
Num. 22 Lietuvininku 257

Iki szioliai

buvome

apie p.

Hnoonth Pa. 30 i. Gegužės.
Sziame „Vienybės“ nume

ryje patilpusi korespondenci- 
ja isz Shenandoah‘o kiekvie
nam geram tėvynainiui pada
lys liūdnumą.
lietuviai rūpinosi ir angliszkos 
kalbos supratimų pasinaudo
ti dėl savo tautos vardo pa
kėlimo akyse įvetimtauczių; 
iszėmimu buvo tįik pereitą va
sarą kelių mus tautieczių 
peiktinas pasielgimas, dergti 
savo brolius po svetimtauczių 
lai kraszcziu h. A psi m alszi nūs
bet tiems lietuviams, „anglisz- 
kų laikraszcziu reporteriams“, 

laisvi nu dergi mo
mus po angliszkus laikrasz- 
czius, bet, nelaimė davė, anie 
lietuviai atrado pasekėjus, ar 
patys rasi pradėjo tą darbą isz 
naujo dirbti. Buk kaip bu
vę, mes negalipie neisztarti 
papeikos p. Lithuanian‘ui 
už jo niekszisžką pasielgi
mą. *) Rasi jis mislijo gar- 
sįdamas „angliszkai liaudžiai“ 
apie „8Ūkalbiu8‘f tarpe lietu
vių ir „Lietuvių Auklėjimo“ 
| ?] arba „Lietuvių Mokslo 
Draugystės“ „darbavimus“ pa- 
ragįti nekultus turtingus sve- 
timtauczius, kad szelptų tą 
draugystę. Vienok ir sziaip 
negalima iszteisįti autoriaus 
anų savo tautieczių* iszdergi- 
mų. Mąstijant apie p. 
Lithuanian1© pasielgimą ir jo
jo norą pagelbėti „Auklėji
mo“ ar •' „Mogslo dr-ei“, 
skverbto skverbiasi į galvą 
iszsitarimas maskoliszko rasz- 
tinįko Krilov‘o, jog 
vij durak opasnieje vraga 
Į greitas ant 
kvailys paojingesnis yra už 
rieptietelių |. pi. Lithuanian, 
kurs matyt yra sąnariu anos 
draugystės, norėdama patrauk
ti prie jos szelpimo sveti m tau- 
ežius, savo straipsniais dar la- 
bjaus sukėlė lietuvius priesz 
ją, ir taip jau labai neapken- 
cziamą isz priežasties daugelio

*) Žiūrėk koresp. isz ShenandoalVo 
Hzianie N-je^ « 

„uslužli- 
u

patarnavimo

jos sąnarių negero ir nesąži- 
niszko apsiėjimo. t Gal p. 
Lithuanian yra „geru“ . anos 
draugystės sąnariu, bet geru 
tėvynainiu po tų jo raszymų 
į „The Evening Herald“ lie
tuviai anaiptol jo nepripažįs.

Isz Lietuvos.
— Suvalkų y ui). Isztiesų 

yra dar gana tamsių žmonių, 
taip tamsių, kad tiki tokioms 
pasakoms: vienas ukinįkas 
sztai ką papasakojo. Važia
vęs jis į miestą su vežimu dur
pių į r pamatęs, kad greta su 
jūm eina „tokia ponia, laiba 
kaip kacziarga“ ir praszo jo, 
kaį jis ją pavėžytų. Ūkinį- 
kasj atsisakęs pa vėžyti, bet nė 
nepasijutęs, kaip toji ponia 
atsidūrus užpakalij‘ jo ant 
durpių vežimo. Užsirangius 
ir gražiai, kaip pritinka po
niai, atsisėdus ant durpių ve
žimo, ji buk papasakojus tam 
ukinįkui, kad ji ėsanti „Cho
lera“, buvus mat ji Masko- 
lijoj*, o dabar eina į Prusus 
smaugti prūselių, o paskui, už 
trijų metų, jei žmonės nemes 
pikto gyvenimo, sugrįžsianti 
vėl į Lietuvą ir „Polsczių“ ir 
nusiauti baugįti to kraszto 
gyventojus. Taip pasakojo 
jūkdarys ukinįkas Dumcziue, 
ir atsirado gana daug tokių, 
lengvatikių (jei nesakyti mul
kių), kurie įtikėjo tai pasakai 
ir da viens kitam tolinus pa
sakojo, pridėdamas kiek viens 
savo pridėczkus, taip kad 
ant galo iszėjo visa istorija 
apie „ponią Cholerą, laibą 
kaip kacziargą“. Ar da reik 
tamsesnių žmonių, kad tikėti 
bent pasakai, pramanytai ko
kio sziuto? Reik pasakyti 
teisybę, kad tai ir tam pana- 
sziom pasakom tiki tik seni 
žmonės, o jauniejie isz jos jū- 
kiasi. Kur ežia protas tų se
nų žitaonių, kurie yra laikomi 
už iszmintingus, kad jauniejie, 
tie „pusgalviai“, pasirodo už 
jūs iszmintingesniais ir netiki 
bile pliauszkynėms?

Vis reiktų apszvietimo, o 
visti menė geriausiai apsiszvies- 
ti galėtų per skaitymą lai- 
kraszcziu ir gerų knįgų. Bet 
ką daryti, kad mums tas yra 
uždrausta, labjaus net, kaip 
vagystė ar kitos piktadėjystės! 
Nežiūrint ans uždraudimo, vis 
laikraszcziai pamaži platinasi 
tarp žmonių. Susitarę mus tau- 
tiecziai parsikvieczia sav lietu- 
viszką laikrasztį, arba kaip kur 
ir visus pažinesnius lietuvisz- 
kus Jaikraszczius. Pradeda 
viens kitam girtis, kad skaito 
laikrasztį kits nenorėdamas ap
sileisti, taip gi pradeda skai
tyti, arba nors neskaitydamas 
pasigiria, kad skaito, ir tokiu 
budu vis platinasi ntimonė 
reikalingumo skaitymo. A- 
belnai daug yra tokių, kad i 
noringai skaitytų, jei kas do
vanai dtitų knįgų, bet už savo 
pinįgus nusipirkti — ė, anaip
tol! Mat žmoneliai jau turi 
ąnt tiek supratimo, kad skai
tyti yra naudinga, bet da to 
nenuvokia, kad skaitymas yra 
vertas nors kelias kapeikas. 
Padarytų labai didelę gera- 
dėjystę, kurs uždėtų draugys
tę, kurios butų mieriu plati
nimas, arba geriaus sakant, 
dalinimas knįgų už dyką tarp 
kaimieczių, kad jūs labjaus 
pripratįti prie skaitymo. To
kią draugystę, man rodos, ga
lima butų uždėti bent kur, kad 
ir Amerikoj4; atsirastų ir Lie
tuvoje sąnarių ir sąžiniszkų 
agentų, kurie apsiimtų pas- 
kyrstįt tarp žmonių knįgas, bi
le tik but pats brandtilys 
draugystės tvirtas. Ar ne 
verta but apie tai pasirupįti ?

Netik prasti žmonės, bet ir 
ponija pradeda atvirsti „į dva
sią“. Gana augszti ponai 
pradeda vadįti savę lietuviais 
ir atvirai priesz lenkus užta
ranti • lietuvystės žingsnius. 
Kiti pradeda skaityti lietu- 
viszkus rasztus, kiti net po 
biskutį platįti jūs, o da kiti ’ 
bando net lietuviszkai szį tą 
namieje isztarti. Bet tokių 
yra da labai mažai. Ant galo 

apie tai placziaus raszyti ir 
negalima, nės ant to viso „ty- 
kp tamsa placziai atsivėpus....“

Blogiausiai su lietuvyste ♦ 
tarp lietuvių — liuteronų. 
Yra tarp mus iszsisklaidžiu-. 
šių liuteronų, kurių pravar
dės (kaip antai: Lengertaitis, 
Kliamas, Ranianauckas) aisz- 
kiai rodo jų lietuviszką kilmę, 
kuriūs visi aplinkiniai vadina 
prūsais, o jie pats savę vadina 
„vokiecziais“. Kiti nemoka 
nė kitaip kalbėti, kaip tik lie
tuviszkai, bet tas jiems nieko 
nekenkia vadįtis „vokiecziais“. 
Vaikus savo mokslainėse pra
moki na vokiszkai ir aį)ie lie
tuvystę ežia nėr* ką nė szne- 
kėti!

Senapilėj* griaujant „vieną 
seną namą, sako, užtikę už
slėptus nū lenkmeczio lenkisz- 
kus ginklus: keletą sžaudyk- 
lių, kalavijus su auksinėm 
rankvietėm; taip-gi keletą si
dabrinių pakabų (mentelikų), 
tarp kurių, sako, yra viėflft 
ant atminties susivienyjimo 
Lietuvos su Lenkija. Yra 
ten rasta ir daugiaus smulkių 
Lenkijos liekanų: misinginių 
špilkų su lenkiszku ereliu ir 
t. t.

Da vis neatszyla lentai. 5 d. 
Gegužės mėnesio kūne iki va
karui krito sniegas su lietum. 
Ant rytojaus sulyg pietų bu
vo gana daili diena, bet po
piet* pakilo didelė vėtra, kuri 
susziurpino ir apdraskė daug 
stogų, nulaužė nemažai me
džių ir girioj* pridirbo iszvar- 
tų. Isz ukinįkų retai — retai 
kas atsisėjo; kiti da tik pra
deda sėti, sulaikyti szalczio. 
Gal but, kad tas szaltis ir ge
rai; ar nenuslopįs grastijan- 
ežią cholerą.

8. V. Vėžy8.

A. a. inžinierius Gegužine- 
kis, apie kurj andai kalbėjau, 
paeina isz Senapilės pavieto, 
Suvalkų rėdybos, isz Pozium- 
kavO, kuris yra Szumskų, Sas- 
navo ar Senapilės parakvijoje. 
Kurie yra nabasznįko gimi-
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nės, lai atsmaukia į Petropi- naziją. Szesztą vakare neval- norėjo, galėjo plepėti, o tie rių, idant tas ant vietos anūsius 
lės ministeriją dėl priguliu- i 
ežio jiems sukceso atėmimo. I

Ilemygalos miestelyje, Pa
nevėžio pav., medinė bažnyczia 
yra; parapijonai rengiasi mu- 
rįtą statyti. Ten yra du ku- 
nįgu. Jau ir czia mųsų prė- 
kybą pradeda kilti: sztai vie
tinis vargamistra kad ir nedi
delį, bet visokių dalykų kro- 
melį uždėjo. Tūm tarpu nors 
gera pradžia bus. Turtin
giausias ponas parakvijoje yra 
Bistram, paskui Okuliczas ir 
Szvoinickis. Bajorų kaima 
Girstei k i ai su trims kiemais 
vienatinė parakvijoje yra, kur 
lenkų kalba užvesta, o taipo
jau po dvarus. Szeimyn^ 
czia labai pigi, o gal pigiausia 
nei v įsoje Lietuvoje: bernas ant 
gaspadoriaus drabužių ima 
ant metų 25-30 rublių, mer
gos ant gaspadoriaus drabužių 
15 rublių algos. Kaip andai 
rasziau, tai matytis, kad Kru- 
kų par., Szaulių pav., 
du syk brangesnės, o vieta 
viena nil kitos tiktai keliolika 
mylių atstoja. Sieksnis ber
žinių malkų 5 rubliai miszke 
ant vietos, o apuszinių 4 rub., 
alksninių ir eglinių malkų 
czia nepardūda. Javų pre
kės yra tokios: pūras kvieczit, 
4 rubliai, rugių 3 rub., miežių 
2 rub., avižų 1 rub. 20 kap., 
bulvės 1 rub.

Czia dabar daugel žemės 
perėjo isz bajorų į tikrų lietu
vių rankas. Sztai tris dvarus 
nū grovo Anrepo vokieczio 
pirko p. Okuliczas, kuris du 
dvaru: Augsztadvarį ir Re- 
maišius ūkiniams iszdalinęs 
gabalais (szmotais) pardavė, 
o Lingerių dvarą maskoliui, 
pasrednįkui Buchardui. Czer- 
nikuckas ponas savo dvarą 
taippat ukinįkams iszpardavė.

•— Szaulių gimnazija tur 
dabar pavydalą ne iszkalos, 
bet kazarmų. Kelia vaikus 
vis po skambalu szesztą va
landą isz ryto, liepdami mo
kintis sulyg 8 valandos, pas
kui valgo ir 9 vai. eina į gim-

algos

" , ~ I . e ,nės žinoma ne- lenkus isztirtų, taipojau jų šie-
. Tą-

na po u ly ežias vaikszczioti, po
to laiko ant ulyczios polici- turėdami nei savo valdžios, Ikius politikos dalykūse. Tą- 
jautas pamatęs gali mokįtinį nei laikraszczių, ką-gi galėjo ją pat abejonę netrukus mas- 
aresztavoti ir jo moksliszkai Į padaryti? „Kad kalba, tegul koliai ir su lietuviais turės, 
valdžiai pristatyti. O jau je kalba, kad spjaudo į akis, te- Mat, maskoliai netiktai kad 
gut kas isz jų naktį vąiksz- gul spjaudo! ką - sako - pada- savo kraszte kitiems gaivalam^ 
cziotų, iszvaromas esti isz rysi, reikia tylėti! 
gimnazijos. Kas nori ar tai 
į Kauno ar Szaulių gimnaziją 
įstoti, turi ans pats ir jo tėvai 
ar globėjai pasiraszyti, kad 
ans eis ir jam nedraus į cerk
vę eiti. Per tat nei vienas 
kapelionas nei Kaune nei 
Szauliūse negali užsilaikyti, 
nės ans negali daleisti į cerk
vę eiti, o kaip tiktai draudžia, 
tai aną sztropūja, ar į Siby- 
rių siunezia. Szauliūse mo 
kįtinių skaitlius baisiai pa
mažėjo, nės sulyg dviejų szim-. 
tų daėjo, kurių įmokėjimas 
negali gimnazijos užlaikymo 
kasztų uždengti. Kalba, kad 
per tat gimnaziją reikės už
dengti. Czia nedaleidžia ki
taip kalbėti ir skaityti, 
tiktai maskoliszkai, 
mokįtiniai 
knįgų turėti griebiasi prie 
maskolisžkų visokių necen- 
zuravotų ir socijaliszkų. Jei
gu gimnazijos vyriausybė da- 
žino, kad mokįtinis kokį nors 
isz tų įstatymų peržengia, tai 
ant rytojaus, ant lekcijų at
ėjus, padūda popieras ir krau
stykis, kur sav nori. Norėda
mi isz viso kraszto kazokiją 
padaryti, pradeda nū mažumo 
jaunūmenę pratinti. Lekcija 
vadinama „gimnastika“ yra 
ne kas kitas kaip tiktai karu- 
menės iszlankstymai, maszie- 
ravonėysu mediniais ginklais, 
kurių aficierius, imdamas už 
tat 200 rublių ant metų, mo
kina.

Nū poros dieniu graži paga- 
da pasidarė, szilta, bet vis dar 
nėra dikto lytaus, kuris nū 
žiemos augmenis nupraustų. 
Visur ant laukų didelis suju
dėjimas.

turėjo tylėti,

kaip 
per tat 

negalėdami savo

i

Pirma ant lietuvių,

Ne (vie- atvangos nedūda, bet ir po 
nas kvailesnis lietuvis ir savo svetimas valstijas nori ant jų 
prieszinįkams teisybę pripaži- savo įtekmę turėti, 
no. Kas ką norėjo; ant mu-' 
mis raszė, spaudino ir kalbėjo, 
bet dabar savo laikraszczius į- 
gi jus nevienam burną už-
kimszome ir tai tūm dėl jo 
prikliaus nės kaip ans smar
kiai ant mumis kalbėjo, tai 
mes dar smarkiau jam atsakė
me ir tai ne žodžiais, bet spau Į tankiai netiktai emigracijos, 
da (druku). Jau dabar ne
tiktai prastas ant lietuvių ne J jysezių yra priežasezia, kurių 
naudos darbas, iszdavėjystė, 
bet ir kalba veltu nenueina. 
Kaip tiktai kas kur ant lietu
vių neviežlyvai pakalba, ar 
padaro, nueina žinią į lietu- 
viszkus laikraszczius, labjati- 
siai į „Apžvalgą“ ar „Vieny
bę“, o po atspaudinimui pa- 
kisza aną atspaudintą straips 
nį piktadėjui, kuris aną per
skaitęs prunkszczia lyg tas 
velnias szventintam vandenyje 
iszmaudytas, klausinėdamas: 
,,kas tą paraszė?“ Osugauk' 
tu dabar » vėją ant laukų! 
Žinok kas paraszė! Taigi 
dabar tos korespondencijos 
pakirpo liežuvius tūliems Lie
tuvos prieszinįkams, be nebus 
jie nors truputį trumpesni už 
ubagų botagą?

Gerai butų, kad mųsų lai- 
kraszcziai su maskoliszkais, 
vokiszkais laikraszcziais mai
nytus ir, jiems žinant, dabar 
ir svieto presoje savo galybę 
parodytų. į 

Maskoliszki laikraszcziai 
dabar su dideliu piktumu ir 
pasidyvyjimu raszo apie pa- 
kįlimą lenkiszko reikalo A- 
merikoje bijodami, idant len
kai, lyg tie airiai .Britanijoje 
per amerikiszkus . airius, ne

O vis tai 
daroma isz baimės įtekmės 
ano kraszto spaudu, laikrasz- 
ežių ant savo kraszto ir jų pa
sekmės veikalų, caro žvėrisz- 
kai politikai nenaudidgų.

Žmones per dalybas savo 
žemę taip susmulkino, kad jau 
ant jos iszmisti nebegali ir tai

bet visokiu bylų ir užmuszė-

kas ką
siuntė į Ameriką ; isz Petropi - 
lio vieną universiteto profeso-

žinias po lenkiszkus ir ihasko- 
liszkus laikraszczius galima 
tankiai atrasti. Užmusza su* 
nūs tėvą, brolis brolį, o tai 
lab j ausiai per tai, kad lietu - 
viszkoji žemė ne tiek lietu- 
viszkose kaip lenkiszkose, 
maskoliszkose, vokiszkose ir 
žydiszkose rankose esti.

Sako, kad dabar baisiai isz 
Lietuvės iszeivystė pasimaži
no, o tai isz tos priežasties, 
kad Amerika pas savę isz 
choleros baimės neįleidžianti. 
Isz pradžios važiavo už 60 
rublių, paskui už 120 rub., 
o dabar jau bekelių szimtų 
rublių negali važiūti, nės A- 
merikęje biednus nustojo 
priimminėti*). Per Joniszkę 
(Szaulių pav.) buvo isz Rįgos 
visas buris į Ameriką iszsiren- 
gęs, bet dagirdę, kad ten ne- 
prijima atgal pagrįžo. Isz 
Joniszkės vienas mieszczionis, 
ant szeszių metų žydui į aren-

*) Isz Amerikos atsiunezia savo 
giminėms laivakortes III kliasos, o 
treczia kliasa nevalna važioti, eina 
per nieką. (Turime pasakyti, jog 
nesuvis teisinga yra sži žinia. Gal 
būti, jog isz Hamburgo kelis gražino 
atgal; isz Hamburgo dėlei choleros 
ten pasirodymo taipogi sunkiau at
vykti į Ameriką, nės reikia visokius 
formaliszkumus ailikti, bet per Bre- 
men‘ą galima drąsiai ir treczia kliasa 
važiiiti, Red.). a, '
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ant laivo ne-

, i ♦dą savo namus už 260 rublių 
ant metų iszdavpa ir pinįgus 
paėmęs, į Amerilką važiavo, 
bet, Hamburge 
priimtas, atgal pagrįžo ir, savo
namų neturėdamas, nebežino, 
ką reikia daryti.

’•*- Joniszkėje 
daug klapato paįidaro. 
džia dabar be inžinieriaus 
pliano nebeleidžia namų staty
ti, o biedni padegėliai nebetu
ri prieglaudos. Taigi vienas 
Žydas be daleiditno pradėjo 
sav namus statyti, neklausy
damas policijos hei pirmo, nei 
antro, nei treczio persergėji
mo. Taigi nū Valdžios palie
pimo žmonės su pjūklais atė 
ję, jau į žmogaus stūmenį pa- 
renetą bndavonę supjaustė ir 
tokiu budu ir kitus nū pasi- 
kėsėjimo statytį, be valdžios 
pliano, sustabdė. — Tiktai 
Szilavos žydui (Resiai. pav.) 
pernai namo iszbudavojimas 
be valdžios pliano veltu pra
ėjo! /

— JM^zkuicziuse, Szaulių 
paviete, lietuviai kromiuką 
uždėjo. Toje parapijoje yra 
viens mųsų pirkliu Tarno- 
szauskis pas grųvo Nariszkino 
medsargį gyvenantis, kuris 

kiaulėmis ir kikiausziniais,

po gaisro
Vai*

taip dalykais prekiauja. Ten 
žemaicziai prie prėkybos taip 
sukilo,' kad jau ant žydų vir
ažų paėmė, anais neužsileisda
mi.

jūdos

rasziau, 
Daugu- 

na) Kuržemė-

— Szaulių paviete 
rauplės vieszpatauna.

Kaip- jau kiąsyk 
dalis Lietuvos pagal 
vos upės (Džw
je, arti Dinaburgo, Kuržemės 
Lietuva vadinas
Lietuvos dalis į rytus nū Di
naburgo suvieniji į gudus (bie- 
lorusus) iszvirto, ką netiktai 
vietų, bet ir žmonių vardai 
nurodo. Sztai Elernos pa

i. Rytinė tos

rapijoje, Iluk&ztoe paviete, 
kur gudai yra katalikai, szi- 
tokios pravardės atsiranda: 
Bicziul (Bicziūlis), Ilgacz [II- 
goczius], Hanc Anczas], Sze-
ezok [Szeszkus], ‘taipojau

miestelis su bąžnyczia — 
Skrandelina ar Skrusdelina. 
Galite isz to matyti, kaip mųsų 
pakraszcziai nū Gudijos pusės 
nyksta. Ten yra daugel žmo
nių su lietuviszkomis pavar
dėmis, bet ne su lietuviszka 
calba.

Po Girinaiczius, Kauno ir 
Resiai nių paviete, miszkus 
vaisiai kerta, bet kas su miež
iais toliau iszlaikys, nors ko
kią 10 metų, tai ims negirdė
tus už anūs pinįgus. Jonisz- 
iėje, Szaulių pav., už sieksnį 
aszj] beržinių malkų 12 

rublių, maiszytų 6 rublius ima 
(pirma buvo 5 rub.].

— Bolciszkyje, Zarasų pa
viete, kur nū kelių metų po
nios Przezdzeįkienės graži 
mūrį ta bažnyczia pastatyta, 
priesz ją dabar nū kelių metų 
stovi Panelės ^zyencziausios 
stovyla, regis, isz' marmuro, 
abai brangi ir graži, bet isz 

tos priežasties, kad į ją žydu
kai akmenais mėtinėdami tru- 
pūtį sugadino, dabar bus dra- 
tiniu tinklu aptraukta.

— Czia nū kelių mėtų yra 
uždėta labai puiki kriksz- 
czioniezka krautuvė, kur viso- 
ko gali gauti.

— Telszių pavietas. Czia 
ateina po bandarole per pacz- 
tą viens lietuviszkas laikrasz- 
tis isz Amerikos [bene „Vie
nybe“?] nū cenzūros vietoms 
užteptas. Asz vienok tam 
tiaėti negaliu, nors man tas 
kalbėta, nės netiktai dėl lai- 
kraszczio įtalpos, kuri gali 
būti vietoms užtepta ir cenzūros 
perleista, bet ir todėl, kad ne- 
daleista czia lotyniszkomis li- 
teromSą lietuviszka spauda. 
Taigi jieigu tikrai cenzūra tokį 
laikrasztį perleidžia, tai reisz- 
kia, kad greit czia bus spauda 
daleista. Amerikiszki lietu- 
viszki laikraszcziai turi tame 
dalyke dūti paaiszkinimą, ar 
tikrai leidžia kur po bandaro
le į Lietuvą laikraszczius ir ar 
jie daeina. [Kaslink mus, tai 
to nedarome niekad su „Vie
nybe“, tik teko girdėti nū ne

kuriu mus skaitytojų, jog jie 
siuntę gazietą po jūstele ir, 
girdi, daėjusi — rasi per ne
apsižiūrėjimą cenzūros. Red.]

— Triszkiai, Szaulių pavie 
te. Czia pas žydą atėjo vie
nas žmogus, dėl pardavimo sa
vo karvę siūlydamas, o kada 
žydas ėjo tos karvės pažiūrėti, 
;ai krumūse aną primų szė ir 
astus kelis rublius atėmė; žy

das vienok atgijęs, szaukti 
pradėjo ir viską apsakė, o 
žmogus prisipažino ir suimtas 
tapo.

12. V Žaltys.

— Isz Prūsų Lietuvos. 
Valkiojasi dabar Tilžės apy
gardoje isz Įsrutės kalinės pa- 
oėgęs Raduszaitis. Y pati n 
ga, kad tas žmogus tikt tur
tingus žmones ir valdžios iž
dus teužpūla, sziokių žmonių 
nekliudįdams, o biedniem- 
siems dar gerą darydama. Da
rydavo taip ir anie dar dabar 
žmonių minavojaraiejie žmog
žudžiai Szė?ulaitis ir IŽaudon- 
krūtinis. Jei Raduszaitį su
gautų, regis, jam ir negeriaus 
sektųs, kaip aniemdviem, ku- 
riūs iki smert nuplakdino.

Tilžėje iszėjo neperseniai 
kasztu M. Noveskio drama 
lietuviszka penkiose perinai 
nose, raszyta Aleksandro Gu
žu ežio po vardu „Ponas ir 
Mužikai“. Yra tai ilgas vei-z 
kalas be jokios tvarkos, ale 
ir nežiūrint ant literatiszkos 
vertės — nės kadągi lietuvisz
ka literatūra dar jauna, taigi 
ir negalime labai daug gero 
isz jos praszyti — yra kalba 
labai aplenkėjusi ir negryna. 
O apie ortographiją asz visai 
nekalbėsiu. Czia tik terei
kia paskaityti, ve: „Pragarai! 
ežero, priimkite! mane“ — ar
ba: „kad galeeziau! neapkęsti 
jo“ — arba: „gerasis! žmo
gau“, — ir t. t. per visą knį- 
gą. Nežinau, ar iszleistojas 
koks gudas, ar lenkas, ar vo 
kietys, nės, regis, lietuvis taip 
negražiai kalbą suambryti ne
gali.

Amerikiecziai atspausdinė- 
ja rasztųs isz visokių Lietu
vos padavimų versdami jūs, 
kiek įgalėdami, isz kitų kalbų, 
o apie paežių lietuvių poetisz- 
kus'rasztus jie menkiaus be
sirūpina.

Sztai mųsų garsaus Dūne- 
laiczio rasztai visai užmirszti. 
Atspausdino jūs pirm daugel 
metų tai Rhėsa, tai Nessel- 
mana‘8, tai Szleikeris, o da
bar jau niekur tų rasztų ne
gali gauti. Todėl ar nebūtų 
verta, kad amerikiecziai*, ku
rie jau daug lietuviszkų rasz- 
tinįkų isz užmirszties iszgel- 
bėjo, ir mųsų garsųjį giesmi- 
nįką Dūnelaitį nepaliktų tam
sybėje. Jankus berods at- 
spaudi no, ale tiktai vieną 
skirsnelį: „Pavasario linksmy
bes“, o D tin ei ai ežio rasztai ne 
maži. Karaliaucziaus kara- 
liszkame knįgyne randasi 
rankrasztis, paties Dūnelaiczio 
raszytas; butų lengvu todėl 
naują lietuviszką iszdavimą 
parūpinti, jei tikt kas apsiim
tų atspausti. O jo rasztai 
taptų veik iszpirkti, nės ypacz 
Prūsų lietuviai reikalauja jo 
rasztų.

Clcronopolitanus.

— Isz Latvijos. Dabar isz- 
eina devyni latviszki laikrasz
cziai.

1) Austrams (Auszra). Pir
ma iszėjo Maskvoje, dabar 
Jelgavoje. Mėnesinis prakil
niausias laikrasztis, eina de
vintus metus.
’ 2) Baltijas Wehstnesis 
(Baltijos pasiunti uis) Rįgoje* 
kasdieninis laikrasztis eina 
25-ti metai.

3) Deenas Lopą (Dienos 
lapas) Rįgoje, kasdieninis, 
8-ti metai.

4) Balss (Balsas) Rįgoje, 
nedėlinis, IG-ti metai.

5) Tehwija (Tėvynė) Jel
gavoje, nedėlinis.

G) Latioeesclvu Avite (Lat
vių laikrasztis) Jelgavoje, ne- 
dėlinis, seniausias latvių laik
rasztis, turi apie 61 metus.



kiszko laikraszczio
fuer Stadt und Land“.

4] J. Purapuke humoristas,

7) Lahoeetis (Latvis) Lie- 
pojuje, nedėlinis.

8) Malijas Weesis (Namų 
metis) Rįgoje, nedėlinis.

9) Semkopis Jelgavoje, mė
nesinis gaspadoriszkas laik
raštis, pirmi metai.

Apart to yra literatiszkos 
draugystės, kurios iszdūda vi
sokius rasztus ir straipsnius, 
knįgas, kartais po kelis syk 
ant metų.

1) Rįgoje prie prakilniau
sios draugystės (Rig. Latw. 
Beed riba) yra skyrius, „R. L. 
B. Sinibu Komisija“ (Rigisz- 
kos Latviszkos Draugystės 
Mokslų komisija), iszdūdanti 
„Rakštų krahjumi“ (Rasztų 
surinkimai).

2) Jelgavoje, prie vyriau
sios draugystės skyrius „Jelg. 
Latv. Beed. Rakstneezibas 
Nodalia“ (Jelgavos Latvių 
Draugystės literatiszkas sky
rius) iszdūda „Rakštų krak- 
jums“ (Rasztų surinkimas).

3) Latweeschu Draugų 
Beedryba (Latvių draugų 
Draugystė). Czia prigul lat
viai ir vokiecziai, kurie susi
renka kas met Grūdžio mėne
syje Jelgavoje arba Rįgoje. 
Toji draugystė yra jau nū to 
laiko, kaip ir „Lat. Awises“, 
turi apie 61 metą. Vyriausia 
latv. draugystė, iszdūdanti 
„Maga žiu“, kur talpinami 
straipsniai vokiszkoje ir lat
viškoje kalboje.

Apart literatiszkų latviai tu
ri baisiai daug kitokių drau
gysčių. Vienoje Rįgoje 18- 
88 mete buvo 23 draugystės - 
Jelgavoje 3 draugystės: 1) 
„J eiga was Latweeschu Beed- 
riba“, 2) Lira (dainų), 3) Jel
gava* Latw. Palihdsibas Beed- 
riba (J. L. Pagelios Draug.)

Kūne visi gyvenimo skyriai 
turi savo draugystes. Latvių 
prekyboj* kūdidžiausią turi 
svarbumą marinės draugystės, 
iaa kurių prakilniausia yra 
„Austrą“/

Daugumą tų draugysczių 
(Beedribas) galim 
ant sz i tokių ąk^rių

i «

1) Semkopibas [laukinįkys- 
tės, gaspadorystės],

2) Bischkopibas arba Draw- 
neezibas [bitinį kystes].

3) Tabdaribas [labdarystės, 
pagelinės].

4) Dsedaschanas B. [giedo- 
rių]- į

'5) luhrneezibas [irklavimo 
ant jūrių], kurios tur savo ka 
lendorius — „Juhrneėdbas 
Kalendri“.

6) Krahschanas u n aisdos- 
chanos kasė [krovįmo4pinįgų 
ir iszdavinėjimo kasos].

7) Pahrtikas [Cosum Ve- 
rein ], kromų draugystės 4ar 5.

Prakilniausi latvių raszti- 
nįkai yra szitie:

1] Augusti Deglams [Saim- 
neekdehls], kuris paraszė ar 
iszvertė: a] AVezais pilskungs 
[Haųstman] — vertimas pasa
kos Barono Stempelio isz Jel
gavoj, „Austrume“ patai pį- 
tas.

b] Starp diwam ugunim 
[Dviejų ugnių tarpe].

c] Apysaka Sislako kalen
doriuje ant 1892 m.

d] Sirds pukite [szirdies žo
lynas] apysaka isz žmonių gy
veninio, pataipįta „Austrume“.

Autorius yra urėdnįku4 gy
vena Rįgoje ir dirba redakci
joje ,, Balti j as Wehstnesis“.

2] Apsischu Jehlcobs, kurs
gyven Vidžemėje [Lioland], 
raszo apysakas isz žmonių gy
venimo į kalendorius ir laik- 
raszczius. r

3] Rudolfs Blaumanis tai- 
pojau raszo isz žmonių gyve
nimo apysakas ir dramas; gy
ven1 Rįgoje ir dirba prie vo-

> „Zeitung

5] Adolfs All/unans raszo 
dramas dėl teatrų.

AB Paskutiniūse laikūse 
„Tehwija“ 1893 m. N. 13 pa
talpino M. Dovoinos — Sil- 
vestraiczio straipsnį: „Polu 
literatūra par latweescheem“ 
[lenki| literatūra apie latvius.J 
ežia yra įsimaisziusios neku- 

rios spaudos klaidos vietoje 
Jucewitsch atspaudinta Jure- 
witsch, vietoje Ulanowska yra 
Tljanowska ir t. t. Visgi lat
viai nors truputį dažinds, ką 
apie amls lenkai raszė ir raszo.

Žaltys.

Isz įvairių laikraszczių.
Jau baigias rakas iszparda- 

vimo žemės kunįgaiksztienės 
Hohenlohe: Vilniaus, Vidbo- 
dės (Vitebsko), Kauno ir 
Minsko gubernijose, o dar yra 
szmotas tos žemės dėl parda
vimo po 22- 16 rublių už de- 
sėtiną. Tą žethę nor pirkti 
valdžia ir savo burliokus te
nai užvesti. (Kraj N15).

— Prūsų lietuviai pradėjo 
baisiai krutėti net ir po tūs 
krasztus, kur jau į vokieczius 
baigtinai virsta, norėdami sa
vo urėdnįkus ėeime ir parla
mente pastatyti, (tenpat).

— Vilniuje apie 200 uba
gų yra, kurie i po ulyczias ir 
kromus lando, kiti skundžias, 
jog „trzy dni nie jadszy“ (tris 
dienas nevalgęs). Taigi dėl 
palengvinimo ketina jiems ant 
100 žmonių „darbo namus“ 
pastatyti, besitikėdami, kad 
antras jiį szimtas nenorėdamas 
darbo dirbti isz miesto iszlak- 
stys. (tenpat).

p. J. W. isz Panevėžio į 
„Kraj‘ų“ (N 15) raszo:

Nebeseniai Barklainių dva
ras, apie 5į valakiĮ žemės tu
rintis, per 300 metų rankose 
bajorų Cz. (Czerniauckas. Ž.) 
buvęs, isz vainos rankos į ūki- 
nįkų (lietuvių) rankas perėjo. 
Mųsų kraszte vienintėliai 
pirkliai yra tiktai „mužikai“ 
(chlopi) (Argi koresponden
tas negalėjo dėl lietuvių viež- 
lyvesnį žodį, kaip „kmiecie, 
wlošcianie“, paskirti? Ž.). Nū 
1 d. Sausio 1885 metų, sulyg 1 
Sausio 1891 metų, t. y. per 
szeszeris rfletus pirko jie žemes 
pavietūse: Kauno - 2,297’ de- 
sėtinas, Aukmergės — 4,953 
dės., Zarasų (N. Aleks.) — 
2,916 dės., Panevėžio, -— 4,9- 

25 dės., Szaulių— 3,273 dės., 
Resiainių 4,472 dės., Telszių 
— 456 dės., visoje Kauno 
gubernijoje-y 23,384' dese- 
tinas. Reikia pridėti, kad 
ukinįkai nupirko kūlabjausiai 
nevaisingą, apleistą arba nu
gyventą žemę. Kaipo tai Pa
nevėžio paviete kūdaugiausiai 
pirko žemės pietinėje jo daly
je, kur žemė yra daug pras
tesnė ir ne taip iszdirbama, 
kaip sziaurinėje dalyje. Tą 
pat galima ir apie kitus pa
vietus pasakyti. Jie dėl že
mės pirkimo draugystes įtaiso, 
tankiai pinįgus ant didelių 
palukių beskolindami. Nil 
baudžiavos paleidimo sulyg 
1. d. Sausio 1891 m. ukinįkai 
nupirko 72,996 desetinas že
mės. Taip kaip ukinįkai, 
anūs paleidus, daugiau kaip 
40 tukstanczių desetinų že
mės turėjo, o , per du paskuti
niu metu apie kelioliką tuk
stanczių desetinų žemės nu
sipirko, tai drąsiai galima pa
sakyti, kad ežioje valandoje 
ukinįkų (lietuvių Kauno 
gub.) laukai ant 150,000 de- 
sentinų žemės plotą v užima. 
Pagal valdžios iszrodymą 18- 
91 mete atidūta burliokams 
582 desetinas žemės dėl 17 
gyvenimų (viensėdžių). Pa
siliko dar 247 desetinos dėl 
18 gyvenimų.

Lenkai nū senovės pripra* 
tę yra lietuvius už vieną su 
lenkais laikyti, nors senovės i 
laike tie dar netiktai kad len- 
kiszkai nemokėjo, bet buvo 
prieszingi vienybei Lietuvos 
su Lenkija. Sztai „Kraj“ 
(N 15), kalbėdama apie ilgo 
amžiaus lenkus, sumaiszė czia 
drauge ir lietuvius. Sako, 
kad Mikolas Radivilas, Senu 
vadinti, kuris karaliaus 
Aleksandro Jagėliunaiczio 
laikūse gyveno, 109 metų su
laukęs pasimirė. Czia vėl 
antras lenkas (?) mųsų kunį- 
gaiksztis, o paskui lenkų ka- . 
ralius Vladislovas Jagėliunas, 
kuris ml perszalimo pasimirė, 
8ų metų amžiaus sulaukus.
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czia viens

„Kurj er Warszawski“ raszo, 
kad > Vilniuje bus gaspado- 
riszka paroda, pradedant nū 
25 d. Rugsėjo sulyg 4 d. Spali
nio. Bus czia 8 skyriai: 1) gy
vuliai, 2) pieniezki dalykai, 3) 
javai, 4) daržinįkystė ir giri- 
nįkystė, 5) lauktu vaisiai, tu
rinti susiriszimą su pramonys- 
te, 6) mėszlai iszdirbami ir 
kasama ugnakurė (durpės, 
anglys), 7) narnų pramonystė 
ir amatai, 8) kiti dalykai.

Isz Vilniaus rėdyboi, agen
tų kurstomi žnlonės, pradėjo 
baisiai szįmet į Ameriką eiti.

Aszmėnų paviete Vilniaus 
rėdybos baisiaį su paszarais 
bėdavoja. Noi^s
isz Amerikos pusplikis vos 
pagrįžo, vienok daugumas į 
Ameriką eina. Žmonių že
mė czia kaip ii visur į mažus 
sklypus per dalybas susismul- 

, kino.
Maskoliai, norėdami isz mu

mis maskolius padaryti netik
tai, kad mokyklose klaidžios is
torijos mokina, buk mųsų ku- 
nįgaiksztis JagMa pravoslav- 

.nu buvęs ir t. t., bet dar ir 
po laikrasžczius begėdiszkai 
pradėjo melūti. Sztai val
džios laikrasztis „Pravitel 
stvennyi Viėstnik“ atrado (?) 
vieną dokumentą nū 1345 me
tų, karaliaus Jagėlos Vladis
lovo dūtą, didelę malonę ir 
brolystę tarpe Lietuvos ir 
Maskolijos bajorų nū senovės 
iszrodant. Turn tarpu „Kraj“ 
N 16 iszrodo, kad tas rasztas 
negali teisingas būti, n ės Vla
dislovas Jagėla tada gimęs 

.nebuvo, o pirrjri jo kito Lietu
vos kunįgaikszczio Vlatpslo 
vo taipjau nebebuvo... To 
kia tai maskolių teisybė esti 
ant vienų metų paremta!

Musų viengentis daktaras 
Buivydas yarėzavoje 22 d. 
Balandžio apie chalerą skai
tymą turėjo.

„Birževije Viedomosti“ pra- 
nesza, kad dėl mokįtinių ir 
studentų ant III kliasos gelž- 
kelių bus mokestis per pusę

»»ą /*! o vi i t C pamažinta,
1

„Graždanin“.

Ant Varszavos — Petropilio 
gelžkelio bus rniegomi vago
nai net III kliasoje (su pri- 
mokėjimu) įtaisyti.

„Russkaja Žizd“ dagirdo, 
kad i'sz priežasties pasiplati- 
nimo kontrabandų Lietuvoje 
(„Zapadnije gub.“) finansų 
ministerija tokį projektą dū
da: 1) uždengti tūjaus tas 
dirbtuves, kur kontrabandai 
atsiras, 2) jeigu kokiam'kre
me kontrabandą atras, neda- 
leisti jo pirkliui prėkiauti, 3) 
parubežio žemesnius kareivius 
prižiūrėti ir už kontrabandos 
sugavimą dovanas padidinti.

Szįmet valdžia reikalaus re
krutų prie karu menės ir laivy- 
nės 262,000 žmonių, apart to 
dėl vietinės Kaukazo karume- 
nės 2,400 žmonių.

Po smerties ponų N. bevai
kiu ir begiminių pasiliko 
Kauno rėdyboje trįs dvarai 
Lodž, Olsia, Bochmia, kuriūs 
iždas nori užvaldyti, o ponai 
Sarneckis ir Strutinskiai veda 
Vilniuje apie tai su valdžia 
bylą. Yra dėl ko bylinėtis, 
nes milijoninis reikalas!

Iszėjo isz spaudos neseniai 
gaidos (natos) p. P. J. Pra- 
naiczio „Szary ptaszek“ (kasz- 
tūja 30 kap.) ir „Polka Lie
tuvaitė“ (ant keturiu rankų, 
kasztūja 1 rub.). Galima jas, 
kaipo lietuviams akyvas, gau
ti Potropilėje knįgyne brolių 
Rimaviczių, Kazanskaja 26, 
už pacztą pridėjus.

„Novoje Vremia“ dūda ro
dą, idant Latvijoje liutero- 
niszkus pastorius valdžia 
smarkiau prislėgtų, nės jie 
priesz maskolius stipriai stovį.

Valdžios skaitlinės parodo, 
kad 1891 mete pietinėje Mas- 
kolijoje iszgerta 1,789,013 
viedrų degtinės, o 1892 m. jau 
mažiau 1,606,006 .viedrų, kas ■ 
žinoma, valdžios įėjimą daug I 
pamažino.

Tas turėjo atsitikti per tat, 
kad ten pasiplatino sztundis- 
tų tikėjimas, kuris draudžia 
degtinę gerti, o kurio pravos- 
lavija negali nukariauti, •

Isz Kitur.
— /Suvienytos Valstijos. 

Kaip jau žinote, Chicago4 j e 
vieszi Kolumbo giminaitis 
kng. Veragua su savo szeimy
na. Kad agi jis yra S u v. Val
stijų svecziu, dėlto kasztus 
dėl jo užlaikymo apmoka 
Dėdė Sam‘as. *) Viesznamio, 
kur gyvena kung. Veragua, 
gaspadorius padūda valstijai 
roku nd ą ant $2500 už kiek
vieną nedėlią.

Neseniai atvažiavo į mus 
žemę teta dabarnykszczio Is
panijos karaliaus, kurią taip 
gi savo kasztu mums reikės 
szerti, iszleidžiant ant nedė
lios dar dauginus nei pustre- 
ežio tukstanezio. Brangus 
svecziai ’.

Ką szios žemės darbinįkai 
įmokėjo per deszimtis metų 
į Valstijos iždą, į trumpą lai
ką gali iszeiti, jeigu prilėktų 
dauginus panaszių kunįgaik- 
szczių, karaliukų, karalaiczių 
ir visokių vardų dykadūnių 
isz senosios Europos.

— Mieste Washington‘e yra 
puikus, 600 pėdų augszczio, 
paminklas Jurgiui Washing 
tonui, iszliūsūtojui isz po 
Anglijos jungo sziaur ame- 
rikiszkų kolonijų ir darbsz- 
cziausiam sutvertoj ui laisvų 
Suvienytų Valstijų. Tame 
paminkle yra įmurįti atmin
tiniai akmenai isz visų svieto 
szalių. Viduryje ant to pa
minklo sienų yra toblyczios su 
paraszais nū valstijų, miestų, 
įvairių tautų, draugysezių, su- 
sivienyjimų, ir t. t. Nėra dar 
ten ten toblyczios nū lietuvių 
tautos, o ir nū lenkų. Len
kai bet dabar tariasi rinkti 
pinįg.us ir iszkilmingai įmūry
ti nū Savo tautos vardo tobly*- 
czią ‘ WaMiington‘o pamink
le. Butų gerai, kad ir lietu
viai neapsileistų tame dalyke 
lenkais. Lietuviszkų drau
gysezių Suvienytose Valsti-

*) Uncle Same, dėde Sam‘as — 
įkūnijimas Suvienytą Valstijų.

jose yra apie szimtą ar dau- 
giaus, o kiekviena draugystė 
savo kasoje vis turi po kelis 
szimtus dolerių pinįgų. ReL 
kėtų tik susižinojimo, susita
rimo, o labai lengvai galėtu
me ir nū savo tautos vardo 
iszreikszti dėkingumą Wa- 
shington‘ui, augsztai pakeltu- 
mėme tokiu budu savo vardą 
tarp sveti mtauczių ir nemažą 
naudą isz to galėtumėme aptu
rėti.

— 28 d. Gegužio Chicago‘s 
paroda pirmą syk buvo atida
ryta nedėlioję dėl aplankymo. 
Apie 125.000 žmonių pasinau
dojo isz tos progos ir naudin
gai galėjo praleisti dienos da
lį. Nū szio laiko paroda bus 
atidaryta visas septynias die
nas sąvaitės [ nedėlios]. Užda
ryti buvo [28 d. Gegužio] tik 
nekuriu Valstijų [state] ir 
valstijiszki Su v. Valstijų trio- 
bėsiai.

______
— Vokietijoje dab^r verda 

isz priežasties priesz-elekci- 
jiszkų agitacijų. Visokios 
partijos rūpinasi kūdaugiau- 
šiai pervaryti savo kandidatų, 
bet protingiausiai ir daugiau
siai darbūjasi soči jai istų par
tija, kuri gal daugiausiai de
legatų turės reichstage. - Ki
tos partijos tūm tarpu nemaž 
užsiima savy tarpiniais vaidais. 
Ciesorius Vilhelmas ir valdžia 
darbūjasi nemaž, kad kūdau- 
giaus tokių delegatų pribūtų 
į sekantį seimą, kurie balsū- 
tų už padidinimą kariaunos.

— Maskolija. Popai pa
davė carui praszymą, skųsda
miesi, jog jie negalį iszmisti 
isz gaunamos nū vyresnybė? 
algos, kadagi nū žmonių' ma
žai ką gauną, taip kad nesyk’ 
jie turį ba<ją kęsti, ypacz ku 
rie turi skaitlingas szeimyna? 
Caras prižadėjo tūjaus iszdūt 
jiems isz valstijos iždo 800/00 
rublių ir greitame laike padi 
dinti jų algas.

Mat popai, gaudami mažiai
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aiai po 5(X) rublių algos nū 
vyresnybės, negali pragyventi, 
reikia jiems padidįti mokestį, 
kada katulikiszki kunigai tau-CO

kiai jokios algos nū rąndo 
negauna. Ypatinga teisybė 
pas niartkoliij!

— Isz V arszavos telegrama 
25 d. Gegužio pranesza apie 
atidengimą plataus nihilistų 
sūkalbio, f kurį daug žmo
gystų įmaiszyta. Policija 
aresztavojo apie 48 studentus, 
60 darbiuįkų ir 8 moteris, 
pažvelgtus kaipo turinczius 
susi n enzimą su sūkalbinįkais.

— Maskoliszkūse laikrasz- 
cziūse skaitome:

Vieazpats imperatorius tei
kėsi dovanoti 96 vyresniem 
Petrapilės policijos urėdnį- 
kame medalius su paraszu „už 
paafeaventimą“.

Mat tie caro tarnai atsižįmė- 
jo sznipinėjimu ir skundais, 
taigi caras ir apdovanojo jūs 
„medaliu“, paragįdams ir ki
tus savo pavąldimus, kad 
griebtus prie denuncijajų, 
viens kito įdavinėjimų val
džiai.

— Maskoliai jau uždėjo 
muitą nū pinįgų, kuriūs vežasi 

W*žiūjantie į caro žemę kelei
viai. Dabar bet nesikakinda- 
mi tūmi lupimu mislija uždėti 
muitą ir ant iszvežamų isz 
Maskolijos pinįgų (po 1 kap. 
nū nubliaus). Nori koks sve
timtautis pamatyti Maskoliją 
— privažiavęs jos rubežių turi 
parodyti visus pinįgus ir už
mokėti po 1 kap. muito nū 
kožuo ru bliaus pervirszijan- 
ciio paskirtą sumą (kurią ga
lima be muito vežtis). Kada- 
gi tas keleivis, nors paviszuti- 
niszkai patyręs maskoliszkos 
valdžios „szvelnų“ apsiėjimą, 
•kubįsis, idant greicziatfs ap
leisti Maskoliją, vėla turės pe
reiti per nagus cariszkos czi- 
novnikijos, kuri dar po vienai 
kap. atskaitys sav nū pinįgų, 
„įsivežamų isz Maskolijos“.

I

x—-* v. k , v

——.------------ -

Be muito kiekviena iszvažul- 
jantis galės-gi vežtis tik 500 r. 
su szeimyna-gi žmogus - 1000 
rub..

— Maskolių caras, pranesza 
nekurie laikraszcziai, sergąs 
paojinga liga. Daktarai sa
ko, jog jo gerklėj4 atsirado vė
žys ir kad jam reikės veik 
mirti, taippat kaip neperse
niai atsitiko su vokieczių cie
soriumi Fridrichu III.

Žinios isz Maskolijos *)
— Mak&va. 11 d. Kovo 

ežių metų viename isz geriau 
šių kliubų „v blagorodnom 
sobranii44 buvo pirmutinis ėt- 
nographiszkas koncertas. 
Dainavo didrusiszkai,’ mažru- 
siszkai, baltgudiszkai, bulga- 
riszkai, lenkiszkai — tai pir
ma dalis koncerto; antroje da
lyje ėjo dainos lietuviszkos, 
gruziniszkos, armėniszkos 
dainos kirgizu, sartų, czuva- 
szų ir graikų.

Suprantama, jog ežia bū
viai inteligentai minėtų tautų 
ir su džiaugsmu laukė to kan- 
certo, kaip tik pasklydo apie 
jį gandas. Nemažiaus už ki
tus laukė jo ir vietiniai lietu
viai. Maksvos maskoliai net 
inteligentai beveik nemoka 
atskirti lietuvių nū lenkų, o 
apie prispaudimus Lietuvoje, 
galima sakyti, jie ir negirdė
jo. Bent nevienas apszviės- 
tas maskolius, iszgirdęs, jog 
lietuviszka spauda uždrausta, 
pasako: „negali būti!“ Taigi 
dabar daugelis jų galėjo per- 
sitikrįti, jog yra lietuviszka 
tauta, kuri taippat nori gy
venti, kaip ir kitos tautos. 
Apart to, pasiremiant ant szi- 
to- koncerto galima bus reika
lauti, k$d Lietuvoje daleistų 
taisyti lietuviszkus koncertus, 
teatrus arba kitokias vaka- 
ruszkas, nors neseniai pava-

*) Nors jau „Vienybėje“ buvo 
minavota apie apraszomus p. Grei- 
takojo dalykus, bet, radę szioje ko
respondencijoje szj tą naujo, talpi
name ją į „Vienybę“. Red*

v

*** „At. **l “b'Rl ■» ■ ■ ** te * 

rytas Vilniaus general-guber
natorius tvirtino, jog Vilnius 
nū senovės esąs maskoliszkas 
miestas ir jog nėsą ko ir mis- 
lyti apie įsteigimą jame lietu- 
viszko teatro.

Ant koncerto lietuviszkai 
padainavo keturias dainuszkė- 
les, paimtas isz rinkinio Ne- 
selmano. Prof, konservato
rijos Klenovskis apdirbo jas, 
kaip sako, artistiszkai. Tik 
bene nukentėjo nū to lietu- 
viszkos gaidos?

Publikai geriausiai patiko 
daina:
O tai dyvai, didi dyvai buvo 
Ir užszalo ežers vasaraitėj ‘.........
kurią padainavo cariszko teat
ro operos giesminįkė, panelė 
Stefani sulyg publikos norui 
du kartu. Vieną galima už
mesti iszrinktoms dainoms, o 
tai jog jos gana menkos įtal
pos. Per tai svetimtaueziai 
negalėjo gauti tikrą suprati
mą apie lietuviszkų dainų 
dvasią.

— Pet/ropilė. Labdarin
goji Lietuvių ir Žemaiczių 
Draugystė, galima sakyti, 
kruta. Dabar joje jau arti 
keturių deszimtų sąnarių. 
Iksziūlaik ji padarė du szio- 
kių vakarus, ant kurių iszszo- 
ko apie keturis szimtus rub
lių. 4 d. Balandžio įtaisė net 
koncertą su szokiais, kuris 
atneszęs jai nū trijų iki pen
kių szimtų rublių gryno už
darbio.

Kada pradėjo kalbėti, jog 
L. L. ir 2. Dr•ė taiso koncer
tą, Petrapilės lietuviai, kurių 
ten yra apseziai, tai pat pra
džiugo, kaip ankseziaus maks- 
viecziai. Visi tikėjosi isz- 
girsią lietuviszkai dainūjant. 
Tik vėltas buvo jų džiaug
smas. Koncertas atsilaikė 
maskoliszkoje ir praneuzisz- 
koje kalboje.

Dasižinoję dar pirm kon
certo apie tai, nekurie lietuviai 
nei važiūti nevažiavo ant jo. 
Jie kalbėjo — ir teisingai — 
jog prancuziszką ar masko- 
liszką koncertą gali girdėti 

kitur ir dar geresnį. Kiti vėl 
bijojo pastatyti savę ant jūko; 
mat, svetimtaueziai, kurie ne- 
sąjauezia lietuvių krutėjimui 
— o tokiu Petrapilėje iksziol 
buvo gana — galėjo akyse 
imti jūktis, kad ant lietuvisz
ko vakaro nėra niękp lietu- 
viszko. Bet tokių lietuvių, 
kurie isz augszto dagirdo apie 
koncerto programą, buvo ne
daug, daugumas patyrė tik 
atvažiavę ant vakaro ir už tai 
galima buvo girdėti, kaip ne
vienas patyloms rugojo, dėlko 
nedainūja lietuviszkai.

Vakaras bet praėjo gražiai. 
Gerus artistus parūpino, kaip 
sako, labjausiai p. Buzas; bu
vo isz Mažojo cariszko teatro 
artistai; koncertiszka dalis va
kare ganaZpatiko svecziams, 
kurių galėjo būti apie keturis 
szimtus žmonių. Apart lietu
vių daugiausiai buvo latvių, 
lenkų ir ėstų. Szokius vedė 
prancuziszkoje kalboje, nės 
lietuviszkai, žinoma, nebepri- 
tiko (II).

L. L. ir 2. Dr-ės komiteto 
sąnariai suprato padarytą 
klaidą; toliaus ketina kelti 
lietuviszkus vakarus [t, y. lie
tu viszkoje kalboje], Szį kar
tą taip atsitiko, girdi, dėlto, 
jog komitetas negalėjęs su- 
jieszkoti lietuvių — giesmi- 
nįkų. Linkime, kad kitą 
kartą tai jam pasisektų!

Apie paezią draugystę pri
dursiu szitas žinias. Ant pra- 
szymo dėl daleidimo ją įsteig
ti pasiraszė penkiolika vyrų. 
Ant pirmutinės sueigos susi
rinko tik vienūlika žmonių, 
isz kurių tapo iszrinkti komi
teto sąnariai. Daugelis isz jų 
yra žmonės pabaigę augsztes- 
nius mokslus ir urėdinįkauja 
ilgesnius ar trumpesnius me
tus Petropilėje. Matyt jie 
myli prigimtą kalbą, nės szne- 
ka tarp saves tik lietuviszkai. 
Su L. L. ir 2. Dr-e tokios me- 
tamorphosos [permainos], 
kaip su Rįgos Auszra, galima 
tikėtis^ nebus.

Greitakojis*
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. Darbas buvo vestas pagal 
Wiese‘o plianą: ilgio perkasas 
turėjo 75 kilometrus, t. y. dau
giau nei tarpjuris, nės jį 
reikėjo vesti aut 7 kilometrų 
toliau į jūres, dėlto kad Pana 
mos pakraszcziai, nežiūrint 
ant kelių užtakų, dėl laivų 
yra neprieinami. Idant lai
vai galėtų liūdai prasilenkti, 
penkiose vietoąe perkaso pla
tumas buvo dvigubai padi
dintas. Kasztai buvo apskai
tyti ant 600 milijonų, bet isz- 
davimai per kelis kartus per- 
virszijo tą sumą. Prie per
kaso dirbo vidutiniai po 20,- 
000 darbinįkų, su alga po 
7 su lyg 10 frankų ant dienos, 
kas jau iszneszk apie 60 mili 
jonų ant metų, 
naudota isz 
szinų, judinamų garinėmis lo- 
komotyvomis. Prie paežio 
perkasimo kalno Culebra dir
bo 80 tokių maszinų, 60 lo
komotyvų, 2,000 vagonų ir 
4.000 darbinįkų, — argi tas 
dalykas nedūda supratimo 
apie užmanymo milžiniszkumą 
ir kasztus.

Jei Suezo perkaso istorija 
buvo labai panaszi į apysaką, 
tai Panamos perkaso istorija 
iszrodo lyg kokia tragedija. 
Tenai isz pradžios viskas ėjo 
supkiai, ale prie pabaigos vis
kas atsimainė ant gero, - czian 
adverniszkai, isz pradžios bu
vo viskas gerai, bet jū tolyn, 
jū buvo sunkiau. Vienas 
Lessepso vardas buvo didžiau
siu užtikrinimu užmanymo 
pasisekimo, ir už tai, kad tapo 
apgarsinti užrasįzai ant akcijų, 
pinįgų priplaukė daug, bet 
sudėjo jūs daugiausiai smul
kus kapitalistai, kurie nega
lėjo apsieiti be palukių, — ir 
Draugystė neturėdama dar 
jokio pelno, buvo priversta 
lysti į naujas skolas, idant isz- 
mokėti tūs palukius; ji pra-

Lietuvininku
dėjo leisti naujas akcijas. 
Pasirodė, jog kasztai buvo 
apskaityti per žemai; iszpra- 
džios buvo manyta, kad isz- 
teks 600 milijonų, tūmi tarpu 
jau 1887 m. kasztai drauge su 
procentais už akcijas iszneszė 
1,200 milijonų, t. y. dvigubai 
tiek, nors iki perkaso pabaigos 
buvo dar toli gražu. Idant 
iszsigelbėti buvo nuspręsta 
iszleisti naujas akcijas, bet tos 
akcijos jau neberado užsiti- 
kėjimo tajrp žmonių ir niekas 
jų nebenorėjo pirkti. Les- 
sepsas pradėjo klabinti pa- 
szalpos nū‘ valdžios, bet Res
publikos valdžia nenorėjo pa
imti užmanymo po savo prie
globa, ir viskas turėjo pasi
baigti neiszvengiamu susiban- 
krutijimu. Nū tos valandos 
prasideda tragedija: savasti- 
nįkai smulkių.sumų, kurie, už- 
sitikėję Lessepso vardui, įdė
jo į akcijas savo turtus, pras 
tojo kūne visko, nės Panamos 
akcijos nupūlė lyg penktai 
daliai savo nominaliszkos ver
tės (nū dviejų miliardų ant 
400 milijonų frakų).

Kaipo žmogus Lessepsas 
buvo žinomas netiktai kaipo 
energiszkas ir teisus vyras, bet 
dar ir kaipo nemėgstantis pa- 
pūszimo ir iszkėlimo. Jis 
niekad nevadino savę griovų, 
uors tas vardas jam prigulėjo 
nū gimimo; o kad jį norėjo 
padaryti Suezo kunįgaikszcziu, 
jis padėkavojo už tą malonę 
ir priėmė nū Napoleono III 
tik ženklelį garbės legijos.

Dvideszimts ketveri metai 
praslinko nū laiko gausių isz- 
kilmių Faraonų kraszte prie 
atidarymo Suezo perkaso, o 
kokios-gi užėjo atmainos gy
venime prakilniausių esybių, 
kurios buvo tada tenai! Cie- 
sorienė Eugenija, nepraėjus 
dar nė metams po to, tapo nu
mesta nū sosto; veikiai ji nus
tojo vyro, o paskui vienatinio 
savo sunaus, ir dabar liūdnai 
slenka jai dienos. Ciesorius 
Pranciszkue — Jūzapas taip
pat nebeteko vienatinio su

naus; kunįgaiksztis Amadeus 
buvo iszrinktas Ispanijos ka
ralium, bet po dviejų metų 
atsisakė nū sosto, o paskui gy
veno kaipo paprastas ukėsas 
Italijoje, kur pirm trijų metų 
pasimirė; Hollandijos' kara
lius vieszpatavo dvideszimtį 
metų ir numirė taippat, palik 
damas sostą deszimtmetinei 
dukterei. Konstantinopolyje 
ant padiszachų sosto jau ket
virtas isz eilios sultonas sėdi 
nū laiko, kad Abdul-Azis‘as 
su negirdėtu dūsnumu vaiszi- 
no Prancūzijos ciecorienę. 
Galop Ferdinandas Lessepsas, 
kurs tada tą visą szviesią 
draugystę surinko į Egiptą, 
stojosi priesz sūdą ir tapo nu
sūdytas.

Nors sūdo nusprendimu 
Lessepsas ir tapo pasodintas 
ant kelių metų į kalinę, vie
nok žmonės sukilo apgynime 
didžio vyro, turinezio taip ne
suteptą praeitę, o sutvertojo 
didžiausiojo be abejonės szio 
szimtmeczio veikalo — Suezo 
perkaso. Liūdnas galas mil- 
žiniszko užmanymo perkasti 
Panamos tarpjurį! Už bėgė- 
diszką godumą finansistų ir 
žmonių, trokeztanezių lengvu 
budu įgyti turtus, taip baisiai 
turėjo nukentėti Prancūzija: 
nupūlė užmanymas, kurs tu
rėjo per amžius skelbti Pran
cūzijos garbę, tukstaneziams 
žmonių atėmė paskutinį ska
tiką, ir po savo griovėsų pa
laidojo Lessepso garbę, nesu
teptą per visą gyvenimą.

Apie Lessepsą galima sta- 
cziai sakyti, jog jis tame mil- 
žiniszkame užmanyme nejiesz- 
kojo nė turtų, nė pelno, — at
bulai, jis dar isz savų pinįgų 
keletą szimtų tukstanezių pri
dėjo prie to; o kas liko, tai ir 
tūs jam atėmė, idant uždengti 
svetimas kaltes.

Kūne visi laikraszcziai ra- 
szo apie atsitikimą, buvusį dar 
priesz Suezo perkasą, kurį asz 
ežia padūdu. Jie parodo di
delę Lessepso energiją ir pa 
siszventimą dėl visatinio labo;
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Pabaigoje 1858 m. Lessepso 
namūse atsiliko labai grau
dinga scena.

Pirmas visatinis susirinki
mas akcijonarijų Suezo per
kaso atsiliko isz ryto. Les
sepso įneszimai tapo priimti 
vienu balsu,, bet kokiose isz- 
lygose ?

Keturi szimtai tukstanezių 
akcijų buvo iszstatyti ant par* 
davimo. Pusė isz jų buvo 
paskirta Prancūzijai, likusios 
— kitoms tautoms. Prancū
zija savo pusę iszpirko vei
kiai, bet kitūse krasztūse su 
pardavimu buvo sunku. Bu
vo pardūta -tik 50,000, o 
vienok Lessepsas ant visatinio 
susirinkimo apreiszkė, jog vi
sos akcijos iszpardūtos.

Niekas nedrįso nė žodžio 
isztarti priesz tai, bet, susirin
kimui pasibaigus, keturi ad
ministratoriai, vengdami atsa
kymo, kybanezio ant jų už tą 
apgavimą, atvyko pas Lessep
są, idant jam perstatyti tikrą 
dalykų stovį ir atsisakyti nū 
vietos.

Lessepsas iszklausė jų skun
dų ir su didžiausia energija, 
paremta negirdėta iszkalba, 
norėjo patraukti jūs į savo 
pusę. Parodė jiems szviesią 
perkaso ateitę, kalbėjo apie 
garbę kokią įgis Prancūzija, 
apie patrijotiszką pasiszventi- 
mą, Anglijos neapykantą. 
.„Susiderinkit su manim, — 
suszuko jis, — o laurai už- 
dengs mųsų gal vas. Palauk- 
kit tik 15 dienų ir viskas bus 
sutaisyta“.

Administratoriai, nū mažų 
dienų pripratę klausyti įsta
tymų ir, gal but, matydami 
vaidentuvėje kalinį Mažas, 
klausė jo žodžių labai szaltai 
ir nėkiek nebuvo sujudinti 
Lessepso kalba. Vienas tik 
de Chancer, darbszcžiausias isz 
tarpo reikalo vedėjų, apsika
bino jam ant kaklo ir tarė: 
„Kas tavę patiks, tegul tas bu
na ir man“.

Kiti iszėjo.
Kad jie pasiliko vieni, de



264  ' Vienybe ' «•
Chancel iszrodė jam visą pa
vojų. Stokavo 85 milijonų 
lyg kapitalo, laikraszczių ap-

Tiesų kodekse už tokį per
žengimą, yra paskirtas sunkus 
pabaudimas; apart to reikia 
atminti kaip pažiūrės žmonės 
ant tokios melagystės; Ang
lija uIvfts ir be abejonės pa
baigs pati tą milžiniszką dar
bą.

Iszmuszė vidunaktis — Les
sepsas, kuriam pirm k^lių va
landų nebuvo atėjęs į galvą 
joks kodeksas, užsimislijo ant 
poros minuezių ir pasiryžo pa
bandyti drąsaus pragumo. 
Jis atvyko į ciecoriaus rumus 
Tuillery, perlaužė visas kliū
tis ir pasiekęs gultuvės Napo
leono III, atidengė jam visą 
tiesą. „Jei Jusiį Ciecoriszka 
Mylista — tarė — nesuszelps 
manę, esu prapūlęs ant amžių. 
Tai yra niekai, bet Prancuzi 
ja, kuri turi apsidengti garbe 
ir surinkti turtus isz mano už
manymo, taps iszjūkta ir nu
skriausta, o to būtinai turime 
iszvengti. Dtikit man kelis 
žodžius į Egipto vice-karalių, 
o už penkiolikos dienų sugrįž- 
sziu su 85 milijonais, reikalin
gais darbui užbaigti“.

Ciecorius neisztarė nė žo
džio, nuėjo v į rasztinyczią, 
paraszė kelis žodžius ir atide
damas laiszką Lessepsui, ta
rė: „Važiftk, reikalauju ir 
noriu, idant Suezo perkasas 
butų atliktas Prancūzijos.“

Ant rytojaus dar tebeszvin- 
tant Lessepsas iszkeliavo į 
Egiptą, o dviem dienom pra
slinkus Mahomed-Said‘as pri
ėmė tūs 85 milijonus ant sa
vęs.

Žinome jau, kiek Lessepsas 
turėjo perlaužti kliuezių, ku
rias statė jam ant kiekvieno 
žingsnio Anglija.

Jei Lessepsas tą visą perga
lėjo, tai įik dėkavojant savo 
tikėjimui, karsztumui ir ne
paprastam pasiszventiraui.

O kasgi butų atsitikę, jei

pianezių jį isz visos galės ir 
atsakau ežių už visus neforma- 
liszkumus, butų prisiėję jam 
turėti reikalą su szių metų 
Respublikos parlamentarizmu ?

Visi žinojo, jog Lessepsas vaidentuvė! ‘
peržengė vieszpatystės įstaty- Dėl malonės Dievo! ar tada 
mus. bet niekas užtai jo ne- negali tikėti mylimai, kada 
peikė, o dar adverniszkai, visi prie jos krūties iszvysi kūdikį? 
pavadino jį „didžiu pracuzu.“ Netikėk, szimtą kartų ne- 

Ir dabar jis norėjo padidin- tikėk!
ti garbę savo tėvynės. Vie- Tai kada gali užsitikėti, kad 
nok susitiko su kitoniszkais tavę moteriszkė neapvils? 
žmonėmis, kurie stengėsi tik O tai tada, kad nustos ga- 
traukti isz jo užmanymo sav lybės patikti Į pasidaboti] ki- 
lobį ir, žinomar turėjo nupul- tam vyrui.
ti. Ar visos moteriszkės yra

„Peržengė du kadekso taip atmainingos?
paragrafu,—nusprendė geri Nevisos, bet, kaip sunku 
teisdariai, — ir turi būti pa- ant apsiniaukusio dangaus isz- 
baustas.“ vysti žvaigždę, taip nelengva

Taip, teisybė po jų pusei, yra atrasti tikrai statkauną 
Bet jie užmirszo vieną punktą, moteriszkę.
Drauge su Lessepsu tapo pa- Iszgirdes tą kalbą atsilie- 
laidota jo sena garbė, o da- piau:
bartinė Prancūzijos valdžia Vyrai, reiszkėjai galybės 
apsikrovė gėda. Pusantro ir proto, nemeskite akmeni- 
milijiatdo tapo pragaiszinta mis į silpnas moteriszkes, nės 
ant visados, ir 800,000 netur- ir patys be kalczios neesate! 
tėlių atimtas paskutinis ska- O! tokių vyrų, kurie vietoje 
tikas. Ir ilgai dar Prancuzi- masinimo moteriszkės ant blo- 
ja turės laukti, kol svietas už- go, vestų aną ant dorybės, rei 
mirsz klaidą, papildyta Res- kėtų ilgai jieszkoti saulėtoje 
publikos....... dienoje su žiburiu.
------ ♦— Aleksandras Gužutis.

gražioji moteriszkė priglaus apie kokį ten sftkalbį katalikų 
tavę prie baltosios krutinės kunįgijos, 
ir valanda prajovingų mąsti- 
jimx| apdovanos?

Netikėk j— tai 
1 i1 IT A T ‘

kad panaikįti res- 
„Nu“, mislyju, „yra 

ežia kas akyvo, o kad nedrau
gas, jau bu ežia u ir pražiopso
jęs“. — Beskaitydama bet to
laus, pradėjau abejoti apie lie- 
iuviszkumą p. Lithuanian*©. 
Savo tvirtinimą, kad | Suv. 
Valstijos „yra paojuje“, jis (Ja- • 
rodinėja pasielgimu mus [lie
tuvių] kunįgų, mokinimu , 
[žinoma perkreipdamas ir 
begėdiszkai mė* Adams]. p. 
Lithuanian raszo, buk lietuvių 
kunįgai per pamokslus ir spa- 
viednį stengiąsi žmones sukelti 
priesz Suvienytų Vastijų valsti- 
jiszkas institucijas, konstituci
ją, norį užvesti ir ežia despo- 
tybę, jog dėl to pat siekio su
darytas esąs „Susivienyjimas“, 
jog tą patį darbą remiantis ir 
laikrasztis „Vienybė“, žodžiu 
sakant, jog visi lietuviai kata
likai, anot p. L., esą neilekin- 
gaiš maisztinįkais, stikalbių 
darytojais, kurie atradę ežioje 
žemėje prieglaudą, stengiasi 
iszversti josios valstijiszką su
rėdymą. . Tik sąnariai „Lie- 
tuviszkos Auklėjimo Drau- - 
gystės [?] | Lithuanian Edu
cational Society] darą kliūtis 
tokiems savo tautieczių katali
kų „nevidoniszkiems“ darba- 
vimams ir galvas guldo užKalba dvieju prieteliu. -—;——---- ;

1 1 , * , • , > <’ į • i * n Isz lietiiviszkii dm Amerlktijekada gali tikėti moteriszkei? 
Ar tada, kad akelės meilę ro
do, veidelis jakais nusigražin*, 
o karolinės lupos saldžius žo
delius taria?

Netikėk — tai masinimas!
Gal tada, kad tavę pirmu 

pabucziavimu apdovanos?
Ne! į ’

Rodosi gali tikėti, kada isz- 
tars ajnūs iszkilmingus žodžius 
„myliu tavę ir visti met tavaja 
busiu“ ?

Netikėk — tai žodžiai lupų, 
o ne szirdies.%

Jau tikrai gali tikėti, kada 
turi ryszelį meilingų laiszkų 
ir pltiksztą aukso plaukelių?

Netikėk — tai monai!
Tlabuti reikia tikėti, kada

— Shenandoah Pa. Atsi
lankant „lietuvių sostapilėje“, 
papūlėfman į rankas keli N N 
angliszko dieninio laikrasztė- 
lio „The Evening Herald“, 
iszeinancžid Shenandoalre. 
Metęs akia ant to laikrasztėlio 
ir pamatęs, jog nors tai „ang- 
liszka gazieta1^ bet kad ma
žai kas gero yra pagalinus 
ant pirmo puslapio, nemisly- 
jau imtis prie akyveknio jo 
peržiūrėjimo. Draiigas bet 
mano atvertęs kitą puslapį pa
rodė man ant vieno straipsnio, 
po kuriūmi pasiraszęs buvo 
„Lithuanian“ [Lietuvis].

Ėmiau skaityti p. Lithua- vis“]. 
nian‘o straipsnį.

Autorius isz pradžių kalbą

neszdami už tai neapsakomus 
persekiojimus ir kankynes nfi 
katalikų. ...

Turiu pasakyt], jog lai- 
krasztis ans iszpūlė man isz 
rankų, isz apmaudo1 ant tokių 
begėdiszkų melagysczių, . ju- 
dosziszko savo brolių iszdavi- 
nėjimo svetimtaucziams [ jeigu 
p. Lithuanian yra isz tikro 
lietuviu | neveik galėjau su
ku pįti savo mislis. Mano 
draugas til m tarpu pakiszo 
man kita ano laikraszczio nuj 
merį, kur užtėmijau straipsnį 
sti žįmiu antgalviu: - „Lithua
nian“ again — | vėla, „Lietu-

Czion p. Lithuanian,
pradėdama nū to, jog „Respu
blika pavojuje“, vėl varo per
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„Susivienyjimui 
jog anglai

szerengą lietuviszkus kunįgus 
[ypacz kn. Burbą ir kn. Pautie
nių, „Susiv.“ virszinįkus |, be- 
gėdiszkai tvirtindama, buk jie 
iszkeikią mokslą „kaipo kelią 
į pragarą“, toliaus „užkirtęs“ 

“, iszranda,
neatbūtinai turį 

szelpti pinįgiszkai „L. Auklė
jimo Draugystę*)“ jos kovoje 
„su nieksziszkais lietuviszkų 
kunįgų siekiais“ [against the 
vile aims of our priesthood |. 
Indavimus savo tautieczių p. 
L. perpin a pasiszidyjimais isz 
katalikų, kudikiszkai kvailais 
nesykį, parodancziais, jog au
toriui stokūja gero apsipaži
nimo su istoriją, taipgi argu
mentų, taigi griebtasi papras
tų pasityežioj imu, kurie dar 
dūda suprasti, 
visai nepratęs

nelaimės savmyliu, kurs, įtūžęs 
ant kelių žmogystų, visus lie
tuvius iszdergė svetimtautisz- 
kame laikrasztije. „The Eve
ning Herald“, teisybė, menkas 
yra laikrasztis ir mažai kas jį 
skaito apart Shenaridoah4o 
gyventojų, bet tas nenumažina 
kaltės p. Lithuanian4©, kokių 
jis papildė priesz lietuvystę, 
dergdama, o dar ir neteisingai 
savo tautieczius priesz sveti m- 
tauczius. - Negeras tas pauksz- 
tis, kurs į savo lizdą derkia!

A -as.

* » S B*

GRAŽINA.
Lietuviszka apsaka,
Paraszė Adomas Mickevyczia, 

Vertė Jonae Mrk.
(Tąsa).

Sunku nūg myrio jau bū atsigįti: \ 
Szimtas kryžiokiszkų kulkų jį taiko, 
Jau pr‘ėję n ©r4 jį nū žirgo sodįti, 
Bet jūs lietuviai nūg vado atlaiko: 
Vien‘s muszt4 dabaigia, ko jis.neįstengia, 
Kitas nūg prieszų kirezių jį uždengia.

jog autorius ar 
lar prie raszy- 

mo, ar, piktumo apimtas, piesz- 
dams savo straipsnius pamir- 
szo ir apie logiszką savo 
staipsnių apdirbimą, p. L., 
kurs taip karžygiszkai užsipūlė 
ant lietuvių amerikieczių, no
rėdama jūs perstatyti „angHsz- 
kai sznekanczios liaudies“, 
[publikos] akyse kaipo pa
vojingiausius gaivalus, nū ku
rių reikėtų 'Suy. Valstijų ukė- 
sams kūgreiĮcziaus atsikratyti, 
parodė tik, jog jis (p. L.) la
bai neapkenczią tūlų savo tau- 
tieczių ir daug primelavo, o 
dar taip, kad 
czionykszczių 
suprasti neteis 
kojinių.

Asz net emliau abejoti, 
isz tiesų yra lietuviu p. 
tiek jo straipsniūse yra netei
singų ^inių apie amerikieczių 
lietuvių gyvenimo prietikius. 
Privesti bet (kad ir per krai
pyti) apraszyįnai apie ameri- 

< kiečzius lietuvius 
»

draugo tvirtin 
manę, kad p, 
tikro yra lietu 
angliszkai paraszyti, bet ant 

*) Dar kitoje vietoje* p. Lithua
nian bejfidįdams savo tautieczius pa
vadina tą draugystę 
Society of Science“ 
Mokslo Draugystei 

' • « i

ir nepažįstantis 
lietuvių, gali 

įngumą tų paša-

ar

ir mano 
imas pertikrino 
, Lithuanian isz- 
Viu, mokancziu

„Lithuanian
- „Lietuvių

— Pittsburbh Pa. Jau nū 
nekurio laiko mus miesto lie
tuviai, skaitydami „Vienybė
je“ apie „Susivienyjimą“ ir 
iszrasdami jį neatbūtinai rei
kalingu daigtu dėl mųsų tau
tos pakilimo, tarėsi prisiraszyti 
prie jo.

Bet, kaip tai visada darosi 
pas mus, atidėliojome tą daly
ką vis ant tolesnio laiko, te 
raudamiesi tūm tarpu apie 
„Susivienyjimą“, isz kur tik 
galėjome įgauti kokią žinią, 
ar jame nėra ko neteisingo, 
kaip rėkavo nekurie, net per 
gazietas. Dabar bet patyrę, 
jog anie raszynlai ant „Susiv.“ 
buvo begėdiszkas melas ir mes 
Pittsburgh4© lietuviai uždėjo- 
me pas savę „Susiv,“ szaką, 
kurios perdėtiniu iszrinktas 
Pr. Naujokaitis. J. K.

Jau diena auszta, jau kasos auszrinės 
Balta szviesa savo dangų apklojo — 
Szie da vis lindo, kryžiokai vis gynės4 -— 
Kruvini kireziai aplink tik lakiojo, 
O Laimė sveriant burtas*) ateitinės, 
Kraujo abipus vienokią irn4 dalį 
Ir svarai persvert4 vien‘s vieną neb4gali.

Taip Nemun4s tėvas laivų, botų, vyczių, 
fe Rumsziszkės milž‘ną kad pr‘ein‘ isz netyczių,

Muszas pro szonus, sriove savo szalta 
Apaczia graužias, krutinę iszkeltą 
Meta per virszų. Įpykįta Ūla 
Gindama drasko, kas jai tik papūla,
Bet nors tiek laiko praėj4, prasirito, ' 
Neprasiveikia Jigsziol vienas kito.

— Chicago III. Girdint 
lietuvius kitose vietose pristo- 
jant prie „Susivienyjimo“ ir 
pas mus nevienas geresnis lie
tuvis ėmė sznekėti apie reika
lingumą uždėti „Susiv.“ szaką 
Chicagoje. Bet ir pas mus 
kaip ir kitur, atsitiko tas pats 
— pradėjus sznekucziūtis ne- 
kuriems apie „Susiv.“, atsira
do ir tokių, kurie ar tai isz 
savo tamsumo, ar vėl norėda
mi būti vadovais lietuvių ėmė 
kenkti „Susiv.“ kūpos įsiku . 
rimui, kadągi tas užmanymas 
ne nū jų buvo iszėjęs; kiti ka 
kariavo prieszai „Susiv.“, 

(Pabaiga ant puslapio 2G8).
>» *

Vokiecziai virszų Lietuvių kad mato, 
Likuczius savo, ką buvo kavoję 
Girioj4 lig sziolaik, į muszį jau stato. 
Komtur‘s jūs veda, patsai pirma joja, 
O kad ant ilgu muszu paalsytų 
Pulku kareivių naujai padrutįtų 
Užrem4 — musiszkiai jau im4 abejoti, 
Pameta drąsą — kitaip laimė virsta. 
Vienusyk balsą ant kalno iszgirsta, 
Kelia žingeidžiai akis —- mato jotį. .. 
Kaip žiemąr eglė storai apszarmojus 
Deng4 plotą sniego szeszeliais apklojus, 
Taip platus ploszczius jį slėpė apdengęs: 
Ant jūdo žirgo jūdai apsirengęs, 
Leidos nūg kalno baisingai surikęs, 
Kaip kad Perkun‘s leistu žaibą įpykęs.

Vokieczius pr4ėjęs, vidui jų pradingo: 
Jau nematyt4, tik per riksmą, kaukimą* 
Rodos stiprumas jo kardo baisingo 
Ir numanu, katrą szoną jis pri‘ma — 
Ten szaszok48 lekja, ten vyras pragaiszo: 
Arklius ir žmones į krūvą sumaiszo.

*) Burta -— liosas.

(Toliaus bus,)



Vienybe *

Egle Zalcziu Karaliene.
Dramatas penkiese apsireiszkimūse.

Paraszytas isz mitologlszto senovės lietuviu padavimo
per Al. Gužutį

Po

žaltys — žalczių karalius, vandeninis dievaitis.
Gulbi-dievailals - sergėtojas žmonių, žalczio prietelius. 
Vaidevutis senas ūkininkas.

Audronė — įo pati.
Rainis8 Į V^ajws^rioi sūnūs. '

(iiaiutė J Vaidevuczio dukterys.
Eglė - (Žalczio pati) (
Anžulis 1 j Žalczio sudus.
Jfildė — 9 „ Žalczio duktė.
Rimonas — senas vaidely tis.
Baniutė — aukintoja dievaiczię Vaizgamczio. 
Kaimėnai ir Kaimėnės.
Dėjosi senovės Lietuvoj4. Parednės lietuviszkos.

Apsireiszkimas I.
Teatras rodo lietuviszką triobą, isz abiejų pusių kurios giria, 

medžiu stovi apeinamas stalas. Rytmetys, pradeda auszti.

REGYKLE 1.
Vaidevutis, Audronė ir Rimonas.

Vaidevutis (įeidamas su Audrone). Czionai viduje 
kaimo, lauksime gražiųjų mųsų mergelių, kurios kaip blez- 
dingės linksmu savo gvėravimu apreiksz mums meilingą pa
vasarį.

Audronė. Szventė pavasario deivės Pergrubės yra 
linksmiausia szvente, nės apskelb* mums netikt praėjimą 
speigdtos žiemos, bet ir ateinantį laiką, kuriame atgaivintas 
prigimimas pasidabins rubais neapsakomos grožybės.

Vaidevutis. Isztiesų meilingas pavasaris, kurs kožną 
metą grįžta, bet meilingesnė yra'jaunystė, laiminanti mumis 
vieną kartą amžiuje; nės, kaip iszleista isz kilpinės vilyczia 
atgal negrįžta, taip ir praslinkusi jaunystė negrąžinamoji.

Audronė. Brugiausias vyreli! ar atmeni aną dorą Vai
devutį, dailiausią jaunikaitį mųsų apygardoj* 1

' Vaidevutis. O tu, Audronyte, ar meni tą laiką, kada 
buvai gražiausia tarp visų, pasaulės mergaicziųl

Audronė. Oi! dėlko toji valanda yra negrąžinama?
Vaidevutis. Brangiausioji mano! kaip vandū bėgam 

ežios upės, taip ir praeitė negal sugrįžti, — tai neatmainomas 
prilikimas, vienok galim* džiuginti savą mislia, kad, atsigimę 
kudikifise, nekuriftmi badu netik atsijauninam, bet ir pasto- 
jam nemirsztancziais savo vaikfise.

Audronė. Teisybę isztariai, nės liūdna ir be lukesezių 
yra senatvė tiems, kurių dievai nepalaitnino vaikeliais.

Rimonas (įeidamas įnesza viedrą alaus). Dievams 
garbę! 4

' Vaidevutis ir Audronė. Garbinam* dievus!
Rimonas (statydama viedrą ant stalo). Labą rytą 

jums, dorus kaimynai.
Vaidevutis^^nx už labą rytą ir tamsta anksti pasi*

apža-

TA-

balst|

rengiai.
Rimonas. Tarnas dievų tur būti rupiumi savo 

dūse. . i
Audronė (antstogiais triobų pasirodo) saulė):, 

jaus iszgirs*me mųsų mergelių giesmę.
Rimonas. Jau saulutė sveikin* žemę, iszgirs‘me 

gražių pavasario pranesztojų.
REGYKLE 2. '

Tie patys, Auskė, Gražutė, Eglė ir trys mergaitės. Visos leng
vini parėdytosl spalva paiicžlaką riiiddd4 basunią koją. Įdz tolo girdėtis 
artiiiantyši giesmė). (

Einam* mes, einam pavasarį sutikti,
Deive Pergrube laimink mums tą atlikti!

(Mergaitės įeina ir gieda).
Saulutė mielą szilumą žemei dalin*,
Speigai ir sniegynai tegul nyksta szalin!
(Laike dainavimo įeina kelintas kaimėnų ir kaimėnių).
Sprogs lapeliai, iszdygs žolė ir kvietkelės, 
Kuriais pasidabins Lietuvos mergelės.

(Pamažėli eidamos į antrą pusę regyklės).
& Eikim* pasiuntinį Pergrubės sveikinti,

Linksmą pavasarėlį svietui garsinti!
(Paskutinės dvi eilės atsikartoja — giesmė kas karts 

tolinasi ir nutilsta) 1
Kaimėnė. Tai pragydo gegužėlės mųsų!
Rimonas (atsistojęs į skūmę peęziais, o visi stojas 

prieszais jo, szonais į publiką). Maldingi garbintojai Lietu
vos dievų! koliai pranesztojos pavasario pereis visą kaimą ir 
pagrįsz prie mųsų, iszguldysiu jums ženklybę giesmės, kurią 
dainūs parėjusios mergelės. !

Visi. Praszome sakyti, noringai klausysim*!
Rimonas. Seniai, labai seniai, kada praboeziai mųsų 

gyveno anoj* palaimintoj* rytinėj* szalyje, kur nėra szaltos 
žiemos ir tver* amžina vasara, visūmet žyd* prajovingos kviet- 
kos ir medžiai, tada Mėnū vedė paezią Saulę. Saulytė anksti 
guldavo, o Mėnužėlis per naktis vienas vaikszcziodamas įsi’ 
mylėjo gražią Auszrą, Saulės dukrelę, už ką užsirūstinęs die
vas Perkūnas perkirto kalavijumi mėnesį ant dviejų dalių.

(Prie to pasakojimo klausantiejie rodo pasistebėjimą).
Vaidevutis. Mat, viltvilis Saulę apleido, o supaikino 

Auszrutę.
Audronė. O Saulė ar nerustavo ant mėnesio ir savo 

dukters?
Rimonas. Noris rustinos, bet kaltiems neatkersztavo. 

Ne taip buvo su smarkiu Perkūnu, kurs laike svodbos pakel
tos per Auszarą, įjojęs per* angą, nutrenkė žalią ažftlą, isz ku
rio isztyszkęs kraujas apszlaksztė.Auszros rubus ir vainiką.

Kaimėnai. Szitaip — tai dyvai! ,
Rimonas. Nemitusi Auszrutė verkdama tris metus ran

kiojo pavytusius lapelius ąžūlo ir klausė motinėlės Saulės: 
„kur rubus iszmazgoti? kur antis iszdžiovįti ir kada galės ap
sivilkti“? — Saulė atsakė: „dukrele mano, rubuš iszmazgosi 
tam ežerelij*, į kurį tek* devyni upeliai, iszdžiovįsi“ darželij’, 
kuriame žydi devynios roželės, o apsivilksi toj* dienoj*, kurioj* 
szvies devynios saulės.

Vaidevutis. Tas gudrus atsakymas Saulutės aiszkina, 
kad Auszra niekūmet nedėvės rūbų pirmosios grožybės.

Rimonas. Tas paveikslas mokin* mumis sergėti prisa
kymus dievų, nės peržangą suteptu dvąsių nepigiai nuvalyti,
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Visi. Pildysime prisakymus dievų mųsų!
REGYKLE. 3.

Tie patys, Rustulis, Vainis ir koturi jaunikaioziai.
{Mergaitės grįžt apsiuvusios. Už regyklės girdėtis 

jukai, plojimas rankoms ir szauksmas;)
Pavasaris! pavasaris!
Mergaitės (įbėgusios, szokinėdamos ir plodamos ran

komis). Pavasaris! pavasaris! jail atėjo linksmas pavasaris.
Visi. Dėkui jums, dėkui už linksmų naujienų! (Mu

zika grajija galiopadų, o mergaitės, pasiėmusios už rankų, 
ui szoka, tū tarpu Rustulis, Vainis ir keturi 
ėgę pagrieb1 mergaites ir, su anomis toliaUs

poromis apl
jaunikaicziai
apsuktinę szokcįami, szaukia:) Oa! Oa! Oa!

(Žiurintiejie plodami rankomis, su pasimėgimu). Tai 
jaunūmene mųįų! daili jaunūmenė!

Mergaitės (pasibaigus szokimui gieda).
Kada Saulę vedė Mėnužėlis, 

j Tai buvo pirmas pavasarėlis, 
Saulutė visad anksti guldavo, 
O Mėnū toloj1 pasislėpdavo.

Mėnū vienas naktį vaiksztinėjo, 
Gražioj1 Auszrelėj1 įsimylėjo, 
Už kų Perkūnas supykęs labai, I 
Perkirto ji kafdumi visai.

Kaįn tu Saulės nedabojai?
Kam prie Auszrutės nujojai?
Kam Auszrelėj1 įsimylėjai, 
Kam vienas naktimis vaiksztinėjai ?
Rimonas. Pasidžiaugę pavasariu, atminki m apie die 

vų, viso gero davėjų, garbę.
Visi. Garbiname Lietuvos dievus!
Rinonas (padeda ant stalo torielkų, ant kurios pas

tato pripiltų alaus sidabrinę arba blukinę taurę su atlosztais 
krasztais irpaded1 tris szmotelius dūnos). Pagasbinsime deivę 
Pergrubę!

Visi. Garbė, garbė, deivei Perprubei!
Rimonas. Palaiminta auka prasideda! 

nėmis sustoja prieszais gkūmės (stalo), 
pastato pripiltų taurę, o paskui apėjęs tris kartus aplink 
skūmę, kloniojas ir pradeda kalbėti maldų, kurių žmo
nės pasiklonioję pusbalsiu drauge kalba). Vieszpatiene mų
sų, deive Pergrube! Tu szalin varai speigūtų žiemų ir grų- 
žini mums pavasario meilingumų, per Tavę laukai ir daržai 
gauna gyvybę, o girios ir miszkai žaliomis szakomis apsiden
gia; mes Tavęs dabar praszom1, idant mųsų javus, užsėtus ir 
kuriūs rengiamės sėti, apscziai. pagarsintumei, kad derlingo
mis varpomis augtų, o visus kūkalius Tu pati norėk sutremp
ti. (Pakėlęs balsų). Atneszkime aukų deivei Pergrubei!

Žmonės, Tepriima aukų maloningoji deivė!
Rimonas (suvalgęs gabalėlį dūnos, pasilenkęs pa- 

grieb1 dantimis už krasztų taurės ir, pakėlęs galvų, iszgeria 
alų, po to nuleidęs galvų žemyn, staigu pakėlimu anos perme
ta per savę taurę, kurių žmonės ant oro pagauna). ~ Deivei 
Pergrubei auka atlikta!

Žmonės. Garbė dievams!
Rimonas. Antrų aukų darysime dievui Perkūnui.
Zinonės. Sudėsim mųsų aukų prie kojų galingo dievo 

Perkūno.

(su 
ant

žino- 
kurio

nės pasiklonioję pm 
sų, deive Pergrube!

. Rimonas (pastatęs pripiltų alaus taurę ant skūmės 
prieszais savęs ir, apėjęs tris kartus aplink skūmę, kloniojas 
ir kalba maldų, kurių žmonės pusbalsiu drauge kalb1). Ga- 
lingas dieve Perkūne, kurio trenksmas sujudin1 pamatus ie- 
mės ir ugniniai žaibai pasiekia rubežių svieto, praszom Tavęs, 
nuramink smarkumų perkūnijos, ledų kruszų, viesulas ir visas 
oro audras, baisybes oro, idant mums, gyvuliams mųsų ir lau- 
kame nekenktų, nės tikimės, jog esi galingas. Atneszkim au
kų dievui Perkūnui!

Žmonės. Teprijima maloniai!
Rimonas (suvalgęs gabalėlį dūnos, pajima dantimis 

u t kraszto taurę ir, iszgėręs alų, permeta pėr savę anų, o žmo
nės ant oro jų pagauna). Auka dievui Perkūnui atlikta. z

Žmonės. Dievams garbė!
Rimonas. Treczių aukų darysime dievui Svaitiksiui. 
Žmonės. Dievui Svaitiksiui aukausime! M
Rimonas (pastatęs ant skūmės prieszais savę pripiltų 

alaus taurę, apeina tris kartus aplink skūmę ir pasikloniojęs 
drauge su žmonėmis kalba maldų). Galingas dieve Szvaitik- 
si, kurs szviesa savo apszvieti žemę ir gaivini visų prigimimų, 
nusižeminę meldžiam Tavęs, idant suteiktume! szviesų, Bailu
mų ir giedrų, javų ir žolės ugiui reikalingų (suvalgo gaba
lėlį dūnos, pasilenkęs pajima dantimis taurę, iszgeria alų, 
permeta per savę taurę, kurių žmonės ant oro pagauna). 
Dievui Svaitiksiui auka atlikta.

Žmonės. Garbė dievams!
Rimonas. Žinote, broliai, kad pereiti metai buvo blo

gi, nės javai supuvo ant lauko ir nevienas pritruks maisto. 
Tų koronę apturėjom1 už nusidėjimus mųsų dėlei to (klonio- 
damas) iszpažįstame kaltybes ir prastom dievaiczio Anszla- 
vio, ligonių ir nedagalinczių globėjo, idant užtartų mumis ir 
iszpraszytų nū dievų Pergrubės, Perkūno ir Svaitiksio, gerus 
ir derlingus metus. /

Žmonės. Galingi dievai! susimylėkit1, atleiskit1 kal
tybes ir suteikkit1 mums gerus metus.

Rimonas. Dieviszkoji tarnystė jau atlikta, dabar gali
te pasilinksmįti.

Vaidevutis. Pavasario pranesztojas ir visus podraugei 
praszau į mano namus, kur rasite szirdingų priėmimų.

Visi. Aczių, aczių tamstai, eisime.
Audronė. Kūm turėsiu, pavaiszįsiu svetelius, o jaunū- 

menė pasiszoks.
Visi. Aczių, aczių!
Rimonas. Koliai atsitolįsime isz ežia, teužgiesta mer

gaites deivės Pergrubės giesmę.
Eglė. Giedogim sesutės! _
Mergaitės. Giedoki m, giedokim! (gieda).
Dūk mums žiedų, dūk Grubyte pasiskinti, 
Gražius vainikėlius dėl savęs nupinti!
Neszyksztūkis deive savo dovanose,
Kurios pavasaryj1 iszdygsta daržūse;
Tebun anos geros laimės burinįkais,
Terėd1 plaukus mergelės kvietkų vainikais.
(Muzika grajija galiopadų, vaikinai, pagriebę mergai

tes, apsuktinę szoka, o po valandos szokimo)
/ Visi (apart Vaidevuczio). Eikim, eikim pas Vaide

vutį.
(Dar neviskas).



Vienybe
(Pradžia ant puslapio 265). 

pildydami įsakmes, ateinan- 
ežias isz Shenandoah’o. Ne
žiūrint bet ant tų visų nieką- 
dėjysezių jau ir mes, Chica
go’s lietuviai, galime pasigirti, 
jog ir pas mus jau atsirado 
keliolika vyrų, kurie sutiko 
ant uždėjimo „Susiv.“ kilpos.

Chi cag ietis.

Parsiduoda
visokį daigtai isz pirmos kliasos 

sztoro Duryea Luzerne Co. Pa. ant 
Red Bolt ulyezios ir sykiu galima 
randavoti tenpat puikią karczemąųki- 
tus metus. Sztore gerai eina biznis ir 
be bargo. Duryeoje gyvena daug 
lenkų ir lietuvių. Dasižipoti galima 
pas. J. Firstein Duryea Luz. Co. Pa.

(25)

l.ietuvlsz.kos miszlos ,, „
Žino apie gydymų ligų kūno ir

duszios, apie LluteFj ir Kalwina

10c.

1.00c.
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.

Istorija Lietuvos ,, ,, „ 50c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c.
Apllnkrasztis kun. Petravyczlaus l Vilniaus 

džlakenystės kunlngus 1870 mį ,, 10c.
Už kų mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knĮgutė kurioje apraszyta 
visi innsų prietikiai su lenkais nft pat 

krikszto Lietuvos

o abdarytap , „ a $1,25.
Pujkus apraszyinas apie Lletuvų ,, $l,<>0.
Rinalda Rinaldinas „ ,, ,, $1,50 et.
Senowes apraszymas apie Duktery Pilypo

Karejwio ,, „ ,, ,, „ 50 et.
Bumyszyinas arba bajine tnry dydeles akis

Apgarsinimai.
L'žsimokėjo Į „Su.ivS* metinę 

mokestį Pittsburghiszkės ku
pos: Pranas Naujokaitis, J čižas
Kalinauckas, Baltrus Vaiksznora, 
.Antanas Bardžilauckas, Jonas Kaz- 
lauckas, Stanislovas Sravinskas, An
drius Gumauckas, Jfizas Kemėza, 
.Antanas Vasiliauckas, Julijonas Gu
daitis, Aleksandra Augsztilcalnis:

Pavieniai Jonas Smaidžiunas Mo
re* ir Jonas Žukauckas Plymouth.

Parsideda pigiai ir ant lengvų isz- 
lygų saliunas ir du sztorai geriausio
je vietoje ant Main ulyezios Edward- 
svilloje. Parsideda dėl to, jog val
dytojas iszvažiūja į kitą valstiją.

Pasiterauti galimas pas: D. L. 
Bowen Box 485 Plymouth Pa.

[25]

DMiio Už laikraszti.
“VIENYBE LIETUVNIKU”

J. Mikulskį Manchester » ,,l,oo
F. Narkunas Troop „l,oo
J. Lavelis Newark „l,oo
J. J&zupaitis Plymouth »,2>oo
J. Pamataitis Wanamie „I,oo
K. Jasiulionis Wilkes-Barre „l,oo
P. Velmenski Berwind
J,. Kordok New York ,»2,oo
J. Kilech Spring Growe ,d>oo
J. Naujelis Hazleton nb°°
Pet. Ruszkys „ „l»oo
J. Kamaitis „ „l,oo
V. Vaszkelis Scranton „2,00
K. Derenozius Shenandoah „l,oo
C. Prataps Cambridgeport „l,oo
V. Macziulis Westpawlet „IjOO

DEL SKAITYTOJŲ.
Užmokėjusieji©, o nepakvitavotie- 

jie abonentai užpraszomi yra atsi
traukti. Raszant į rėdystę su kokiu 
norint reikalu, reikia pridėti už du 
Centu markų dėl atsakymo.

„Progress“
Literatiszkai —politiszka perž

valga. Maskoliszkas dvinedėlinis lai- 
krasztis, kuriame skaitytojas ras 
daug pilningų apraszymų apie mas
kolių caro ir valdžios neteisybes ir 
jųjų politiką, Kasztuja tik 75 cent, 
ant metų. Adresas: „Progress“ 893 
Milwaukee avė Chicago Ill.

Pajieszkojimai.
- Laikykit vagi!

Pajieszkau Adomo Kaminsko^ ku
ris pabėgo isz Pricevillės, nu ne s z ęs 
vieno žmogaus pėdę. Jis yra vidu
tinio ūgio, rusvų plaukųj didelių ru
dų ūsų, į žmogų niekad nežiūri. Kas 
jį pristatys pas manę, gaus $10 na- 
grados ir kasztus kelionės.

Mano adresas: Jonas Abraitis 
Duryea Pa. P. O. Box 83. (22)----_

Knlngos 

pargabentos isz užmarės: 
Maldų knįgos, 

Aukso Altorius, arba S/.altinis danglszkn ekar- 
bu 2.26c., 2.75c., 3 25c., 4.00c., 4.50c., 5.00 ir 5.50c. 

Senas ir naujas Aukso Altorius $2.25 ir 2.75c. 
G*rbe Diewuj ant auksztybėe „ ,, „ $2.00- 

Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. Ir 2.00c.
Kaluga giesmių arba Kanticzkos „ 75c.
15d Psalm u Dowldo karaliaus ant

paveikslo kantlczkų 75c. 

Istoriškos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vlėszpaties Jėzaus Kristaus, 75c. 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 25c. 

Istorija seno Įstatymo „ „ „ 35c.
Gyvenimas Marijos „ „ 25c-
Menuo Szwenczlauslos Marijos Panos 30c.
Sopule] Motynos Diewo ,, ,, 20c.
Kvangelljoe be apdarų 75c., o su apdarais 1.25c. 
Gywenimaj Szwentuju, ant visų metų kožnos

dienos, pirma, antra, treczia Ir ketvirta 
dalis už koždų dal| po „ ,, ,, 75c.

Gyvenimas szv. Benedikto kabro ,, 10c.
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 40c.

Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Filiotea arba kelias Į maldingų gyvenimų 50c. 
Pokllis Szventųjų „ „ ,, 15c.
Iszguldimas metiniu szwenczlu

labai naudinga knlngelė 10c. 
Mokslas Kymo kataliku „ „ 50c.
Kas yra grlekas T „ . „ 20c.
Nekaltybė „ „ 30c.
Vartai dangaus „ „ 20c.
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 35c.
Raktas | dangų ,, ,, 20c-

Žiponas be! žiponė 
Žirgas ir vaikas 
Vytautas didis Lietuvos kun|gaiksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis „ 
„Auszra" keturių metų pulkluse apdaruse 

po $1.25 kninga, visas perkant
Knįgos poetiszkos.

Senkaus Jurgis ,, „
Vitoliorauda, puikus poematas isz

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knjgos 
D&nelalczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas 
Tėvyniszkos giesmės 
Jfikaunos dainos 
Naujas dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės

Pirmutinis degtinė? varytojas puiki komedija 10c.

•»

»>
»» H n

5c. 
50c. 
25c. 
40C. 
20c.

4.00c.

•25c.

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

10c.
10c.
40c.

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

isz lietuvių gyvenimo
PajndĮklme vyrai žemų, piliai apysaka 

paraszyta patrijotiszkoje dvksėje pagal 
vengrlszkų poną^A. isz B. autoriaus 
knĮgutė) „Kas teisybė tai ne melas 

Žiemos vakaro adynėlė, voklszkoin raidėm 
Mužikėlis ,, ,, „
Pasakų kninga ,, ,,

Moksliszki rankvedžiai ir 
kitokios knįgos

Lietuviszka Gramatika paras/,yta 
kun|go Mikolo Miežinio

25c,

20c.

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

50c’ 
30c 
15c 
25c’

Abėcėla ,, ,.
Elementorius lietuviszkas „
Kninga dėl iszsiinokinimo rokundų

Kninga dėl is/.slmoklnlmo visasvietlnės kalbos 15c 
Apie buwimu Diewo ,, „
Grieszninkas priverstas metavotis ,, 
Pamokslai apie trusų „ „
Talmudas Ir musų žydai ,, ,, ,,
Szkala su kalba ,, ,,
Prles/.auszris ,, „
Kaip (gyti pinigus Ir turtų ,, 
Girtybė ,, ,,.
Genių dėdė, graži pasakutė kur Iszrodyta, 

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

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

Visokį Abrozėllal su maldelėmis po 5 centus.

i.0c. 
15c.
5c. 

ioc. 
25c. 
20c. 
25c. 
10c.

25 et. 
20 et.

Į1,00 et. 
$1,00- 
20 et. 
30 et.

ROČKOS UPAUSTUVlS.
Istorija Katallkij Bažnyczios, „ 1,00-
Europos Istorija su žiamlaplals „ 50 et.
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk

Žemaiczlų Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szios gadynės 
Apteka Diewo ,, „ „ ,,
Aukso Verszis, labai pulki drama ,, 
Boleslawas arba antra dalis Genowefos
Du pujkns apraszymaj apie nedorybę žydo

Ir piktų augynlmų wajkti ,, „ $1,00.
Hlstorije gražios Katrukos ir jos wysokl atsy.

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

lauš isz Neapolo ir apie Petra karejwi 40 et. 
Hlstorije ’Isz lajko: Francuzkos wajnos Afri

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

Lietuvio Sapnas 50c.
80 et. 

kankinimas 
, 50 et.

,, 10 et.
pustelniko paraszytas del pujkiu 

75. et.

Jurgis Miioslawskls
Juozapas KonluszewSkis arba 

Unljotu po waldže maskolaus
Konstytucyje del darbininku 
Namelis

Lletuwniku
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorije isz lajko 

80 et. 
czesu 
40 et. 
$1,00

, $1,00.

Didžioji nedėlla ,, „ 5c.
Kaip Sumenijų nuspakaj|ti ,, 20c.
Vadovas [ dangų „ „ • 50c,
Prislgatavojimas ant smerezio „ 50c-
Draugija dėl duszlų ,, 5c<

Tykra tejeybe Isz Suwalku gubernijos 15 et. 
Hzwiesa Diewo „ „ „ M 65 et.
Titkus Persų Karalius, „ „ 25 et.
Užsyetanawik ant to gera] „ ,, 50 et.
Witaslr Korynna hlstorije isz lajko perse

kiojimo Bažnyczios 8. per Deoklecijana 95 et.

• ISTORIJA Kataliku Bažnyczios 
[raunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co* Pa. Box 1053, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztuja lloo.

: "i*.... Į
Uždėjęs įermną Pittstone, parda

vinėju viską kfimi pigiausiai.
I XTam. Pauksžtis.

123 N. Main str,, Pittston, Pa.

Vyrai!; vyrai!
Kurie norite gautie katalogą lie

tu viszkų knįgiĮ ir parsisiųsdinti sav 
laikraszczius ir knįgas isz Tilžės, tai 
raszykite ir pinįgus siųskite pas Mo
tiejų Noveskį, o greieziausiai aptu
rėsite, ne taip kaip kurie yra siuntę 
pas vokieczius, nft kurių nieko yra 
negavę daugelis. Norint gautie ka
talogą, reikia įdėti į gromatą marke
lę pacztavą už 5 centus.

Jo adresas toks:
Lietuviszkų knįgų prekystė.

Mathias Noveski.
TILŽEJE-TILSIT

Goldschmiede str. 8 GERMANY.

Nevienas laiszkas atėjo į „Vieny
bės” redakciją su užklausymut apie 
„drukavojamą” masziną. Pakakin
dami savo tautieczių praszymus 
„Vienybės” iszleistuvė padarė sutar- 
n9u The Craniall Machine Co.,

Groton*©, N. Y., U. S. A.
Kuri tųi kompanija apsiėmė padary
ti dėl savo Typjc-Writer Cilinderį 
su lietuviszku alfabetu jUgal naują
raszliavą. Norintis turėti „drukavo
jamą” masziną geriausio fasono, ku
ri kasztu ja 50 dolerių, tesikreipia į

ponawojimo Nerono „ „ „
Pujkus apraszyinaj tikru atsytlklinu isz 

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

mus REDAKCIJĄ, arba į fabriką 
tų maszinų, kurio adresais:

The CRANDALL MACHINE Co.,

Groton, N. Y., y; S. A-




