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Plymouth Pa. 16 i. Gepižės.
Pakilus daugybei protestų 

priesz iszdavimo sądoĮ’ą, nešto
kavo ir urėdiszkų laikraszczių, 
kurie nubaudė protestų kėli
klis, paigaliaus isz galvos isz- 
ėjusiais vadįdami protestavo- 
janczius ul^ėsus. Tarp tokių 
laikraszczių ypacz atsižįmėjo 
savo karžygiszkumu teisinime 
caro bei jo politikos demo
kratų urėdiszkab laikrasztis 
„Post“, iszeinantis Washing
ton^, kuris tarp kitų bėgė- 
diszkų užpuldinėjimų ant isz
davimo sądaros prieszų drįso 
iszsitarti, jog „Siberija yra 
per lengvu pabaudimu dėl 
maskoliszkų sūkalbinįkų bei 
jų draugų.“

Labai dyvytasi tokioms ne
kuriu urėdiszkų pagaliaus lai
kraszczių zaunoms, bet nese
niai yla iszlindo isz maiszo. 
Angliszkas laikrasztis „Senti
nel“, kuris kaipo iszeinantis 
sostapilėje — Waphington‘e 
turi progą geras informacijas 
įgyti, akyvas žinias pranesza 
apie priežastį tokio tūlų lai
kraszczių galvos guldymo už 
maskolius. Pasirodė, jog ca
ras bijodams, kad nebūtų pa- 
naikįta Suv. Valstijų sądora 
su Maskolija, nepasigailėjo 
szimtų ’ tukstanczių rublių 
(kuriūs, ne pro szalį pasakius, 
ne be naudos butų sunaudojęs, 
szelpdamas tukstanczius savo 
pavargusių pavaldinių); caro 
agentai su pilnais pinįgų 
krepsziais ėmė lankįtis po ne
kuriu įtekmingų laikraszczių 
redakcijas ir maskoliszkam 
sidabrui veik pasisekė isz ne
kuriu hiekszų, nors užiman- 
czių žįmias vietas, padaryti ca
ro szalinįkus. Siį papirktais 
laikraszcziais ir caro sznipu- 
kais eina isz vien ir policija 
nekurtose vietose. Idant Bub
jaurioti protestą vojanczius 
priesz „extradition treaty“ ir 
patraukti po savo pusei ame- 
rikiszką draugiją, parsidavėliai 
ėmė platinti paskutiniame lai
ke žinias, jog Pittsburgh^ ta

po atidengtas sūkalbis dėlei 
nugalavimo caro. Žodžiu sa
kant caras bei jo sznipukai 
stengiasi dangų ir žemę sumai- 
szyti, kad tik savo siekį pa
siekti, idant įgyti progą ir isz 
szios žemės sav neapkenczia- 
mas žmogystas iszgauti, kad 
paskui džiaugtis į jų kankini
mu.

To darbo pasisekimui daro 
kliūtis netik pabėgėliai isz 
Maskolijos, bet ir kitų tautų 
sąnariai. Taigi ir mums lie
tuviams vertėtų tame reikale 
nors kiek pasidarbūti. Neį 
stengiame dar iųes, kaip kitos 
tautos, iszdavinėti angliszkoje 
kalboje laikraszczio, kuris isz- 
rodytų mųsų nevidonų (mas
kolių valdžios) apsiėjimą, mų
sų skriaudą, taigi nors kitus 
tą darbą atliekanczius sze.lp- 
kime. Maskoliszkos laisvės 
draugai iszdavinėja New 
York‘e laikrasztį „Free Rus
sia“, kur nėmaž kalbama apie 
caro bei jo tarnų žvėriszkumą; 
tame pat mieste iszeina mas- 
koliszkas laikrasztis „Russkija 
Novosti“, paszvęstas iszrodiji- 
mui neteisybių, papildomų 
„sz ventoj e Maskolijoje“, o 
Chicago‘je nū 1 d. Gegužio 
tokioje pat pakraipoje pradėjo 
iszeidinėti „Progres“ taipgi 
maskoliszkas laikrasztis. 
Szelpkim nors tūs laikrasz- 
ežius bei per jūs praneszkim 
ir kittaucziaras apie savo bro
lių vargus po maskolium.

Kas svarbiausia-gi pasisku- 
bįkime kugreieziaus ir mes nū 
savo vardo pakelti protestą 
priesz „extradition treaty“. 
Jau gana laiko praleidom nie
ko neveikdami, taigi nors da
bar, pradėję darbą, greieziaus 
jį atlikim. —a—m—

Isz Lietuvos'.
Kūną a. a. ponios Karpie- 

nės, lietuvystės užtarėjos, į 
Joniszkelį (Panevėžio pav.) 
isz Paryžiaus atvežė. Atve
žimas 3,000 rublių kasztavo. 
Isz tos priežasties, kad anoji 

liuterė buvo, tai buvo daugel 
klapato ir su palaidojimu, nės 
arti nėra liuteroniszkos baž
nyczios, nei pastorio, per tat 
isz Panevėžio per septynias 
mylias turėjo aną vežti.

Tie Karpiai yra labai turtin
gi, daugel turi dvarų po Pa
nevėžio ir Szaulių pavietą. 
Vieni isz jų yra katalikai, o 
kiti pagal savo motinos sta- 
cziatikiai (pravoslavui). Ka
talikai yra bevaikiais, o sta- 
cziatikiai turi vaikus. Isz tos 
priežasties galima tikėtis, kad 
tie visi dvarai į staeziatikių 
rankas pereis. Nekurie jų 
dvarai, kaipo tai Rekijeva, 
Szaulių pav., labai užskolįti.

Saloczių par., Panevėžio pav. 
nekurie dar ir dabar rauplė
mis serga.

Reikia nusidyvyti, jog dau
gumas kunįgų, kurie isz lietu
vių paeina, savo tarpe lenkisz- 
kai kalba. Ne visur vienok 
taip darosi: yra krasztai, kur 
netiktai kunįgai, bet ir bajo
rai prie tėvų kalbos nori grįž
ti. Sztai tas dalykas ir p. 
Orževskiui Vilniaus general
gubernatoriui įstabus pasida
rė, kuris, kaip sako, net pas 
Kauno vyskupą laiszką nu- 
rąszęs, idant kunįgai liautųs 
lietuviais būti. Musėt jau 
maskoliai vers mumis grei- 
cziau prie lenkiszkos kalbos, 
negu daleis lietuviais būti, nės 
lęnkiszkoji kalba yra artyma 
maskoliszkai. O tai vis dėl 
to, kad lietuviszkoji kalba ant 
smerties nū maskolių yra se
niai pasmerkta ir pagal vieti
nės valdžios praneszimus jau 
suvisum nyksta, lietuviams su 
akvata maskoliszką kalbą pri
ėmus ir maskoliszką tikėjimą 
buk norint priimti, nės nuro 
do, kad mųsų besimokinanti 
jaunūmenė labai noringai (?) 
cerkves lanko. Viską, ką jie 
su bizunu daro, už mųsų gerą 
norą garsina! Po savo laik- 
raszczius ir susiedinių kara- 
lyszdzių pasiuntiniams įkalba, 
kad prie lietuviszkos 
tiktai seni pasiliko, o jaunū

menė'visur jau maskoliszkai 
kalba, cerkves lankydami ir 
maskoliais nori būti. p. Ko
chanovas gen.-gubernatorius 
per 1Q metų isz Lietuvos ke
tino Maskoliją padaryti, tą 
paežiai carienei prižadėjęs, 
bet, nors, to nepadaręs, vietos, 
nustojo, ir dabar prie kitų sa
vo pagelbinįkų tvirtina, kad,; 
toli tame dalyke yra nuėjęs, 
nės dabar visi lietuviai mas
koliais buk būti nori. Mas
koliai norėdami nurodytų kad, 
lietuviai jau nyksta, tai ir vi
sus lietuvystės ženklus, kaipo 
tai knįgas, kalbą, draugystes 
naikina ir apie nebuvimą lie
tuviszkos dvasios net tižrube- 
žyje garsina, idant svetimos 
karalystės nemislįtų, kad ežia 
ant Prūsų rubežiaus Europos 
politika galės kada nors lietu- 
viszką vieszpatystę ant Bul
garijos pavidalo atgauti, tu
rėdami viltį, jog apie lietuvių 
teisybę, buvimą, gaivumą ir 
t. t. sviets nieko nežinos ir per 
tat isz to nepasinaudos, pa
tiems lietuviams ant tp mažai 
spėkų turint.

Czia vėl, bajorams ir inteli
gentams prie lietuvystės besi- 
glaudžiant, lietuviszkas klau
symas parodo, kad jis netiktai 
nenyksta, bet kyla augsztyn 
ir, maskolių prieszams daži- 
nojus, galės daugel jiems blo
go ^padaryti. General-guber
natorius yra baimėje ir per 
tat, jog klaidumą savo poli
tikos nurodė, kad per lietuvių 
prispaudimą anūs sukėlė ir 
prieszais savę pastatė, tu m tar
pu, kad jiems nors tiek kiek 
latviams liūsybės butų davęs, 
bųių savo szalinįkais turėjęs.

Ant Nemuno naujas garlai
vis „Ilerold“ atsirado', labai 
gražus ir greitas, kuris nū 
Kauno pavandeniu eis ir taja 
paezia diena grįsz. Anas ve
da konkurenciją su kitais da
bar esą n ežiai s ant Nemuno 
garlaiviais ir per tat dėl visų 
keleivių prekę papigins,

kalbos Liaudis (publika) isz to džiau
giasi.



Kalba, kad szįmet mokyti
nius ant vakacijų namon 13 
d. Biržio paleis; Peterburge 
jau tas apspręsta esą.

Pikeliai, Telszių paviete. 
Czia bažnyczioje per Velykų 
szventes labai gražu prie sz. 
grabo buvo įtaisyta, net 30Q 
zerkolų su žvakėmis. Czia 
arklius vėl pradėjo vogti, nės 
vagių szaika įsitaisė. Arti 
miestelio atrado pas vieną bo- 
bei į pavogtų 15 purų bulvių, 
kurios isz svetimo rūsio isz- 
imtos buvo.

Visur pradėjo arti, bet po 
žemesnes vietas bulvių dar 
nesodiųa, nės dar paszalas ne
paleido. ‘Girdėtis, kad dar 
ir žirnių nešėjo.

Ne visi lenkai norėdami į- 
tikėti, kad Lietuvos bajorai ne 
nori lenkais būti, net isz Mo- 
žarijos atvažiavę, isztyrinėti 
Lietuvą pradėjo. Taigi, jie 
lietuviams daug teisybės pri
pažindami, atranda, kad mo
zūrai daug smagesni už žemai- 
ežius, nės daugiau už anūs 
dainftja. Žodžiu sakant, kaip 
tikrus lenkus pažinau, tai jie 
dauginus lietuviams teisybės 
pripažįsta, negu mųsų nauja- 
lenkini.

Po smerezio mųsų garsingo 
lietuviszkty dainų iszdavėjo Jo
no Juszkevicziaus isz jo gimi
nės pasiliko pati Felicija po tė
vui Ludkevicziutė ir dvejetas 
vaikų, kurie visi Dorpate gyve
na. Vaikai tie yra dvynais ir 
abu turi po 23 metus. ' Sūnūs 
Vytautas iszėjo gįfhnaziją ir 
filologiszką skyrių universi
teto Kazaniuje. Dabar vėl 
studijavoja isz antro karto fi
lologiją Dorpate, kur iszgul- 
do garsingas lingvistas p. 
Baudoųein d* Courtenay, mu 
kuriūm netiktai naba<znį‘< u, 
bet ir jo pagili kuri «zei»nyu t 
labai sutinka. Duktė Auto 
nina taipojaii augsztesnius 
mokslus nzėjo p. Vy autis 
(Vitoldas) su p. Baudouein 
slaviszka filoligija užsiima. 
Gū lėtino mų-uy nabasznįko 
azeimyna, nors tolimame nū

Lietuvos kraszte, savo kalbos 
neužmirszo.

Viens isz Žemaiczių, regis 
TįĄpžvalgos“ korespondentas, 
dikeziai įkliuvo, nės ant jo 
rankraszczių maskoliai staiga 
užgulė, o- tai vis per kitų 
kvailumą, o savo neatsargu
mą. Gal dar kaip iszsisuks 
nū jų nagų su pinigais. Die
ve jam padėk! — Sako, kad 
toje korespondencijoje buvo 
bjauriai ant maskolių prira- 
szyta.

Pavasaris szaltas, kartais 
sniegas krinta, kartais paszala 
isz ryto, o dieną vis atleidžia. 
Szaltas vėjas pradėjo rugius 
gadinti. Po lomas dar šūvi- 
sum arti negali. Kur biskį 
pradžiuvo, tai dar nū pusry- 
ežių pradėjus pradeda arti, 
nės isz nakties žemė suszalus. 
Taip atsitinka Szaulių paviete 
apie Joniszkę ir Krūpius, kur 
mažai kalnėtų vietų, taipojau 
apie Vaszkus, Panevėžio pav. 
Kur yra kalvesnės vietos pa
upiais, kaip tai pagal Murzos 
upės Panevėžio paviete, jau 
kur nekur žirnius ir avižas 
užsėjo. O apie tai, kad tūse 
krasztūse sodintų bulves, dar
žus sėtų, dar nebegirdėtis. 
Tame kraszte su paszarais yra 
tankiai, nors ne visur, labai 
prastai, per tat kad pinįgų 
prireikėjus daugumas isz ru
dens daug sziaudų ir szieno į 
Kurszus pardūda, o paskui 
ant pavasario tur brangiai 
pirkti ir tie gyvuliai vos isz- 
mitę ant pavasario gaspado- 
riui naudos . nedūda. Kar
vėms reikia ilgo laiko pakol 
atsigauna ir dūda pieną, o 
jaueziai ir arkliai yra silpni 
dėl arimo. Taip labjausiai 
Szaulių paviete Pakuinziais 
atsitinka, kur žmonės prie to 
dar baisiai gerti pradėjo. Žo
lei ką tiktai iszlindus, po lo
mesnes vietas pradėjo ganyti 
gyvulius, tie vėl isz pavasa
rio szlapią ganyklą iszklam 
poję ant visos vasaros ją su
gadins. Žodžiu sakant mųsų 
bėdos netiktai • per Dievo 

prispaudimą, bet labjausiai 
ir per mus paežių kvailumą, 
tamsumą, girtybę pasidaro!

Panevėžio paviete ypacz 
apie Joniszkėlius rauplės 
vieszpatauna. Apie tą liudi
ja vietinis aptiekorius ir ku- 
nįgas, belaidodami nū tos li
gos mirusius. ? Yra tai jūdos 
rauplės ir laibai bjaurios. Ry
goje cholera vėl ant pavasa
rio pasirodo, bet apie tą, val
džiai uždraudus, vietiniai laik- 
raszcziai neraszo. Į Jelgavą 
nū laukų dailydės (stalioriai) 
atvažiūja užklausdami, ar dar 
grabų nereikia, nės jie girdė
ję, kad jau cholera serga, pri
žadėdami pigiai anūs dirbti. 
Taigi gal dar jiems tas uždar
bis negreitai atsiras, nės gir
dėtis, kad czia dar choleros 
suvisum nėra. Kalba, kad 
ir Maskolijoje vėl cholera pa
sirodžiusi.

— Joniszkėje gaisro laike, 
kaip rasziau, kūdaugiau žydų 
apdegė, lietuviai mažai ką nu
kentėjo. Daugumas žydų da
bar ant kvatieros pas Jonisz- 
kės lietuvius apsistojo. Pas
kiau pasirodė, kad daug ma
žiau ten namų sudegė. I

— Zarasuse (Novo-Alek
sandrov.), Kauno gub., žy
dams pasimažinus, smulkią 
turgaus prėkybą burliokai ap
ėmė, lietuviams nū to pasisza- 
linus.

Panevėžio paviete apie Sa- 
loczius, Joniszkėlius, Vaszkus 
szitokios prekės: pūras rugių 
3,30 — 3,50 kap., miežių 2,25 
k., avižų 1,50 k., bulvių 1,20 
k. Staininiai arkliai, kurių 
jau dėkui Die viii mažai kam 
reikia, yra labai pigus, o dar
bi nykai arkliai isz paszaro sto
kos žiemos laike, labai bran
gus.

— Petropilėje 16 Balan
džio, „Lietuviszkos Labdarin
gos Draugystės“ balius po 
koncertui nusidavė. Daugel 
ir isz prastesnių žmonių lietu
vių ten nuėję labai nusistebė
jo, kad augsztai pastatyti po
nai, jenerolai, urėdnįkai vien 

lietuviszkai tiktai kalbėjo, (p. 
Pakalniszkis savo koreepon^\ 
dencijoje isz Petropilės N 
19 „V es“ biskį kitaip raszė 
apie tą koncertą. Rėd.)

„Roczniki dziela dzie- 
cięctwa Pana Jezusa. Rok 
VII, Luty. Zeszyt 1^ Krak6w 
1891 r. Nr 29“ nurodo, kad, 
dėl iszgelbėjimo nū pražuvi
mo vaikų nū stabmeldžių 
Chinūse, nū szelpikų tos drau-, 
gystės Lietuvoje 1890 mete 
įplaukė: 
isz Žemai, vysk. 530r.auks. 40c 
-Vilniaus „ 350 „ 72 C. 
- Mohilevo „ 213 „ 53 c. 
Viso labo 1,094 reniszki auk- 
r , sinai 65 centai.

Žaltys.

— Senapilė, Su v. gub. 
Vos prasz v i tus pavasariui, pra* 
dėjo pamaži viens - kitas trauk
ti į Ameriką, ko tolyn, to la- 
bjau. Dabar iszeivystė į Ame
riką yra paezioj* stiprybėj1. Ei
na jau ne po vieną, bet visąis 
pulkais: taip, žinau vieną kai
mą, isz kur pereitą subatą isz- 
ėjo ant syk asztūni yyrai. 
Kaip ant vieno kaimo ir ant 
vieno sykio suvis nemažai!

Ir mergos nenori apsileisti 
vyrais. Isz kaimo Kumelio- 
nių, gimtinės garsaus rėžiko 
Pijaus Vėlioniszkio (Pįus 
Velionskis), iszbėgo slapczia 
nū tėvų M.. .ziutė su bernu. 
Isz Oželių (Szunskų gmino) 
dvi seserys Dr-tės iszvažiavo 
su žinia tėvų labai linksmai į 
Ameriką: susėdo į vežimą ir, 
kada motina, sesū iszleisdaiųos < 
verkė, jūdvi važiūdamos per 
vaitus linksmai uždainavo, tik 
pamirszau ką...

Mat, mus lietuvaitės, neži
nodamos nieko apie sriovės 
emancipacijos moterų kitų 
krasztų, pmktiszkai nenori 
apsileisti vyrais, tik labai gai* 
la, kad blogūse dalykūsct- bė
gime į Ameriką ir vagystėse* 
Balsupiūse (Szunskų gmino, 
Keturvalakių parapijos) tar
naitė B-o, Szunskų gmino vai-; 
to,padėjo savo giminėm iszvogA



ti laszinius,o antru syk patalus. 
Kada visi vakarieniaudavo, ji 
padūdavo per langą vagiamū- 
sifis daigtus ir tokii^ budu ta- 

iszvogti lasziniai vaito, 
vogti pa

ne taip la-

po ] 
Antru kartu bandė 
talus, tik tūm syk 
bai pasisekė. Buvo pasnigę 
ir vagis paliko ant sniego 
pėdsaką, kuriūm jį ant ryto
jaus susekė iki jo grintelei. 
Isz patalų plunksnos buvo isz- 
piltos į kitus patalus, bet ra
dosi tie patys impilai, nors ir 
tuszti. Radę pėdsaką patalų, 
sumislijo krėsti, ar neras ir 
žuvusiųjų laszinių. Iszgirdus, 
kad rengiasi jieszkoti ir la
szinių, viena boba isz tos grin- 
telės pb kelis syk pagrecziui 
sakė: „Į karvės tvartą ne
leiskit, nės paskui iszbėgs kar
vė“. Tie žodžiai po kelissyk 
atkartoti davė suprast krėti- 
kam, kad tam tvafte turi kas 
nors būti, kad jį taip gina. 
Pradėjo jį nūdugniaus krėsti 
ir isztiesų rado po mėszlais 
suvyniotus į maiszus, paslėp
tus laszinius. Dabar tie ir 
tos, kuriūs kaltina už vagystę, 
sėdi valscziaus pestungėj‘, o 
tūm tarpu eina tyrinėjimai.

Laukiama yra chplera. Pa
kol cholera liepas 
kolių virszinįkai 
sziaus, kaip sako 
tą paczią cholerą, 
valkiojasi netik 
(žemskiai), bet ir 
to virszinįkas su payietavu 
daktaru, peržiūrėdami szuli 
nius, tvartus, grinczias ir t. t. 
Seną mėsą užpila gasu (naf
ta), kopūstų statines iszver- 
czia laukan. Labjausiai taip 
atsitinką Kalvarijos paviete. 
Visur tur but kūdidžiausias z I t e wszvaruiąas, o y paežiai miestū- 
pe, kur isz krautuvių iszmetė 
ant gatvės senas mieles ir ki
tus įgedusius daigtus. Ir po 
sodžius didelė užžiura. Ant 
augszto nevalia pagal seną 
įprotį laikyti j ūdų marszki- 
nių; jei užtiktų policija ant 
augszto jūdus marškinius, tai 
jūs vįsus

irodė, mas 
dasiėdė ar- 
žmonės, už 
Po kaimus 
stražnįkai 

pats pavie-

lius mars
Biidegįtų, o gnspą-

Lietuvininku
dorins užmokėtų 25 rublius 
sztrūpos.

Nekuriūse miestūse Suval
kų rėdybos sustoja pakeliui 
vąžiūjantis isz Petropilės į 
Prusus milžinas, kur jį veža 
dėl parodymo. Tasai „milži
nas“ yra lenkas isz Radomiaus 
rėdybos, 25 metų amžiaus ir 
turi augszczio tris arszinus ir 
du verszku, t. y. septynias pė
das ir pusketvirto colio. Dik- 
tas vaikinas! Pravardė to 
milžino: Pisiak. Tėvai jo 
ir broliai yra tokio dydžio, 
kaip ir visi žmonės, tik jis 
vien‘s atsigimė tokiu milžinu.

Dar užpernai girios labai 
menkai buvo užžiurimos ir ro
dos tirpte tirpdavo, kaip snie 
gas po žiemai. Suaugusius 
medžius arba pardavus isz- 
kirsdavo, arba iszvogdavo. 
Ant jų vietos jauni iszaugti 
negaudavo,r nės visas girias 
szienaudavo ir kartu nupjau
davo su žole ir iszdygusius 
medelius. Nū užpernai yra 
uždrausta szienauti girias ir 
jose ganyti. Pertai girioj* 
dabar yra daug pernyksztės 
sudžiovusios žolės. Nežinia 
kas padegė tokia pernyksztę 
žolę Szunskų girioj*,*) kur isz- 
degė jos plotas kokių keturių 
margų drauge su krūmais. 
Kad but negesinę, but ir dau
ginus sudegę, o gal ir visa gi
ria but užsiėmus.

Visaip ant svieto atsieina. 
Paklausykit, kaip atsiėjo su 
Orina isz Suvalkėlių (Vilka- 
viszkio pav.) Dar pereitą 
Vasarą atėjo pas Orinos mer
gas, blykiūjanezias audeklus, 
vyrai, kuriūs Orina pasigavęs 
su savo suąum surakino gele
žiniais paneziais, kokiais pan- 
cziūjami arkliai, ir pragėrė 
kareziamoj*. Tie supaneziū- 
tiejie vyrai padavė Oriną už 
tą supaneziavimą į sūdą, kurs 
apsudijo jį ant 6 mėnesių ka
lėjimo į Kalvariją. Tai kaip 
einasi: vyrai netik nemeta tos 
bjaurios mados valkiotis nak
timis po „budeles“, bet ir ne-

Netoli Senapilėtj, 

sigėdi apsigarsįti su tūm po 
sudus! O patsai Orina ar ge
rai padarė, pragerdamas tūs 
palaidūnus? Ar tai jau nėra 
ant to kito budo? Ot, dabar 
ir pamokinimas jam! Už- 
apeliavojo, bet ar laimės ką, 
kas gal žinoti ?

Po keleto gražių dienų, už
stojo szalcziai, taip kad be
veik po kiekvienai nakeziai 
paszala ir dikeziai paszala. 
Lietaus gero da szį pavasarį 
nebuvo, vis taukiaus sniegti. 
Sniegas ilgai nebūna, tūj‘ ant 
žemės sutirpsta. Žmonės sė
ja ir bijosi, nežinodami kas 
isz to viso bus. Kiti pirmiaus 
pasodinę bulves (roputes) pa- 
tėmijo, kad katros tik labjau 
pavirszui, visos tos bulvės yra 
suszalę. Praslinko jau ir 
Jurginės, o da vis neatszįla.

20 d. Balandžio numirė Ka- 
raliaucziuje, kur buvo iszva- 
žiavęs dėl gydymosi, kun. Ka
zys Pėstinįkas, sumažįdamas 
jau ir taip mažą pulkelį ku- 
nįgų Marijonų, prie kurių jis 
prigulėjo. A. a. kun. Pėsti
nįkas darbavosi Sasnavoje, 
kuri yra filijinė bažnyczia Se- 
napilės parapijos.

24 IV. Vėžys.

— Kauno, Vilniaus ir Gar- 
deno rėdybose, kur lietuviai 
gyvena, per mųsų žmonių 
kvailumą, o per pasrednįkų 
darbsztumą visur po valsz- 
czius maskoliszki urėdnįkai, 
tai yra rasztinįkai ir mokįto- 
jai įvesti tapo. Tie yra, kož- 
nas savo kraszte, maskoly- 
bės platintojais ir dabotojais, 
o taipojau pirmi lietuvių 
neprieteliai ir maskoliams isz- 
davėjai. Nekurie isz jų, do
resnio budo būdami, lietuvių 
skriaudą supratę, nū lietuvių 
algas ir visas vigadas turėda
mi, net lietuvius pamylėjo ir 
netiktai skaito lietuviszkus 
užrubežinius laikraszczius, bet 
ir, lietuvių tikėjimui jiems pa
tikus, katalikais pastojo. 
Kožnas numano, kad isz bai
mės iszaiszkinimo priesz mas-
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kolius, kožnas mųsų laikrasz- 
tis negali iszrodinėti, nei tų 
žmonių nei vietų, nės per tai 
būtumėme toms žmogystoms 
ir sav paojingi, o maskoliams 
naudingi. Bet daugiaus yra 
isz tų urėdnįkų tokių, kurie 
nors mųsų dūną valgo, yra 
mųsų pirmiausiais prieszais.

Czia prie tokių skusbezdžių 
galiu prilyginti atsitikimą, 
kuris gaspadoriaus ir tinginio 
berno tarpe buvo. Bernas 
netiktai tingėjo dirbti, bet dar 
savo gaspadorių „kvailiu“ va
dino. Taigi gaspadorius pa
sakė: „Ir mano dūną valgo ir 
manę kvailiu vadina!“

Tie mųsų maskoliai yra dar 
prastesni už aną berną, nės ne
tiktai kad nieko gero mums 
nedirba, netiktai mumis ko- 
lioja, bet dž^r iszdavinėja ir 
kankina.

Sztai Krupių rasztinįkas 
(Szaulių pav.) prie tokių mas 
kolių prigul. Ar tai kance
liarijoje, ar tai karezemoje, ar 
kur kitur vią^anas klausos/ką 
žmonės ant maskolių kalba, o 
per tai, kad žmonės apie mas
kolius nieko gero kalbėti ne
gali, tai ans tūjaus kabinas, 
palicijai, valszcziaus valdžiai 
padūda, o toji kisza į turmą 
ant poros nedėlių. Vieni kal
ba apie kares, idant greieziau 
isz po maskolių nagų iszsiliū- 
sūtų, kiti vėl kaip pabėgti nū 
kariumenės į Ameriką, ar ki
tur. O rasztinįkas masko
liams praneszdamas vis anūs 
skriaudė. Taigi Krūpiszkiai 
isz lietuviszkų laikraszczių pa
mokinimą gavę, o savo skriau
dos daugiaus nukęsti negalė
dami, szit ką įtaisė.

Apie tą žinodami, kad rasz
tinįkas, žinoma, kaip maskoliui 
pritinka, kožną dieną į A- 
bramkio karezemą Krūpiūse 
lankosi, apie dvideszimts vyrų 
suėję pradėjo truputį tyczia 
apie kares ifr bėgimą į Ameri
ką kalbėti suprasdami, kad 
rasztinįkas prie jų prisikabins. 
Taip ir atsitiko: rasztinįkas 
tūjaus prikibo ir desėtnįką



Vienybe
kurie ten gyvena, bažnyczioms 
nebeesant, į cerkves varyti, 
tūm labjau, kad tie gudai, 
daugumu lenkiszkai kalbėda
mi ir isz lenkiszkų knįgų be- 
simelsdami, prie lenkiszkos 
kultūros linksta. Popiežius 
vėl bijodamas, idant su anais 
taip kaip su unijotais neatsi
tiktų, gudiszkos kalbos į baž- 
nyczią neįleidžia. Pamokslai, 
spaviednė ir visos bažnyczios 
maldos lenkiszkai atsiprovinė- 
ja. ,

Kaipo protingesnixy žmonių 
susijudinimas mųsiy kraszte 
yra iszraszinėjimas lenkiszkų* 
knįgų net už kelis szimtus 
rublių ir skolijimas anų dėl 
savo susiedų. Idant tam da
lyke neapsirikti, tai suėję nu
sprendžia, kas kokias knįgas 
iszraszys (nės kitaip galėtų 
vienokiszkas nusipirkti), o 
paskui kartu sudėję pinįgus' 
siunczia į Varszavą ir daug 
pigiau gauna, negu po mažiau 
imdami. Tokios ponų kruve* 
lės yra Miadžiolo parapijoje, 
Szventėnų pav., Vilniaus rė- 
dyboje, apie Resiainius ir Ža
rėnų parapijoje, Telszių pa
viete, Kauno rėdyboje. Jų, 
žinoma, yra tokių krūvelių po 
kelias ir kelioliką kožname 
paviete. Taigi gerai butų, 
kad ten ir lietu viszkos knįgos 
užeitų, bet žinoma tiktai etno- 
grafiszkoje Lietuvoje, kur 
lietuviai gyvena.

Lietuviai Puszalotų parapi
jos, Panevėžio paviete, suju
dinti tūm, kad daugel einan- 
ežių į Ameriką tėvynę aplei
džia, prie upelio ir kelio ant 
Dicziunvy sodžiaus lauko jau 
pirm Jcelių metų kryžių pasta
tė su paraszu: ,, Vienybė Lie
tuvių mylinczių tėvynę savo“. 
Maskoliai apie tą sužinoję su
pyko, kad be jų žinios lietu
viai drįso kokią nors „vieny
bę“ padaryti, bet kryžiaus ne
judindami gana daugelio 
klausė, vienok nesužinojo, nei 
kas tą įryžių pastatė, nei kas 
paszventino, o tai vis per vie- 
nybę.

paszaukė, idant vieną isz jų 
aresztavotų. Bet tie ilgai ne
laukdami burnosu ponui rasz- 
tinįkui galvą užsuko, po kar 
czemos stalu pavertė ir taip 
dikeziai jį primuszė ir pri- 
apardė, kad jo sveikata yra 
pavojingume ir vargu gyvas 
iszliks. Po tos operacijos 
pradėjo klausti rasztinįkas 
Abramkio, kas jį muszė, bet 
tas sako, kad tiktai vieną žmo
gų matęs, kurį kada tai Žaga
rėje buvo regėjęs, o desėtnį- 
kas vėl pasakė, kad ans taip- 
pat nieko nematė, nės buvo 
iszėjęs.

Priežodis sako: „Vokietį, 
reik pamokyti“, bet czia tas 
pamokinimas ant maskoliaus 
sprando atsitiko.

Apie Krupius, nors dar 
ezalta, sėti pradėjo vikius (le- 
szius), žirnius, avižas. Dau
gumas gailisi pasėję, nės, 
szaltam oriii esant, nieks ne
dygsta. Paszaro trūksta, o 
žolės dar nėra, bet gal oras 
pasitasys ir gamta greit atgis, 
nės gūsiais debesiai nors su 
szaltu lietumi ir sniegu užeina.

Ant cerkvių statymo mas
koliai netiktai liepia bajorams 
kontribucijas mokėti, bet, kaip 
tai Vilniaus gubernijoje atsi
tinka, nū ponų katalikų rei- 
kalauna, idant po szimtą ir 
po kelis szimtus ant cerkvių 
statymo dūtų, kurias isz mųsų 
bažnyczių perdirba arba nau
jas cerkves stato. Sztai jau 
taip S virė padarė, nors tai yra 
su visum katalikiszkas krasztas 
ir į tą cerkvę nėra kam ateiti. 
Kaip žmonės sako, prie tos 
pravoslavnos parapijos prigul 
popas, popienė, deczokas ir jo 
pati, tai po jau arkliai ir karvės 
jų abiejų, o gal ir vaikai, apie 
kuriūs nežinau. O aname 
kraszte isz penkių didelių ka- 
talikiszkų parapijų padarė da
bar vieną Miadžiolo parapiją, 
pakasavoję bažnyczias: Viszne- 
ve, Svire, Zasvire ir dar vieną, 
kurios vardo neatmenu. ' O 
tai vis todėl, idant visus gu
dus (bielorusus) katalikus,

— Pikeliai miestelis Tel
szių pav., arti Latvijos. Czia 
yra medinė bažnyczia. Tur
gai ketvergais, b kermosziai 
per szv. Jurgį (23 d. Balan
džio), Naujus metus ir gavė
nioje. Czia vieni žydai su 
savo prėkyba vįeszpatauna, 
nės žemaieziai nebuvo taip su
mišius, idant savo nors vieną 
kromą uždėti. •

— Lackuva^ Sžauliu pav. 
Czia viena žydeikik^, seniau 
Prusūse katalikų tikėjimą*pri- 
ėmusi, norėjo už vieno vaikino 
isztekėti; Abudu jie nuėjo 
pas Lackuvos kleboną, idant 
jiems szliubą dūtų. Kunįgas 
vienok ar jos prusiszkai me
trikai netikėjo, ar jau to
kiems, bė maskolių žinios ka
talikų tikėjimą priėmusiems, 
nevalna szliubo dūti, gana to, 
kad. szliubo nedavė. Kada 
pas jūs isz meilės priežasties 
vaikas atsirado, ir tada dar ans 
jaunikaitis, prie grieko prisi
pažindamas, norėjo szliubo 
gatiti, bet negavo. Dabar 
anoji apsižiūrėjus, kad,tas ka
valierius yra tinginys, nežada 
suvisum už jo tekėti, o darbi- ’ 
nįke būdama, sako, kad tą 
vaiką pati iszaugins. Kaip 
tai negražu isz mųsų >pusės, 
kad į savo tikėjimą žydeikytę 
patraukę, darome tokią bjau
rybę. Žydai bent pasijūks, 
kad žydeikytęs į mųsų tikėji
mą perėjusios tiktai į niekus 
iszvirsta!

— Laižuva miestelis Szau- 
lių paviete. Dar ežia turiu 
apsakyti vieną atsitikimą isz 
gyvenimo mųsų rasztinįko a. a. 
kunįgo Vienažindžio.

Kada isz Telszių * pavieto 
Pikeliiy klebonas labai dejavo, 
kad isz’ priežasties savo bie- 
dnumo parapija negali jį pri- 
deraneziai užlaikyti, tai a. a? 
kun. Vienažindis, Laižuvos 
klebonas (Szaulių pav.), jam 
apsakė, kad ir ans savo para
piją labai biedną radęs, bet 
kaip savo kelis tukstanezius 
rublių dėl prasiskolijusių gas- 
paporių paskolijo ir jie reika- 

Ina savo pataisė, tai netiktai, 
kad jam pinįgus atidavė, bet 
dar, turtingais palikę, tiek jam 
visokhy valgių ir gėrybių su- 
neszdavo, kad suvartoti nega* 
lėdavo. Taigi rodavo  j o ir 
Pikelių klebonui taip padary
ti, o tada ir anam bus gerai.

Laižuvos parapijonai pas
kui iszgalėjo net ant naujos 
bažnyczios pabudavojimo pi
nįgus sudėti, kuri nū jb vardo 
buvo pastatyta. Maskoliams 
draudžiant ant bažnyczių pi
nįgus rinkti, a. a. kunįgas 
Vienažindis gubernatoriui nu
rodė, kad ans už savo pinįgus 
bažnyczią stato ir per tai ant 
jos budavonės daleidimą gavo.

— Szilave, Rėsiainių pav., 
yra dar netoli vieta Zbaru va
dinama, kur kitą kart buvo 
kalvinų (bambizų) zbaras 
arba bažnyczia, kurių tikėji
mas kitą katTTabai placziai 
buvo Žemaicziūse pasiplatinęs, 
bet paskui, Jezuvitams užėjus, 
nupūlė. Czia dar ant Lidavė- 
nų važiūjant yra taip vadina
ma Varpapelkė, kur, pagal 
patarlės kalvinams vežant var
pą dėl savo zboro, anas už- 
grimzdo. Į tą pat pusę yra 
ganyklos Dūdiniais vadinamos, 
ant kurių yra didelis akmū. 
Tas akmū musėt savije mag- '^ 
nesą turi, nės į aną kožną met 
perkūnai szauna ir ans yra

Szįmet isz nekuriu gimna
zijų augsztesnių kliasų moky
tiniai matydami, kad egzami
nų neiszlaik^s, važiūja į Ame- 
ką laimes jieszkoti. Netru
kus anūs pamatysite.

Maskoliai matydami, kaip 
tvirtai lietuviai katalikiszko ti- 
kėjimo laikosi ir. kad per tai 
pravoslavijos jų tarpe prapla
tinti nebegali, pradėjo platinti 
bedievystę,idant vieną tikėjimą 
panaikinę, galėtų kitą įvesti.’ 
Sztai negalime pasakyti, kad 
tas jiems nenusidūtų, nės maž
ne kožnas, kuris universitetą 
iszėjo, bedieviu tapo, mąsty
damas sav: „tai mulkiai ku- 
nįgų ir bažnyczios klauso, o
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mos, gudresniais būdami ir ge
rai žinodami, kad Dievo nėra 
kam turime klausyti 
mokslincziai, r 
Rėd.). Bet isz 
kad dabar a

r 
(geri 

ė r ką sakyti! 
tos priežasties, 

rit i katalikystės
stovi lietuvystė ir kas griauna 
vlenĄj griauna, ir antrą, taigi 
bedievystė vedą staCziai į mas- 
kolybę ir pravoslaviją. Nės 
kaip tiktai žmogus bedieviu 
tampa, tai jam vis tiek, ar ka- 
talikiszkas ar pravoslavnas ti
kėjimas, taipjau vėl vis tiek, 
ar lietuviu ar maskolių būti, 
nės sako jię, Jcad ir vieni ir 

Žino

i negali vadovu

nės sako jie, 
kiti visgi yra įmonės, 
gus toks, į savo darbą neįtikė
damas, netiktąi negali vadovu 
būti, bet dar gali savo tautos 
neprieteliu tapti.

Sztai asz pats buvau ant to
kio susirinkimo,’ kur buvo 
skaitomi " visoki lietuviszki 
straipsniai, o jų tarpe viens 
toks buvo, kurio autorius, ži- 

. noma, į nieąą neįtikėdamas, 
garsino, kad 
viams butų, 
maskolj bę priėmus.
kad kitų draugu tarpe protes
tas buvo, kad tąjį straipsnį 
spaudinti negalima, 
viai turi viltį 
tiszkai iszvestą, bet tas balsas 
inteligentų t 
kios priežastis kokias pasek
mes dūda.

28. IV Žalti! s.

geriausiai lietu 
pravoslaviją ir

Žinoma,

nės Retu
šavo darbą tau-

irpe parodo, ko-

— Isz PetropilĄs. Kun. 
Jaunis jau tapo užtvirtintas 
ant prabaszcziaus (klebono) 
į Kazanių ir gavo jau .pinįgus 
ant kelio:
apsistos ant Valgos garlaivys
tė. A. A.

laukia tiktai, iki

— Isz Vilniaus. N 13
„Kraj‘aus“ pranesza: ,,Neper
seniai Paryžiuje įsteigta tapo 
raszliaviszka draugystė: „Žel
mū“, kurios prezesu buvo Ma
rijonas Akelevyczius, garsus 
lietuviszkas rasztininkas, mi
ręs Spalinyje 1887 m. Žino
ma buvo, jig jis paliko neku- 
riūs rasztus, vienok nebuvo 

galima jų atjiezskoti. Tikt, 
mirus Vilniaus teplioriui Zen- 
kevyežiui, atrasta tapo tarp jo 
popierų rankraszcziai Akele 
vycziaus.* Jų skaitliuje pir
mutinė vieta priguli nepabaig
tam lietuviszkai—lenkiszkam 
žodynui (apie 300 lankų, t. y. 
arkuszų raszto), veikalui, apie 
kurį buvo keletą kartų minavo- 
ta, apart to nemažai ir mažesnių 
jo veikalų. Atrasti tapo ir 
kitų raszėjų darbai, tame 
skaitliuje lietuviszkai—len- 
kiszki žodynai L. Andriusz- 
kevycziaus ir turbut Daukan
to. Valdytoja geidžia perleis
ti rankraszcžius, amžiną atsil
sį, Akelevycziaus“.

—!■-----
— ,, Varpo“ N 4 skaitome: 

,, Maskvoj e Etnogra ph iszk as 
skyrius Imperatoriszkos Drau
gystės Mylėtojų Gamtos moks 
lo, Antropologijos ir Etnogra- 
pliijos sutaisė 11 d. Kovo 
, pirmutinę etnocjrapliiszką 
koncertą“. Ant szib koncerto 
tarp kitų tautiszkų dainų, 
kaip tai: maskoliszkų, maža- 
rusiszkų, gudiszkų, lenkiszkų, 
gruziniszkų ir kitų, - tapo dai- 
nū tos ir lietuviszkos, minėtinai 
Bzios dainos: 1) Kad asz tavęs 
norėjau, 2) Anoj4 pusėj4 ma
relių, 3) Mamužytė senolytė ir 
4) O tai dyvai. Tas dainas 
su dideliu pasisekimu padai
navo p. Skovronskbs, Stefa- 
ni‘utė ir orkestras. Publika 
plojo delnais be galo, taip 
kad dainos buvo po kelis syk 
atkartotos. Lietuviai, gyve- 
nantiejie Maskvoje, nepermie
gojo — aplankė tą koncertą 
ir, girdėjai!, tariasi nū savęs 
(atskirai) padėkavoti Stefa- 
ni‘utei už didžiai puikų jos 
padainavimą minėtų dainų“.

Isz Kitur. '
— Suvienytos Valstijos. 

Ypatingos apgavystės auka 
tapo neseniai tūlas G. Hubbel, 
farmeris nū New Canaan, 
Conn. Pereitą utarnįką va 
kare užvažiavo pas jį nepa

žįstamas vyras, sakydamas 
esąs kunįgu ir važiūjąs į ne
tolimą miestelį, kur ant ryt 
turėsiąs sakyti pamokslą. 
Lengvatikis farmeris įtikėjo 
nepažįstamo žodžiams ir isz 
szirdies vaiszino savo sveczią. 
Už poros valandą pas tą patį 
farmerį užvažiūja* jaunas vy
ras su mergina ir klausiasi, ar 
nėra czion kur netoli kunįgo, 
kurs galėtų jiems dūti szliubą. 
Farmeris, nieko blogo nesiti- 
kėdams, pasigyrė, jog pas jį 
yra kunįgas, kurs be abejonės 
galės įsimylėjusią porą suvin- 
cziavoti. Jauniejie sutiko ant 
to, paszauktas „kjinįgas“ taip
gi neatsisakė ir po akių far- 
merio bei jo paezios surisz(j 
moterystės rysziu jaunūsius, 
paskui padavė farmeriui ir jo 
paežiai pupierą, kad pasira- 
szytų, jog buvo liudinįkais 
jaunavedžių vineziaus (szliu
bo). Neužilgio po atlikimui 
tų ceremonijų iszvažiavo savo 
keliu jaunavedžiai, o ,,kunį
gas“ taipojau iszvažiavo, kad 
prispėti su pamokslu.

Už poros dienų farmeris 
gauna isz banko Nerwalk‘e 
žinią, jog bankas iszmokėjo 
$285 pagal jo bei jo paezios 
paraszusi Farmeris nenuma
nydama apie jokį savo iszdūtą 
check4}, nuvyko į banką ir pa 
tyrė, jog po teisybei aną va
karą pasiraszė ant vekselio, 
o ne ant vineziaus liudijimo. 
Suprato, jog ans „kunįgas“ 
ir anie jaunavedžiai buvo tai 
paprasti apgavikai.

— Ant visasvietinės paro
dos Chicago‘je daug yra dy- 
vinų, vertų pamatymo dalykų. 
Dailiausiai, sako, iszrodo sky
riai prancūzų bei vokieczių, 
praseziausiai maskolių. Bet... 
ir yankes‘ų, norinezių pada
ryti gerą „business4}“, suktu
mas nemažas pasirodo. At
šilau k an tiejie ant parodos 
skundžiasi ant nežmoniszkb 
lupinio už mažiausią daigtą. 
Už parą hotel i ūse ima nū 5 
lyg 12 dol.! Kavos pūdukas 

pagal taksą kasztūja 10 c. 
Taigi, jeigu, bevaikszcziodains 
po parodos rumus pusę dienos, 
užsimanysi nors kavos atsi
gerti, bijodama praszyti pietų, 
kad neprireiktų mokėti nes* 
vietiszkos mokesties, tai ir už 
kavos pūdu ką (kruzelį) turi 
užmokėti pusę dolerio (!), 
gaudamas sykiu su kava se- 
kanezią rokundą: kava 10 c., 
pienas 15 c., padavimas 10 c., 
dūna 15 c., viso labo 50 c. t 
Prie tokios brangenybės pri
sidėjo . netik didžturezių pre- 
kėjų, bet isz dalies ir darbi- 
nįkų godumas. Hotel i ų ii 
restauracijų tarnai, pakalika 
ėmė po $10 ant nedėlios; vos 
prasidėjus parodai*, susitarę 
jie sustraikavo, reikalaudam 
$15 ant nedėlios. Darbda 
viai noroms nenoroms turėję 
sutikti ant jų reikalavimo 
Praslinkus kelioms dienoms 
viesznamių pakalikai vėl 
straikūįa, reikalaudami ja' 
20 dol. ant nedėlios vietoje $lf 
Ir ant to turėjo sutikti darb 
daviai matydami, jog, nū liar 
dies (publikos) po kelias sku 
ras nulupdami, gerai papinj 
gaus.

— Maskolija. Vienniszl 
laikraszcziai raszo apie įvyki 
sį maisztą ir skurdynes tar[ 
kazokų Kijeve. Kazokų af 
cieriai, kaipo tikri caro tarne 
savo apsiėjime su kareivis 
kazokais labai daug valios s; 
vo liežiuviui bei rankoms di 
davo. Szię pastariejie (kaz 
kai) negalėdami iszkęsti t 
kio nesvietiszko apsiėjimo s 
vo virszinįkų sykį per must 
paleido szuvius isz karabii 
į savo aficierius ir paskui p 
bėgę į vieną namą užsida 
ten. 28 valandas iszlaikė * 
apgulimą kariaunos, bet s 
galo, nebeturėdami ką val^ 
ti, bado prispirti, turėjo pa 
dūti į rankas valdžios. A] 
penkiolika isz sumiszusių i 
muszta, o tiek pat sužeista.

Jau ir maskolių kąriun 
nėję pradeda atsirasti susip



t i m as jog ir kareivis yra žmo
gum ir jo negalima laikyti 
negyvo daigto ar gyvulio vie
toje.

- Telegramoms isz Maskoli
uos pranesza apie prasiplati
nimą choleros vakarinėje Si- 
berijos dalyje, Tobolsko apie- 
linkėse. Nekurie studentai, 
besimokinantie ant medicinos 
fakulteto Petropilės universi
tete ir baigiantiejie kursą, ga
vo ml valdžios paliepimą, kad 
vyktų į Tobolską padėti te- 
nyksztiems daktarams numal- 
szį t i cholerą.

Ta pati telegramą pranesza, 
jog dabar vargą venczia, ne
turėdami ką sėti, o kaip kada 
ir dūnos kąsnio/ netik vidu
rinės ir piet— vakarinės Masko- 
Ii jos žemdarbiszkų szalių ūki- 
nįkai, bet skundai girdėtis ant 
to ir Simbirsko gubernijoje. 
Isz visur girdėtis szauksmai 
pagelbos.

Caras ir jo tarnai tū tarpu 
leidžia, szimtus tukstanczių 
svetimose žemėse, kad privai- 
sįti ten szalinįkų jau savo po
litikos, jau vėl savo kaziono 
tikėjimo.

Suvienytose Valstijose yra 
vienas maskolių vladika (ar- 
chirėjus), kurio užlaikymas, 
o taipgi užlaikymas kelių mas- 
koliszkų pravoslavnų para
pijų Amerikoje kasztūja Mas
koliai kelesdeszimts tukstan
czių kas met.

-   * ----------

me mi lie tuviais.
Latviszko laikraszczio

„Tehvvja“ (Tėvynė) szių metų 
N 13 skaitome sekanczius žo
džius!

„Laikraszcziūse jau daug 
sykių persznekėta apie 
latvių su lietuviais artimą gi
minystę, kuri apsireiszkia pir
mojoje istorijoje, mitologijoje 
ir labjausiai aiszkiai paczioje 
kalboje. Todėl szi aplinky
bė naujesnėje gadynėje para
gino abiejų tautų tyrinėtojus 
aut artimesnio pasipažinimo. 

Szis užmanymas ir pirmas 
žingsnis yra daromas isz mo- 
kįtų lietuvių pusės, kurie ran
da svarbumą nevien mųsų mi
tologijos nnkimūse, bet žen
gia dar toliaus, beje: dabar 
iszdūda lietuviszkos kalbos 
žodyną, kuriame paskirta pra
kilni vieta ir dėl ‘ mųsų kal
bos. Dabar jie renka mede- 
gą naujam žodynui, kuriame 
talpins botaniszkus ir zoolo- 
giszkus vardus. Žodyno sie
kiu yra surinkti moksliszkos 
nomenklatūros medegą dėl 
apdirbimo abiejų virszminėtų 
szakų. Kad medegą butų 
turtingesnė ir darbui didesnė 
pasekmė, talpins apart lietu- 
viszkų latviszkus ir senpru- 
siszkus vardus. Lietuvių kal
boje jau yra daug medegos 
surinkta, tiktai latviszkų be
veik kaip ir nieko (iszraszyti 
vardai isz Rygos mokslo ko
misijos rankių, latviszkų laik- 
raszczių, Ilstero botanikos ir 
t. t.). Todėl asz skaitau sav 
už garbę atsiszaukbi į savo 
godotinus tautieczius ir tau
tietes su meldimu pagelbėti 
szį svarbų darbą, ar tai mede- 
gą iszraszant isz atspaudintų 
szaltinių, ar tai randant dar 
žmonių kalboje.

Medegą renkaht priderėtų 
sziokio budo laikytiesi:

1) Vardai renkami gyvu? 
lių (žvėrių, paukszczių, žuvų 
ir t. t.), taip pat augmenų 
^(medžių, krūmų ir t. t.)

2) Prie latviszkų vardų pa
gal iszgalėjimą pridėti loty- 
niszką; jeigu tas neiszgalima, 
tai gali būti pridėti masko- 
liszki ar vokiszki vardai; jei
gu ir tai neiszgalima, tai 
trumpas apraszymas, kaip 
gyvulys ar augmū iszžiuri.

- 3) Rinkikai turi pąsiraszy- 
ti, isz^kur pats paeina ir ko
kioje vietoje tą vardą rado, 
o jei isz raszto, tai vardas 
knįgos ir jos autoriaus.

4) Jei kokiam gyvuliui ar 
augmeniui yra daugiaus var
dų, tai turi būti visi užraszyti, 
nežiūrint ant to, buk yra ne

reikalinga.
Vardus renkant pagal isz

galėjimą reikia užraszyti ir 
veislę, jei szi yra žinoma.

Reikia užraszyti vyriszkos 
ir moteriszkos lyties vardus, 
beje: gaidys — viszta; žirgas 
— kumelė —"kumelys; kaip 
naminius gyvulius vadina pa
gal jų plauką: margė, žilė ir 
t. t.; taip pat priderėtų užra
szyti smulkinapczius arba la- 
binanczius vardus, beje: kužė 
(nū žirgas) ir t. t.

Su žiniomis ir medegaimel
džiu kreiptiesi prie manęs ant 
sziokio adreso:

S. Peterbug, Nikolajeyska- 
ja ui. d. 75. kv. 22 Stud. jur. 
T. Kalninsz“.

Szį visą straipsnelį iszgul- 
džiau į lietuviszką kalbą, 
idant lietuviszkai visūmenei 
parodyti, kaip tai latviai 
moksliszkūse dalykūse rūpi
nasi, kūmi tikt iszgalėdami, 
prisidėti prie lietuvių užma
nyto darbo, o prie tam tūlas 
latvis, skaitydamas Ameriko
je mųsų laikrasztį, galės pa
dėti nors menkomis žinio- 
.mis anam savo tautiecziui 
atlikti taip naudingą darbą.

Minias Lasssjsas. ■
Dėl „ Vienybė*“ paraszė A. K.

Kiekvienas, kurs skaito 
laikraszczius, gerai atmena, 
kokį trukszmą pakėlė garsi 
byla Panamo perkaso (kana
lo), kuri kasžin ar greitail dar 
pasibaigs. Atsiranda (vis 
nauji ir nauji' kaltinįkai įvai
rių to perkaso apgavyszczių. 
Tarp tų kaltinįkų randasi ne
maž žmonių, stovinczių augsz- 
tai Prancūzijos valdžioje. Vi 
si jie tapo smarkiau ar leng
viau pabausti. Bet smarkiau
siai tapo pabaustas vyras, 
kurs kadatai atneszė Prancū
zijai didžiausią garbę, kokią 
pavienis žmogus gali suteikti 
savo tėvynei, kurį visas svie
tas lyg sziol vadino „dideliu 
pracuzu“ ir laikė jį už di

džiausią szio szimtmeczio žmo
gų. Tūmi vyru yra Perdi-, 
naudas Lessepsas, garsus Su
tvertoj ąs Suezo perkaso. Bet, 
ar jis užsipelnijo ant tokio 
smarkaus pabaudimo, tegul 
parodo jo gyvenimo istorija.

Ferdinandas Lessepsas gi
mė 1805 metūse mieste Ver- 
sale netoli Paryžiaus. Jo tė 
vas buvo diplomatu ir jis pats 
iszpradžių mėgino jieszkoti 
laimės ir garbės, eįdamas tė
vo keliu. Jis buvo Prancū
zijos konsolių Lissabonoję, 
Tunise, Aleksandrijoje, Ma
lagoje, Barcelonoje, o ant ga
lo visogalingu ministeriu 
Madrite. 1849 m., kad Pran
cūzijos kariumenė užėmė Ro
mą, jis drauge su kitais buvo 
iszsiųstas į tą miestą dėl po- 
lytiszkų sąkalbių. Kad vie- 
nog pasiuntinystė, su kurią 
buvo iszkeliavęs, nepasisekė, 
jis apleido aprinktą savo ke-. 
lią ir nū to laiko atsidavė vie
natiniai apdirbimui plįano, 
kurį nesziojo savyje jau nū 
1831 m., įcada„ turėdamas dar 
tik 25 metus, važiavo į Egip
tą užimti vietelę Prancūzijos 
konsulate Kaire. Egipte ta
da siautė cholera ir jis turėjo 
atsėdėti Aleksandrijoje kva- 
rantaną. Idant sutrumpinti 
sav nūbodų laiką, jis užsiėmė 
knįgų skaitymu. Viena is« 
jų padarė ant jo ypatingą įs
pūdį. Buvo tai knįga, iszdū- 
ta pracuziazkos moksliszkos 
komissijos, iszkeliavusios 
drauge su Napoleonu į Egip
tą 1798 m. Joje buvo pakel
tas klausymas perkasti Suezo 
tarpjurį ir surinkti tam tik
slui raportai, skaitliniai ir 
plianai. .

Isz jto matyti, kaip apsirin
ka tie, kurie mano, buk dide
li iszradimai, dideli veikalai 
pavienių žmonių gimsta stai
ga: jie ilgai pirmiau neszioja- 
si nūmonėje įvairių žmonių, 
kol pagalios vienas žmogus, 
gabesnis už kitus, sutraukia 
visus neaiszkius plianus į vie
ną ir įveda jūs į darbq. Taip
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buVo it su Šuežo pei'kAsu. 
Idant atlikti tą, ką atliko Les- 
sepsas, įvairus žmonės dirbo 
ne per deszimtis ir ne per 
szimtus, bet per 
metų.

vandenis Vi-

tukstariczius 
Reikalas sujungimo 

dviejų marių, Viduržemių su 
Raudonomis dėlei prekystės 
palengvinimo davėsi jausti 
dar toli priesz Kristaus užgi
mimą. Bet idant atlikti tą 
užmanymą, pirmiausiai sto- 
kavo spėkų, antrą, trukdė jį 
klaidingas ' manymas, buk 
Raudonųjų jūrių vandū augsz- 
cziaus stovįs už 
duržemių ir už tai buk po su
jungimo tų 
Raudonųjų 
Egiptą.

Tū tarpu

jur ų vandū isz 
jūrių užliesiąs

i

120 tuk-
Tū tarpu 

, kad tas

derlaus Egipto 
prekystė reikalavo to perkaso 
neatbūtinai. Už tai Egipto 
karalius Sezostris isz giminės 
Faraonų pradėjo jį kasti, no
rėdamas sujungti Raudonas 
jūres su Nilo szaka, idant to
kiu budu iszvengti užtvinimo. 
Tai dėjosi dar už 1030 m. 
pries z Kristaus užgimimą.
Sezostrio įpėdiniai varė tą 
darbą tolyn ir eina pasaka 
buk prie vieno isz jų pražuvo 
prie to darbo arti 
stanezių žmonių, 
iszėjo pranaszystė 
perkasas palengvįsiąs prosza- 
liecziams dasigauti į Egiptą 
dėlei jo užkaria 
tapo sustabdytas. 
Egiptas slanki 
rankų į kitas.
eiliui persai, grAikai, romėnai 
arabai ir visiems jiems rūpėjo 
perkasas: vieni 
kiti jį naikino, 
nas arabų kalifas vardu Abu- 
DžafaPas liepė jį užversti. 
Napoleonui, geidžiancziam 
praplatinti prancūzų galybę 
Rytų szalyse, pūlė taip pat į 
akį tas perkasas ir, užkariavęs 
Egiptą 17.98 m., jis tyczia su 
tū siekių aplankė tas vietas 
drauge su moksliszka komis- 
sija.. Komissija, kuri dar te
betikėjo, kad 
vandū stovįs

viino ir darbas 
Po to 

3jo isz vienų 
Valdė jį pa-

varė jį tolyn, 
pagaliaūs vie

Raudonų jūrių 
augszcziaus už

dė Egipto vice-karaliaus leis
ti perkasti tarpjurį; bet viesz 
pataujantis tada Mehmet-Ali, 
vengdamas, idant Europie- 
ežiai, gavę taip lengvą kelią 
į jo žemių vidurį, neužsima
nytų' kiszties į jo naminius 
reikalus, neleido to.

Tame laike Anglijos inži- 
žinieriai isz naujo pradėjo ty
rinėti vietas dėl perkaso ir jų 
tyrinėjimai parodė klaidingu
mą manymo apie nelygumą 
vandens stovio abiejų marių; 
tūj‘ po to buvo sutverta drau
gystė perkasą kasti, bet vei
kiai isziro isz priežasties Ang
lijos užvydėjimo. Tas per
kasas butų atneszęs daugiau
siai naudos Anglijai, bet ji 
vengė, idant, per tą palengvi
nimą kelionės į Rytų szalis, 
kitos tautos nepanorėtų atim
ti nū jos Indijų, kurios yra 
dėl jos neiszsemiamu visokių 
turtų szaltiniu. Isz Indijų 
Anglija veža sav cukrų, bo 
velną, javus, szaknis ir daug 
kitų daigtų, į Indijas gabena 
savo fabrikų iszdarbius, ir už 
tai, jei ji nebetektų Indijų, ji 
nebeturėtų kur leisti savo isz- 
darbių, ir jos turtingumas 
skaudžiai nukęstų.

Nū to laiko Suezo perkaso 
istorija eina it pasaka. Nes
tokoja jai nė karžygio, lau- 
žanezio visas kliūtis, idant pa
siekti savo mierio, nė intrigos: 
karžygiu yra Ferdinandas 
Lessepsas, o intrigą veda 
Anglija. Kad 1854 m. Egip
to valdovu pastojo Mohamed- 
Said‘as, tai jis tūj‘ užkvietė 
pas savę Lessepsą, su' kuriu 
pasižino nū mažų dienų, per
žiurėjo jo plianus kaslink per
kaso, plianus, ant kurių Les
sepsas triusėsi dvideszimtį me
tų ir pavėlijęs jam sutverti 
tam tikslui draugystę, pavedė 
jam virszinįkystę ant to dar
bo., Laikraszcziai anų metų 
raszė, kad Lessepsas, idant 
veikiau patraukti vice-kara- 
lių prie to užmanymo, suvar
tojo mažą pasalystę, remian- 

-cziąsi ant pažinimo rytieczių

Viduržemių, pasiūlijo vesti 
perkasą tū paežiu keliu^ ku
riu buvo pradėję vesti Fara
onai, t. y. nū Raudonų jūrių 
į Nilą. Ji surinko visus savo 
triūsūs apie tą dalyką į vieną 
knįgą, kuri ir teko Lessepsui 
į rankas, kad jis sėdėjo kva- 
rantaną Aleksandrijoje. Nū 
tos valandos užmanymas per
kasti Suezo tarpjurį tankiai 
jam miegoti nedavė.

i Ir nėra nieko akyvo: gana 
tik pažiūrėti ant žemlapio, 
idant suprasti visą to užma
nymo svarbumą. Isz kairės 
pusės guli didelis žemės plo
tas — tai Afrika; ji butų vi- 
siszka sala, jei ne Suezo tarp- 
juris — siaura žemės jūstelė, 
jungianti ją su kita svieto da 
limi — Azija, gulinezia į ry
tus. Pažvelgk augsztyn: ten 
guli pietinės Europos szalys! 
Ispanija, Italija, Graikija, o 
tik Viduržemės jūrės skiria 
jas nū artymų kaimynų. Jei 
ne ta siaura žemės jūstelė, 
Europos gyventojai turėtų 
lengvą susineszimą su visais 
turtingais Rytų krasztai; o tū 
tarpu idant dasigauti į tūs 
krasztus, prisieidavo plaukti 
aplink visą salą — Afriką, o 
ant to reikėdavo padėti. nū 5 
lig G mėnesių. Ta kelionė 
buvo nūbodi ypacz dėl ang
lų, turinezių po savo valdžia 
didelius žemės plotus Rytinė
se Indijose.

Vienas angh| marinį kas, 
norėdamas akyvai pertikrin
ti savo tautieczius, kiek nau
dos gali atneszti sutrumpinta 
kelionė į Indijas, pasiimdavo 
kopijas popierų, siuneziamų 
valdžios paprastu keliu aplink 
Afriką, pervažiūdavo greitai 
per Europą, sėsdavosi į laivą 
Trieste, atplaukęs į Aleksan
driją, perkeliaudavo Suezo 
tarpjurį; paskuį sėsdavosi į 
pirmutinį laivą, einantį isz 
Suezo į Kalkutą ir visados 
greieziau pribūdavo ant vie
tos, ne kaip laivas, kurs va
žiavo aplink Afriką. Tūj‘ po 
to tūli anglų kapitalistai mel

budo. Kad jie kartą buvo ant 
Libijos tyros, Lessepsas, tarsi 
apnyktas pranaszo dvasios, 
iszplėtė rankas ir pranaszavo 
Egiptui negirdėtą didybę ir 
galybę, o vice-karaliui amži
ną garbę, jei perkasas bus at
liktas, ir padarė tūmi didelį 
įspūdį ant Said‘o. Jei ta pa
saka ir butų teisinga, vienok 
ji nė kiek nenumažina Les- 
sepso vertės, nės jis darė tai 
dėl visatinio labo.

Vice-karalius per suteiktą 
Lessepsui koncessiją pavėdė 
Draugystei pelną nū perkaso 
ant 89 metų, skaitant nū ati
darymo valandos, dovanojo 
ant tarpjurio visas nedirba
mas karaliszkas žemes, kurias 
Draugystė turėjo savo kasztu 
apdrėgnįti ir iszdirbti, užtik
rino, jog valdžia visame kame 
szelps ją ir d a] ei do naudoties 
isz perkaso visoms tautoms 
ant tų paežių iszlygų.

Visa Europa sutiko tą ži
nią su didžiausiu džiaugsmu, 
viena tik Anglija, matydama 
tame perkase dėl savęs didelį 
paojų, visokiais budais sten
gėsi trukdyti tą užmanymą. 
Anglijos pasiuntinys Kon
stantinopolyje pajudino visus 
pragumus, idant sultonas, kai
po vyriausia Egipto virszinį- 
kas, pertrauktų sąkalbį vice- 
karaliaus su Lessepsu; Angli
jos- konsulis Kaire nurodinė
jo, meldė, pagalinus grąsė, bet 
Moliamed-Said‘as stovėjo prie 
savo. Galop lord‘as Palmer- 
stonas, vyriausia Anglijos mi- 
nisteris, iszsiuntė į Paryžių 
notą, kurioje tvirtino, buk 
užmanymas nepasiseksiąs ir 
veltui tik pinįgai eina ir t. t., 
bet nieko nepjrszė, nės Napo
leonas III buvo prilaukus 
Lessepso užmanymui.

Tū tarpu Lessepsas suszau- 
kė į Paryžių moksliszką ko- 
missiją,/idant peržiūrėtų jo 
plianus ir nuspręstų, ar gali 
būti jo užmanymas atliktas, 
o pats iszkeliavo į Angliją, 
suszaukė 22 meetingu didės- 
niūse miestūse, ant kurių isz-
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aiszkino savo pl i anus, parodė, 
kiek naudos ir pelno gali at- 
neeztl tas dalykas ir taip pa- 
traukė prie savęs anglus, kad 
vienas Isz deputatų pareikala
vo parlamente, idant vyriau
sias minister is suszelptų Les 
sepsą Konstantinopolyje, bet 
lord* as Palmerston‘as atsakė, 
jog „Anglija negali szelpti 
užmanymo, kurį stengėsi truk
dyti per penkioliką metų“.

TA tarpu s uszauk ta į Pary
žių moksliszka komissija, su
sidedanti isz pasiuntinių Ang
lijos, Prancūzijos, Italijos, 
AustrijoSj Prūsų ir Ispanijos, 
issdavė prilankų užmanymui 
nusprendimų- Bet dėl tokio 
milžiniszko užmanymo reikė
jo taippat ir milžiniszkų pi- 
DlgH-

Sutverta Lessepso Draugys
tė apskelbė užraszus ant 400. 
000 - akcijų po 500 frankų 
kiekviena, arba kitais žodžiais 
ant 200 milijonų, laikydama 
tAs pinįgus už isztenkanczius 
dėl užmanymo atlikimo. 
Prancūzija pasirąszė kAne ant 
pusės tų pinįgų, antrą pusę 
paėmė, vice-karalius ir Ang
lijos Kapitalistai, kurie regi
mai neėjo iszvien su savo val
džia, — vienok darbo nebuvo 
galima pradėti nesurinkus 
reikalingų tam tikslui pinįgų, 
ir tiktai Balandyje 1859 m. 
Leesepsas pirmą kartą įbedė 
špatą į smiltį ant siauros že
mės jiistos, kuri skiria Vidur- 
žemes jūres ml ežero Menza- 
leh, prie kurio dabar stovi 
ūžiantis prekyste miestas Port 
-8aid‘as, skaitantis savyje 
trisdeszimtis tukstanczių gy
ventojų; kasant perkasą, bu
vo nutarta pasinaudoti isz 
esanczių ant to ploto ežerų: 
Menzaleh, Balah, Timsah ir 
Karczių ežerų, kurie (Kartus) 
buvo jau tik iszdžiuvusiomis 
dAbėmis užklotomis druskos 
gabalais.

Sunkus tai buvo darbas: 
Lessepsas turėjo kovoti ne
tiktai su balomis ir Alomis, 
netiktai su augsztais kalnais, 

stovincziais jam ant kelio, bet 
ir su bėrincziomis smiltimis ir 
saulės kaitra, t A tarpu kad 
vandens buvo visiszka stoka. 
Dėlto tatai jis pradėjo pir- 
mucziausiai varyti šiaurį gra- 
bę nA upės Nilo (ežia jis pa
sinaudojo isz seno Faraonų 
darbo), idant visados turėti 
sav saldaus vandens, taip rei
kalingo prie darbo.

(Dar neviskas).
---------------- t

Isz lisMszto flirvn AMtojt
— Priceville, Pa. Czio- 

nai lietuviai, kaip dar nebuvo 
lenkiszkos parapijos, visi pri
gulėjo prie airių . bažnyczios 
ir kelis syk ant metų parsi
traukdavo lietuviszką kunį- 
gą. Kaip tikt radosi lenkisz- 
ka parapija ir pribuvo len- 
kiszkas kunįgas, tAjaus keli 
lietuviai naujalenkiai prie jos 
prisiraszė ir po kėlės deszimtis 
dolerių paszventė ant lenkisz
kos bažnyczios, o daugelis 
tamsesniųjų jAs pamėgzdžiojo. 
Bet iszmanesniejie ir protin
gieji?, lietuviai, kaip laikėsi 
prie airių, taip ir laikosi ir po 
kelis syk ant metų parsitrau
kia lietuviszką kunįgą. Tų 
iszmanesnių lietusių, mylim, 
ežių savo tėvynę ir kalbą, szv. 
Kazimiero draugystė szį metą 
prisiraszė ir prie „Susivieny- 
jimo“, idant tAmi parodyti, 
jog jie yra tikri lietuviai, o ne 
parsidavėliaij dėl svetimtau- 
czių. — Beje, užmirszau pa
sakyti apie naujalenkius. 
Teisybė, yra tūli isz jų, kurie 
moka lenkiszkai sziek tiek 
grevezoti, bet daugumas len-' 
kiszkoje kalboje važiAja kaip 
ant žydo ratų su^pAdais. Szį 
metą vienam lietuviui, prigu- 
lineziam prie lenkiszkos para
pijos, o nemokaneziam len
kiszkai grevezoti ir nuėjusiam 
spaviedotis, lenkų kunįgas at
statė jį, tarydamas: „eik pir-. 
ma iszmokk lenkiszkai, o tada 
ateisi spaviedyn“. — Isz to
kio lenkų kunįgo pasielgimo 
ar tikt' nesusipras ir mųsų 

paklydėliai lietuviai ir bene 
pames nereikalingą lenkystę, 
o glausis prie mUsU grynai 
liettivisžko pulkelio; Kad gi 
Dievas jiems dAtiį Dvasią 
szventį ir suprastu, jog lietu
viui nepridera būtie nė lenku, 
nė kitu kokiu svetimtaueziu, 
bet tiktai grynu lietuviu ir 
prie savųjų laikytiesi.

Pricevilietis.

— Sziose dienose „Vieny
bės“ spaustuvėje tapo atspau- 
dįta konstitucija dėl Baltinio- 
riszkės 8zv.f Kazimiero lietu- 
viszkųkareivių draugystės, 
kuri garsina, jog apart neszi- 
mo pagelbos ligoje ar smer- 
ežiai isztikus pasiima sav už 
siekį rėmimą tautiszkų musų 
reikalų.

Skirsni j e VII skaitome: 
;,Szita draugystė turi už siekį 
netik neszimą paszelpos laike 
ligos ir atsitikime smerties są
nariams — bet ir rėmimo Lie
tuvos tautiszkAse dalykAse ir 
reikalAse apszvietimo, bet tau- 
tiszkus dalykus ir apszvietimą 
lietuvių Amerikoje sziądien 
labjausiai ir protingiausiai re
mia „Susivienyjimas Lietuvių 
Katalikų“, dėlto ir ųies vien
balsiai nutarėm prigulėti prie 
tos institucijos“. Smagu ant 
szirdies darosi skaitant tokius 
žodžius!

Margumynai.
— Ypatybė žmogaus seilių. 

Bakterijologų isztyrinėjimai 
parodė, kad žmogaus: prakai
tas, pienas, o labjausiai sei
lės turi ypatybę žudymo 
bakterijų, kurios yra prie- 
žasezia užkrecziamųjų ligų: 
choleros, sausligės,! influenzos 
ir t. t. Mokįtas italas Sana- 
relli specijaliszkai tyrinėjo 
seilių įtekmę ant mikroorga
nizmų ir datyrė, kad jAs nu
marina. Jei tų mikroorganiz
mų nedaug, taį jie seilėse tA-f 
jaus žūva, arba jei ir nežūva; 
tai tampa suvis neblėdihgais. 
Sanarelli datyrė, kad kįekvįe^ 

no žmogaus burnoje visados 
yra daug difterito, tifo, karszt- 
ligės ir kitų mikrobų. Ma
žiausiai seilių bijosi mikrobai 
difterito, kurie iszlaiko ^yvl 
seilėse 40 dienų; mikrobai-gL 
taip vadinami, pneumokdkkal 
suvis seilėse nestimpa, nors 
perstoją būti blėdingais.. Szi- 
ta seilių ypatybė galime sav 
paaiszkįti, dėlko taip retai 
burna užsikreczia mikrobisz- 
komis ligomis ir ųiažiaųjaiai nA 
jų kenezia, nors joje daugiau
siai buna mikrobų. Reiktų 
taip gi isztyrinėti, ai* apsirgu
sių mikrobiszkomis ligomis 
žmonių seilės neprastoja tos 
savo ypatybės, n ės lygsziolisz- 
ki tyrinėjimai jau darodo, kad 
nekuriose ligose burnos mik
robai lyg atgyja.

— Jttkingas atsitikimas ♦ 
generolas sėdėdamas prie lan
go užtėmija einantį gatve 
(ulyczia) aficierių be kardo,
— ir liepia tAjau paszaukti jį 
pas savę. Aficierius susipra
tęs, dėlko jis tapo paszauktas, 
prikabino sav kabantį priesz- 
kambaryje jenarolp kardą ir 
drąsiai stojosi priesz savo vir- 
szinįką, kurs nusistebėjęs tai 
(atmainai paleido jį po .kelių . 
menkų užklausymų. Kad . 
paskui žvilgterėjo pro langą v) 
ir iszvydo tą patį oficierių, 
iszeinantį isz jo. namų vėl be 
kardo pasmaukė paezią ir ro
dydamas jį jai, užklamė: Ar 
tas žmogus turi kardą ar ne?
— Neturi — atsakė pati. Ir 
man taip rod^i, tarė jenero- 
las, o vienog persitikrinau, 
kad turi.

I

— Kodėl cerkvėje nėriTyar- 
gonų? , } . f

— Todėl kad popui pati ir 
vaikai grajija.

— Kodėl pop‘s tur‘ ilgus 
plaukus ?

— Nės tur‘ paezią, kuri 
jam jAs szukAja.

a

Žaltys.
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GRAŽINA.
Lietuviszką apsaka,
Paraszi Adomas Mickevyczia J

Vertė Jonas HM.
(Tąsa).

■ S

, jiji tarė, iszblyszko, pabalo, 
iš veidus kaip sėte apsėjo;

s

„Taip“ 
Iszgąst 
Maiszė mislis, žodžius painioj4, ant galo 
„Atmejau“, taria, „bet kaip tai galėjo 
Stoties? — paliept4 ir ne4tmįt4 apie nieką?... 
Bėgu pas patį,.. o ne... tiktai vienas, 
Vienas tik kelias jau man pasilieka. ..44 
Nor4eit4,... austoj4 ir primerkus blakstienas 
Vėl misPja sunkiai — užmanymai gilus — 
Jos veide rodės: nuszvito, uždviso, 
Bet pasikėlė tūj4 vėl ir iszkilus 
Apgulė szįkart ant veido jau viso;
Mieris, priesz valandą gimęs, priėjo, 

.pradėt4 ir iszpildįt4 reikėjo, 
sako, „eisiu pas patį, tikiūsi,

Tik jį 
”Da“’ 
Szįkari; jau mierfei nebus suvilioti. .. 
Germau išzneszęs ginklus jam padūsi, 
žirgą puikiausią tarnams pabalnoti 
Liepsi J o tu geidimus, Rinvituli, 
Jojo isppildįdam4s tūj4, kaip priguli, 
Valią ir norą kareiviams iszdūsi —- 
Tai kunįgaiszczio žodžius atkartoju.

o geidavim‘8, — kokia mislis jojo, 
neklauskit1, staigu dažinosit4;

Toks j 
Manęs 
Dar tik suėję priesz rūmą sustosiu 
Kad p.................._.................
Tinkanczią jam atidūti gūdonę. 

i* 
• *• * eTariusi greitai iszėj4, kaip žadėjo.

Tūj4 paskui ją ir Rin vitas iszėjo,— 
Skubinas, eina, o eidanVs dūmoja: 
„Kur bėgu, ko? juk seniai pasirengę — 
Laukia kareiviai ant rinkos sustoję, 
Mislydam‘s tai vėl silpnyn, lėtyn žengia 
Kryžium rankas rūpestingai sudėjęs, 

eriai, v;akar ką buvo girdėjęs,
1 be posmų vien‘s maiszos po kito;

• 1 1 • J

asitikti ir kad priesz kelionę

Nės 
Sziądi^n* 
Ne‘pim4 pynės jų galva paalsįta.
Jau arti rytas — pažaras raudonas 
Rodįtia im‘s tūj4 — miega, ar ne ponas? 
Reikia paežiam jį eit4 budįt4, vadįti. 
Szitai kalbėdami duris jau daryti 
Nor4, bet sztai durys praviro isz tyko — 
Priempnioj4 jį Lietavor‘s pasitiko 

nt peczių jo kaboj4 purpurinė 
Skraistė, ant veido užleidęs varinį 
Puikų szaszoką turėj4, ant krutinės 
Rinkės nūg szarvo žėrėjo plieninės.. 
Kardą apgniaužęs vienoj4 neszė ranko4, 
O kitoj4 skied^ ir rankeną lanko.

' Pats,

Rupescziu ar piktumu parteriotas 
Koją nedrąsai nelygiai vis statė. . ~ 
Ponais, bajorais isz szonų apstotas 
Rodos į jūs nežiurėj4, jų nematė, 
Imdam4s tik baugiai nū Germans saidoką 
Ir jieszmų pundą už diržo užkiszo, 
Bet kas, nė kardp neszioti nemoka? — 
Prie tiesio szono jis jį prisiriszo, 
O norints matė visi, kad pon4s klysta, 
Persergėti jį vienok niek‘s neiszdrysta.

Jau sės ant žirgo: karūnos auksinės 
Isztiestos ėmė plėsdęti po. vėją; 
Triubom4s, trimytais jau rotos szalinės 
Vadą pasveikįti buvo norėję, — 
Jis davė ženklą ranka, kad nutiltu, 
Liepė tik jot paskui savę isz tyko, 
O priegtam, kasžin4 dėl kokio dalyko, 
Sargus iszvedęs per volą už tilto, 
Pylimą tuszczią uždaręs paliko.

Czion, keliu stacziai per miestą iszjoję, 
Leidos į klonį, pasuko po tiesiai, 
Vienok prie kelio tūj4 vėl sukdamiesi, 
Jojo takais, ką po miszką bludžioja, 
Kad tarp griovų, tarpu medžių szakotų, 
Arcziaus prie prieszų nematant prijotu.

Tūj‘ už Naupilės į Vokieczių szalį, 
Kaip toli balsas Kryžiokų neszt4 gali 
Puczkos, upelis siaura vaga sriovi. . . 
Miszkas jį lydi szeszėliais pridengdami, 
Toliaus už vieszkelio augsztas kalni stovi, 
Tonais upelis placziaus lyg paplūsta, 
Vienok, pastovą bebėgdamas rustą 
Kalno užmatęs, szalia prasilenkdama 
Sprūsta pro jį ir kad pasikavoti, 
Lenda pabūgęs į ežero plotį.

Czion kad Lietuvių pulkai nusileido, 
Mato ant kalno priesz mėnesio veido 
Szviesą, kaip varis ir plienas žvilg4 ore, 
Vaikszczioj4 kareiviai ginklais apsikorę 
Ir kaip ant galo visu kalno plotu 
Apgula pulkas pėscziujų ir jotų. 

, i

Taip lygiai puikiai iszžiur4 priesz mėnulį 
Girios, ant kalno Panarų ką guli, 
Kad žalią rūbą jų vėjas nuskabo, 
Kad rasos szviesus laszai, kurie kabo 
Tankiom‘s eilėm4s ant žalių lapų vietos, 
Tampa nūg szalczio į perlus nulietais, 
Žiūrint keleiviams tad rodos isz tolo, 
Medžiai sidabro, o lapai krisztolo. —

(Toliaus bus.)
1



Ar prižadai meilės, isztarti Jono, bu
vo toje valandoje tikri ar melagingi, 
negalim* žinoti; vienok mųsų Jonelis 
rupiai sergėjo# pakliūti tekiniams laks- 
tančzių szian ir ten ties gelžkelio stote 
lokomotyvų, kurios nei vieno vaikino 
nepažeidė.

Jaunoji pora, peržengusi geležinkelį 
ir perėjusi mažą ulyczaitę, įėjo į nedi
delius namus,/kur grįžtanczius pasitiko 
Julytės motina Barbora Kamskienė, 
kuri pavydingai žvilgterėjusi į Joną, 
sziųrksztai pasakė dukterei: „tu sav 
vaikszczioji, o asz viena apie viską tu
riu rupįtis”.

„Nerustąuk mamele, iszėjom* valan- 
V’ — lėtai isztarė

"Velnias KAxrlec- 
Noyellia.

Paraižyta isz tikro atsitikimo.
Viename miestelyje prie Liepaujos 

geležinkelio tumi keliu vąikszcziojo 
jauna mergaitė draugystėje jaunįkai- 
czio, turinczio 23 arba 21 metus am
žiaus; jisai buvo szviesbruvis, dailaus 
veido ir žibanczių jaunyste pilkų akių, 
rodanczių viltvilystę ir nedorybę.

Mergaitė buvo 18 metų, jūdbruvė, 
žaizdro# akys veizėjo tikrumu, o ant 
balto veidelio, žydinczio rožėmis, aisz- 
kinos nekaltybė ir liūdnumas rodantis, 
kad toji mergaitė nebuvo laiminga ir | dėlę pasivaikszczioti 
nesitikėjo tokia būti; nės prigulėjo prie 
tų, kuriūs blogoji dalis visą amžį perse
kioja, nelikdama jiems nei apgaunan- 
ežios vilties sulaukti laimingų valandų.

Vaikinas, paėmęs mergaitės ranką 
į karsztą savo delną ir viitviliszkai pa
veizėjęs į jos akeles, atsiliepė:

„Brangioji Julyte! ar tikrai tu ma
nę myli?” —

Nuraudusi mergaitė atsakė: ,,Jo
neli, kam apie tą klausi? — Tu gerai ži
nai, kad tav vienam atidaviau szirdį, 
o dėlei iszreiszkimo meilės mano žo
džiai butų neiszgalėtini”.

„Dėkui tav Julyte už tikrumą mei
lės — asz taipgi myliu tavę ir uorė- 
cziau, kad mano paczia būtumei”. ’

„Patėvis nesiprieszin* susivienyji- 
mui mųsų bet neiszmanau, dėlko moti
na nenor*, 
cziau”. globstė ją įr pabueziavo — tur būti

„At niekystė — motinos ginezą per- vaikinas dėkavojo už skanų pyragą su 
galėsime ir busim* laimingi” — tarė kopūstais.
vaikinas. Noris moteriszkė nesibaidė buezia-

Liūdnai nusijūkusi mergaitė atsilie- vimo, vienok pagrūmojusi vaikinui ta
pė: „asz nelabai tikiu laimei to svieto - rė: „nustok Jasiau! per daug esi neat- 
tu tankiai kalbi apie iszėjimą į Ameri- sargus”. *
ką, o asz noris stengiūs tikėti tavo mei- „Nerustąuk Basite — didžioji meilė 
lei, bet vargiu manę neatstojama mislis, atsargumo nepažįsta” — teisinos Jasius.
kad tu manęs tikrai nemyli ir, vykdą- „Ir asz tave dideliai myliu, bet tą
mas į Ameriką, vieną paliksi, o tada jausmą moku slėpti” — kalbėjo Kams-
bus galas visų vargų ir mano am- kienė.
žiauslj „Jus moteres geriaus už mumis mo-

„Nekalbėk taip Julyte! Asz nepalik- kate meilę slėpti ir nudūti” — jūkda- 
siu tavęs, o jeigu drįseziau ta padaryti, | masis sakė Jonas, 
tai tegul tūjaus sutrin* manę tekiniai 
(ratai) bėganezio sziūmi keliu garve- 
žinio (trūkio)” — karsztai isztarė Jonas.

„Nekalbėk taip baisių žodžių, Jone
li, stengsiūa tikėti tavo meilei” — pasa
kė mergaitė.

Julytė.
,tTaip pasivaikszczioti, — judu su 

Jonu vaiksztinėjate, o žmonės kasžin 
ką gal iszmislyti” — iszkalbancziai pa
sakė motina.

„Nesitikiu, kad ir klastingi žmonės 
galėtų isz musės jautį sutverti” — tarė 
Jonas.

„Taip tamstai rodosi — mergaitė 
tur‘ saugoti savo garbę, kaip akį kak
toje” — atsakė motiha.

„Praszau nesibarti ant panos Juli
jos, asz ją pasivaikszczioti iszmusinau” 
— kalbėjo Jonas.

„Nesibarsiu, jau nesibarsiu, sėskis 
tamsta prie arbatos — iszkepiau skanų 
rusiszką pyragą su kopūstais”.

Julytė iszėjo į savo kambarį nusirė- 
dyti, o Jonas prisėdęs prie Kamskienės, 

kad asz paczia tavo pasilik- kalbėdamas meilingus žodelius, ap-

r*

„Asz tav parodysiu nudūti”, — 
muszdama ranka per petį Jonui, pasakė 
Kamskienė. — „Tik tu Jasiau ant ti
krosios neįsimylėk į Julytę”.

„Nebijok Basi te, to nepadarysiu, — 
žinoma, kad dėl uždangos musų užsikė- ■> * ;

sėjimtį, reikia rodyti trieilį — tarė Jo
nas.

Padori meilė, szventas jausme! 
tu dėl laimės žmogijos nužengia! isz 
dangaus ant žemės; bet žmonės, vadįda- 
mi meile blogus savo pageidimus ir 
draugijos įstatymų peržengą niekina Ja
vo vardą, vardą brangios viesznios, 
spinduliais žvaigždžių atkeliavusios prie 
mųsų. Stebėtini žmonės! dėl iszsitei
sinimo priesz savą sąžinę savo nedoru
mą dengia po dorybės vardumi, lygv 
nai kaip anie amatnįkai, kurie mažver- 
tą rudį plonu paauksinimu slepia.

Julytė, sugrįžusi į seklyczią, buvo 
liūdna ir mažai kalbanti, o prieszingai 
Jonas su motina rodėsi labai linksmais.

Julytė valandą pasėdėjusi seklyczio- 
je, atsisveikino ir iszėjo į savo kambarį 
ant atsilsio; tengi, atsiklaupusi prie love
lės, graudžiai verkdama, ilgai meldės, o 
tūmi laiku Jonas su Kamskiene kasžin 
ką tylomis kalbėjo ir paveidai nevie
no neatsargumo dasilėido.

Dabar priguli mums įsipažįti su Ju
lytės patėviu Jurgiu Kamskiu ir ki
tais. — Jurgis Kamskis pyldydamas 
neaugsztą tarnystę prie geležinkelio, 
apžadą savo rupiai atlikdavo, o noris 
mėgdavo pauliavoti, bet netankiai ir 
draugystėje gerų prietelių, kurie lygiai 

Į dėdavo, kaip maskoliai sako, „po desiat 
I kapejek s rila” (po 10 kapeikų nū snu
kio), dėlto Kamskis „ daug pinįgų ant 
niekų neiszleisda.vo ir atliekantį rublį 
sunkiai valandai kavodavo. Sulyg 
37 metų amžiaus perbuvęs kavalieriu
mi, užsimanė vesti ir priesz penkis me
tus susivincziavojo su naszle Barbora 
Maleckiene 3G metų moteriszke, po ku
rios gavo pasogą dvi dukteri, t ii yra 
Julytę ir Nastuzėlę szeszių metų.

| Barbora, szustri moteriszkė, gerai 
vedė ūkę, bet būdama asztraus budo, 
tankiai urzėjo ant vyro, nors, teisybę kal
bant, nebuvo už ką. Vis tai butų pa- 
kencziamai, kad mųsų Barborėlė per 
daug meilingai neveizėtų į jaunus vy
rus ir lengvu apsiėjimu nebūtų sukliu- 
vusi į ankszta sutartį su Jonu Grumul- 
džiu, kurį Kamskiai jau du metai kaip 
valgydino už sutartą mokestį. Tasai 
paleistu v ingas Jonas isz pradžios mer
ginos! prie Julytės, o paskui pradėjo 
paikįti mamutę ir tą padaryti pigiai 
laimėjo, nės klaidi moteriszkė, įtikėjusi 
užtikrinimui suvadžiotojo, kad ją di
deliai myl‘ ir be jos negal* gyventi, vi-



Lietuvininku 243
siszkai jam atsidavė.

Laike raszpmo atsitikimo Kamskie- 
»ė eidama 41 metus iszveizėjo nedai
liai ir buvo mbtina trijų vaikų, tai yra

- pažįstamos Julytės ir Nastuzėlės, duk
terų pirmo vyro, taipgi sunaus Vincelio 
trijų metų — antro. Kamskienė neda
bodama motinos apžadų (pareigų) ir 
neveizėdama int to, kad yra nejauna, 
nedailia ir turi priaugusią dukterį, jau
name vaikine padūkusiai įsimylėjo, o

kad jisai lygiai ją myli,
szėrė mylimą eavoK kaip urėdas arklį 
poniszkomis avižomis ir negana to, tan
kiai įbrukdavo Jonui suczėdytų keletą 
rublių ant jo reikalų, važiūjant į Vyl- 
nių.

Ar sutartį motinos su Jonu Grumul- 
džiu patėmijo Julytė, tikrai nežinom4, 
vienok galim4 sąprotauti, kad tą sujun
gimą numanė mergaitė, nės tankiai ver
kė ir duksavo.

Du metai
Kamskienės gyvenimo, o jos vyras Jur
gis, retai būdamas namie, kaip daugu
mas vyrų, buvo aklas ir suvisu nenu
manė, kad tarp dviejų įsikiszo treczias
— nabagas muilijo, kad Jonas mergina- 
si prie Julytės

mislydama,

jau sukako klaidaus

mokėjo.
užsitikėjimas apsenusių 

kad jauni 
mylėti! — Kaip neįkur- 

ni, taip apsenusi mote-

si prie Julytės ir paėmęs ją už paczią 
palengvįs jo būvį; prie to džiaugėsi 
gerai mokancziumi valgytoju nesupras
damas, kad tankiai jo locnais pinįgais 
Jonas už valgį 

. , Stebėtinas 
moteriszkių, kurios misi i j a, 
.vyrai, gal4 anas 
si ugnies ledui 
riszkė neįžadins tikros meilės jauname 
vyre.

Jaunosios nioteres lygiai negal my
lėti ' seno vyro, vienok, kaip silpnesnės 
esybės, tankiai nors gėdoj a tą savo prie- 
tėlių ir globėją prieszingai jaunas 
vyras, senos paczios niekados nemyli 
ir negūc 
rėdymas 

oksai yra prigimimo pa- 
- mes nepermainysim4 ano!

Pereitos vasaros vieną vakarą vėjas 
nesziojo debesius dulkių, o ant tos pa
czios geležinkelio stotės, kur Julytę su 

.Jonu matėme, važinėjos lokomotyvos, 
traukdamos ilgas eilias vagonų; tos ne- 
ilstanczios darbinįkės kaip baisybės 
szvietė raudonomis akimis savo, szvilpė, 
•leisdamos kamblius durnų ir garo. Tū
nai tarpu Jonas Grumuldiš, užsidengęs 
ploszcziumi veidą, įėjo į namus Karns- 

radęs 
atsi

kių, kur .įžengęs į seklyczią ir 
ten Barborą Kiunskienp, tylomis 

liepė: „ar viena esi Basite?”
„Viena, vienintėlė, mieliausias Jase- 

liau!” —tarė Kamskienė. Po tų žo
džių mylintysi pora, maloniai apsiglo- 

Jausi, saldžiai bucziavosi, o, Grumuldžiui 
rodant per daug jautrumo, moteriszkė, 
iszsiliūsavusi isz jo apglobsczių, atsilie
pė: „gana liaukis! tu niekverti, visū 
met esi neatsargus — dar valanda, bu
sim liūsi ir laimingi. — Julytė su Nas- 
tuzėle iszėjo prie Zavelskių ir ten gana 
ilgai sugaisz (užtruks), o mes tūrėsim 
gana laiko apie viską pasikalbėti. 
Sėskis, gersim4 arbatą”.

„Būdams tavo apglobime nei gerti, 
nei valgyti nenorėcziau”, atsakė Jonas.

„Pamatysiu, ar ilgai tversi nevalgęs”, 
jūkdamasi kalbėjo Kamskienė, ir pri
pylusi stiklą arbatos, pyktelėjo į aną 
gerą dalį konjako, o padavusi Jonui 
tarė: „gerk, Jasiau! szitai keptinė ir 
pyragas, valgyk!”

Jonas nesididžiūdamas drauge su 
gaspadine noringai gėrė ir valgė.

„O su raktu, ką padarei Jasiau?” — 
užklausė moteriszkė.

;,Pagal atspaudos ąnt vaszko prie- 
telius mano sliesorius Golcas padarė rak
tą” — tą kalbėdamas Jonas, iszėmęs isz 
kiszenės blizgantį raktą, padavė aną 
Kamškienei, pritardamas: „pamėgįk 
Basite, ar tiks”.

Kamskienė, su raktu nuėjusi į kam
barį, po valandos grįždama, atsiliepė: 
„szustras, esi Jasiau, raktas gerai tin
ka — mes tam asilui iszkirsim sztuką!“

„Teszvilpia į nyksztį Baraboszius, 
kad nemokėjo gūdoti paczios” — prita
rė Jonas.

Kamskienė, vyrą savo vadįdama asi
lu už tai, kad nevaldė paczios, buvo tei
singa, bet tą kalbant užmirszo pase
kantį prižodį: „kada vyras yra levas 
(liūtas), tai pati leve, o kada asilu, tai 
pati asilyczia”.

„Jisai pagrįsz namo poryt vakare, 
tai mums prigul iezvažiūti ryto”, kal
bėjo Kamskienė.

„Neatbūtinai ryto reikia iszvykti, 
nėra jko ilgiaus laukti — tas Barabo
szius gal pasisergėti ir skrynią isztusztį- 
tį, o tada gražus užsikėsėjimas (pasta- 
navyjimas, užsibrožimas) mųsų sprogtų 
kaip muilinė pūslė”, sakė Jonas.

„Taip Jasiau! ryto tūmMaiku ga
lingas garas nesz mumis į tolimą krasz- 
tą, kur be kliūties prie viens kito pri
gulėsimi — Parėdus savo ir branges

nius daigtus sudėjau į valizą, kurią 
neszkis pas savę, o asz tik ryszelį paim
siu”.

„Protingai kalbi, mano Basite, pa* 
si naudojusi rkktu, ateik ant stacijos, o 
manę su daigtais atrasi vagone N 330, 
dėl su klaidinimo vaikymo nupirksiu 
bilietus į Liepaują”, sznekėjo Jonas.

„Gerai, mano aniūlėli, viską iszpil- 
dysiu — asz tavoji ant amžių!” tarė 
Kamskienė, užkibusi Jonui ant kaklo.

„Mieliausioji Basite! asz lyg 
s m er ežio tavasis” — isztarė Jonas, kar- 
sztai bueziūdamas mylimą.

Jonas atsigėręs arbatos su konjaku, 
labai buvo jautrus meilėje, o moterisz
kė užsimirszo...

„Rytoj4 asz czion nepasirodysiu” — 
isztarė Jonas ir, karsztais bueziavimais 
atsisveikinęs su mylima, paėmęs įdėtą 
valizą, iszėjo.

Julytė su Nastazėle, vėlai parėjusios 
namo, atidavę labą naktį motinai, už- 
migo saldžiu nekaltybės miegu. — Na- 
bagytės! nežinojo kad ryto4 tūmi laiku 
bus naszlaitėmis, neturindziomis moti* 
n os.

Kamskienė ilgai negalėjo užmigti; 
nės duszios gelmėje atsiliepė smarkus 
balsas, kurs apsėstą nedorybių szirdį ; 
skaudžiai vargino. Iszmanė, kad stovi- 
ant prapulties kraszto, bet neturėjo 
stiprybės atąal atsitraukti; nesigailėjo 
vyro, bet gaila buvo vaikus palikti. — 
Akis moteriszkės suvilgino aszaros, ku
rios nebuvo nei gaileseziu už peržengą, 
nei žadėjimu ant gero, kelio sugrįžti. 
Dėlei ko verkė suklydusi moteriszkė? 
O tai 'dėlto, kad perpildytą kartumu 
szirdį malonėjo palengvįti, bet veltui 
rįžosi — aszaros nenuramino nelaimiu* 
gos.

(Dar neviskas.)

Aleksandras Gužutis.



Vienybe

resą

40c

sūdo 35c.

1.00c.'I

laiko

25c

Abraitis
4.00c

25c

Apgarsinimai

25c

50 et

20c.
50c

Pajieszkojimai
20c.
30c

25c.
30c.

25c
35c 25 et.

20 et.
11,00 et 

$1,00. 
20 et. 
30 et.

20c.
1.25c

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

perse

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

$1,25. 
$1,00. 

,, ,, ,, $1,50 et.
apie Duktery Filypo 

,, ,, ,, 50 et.

,, 5.00 ir 5.50c. 
$2.25 ir 2.75c. 
»» »» t $2.00- 
1.50c. Ir 2.00c.

Abėcėla ,, ,.
Elementorius lletiiviszkas „ 
Kninga dėl iszsimoklntmo rokundų

Kninga dėl iszsimokinimo vleaevletlnėe kalbos 15ci 
Apie btnvliną DlewO ,, ,, 10c.

Griesznlnkas priverstas metavotls ,, 15c
Pamokslai apie trosą ,, „ 5c.
Talmudas Ir musų žydai ,, ,, ,, 10c,
Szkala su kalba „ „ , 25c.
Prieszauszris ,, „ 20c.
Kaip jgytl pinigus ir turtą ,, 25c.
Girtybė ,, ,, 10c.
Genių dėdė, graži pasakntė kur Iszrodyta,

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

Amerikoje 20c., dėl nerkupczlų po 10c 
Kalendorius ant 1889 m. 25c. Ir ant 1890 m. 26c 

Visokį Abrozėliai su irtaldelėmls po 5 centus.

Pasakojimas Antano Tretininko paraszd vysk 
Žemaiczlų Motiejus Valanczlauskas, 

Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės 
Apteka Diewo „ ,, ,, ,,
Aukso Verszls, labai pulki drama „ 
Bolestawas arba antra dalis Genowefoe 
Du pujkua apraszymaj apie nedorybę Žydo 

ir piktą augynimą wajku ,, „ $1,00.
Hlstorije gražios Katrnkos ir jos wysokl stay, 

tykimaj „ „ „ „ „ 10 et
Hlstorije apie gražų Magelona, duktery kara 

lauš isz Neapolo ir apie Petra karejwl 40 et.
Hlstorije Isz lajko Francuzkos wajnos Afri

koj „ ,, •• ,, 30 et.
Istorija Septynių Mokintojų Ir

Lietuvio Sapnas 50c. 
Jurgis Mlloslawskia „ ,, 80 et
Juozapas Koniuszewskls arba kankinimas

Unijotn po vvaldže maskolaus , 50 et.
Konstytucyje del darbininku ,, 10 et.
Namelis pustelnlko paraszytas del pujklu

Lietuwnlku ,, „ „ „ >> 75 et.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorije isz lajko 

ponawojimo Nerono ,, ,, „
Pujkus apraszymaj tikru atsytiklmu ls£ 

wajnos 1863 metu. ,, ,, „
Prawadnlkas angelskos kalbos neabdar. 

o atidarytas ,, ,,
PujkĮis apraszyinaaapie Lietuvą ,, 
Rlnaida Rinaldinas
S.enowes apraszymas

Karojwlo ,, ,,
Sumyszymas arba bajme tūry dydeles akis

Tykra tejsybe isz Suwalku gubernijos 
Szwlesa Diewo „ „
Titkus Persų Karalius, „ 
Užsystanawik ant to geraj 
Wltaslr Korynna hlstorije

klojimo Bažnyczlos S. per Deoklecljana 95 et
uri. Kas
110 na-

Uždėjęs kromą Pittstone, parda 
nėju viskiu kfimi pigiausiai.

BESIUVU 
-75 c.; pirmai buvo $25,75; isz viso 
$26,50. A. Milukas.

ISTORIJA Katalikų Bažnyozios 
gaunama yra pas Rov. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Buče 1053, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztfija $loo.

Antanas Olszewskis 
Chicago'je užlaiko daugybą visokių kn|gų lietu- 
viszkų, lenklszkų ir angllszkų ir pard&da labai 
pigiai,

Taipgi parduda farm as, lotus, namus, sallunus, 
grosernias ir t t. Pard&da szlfkortee ant geriau
sių laivų. Siunczia pinigus j visas szalis svieto. 
Viską dirba dėl lletnvin|kų k&piglausial.

Taip pas ji galima gauti visokių massinuklų dėl 
drukavojiino gromatų. Nusiųskit markių už 15 c. 
o gausite katallogns tų maszlnų. Adresas toksi

A, Olszewski,
929 33-rd. St. Chicago III.

Žiponas bei žiponė ,, ,,
Žirgas ir vaikas „ ,,
Vytautas didis Lietuvos kunjgaiksztis 
Apie senovės Lietuvos pilis ,, ■ 
„Auszra’’ keturių metų pulkt&se apdar&se 

po $1.25 kninga, visas perkant

Knįgos poctiszkos. 
Senkaus Jurgis ,, „
Vitollorauda, pulkus poomatas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knjgoe 
D&nelatczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas* ,, ,,
Tėvyniszkos giesmės „ ,, ,, ,,
J dkaunos dainos ,, ,,
Naujos dainos ,, ,,
Birutės dainos „ ,,
Tėvynainių giesmės „ „

Pirmutinis degtinės varytojas pulki komedija 10c 
Apysakos.

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

isz lietuvių gyvenimo 
Pajudįkime vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrljotlszkoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
kn|gutės „Kas teisybė tai ne melas <• 

Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkoin raidėm 
Mužikėlis „ „ „
Pasakų kninga „ ' ,,

Moksliszki rankvedžiai ir
•kitokios knįgos 

Lletuviszka Gramatika paraszyta
kun|go Mlkolo Miežinio

Kningos 
pargabentos isz užmarės:

Maldų knįgos, *
Aukso Altorius, arba Bzaltlnis danglszkn skar 

bu 2.25c., 2.75c., 3 25c., 4.00c., 4.50c
Senas ir-naujas Aukso Altorius
Garbe Diewuj ant auksztybės „
Balsas Balandėlės 1.25c.,
Kninga giesmių arba Kantlczkos 
150 Psalmu Dowldo karaliaus ant

paveikslo kanticzkų I

Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįg^ 
Gyvenimas Vieszpaties Jėzaus Kristaus,

Jonas Matulaitis, Leonas Jo 
kubaitis, Antanas Szeimis 
Motiejus Raulinaitis, kun. Si 
manas Pautienius, Jūzas Sa 
viekas. >9. Pauksztis, kas

— J—ui Shenandoah'’e. Netal
piname Tamstos korespondencijos 
laikydami už nužeminantį dalykąpo 
lemizavoti su anais meisteriais, ku 
rių melagystes iszrodyti vargiai spė 
tume.

Groton*©, N. Y., U. S. A.
Kuri tai kompanija apsiėmė padary
ti dėl savo Type-Writer Cilinderį 
su lietuviszku alfabetu pagal naują 
raszliavą. Norintis turėti „drukavo- 
jainą” inasziną geniausio fasono, ku
ri kasztuja 50 dolerių, tesikreipia į 
mus REDAKCIJĄ, arba į fabriką 
tų maszinų, kurio adressas:

The CRANDALL MACHINE Co.,

Nevienas laiazkas atėjo į „Vieny
bės” redakciją su ū’žklausymu apie 
„drukavojamą” masziną. Pakakin
dami ksavo tautieczių praszymus 
„Vienybės” iszleistuvė padarė sutąr- 
‘isu The Cranilall Machine Co.,

Pajieszkau savo djaugo Antano 
Ramanaucko, paeinanezio isz Suval
kų gub., Kalvarijos pav. Kirsnos 
gmino isz dvaro Seiminiszkų. Ant
ras metas kaip isz Londono iszva- 
žiau į Pittsburgh‘ą ir nėra jokios ži
nios nu jo. Man J adresass: W. 
Walentukonis John str. Polhard N 6 
Lowell, Mass. (21) *

cas Zaluieraiti^,
Kaurinan, Vincas
Jftzaps Sungaila,
Dovidaitis, Jokūbas
J fl zaps Bartkus,
Dudas

Paaukavo
Volancziausko dr-ei dėl iszdavimo

Kaunas isz Detroit

Istorija Bono ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo ,, ,, ,,
Gyvenimas Marijos „ ,,
Menuo Szwenczianslos Marijos Panos 
Sopulej Motynos Diewo ,, ,,
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais 
Gywenimaj Szwentnju, ant visų metų kožnos 

dienos, pirma, antra, treczla ir ketvirta 
dalis už kožną dal| pd ,, ,, ,,

Gyvenimas szv. Benedikto kabro „ 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente

įvairios dvasiszkos knįgos, 
Flliotea arba kelias ( maiding^ gyvenimą 
Pokllis Szventųjų ,, „ ,,
lazguldlmas metiniu szweneziu 

labai naudinga knlngelė 
Mokslas Rymo kataliku 
Kas yra griekas? ,,
Nekaltybė ,,
Vartai dangaus ,,
Garsas apie bajsybes Diewo 
Raktas | dangų ,, 
Didžioji nedėlia „
Kaip Suinenlją nuspakajjti. 
Vadovas | dangų ,,
Prlsigatavojimas ant smerczlo „ 
Draugija dėl duszlų ,, „
Lletuviszkos mls'zips ,, ,,
Žino apie gydymą ligų kūno Ir

duBzios, apie Liuterį Ir Kahvlna 

Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos f ,, „ ,, 50c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c
Apllnkrasztis kun. Potravyczlaus | Vilniaus

I džiakonystėą kunlngtis 1870 m. ,, 10c
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži kn|gutė kurioje aprąszyta 
visi musų prietikiai su lenkais nft pat

krlkszto Lietuvos 5c

I „Su8iv“. užsimokėjo 
metinę mokestį szv. Antano 
dr-ės isz Philadelphios: Vin- 

Nikodemas 
Dovidaitis, 
Mateuszas 

Matulis, 
Teopilius 

Antanas Zuikis, Fa
bijonas Kains, Boleslavas Vi- 
neckis, Jūzaps Paszautis, Jo
nas Baradinskas, Izidorius 
Urbanaviczius, Andrius Ans- 
kaitis, Jonas Jureviczius, An
tanas Szkėma, Jūzaps Vasz- 
keviezius, Kazys Malinauckas, 
Jftzaps Dambrauckas ir Jft- 
zaps Butkus; szv. Kazimiero 
Kareivių dr ės isz Baltimore: 
Jonas Kurtinaitis, Petras Stan
kūnas, Kazys Žolinas, Balt
rus Žolinas, Bonavanturas 
Mažeika, Jonas Viszniauekas, 
Jonas Brazys, Mateuszas Na- 
rijauckas, Jonas Budriaviczius, 
Vincas Grajauckas, Motiejus 
Grajauckas, Mikola Kairys, 
Mikola Czekauckas, Jonas Ži
linskas, Gervazas Strungis, 
Vincas Keidoszius, Jūzas Bui- 
ris, Jonas Damokaitis, Liud
vikas Karalius, Dominykas

Gromatnyezia.
— p. Bevardžiui. Atleisi, jog 

netalpiname Tamstos koresponden
cijos, nenorėdami suerzinti nekurifis 
tautieczius; anie vyrai, prie kurių 
prigul apraszytas Tamsto didvyris, 
yra labai jautrus ir be Tamstos rasz- 
to ant mus pusėtinai įnirszę, jog 
nors kada nekada „drįstame“ apie 
jų darbus paminėti. Taigi dėl 
„szvento pakajaus“ dabar nutylėsi
me, ypacz da kad ginamos Tamstos 
žmogystos jokio beveik sąryszio ne
turi su mųsų laikraszcziu.

szv. Kazimiero dr-ei Šaltinio-

Laikykit vagi!
Pajieszkau Adomo Kaminsko, ku

ris pabėgo isz Pricevillės, nųnesząs 
vieno žmogaus pėdę. Jis yra vidu- 
tiiflo ūgio, rusvų plaukų, didelių ru
dų ūsų, į žmogų niekad neži 
jį pristatys pas manę, gaus 
grados ir kasztus kelionės.

Mano adresas: Jonas 
Duryea Pa. P. O. Box 83.

gauti puikų paveikslą Lietuvos ka
raliaus Gedimino, kaip priesz jį mas
kolius pula ant kelių, raszykite pas 
manę prisiųsdamį 30 c; Kas imtų 
daugelį tų paveikslų, tai leidžiu po 
20c. Mano adresas:
Jfflin MacliulMs 569 S. Ca- 
'nal str. Clbicaao IU.

KTSmSTGOS
BOCNOS SPAUSTUVĖS

Istorija Katalikų Bažnyczlos, 
Europos Isterija su žlamlapials

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




