje del darbininku ,, 10 et.
Namelis pustelniko paraszytas dėt pujkiu

Lietuwniku ,, „ „ „ „ 75 et.
Nedorybes ’ Rymo Ciesorių, hlstorije Isz lajko 

ponawojlmo Nerono „ .,, „
Pujkus apraazymaj tikru atsytikimu Isz 

wajnos 1868 metu ,, ,, „
Prawadnlkas angelskos kalbos neabdar.

o abdarytas „ „
Pujkus apraazymas apie Lietuvą „ |
Rinalda Rinaldinas
Senowes apraszymas apie Duktery Pilypo

Karejwio ,, ,, ,, ,, ,, 50 et.
Sumyszymas arba bajme tūry dydeles akis

Tykra tejsybe isz Suwaiku gubernijos 
Szwlesa Dlejyo „ ,
Tltkus Persų Karalius, 
Užsystanawlk ant to geraj 
Witasir Korynna hlstorije isz lajko

klojimo Bažnyczios 8. per Deoklecljana 95 et.

80 et. 
czesu 
40.et. 
$1,00 

$1,25. 
$l,o0. 

$1,50 et.

15 et
05 et.
25 et.
50 et.

perse-

M
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|! ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Re v.- A. Burba 
Plymouth Luz. Coi Pa. Box 1053, 
pas Rov. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztūja |loo.

Vieninteli iietnviszkž Salinna
Forest Cityje netoli geležiukeldva- 
rio(dypo) užlaiko PIJUS VALINCKAS-

Ateikite tik pas jį vyrai, o nepa
sigailėsite. Ten visko rasite gerti 
ir užsikąsti, o pakelevingi rasite ja
me meilų gaspadorių, kuris savo 
namus© jums kugeriausią vigadą su
teiks. ( (18)

Pavasaris! Pavasaris!
Naujų drapanų reikia!

Taigi vyrai žinokite, jog £musų 
tautietis Jonas Jiizupaitis, geriausias 
rubsiuvys (kriauezius), persikėlė ant 
Central Avė N u5, netoli p. Toto
riaus saliuno, ir parsitraukęs geriau
sių gelumbių, pasirengęs yra paka
kinti kiekvienam savo tautiecziui. 
Eikite visi vyrai pas savo tautietį.

(«)




