
Num. 30. Lietuvininku

FM Pa. 25 i. 1*
Jau nesykį minavojome 

„Vienybėje“ apie mų*-ų lai- 
kraszcziu8,iszeinąncziu8 Prusū 
se; padaviuėdami jų adresus ra
ginome savo skaitytojus iszsi- 
raszyti anūs laikraszczius, ku
rie, jeigu dauginus turėtų ežia 
skaitytojų, be abejonės dau- 
giaus pradėtų raszyti apie mus 
(amerikieczius lietuvius) ir 
tokiu budu mųsu broliai tėvy
nėje gerinus galėtų su mumis 
pasipažįti, suteikti nekartą 
mums savo rodą mųsų tėvy- 
niszkūse darbavimūse. Su 
sziūmi „Vienybės“ numeriu 
iszsiuncziame kūne visiems*) 
savo skaitytojam N 6 Tilžėje 
iszeinanczio „Varpo“. Iszei- 
na jis kas mėnū ir kasztūja 
ant lųetų Amerikoje 5 markes 
(1 dol. 25 cent.). Kam pa
tiks szis laikrasztis gali iszsi- 
raszyti jį, nusiųsdamas ant 
nurodyto adreso į Tilžę 1 dol. 
25 cent.

iųedamaa ant

— Numeryje'6 me „Varpo“
turime pataisyti įsiskverbusią
klaidą, p. Paulius raszo, buk 
pirmutinis „liecuviszkas lai
krasztis „Unija“ pasirodė A- 
menkoje 1885 metūse“.... 
Taigi p. Paulius klysta: pir
mutinis lietuviszkas laikrasz
tis Amerikoje buvo ne „Uni
ja“, bet „Gazieta Lietuwisz- 
ka“, iszleidžiamą p. Tvaraucko 
New York‘e 1879 metūse.
„Gazietos LietuViszkos“ iszėję 
tik keliolika numerių. Taigi 
amerikiecziai lietuviai pir- 
miaus už tėvynėje gyvenau- 
ežius įgijo savo laikrasztį, ku
ris bet, kaipo nekasžin kokios 
vertės būdams, negalėjo pada
ryti didesnės įspudos ant lie
tuvių.

*) Keliosdeszinitys negavusiųj ų 
atleis mums, jog negalėjome isztekti 
dėl visų.

Isz Lietuvos.
1 A, Kūū. Petras Paulius

Isubicz isz Wielkie IVierzbowo 
Wierzboi/'ski, Seinų Vyskupas 

jau nū seniai 
buvo menkos 
sveikatos. Lap- 

rengėsi szvęsti 
savo kunįgystės 

50 metinį jubilėjų, bet paežio- 
je sukakimo dienoje urnai ir 
smarkiai apsirgo. Nors il
gainiui ir biskį pagijo, bet 
sveikata anaiptol ?nesugrįžo. 
Ant galo 1 d. Liepos mė
nesio jau persikėlė į amžiną 
gyvenimą. — Jam vyskupystę 
valdant, tekdavo girdėti viso
kių sznekų, bet teisybė lieka 
teisybe, kad jis visada buvo 
pasirengęs nors ir didžiausiai 
nukęsti, jei tikt matė isz to 
katalikystei naudą. Kada nū 
maskolių parėjo paliepimas 
apgarsįti visose bažnycziose, 
jog katalikų kunįgams nevalia 
unijotus kriksztyti, dūti jiems 
moterystės palaiminimą, klau
syti nūdėmiszpažinties ir t. t., 
a. a. vyskupas drąsiai nuraszė 
pas carą, kad to padaryti ne
gali, nepažeisdamas savo sąži 
nės. — Nors pats buvo lenku, 
ginezūse lenkų su lietuviais 
prisilaikydavo teisybės, o ne 
szovinizmo. Vienam lenko- 
man ui atsakė: przyszedlem 
rozszeržad Kr61ewstwo Chrys - 
tusowe, a nie Polskę | atėjau 
platįti Kristaus Vieszpatystę, 
o ne Lenkiją]. Iki sziam me
tui Seinūse tikt seminarijos 
regensas būdavo lenkas, o 
sziaip visi vyriausiejie kunįgai 
lietuviai. Paskutiniam laike 
tąa regensas tapo oficijalu, o jo 
vietą seminarijoje užėmė lie
tuvis. Net lenkiszkoje vys
kupystės pusėje du džiakonai 
yra .lietuviai, o trys lenkai. 
[Anos kryžeivystės priesz lie 
tuvystę nebūtų pakilusios Sei
nų seminarijoje [pabaigoje 
1891 ir pradžioje 1892 m.], 
jeigu a. a. vyskupas butų bu
vęs sveikas. Vyskupui nega

ilint pakilti isz lovos, lietuvis

kn. Antanavyczia su kitais 
jegamaseziais, taippat didesne 
dalia lietuviais, semdami in
formacijas nū fanatikų, ne 
kam tikusių aliūmnų mozūrų, 
turėjo - gana gerą progą pas- 
markauti, pasirodyti gali n - 
ežiais. Nekurie lietuviai bu
vo rugoję ant a. a. vyskupo už 
iszsiuntimą į Mozuriją geres
nių lietuvių — kunįgų, bet 
žinantis dalykų stovi ir už tai 
kaltįs ne tiek vyskupą, kiek 
„alterum episeopum“ [ antrąjį 
vyskupą] A n tan avy ežių ir 
kitus didikus. A. M.].

Vieszpatie dūk jo dusziai 
amžiną atilsį, o Seinų diece
zijai iszmintingą, stropų' ir 
drąsų vyskupą lietuvį.

Cz.

— Lolių parapijoje. Re- 
siainių ^paviete jau . nū kelių 
metų mųsų tarpe viens szaunus 
prekėjas Liaudanskis atsirado. 
Tas pirm kelių metų smul
kiais daigtais prekiavo, o da
bar ir javais pradėjo pirkliau
ti, kuriūs ant Prūsų link varo. 
Linai pirma buvo už nieką 
pardūdami, taigi ansai paty- 
loms anūs supirko, o dabar 
pardavęs 600 rublių grynų 
pinįgų uždirbo. Yra tai pras
tas žmogus, kuris net raszyti 
nemoka. .

Žydus dabar netiktai isz- 
Maskolijos, bet ir isz priebalt- 
marinių gubernijų varo. Isz 
Liepojo bus varomi 6,000 žy
dų, isz Rįgos 14,000 isz Jelga
vos 2,000 žydų. Isz ežia tūs 
visus žydus varys, kurie ten 
nepriraszyti. Vieni bėga į 
Ameriką, į Apriką, o kiti į 
Lietuvą, kurią lyg žiogai (sze- 
raneza) užgulė. Czia vėl vie
tos jiems mažai, nės patys lie
tuviai prie prekybos griebias, 
po daugel miestelių po kelias 
krautuves uždėję. Žydai, 
neturėdami ką daryti, nors su 
mažu pelnu vėl krautuves už
deda. Sztai Kelmės mieste
lyje — turtingas žydas, kuris 
turi 70,000 rublių kapitolo, di
delį kromą uždeda. Paklaus' 

tas kodėl taip daro? atsakė: 
„kągi dabar man pinįgais 
daryti ? Žemės murkti neval- 
na, bravoro laikyti nevalna, 
tai po jau karezemos, arendavo- 
ti dvaro nevalna“. Isz tikro 
žydų padėjimas bjaurus.

Miestelije P., Žemaicziūse 
yra dabar nū keblių metų isz- 
murita bažnyczia, bet netei
singai. Parapi jonai oratos 
(gvoltu) szaukia, kad admi
nistratorius nū parapijos dide
lius pinįgus paėmęs, o daugy
bę pinįgų sav į kiszenių į k isz- 
damas su bažnyczios statymu 
visokius sukimus dirbo. Ir 
taip, idant jo darbe katalikai 
nesusektų, prie bažnyczios 
statymo latvius liuteronus "p e- 
ėmė, kurie norėdami ant to 
didelius pinįgus uždirbti buk 
administratoriui 2,000 rublių 
davę, idant jų darbo nebežiū
rėtų, o patys į mūrą tik nū 
kraszto plytas dėjo, į vidurį-gi 
grūzdus vertė. Jegut kas isz 
katalikų ant to darbo veizėda
vo arba ką sakydavo, tai sza- 
lin nū ten varydavo ir t. t.

Anoje parapijoje dai^ tok
sai atsitikimas buvo. Biedna 
moteriszkė negalėdama pride- 
ran ežiai savo kūdikio palaido
ti, palaukė pakol ‘kitos szer- 
menys atsitiko, idant drauge į 
bažnyczią įneszti ir į vieną dū- 
bę sukiszti. Po kitas parapi
jas kunįgai nū bieduų nieko 
nereikalauja ir ant tokių dėl 
biednų palengvinimų apsiji- 
ma; sziezia tiktai ant to žiuri, 
idant didesnius į banką pinį
gus sukrauti. Taigi, kad 
biednoji moteriszkė, savo kū
dikio grabiuką į bažnyczę įne- 
szus, szalia kito grabo pastatė, 
tai kunįgas kaipo neapmokėtą 
liepė iszneszti, bet kada ant 
rytojaus vėl įneszė Į bažny
czią, tai anas krapįdamas tą 
grabiuką szalije paliko ir vie
noje su anūm nabasznįku dū- 
bėje szventu vandeniu netasz- 
kė, paskui sakydamas: „biedni 
žmonės, biednoji pakavonė. 
Dievas matąs, kad kas netu
ri.“ O kada toje parapijoje
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liuteronas latvis Edvardas 
Zolis mirė ir kunigams liepė 
po 50 rublių ant metų mokėti, 
idant geras laidotuves isztaisy- 
tų, nės kirkė ml ten toli buvo, 
tai per 2 adynas liepta buvo 
skambyti po jo duszios, pakol 
su lyg liuteroniszkų kapų ne
buvo nuvežtas. Tų latvį no
rėta prie katalikiszko tikėji
mu pirm smerczio priversti, 
bet kada jam gramnyczių už
degė ir mukų padavė, tai an- 
sai jų sulaužė. Taipgi už Ed
vardo duszių liep‘ dar kunį- 
gai bažnyczioje po septynis 
poterius kalbėti. Ten ir da-n 
gel tokų atsitikimų apsakinėja, 
k u rilis priesz svietų paaiszkinti 
reikia. Pas mus kur jau geri 
kunįgai, tai yra savo darbui 
lyg tie tarp pagonų misijonie- 
riai pasiszventę, bet, kurie ku
nigystę tiktai už amatų laiko, 
o matydami, kad maskoliams 
ant vyskupų užgulus, szie [vys- 
k ūpai J dėl jų nuvaldymo ma
žų gXlę turi, tankiai daro tų, 
kų tiktai užsimano ir nori. 
Kas anūs gali pakoroti,(ieigu 
ne pressa, jeigu ne laikrasz- 
ežiai, jeigu jau vyskupų nesi
bijo. Džiakonas anils, už to
kius pasielgimus bara, bet jie 
ant to mažai atboja.

Ponas Klinkenbergas, Kau
no gubernatorius, davė ins
trukcijų, kaip reikia priesz 
cholerų turėtis ir buvo myles- 
tingas ( i) daleisti, idant toji 
instrukcija butų, kur nesu
prantama maskoliszkoji Įkal
ba, lietuviszkai, latviszkai ir 
vokiszkai iszguldoma.

Nedėliojo isz vakaro 26 
Liepos pradėjo lyti ir lijo ant 
rytojaus per visų dienų. Gal 
dabar ukinįkai ant stokos lie
taus neberugos

Per tais dienas Jurbarko 
miestelis, Resiainių paviete, 
apdegė. Ten nėra gaisro ka- 
mandos. Isz Vosilczikovo 
dvaro ir isz tamožnės triszky- 
nės buvo atvežtos ir su toms 
gaisrų sustabdė, nės ten nei 
viedrų, nei basokų, nei kitų 
įtaisų nebebuvo,

13 d. Liepos Kaune bus a- 
peiga 15 metų gubernijos į- 
steigimo.

Archeologiszkos Vilniaus 
susivažiavimas lankys Kaunu, 
Trakus, Lidų, ir Gardinu. 
Maskoliai apie skirttikybų 
„sztundų“ ir kitas nusigandę 
Petropilėje darys savo misijo 
nierių susivažiavimų , (Vilen. 
Viest.).

—Pažaisli) e, arti’ Kauno, 
kur sulyg 1831 m. katalikų 
zokoninkai Kamendulai gy
veno, o paskui maskolių atim
tų buvo, dabar maskolių arki- 
rėjus gyvena, o, kaip raszo da
bar „Kov. gub. Ved.“ isz te
nai neszė ikonų [paveikslų] į 
Kaunu dėl lankymo nekuriu 
maskoliszkų namų. Kalba, 
buk prie tos procesijos daugel 
,,staroabriadcų“ ir katalikų 
prigulėjo ir kad jie net Pa
žaislio cerkvėje meldės, kad 
procesijai per Peraszunų kaimų 
einant, visi katalikai kepures 
nuiminėjo. Žinoma, kad ne isz 
geros valios, kaip tai tankiai 
gavome matyti. Tas atsitiko 
18 d. Birželo.

Po 1863 m. Kolainiuse 
kun. Adomkaus Karmelitų 
fundavotų bažnyczių ir daugel 
dvarų maskoliai užėmę Blago- 
tfieszczensku pavadino ir bur
liokais užleido. Taigi dabar 
girias „Pribavlenije“, kad ten 
atsirado kokstai Negatinas, 
kuris giedorių chorų cerkvėje 
įtaisė ir žemaicziji tarpe dide
lę įspaudų ♦darus. Autorius 
tos korespondencijos per- 
kriksztas A. Možeika Dievo 
praszo, idaijt ir claugiau taip 
szauniiį vyrų Žemaicziūse at
sirastų.

Vilniaus general — guber
natorius Orževskis geresniu 
už Kochanovų ima rodytis. 
Sztai ans neseniai buvo Vil
niaus kliube ir perskaitęs 
kliubo sųnarių suraszų pa
klausė:
— Kodėl ežia nebematytis 
nei vienos aplinkinės dvarpo- 
niszkos pravardės?

Jam atsakė, kad to priežas-

$

tis yra tas, jogei p. Kochano
vas buvęs general — guberna
torius užgynė kliube lenkisz- 
kų kalbų vartoti, per tat visi 
ponai prasitraukė. Taigi Or- 
ževskis pasakęs, kad lai ponai 
dėl lenkiszkos kalbos kliube 
jam praszymų padūda, tai ans 
daleisiųs. Kaip toliaus buvo 
nebežinau.

Kochanovas dėl bažnyczių 
pataisymo visokias kliūtis dir
ba, o szis daleidžia taisyti sa- 
kydamasK kad tokį daigtų, 
kaip bažnyczių taisymas, nieks 
nebegalįs užginti.

Nidbodės gubernijų latviai 
vis o vis placziau užima. 
Sztai „Vitebskyja Viedomos- 
ti“ raszo, kad toji latvių iszei- 
vystė prasidėjus nū 1865 me
tų, kad pernai 25 latviai ten 
atėjo, kurie ten 587 desetinų

Panev.ežije trys cerkvės 
yra ir tos visos tuszczios, nės 
ten maskolių mažai, bet kores
pondentas,, Vilen. Viest.“ rei
kalauja, kad [už mųsų pinį- 
gus] dar ketvirtų pastatytų, 
nės sako, kad karės laike ten 
turės szmotas kari u menės 
sueiti, nės laike lenkmeczio 
1863-4 metūsę ten daugel ka- 
riumenės buvo, — geras cen
tras esųs. Szauk‘ oratos mas- 
kalpalaikiai, kad vietinė kata
likų'bažnyczia daug augsz- likų'bažnyczia daug 
tesnį už cerkvės bogsztų turiu 
ti.

miszkas grovo Ziberg — Plio- 
terio, kur buvo artilerijos aba- 
žas, ant platumo daugiau kaip 
2,000 tiesėti n ų. : Daugel ten- 
sudegė į sieksnius sudėtų mal
kų. Artilerijos abazų lai
mingai nusidavė iszgelbėti. 
Pražuvo per tų gaisrų baisiai 
daug kareivių ir aficierių gė
rybės. Kų tiktai ant vakaro 
ukinįkams ant pagelbos dėl 
kareivių atėjus nusdavė ugnį 
sustabdyti, kasant didelius re- 
vus. Grovas Plioteris ir ar- 

blėdies daugiau kaip ant pu
sės milijono rublių. [Novosti],

er-

kuri

Dakudavas, Lidos 
Vilniaus gub. Czia 12 
želio perkūnas szovė į cerkvės 
boksztų ir į varpnyczių, 
pradėjo degti. Žmonės var
pus nū 20 pūdų suspėjo nu- 

aszo,

vės iszneszti; nudegė tiktai 
viražus tos cerkvės;

„Rižskyi Viestnik“ i 
kad aficierus Chalkjoppvas, 
kurs politechnikų llįgoję nu- 
szovė, sunkiai apsūdytas tyuvo, 
bet caras jam bausnię ant 4 
mėnesių kalėjimo palengvino.

Kad geriau lietuvius į na
gų sujimti, tai dabar vietoje 
keturių policijos cirkulų 
[stan] Trakųp aviete, bus į- 
steigti szeszi. Į Vii. Viest. ].

44.

toki,

, ar
, nės 

'seziaus žydėjo, 
iszpla-

— Isz Dzūkijos. Regis 
visur Dzūkijoje bus szįmet ge
ri ukinįkams metai:, kur tik 
pažvelgi, visur lingūja augsz- 
ti, varpingi rugiai, kviecziai 
kyla buini ir tankus, 
kad pripildo džiaugsmu szirdį 
artojo; vasarojas ankstybas 
taip-gi daug žada, vėlybas 
nors gražiai suklėstęs, be( vis
gi yra dar tik žolė: gal dar jį 
sunaikįti ir sausumos ir per- 
dideli lietus. Tik nežinia 
visur bus brandus rugiai 
tūs, kurie a 
užklupo vėjai ir labai 
kė, taigi daugumas varpų gal 
būti tuszczių. Javų matyt 
menkų tik smiltynėse, kaip 
antai už Kirsnos [Kalvarijos 
pav.), kur rugiai, regis vasa- 
rucziai, gal but daigtais tik 
iki kelių, o po nugeltusį vasa
rojų galima vaikszczioti sker
sai ir iszilgai, iszsitaikant ne- 
užmynus nei vieno diego.

Lietuvystė ir abelnai apsz- 
vietimas Dzūkijoje stovi ne- 
peraugsztai. Knįgų ir lai- 
kraszczių prasiplatinę tarp jų 
yra labai nedaug. Berods isz 
prigimimo dzūkai yra žingei
dus ir karszti ir katras nuvo
kia apie lietuvystę, yra stip
ru m lietuviu. Tik tiek gaila, 
kad tokių suprantanezių yra



Lietuvininku
labai mažai. I Pas kitus lie
tuvius Suvalkų iėdybos (pas 
kapsus, zanavykus) beveik 
kiekvienas kaimas turi iszlei- 
dęs į vidutinius ar augsztes- 
nius mokslus nors po vienų 
žmogų, kurie p, 
gaiš, mokįtais 
neužmirszta 
kraszto.

ar daktarais 
88,vo gimtinio 

Dzūkijoje, ypacz 
riekuriūse jos užkampiose, ant 

ta du arba ir 
s lietuvis. O 
idėti, kad ir 
lietuvių atsi- 
nedrįstanczių 
savolietuvys-

viso gmino ats‘eii 
vienas pramokįta 
jei dar prie to pi 
isz tų nedaugelio 
randa bailių, 
net pasirodyti su
te, tai nė nesistebėsim ■ tūm 
mažu skaitlinių 
skaitytojų. Gi 
giszkai ne perpui 
krasztas. Yra u

laikraszczių 
vėl ir mede- 
kiai stovi tas 
kinįkų turiu- 
lis žemės, bet

daugiausiai gyvena ; dar vis 
sodžiais, ant szniurų, per kų 
negal atsakanczai įžiūrėti savo 
laukų, o atsiradus vienam ko
kiam atkakliam (ardam) ūki- 

i nįkiit, viso sodžiaus ukinįkai 
tur daug tųsimosi. (Gūdotinas 
korespondentaskorespondentas nepaminėjo 
dar apie kelias svarbias prie
žastis, kodėl tarpe dzūkų ma
žai platinasi lietuviszki lai- 

jų atokumas 
ypacz skirtu-

kalbos. 
labai sunku 

„žemaiciszkus

kraszcziai, beje 
nū rubežiaus, o 
mas jų kalbos nū vartojamos 
mųsų raszliavoje 
Dzūkams labai 
yra skaityti 
rasztus.“ Red.)

Daug to kraszto žmonių nū- 
monių yra labai įstabių. ’ Į- 
stabiausiai man iszrodo jų su
pratimas apie vyrus baigusius 
kokius nors mokslus ir pasto
jusius mokįtojms, 
ar kūm kitu, bil< 
gu. Žmonės t 
negal suprasti, 
būti, kad iszėjuš kelias kliasas 
gali netapti kun|gu irtų katras 
pats isz savo liūsos valios ne- 
važiūja į dvasisz 
laiko beveik u

gydįtojais 
e tik ne kunį-

Kaip tai gal

kų seminarijų, 
ž piktadėjų. 

Kų žmonės kalbk apie univer
sitetų studentus, 
klausyti. Kiek

tai baisu net 
viens isz stib

dentų lanko universitetų to miestelio. Aplinkiniai ūki- grųžtij 
priesz valių tėvų ir giminių,! nįkai yra labai įbaugįti ir, jei garas, 
pertai net tie jūs visaip dergia 
ir nekenezia jų. Apie vienų 
studentų pasakoja, kad jis, 
parvažiavęs ant vakacijų na
mon, turi patsai sav valgį ga- 
mįti....

Jei ten stoka darbinįkų ant 
lietuviszkos dirvos, tai prieszų 
lietuvystei ten nestokūja. 
Pirmutiniais prieszais, kaip 
visur, yra žemskiai. Taip 
Rudaminoje (Kalvarijos pav.) 
atsirado žemskis, kurs pradė
jo atiminėti nū žmonių lietu- 
viszkas mkldaknįges. Jei 
taip darytų gudas, tai dar žmo
gus sziaip ir taip pamislytmnl 
bet kad taip pasielgia žemskis- 
katalikas Grigaravyczius, tai 
mes tik trūktelkim4 pecziais ir 
tylėkim4. Pakol ir asz pa
liausiu kalbėjęs apie tų žems- 
kį, dar turiu pasakyti apie jį 
dudaigtu: pati jo meldžiasi 
Rudaminos bažnyczioje ant 
lietuviszkų knįgų, atimtų jos 
vyro nū nekaltų žmonių ir, 
antra, tas žemskis iszvaikė ke
liose vietose netoli nū Ruda
minos besi mok i n an ežius žiemų 
lietuviszkai skaityti vaikus. 
| Anf\ai Grigaraviczius pirm 
keliolikos metų ganė kiaules 
tulfise Rudaminos parapijos 
kaimūse ir buvo anot dzūkų 
„cikru utėliam“; dabar po at
likimui kareiviszkos tarnystes, 
patekęs į tarpų buvusių savo 
geradėjų, m ai tį tojų ir gėdyda
mas! savo praeitės, nori inipo- 
nūti savo pažįstamiems ūkinį- 
kams kurni noris. Būdams 
tamsu m kaip kamino kakta, 
ir negalėdamas kū geru pasi
girti, baugina žmonis 4 savo 
szunybėmis, prie kurių pri
prato kariumenėje būdams ir 
paragavęs maskoliszkos kultū
ros. A. M.].

Kad valdžia taip persekiotų 
vagius, kaip dabar nieku nekal
tus lietuvius, rasi nebūtų tokių 
didelių vagysezių. Lazdijūsp 
(Seinų pav.) jau nū kelių metų 
yra draugystė vagių - žydų, 
kurie yra plėga visos apielinkės

ukinįkai 
katras ir žinotų, kjld yra kur pametė tų szulinį ir ėmė kasti 

kitų, visai kitam gale so
džiaus. Ir ten iszkasę kelis 
sieksnius gylio, toliaus gręžto 
giežė ir vėl iszgirdo po žeme 
ūžimų ir pro grųžtų pradėjo 
verstis dujos. Szulinij4 viens 
vyras stovėjo prie grųžto; vos 
tik jis užkvėpavo tų garų, ✓ 
tūj sukrito ant žemės. MątyZ 
damas tai jo tėvas įszoko su 
virve į szulinį ir perriszo sūnų • 
per vidurį. Žmonės stovintie
ji ant kranto szultnio isztrau- 
kė jį ir jis dar atsigaiveliavo, 
bet tėvas, kors savęs nepasiri- 
szo, begelbėdamas sūnų, pats 
pražuvo. Kada jį su prikiais 
isztraukė isz szulinio, jau du- 
szia buvo pametus kūnų. Pa
laidojo jį Ūdrijoj4 apie Joni
nes. [

Sako, kad gyventojai to so
džiaus da ir dabar vis girdi 
ūžimų po žeme. Kas tai yra, 
negalima dabar žinoti, pakol

paslėpti tų žydu/arkliai, tai 
vis tik tyli, žinodamas, kad 
už pakiszimų liežiuvio neteks 
savo arklių. Taip, jau trupu
tį pirmiaus tie žydai supyko 
už kų tai ant vieno ukinįko 
isz Karužų (Rudaminos gmi
no) ir pasirįžo jam atlygįti. 
Pavogė pirmiausiai nū jo porų 
arklių, o kad jis nusipirko 
kitus, vėl stengėsi jūs nu- 
cziūpti, bet negalėdami to pa
daryti nunūdijo (nutrucijo) 
pirktųjų porų arklių. Ir val
džiai su žemskiais suvis apie 
tai negal voj4! (Žemskiai, o ir 
patys naczelnikai gauna gana 
gerus kyszius nū Lazdijų žy
dų, tai kaip jie galėtų anūs 
trukdyti? A. M.).

Negal voj4 valžiai ir apie tai, 
kad • visur pakelėse riogso 
stulpai su blekėm, kur turėtų 
but paraszyti vąrdai kaimų, 
bet kur visas rasžtas jau iszdi- 
lęs. Arba stulpai ant "grysz- 
kelių su trirankiais, rodan- 
ežiais į kur katras kelias eina, 
butų labai malonus keleiviui 
pirmu syk‘ tūm keliu einan- 
cziam, tik mus valdžia su 
žemskiais, užimti persekiojimu 
lietuviszkų abecėlų, visai ne
nori įžiūrėti, kad ant tų stul
pų likę tik vienos skylės, kur 
turėtų būti rankos.

Užmirszkim dabar ant va
landėlės maskolius ir 
kius su jų stulpais ir 
szais, o dirstelkim, kas

Gal but, kad toj4 vietoj4 rasis 
kokios naugęs, ar koki mine
raliniai vandens. Dabar nie- , 
ko nežinia. Jei maskoliai ne
tyrinėtų tos vietos, reikėtų pa
tiems lietuviams apie tai pasi- 
rupįt (jei tik caro valdžia pa
velytų tai laisvai atlikti, nesi- 
kabįtų. Red.).

3. VII J. Vėžus.

žeme- 
para- 

kur 
La

bai dimnas apsireiszkimas bu
vo kasant szulinius vienoj4

garūse, (Ūdrijos gmino, 
varijos pavieto) nebuvo 
vieno szulinio.
valdžia privertė, kad tas kai
mas būtinai iszkastų sav szu- 
linį. Ukinįkai pradėjo kas
ti vienam gale sodžiaus szulfc 
uį. Dasikasę kelis sieksnius 
gylio, ėmė toliaus grųžtu gręž
ti. Begręžiant iszgirdo po 
žeme kokį tai kaukimų ir pro

Kai- 
nei 

Szį pavasarį

— Jtadviliszkiai, Szaulių 
pav. Po gaisrui pirm kelių 
metų Radviliszkėje netiktai 
daugiau mūrų atsiranda, bet 
ir didesnės reformos, 
p. Zubovui su m i ra vu 
susikalbėjus, netiktai 
mieste bruku įvesta, 
medžių prie ulyczių 
mas. Žinoma, kad 
„obivateliai“ nelabai 
tai reformai pasidūda,
vinįkas tos vietos grovas Zu
bovas ir valdžios perdėtinis 
sudžia tame dalyke savo daro. 
To miesto gyventojai Į bet ne 
„obivateliai“ ]
džiaugiasi, bet dabar atėjo ži-

audžia
tame

sodini- 
miesto 
noriai 

bet sa-

labai isz to



Vienybe
n in, kad to energiszko miravo 
nebebus, bet kitas ant jo vietos 
ateiuncziamas. Taigi nežinia, 
kaip tolinus tas darbas eisis.

— Ant Inepojo ūstos dir
bimo užvesta ant marių erezinę 
turinti didumo apie dvi ket
virtaines mylės, galinti visą 
maskolių laivynę sutilpdyti. 
Kalbu ežia apie karės ūstą; 
prėkybos ūstas į^us nū to į 
pietus ir ant to pradžia jau 
daroma yra.

Liepoje darbinįkų lietuvių 
yra į kelis tūkstanezius, bet 
jie inteligentų vadovų beveik 
Suvis nebeturi. Nės inteli
gentų tarpe greięziau patri- 
jotismas’ negu lietuviszkoji 
kalba kyla. Yra tai žmonės, 
kurie savę lietuviais jauezia, 
bet lenkiszkai kalba, nės ant 
tiek lietuviszkai nebemoka, 
idant galėtų savo įtekmę da
ryti. Czia inteligenti| tarpe 
tie, kurie lietuviszkai nebe
moka, pradeda skaitliumi pra- 
virszyti tūs, kurie moka lietu
viszkai. Ir taip: asz czia pa
žįstu tiktai du tokiu, kurie 
baigtinai gerai lietuviszkai 
moka, o tris tokius, kurie dar 
lietuviszkos kalbos besimoki
na isz knįgų ir nū kitų lietu
vių? Du isz jų dar sziaip taip 
lietuviszkai moka, supranta ir 
atsakyti, o vienas isz jų, ga
lima pasakyti, kad yra kūdi
kiu tame dalyke. Atsitiko 
daugiausiai tas per tat, kad 
jie gimė'ir augo svetimūse 
krasztūse ir kad jų tėvai sve
timas kalbas vartojo, kadągi 
tame dalyke aplinkybės ne
prielankios buvo.

Liepoje mokįtinii| lietuvių* 
daug mažiau negu Jelga
voje. Jelgavoje jų skaito 
daugiaus nei 300, o Liepoje 
132.

Vietiniai Liepojo katalikai 
po įtekme savo klebono baro- 
noRopo nori nū liuteronų mu. 
ro bažnyczią atimti, o tai todėl, 
kad toji bažnyczia yra nū ka
talikų už pihįgus senovėje 
liuteronams iszstatyta.

Per tai kad mųsų tarpe prie

turi skleistis į svetimas szalis^ 
Gerais prekėjais ir amatnįkais 
būdami netiktai mumis isz žy
dų rankų iszgelbėtų, bet dar 
daug augszcziau szalį pakeltų. 
Gerai butų kad nors kartą 
mųsų jaunūmenė pradėtų nu
manyti, kad tas yra jiems ir 
jų tėvynei naudingu.*

Viena bajorė isz Lietuvos, 
p. Abakeviczienė vadinama, 
uždėjo liepoje kromą kolo- 
nijaliszkų tavorų su lenkiszku 
paraszu: „Litevvska krama“.'

Kaip Latvijoje taip ir Lie
tuvoje didelė stoka szieno. 
Tas pats Vokietijoje ir Pran
cūzijoje, kur žolės neužaugo. 
Spekuliantai perkupcziai jau 
dabar, s^ienui . atsiradus, dėl

kirkinėti, po 4 rub. ant birkos 
mokėdami. Turi gaspadoriai 
pasisaugoti, idant pigiai szie- 

no žydams neįkiszti, nės tie 
isz laiko laksto, norėdami aną 
dėl užrubežio supirkti.

augsztesnių mokslų stengimas 
yra didelis, o maskoliai visur 
mums užkerta kelius, tai dau 
gel mųsų yra be vietos pasili
kusių ir gali iszeiti į moksliszką 
proletarijatą [ubagus]. Sztai 
p. Ž........ , kuris filioliogiją
pabaigė, niekur vietos negavo 
ir per tai pas vieną poną už 8 
rub. ant mėnesio vaikus mokįti 
pradėjo.

Kitas vėl juristų [advoka
tų] fakultetą pabaigęs turėjo 
Liepoje kromą uždėti, nės vie
tos niekur nebegavo.

Reikia vėl žinoti, kad pa
gal apskaitymą gimnazijos ir 
universiteto iszėjimas ant kož- 
no žmogaus 10,000 rublių 
kasztūja ir labai gaila, kad 
taip neapsimoka. 4 ’ Argi ne
geriau butų, kad mųsų jaunū- 
menė prie pramonystės ir prė- 
kybos kreiptus, turėdami ant 
pradžios nors pusę tų pinįgų, 
kuriūs ant savo mokslo padė
jo. Butų tada ir patys lai
mingesni, nės nū maskolių ne
prigulėtų, kaipo lingvistai ir 
juristai, arba kaip daktarai,

Kalba, kad dar szį rudenį 
bus iszvestas gelžkelis tarpe 
Mažeikių ir Telszių. Toliaus 
eis nū Telszių ant Resiainių, 

į Keidainių ir Aukmęrgės.
Vėl czia bus svarbus klau

symas: Radviliszkės. pavapi- 
• joje, Szaulių pav., gyvena szei- 

myna D. Isz tenai net trys ar 
du netiktai gimnazijas, bet 
universitetus pabaigė, o na- 
tele j e Marcukas ant jų mokslo 
bernavo, dirbo. Dabar anie 
ponaieziai mokslus pabaigę, 
namon pagrįžę, nusidirbusį 
dėl jų gero Marcuką, kuris 
anūs ponais padarė, iszvarė 
ubagauti. Tokį tai užpelną 
Marcukas ant senatvės ir svei
katos nustojęs gavo, lyg tas 
arklys, kuris gaspadoriui per 
cielą savo amžį dirba, o ant 
galo privarytą arklį nebeno
rėdamas daugiaus szerti užmu- 
sza jį ir skūrą nulupa, idant 
nors tris rublius už skūrą gain 
ti. ■ , '

Pate ir antrą atsitikimą ži
nau, kuris iszrodo, kad prasti 
darbinįkai, savo darbais kitus 
savo giminaiezius ant kojų 
pastatę^ isz jų sau ponus pa-' 
darė. Sztai Resiainių paviete 
Girkalnio parapijoje sztemy- 
na isz savo tarpo vieną į Re- 
siainių mokyklą leido, 6 pas
kui, jam namon pagrįžus, la
bai aną gūdoja, nei jokio dar
bo nedūdami. Patys daug 
dirbdami prastą strovą valgė, 
o savo brolį ponaitį, ku
ris be darbo buvo ir kaip sa
ko, yra labai delikatnas ir 
mokįtas, o dėl jų apt pasižiū
rėjimo gražus, ne tiktai be 
darbo laikė, bet geriau už sa- 
vę penėjo bijodami, kad ansai 
nū kopūstų ar barfczczių pilvu 
nesusirgtų, todėl jam kožną 
dieną arbatą virė.

i

Ką gali socijalistai ant to
kio nenumanymo pasakyti!?

44.

— N 13 „Apžvalgos'1, skai
tome: Maskoliszkas laikrasz- 
tis „Rus^ka)a MysF“ padūd 
isz Kauno"direkcija narod-

a,

*
nųjų szkalų padavusi praszy- 
mą į augsztesnę .valdžią, kad 
Kauno" valdyboje galėtų įtai
syti taip, idant visi savo vaikus 
į narodnas szkalas priverstinai 
leistų, t. y. kad kiekvienas 
ukinįkas ar ne ukinįkas per 
prievartą arba per gvoltą savo 
visus vaikys turi leisti mokį- 
tis [?] į narodną szkalą. * Ar 
tai matote, ką maskoliui Irba 
„obrusiteliai“ beiszmislijo? 
Teisybė, narodnos szkalos 
Kauno valdyboje eina jau vi
sai ant,,bankroto“, nės žmonės, 
pažinę tų szkalų blėdingumą 
isz kalendorių ir isz ,, Apžval
gos“, visai paliovė leidę savo 
vaikus į anas apipaikinimo 
landnyes. Obrusiteliai regė
dami, kad jų visas darbas eina 
ant szuns ūdegos griebias da
bar už visokių pragumų.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
Baltiejie gyventojai miesto 

Neeleyville Ark. ir apielinkitį 
praneszė savo sąukėsams muri
name [nigeriams], dirbantiems 
malunūse ir ant farmų, idant 
kūveikiaus iszsinesztų szalin. 
Murinai anaiptol nemisHja 
kraustytis isz savo gyvenimo 
vietų ir pagaliaus ginklūjasi, 
idant gintis nū užpūlikų. Iki 
szioliai dar neįvyko toje apie- 
linkėję jokių sumiszimų.

— Birželio mėnesyje szių 
metų anot praneszimo statisz- 
ko biuro szefo atvyko į Ame
riką isz kitų szalių [neskai
tant Kanados ir Meksikos] 
67.726 emigrantai; pernai tą 
patį mėnesį atvyko 73.120 

Nū pereitų metų 
mėnesio

žmonių.
Liepos 
497.936, kada nū užpernyksz- 
ežio Liepos m. iki pęrnyksz- 
ežiam atvyko 619.320 žmogys
tų.

atvyko

— Chicago‘s visasvietinės 
parodos direktoriai nutarė per 

sūdą reikalauti nū Suvienytų 
Valstijų $400.000, nės isz isz-

c , I
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statytų apt parodos nū lytaus 
daugelis daigtų sugedo. Pa
rodos direktoriai paremia savo 
reikalavimą tūnįi, jog paroda
yra valstijos reikalu, dėlto esą 
Valstija turėjusi iszmokėti 
$30(1000 parodos Įsteigto jams
NeW Orlean‘e. Vargiai bet 
ką laimės chicagiszkės paro
dos direktoriai, nės kongresas 
nutarė, jog valstija jokiu budu 
neima atsakyme* už blėdis, ku

Vargiai bet

rios gali pesida^ryti isz neat- 
bolnumo chicaginio parodos 
direktorijato.

turėjo paslaptus susineszimus 
su Buloz‘u [gyveno su jūrai], 
viską paskui pasakodavo savo 
vyrams, kurie reikalavo nū 
Buloz‘o pinįgų, o jei ne, tai 
hpgarsįsią jo tūs darbus svie
tui, praneszią apie tai jo pa
ežiai. Buloz‘as bijodama, kad 
nė apsigarsjtų tas visas, mokė
jo tiems szantažistams, koliai 
galėjo, gana dideles sumas pi- 
nįgt|. Neseniai matydams, 
jog neįstengsiąs pakakįti savo 
karikįtojų reikalavimus, jis 
pasislėpė, nežinia kur, isz Pa-

— Ties Wilkes-Barre Pa. 
pereito ketvergo vakarą gele
žinkelio konduktorius užtiko 
pastarame vagone pasislėpusius 
du vaikinu. Ėmęs klausinėti 
jų, patyrė, jog jie yra isz Lon- 
don‘o Į Anglijos Į ir važiūja isz 
Chicago‘8 namon. Abu vaikinu 
turi po 14 metų; prisiklausą 
apie Chicago‘8
nė jie ją pamatyti, 
lindo tarpe 
rengianeziosi 
York‘ą laivo 
vyko į Amerik 
sigavo į Chicago ir, apžiurėją 
parodą [kas jiems taipgi pasi
sekė už dyką], dabar jie grįžta 
namon; paroda jiems labai pa
tikusi.
be skatiko kisženiuje aplankė 
Chicago ir parodą ir be skati
ko tikisi parg

parodą užsima- 
Taigi į- 

kraustulių ant 
plaukti į New 
ir tūmi laivu at- 
ą. Už dyką da-

s tiedu vaikinai

rįžti namon.

— Prancuzija. ^Paryžiuje 
didelį trukszmą padarė ati
dengimas szantažistų*) sūkal- 
bio, kulnie iszveržė nū laikrasz-
ezio „Revue de Deu^ Mondes“ 
p. K. Buloz‘o apie redakto
riaus $3.250.000.

Szant'ažistaį kūne visi yra 
isz „augsztesnės“ lūmos par^- 
žiecziai; jiejib buvo sudarą la
bai prastą planą dėl iszvilioji
mo piūįgų nū Buloz‘o; jųjų 
moterys su žinia savo vyrų

*) Szantažiatas (blackmailer) yra 
tokia žmogus, kuris, žinodama kito 
paslaptis, reikalauja nu jo pinįgų, 
grasįdamas apg 
rie tam žmogui

kuris, žinodama kito

arsinimu dalyką, ku- 
galėtą kenkti.

Vyžiaus. Tame laike jo pati 
užtiko savo vyro ženklą ant 
gana didelės sumos pinįgų dėl 
tūlos žmogystos. Tasis tai 
rasztelis ir paaiszkino visą da
lykų stovį. Isz tarpo mote- 
riszkųjų, įraaiszytų į tą skan
dalą, yra apie 3, kurios raszi- 
nėjo straipsnius į „Revue de 
Deux Mondes“. Buloz‘o pati 
nori gauti perskyrą nū savo 
vyro.

„Revue de Deux Mondes“ 
yra vienu isz pakiliausiu Euro
pos laikraszczių; pirm kelesde- 
szimts metų jis buvo suvis 
menku laik’rasztėliu. Dabar
tinio Karoliaus Buloz‘o tėvas 
Pranas Buloz nupirko tąjį lai- 
krasztį 1831 už 500 frankų 
[tadla tas laikrasztis turėjo tik 
63 skaitytojus). Pr. Buloz 
paėmąs į savo rankas „Revue 
de Deux Mondes“ pirmiausiai 
patobulino iszžiurą laikrasz- 
ežio, paskui užpraszė garses
nius Paryžiaus universiteto 
profesorius raszyti straipsnius 
į savo laikrasztį. Tiejie isz 
pradžių tik nusijūkė, bet kad 
Pr. Buloz‘as pažadėjo jiems 
gerą užmokestį, apsiėmė, ir 
veikiai Buloz‘o laikrasztyje 
galima buvo iszvysti garsiau
sių literatų straipsnius: „Revue 
de Deux Mondes“ užėmė žįmią 
vietą tarp europiszkų lai
kraszczių netik su savo įtalpa, 
bet ir pagal skaitytojų skait
lių bei atneszamą pelną.

— Tarpe Prancuzijūs ir ne
didės valstijos Siam‘o [Azijo

je] pastarame laike įvyko ne
susi pratipai; prancuziszki ka
rės laivai sveikinosi su Siam‘o 
gyventojais szuviais isz kanū- 
lių | armotų]. Prancūzija per 
savo pasiuntinį Siam‘o val
džiai įteikė ultimatum, t. y. 
pareikalavo galutino atsaky
mo, padūdama iszlygas, kad 
Siam‘o valdžia persipraszytų 
prancūzus ir už padarytą blė- 
dį iszmokėtų 3 milijonus fan- 
kų atlyginimo. Siam‘o kara
lius pažadėjo tik 2 milijonu 
ir nevisiszkai pagal prancūzų 
misi į davė atsakymą. Taigi 
dabar Prancūzijos pasiuntinys 
apleido , Siam‘ą, persėsdams 
ant vieno isz prancuziszkų ka
rės laivų. Galima tikėtis ti
kros karės prancūzų su Siam‘u. 
Į tą karą rasi įsikisz Maskoli- 
ja, užtardama prancūzus, ir 
Chinai su Anglija, laikydami 
Siam‘o pusą. Jeigu taip at
sitiktų, tai įvyktų diktokos 
pesztynės.

— Maslcollja. Maskoliai 
po apgarsinimui Uždavinio są- 
doros taip pamylėjo Ameriką, 
jog negali su ja persiskirti. 
Kitų szalių laivai, ėmusiejie 
dalyvumą Kolumbinėse iszk.il- 
mėse, seniai iszkeliavo namon, 
tūm tarpu maskolių kariszki 
laivai visi trys dar vieszi New 
York‘e, o kaip girdėtis, ^dar 
keli kariszki laivai atvažiūja 
pas mus. Matydami didelą 
agitaciją priesz iszdavimo są- 
dorą ir bijodamiesi josios pa
naikinimo, caro tarnai New 
York‘e paleido paskalą, jog 
nihilistai norį nunūdįti mas 
koliszkus aficierius. Isz tos 
priežasties maskoliszkos lais
vės draugų organas „Free 
Russia“ raszo: „maskoliai jau- 
czia pavojų. Bijosi jie ne 
aficierų nužudymo, bet sądo- 
ros panaikinimo“.

Maskolių valdžia nusprendė 
New York‘e įsteigti nūlatiną 
užeigą dėl savo kariszkų lai
vų. Abelnai sakant, masko
liai nesigaili milijonų savo 
rublių, kad paplatįti savo į-

tekiną Amerikoje. Ne taip 
bet lengvai jiems tas sekasi. 
Neretai nabagai tik iszsistato 
ant jūkų akyse yankes‘ų. 
Sidabriniai rubliai suteikia 
vietą amerikiszkūse laikrasz- 
cziūse straipsniams, iszgirian- 
tiems carą, Maskolijos paveik- 
slingą valdžią ir t. t., bet žiū
rėk, už kokio laiko tame pat 
laikrasztyje ar žurnale pasirodo 
straipsnis, daugybėmis faktų 
isz rod an tis melagingumą caro" 
garbįtojų, perstatantis tikroje 
szviesoje „szventą“ Maskoli- 
ją. Taip neseniai iszsistatė 
ant jūko sąnarys maskoliszkos 
pasiuntinystės Botkin‘as, ku
ris buvo mėginąs po anglisz- 
kus laikraszczius ginti nū 
„aptarimų“ savo valdžią. 
Netikt ką tame pat žurnale 
[Century] kitą mėnesį tapo 
visiszkai sumusztas, l^t ap- 
spiestas angliszkų laikraszczių 
reporterių taip tapo supaikį- 
tas, jog nabagėlis prisipa
žino New York‘o Sun‘o [Sau
lės] reporteriui, kad jis rasząs 
savo straipsnius „kaipo urė- 
diszka žmogysta“, kuriai ne
valia nieko blogo iszsitarti ant 
savo valdžios.

Lietnrtn antras IMszta 
konkursas.

t
Mes lietuviai esame viena 

isz paskiausiai pabudusių isz 
tautiszko miego tautų. Tau- 
tiszkas atgijimas mųsų tėvy
nėje vos tik pirm deszimtiet 
metų įsikūnijo mųsų pirmame 
laikrasztyje (to vardo verta 
me) — „Auszroje“. Per pra 
ėjusią deszimtį metų nema. 
pasididino mųsų svietiszki 
literatūra, pakilo ir sustain 
bėjo mųsų laikrasztystė, atsi 
rado nors nedaug ir mokslisz 
kų knįgelių mų^ų tėvyniszkc 
je kalboje. Kiekviena taut 

1 dėlei pakėlimo ir užlaikym 
savo ypatiszkos kultūros rei 
kalauja placzios literaturoi 
apimanezios visas mokslo szi 
kas, o ypacz neatbūtinai rei
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griszką vyną, sznekėjo 
teatrą, o lab jau apie graž
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atbaigus teatrui, 
gražią Celysę, o tūm tar 
iszgorsime. Ei! atneszti 
buteliu szampansko — szav 
Arturas.

Nebijok, Adasėli, asz

Dėkui jums, prieteliai! Pa-* 
aplankysiu 

pu 
du 
kė

al
us 

Svecziai iszvaiksz- 
cziojo, o kada Pranevskis a-
piė paskutinį langą liūbėsi, 
tai atbėgę kliuczvaicziai, prie 
asesoriaus jį nuvėdė,

Vienybe

iszplėsziu ir

ponai

kalinai yra kiekvienai tautai O J
popu bar isz k ai, t. y. pagal žmo
nių supratimą sudaryti rasz- 
tai, kurie galėtų kiekvieną ir 
pastari ausi ą tautos sąnarį isz- 
vesti isz nežinios tamsybių, 
apszviesti iszganingais mokslo 
spinduliais. Mųsų-gi nuvar
gsta, smarkaus maskoliszko 
teriono spaudžiama ir engiama 
tauta daugiaus nei kitos tau
tos reikalauja kūplacziausios 
ir popubariszkiaūsios moks- 
liszkos literatūros; szioji lite
ratūra, t. y. knįgelės isz viso
kių mokslų szakų turi užstoti 
mųsų broliams tėvynėje visus 
apsiszvietimo pragumus, pa- 
gabaus mokyklas, mokįtojus, 
kūrins nū mus iszveržė barba- 
riszkoji Maskolijos politika.

Tarpe labjausiai reikalingų 
žmogui mokslo szakų kiek
viena paskaitys geographiją 
bei istoriją. Istoriszkų rasztų, 
aczių Dievui, jau turime sziek 
tiek, bet, dėja, geographija, 
tas taip praplatinantis žmogaus 
pažiūriu ratelį ir apszvieczian- 
tis jo protą mokslas visai ma
žai ikisziobai atkreipė ant sa
vęs mus atydą. Mažiaus mo- 
kįti žmonės, teisybė, negali 
būti nubaustais tame dalyke: 
man paežiam jau czielos de- 
szimtys laiszkt| teko matyti 
ir su dar daugiaus tautieczių 
kalbėti, kurie reikalauja geo- 
graphijos rankvėdžio lietu- 
viszkoje kalboje ir apgailis- 
tauja, jog mokįtesniejie iki 
sziol to reikalo neatliko.

Besilankant maa Pitts
burgh^ ant neseniai įsiszven- 
tinusio kun. J. Sutkaiczio pri
micijų, szis iszsireiszkė, jog 
turįs ateinanezių kelių mėne
sių visą savo algą paszvęsti ant 
tėvyniszkų reikalų, beje ant 
konkurso už kokį literatiszką 
veikalą. Atkreipiau jojo aty
dą ant reikalingumo mųsų 
raszbavai geographijos rank
vėdžio. Kun. S. sutikdams 
su taja nūmone pažadėjo 100 
dolerių (amerikiszkų) Rasz- 
baviszkai draugystei (kurios 
perdėti niu yra kn. Burba) su 

ta iszlyga, kad tie pinįgai bus 
iszmokėti tam, kuris paraszys 
geriau si aj^eograpi jos rankvė- 
dį. Pažadėti pinįgai neužil- 
gio bus sudėti į Raszliaviszkos 
d r ės iždą.

Rankvėdyje, turincziame ne 
mažiaus kaip 120 ir nedau
gi aus 170 spaudįtų puslapių 
asztūnlinkiniolakszto,turi bū
ti iszskaitytos netik viso svie
to vieszpatystės, miestai, upės, 
kalnai ir t. t., bet reikia pa- 
minavoti apie politiszką ir 
ekonomiszką tų. szalių surėdy
mą, žmonių paproczius, taipgi 
apie geologiszką žemės šutai- 
symą, oro atmainas, abelnai 
sakant, tasis veikalas turi dūti 
aiszkų supratimą skaitytojui 
apie pasaulę. Tėvyniszkos 
žemės apraszymas, žinoma, tu
ri užimti pirmą vietą ir daų; 
ginusiai už kitus skyrius turi 
būti nūdugniniu; po Lietuvai 
ypatinga atyda turi būti at
kreipta ant Suvienytų Valsti
jų ir valstijų [szalių], 
kuriose gyvena mųsų tautie- 
cziai. Apraszymas turi būti 
kūpopuliariszkiausias, tokis 
kad toji knįgelė galėtų būti 
geograpijos rankvėdžiu lietu- 
viszkose mokyklose (Ameri
koj ę ir Prūsų Lietuvoje). 
Prie rankraszczio turi būti at
sakantis Lietuvos žemlapis ir 
keli žemlapiai žįmesnių val
stijų, bei visos pasaulės. Ra
kąs, iki kuriam turi būti pri
siųsti rankraszcziai, yra 1 d. 
Rugpjuczio 1892 m. Ran- 
kraszcziai turi būti siuncziami, 
ant antraszo Kun. A. Burba 
Box 1053 PhjmoutK Luz. Co. 
Pa. U. S. A., kaipo apsergė- 
tas siuntinys su tam tikru au
toriaus ženklu. Drauge su 
rankraszcziu turi būti prisiųs
tas ir laiszkas (geriausiai ap
se rgėtas), kuriame szalia tam 
tikro autoriaus ženklo, ant 
rankraszczio padėto, turi būti 
padūtas raszėjo vardas, pra
vardė ir pilnas * adresas. 
Laiszkai bus atidengti tik po 
pripažinimui geriausio isz ran
kraszcziu vertu dovanos 

($100). Dėlei apsprendimo, 
kurią rankrasztis yra vercziau- 
sias atspaudinimo ir dovanų, 
Rarszliaviszka draugystė už 
praszys kelis , prakilnesnius 
lietuvius [ tėvynėje ir svetur] 
už teisdarius tame dalyke. 
Apie rankraszczio, pripažįto už 
geriausią, atspaudinimą pasi- 
rupįs Raszliaviszka draugystė.

Visi lietuviszki laikraszcziai 
užpraszomi yra padūti žinią 
apie szį konkursą.

A. Milukas^ Raszliaviszkos 
dvės sekretor

Vargdieniai
Pasaka isz tikra atsitikimu penktos ir 

szesztos deszimties mnsu amžiaus.

Seklyczioje skambėjo kal
bos ir linsksihi jūkai, o dau
gybė sveczių tusztino bonkas 
įvairių gėralų ir nevienas jau 
buvo gerai įsžutęs. — Girtas 
bajoras muszdamas kumszczia 
į skūmę kalbėjo: — Palauk, 
mostei dobrod'zieju, tos dirvos 
daugiaus ne valdysi, szį rudenį 
ežes [lyses] 
szuksztu į mano žemę! žagrę 
sukaposiu. — Nejauni 
gerdami porterį, truputį kal
bėjo apie ūkę, o daugiaus bu
vo kalbos apie niėkniekius, 
senatvei nepritinkamus. 'Po
liaus tie ponai ėmė tarp savęs 
ginczytis, kada gerinus yra 
porterį gerti, rytmetįje, pu- 
siaudienije ar vakare, o prie 
įvairių nūmoniiį vienas atsi
liepė: — Porteris rytmetije tai 
auksas, putljiaudiėnije sidab 
ras, o vakare varis — ir to
kiais tai žodžiais svarbus gin- 
czas n u rainį tas ^paliko. <

— Tas prakeiktasis szuleris 
kandyba iszplėszė nū maęs 
160 rublių; brolau gelbėk ir 
atsiteisimui deszimtį. rublių 
paskolįk — kalbėjo jaunas 
ponaitis savo draugui, kurs 
jam atsakė: — negerai, Jura
siau, kad nemokėdamas 
muszti kortomis [ kazyromia] 

įsidavinėji su szuleriais.
— Asz gerai numanau, brole
li; bet tą kartą laimė man ne
patarnavo ir paleidau pinįgųs, 
tėvo įdūtus apmokėjin 
pagalvių, o dabar negaliu 
namon grįžti.
— Ar girdi, Jurasiau? asz 
sykį dūsiu4av 10 rublių, let 
kad tūs praloszi, tai nū manęs 
dauginus pinįgų nereikalauk.

žmogėdį aptaisysiu, o tada at
sigersi me szampansko — sakė 
J urasius.

Mažoje seklyczioje keturi 
jauni žmonės gerdami ven- 

apie
as

moteriszkes.
Geriu sveikatą teatro prin 

domios prajovingos Celynos 
Asz tą plikszį Liudviką iszva
rysiu isz teatro uždangų — 
szuksztu jam prie gražios Ce- 
lysės. ;
— Ufa! tegyvūja mųsų drau
gas Arturas! mes visi einam 
už tavę ir tą niekvertį Lit 
viką ant keturių vėjų pava 
eime — suszuko trys Arti 

į gertuvę senas szuleris, va 
namas Siauru k, . pradėjo“ 
visos gerklės dainūti: 
šia h tk Į>yk, neznaju kak žyv 
Į privalgiau kaip, bulius, neži- 
ne kaip gyvas]; bedainūjint 
Siaurukui, davėsi girdėti dide
lis žvangėjimas stiklų, visi pa- 
szoko isz vietos, Irsza suszu <o: 
ui^ gevaltA o priežastis žvangė
jimo tūm iszsiaiskino, kad gir
tas szuleris Pranevskis 
griebęs pagalį, pradėjo 1 
daužyti.



Lietuvininku 359
*

narsus 
uždraustas

■*

sav

Visiems^ matomas 
kortų muszimas 
yra vyresnybės įstatymais, bet 
tankiai atsieiMI, kad geriausio- 
jie valdžios parėdymai pasilie
ka apmirusia rod balse, nės ne
dori žmonės, jieszkodami 
neteisingo pelno, dailiai moka 
ttis parėdymus apeiti. Taip ir 
mylėtojai grajaus stoso į lau
žo] iszpraszė pass ponų sprau- 
ninku pavelijimo įtaisyti Szi- 
lave sidabrinę seklyezių arba 
visiems prieinuraų kdl;tų musz- 
tuvę; dėl pataipinimo-gi to 
nedoro užvedimo paskvrta 
buvo viena pus 
mų, vietinei k

ė didelių na

guliuczių. — Keliose 
ežiose buvo pastatyta 
deszimtis sktimi 
Sėdėjo szuleriai 
szime kortų |, v 
kieriais, priesz antis gulėjo ka
ladės kortų, mažesnės ir dides
nės krūvos aukso, 
bumaszkų. Sktimės apstotos 
buvo grajįtojų, 
niterais, kurie 
koše kalades k 
sktimės kortų 
bankieriai kairioje 
laikydami kaladę, dėliojo kor
tas po deszinei ir kairiai pu 

po deszinei 
prigulėjo 

intanti gi po 
skaitėsi poni-

sekly- 
apie 

ų, prie kurių 
[mistrai mu 
ad i n aini ban- 

sidabro ir

vadinamų po 
laikydami ran- 

ortų, dėjo ant 
ir pinįgus,'- o 

rankoje

virszutinė korta 
bankieriui, kr 
kairei apatinė 
terų laimėta. -4- Ponai bankie 
riai apsipratę muszime kortų, 
nudailįtais savo pirsztais vik- 
liai dėjo kortas ir akylai da
bojo, kad poniterai 
tų. Akmeniniai 
veidai neaiszkino 
jausmų, nės is sloszimas ir pra- 
loszimas nedarė ant jų įspau- 
dos, o žerdami krūvas pįnįgų 
prie savęs ir 
šių ramumų 
pildant bankieriams savo a- 

nenusuk- 
bankierių 
nei jokių

szalin didžiau* 
žlaikė. — Taip

elgėsi. — Prisiveizėkime tada 
tiems žmonėms, kurie aklo 
prieptilio parėdyme jieszkojo 
turtų ir laimės.

Tarp poniterų buvo žmonės 

įvairių stovių, giminės ir tiky
bos, nės prie nukaro [ altoriaus | 
auksinio verszio spaudėsi 
ponai, bajorai, mažame skait- 
liuje valszczionys, aficieriai, 
urėdnįkai, amatnįkai, vokie- 
ežiai ir žydai; kožnas isz jų 
malonėjo noris vienų auksinį 
plaukelį iszpeszti dievaieziui, 
bankieriai gi, kaip tikri paly- 
gįtojai žmonijos, visus turin- 
czius pinįgus prie savo atiku 
rų prileido. — Isztiesų toks 
bankierių įlaid’hmas geresnio 
veikalo buvo Vertas. Poniterai 
akis isztempę žiurėjo į krin- 
tanezias kortas ir visi jų jaus
mai vienam tikt regėjime su
sivienodino; dėlto niel^o dau
giaus nematė, kaip judėjimų 
bankierių pirsztų ir metamas 
kortas: visos upės vandti ne
at leszi ti tų užsid egusi ų god u 1 y s • 
te galvų ir nežinia, ar loszikai 
pajustų žemės drebėjimų?....

Prie visų sktimių girdėjosi 
žodžiai: ... nu akies po rublį... 
du, trys, keturi isz szalies... tarp 
dviejų kortų.penki rubliai... 
parolis ir trys rubliai mažo... 
liape transportas... ant kvito... 
ir dideliai rėtai kas noris isztarė 
— banko. — Ženklybės tų žo 
džių neiszguldinėsimę, nės lo 
szikų gerai yra suprantami, 
o tiems, kurie isz pinįgų kor
toms nemusza, supratimas tų 
paslapczių visiszkai nereika
lingas.

Apart augszeziaus minėtų 
isztarimų davėsi girdėtis: ... po 
szinitais perkūnų, praloszaiu.... 
Siųsk raszta prie bobutės, 
kad daugiaus pinįgų dfitų.. . . 
Laimėjau parolį, praszau 30 
rublių atsiųsti.... Karalius 
mano — 10 rublių turiu. .. . 
Isz deszimtes rublių paro
lis. .. . O kad jį velniai tų 
kaplį, pralosziau....

Kas yra po korta? — klau 
sė jaunas poną’’. — O kad tų 
panų szi nitas perkūnų! 50 
rublių praradau ir tikėk tu 
žmogus m o te r isz k ei.

Pone Ipolitai, nekeik apvy- 
lusios tavę kortinės panos, nės 
ir tu, brolau, nevienai gyvai 

panai nusikaltai — atsiliepė 
I poli to draugas.

Tylėk, Jasiau, tegul tavę 
velniai! Ot geriaus ant to 
apmaudo eikim porterio ’ isz- 
gerti — atsakė Ipolitas ir a 
bud u su Jasiumi išzėjo. i

Vai szuniszkoji laimė! 
penktų kortų paeiliui prkgra- 
jijau ir 50 rublių praleidau— 
ar jau asz szesztos kortos ne- 
iRzpesziu? — sakė jaunas 
Ksaveras Liucijonui.

Liaukis, brolau, nekarsz- 
czitik: žinai, kad tėvas sūnų 
muszė ne už tų, kad prųloszė, 
bet už tų, kad norėjo aUilosz- 
ti — kalbėjo Liucijonas^ —

Ne, Liucijonėli, nestupįsiu. 
Deszimt rublių akis! -- $uszu- 
ko ponas Ksaveras — mano 
penktakė! — 50 rublių turiu. 
Imk pinįgus — pasznabždėjo 
Liucijonas. Ne, brolau, rei
kia karnų plėszti, koliai plė- 
sziasi — atsakė Ksaveras ir, 
užlenkęs du kampuezius kor
tos, suszuko — isz 50 rublių 
transportas!

Bankierius pradėjo dėlioti 
kortas, odų priedeliai pasiro
dymo deszimtkės su nerimasz- 
ežiu laukė. Po valandos 
lukesezio iszvydo deszimtakę 
ant virszaus ir ponas Ksave
ras, praloszęs transportų, 100 
rublių bankieriui užmokėjo.

Tlegul jį cholera nugalabija 
tų keturakį, paskutinius pi
nįgus iszloszė! — Eikim isz- 
gerti degtinės — kalbėjo pus
balsiai Ksaveras Liucijonui ir 
abudu isz seklyczios iszėjo.

Ant vienos sktimės buvo 
apie 5’00 rublių, o prie ano 
priėjęs aficieriuš padėjo isz- 
kimsztų bamaszkomis pugila- 
resų ir papraszęs bankieriaus 
pavelijimo sumaiszyti kortas, 
suszuko—Vabank! — Visi po
niterai paliovę loszt, akylai 
žiurėjo, kas dėsis? — A ficie- 
riui gi padėjus uždengtų kor
tų, bankierius ramiai pradėjo 
kortas mėtlioti, o po valan
dos isztarė: — praszau ati
dengti. Atvožta korta buvo 
tuzu — dar maža valandėlė

neramaus Įtikėjimo ir tūzas į 
kairių pusę krito. Tada afi- 
cierius nuvalęs nti sktimės vi
sus pinįgus, iszėjo su savo 
draugais szampansko gerti, 
o bankierius, metęs kortas ant 
sktimės, cigarų užsirakė. 
Tarp tokių regyklių ponite
rai kurie proloszė pinįgus, 
buvo liūdnais ir baisiais: ran
kos ir lupos jų drebėjo, o isz- 
blyszkę ir mėlynai-raudoni 
veidai aiszkino sunkių kovų 
jausmų, sopulį, rūstybę, 
pavydų ir nusiminimų. 
Isztiesų kad gar
singas tėplorius Mykolas — 
Anitilas tokiais veidais pažį- 
mino prakeikttisius ant pa
veikslo ,,Paskutinis Sūdąs“.

Tarp pragaiszinusių pinįgus 
poniterų vieni keikė ir piktžo
džiavo, kiti sėdėdami kur at- 
kampije, pasirėmę ant rankų 
liūdnai rymojo, o buvo' ir to
kių, kurie isz apmaudo nusi- 
kraustų par Irszų, degtine sa- 
vę ramino. Kų gi veikė lai
mingi loszikai, kuriems nusi
davė kiszenius pinįgų prb 
kimszti? Tie vikius kortų 
muszikai taipogi nuėjo prie 
Irszo ir isz džiaugsmo bran
gius gėralus sritibė. — Prie 
tekio loszikų apsiėjimo dides
nė dalis pinįgų pakliuvo į žy
do kiszenių, kurs neimdamas 
kortų daugiaus už visus pelnė.

Dabar pakalbėsime apie 
nekuritis gudrus iszmanymus 
bankierių, vistimet malonė- 
janezių isz svetimo delmono 
pasinaudoti. — Tie ponai, 
mistrai muszime kortų, dailiai 
moka atpeczėtyti kalades ir, 
sudėjus kortas, kaip jiems rei
kia, vėl užpeczėtyti, o tti tar
pu nesumanus poniterai, ma
tydami bankierių imantį už- 
peczėtytų kortų kaladę, visisz
kai nesupranta, kad anos lai
mei bankieriaus jau sudėtos, ir 
kaip raudos ant mėszkerės 
kimba. Isz padarytų aat- 
kraszcziais kortų ženklų ban
kieriai matydami, kad apatinę 
kortų, ant kurios dideli pinįgai 
yra statomi-, laimės po ų i teras,
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tai dėliodami kortas, su \et- 
hiszku viklumu savo Viršauti- 
nę kortą akies mirksnije pa
braukia į apaczią, o apatinį į 
vlrsziį ir tūm laimėjimą sav 
Sutaiso. — Tas nedoras įsihia- 
tlyihas vadinasi Noli ir nevie
nam kiszeniiį iszvalė. Negalė
dami apraszyti visus nedorus 
szulerių iszmislus, musų pasa
kojimą užbaigsim* pritarimu, 
kad tie prigavikai taip man
dagiai sudeda kortas, jogei isz 
kaladės tikt vieną gal gal lai
mėti poni teras, o 12 kortų pa
kliūva į nagus bankieriaus, 
kurs po kožno dėliojimo noris 
sumaiszo kortas, bet anos vi- 
sūmet sudėtoje eilioję pasi
lieka. Tokia gi kortiį sutai- 
sym as vadinas keleivis, isz tie
sų neverta butų gailėtis, kad 
tas nedoras keleivis į pragarą 
nukeliautų. Apleisdami kor
tų muszimą, dar vieną atsiti
kimą apsakysime.

Jaunas ukinįkas Antanas, 
atvykęs į Szilavą, nuėjo į si 
dabrinę seklyczią pasižvalgy
ti, nės isz pinįgų niekados 
koijų nemuszė. Ten rado 
pažįstamą szulerį Kaciucevi- 
ežią, kurs nabagas visiszkai 
prasi loszęs, vaikszcziodamas 
apie skūmes, žiurėjo į bliz- 
ganczius pinįgus, kaip szuva 
į augsztai pakabįtą mėsą: tas 
nelaimingas kortų musztojas, 
pamatęs Antaną, pradėjo jį 
maldauti, kad atsiloszimui tris 
rublius jaVn paskolytų, o ka
da Antanas pinįgus davė, tai 
Kaciuceviczia pagriebęs tri
rublinę ir su dideliu džiaugs
mu prisiartinęs prie skūmės, 
pusę rubliaus ant kortos pas
tatė, bet neperėjo ir bertainis 
valandos, kaip trys rubliai pas 
bankierių atsidūrė, o Kaciuce
viczia pasilikęs be\kapeikos, 
vėl pradėjo Antaną praszyti, 
kad dar tris rublius dūtų. 
Nenorint gi Antanui daugiaus 
pinįgų paskolįti, gudrus szu 
leris, nuėmęs nū pirszto žiedą, 
atsiliepė: - Antanėli tas auksi
nis žiedas apsodįtas deiman
tais dideliai yra brangus; imk 

brolau į užstatą tą žiedą, o 
man dar trys rublius pabar- 
gūk;

Miįsiį ukinįkas riegalėdanias 
Kačiuėevičzią nusikratyti, no 
ronls nendronis priėmęs bliz- 
gaiitį auksu ir deimantais žie
dą, tris rublius szuleriui davė.

Tur būti ponas Kaciucevi
czia [kaip žmonės kalba] po 
nelaiminga planeta buvo gi
męs, nės menkoje valandoje 
ir antrą trirublinę prarado, o 
noris bucziūdamas Antanui 
rankas, pinįgų praszė, bet u- 
kinįkas daugiaus nėdavė. Ka
da-gi Antanas rengėsi į gaspa- 
dą eiti, tai pamatė savo prie- 
telių, karaliszko valszcziaus 
rasztinįką Joną, kuris labai 
mėgdavo kortas muszti, dėlto 
ir dabar turėdamas kiszenėje 
keletą szimtiĮ rublių, atėjo 
ežia laimės pamėginti. An
tanas pasisveikinęs su priete- 
liumi atsiliepė: — ar girdi Ja- 
siau, Kaciuceviczia praloszė 
mano szeszis rublius, ar. nega
lėtumei aūs atpeszti?

Dūk rublį į motlą draugys
tę, o asz tavo pinįgus'• tūjaus 
sugrąžįsiu,— pasakė Jonas.

Antanui davus rublį, Jonas 
per menką valandą 20 rublių 
nū bankieriaus iszgavo: ką 
matydamas I Antanas isztarė: 
— man gana, asz isz motios 
iszeinu, Jasiau atadūk mano 
dalį.

Kaip sav nori, brolau, szitai 
tavo 11 rublių, — pasakė Jo
nas, atidūdamas pinįgus.

Po to szustras Jonas pra
dėjo taip laimingai kortas 
muszti, kad per dvi valandi 
keletą skūmių apvalė ir iszlo- 
szęs apie 2000 rublių,) pilnas 
kiszenes aukso, sidabro ir bu- 
maszkų prikimszo; bankieriai 
gi dantimis grieždami, niekaip 
negalėjo drąsaus losziko įveik
ti.

Antanas matydamas pas 
Joną tokią daugybę pinįgų 
kalbėjo — Jasiau, dūk man 
paslėpti pinįgus: tu praloszi. 
—Nebijok brolau, aszsziądien 
visą svietą laimėsiu — drąsiai 

atsakė Jonas, o Antanas, dar 
valandą pastovėjęs, į nakvynę 
iszėjo. —

Joriui rtustdjds kortas tfiusž 
tl‘, daug paž|stanliį ir nepažįs- 
tamiį žmonilį, apstoję jį, svar
biu laimėjimu sveikino. — 
Kada taip dėjosi sidabrinėje 
seklyczioje, tada du bankie
riai, kuriūs Jonas daugiaus nu- 
galando, sėdėdami vieszbųtije 
ir toje karezioje dėl jų valan
doje gerdami dar kartesnę 
metėlinęs degtinę, pusbalsiai 
tarp savęs kalbėjo.

Ar girdi, Vincasiau, mes 
negalime paleisti to prico, 
kurs mumis senus mistrus 
taip bjauriai nugairino. Ką 
ežia dabar reikia padaryti? — 
sakė Polikarpas.

Nesirupįk, brolau, dailiai 
mes jį nurėdysime, tikt reikia 
gerus spąstus sutaisyti.— Mu
šu mielas Siaurukas tą mulkį 
pažįsta, todėl suspės jam įkal
bėti, kad banką uždėtų, o ta 
da mes tą žaltį grynai nuvaly
sime — atsakė Vincasas ir a- 
budu bendru isz traktiernios 
iszsidangino.

Prie ėsanezio sidabranėje 
seklyczioje Jono prisiplakė sal
dus žmogelis, kurio nosis pa- 
naszi buvo vanago snapui, o 
akys lapės vyžiumi žiurėjo; 
buvo tai emeritas — iszsitar
navęs szuleris Siaurukas, kurs 
senatvėje pavargęs, turėjo pri
vilegiją [pavelijimą ) nū kožno 
bankieriaus skūmės po vieną 
rublį ant dienos dėl savęs 
imti. — Tas senas vilkas prisi
artinęs prie Jono pradėjo su 
jūmi maloniai kalbėti, o pas
kui į szalį nuvėjęs atsiliepė.

Isztiesų ,pon Jonai, kad 
tamsta esi tikru laimės kudi 
kiu; tikt reikia mokėti taja 
laime pasinaudoti — ot dabar 
uždėkite banką, o asz savo 
daugmetipį patyrimą jųsų 
tarnavimui aukauju.

Žinoma, kad asz dabar ban
ką uždėsiu — isztarė Jonas.

(Dar neviskas)

Isz iteši dim Moli
Pltlsburyk Pa. 10 dL 

Liefios per mėnesinį sbsihn- 
k imą S. S. Šerdies Jėžatis 
draugystė, šusidedatiti is» 
szimto su virszum sęnaritį iiutd- 
rė prigulėti į „Susivienyjimą“ j 
metinę mokestį sąnariai užs • 
mokės ant ateimancz.io susirin
kimo Rugpjutės mėnesyje. 
Vardai sąnarių, ir virszinįku 
bus prisiųsti drauge su pini
gais. —Tosios draugystės konu- 
titicijoje yra paminėta, jeg 
kiekvienas sąnarys turi prigu
lėti į „Susivienyjimą*^ ir pa
dėjime 6-am po N 5 yra p v 
sakyta: „Jeigu nebaszninkas 
neturi paezios nė vaikų ir ni
kam neatsakė, tai komitetas 
turi dasižinoti, ar nabasznįk 
nepaliko skolų kaipo tai, 
burdą Į gyvenimą], pas kuri 
gyveno, jeigu butų, tai dra 
gystė turė^ tokias užmokėti 
jei gal nebus, tai sąnariai tur 
sudėti 10 dolerių ir nusi 
į nepajudintą kasą Suvienytų 
Lųetuviszkų Katalikiszkų 
Draugyszczių Amerikoje, pnt 
ko tur gauti nū kusieriaus S. 
L. K. D. A. kvitą. Taipoe-gi 
turi dūti ant bažnyczios, prie 
kurios1 priklauso, ir užpi

e-

as

u-
o

sti

mo
tu- 

110 
pa- 

npprar

kurios1 priklauso, ir užpirkt 
miszias szv. už duszią numi
rusio brolio“. O dabar buvo 
nutarta, jog nū ne vedusio jo 
nabasznįko posmertinės 
kainos isz „Susivienyjimo“ 
ri likti kasoje „Susiv.“ 
nepajudintais toje kasoje 
kol „Susivienyjimas“ 
lobs.

Neužilgio Pittsburgh‘e 
uždėta nauja draugystė, kuri, 
taiposgi žada prigulėti prie 
„Susiv.“ apt tų paežių iszlygų. 
Neužilgio Pittsburgli‘as turės 
daugiausiai sąnarių, prigulin- 
ezių prie „Susivienyjimo“^

Pittsburyh^ieUs;

bus
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ano mislių, szirdies gyvybe.
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SAPNAS-
Kada jaunas buvau, datyrymo neturėjau, 
Prajovingai gražią Lietuvę mylėjau. 
Ak! mylėjau ją didžios meilės galybe, 
Ji buvo
Taip didei mylimai viską po kojų klojau; 
Dėl jos gyvenau, savimi būti nustojau.
Mylimoji amžiną meilę prižadėjo, — 
Laimingas buvau, svietas rojumi žibėjo. 
Naktis vėsi buvo, kaip rudenije buvoja, 
Kada kvietkos nyksta, szarma žemę kloja. 
Lygiu keliu pacztos vežimas greitai varos, 
Bėg* szaunus arkliai, isz padkavų ugnis daros, 
Sėd* pri3 manęs mylimoji, drauge pasirinko, 
Ir u^snųdusi į prieglobstį mano nulinko. 
Juntu szirdies muszį, kvėpavimo saldybes, 
| tretį dangų nužengiau, nejaucziau gyvybės. 
Veidelį mieganczios lepino mėnesio szviesa; 
Laimingas L abejojau, ar tai sapnas ar tiesa? 
Didi laiįnė svaigiu* žmogų — savęs nenuvaldžiau, 
Lupeles mylimos tylomis pabucziavau;
Pabudusi brangioji nepyko, nebaudė, 
Isztarusi „myliu“, malonai prisiglaudė. 
Vėl užmigo, sumerkusi szviesias akeles.... 
Taip keliauti norėcziau per amžių dieneles! — 
Žvaigždė sublizgėjo, isznyko dangaus augsztybėje, 
Szitaip nyksta laimė žmogaus gyvybėje. 
Slinko dienos, meteliai, vandū upių tekėjo, 
O asz mislyjau, kad Onytė manę mylėjo.
Vasaros karszcziu nuvargįtas labai pristojau, 
Ir tarppietij* prigulęs, rodosi, nemiegojau. 
Matau paveikslą, kuris prie manęs priėjo, 
Irgi padėjęs ant peczių ranką prakalbėjo: 
„Tu myli moteriszkę, kaip dangiszkas gėrybes! 
Ar nori ją matyti? sakyk po teisybei“.

* Tariau
Kam tai klausi, ar noriu mylimą iszyysti? 
Turtų negeidžiu ir karalystės nenorėcziau, 
Kad tik į mano žvaigždelę per amžius veizėcziau. 
Led tūs žodžius isztyriau, o nepasijutau, . 
Kaip prie namų Onytės pastatytas buvau; 
Ir toji 
Piktai nusijūkusi, prie szalies sustojo. — 
Pietų laikas, tyla, saulė didei karszcziavo, 
Netolymoj* pievoj* namiszkiai darbavo.
Tada vaidyklė, klastingai tarė: „geras žmogeli! 
Praszau tavęs, paveizėk į tą mielą langelį“. — 
Aniūl^, ąr Szėtonas žodžių neantrkartavo 
Szokau prie lango — paveizėjau, kaip rokavo. 
A! prakeikimas — į szaltą akmenį pavirtau, 
Mano Onytę svetimam* apglobstij* pamacziau. — 
Kaip subludęs į plynus laukus bėgti norėjau, — 
Monai neleido — pasikrutinti negalėjau -— 
Viltvilė! kasžin kokį vyriszkį bucziavo 
Ir savę lepinti jam neprieszginiavo. — 
Piktadėjas cziulpė isz jos lupų saldumą, 
Glaudė prie savęs, rodydamas savo jautrumą.

**

Vieszpatie! teiravime savo klysti,
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vaidyklė, kuri manę viliojo,
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Klaidi moteriszkė iszmanymo nustojo. 
Viskiu atidavė, i^zreiszkė ką žinojo. 
Tada akys niekverczio iszjŪkingai veizėjo, 
O bjaurios lupos to žmogaus liepiancziai kalbėjo: 
Dabar priguli prie manęs — jo iszsižadėsi, 
Neilgsi, nelauksi, vardo neminėsi.
Nelaimingoji moteriszkė viską prižadėjo, 
Ko suvadžiotojas reikalavo ir norėjo* -«• 
Kada skaudulingai pažeistas graudžiai Verkiau, 
Tada monai isžnyko, o asž atsibudau.
Smarkiai kentėjau prispaustas sopulio sunkybe, 
Nės veikiai datyriau, kad sapnas buvo tikrybe.

! Aleksandras Gužutis. .

. xszgriovxmas . 
Kauno pilies1362 m.

Dramatas keturiese apsireiszkimūse, 
paraszytas isz Lietuvos dėju Al. Gužuczio.

[ (Tąsa).
Robertas (prieidamas artyn). Lietuvos kunįgaiksz- 

ežio pasiuntinys prie jųsų ekselencijos pribuvo.
Alistras. Pasiuntinį ežia atveskite.
Robertas. Tūjaus. — (Iszeina).
Alistras. Ko ten geidžia nū mųsų tas pagonų vadovas' 
Afarszalas. Gal praszo, kad nustotumėm’ griauti Kau 

‘ną’ . i
Afistras. Veltus butų jo praszymas. Kaunas priliktai 

iszgriovimui, o akmens ant akmenio nepaliksime.
Spanheimas. Ta nedora pilis gaiszin* mums įžengim; 

į Lietuvos szirdį ir dėlto tur būti su žeme sulygįta.
Du kareiviai su apnugįtais kalavijais drauge 

su Robertu įveda Viteną, bajoriszkai parėdįtą.
Vitenas (kloniodamasi mistrui). Nū szviesiausv 

kunįgaikszczio Keistuczio prie didžio Mistro laiszkas (padū 
da mistrui laiszką).

Alistras (prijimdamas laiszką). Praszau palaukti at 
raszo. Robertai, nuvesk pasiuntinį į savo paszėtrę.

Robertas (prie Viteno). Praszau paskui manęs eiti. 
Vitenas pasikloniojęs drauge su Robertu ir kareiviais iszeina*

’ Alistras (skleisdamas laiszką). Paveizėsim*, ko gei 
džia nū mųsų lietuviszkoji meszka? — (Skaito).

Didis Mistrai! Turėdamas svarbų reikalą veiling 
pasikalbėjimo su Jųsų Mylista, mandagiai praszau pri 
būti į paskyrtą vietą tarpe lietuviszko ir vokiszko ta 
vorų, o taipgi isz Kauno pajimti su savimi bajorus G 
neitį, Gelgudą ir Mykolą Russą, kurie į tvirtynę gaU 
pagrįžti. — Laiką pasimatymo ir skaitlių prigulinezi 
isz abiejų pusių užstatytinių praszau nuspręsti. Pas 
lieku su tikru gūdojimu. Kunįgaiksztis Keistutis“. 
Pasakykit, garbingi ritieriai, ar priguli man užganė 

dįti linkėjimus Keistuczio, o taipgi ar galiu užsitikėti to sen 
vilko žodžiui ir nebijoti apvylimo?

Afarszalas. Asz misliju, kad, matydamas mųsų pas 
vykimus, Keistutis geidžia padaryti sądorą, suprantam 
mums naudingą, dėlto velijimui to pagono neverta prieszinti

1
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o prie užlaikymo prigulinczio atsargumo nėra ko bijotis, nės 
Keistutis visados tikrai užlaiko savo prižadus.

Komandoras. Pagal ntimones marszalo nematau reika
lo prieszintis Keistuczio linkėjimui.

Spanheimas. Keistuczio velijimui prigul pritarti.
/ Vvrnebergas. Pagal manęs ant tuszczių pasikalbėjimų

neverta gaiszįti laiką. Geriaus sudegįti Kauną ir ano sargy
bą iszkirsti, o paskui su ginklu rankose pasveikįti Keistutį.

Mistras. Noris dideliai .gūdo j u ntimonę grapo Virne- 
bergo, vienok pritaikiai iszmanymui mųsų trijų draugų lai
kau už reikalingą Keistuczio linkėjimui nepriesztarauti.

Virnebergas. Tęstojasi pagal jųsų noro, didis Mistrai, 
bet isz to pasikalbėjimo mažai bus pelno.

Robertas (prieidamas). Jųsų ekselencija, tas senas 
lietuvio skundžias, kad jam iszdžiuvo gerklė kaip szakalys ir 
praszo porą taurių vyno.

Mistras (nusitikdamas). Pavaiszinęs tą seną girttik 
lį, atvesk ežia dėl įdavimo jam laiszko, o dabar padtik rasza- 
lūs ir laiszką pergamino. — ( Robertas isznesza isz paszėtrės 
raszalus, pergaminą ir, padėjęs antis ant sktimės, iszeina. 
Mistras raszo, o povalandos skaito paraszytą laiszką).

Gtidojamas Kunįgaikszti! linkėjimui Jųsų Mylistos pri
tariu ir po iszdavimo isz abiejų pusių dvylikos paki

Mistras. Galite eiti, garbingi ritieriai, kožnas prie savo 
užsiėmimo, o griaunanczios murus dirbtuvės tedirba be palio- 
vimo. — (Visi pakilę padavimu rankų atsisveikina su mis- 
tru). Lig meilingo pasimatymo! Praezau grapo Spanheimo 
valandėlę pasilikti.

Spanheimas linktelėjimu galvos iszreiszkia savo pritarimą, o Mar- 
szalas, Komandoras ir Virnebergas atsitolina.

drauge su minėtais trimis bajorais, kurie tik mano aki- 
veizdoj1 gilės su jumis kalbėti. — Pasilieku su tikru 
gtidojimu.^ Didis Mistras“.
N irnebergas. Per daug mandagiai raszote prie to 

smarkaus pagono.
Mistras. Nemandagumas žemintų mųsų vertybę. Da

bar praszysiu marszalo iszrinkti isz pažįmesnių vyrų szeszis- 
užstatynius, kuritis, po iszdavimo mums lietuviszkų užstatyti- 
nių, reiks nusiųsti į lietuvių tavorą.

Marszalas. Mistro įsakymą iszpildysiu.
Robertas (įėjęs su Vitenu). Pasiuntinys atėjo.
Vitenas (kloniodamasi). Dėkavoju Jųsų Mylistai už 

vaiszes. t
Mistras. Ant sveikatos. — (Padtidamas Vitenui laisz

ką). Kunįgaikszcziui Keistucziui atidtisite tą laiszką.
Nitenas (prijimdamas laiszką). Iszpildysiu velyjimą 

Jųsų Mylistos ir visiems lietuviams pasakysiu, kad vokiszkam 
tavore geras vynas ir patogios taurės. — (Visi nusijtikia).-

Spanheimas. O drauge pasakyk, tamsta, savo tautie- 
ežiams, kad lankanezius mųsų tavorą mes vaisziname raudo
nu vynu, kurį isz gyslų nepraszytų sveczių praleidžiame.

Nitenas. To ir sakyti nereikia: lietuviai žino, kad vq- 
viecziai yra gerais kraujaleidžiais.

Mistras. Robertai,- įsakyk dviem kareiviams pervesti 
pasiuntinį per mųsų sargybas.

Robertas. Klausau jųsų ekselencijos.
Nitenas (kloniodamsi). Sudiev Jųsų Mylistoms.
Mistoras (linktelėjęs galva). Keliaukite. (Vitenas 

su Robertu iszeina). ,
Spanheimas. Tasai senas sziksnosparnis per daug drą

sus. \ ’
Niimeb ergas. Verta butų jį pamokįti mandagumo.
Marszalas. Teeina czielybėj1: pasiuntinys turi būti gti

dojamas. — Atlikus reikalus, prigul prie karumenės grįžti.

REGYKLE 8.
Mistras, Spanheimas, Robertas, kareiviai ir lietuviai vergai.

Mistras. Prieteliau mano! tav vienam galiu atverti! 
szirdį, kuri kaip pripiltas sklidinai indas netalpina varginau- 
ežių jausmų. I

Spanheimas. Žinau, kad tą gražią lietuvę dideliai my
li, dėl ko-gi ta meilė vargina tavę?— Esi dailus iv galingas 
vyras, o mergaitė ne akinti, noringai myl

Mistras. Mano galybė suspausta 
kurs uždraudė man mylimą moteriszkę paezia pavadįti, o 
apart to, naikįdamas Lietuvą ugnimi ir 
toju Zulelės tėvynės ir jos brolių žudytoju. Dėlto abejoju, ar 
mylinti savo gimtinę mergaitė pritars manę mylėti?

Spanheimas. Apie tą neverta rūpintis: aplinkstosi 
meilingumais moteriszkę, parėdysi ją s^ilkais, auksu ir dei
mantais, o neiszgimusi Jievos duktė, troksztanti valdžios ir 
turtų, užmirsz apie savo tėvynę ir karsztai numylės tavę.

Mistras (spausdamas ranką i Spanheimo). Teiszsipil- 
do tavo žodžiai, doras prieteliau, nės be Zulelės nėra dėl ma
nęs gyvybės.

ės.
a yra tftmi apžadu,

kalaviju, esu vargį-

Spanheimas. Būdamas tavo priebeliumi, negaliu užty 
meilę; tu r būti d atėti, kad per daug brangini moteriszkės

pirmą kartą myli ir nešinai, kad neverta yra atidtiti szirdį at- 
mainingai moteriszkei, nės kaip ant apsiniaukusio dangaus 
sunku netėmyti žvaigždę, taip neleng

I <X* Į

kauną moteriszkę.
Mistras. Gal būti tavo teisybe, 

kad meilė yra akla, o asz dar pritarsiu . 
Spanheimas. Noris dangstais ak 

nok tą suprasti, kad mylimoji mergaitė 
dėl mylėti savę gali aną priversti.

Mistras. Klysti prieteliau! Ti

rasti ant svieto stat

, bet senoliai kalbėję 
,Įir kurezia“.
y be ir kurtumu, vie 
yra tavo verge,*o to-

r būti užmirszai, kad 
meilė yra litisa isz dangaus atėjūne, ir dėl to nei jokiu bud ii 
negal būti nuvergta, nės, kaip uždengta tamsiais debesiais 
saulė neszvieczia ir neszildo, taip priverstinoji meilė laimės 
neatnesza. . ’ • t 

Spanheimas. Kada ant visų mano patėmijimų turi at
sakymą, tai iszptila man linkėti datyrinio laimingos meilės ir 
įgijimo tikrai vyriszko pritaisymo, tai yra mylėjimo be užsi- 
mirszimo; nės reikia žinoti, kad moteriszkė, puikaudama vei
kiai nykstanezia gražybe, laiko savę už karalienę, omylinezius 
vyrus skaito pavaldiniais, kuritis galima yra apvilti, 
mano prieteliau, vyras stato mylimą moteriszkę daių 
sztybėse, o toji žemės duktė tankiai veidu į purvyną nugrims- 
ta. '

. — Taip, 
teriszkę dangaus aug-

Mistras. Žodžiai, kuritis tariai,
Pr

ižtemdino mano szirdį, 
ilikimas nuspręs dalį. 

Spanheimas. Tą linkėjimą noringai iszpildysiu.
D^neszu jųsų ekselencL 
i kis lietuvius.

dėlto paliausime apie tą kalbėti.

Robertas ((prisiartindamas), 
jai, kad kareiviai paėmė į verguvę pen
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A! nedori

jai neto] i. b m

eime.

Kam tą seną

Veskite ant

6* vergas. Kad tik manęs nemusztų — asz kiek
nenorės i

į griaunan

vėl pradė

vergė (skaudulingai). Susimylėkit Jųsų Mylista
ir nū vienai

tav 
noti

i — mus dvasia gyvens ant laimingo 
bliaus, o pelenus po gimtinius laukus iszneszios

nūs,

savo, bet ne 
draskys.

Mistr
gybai, ežia t

iszėjau žirginių pasirinkti maistui.
Du’kareiviai iszvedusiejie vergus sugrįžta.

Tą seną rneszką prirakįti

Kareivis atriszęs seną vergą iszveda.
iheimas (prisiartinęs prie jaunos vergės, cziulp- 

Daili katytė.

i? vergas (kloniodamasi). ' Asz nieko nekaltas,

tos senos sk
dėme.

Sena
tės dukrelės neskirkite manęs.

\ |r-. ‘ ' ■ ! ■ ‘ i’ k.. 7" M

prieglobstį szaukdamos).
gioji! — Dievai susimylėkite —

........... . ...

vėjai.
Misti

ną kam ežia atvedėt4?
Kareivis. Jųsų ekselencija nei jokiu budu negalėjome 

•ebės atplėszii na mergaitės ir dėlto drauge atve-

•as (prię kareivių). Veskite anūs ir, padavę sąr- 
ugrįžkite.
h e imas (prie kareivių). O tam drąsoeziui szim- 

ų atakaitykite.
Vienas isz kareiviu. Įsakymą Jųsų Mylistos iszpildy-

Spai 
damas pirszsus, apt szalies).

Mistras (rodydamas į seną vergę prie kareivių), 
tą seną raga

Mistras (prie kareivių).
pHe girnų, o kad tingės malti, tai kailį iszdyžti.

Sena 
galėdamas malsiu.

Mistr d s. Sujimtus ežia tegul atveda.
Robertas. Tūjaus. (Iszeina). |
Spanheimas. Pamatysime, kas ten per vergai, o taipgi,
___ ierris gyvastį palilkti.

su keturiais kareiviais įveda pririsztus prie karties penkis 
riu yra du jauni vyrai, vienas senis, viena sena moteriszkė

ar verta ame 
Robertas 

lietuvius, isz ku 
ir viena-gi verk ianezioji jauna mergaitė.

Spanheimas (prieidamas artyn vergų), 
paukszcziai,

Mistras (prie kareivių), 
jaunus szungilvius. 
anų). Tur 
rauti?

mkliuvote į žabangus.
Atriszkite nū karties tūdu

— (Paleidus jaunus lietuvius — prie 
būti žvalgai esate ir atėjote mųsų tavorą isztei-

Pirmas, jaunas vergas. Neesame žvalgai, bet gyvento- 
usio kaimo, kurį jusiszkiai sudegino.

Spanheimas. Dar ežia su jais ilgai kalbėti — pakarti 
kaip szunis ant tų paežių medžių, kuriems dieviszką garbę 
atidūda.

Antros jauni vergas. Nebjauriodami szventų medžių 
geriaus sudegįkite mymis

as. Taip greitai nenusiųsnie jus prie velniszkų 
dievaiezių, dar ilgai turėsite kasti griovęs ir szanczius, kuriūs 
mes jųsų brolių kūnais užtiesime. — (Prie kareivių). Tūdu 
pagonus pristatyti prie darbo.

Pirmas jaunas vergas. Gerai! žinom, kad szventoje 
įsu dievus ir tėvynę nevienas lietuvis padės galvą 
mažai ir vokiszkų lavonų lietu viszki szunys su-

I)u kareiviai iszveda jaunus vergus.
Mistras (prie seno vergo prisiartinęs), 

grybą ežia atvedėt? — reikėjo į upę įmurdyti.
Kareivis. Sugavome jį netoli mųsų tavoro.
Mistras. Tu, žalty, ko ežia valkiojiesi?
Sena

Jųsų Mylista, vokiecziai viską nū manęs iszgrobstė, dėlto kęs
damas badą

Mistras. Tavo duktė bus apkriksztyta, gaus tėvą i 
geresnę už tavę motiną.

Jaunoji vergė (verkdama). Vieszpatie, buk mal< 
neskirk manęs nu matuszės, kurią dideliai myliu.

Spanheimas. Nusiramink, gegužėle, nusiramink, bi 
gerai. (Prie Mistro). Praszau jųsų ekselencijos dovi 
man tą vergę.

Mistras. Pagal linkėjimo jųsų, grapai Spanlieimai, t
jauną pagonę į amžiną verguvę jums pavedu.

Spanheimas. Už tą malonę jųsų ekselencijos esu di 
kingas.

Abidvi vergės (klykdamos). Susimylėk, susimylė 
vieszpatie! neskirk mudviejų, nės isz gailesczio numirsime.

Mistras. Nedvėsite - (prie kareivių). Paleisti rysziui
Vergės (verkdamos). Susimylėkite! susimylėkite4!
Mistras | prie kareivių). Tą senę atidėti į tarnavim 

landsknechtams, o jauną į grapo Spanheimo paszėtrę nuvest
Vergės (paleistos isz raiszczių metasi viena kitai 

prieglobsti szaukdamos). Dukrele mano! — Motinėle brai 
gelbėkite mumis.

Mistras. Neateis dievai jumis gelbėti’— (prie kare 
vių). Perskirti anas!

Trys kareiviai pagzokę skiria motiną nii dukters.
Vergės (klykdamos). Susimylėkitej^ susimylėkit 

jeigu esate žmonėmis!
. Kareiviai, atplėszę Verges vieną nu kitos, du laiko motiną, o vien 
su Spanheimu dukterį; vergės klykdamos stengiasi isztrukti.

Mistras (prie kareivių). Veskit tą seną raganą.
Senoji vergė (stumiama kareivių). Piktadėjai! a 

plėszėte kūdikį nū szirdies motinos, kad jums Aklytis 1 
dvasias iszplesztų.

Kareiviai iszvelka klykianczią motiną.

menį, o ne szirdį, dėlto ir patys pavirsk i te į akmenis, o ak 
jųsų tegul neregi žaizdro dangaus ir gražios žemės.

Spanheimas (prie vergės). Nesiblaszkyk, balandėl 
paprasi. — Kaip tavo vardas?

Jaunoji vergė. Verge esu — vardo mano niekados 
nežinosi.

Mistras (prie kareivio ir Roberto), 
grapo paszėtrę.

Spanheimas. Atidėkite mergaitę mano tarnams, a 
pats tūjaus ateisiu. ' -

Kareivis ir Robertas iszveda klykianczią vergę.
Mistras. Per daug nožmi pagonė — nežinau, aę pai 

džiaugsi isz anos.
Spanheimas (spausdamas Mistro ranką). Už pave* 

mą man tos gražios vergės dėkavoju tav, mylimas prietelia 
— Asz aną tūjaus prijaukįsiu, o po kelių dienų 
manęs atsitraukti. (Jūkiasi). •

Valandomis isz tolo girdžiami inuszimas maszinu 
pilies murus ir klegėsis daugybės žmonių.

Mistras (klausydamasi). Musiszkiai
griauti pilies murus. Už trijų dienų szventos Velykos, — 
kiūs, kad ant Kauno griovėsių apvaikszcziosime Vieszpacs 
prisikėlimą. ;

*) Aklytis, vodijanti žmonėms pikta dvasia.

; (Dar neviskas).
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Szis tas

— Atsimenu vieną girtėklį, 
katras neturėdamas už ką ger
ti, dirbdavo žydams visokias 
klastas, idant degtinės stikle-

Vieną kartą, isz karezemos 
žyduką pagavęs, pradėjo per 
laukus lėkti, žydukas szaukti, 
seni žydai pradėjo vytis, bet 
kur ežia tav aną pavysi: buvo 
taip greitas, kad tik su arkliu 
galėtumei jį pavyti. Vasarą, 
o tankiai ir* žiemą valkiojosi 
tas girtūklis be kepurės ir ba
sas, o buvo greitas, kaip kur
tas. Kaip tėvai, jiems vaiką 
pavogus, pradėjo vyti ir ant 
jo szaukti, kad vaiką atidėtų, 
tai anas klausė: ,,ar dėsite

— Dėsime, tik 
O kada

Uv^vUlvJi ))

Abromkį atidėk!“ 
žydai, vaiką atėmę, nenorėjo 
jam degtinės dėti, tai anas 
prie visų žmonių jau rengės 
ant stalo karezemoje užlipęs 
pribjaurįti, tada noroms ne- 
noroms karcziamnįkas turėjo 
magaryežias dūti.

kurie

Apgarsinimai;
— Ant sągiuvių iszdavimo 

Voloūczauako dr-ei paaukavo! vk.i«.■»,.P»iki.i>y..k.
» I DarMzvta Datrliotlszkoje dvasėle nau

P. Sarpalius isz Wanamie‘s 
$loo, buvo $26.50 
dol. 50 c.

Apysakos.
Palangos Juze, linksmi skaitymai ,, 25c.
Kas teisybė tai neinelas puikios apysakėlės

Isz lietuvių gyvenimo 20c.

paraszyta patrijotiszkoje dvasėje pagal 
vengrlszką pono A. isz B. autoriaus 
kn|gutės „Kas teisybė tai ne melas 

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

Moksliszki rankvediiai ir
. y i kitokios knįgos

T? 1 Cl NToxyOCrt"! I Dietuviszka Gramatiką paraszyta
J7UU.OOlkXJCX J.1UVU&U I kunigo Mlkolo Miežinio

Vienatinis, nedėllnis maskollszkaa lalkraaztls I Abėcėla
Amerikoje. Nd 1 d. Liepos iszeina padid|tame I Kl0raentorius lietnvlszkas ’ „ 
formate, kasztuja ant metų *1,50 c., 6 mėn. 80 c., Į Kninga dėl iszsimokinlmo rokundų 
8 mėn- 45 c. ,1 gnjngadėl Iszsimokinlmo vlsasvletlnėekalbos 15c.

Adresas: Russian News, 20 Jefferson str. I Apie buwlmą Diewo „ 
NEW YORK CITY. • | Grleezninkaa priverstas metavotls

Pamokslai apie trusą 
Talmudas ir musų žydai 
Szkala su kalba „ 
Prieezauszrls „

■ Kaip |gytl pinigus ir turtą 
Girtybė
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

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

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

Visokį Abrozėllal su maldelėmis po 5 centus.

v iso 27 25c.
30c.
15c.
25c.

50c.
30c,
15c.
25c.

M

Uždėjęs kromą Pittstone, parda
vinėju viską kurni pigiausiai.

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

|2.25 Ir 2.75c. 
„ • „ *2.00- 
1.50c. Ir 2.00c.

75c.

75c.

75c, 
25<* 
35c. 
25c 
30c. 
20c. 

1.25c.

Kningos
pargabentos.isz užmarės:

Maldų knįgos, 
Aukso Altorius, arba Szaltinis danglazkn skar- 

bu 2.25c., 2.75c., 3 25c., 4.00c., 4.50c., 5.00 ir 5.50c. 
Senas Ir naujas Aukso Altorius 
Garbe Diewuj ant auksztybėe „ 
Balsas Balandėlės 1.25c.,
Kninga giesmių arba Kantlczkos 
150 Psalmu Dowldo karaliaus ant

paveikslo kantlczkų

Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vieszpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo „ „ „
Gyvenimas Marijos „ ,,
Menuo Szwencalausios Marijos Panos 
Sopulej Motynoe Diewo „ 
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais
Gywenimaj Szwentnju, ant visų metų kožnos 

dienos, pirmą, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožną <lal( po ,', „ „

Gyvenimas szv. Benedikto kabro ,, 
Stebuklą! Dievo Szvencz. Sakramente 

įvairios dvasiszkos knįgos, 
Eiliotos arba kelias j maldingą gyvenimą 
Pokills Hzventųjų „ „ „
Iszguldimas metiniu szweneziu 

labai naudinga kningeiė 
Mokslas Rymo kataliku 
Kas yra griekasT „

■Nekaltybė ,,
Vartai dangaus „
Garsas apie bajsybes Diewo 
Kaktas | dangų ,, 
Didžioji nedėlla „
Kaip Sumeniją nnapakajįti ,, 
Vadovas | dangų „ . ,,
Prisigatavojlmas anVsmerczto ,, 
Draugija dėl duszių ,, ,,
LIetuviszkoe mlszios ,, „
Žine apie gydymą ilgų kūno ir 

duszioe, apie Liuterį ir Kalwlna

Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos ,, ,, „ 50c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c.
Apllnkrasztls kun. Petravyczlaus | Vilniaus 

džtakonystėe kuningus 1870 m. „ 10c.
Už ką met lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, gražj kn|gntė kurioje apraazyta 
visi musų prietikiai su lenkais n& pat

krlkszto Lietuvos 5c. 
50c. 
25c. 
40c. 
20c.

75c.
10c.
40c.

50c.
15C.

•t

F »» 
sūdo

n

II

I)

10c. 
15c.

5c'. 
10c. 
25c. 
20c. 
25c. 
10c.

Antanas Olszewskis
, I

Chicago'je užlaiko daugybą visokių kn|gų lletu- 
vlszkų, lenklszkų ir angliezkų ir pardftda labai 
pigiai,

Taipgi pard&da farinas, lotus, namus, saliūnus, 
grosernias Ir t t. Parduda szlfkortcs ant geriau
sių laivų. Siunczla pinigus | visas szalis svieto. 
Viską dirba dėl lietuvln|kų k&piglaueiai.

Taip pas JĮ galima gauti visokių maszlnukių dėl 
drukavojimo groin atų. O dabar pirko sav locnal 
drukarnią, kur iszddda laikraszt| .„Lietuva" Ir 
drukavoja nekurtas kn|gas, konstitucijas, tikietus 
ir 1.1. Adressas:

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

arba | rėdystų Lietuva, IMI Court, Chicago, Ill.

— Arti Resiainių per lenk
metį p. Nor. buvo suimtas ir 
į Sibyriu iszsiiįstas, o jo pati 
rūpinosi Resiainiėse dėl jo 
iszvalnijimo. Spraunįkas ge
rai aną pažino ir jai naujiena 
pasakė, kad dabar atėjo uka- 
zas, kad tie visi ponai
prie maiszto prigulėjo turės 
savo dvarus pardėti, o 
jų ir jos vyro dvaras tai ka
lei n ai paeina ir kad tiktai 
maskoliai bei vokiecziai galės 
an ės pirkti. Taigi ponia Nor. 
anam spraunįkui taip atsakė:

— Mums lengviausbus par
dėti, kaip jums nupirkti, nės 
pas mumis yra dvarai, o pas 
jus nėra pinįgų?

tarpe

10C. 
50c. 
20c. 
30c. 
20c. 
35c. 
20c.
5c. 

20c. 
50c. 
50c.
5c. 

10c

1.00c.

Žaltys.

Klaidu atitaisymas.
N 29 „Vienybės“ ant pusi. 

352 8 pirmos eilutės turi sekti 
paskui žodžius „kupos isz 
llazleton‘o“.

Žlponas bei žiponė „ ,,
Žirgas Ir vaikas ,, „
Vytautas didis Lietuvos kun|galksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis „ 
„Auszra" ketnrių metų pulkl&se apdar&se 

po *1.25 kninga, visas perkant

Knįgos pottiszkos.
Senkaus Jurgis „ <, „
Vltollorauda, pulkus poemaUb Isz 

senoyės lietuvių gyvenimo, 2 knįgos 
D&nelaįc#io pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas „ „
Tėvyniškos giesmės 
J&kąupoe dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvyų*ipių giesmės

Pirmutinis degtinės varytojas paiki komedija 10c.

o

»>

H

Bzjtsrijsraos
Z0CN08 SPAUSTUVĖS.

Bodas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczių 
paraszytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „ 1,00.1
Europos Istorija su žlamlapials ' 50 ct. . 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemalczių Motiejus Valanczlaupkas, 25 ct. 
Ponas Bartkus, parąsztfkun. A. Burba, 20 ct. 
Dievaitis, apysaka szioe gadynės įl,00 ct 
Apteka Diewo ,, „ „ r„ ,*1,00.
Aukso Verszls, labai pulki drama „ i 20 ct. 
Boleslawaa arba antra dalis Genowefos 30 ct. 
Du pujkus apraazymaj apie nedorybe žydo

Ir piktą augynimą! wajku ,, „ *1,00.
Historije gražios Katrukos ir jos wysokl atsy.

tyklraaj „ „ „ „ • „ 10 ct.
Historije apie gražų Magelona, duktery kara-

iaus isz Neapoio ir apie Petra karejwi 40 ct. 
Historije isz lajko Francuzkos wajnos Afri

koj ,, „ ,, ,, 30 ct.
Istorija Septynių Mokintojų ir

* Lietuvio Sapnas 50c.
• 80 ct. 

kankinimas
50 ct. 
10 Ct.

Vyrai! vyrai!
Kurio norite gauti© katalogą lie

tuviszku knįgą ir parsisiųsdinti sav 
laikraszczius ir knįgas isz Tilžės, tai 
raszykito 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. Nprint gautie ka
talogą, reikia įdėti į gromatą marke
lę pacztavą už 5 centus.

Jo adresas toks:
Lietuviszku knįgų prekystė.

Mathias Noveski.
|TILŽEJE-TILSIT

Goldschiniede str. 8 GERMANY.

H 
dėt pujkiu

75 et.

Jurgis Mlloslawskls „ „
Juozapas Konluszewskle arba 

Unijotu po waldže maskolaus 
Konstytucyje del darbininku 
Namelis pustelntko paraszytas 
VLtetuwnlku ,, ,, ,, „

Nedorybes Kymo Ciesorių, historije isz lajko 
ponawojlmo Nerono ,, ,, ' ,,

Eujkus apraszymaj tikru atsytlkimu isz 
wajnos 1863 metu ,, ,, ,,

Prawadnikas angelskos kalbos neabdar. 
o abdarytas ,, ,,

Pujkus apraszymas apie Lietuvą „
Rinalda Klnaldinae
Senowee apraszymas apie Duktery Pilypo 

Karejwlo „
Sumyszymas arba bajme tūry dydeles akis 

Tykra tejsybe ięz Suwalku gubernijos 
Szwlesa Diewo ,, „ ,, „
Tltkus Persų Karalius, 
U žsy s tanawl k ant to geraj
Witaalr Korynna historije |sz lajko

klojimo Bažnyczios 8. per Deoklecljana 95 ct.

80 et. 
C/.MU 
40 ct.
•1,00 

•1.25. 
|l,oO.

*1,50 et.

50 et.

»»

15 Ct
65 et.
25 ct.
50 et.

perse-

ISTORIJA Kataliku Bažnyozios 
4.00c. Igaunama yra pas Rev. A. Burba 

I Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
1 pas Rev. P. Abromaitį .Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztuja $loo.1.25c.

15C.
10c.
5c I Jolm ZVI. Carr

10c 1 Patronas (advokatas) provų. Oflisai:
10c-1 McAlarney Block, Plymouth, Pa.
40c: 15 S. Frankia St., Wilkea-Barre, Pa.

Nevienas laiszkas atėjo į „Vieny
bės” redakciją su užklausymu apie 
„drukavojamą” masziną. Pakakin
dami savo tautieczių praszymus' 
„Vienybės” iszleistuvė padarė sutar- 
‘i 8,> The Crandall Machine Co.,

Groton’e, N* Y., U. S. A.
Kuri tai kompartija apsiėmė padary
ti dėl savo” Typk-Writek Cilinderį 
su lietuviszku alfabetu pagal naują 
raszlįavą. Norintis turėti „drukavo
jamą” masziną geriausio fasono, ku
ri kasztuja 50 dolerių, tesikreipia į 
mus REDAKCIJĄ, arba į fabriką 
tų maszinų, kurio adressas:

The CRANDALL MACHINE Co.,
o

$




