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Visokių pragumų griebiasi 

mųsų nevidonai maskoliai dė
lei’ Lietuvos sumaskolininio, 

kiekvienas be 
>z tėvynės vis 
, jog tą ir

nias-
N. 15

panaikinimo; 
veik rasztas is 
pranesza mums 
tą iszmyslįta dėlei apsunkini
mo ir taip sunkaus, iki gyvam 
kaului mums daėdusio 
koliszko jungo.
„Apžvalgos“ (pusi. 118) skai
tome apie priverstiną beveik 
kemszimą maskoliszkų litera- 
tiszkų szlamsztų mųsų vaiku- 
cziams, o taipogi jog ėariszka 
valdžia nepasiks.kįdama tūmi 

jaunūmenės ap
rengiąs! įrengti 

vadinamas „narodnija 
(skaitinyczias dėl 

priverstiniu 
kvailinimu,

czytalni“

mi (be abejonės su pagelba 
„knuto“) žmonės ir burliokas 

„russkoje die

savę įpainioti 
meszkinų ža- 
jeigu mes su- 

ant to masko
nemislysime

gali būti lietu- 
ietose, kur dar 

mus1

populiariszkas lekcijas, platį- 
dams mokslą ta p, kaip jį tei
kiasi pripažįti 
lo“, t. y. maskolių reikalai.

Žinoma nedau 
si ras, kurie dus 
į tokius sziaurės 
bangus, vienok 
vis neatbosime 
lių užmanymo, 
jam paaiprieszyti, tai isz to 
nemaža blėdis | 
vystei, ypacz v 
mažai yra padplatinę 
tėvyniszki rasztai ir neįsiszak- 
nijusi tautiszka sąmonė. Ka
da privis it raėszlo ųiaskolisz- 
kų knįgapalaikįų kokioje api- 
gardoje, vienas kitas beskai
tydamas jas gali ir įtikėti jose 
patilpusiųms melagystėms, pa
maži persiimti burliokiszka 
dvasia.

Idant į niekui paversti tąjį 
maskolių nauj
,,Apžvalga“ rodi j a, kad „kiek
vienoje parapij 
niejie lietuviai 
arba kožnas atskyriai, pirktų 
lietuviszkas knįgeles ir dalįtų 
jas ukinįkams dykai (veltui)“. 
Pritardami tam užmanymui 

ą užmanymą,

oje turtinges- 
susidraugavę,

primename, ar nebūtų gerai 
įvykdįti ir p. Vėžio užmanymą, 
beje įsteigti placzią tautisz- 
ką organizaciją, kurios cent
ras t. y. vyriausioji valdžia ga
lėtų būti užrubežyje, kad ir 
Amerikoje ir kurios siekiu 
butų platinimas ir dalinimas 
už dyką žmonėms lietuviszkų 
laikraszczių ir knįgelių. Tam 
dalykui žinoma reikia nemaž 
to, ko mųsų tautiszkiems rei
kalams visada trūksta, t. y. 
pinigų, reikia taipogi ir sutar
ties, vienybės, kurių mums 
vargszams taip pat beveik sto
koja, kaip ir pinįgėlių. 
Svarbumas bet tojo užmany
mo dėl lietuvystės labo gali 
nors kiek praszalįti vienybės 
stoką, taipojau paragįti ge
idaus pasilaikanczių tautieczių 
bei pp. iszdavėjų dosnumą, 
o užsiėmus isztikrujų tūmi da
lyku, per piknikus, balius ir 
kitokius pragumus galima bu
tu szelpti tokios draugystės 
iždą. Draugystei geriausiai 
butų pagal mus nūmonę dilti 
Daukanto vardą ir szįmet, su
kakus 100 metų nū gimimo 
to mųsų „vargo pelės“, nenu- 
ilstancziai triususio ant tėvy- 
niszkos dirvos, geriausią jo 
pami navoj imą tokiu darbu 
padarytumėme. Daukanto 
draugystė turi būti grynai 
tautiszka, visūmeniszkai lietu- 
viszka, t. y. neprivalo jijė 
tapti jokios partijos įraukiu:* 
tada tik galima butų prana- 
szauti jai pasisekimą.

— 28 d. Spalių mėnesio su
kaks 100 metų nū gimimo 
mųsų svietiszkos literatūros 
tėvo - Simano Daukanto, apie 
kurį „Vienybės“ skaitytojai 
nesykį girdėjo ir turėjo pro
gą apsipažįti nors su nekurtais 
jo rasztais. Taigi iszpultų 
mums kūiszkilmingiaUs, kur 
tik galime, apvaikszczioti tas 
sukaktuves. Plymoutliiszkė 
Volonczausko draugystė jau 
nutarė isz visų pajiegų rupįtis 
apie atsakantį tos dienos pa- 
minavojimą; ir kitur lietuviai, 

o ypacz draugystės su prakil
nesniais siekiais privalo sekti 
tą paveizdą. Be abejonės ir 
mųsų laikraszcziai visur aura- 
gįs lietuvius apvaikszczioti tą 
jubilėjų ir pasirupįs suteikti 
savo skaitytojams kūaiszkiau- 
šią supratimą apie Daukanto 
gyvenimą, darbus ir nūpelnus 
dėl lietuvystės.

— Atsitraukdams nū reda- 
gavojimo „Vienybės“ szirdin
gai dėkavoju visiems tiems, 
kurie savo rasztais, laiszkais ir 
draugiszkoms rodoms paleng
vino mano darbą ir padėjo ge
rinus atlikti mano priderystes. 
Tiems kurie dėlei „sav žino
mų priežaszczių“ anot priežo
džio „drumstė ir drumsczia 
vandenį“, apsunkina tik darbą 
ant tėvyniszkos dirvos, linkiu, 
idant susiprastų negerai darę 
ir savo prigimtus privalumus 
sunaudotų vien dėlei tėvynės 
labo.

Antanas Milukas

Atsiszaukimas.
Laikrasztije „Free Russįa“, 

organe maskoliszkųjų liberalų 
Amerikoje N 1. Vol. IV skai
tome :

Visiems Maskoliams, Lenkams, 
Lietuviams, Žydams, Suomiams 
ir kitiems buvusiems Maskolijos 
caro pavaldiniams.
Broliai ukėsai ir vienzeiniai.

I

Iszdavimo sądora su Masko- 
lija dabar yra įvykusiu faktu 
ir tapo mus žemės įstatu. 
Mųsų vadžia padavė pagelbos 
ranką maskoliszkam despotiz
mui. Tradicijiszkos nūsėdos 
(principai), jog szi žemė yra 
prieglauda visoms politiszko 
ir tikėjimiszko persekiojimo 
aukoms tapo paaukautos ant 
diplomatiszkų meklerysczių 
aukuro ir maskoliszki sznipū
kai pasirengę yra pastoti ne- 
praszytais svecziais amerikie- 
czių namūse.

Su virszum szesziš metus 
paslaptai tarinėjosi Maskolijos 

caias su mus-valdžios repre
zentantais; Amerikos liaudis 
niekad netikėjo į įvykimą su- 
tarmės, kokia apgarsįta 5 d. 
Birželio, pastarosios-gi demo
kratijos reikalu buvo veikti 
pritaikini liaudies norams; 
Senatas prie republikonisz- 
kos valdžios pripažino •sądorą, 
republikoniszkas prezidentas 
ant jos pasiraszė, demokratisz- 
kasis-gi prezidentas tąjį suta
rimą iszsiųntė į Maskoliją ir 
apgarsino ir dabar-sądora yra 
įstatu, kurio privalo klausyti 
szios laisvos respublikos ukė
sai, arba kuris jųjų varde bus 
galę turincziu.

Broliai ukėsai! dar jus ge
rai atsimenate maskoliszką 
despotizmą, kiekvienas jus pa
jutote jį asabiszkai. Jus pa
tyrę esate kan ežias, kurias tu
ri nukęsti kiekviena tauta, gy
venanti maskoliszkoje impe
rijoje.

Szalis, kuri pagal plotą, 
prigimtus privalumus, turtus 
galėtų maitįti visą’ Europą, 
autokratiszkos caro valdžios ir 
jo prisilaižytojų privesta tapo 
prie kraszto ekonomiszkos 
pražūties.

Su viražu m jau szi nitas me
tų kaip Lenkija, Malorusija 
ir Lietuva alpsta po cariszkų 
satrapų jungu, kurių vienįtėliu 
siekiu yra panaikįti su ugnia 
ir kalaviju neprigulmės dvasią, 
dar tebegyvujanczią krūtinėse 
tautų, kurios kada tai džiau
gėsi laisve.. Patrijotizmas, 
prigimta kalba ir tikėjimiszka 
tolerancija yra mindžiojami 
po kojų russif ikacijos.

Sumijai (Finlandijai) lai|\- 
sningai yra atimama savval- 
dystė, pripažįta jai per sądorą 
ir mąskoliszkų carų po prisie- 
ga pažadėjimą.
/ Žydams yra atimamos pri-/ 
gimtos ir žmogiszkos tiesos ir 
jie yra būriais vejami isz že
mės, kur gimė jų bocziai ir 
prabocziai.

Bet negeriaus yra ir paczios 
didėsės Maskolijos gyvento
jams. Tamsus ir badu mirsz-
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414 Vienybe
tantis maskoliszkas ukinįkasj 
ai mantija po du kle,rinkių ir 
biurokratiszkų parsidavėlių 
virszinįkų „knutu“.

Kas, tada, gali vadįti savę 
Maskolijos liaudies ir tų per
sekiojamų tautų reprezentan
tu? Isztikro ne tie, kurie tą 
szalį spaudžia ir į prapillenę 
varo, ne konsulai, ne diploma- 
tiszki agentai ir caro nusam
dyti sznipukai! Mes masko- 
liszki isztremtiejie, iszguiti per 
ttis pasibaisėtinus Maskolijos 
despotiszkps autokratijos per- 
sekiojimu^, mes esame tikri 
Maskolijos liaudies reprezen
tantai ir mes varde jų kalbė
sime.

Jfųs yra apie du milijonai 
Amerikos Suvienytų Valsti
jų ukėsų! Mes galime reika
lauti pripažinimo ir sykiu su 
Amerikos liaudžia, kuri pakė
lė pasibjaurėjantį ir protesvo- 
janti balsą priesz tą begėdin- 
gą sądorą, mes privalome ru- 
pįtis perti krįti savo senato
rius, jog amerikiszka laisvė 
dar tebegyvtiją ir jog Nepri- 
gulmės Apgarsinimas neyra 
negyva raide.

Itiszkitės, broliai ukėsai, į 
kūpąs ir rupįkitės, kad jūsų, 
protestai butų girdimi Wa
shington^ Kapitolije !

Praneszki te politiszkoms 
partijoms, jog buvusio masko- 
liszko pavaldinio, o dabarti
nio amerikiszka ukėso nei vie
nas balsas nebus atidutas už 
vartiją, kuri nepatalpįs į savo 
programmą begėdiszkos sudo
ros su Maskolija panaikini
mą.

Reikalaukite nti savo sena
torių, idant jie sekanczioje 
Kongresso sessijoje pasirupįtų 
apie panaikinimą tos sądoros, 
pritaikiui padarytai pasargai.

Szi neteisinga ir pasibjaurė
tina sėbrystė su despotizmu 
ttijaus turi būti panaikįta; 
sūnūs szalies užgimusios isz 
revoliucijos negali szelpti ti
rono, kuris anot pono Pow 
derly‘o žodžių „badu marina 
savo pavaldinius, mindžioja 

po kojų dorybę, gtidą, narsą 
ir laisvę“.

Suvienytos Valstijos Ame
rikoje gali varde liaudies su
daryti sądoras su civilizavoto- 
mis szalimis ir rasi ateis va
landa, kada szios laisvos res
publikos liaudis pasiraszys 
ant sutarmės su Laisvos Mas
kolijos liaudžia, bet niekada 
su Maskolijos autokratiszku 
siaubunu!
Maskoliszkai — Amerikiszkos 
Tautiszkos Ingos

Iszpildantis Komitetas.
Draugystės, kliubai ir pa

vienės žmogystos, pritariantis- 
jie panaikinimui sądoros su 
Maskolija szirdingai užpraszo- 
mi korespondavoti su M. A. 
T. Liga. Adresas:

R. A. N. L.
93 Nassau Street, Room 204

N. Y.City.

Isz Lietuvos.
— Senapilė. 30 d. Liepos 

buvo visur diedelis vėjas; me
džius lankstė, stogus apsziur- 
pino. Tas da butų nieko, 
tik nevisur taip lengvai apsi
ėjo. Neužilgo dagirdome,
kad tą dieną vieno sugriovė 
kltiną, kito tvartus, o^da kito 
beveik visas triobas. Mat, 
kitose vietose buyo tik pa
prastas didelis vėjas, vienu 
rtisztu perėjo baisi viesulą 
(uraganas). Toji viesulą ei
dama szalia Senapilės Kauno 
linkon daug blėdies pridirbo: 
medžių iszrovė ir nulaužė be 
skaitliaus, trobų szauniai su
laužė. Kiek ji blėdies padarė, 
galima isz to suprasti, kad tik 
dviejtise kaimtise Pataszinėj4 ir 
Triobiszkitise (Senapilės pav.) 
sugriovė 19 triobų, daugiausiai 
vis kltinų. Rugiai visur jau 
nukirsti, didelė dalis miežių 
taip-gi jau ant szono, reiktų 
viską vežti į kltinus, o ežia 
daugelis jų sugriauta. Tikra 
nelaimė! Nukentėję ukinįkai 
sako, kad jiems butų tik pusė 
vargo, kad toji viesulą butų 
pasiszvaisczius nors mėnesiu 

pirmiaus: butų galėta paspėti 
kada sutaisyti kltinus ir javus 
vežti, o dabar dėkis, žmogau, 
kur nori. Neskaitant tų me 
džių, ką iszlaužė girioje, viesu
lą privertė ir aplaužė labai 
daug jų paplentėj4, einanezioj4 
ant Kauno, nės daugiaus — 
mažiaus ir viesulą toje link
mėje ėjo.

Da pirmiaus priesz viesulą, 
nės priesz szv. Magdeleną tą
ją pėtnyczią (21 d.- Liepos) 
Prūsų parubežije buvo smar
kus ledai, kurie labai javus 
iszkapojo, taip kad kur jie 
perėjo beveik per nunokusius 
javus, tapo viskas is^naikįta, 
lyg žąsų nulesta ir iszlaužyta. 
Bus vargingi metai tiems ūki- 
nįkams. Tik tiek laimė, kad 
ledai perėjo siaura, nors gana 
ilga jūsta. Ledai įie perėjo 
per’laukus Bajoraiczių (Lies- 
tnitstvos gm., Naumiesczio 
pav., nusitęsė ant Sintautų 
linkon, tolyn vis labjaus ma- 
žįdamiesi. Sako, kad Prusti- 
se tie ledai ėję daug placziaus 
ir daugiaus blėdies padarę.

Javai pas mus visi dailus, 
tik paszaro menkai* Prustise 
pievos da menkiaus žėlę, taip 
kad reikalaudami į ten daug 
szieno, Prusai geras prekes 
už jį moka. Taip, Visztytije 
už centnerį szieno moka po 1 
rublių ir 40 kap., kada der* 
lingtise mettise už centnerį 
szieno vidutiniai 
tik po 90 kap.
toliaus da labjaus pakilsianti 
prekė ant szieno. Girdėti, kad 
kitose vietose ir dabar daug 
brangiaus moką, nės už ne- 
perdidį vežimą ant poros ar
klių net 35 rublius.

Gižuse (Vilkaviszkio pav.) 
vieszi dabar tūlas gudas isz 
Petropilės, mokįtojas. Sako
si, kad atvažiavęs į Lietuvą 
pramokti lietuyiszkai kalbėti. 
Jau pirmiaus buvo isz grama
tikų pramokęs tiek, kad galė
jo beveik viską lietuviszkąi 
suprasti, tik reikėjo jam labai 
isz reto kalbėt; dabar žįmiai 
daugiaus supranta. Jis ste-

mokėdavo
Szneka, kad

bisi, dėlko tūli lietuviai, kaip 
pavyskupė kun. A. Baranaus
kas, turėdami lietuviszkus; 
rankraszczius, nenor atspaudį- 
ti jų. Lietuviai, nežinodami 
tikro jo sieko, su kuritim jis 
atvažiavo į Lietuvą, perdaug 
atvirai nekalba su jtim apie 
viską.

Maskoliai savo armijai da
lina dabar szaudykles naujo 
fasono.

Cholera Maskolijoje neisz* 
nyko, nors nėra szįmet labai 
įsivieszpatavus. Sako, kad ir 
Kaune atsiradus cholera, arba 
bent liga, labai panaszi ant 
>. _ ....

Maskoliai su vokiecziais 
ilgą laiką derėjosi tarp savęs, 
kaip viens kitam pamėžįti 
muitą už vežamus per rubežių 
daigtus ir tokiu budu paleng- 
vįti gyventojams vienos ir kitos 
szalies. Tiktai jų tas dery
bas, kaip tai sakosi, szuva ant 
vtidegos nunėszė: vietoje susi
taikyti, susipyko, vietoj* pa- 
mažįti muitą — padidino, vie
toje palengvįti gyventojams — 
da labjaus apsu'nkino. Kaip 
maskoliai, taip ir vokiecziai / 
padidino nti seniai uždėtus / 
muitus ant 50 procentų. Tas / 
turės skaudžiai atsiliepti- ant 
mųsų. ukinįkų, ypacz kad kk- 
czyžė pasididino ant tokių da
lykų, kaip javai ir rkliai. 
(Už kiekvieną arklį 
kių). Kitų gyvuliu, kaip 

 

galvijai ir kiaulės,/Prūsas vi
sai neprijima. Visi tikisi, 
kad szįmet bus ^rangios žąsys. 

 

Tik tiek reijįf pasakyti, kad 

 

skaitlius žąsų Lietuvoje metai 
į metus m inasi pertai, kad 
vis daugiaus ukinįkų paliauja 
laikę žąsis dėl stokos gąnevos. ■

Taip-gi valdžia maskolių 
nusprendė dažiurėti, kokius 
javus jų prekėjai į užrubežį 
siunezia. Prekėjai paprasti
nai tik žiuri, kad daugiaus už
pelnyti ir visai nesirūpina, 
kad iszvalyti gerai javus, o 
veža jtis su visokiais sziuksz- 
liais, per ką toki javai yra 
niekinami ir tur jų nupulti

0 mar-



prekė. Dabar valdžia atkrei
pė ant to savo akį ir nubaus 
tAs prekėjus, kurie neiszvaly- 
tus javus vež į užrubežį.

Tarp kitų naujienų isz sza
lies rundo girdėti,kad neužilgo 
perdirbs gmino (valscziaus) 
sudus. Valezcziaus sūdai pa
siliksią, tik busią aiszkiau 
parodytos pareigos lovinįk
rasztinįko ir busią pataisytos 

 

kitos blogos pusės tų šūdų. 
Kas-žin, ar mums lietuviams 

 

iszeis ant gero tas pertaisymas.

r

— Szilalių parapijoje Že 
maicziAse dabar I neseniai suė
mė Pridįkį, 
nes buvo 
liams s 
arklius 
mo m 
vo, 6 nulupą

uris keturis žmo- 
muszęs ir"28 ark- 

nulupęs. Anas 
I rublių vertu- 
>, ar užmuszda- 
ik irą szalin ei- 
i judu baisias 
Tarpe jo pik- 

tadėjysczių baisiausią apsaki
nėja, kaip apie Kolainius, 
Szaulių pav., vienos bobos na 
mus iszplėszė, ją paczią užmu- 
szęs į peczių įlęszo ir triobą 
uždegė.

Liepos menesyje czia viešn
ios ir perkūnijos buvo. Apie 
Kretingą (Tel. pav.) kelis te
legrafo stulpus perkūnas sus
kaldė, daugel medžių po misz- 
kus iszlaužė, taip kad kitur 
kelius užvertė. Vis tai labjau- 
šia 80 d. Liepos atsitiko. Tą 
dieną Plungėje (Telszių pav.) 
kryžių su bone į)A bažnyczios 
nusuko, nū magazino stogą 
nuplėszė o vienam gaspado- 
riui nd daržinės stogą viesulą 
lyg kepurę nuėmė ir ant lau

Vis tai tame

— Sodos, Krupiu ir Kur- 
szėnų parapijose (ŽemaicziA- 
se) kurnekur ledai | perėjo ir 
langus iszdaužė 
laike atsitiko.

Isz Telszių į Palangą tanc- 
meisteris Skulskis atvažiavo, 
idant czia szokimb jaunAmenę 
mokįti. Vyrams už 
reikia mokėti 7 
torims 5 rubliu

mokslą 
rublius, o mo- 

s. Vargu vie*

Lietuvininku
nok tas ausidfts, nės pirma 
kad vyrų ant to akvatnių yra 
vis mažiau ir mažiau, o antra, 
kad jųir taip vis mažiau yra.

fotografas atvažiavo, kuris 
Zobernalių natnūse savo pa- 
^zėtrę isz lentų stato.

Garlaivis „Phoenix“, ku
ris Liepojo ir Palangos tarpe 
irklauna, gali su savim 12,000 
pūdų vogos paimti. Daugel 
vietų isz Žemaiczių per tą gar
laivį isz Liepojo tavorą gau
na, nės vežimas vandeniu yra 
pigiausias. Ir taip czia į pa
jūrį Palangoje į garlaivio ma
gaziną daugel padvadų isz 
Darbėnų, Kretingos ir isz ki
tur ateina. Isz Palangos į 
Liepoją grovo Tiszkaus ply- 
tas ant garlaivio visad veža.

— Vilniuje daktaras Hen
rikas Dimsza miesto kliube 
lenkiszkai su maskoliais kalbė
jo, nors tie perėsrginėjo, idant 
tas liautųs tokį zbitką daryti. 
Anie prie jo kalba maskolisz- 
kai, o tas prie jų lenkiszkai ir 
taip per visą vakarą. Ant ry
tojaus policija dažinojusi liepė 
jam sztrūpos už tą pabraji- 
jimą (?!) 400 rublių užmokė
ti; tas mislydamas, kad Petro- 
pilėje ant apelacijos tą bylą 
laimės Vilniuje pinįgus užmo
kėjo, bet apsigavo, nės Petro- 
pilės urėdnįkai jam teisybės 
nepripažino ir pinįgai pražu
vo. Dabar valdžia po visą 
Lietuvą apgarsino ir ponams 
pasiraszyti liepė, kad vieszai 
lenkiszkai nekalbės. Žinoma 
czia maskoliai turi ant mislies 
savo raaskoliszką kalbą pra
platinti, lenkiszką drausdami, 
bet mųsų bajorai ne kvailiai 
yra, sudūmojo 
tuviszkai savo 
Kaip tai sako: 
kuris ant gero 
ti vėl Vilniaus \ 
ventoj ai 
nemoka, nės jų kraszte gu
diszkai (bielorusiszkai) žmo
nės kalba, ketina tą kalbą 
maskoliams ant piktumo var
toti, Sziokiu budu maskoliai

daugumas lie- 
tarpe . kalbėti.
nėra to blogo, 

neiszeitų. Ki- 
gubernijos gy- 

kurie lietuviszkai

galės netiktai lietuviszką, bet 
ir gudiszką klausymą pakelti. 
Sako, kad nekurie bajorai pa
rodė norą po proslemu (tai 
yra gudiszkai, bielorusiszkai) 
kalbėti. ‘

Kaune, kunįgas Norbu- 
tas kelis liudinįkus apskriczio 
sude lenkiszkai saikino; už tat 
prie jo valdžia prikibo ir 
sztrApą uždėjo, sakydami: 
„kodėl prisiegą ne lietuvisz
kai, o lenkiszkai iszguldinė- 
jai“.

General-gubernatorius Or- 
ževskis Vilniuje nors tokį pat 
kaip ir Kochanovas paszėlimą 
varo, bet karts nū karto moka 
ir populiariszku pasirodyti. 
Sztai, nei vienas vyskupas ne
gali nei žingsnio be guberna
toriaus valios daryti. Taigi 
kad klierikus szventyti reikė
jo, Vilniaus vyskupas prie 
gen.-gubernatoriaus atsigręžė. 
Gubernatorius atsakė: „o kas 
man rupi, jeigu vyskupui kar
tą szventyti į kunįgus yra da- 
leista, tai nėr ko manęs nei 
klausti?“ — Czia vėl niekur 
prie Kochanovo katalikams 
nevalia buvo jokios vadžios 
tarnystės užimti, bet kada gu
bernatorius mėgindama gene- 
ral-gubernatoriui Orževskiui 
vieną kataliką ant urėdnįko 
rekomendavojo, tai tas atsakė: 
„O kas man darbo! jeigu jau 
kartą gubernatorius atrandi, 
kad ans ant tarnystės yra at
sakantis, tai kam czia manęs 
klausti?“

Kaip žinoma Maskolijoje 
caras yra pravoslavnos cerk
vės galva, bet nevisi archije- 
rėjai nori pripažįti, idant ca
ras, kuris yra tiktai savo baž- 
nyczios sunumi, nepaszvęstas 
ant to būdamas ir jos galva 
butų. Taigi archijerėjų ir 
popų tarpe atskalųnystė da
rosi, kuri carą nenori už savo 
bažnyczios galvą pripažįti. 
Maskolių tarpe netiktai svie- 
tiszki, bet ir dvasiszki žmonės 
(popai) atsirado, kurie už vie
nybę su Roma pradėjo stoti ir 
su popiežium vienybės reika-
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lingum\ pripažinti. Sztai atsi
rado, kurie tame dalyke knį- 
gas raszinėja:

1) Solovjev Vladimir. Re- 
ligijoznije osnovi žizni. (Tikė- 
jimiszki gyvenimo pamatai).

2) Solovjev Vladimir. Dog- 
maticzeskoje u’azvitije cerkvi 
(Dogmatiszkas Bažnyczios už
augimas).

3) Solovjev Vladimir. Na- 
čionai n i j vopros v Rossyji. 
(Tautiszkas klausymas Mas
kolijoje).

4) Astaszkov. O glavenstve 
Papi i proischoždeniji svia- 
tolio Ducha. (Apie popie
žiaus pirmystę ir Dvasios szv. 
paėjimą).

5) Kniaginia Volkonska- 
ja. O cerkvi. (Apie Bažny- 
ežią).

Pravoslaviszka kunįgija 
jauezia, kad su popiežiumi su
siėjus neprigulėtų nd caro, bet 
nū savo sinodo. Augszcziau 
paminėtos knįgos kūne visos 
užrubežije spaudinamos.

Visoje Lietuvoje po mieste
lius ir prie karezemų iszklija- 
vo maskoliai plakatus, kad 
nevalia lenkiszkai kalbėti ir 
pradėjo prie daugumo svieto 
kabįtis. Sztai Zliubinūse 
Kantautų parapijoje, Telszių 
pav. viens bajoras atėjo į k ro
mą arbatą pirkti ir su kromi- 
nįku lenkiszkai kalbėjo. Už 
tai aną apsztri Apavo. Vil
niaus pirkliai burliokai bijo
dami nustoti pirkėjų, kurie 
kAdaugiausiai lenkai yra, pra- 
szė general-gubernatoriaus, 
idant deleista butų su anais 
lenkiszkai kalbėti. Daugu
mas rengiasi vietoje lenkisz- 
kos kalbos Hetuviszką vartoti, 
kad iszvengti neapkenezia 
maskoliszkos kalbos. Sziokiu 
budu tas „ukazas“ prie lietu- 
viszko klausymo Lietuvoje, o . 
prie gudiszko Gudijoje (Bie- 
lorusijoje) galės daug prisidė
ti!

Maskoliai norėdami mokį- 
tinius į maskolius iszversti 
liepė ant to katalikiszkas knį- 
gas maskoliszkai spausti, bet
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jos pravoslavų tarpe paskly- 
dusios nevieną prie katalikys
tės atvertė.

Per porą praėjusių žiemų 
vėžiai po mųsų upes baisiai 
iszsząlo, prie to dar į Prusus 
daugel jų iszvežta. Valdžia 
matydama, kad vėžiai po nė- 
kurias vietas kūne suvisu isz- 
nyko, uždraudė anūs gaudyti.

Per anas audras po daugel 
vietų, o ypacz Kąuszėnų dva
re, Plunges parapijoje, Tel
szių paviete, daugel miszkų 
iszlaužė, stogų nukėlė. Neto
li Plungės vieno gaspadoriaus 
daržinę su 10 vežimų szieno 
vėjas pakėlė, sumaiszė, nune- 
szė ir dar ant tos vietos žemė
je d fibę iszsuko.

Ten netolimais kasžinkoks 
piktadėjas gal per kersztą du 
arkliu su peiliu nudurė, o du 
nudurtus pusgyvius paliko.

Vietiniai lietuviai prakėjai 
dejftja, kad nū turtingų ponų 
nieko pelnyti negauna, nės 
jie czielais vežimais, o kartais 
ir vagonais ant ilgo laiko sav 
tavorus isz didelių miešti^ kai
po tai: Rįgos, Varszavos, Vil
niaus parsigabena, o per tat 
nū vietinių mažai ką perka.

Palangoje vietinės progim
nazijos kunįgas kapelionas 
buvo į klapatą įpūlęs, nės pas 
vieną mokįtinį bekratydama 
vietinė mokyklos valdžia len- 
kiszką dvasiszką knįgą rado. 
Mokįtinis pasakė, kad tą knį
gą dėl pasimokinimo nil ko- 
peliono gavo, per tat anas nū 
tos mokyklos atitolintas buvo.

Atėjo dabar ukažas, kad 
žydų kahalus kasavoti, kuriū- 
se ypatingos žydiszkos rokun- 
dos ir ,,geszeftaitfl buvo varp
ini. <

Isz Senapilės ’(Starapolės), 
Suvalkų gub., viens katalikas 
czinovnįkas į Kauną atvažia
vo ir-ten su visa savo gimine 
pravcslaviją priėmęs į Masko
li ją iszvažiavo, kur gavo vietą.

Gal atmenate kaip andai 
buvo raszyta apie kazokų 
bu ritą ant Dono upės. Taigi 
neseniai dažinojau, kad kaip

Varnelė — yra tai szokimas 
ant vienos kojos, szaukiant 
kran, kran, kran! lyg varna.

Peczius, — kur priėję prie 
pecziaus klausia ir atsako.

Kava su smetanlca. < Eina 
du po ranka susikabinę ir prie 
kitų priėję klausia: „ko nori, 
ar kavos ar smetankos? - Tas 
tur atsakyti ir pabueziūti isz- 
rinkęs. Isz to daugel jūkų 
iszeina, nės gūsiais senam jau
ną reikia bueziūti, o tas nū to 
vengia, arba koks bjaurus.

Pustelnįkas - už durių vyras 
būdamas į duris družgena, 
taigi jo klausia: ko reikalau- 
ni? — Pustei nįkės! — Ko
kios? Tada pasako vardą ir 
toji tur eiti. Arba atbulai 
jnoteriszkė į duris družgena.

Knįgą be antraszo - yra kož- 
nas, kuriam- visokius vardus 
dūda lig ant knįgos antraszo 
beje: Aukso^altorĮus, Žyvatai 
szventųjų, Genių dėdė, ar ki
taip.

Balandį lesinti — atsisėda 
(ant kėdžių į savę atbuli, ir turi 
sėdėdami pasibueziūti, burkū- 

I darni lyg balandžiai ir lyg 
vieni kitus isz burnos szerda- 
mi. • ' . '

Zerkolu būti — tai4 yra isz 
kaleinos prie visų eiti ir kas 
kokį veidą padaro ir paežiam 
reikia daryti. Ans usus suka 
ir tu turi sukti, kad jų ir ne
turėtumei; ans szukūjas, ir tu 
turi szukūtis, nors plikas bū
tumei. Taigi isz to dideli jū-1 
kai iszeina.

Tiltą budavoti
sako, kad reikia prie tilto bal
kių, kits — vinių, treczias — 
lentų ir t. t.; medega isz žmo
nių pribuna. Vieni su kitais 
rankomis besikabindami taip 
atbuli, kad deszinę ranką su 
deszine per alkūnę sukabina, i 
o kairią su kaire. Paskui sa
kydami, kad tiltas pradeda ir
ti, tamposi į visas puses ir til
tą iszardo. I

Avinas. — Czia kožnas sav 
avino dalį aprenka: rieczius, 
kojas, ragus, ausis ir t. 1.1 
Tas kur galva vadinas, sako;!

ten, buntui pirm kelių mėne
sių būnant, dėl visų Maskoli- 
jos kazokų sujudinimo pradė
ta laiszkus raszinėti, vienas 
isz tų laiszkų buvo į Varnius 
(Telszių pav.) atsiųstas. Ka
zokas, prie kurio apie bunto 
pakėlimą buvo raszoma, kad 
tą laiszką valdžia perėmė, isz 
baimės pasikorė.

Prūsų valdžia dėl mųsų ja
vų ir kiaulių muitą dvigubai 
pakėlė, o maskolių valdžia at- 
sidėkavodama dėl visų sveti
mų laivų ir po savo ūstus 
(port) kaipo tai Liepoje ant 
50$ procentų pakėlė, tai yra 
kada pirma katras isz jų už 
vietą ūstoje 15 rublių mokėjo, 
tai dabar 30 rublių moka. 
Svetimtauczių jurinįkai ant to 
labai rugoja.

Po Zemaiczius, o ypacziai 
apie Plungę, žmonės degtinę 
baisiai it burliokai pradėjo 

nų vyskupystėje) neperseniai 
maskoliai norėjo savo priežiū
rą ir ant seminarijos lekcijų 
paplėšti, užvesti tokį inspek
torių, kuris, dvasiszkus mok
slus klierikams iszguldant, ga
lėtų kožnoje valandoje savo 
nosį įkiszti ir savo įtekmę ant 
katalikiszko tikėjimo daryti. 
Vyskupai tenajos buvo už
klausti, ar nelaikytų sav už 
reikalingą ir naudingą, idant 
valdžios inspektorius prie kož- 
nos siminarijos butų; bet visi 
vyskupai atsakė, kad jeigu 
ant to popiežius pristos, tai ir 
jie prieszingi nebus, nės ant 
to yra Maskolijos padarytas 
konkordatas. Bet Liublinoi 
vyskupas kitaip atsakė: „kam 
ežia maskoliams kisztis prie 
mųsų tikėjimo reikalų, kad 
katalikų tikėjimas ml kitų 
tikėjimų prigulėti nenori“. I 
Maskoliai tą už> ginezą paro- 
kavo ir liepė jam 2,000 rublių 
sztrūpos užmokėti. !

Ant vieno žemaiezių susi
rinkimo Palangoje būdamas 
visokioms jų žaislėms (zobo- 
voms) gavau prisižiūrėti:

tens

reikia galvą kirpti. Taigi ki
ti sako: reikia kojas kirpti, 
ragus, ausis ir taip toliau. 
Arba „galva“ kitaip sako: — 
kad reikia galvą skusti, o pa
gal jos kiti savo sako.

Augszcziau paminėtas žais* 
lės yra tai „fantai“ (pakuta) 
prie grajaus, „pacztoriumi“ 
vadinamo, kur apsirikę tur 
tūs fantus iszpildyti.

Kožnas isz grajijanezių sav 
vardą kokios vietos iszsiski- 
riai Palanga, (Žlubinai, Kre
tinga, Liepoj us ir t. t. Visi 
sėdi o vienas su užrisztomis 
akimis, „pacztoriu“ vadinamas, 
gaudo iszszauktus vardais. 
Jeigu szaukia: Žlubinai su 
Liepoju, tai tie turi aut savo 
vietų persimainyti, o tame lai
ke „pacztorius“ turi anūs su
gauti. Jeigu sugauna, tai ant 
savo vietos sugautą pastato, 
o tas turi fantą (tai yra žiedą, 
nosinikę ir t. t.) dūti, už kurį, 
zobovą pabaigus, anas augsz
cziau paminėtas sztukas dirba.

Ar „laiminėjant“ (nū Laime, 
lenkiszkai Žmurki) ar „pacz- 
torių“ grajijant tą, kuris keti
na gaudyti su užrisztomis aki
mis ant vidurio suka, • idant 
negalėtų, kur kas yra, numa
nyti, dainūdami:

Kicy, kidi pjauti, 
Gyvą nelaikyti!
Kraują iszleisti;
Patį nepaleisti.

Kiti vėl veria adatą ant 
bonkos sėdėdami.

Ir Jus Amerikoje laiko tu
rėdami, tą darykyte, o nusi- 
žaidysite.

44.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
Chicago^ miestą aplankė 

didelė ugnelė 25 d. Rugpju- 
ežio; apie 250 namų sudegė ir 
pora žmonių ugnies liepsnose 
iszvydo giltinę; blėdį apskaito 
ant 1 milijono dolerių.

1— Detroite, Mich, policija 
neseniai atidengė platų anar- k



Lietuvininku 417
chistų sftkalbį.
buvo susitarę si dinamitu isz- 
kelti į padange
yra visokios maszinos, perczy- 
styjanczios ir dastatanczios 
vandenį dėl miesto, o paskui 
uždegti miestų 
rili pusių.

Anarchistai

s rumus, kur

isz visų ketu-

Ties Bushwiok^Junction L. 
J. pereitų su batų susimuszė 
pasažierinis trūkis; 14 žmonių 
buvo užmuszta ir daugybė 
baisiai sužeistų.

Amerikos anarchistai isz- 
siuntinėjo į viso svieto anar
chistus paszaukimų, kad pri
būtų 16 dienų 
caga ant kongresso, 
rodavosiųsi, ka
chijų iszkariau d žmonijos so- 
Hdariszkumų“.

Rugsėjo į Cin
ku r jie 

ip „per anar-

'<<?, N. K, 21 
numirė zoko- 

kurs, 
negyveno, nės

d. Rugpjuczio
. nįkas brolis Azartas, 

<nors neilgai te 
tik 45 metus, vįenok pagarsėjo 
kaipo vien‘s isz didžiausių pe
dagogų; paliko daugybę at- 
spaudįtų savo g 
kų rasztų.

iliai mokslisz-

seredos naktį 
praužusi n ft

— Pereitos 
baisi viesulą 
West-Indi jos 
ežiais Atlantiszkojo didžmario 
pridarė neiszpasakytai daug 
bledies ant marių; tik žmonių 
suvirszum 70 ta naktį prigėrė.

daug raszo apie dosnumų ka- 
talikiszko kunįgo V. A. 
Schnell isz Terre Haute, Ind., 
kufis matydamas, jog daugu
mas jo parapijonų kenezia 
beda *bę, sziaip atsiszaukė į 
jfts: „Sunkias gadynes jauezia 
ir mano parapijonai. Asz tu
riu bankoje kiek skatiko, kurį 
užezėdijau per keliolikų metų, 
pridėdama prie to savo pensi 
jų, kaipo Suvienytų Valstijų 
buvęs kareivis, taigi tų turtų 
pavedu savo pavargusiems pa- 
rapi jonams“.

— Weir City‘je, Kas., su- 
straikavus pirm nekurio laiko 
darbinįkams, kompanija į jų 
vietų parkvietė murinus, apsi
ėmusius pigiaus dirbti. Da
bar bet, kada baltiejie darbi- 
nįkai sutiko dirbti ant konb 
panijos padfttų iszlygų, muri
nai tapo atstatyti nft darbo. 
JftdskuriaŲ bet griebiasi už 
ginklų ir su pagelba szaudyk- 
lių nori nedaleisti prie darbo 
pirmftsius darbinįkus; nieko 
bet neįveiks, nės bus priversti 
didesnės galybės trauktis sza- 
lin. Murinama tiems nieks 
nesųjauczia ir teisingai, nės 
nereikėjo jiems savo įsikiszi- 
mu kęnkti sustraikavusių 
darbinįkų reikalui.

tų nedėlių ve kiek sekaneziose 
gubernijose žmonių buvo su
sirgę ant choleros ir kiek mi
rė: ,

Orelsko 677 nauji susirgi
mai, 213 mirė, Padolsko 642 
susirgimai, 214 mirė; donisz- 
kų Kazokų distrikte 498 su
sirgimai, 202 mirė; Kursko, 
296 susirgimai, 103 mirė; Vla
dimiro 156 susirgimai, 52 mi
rė; Maskvos <42 susirgimai, 
29 mirė; Viatkos 47 susirgi
mai, 22 mirė ir t. t.

Petersburge, isz priežasties 
didžio choleros smarkavimo 
vyriausybė užgynė gyvento
jams apleisti miestų; turbut 
bijo, kad miestas nepasiliktų 
tuszczias.

Cholera po visų Europų 
siauezia, tacziaus Lietuvoje 
apie jų dar nieko negirdėti.

— Maskoliszkas randas pas
kyrė 10,000 kariumenės dėl 
rubežiaus dabojimo ir ligsziol 
buvusi sargyba rubežiaus pa
siliks po tvirta kuriumenisz- 
ka priežiūra, kas žinoma, ne 
mažai kenks mųsų lietu visz- 
kiems kontrabandnįkams, par
traukiantiems isz Prūsų dėl 
Lietuvos gyventojų įvairius 
daigtus, ypacz knįgas ir laik- 
raszczius.

— Phil adei phi j oje pereitų 
nedėlių (27 d. Rugp.) nekurie 
darbinįkiszki susivienyjimai 
laikė abelnų meeting‘ų apszne- 

• k ėdami, kaip pagerįti dabar
tinu darbinįkų 

Anarchistai susi-
tinį neužvydė 
padėjimų.
rinkę nemažam 
ko, norėję pak 
tųjį susirinki m 
suaresztavojus 
rėksnį ir paliepus tftjaus pa
baigti susiri 
maiszto nebūvi.

eiti maisztų per 
ų, bet policijai 
vienų didžiausi

ikimų,

Angliszk i laikraszcziai

— Italijoje isz priežasties 
užmuszimo keliolikos italų 
praneuzijos mieste Aigues 
Mortes, apie kų raszėme perei
tame numeryje, įvyksta vis su- 
miszimai n* demonstraęijos 
priesz prancūzus.

Prancūzija pažadėjusi Ita
lijai pinįgiszkai atlygįti už už- 
musztftsius bei sužeistftsius 
italus anose pesztynėse.

— Maskolija. Maskoli joje 
diena į dienų smarkiau vis 
siauežia cholera; didesniftse 
miestftse baisiai mirszta žmo
nės.

Kų galima numanyti, jog 
pati valdžia, kuri stengiasi 
padftti kftmažiausia mirusiųjų 
skaitlių, pranesza, kad perei-

— „Laikrasztije „Russkija 
Novosti“ skaitome:

Liepiant vidurinių dalykų 
ministeriui Vilniaus ir Varsza- 
vos general-gubernatoriai už
imti yra „maskoliszka“ kolio- 
nizacija lietuviszkų gubernijų. 
Nors ir vietiniems ukinįkams 
mažai tebėra žemės, bet visose 
gubernijose talpinami yra 
maskoliszki kolionistai (nau
jokai). Žinoma, vietiniems 
gyventojams nelabai patinka 
tie iszmintingi vyriausybės 
darbai, taigi valdžia priversta 
buvo pasinipįti apie apsaugo
jimų tų naujokų nft lietuvių 
„fanatizmo“.

— Maskoli jo j e Kijevo ir 
Charkovo gubernijose žandar-

mai pradėjo didei daboti visas 
Iftmas, ypatingai studentus, 
jieszkodami pas jfts užgintų 
rasztų, t. y. rasztų spaustų uk- 
rainiszkoje kalboje. Tokiu 
pragumu tavo atidengta labai 
iszsiplėtosi ukrainofilų (Uk
rainos mylėtojų) organizacija, 
kuri karsztai varė pirmyn 
agitacijų priesz maskoliszkų 
valdžių. Žandarai daugybę 
ukrainieczių suaresztavojo. <

Vargdieniai
Pasaka isz tikru atsitikimu penktos ir 

szesztos deszlmties musu amžiaus.
M į/kol-O (r.
(Tąsa.)

Pakilusi nft maldos Kairie
nė, su motiniszka meile ir pa
simėgimu paveizėjo per langų 
į sodnų, kur anos sūnūs sėdė
damas po įsiskėtusia kiaul- 
gruszia, su dideliu užsiėmimu, 
skaitė parnesztų nft varga- 
mistro lotyniszkų knįgų. — 
Smarkiai sulojęs Murzink‘s 
nutilo, o ant kiemo pasirodė 
augsztas senas žmogus, kurio 
suvytęs veidas aiszkino doru
mų ir iszmintį, o noris nasztų 
metų nulenkė jo sprandų, vie
nok tiesiai ir kareiviszkai sa- 
vę užlaikė. — Buvo tai Lau
rynas Zadorskis, kurs kilęs 
isz bajorų, negalėdamas daro- 
dyti bajorystės, užsiraszė į 
odnodvorcus ir pristatytas bu
vo į k ari u menę, o ten gvardi
joje isztarnavęs 25 metus* su- 
grįžo į savo gimtinę; čzia 
vaikszcziodamas po kaimus, 
mokino vaikus ir isz to mai
tinosi. Laurynas buvo Kai
rių prieteliumi ir tankiai pas 
jfts ateidavo, dėlto Murziuk‘s 
pažinęs svetį, vingftdamas 
ftdega pradėjo linksniai szo- 
kinėti, o pamacziusi senelį 
Kairienė, iszėjo jį pasitikti.— 
Viktoras laikydamas rankoje 
knįgų ir meilingai sveik įda
ro as Zadorskį atsiliepė: — ge
rai kad atėjai, dėde, nės su ta 
lotyniszkų knįga niekaip asz 
negaliu rodos gauti, labjaus
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pradėjęs valgyti, užklausė: 
kur tai yra Martynas?

Iszėjo į dvarą atsakė Kai
rienė.

Ar į baudžiavą? — tėra vos 
Zadorskis.

Ne, su reikalu prie pono — 
isztarė Kairienė.

Po kelių valandų pagrįžęs 
isz dvaro Martynas ir pasis
veikinęs su Zadorskiu atsilie
pė: — į patį sykį atėjai, mie
las Laurynai, nės labai man 
esi reikalingas.

Didei džiaugias, kad noris 
vienam žmogui asz persenelis 
esu reikalingas — pasakė Za- 
dorskis.

Tu, Viktorėli, padėk mer
goms szieną grėbti, — sakė 
Kairys sunui.

Gerai, tėveli, isztarė Vikto
ras ir eidamas isz sėklyczios 
užklausė: o tu, dėde, ar
nakvosi pas mus?

— Nakvosiu, nakvosiu, ma*f .'
no tu augytini, ir • rytoj* ryt
metyje iszguldysiu tav nesu
prantamą lotyniszką kalbą — 
atsakė Zadorskis.

Tai dėkui, dėdute, — iszta
rė Viktoras ir pabueziavęs se
niui į ranką iszėjo.

— Vargas mums su tūm 
kūdikiu, trokszta nabagytis 
mokslo, kaip peslis lietaus, o 
mes vargužiai negalime , to 
gaivinanezio vandens jam dil
ti — kalbėjo Kairys.

— Na, meldžiamasis Mar
tynėli, ką ten dvare girdėjai? 
— klausė Kairienė.

— Ką gero girdėsi? - Ponas 
pasakė, kad jam nereikia mo- 
kįtų mužikų, o ponia dar pri
tarė, jogei apszviestas mužikas 
bus maisztinįku ir visą vals- 
ežių supaikys, dėlto inepavė- 
lydamas leisti į mokslavietę 
Viktoriuką, ponas ' galutinai 
pasakė: — Kaip tavo vaikinas 
paaugs, tai jį paimsiu į dvarą, 
už rasztinįką prie javų klė
ties — liūdnai kalbėjo Kairys.

— Dieve, susimylėk! asz 
nenoriu, kad mano sūnūs dva- 
riszku szunimi butų — sudė
jusi rankas isztarė Kairienė.

man vargas su ta c, kuri tan
kiai skaitos kaip k. Matai, 
dėdute, ežia paraszyta: cico- 
nia — gužutis, cymba — val
tis*— tai pagal mano nūmo- 
nės, tur būti reikia skaityti: 
cikonia, cymba, o szuksztu ne 
kikonia ir kymba?

„Tikrai taip, tu mano ba
landėli! Atsilsėjęs asz tav 
iszguldysiu įstatą apie varto
jimą sąbalsės c.

„Dėkui tav, mielas dėdute, 
asz vienas tos lotynystės ne
įveikiu, — isztarė vaikinas, 
bueziūdamas senelio ranką. 
Kairienė pasveikinusi svetį, į 
triobą jį nuvedė, o Viktoras 
su savo knįga paskui senelio 
n usekė.

Sėskis, dėde, sfeskis — pail
sai nabagai, sziądien‘ nema
žas tvaikas ir eiti pėkszcziam 
senatvėje nelengva, — sakė 
Kairienė, sodįdama senelį.

Nieko, matuszaite, kojos 
pripratusios prie eisenos, o se
nas gvardietis, daug sykių bu
vęs ugnije, nelabai bijo tvai
ko, — isztarė Zadorskis.

Nu, meldžiamasis, kur taip 
ilgai buvai, pas mųsų nesilan
kęs? — užklausė Kairienė.

At, matuszaite, turėdamas 
reikalą prie Žalgirės pono, ne
toli Nemuno buvau - atsakė 
"Zadorskis.

Kas tai do ponas Žalgirės? 
užklausė Viktoras.

Yra tai mano draugas isz 
Kražių gimnazijos, mokįtas 
vyras, kurs vargszus gelbsti — 
atsakė senelis.

Mat ir isz poųų yra dar ge
rų, o asz mislijau, kad jie visi 
blogi — isztarė Viktoras.

Tai neteisingai mislijai, 
vaikeli, nės kaip tarp mužikų, 
taip ir tarp ponų yra gerų ir 
blogų — kalbėjo Zadorskis.

Kairienė neszdama bliudelį 
rūgusio pieno, dūną ir szauksz- 
tą, atsiliepė: — užvalgyk, dė
de, pieno, busi drūtesnis.

Didei aezių, matuszaite, esu 
isztroszkęs ir dėl to rugusis 
pienas pritiks kaip szuniui 
botagas — sakė Zadorskis, o

— Ponai laikydami savo pa
valdinius gyvulių vietoje ma
lonėja sunkia valsczionių pro- 
čia naudotis ir dėlto didei ne
nori, kad mužikai apszvietimą 
įgytų, nės gerai žino, j°gei aP* 
szviestas žmogus, numanyda
mas savo vertumą, nenorės 
kentėti neteisingų prispaudi
mų ir skaudulingų bizūno 
kirezių — kalbėjo Zadorskis.

Mielas Laurynai, dūk mums 
rodą, ką su tūm mųsų vaikinu 
padaryti? — klausė Kairys.

— Nėra kitoniszkos rodos, 
reikia praszyti Žalgiris pono, 
kad iszdūtų vaikinui reikalin
gus rasztus, su kuriais į moks
lavietę bus priimtas, o tada 
asz nuvesiu Viktorą prie ku- 
nįgo, kurs savo sesers sūnų į 
žmones isztaikįs — atsakė Za
dorskis.

— Kad, dėde, tą padarytu- 
miai, tai visą amžį būtumėm 
tamstai dėkingi — atsiliepė 
Kairienė.

Pražuvus vaikinui, ponas 
kaltis manę ir spaus jį surasti 
— isztarė Kairys.

’— Nebijok, brolau, tą da
lyką apeisime. Noris ponai 
turi galybę spausti vargdie
nius, bet Dievas davė mums 
gudrumą, kuriūmi tą galybę 
galime nuveikti. Kaip turė
sime rankoje rasztus, tai asz 
jums pasakysiu, ką reikės pa
daryti, o rylo iszsirėngsiu į 
kelionę; ar turėsite keturis 
rublius reikalingus pirkimui 
dviejų laksztų sztempliavoto 
popieriaus ir užmokesnrui už 
paraszymą? — užklausė Za 
dorskis.

— Ne tik keturis rublius 
noriai dūsime, bet ir penktą 
tamstai ant kelio pridėsime — 
atsakė abudu Kairiai.

Kas tai buvo do žmogus tas 
Žalgirės ponas, prie kurio 
Zadorskis ketino eiti, toliaus 
pasakysime.

Pas Kairius pusė galo dar
žinės prikrauta buvo žalio ir 
kvepianezio szieno, senas gi 
Laurynas vakare pasipoteria
vęs, ant to karaHszko ■ patalo 

atsigulė ir ramiai užmigo. -— 
Saulutei patekėjus atsibudo 
senis ir persižegnojęs szventu 
kryžiumi, pamatė netoli sė
dintį su knįga rankoje Vikto
rą, prie kurio atsiliepė: — nu 
ką, Viktorėli, jau tu su savo 
lotynyste ant manęs tykini?

Kur netykinsi, dėdute, jau 
gera valanda kaip ežia sėdžiu, 
tik nenorėjau dėdės žadįti — 
kalbėjo Viktoras.

— Tūjaus, mano vaikas, 
kelius ir į tavo lotyniszką knį- 
gą kibsi me — isztarė Laury
nas, o nulipęs nū bertai n io, 
drauge su Viktoru nuėjo į 
sodną, kur įstatus lotyniezko 
skaitymo numaningam vaiki
nui aiszkiai iszguldė. Vik
toras bueziūdamas rankas se
niui su kudikiszku t užsitikė
jimu kalbėjo: — ar žinai, dė
de, kad asz dabar už varga-
mistrą geriaus lotyniszkai pas
kaitysiu, ir vietoje „Ckriste 
infantute" nesakysiu „Kristi 
inpantule,"

Zadorskis jūkdamasi, pa 
glostęs ir pab icziavęs vaikiną, 
pasakė: — pasistengk rupiai 
mokįtis, Viktorėli, o asz tav 
padėsiu surasti mokslo szalti- 
nį, isz kurio pakaktinai atsi
gersi.

Viktoras isz didelio džiaug
smo nežinojo ką daryti, bu- 
cziavo rankas Laurynui, tė
vams ir 
džiaugsmo pa 
tinių kojų M

pasimirszęs isz 
griebė už pirmu- 
urziuką ir pra-

dėjo su jūmi po kiemą szokti.
Po gerų pusryczių Zadors

kis ilgą valandą su Kairiais 
pakalbėjęs, uždėjo ant peezių 
kęepszį su ma 
jo ir su 
pasiramszcziū 
lazda, kasžin

Praslinkus 
Zadorskis ir 1 
riais pasisv 
anūs į kambarį, 
krepszio suvyniotus skepetoje 
popierius ir pradėjo skaityti - 
pirmiaus iszraszą Senato pa
liepimo kauniszkio bajorįszko 
susirinkimo iszdūtą bajorai-

istu', persižegno- 
visais atsisveikinęs, 

damas didele 
kur iszkeliavo.
nedėliai pagrįžo 
inksmai su Kai 
eikinęs, nuvedė

iszėmė isz



Lietuvininku
cziui Viktorui sunui Jono 
K aire vy ežios, 
prie patvirtįt<!>8 bajorystėje 
giminės. — Toliaus Zadorskis 
perskaitė augsz^ziaus minėto 
bajoraiezio gimimo ir kriksL 
tymo metrikos iszraszą, o abu
du tie popieriai buvo su pri- 
gulineziais paraszais urėdinį-

prigiilincziam

kis patylomis 
su Kairiais, o 

s ant stalo du 
pė: — mano se 

Zubrickis, da 
jųsų vaikinas 

mokslo noriu

, — o noris
■ rZadorskio, kad 

palaikytų, vie-

kų ir peczėtimis. Kairiai di
dei stebėjosi rasztams ir dėka- 
vojo Zadorskiųi, kurs jiems 
pasakė: — tie rasztai taip to
bulai yra padaryti,z kad antis 
pripažįtų tikrais patys u red i- 
nįkai, kurių paraszai ežia pa
dėti, dėl to su tais rasztais į 
kožną mokslavietę Viktoras 
gali būti priimtas, tik reikia 
jį paslapczia prie -kunįgo nu
gabenti, o kafp tą padaryti, 
tai asz jums pasakysiu.

Po to Zador 
ilgai kalbėjo 
paskui, padėję 
rubliu, atsilie 
n as prietelius 
sižinojęs, kad 
didei yra prie 
gas, už tris rublius rasztus pa
darė, todėl atlikusius pinįgus 
praszau priimti 
Kairiai praszė 
du rubliu sav 
nok neįveiktas maldavimu se
nis pinįgus sugrąžino.

Ant rytojaus Zadorskis, at 
sisveikinęs su gaspadoriais, 
iszeidamas pasakė: — rasite 
manę pas Stumbrį Miliuntise, 
dtikite žinią, o ant sutartos 
vietos pribusiu.

Kairys, nu 
miestelį, liepė 
binius bajoriszkus apvalkus, o 
taip gi nupirko kepuraitę ir 
bacziukus, kųritis visus daig
ius Kairienė 
į skrynią padėjo.

Antroji p 
buvo szi1ta k 
saros; Plotų < 
no rugius sėti 
maszinas, prikūlė keletą sziin- 
tų purų kvieczių ir, pardavęs 

xantis, nuvežimui tų javų į Szi- 
ė isz valscziaus 
Szilinė yra tai 

si vežęs su n ii į

tvirtai suriszusi

usė Rugpjuczio 
aip vidurys va- 
įvaras jau mėgi- 
, o paleidęs dvi

linę pavai 
pad vadas.

Nemuno prieplauka, esanti 
prie kelio einanezio isz Rasei
nių į Jurbarką, kur į botus 
javus ima.

Tarp kitų ir Martynas Kai
rys su dviemis pad vadomis 
buvo pavarytas, o už dienos 
priesz iszvažiavimą į Szilinę, 
atėjo pas Kairius Zadorskis ir 
priėmęs rasztus, keletą rublių 
ir ryszelį su szvarkais Vikto
ro, daintidamas kasžin kokią 
kariumeniszką dainą, vieszke- 
liu nutraukė. — Isz vakaro 
Kairiai pavadinę prie savęs 
sūnų ilgai su jtimi sznekėjo, 
verkdami aną bueziavo ir lai
mino; ant rytoj aus-gi Kairys 
įsisėdęs į vieną vežimą ir į 
antrą įsodinęs Viktorą į dva
rą nuvažiavo, o ten ,paėmęs 
kvieczius pamažėli įJSzilinę 
slinko, kur pribuvus vyrai 
pradėjo neszti į klėtį javus, 
Viktoras-gi nevaliodamas mai- 
szų kilnoti, visiems girdint, 
praszė tėvo pavelijimo Nemu
ne nusimaudyti.

— Gali, vaikeli, pasipluk
dyti, tik dabokis, kad į gelmę 
neįlįstom —• kalbėjo Kairys 
sunui, buezitidamas jį ir kry
žiumi Szventu ženklįdamas.

Nebijok, tėveli, žinai kad 
asz gerai moku plaukti, o Ne
munas už.prūdą mųsų dvaro 
nelabai yra platesnis — atsa
kė sūnūs ir pabueziavęs į ran
ką tėvui į pakrasztinius kark
lynus nubėgo.

Nemunas sraunai varyda
mas vandenį ir isz krasztų 
gana tykiu būdamas, masina 
toliaus ir toliaus bristi, bet 
kas neatsargiai į gelmę įeina, 
tai su iszgąscziu iszvysta, kad 
tyki ant pažiūros upė, sūku
riais verda, o vargas neįsten- 
gianeziam į krasztą iszplaukti, 
nės, pagriebtas galingu bėgiu 
vandens, atras smertį upės 
gelmėse.

Taip lygiai atsitinka ir su 
žmogumi, kurs apaklįtas ma
sinimais blogos moteriszkės, 
atidtida jai savo szirdį, nės 
saldus jos žodžiai, lepinimai ir 
užtikrinįmaį meįlės, būdami 

pasai u m apgavimu ir viltvi- 
lyste, užntidys jam visą amžį 
ir kaip upės sūkuriai įtrauks 
į prapultį.

Isztusztįtos buvo padvados 
ir vyrai, po pavėsiu blindžių 
atsisėdę, vieni pypkius rūkė, 
kiti kibo į krepszius su mais
tu, o Martynas Kairys nesu
laukdamas sūnaus prie savo 
-kaimyno Žibuczio atsiliepė: — 
kas tai yra, kad mano Vikto
rėlis taip ilgai nepareina?

Tik tu, brolau, veizėk, kad 
tavo vaikinas, Dieve saugok, 
nenuskęstų — isztarė Žibutis 
ir, drauge su Kairiu pakilęs, 
į pakrasztį Nemuno nuėjo. 
Czia atradę kark ly n tise dra
bužius, kepurę ir nagines 
Viktoriuko, o jo paties niekur 
nematydami, pradėjo g vol tą 
szaukti. — Subėgo vyrai, o 
mokantie plaukti ir hardįti 
^oko į upę jieszkoti skendti- 
lio, kurio neatradę visi mieli- 
jo, kad kūną paskendusio 
vandti toliaus nuneszė. Dallg 
ten buvo sznekos, rokavimų 
ir pasigailėjimų, o noris Kai
rys uždengęs rankomis veidą 
skaudulingai vaitojo, vienok 
isz jo akių nenorėjo aszaros 
plūsti.

Kada taip dėjosi antkran
ti j e Nemuno, tada tankiai už
žėlusiu szlaitu ėjo į kalną pa
siremdamas lazda senas Za
dorskis, o paskui jo lengvai 
žengė bajoriszkai /aprėdytas 
Viktoras.

Parvažiavus namon ponas, 
Molderis paszaukęs Kairį, 
skaudžiai jį subarė pž tai, 
kad nedabojo vaiko, davė jam 
paskęsti ir ttimi pražudė žmo
gų, kurs priaugęs ponui tar
nautų, o gal Kairys ir sker
sai butų gavęs, kad ne kami- 
sorius Dirmeika, katras, pa
ėmęs nti Kairio gorezių me
daus, vargszą iszteisino. — 
Tokiu bud u neva paskendęs 
Viktoras pamažėli užmirsztas 
buvo dvare ir valszcziuje, o j 
tia szi rd is tėvų atminė savo 
vaiką irtai) k i ai apie jį mislijo.

Pusantros nedėlios eidamas

Zadorskis nuvedė Viktorą 
prie gyvenanezio Kurszijojo 
dėdės kunįgo, kurs isz tyri nė
jęs vaikiną ir peržiūrėjęs rasz
tus, prižadėjo į mokyklą jį 
atidtiti. — Rudenije Vikto
ras Kairevyczia pataipįtas bu
vo vienoje isz kursiszkių gim
nazijų, o pabaigęs ten mokslus 
nusiųstas buvo į universitetą, 
kur penkis metus besimokį- 
damas, įgijo daktaro lemtu- 
mą. Su ttimi daktaru Vikto
ru Kairevyczia SzilaveTr mes 
pasi pažinome. /

(Dar neviskas). .

PMtfjos Lltlrt prttelas.
Iki szioliai mes mažai ką 

žinojome apie savo tautieczius, 
gyvenanezius Prancūzijoje; 
pasirodo vienok, jog ten yra 
nemaž lietuvių ir dar tokių, 
kurie akylai daboja dabartinį 
mųsų tėvynės padėjimą, są- 
jauezia jos vargaųis.

N 18 ,,Vienybės“ buvo pa
tilpusi žinia apie archeologisz- 
kąjį kongressą Vilniuje, kurio 
siekiu yra veikesnis Lietuvos 
sumaskol i n i rnas. Iszsky rus
„Vienybę“ kiti mųsų laikrasz- 
cziai praleido pro ausis tąją 
žinią ir jau buvome užmirszę, 
jog szį mėnesį maskolpalai- 
kiai stengiasi pagaliaus moks
lu pasinaudoti dėlei mųsų tau
tos panaikinimo. Atėju
sios bet neseniai žinios isz 
Prancūzijos i parodo, jog tasis 
archeologiszkas suvažiavimas 
padarė didelį trukszmą tarp 
lietuvių Prancūzijoje. Isz- 
siųstas isz ten tapo priesz mas
kolių terięnybes ir Lietuvos 
vardo naikinimą praneuzisz- 
koje kalboje vienas protestas, 
o kitas lietuviszkoje kalboje; 
paskutinio kopiją dagavę pa- 
dtidame dėl žinios visų lietu
vių, idant turėtų supratimą 
apie savo tautieczių triusavi 
mą Prancūzijoje. Nesmagu 
teisybė iszgirsti apie, grasi
ni mus dinamitais, užmuszėjys 
te, ale už tai kalti nemes, bet 
maskoliai, kurie savo szuny-

r
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bėmis iszbaigė lietuvių kan
trybę. Sztai kaip skamba tas 
protestas:

,,Ar jus Maskoliai gyvenda
mi mųsų kraszte taip kvaili 
palikote, kad norite Lietuvos 
vardą atimti ir pripažįti ją už 
vakarinį Maskfryjos krasztą? 
Ale mes lietuviai gyvu j ame 
dar, kankinate mumis viso
kiais prispaudimais, atėmėte 
mųsų rasztus, naikinate mųsų 
bažnyczias, apversdami jas į 
cerkves, varote mus į pravos
laviją, uždarėte mųst| mokyk
las, iszveržiate mums mųsi| 
kalbą ir ant galo norite paro 
dyti svietui, jog lietuvių nėra, 
jog Lietuva nebegyvi!ja; bet 
klystate savo darbūse: su- 
grįžsz tos visos nedorybės ant 
jųsų sprando. Kentėjome 
mes per tiek metų, laukėme 
atmainos, bet dabar matome, 
jog su gerumu m! Maskolių 
neiszgausi vergybos panaiki
nimo; įsteigėme rasztus užru- 
bežije, sudarėme draugystes ir 
judiname tėvynę isz po mas- 
koliszko jungo, idant kūgrei- 
cziaus pakiltų isz tos sziauri- 
nės tamsybės.

Jeigu nepaliausite kankįti 
tol i aus mus tokiais prispaudi
mais, tai priversite jus, Mas
koliai, mus pasielgti su jumis 
kaip Airiai su Anglais; pra
dėsime dinamitus dėti po jųsų 
rūmais ir cerkvėmis, priversite 
mus, idant žudytumėme jųsų 
gubernatorius, didesniūsius 
perdėtinius ir kitus kraujo siur
bikus, kaip antai buvusį Vil
niaus general-gubernatorių 
Kochanovą seniai jau buvo 
verta iszkelti į padanges su di
namitu, - vienu žodžiu sakant 
priversite, maskoliai, mus bai
singą darbą atlikti su jumis.

Pirmiausi mųsų darbai bus: 
per laikraszczius ragįti mųsų 
jaunūmėnę, kad vengtų nū 
kariumėniszkos tarnystes, po 
tam patieksime užrubežėje di
namitus dėl apgynimo Lietu
vos ir panaikinimo jos despo
tų žudįtojų.

Lietuvių jaunūmenė szią- 
dien yra inteligentiszka, kaip 
ir kitų tautų (Prancūzų, Ang
lų, Szvedų, Belgijos ir t. t.), 
lietuviai gvvenantiejie svetur 
su pasekme darbūjasi dėlei 
savo tėvynės labo. Privėsi
me aiszkų darodym'ą: caras 
neleidžia spaudįti mums mųsų 
rasztų, mųsi| tauta maskolių 
yra aptamsinta, ale kiekvienas 
supranta nedorybes papildo
mas mųsų kraszte; galite per- 
sitikrįti jus patys, Maskoliai, 
tame. Per tiek metų varote 
Lietuvą į pravoslaviją, bjau
riausiais pragumais pasinau
dodami ir skaudžiausiomis 
bausmėmis, bet pažiūrėkite, 
kiek lietuvių per tą laiką pa
darėte pravoslavnais, masko
liais; isztikro nei vienas ap- 
szviestas lietuvis neiszsižadėjo 
savo tikybos ir tautystės dėlei 
juėiszkių, tik vagys, žmogžu
džiai, draugijos iszmėtos pri
ėmė jųsų pravoslaviją, kalbą- 
džiaugkitės tais paszlemėkaiš, 
mums lengvinus yra, nū jų at- 
sikraezius.

Klausiame jus, Maskoliai, 
ko jus sziądien‘ nū mus nori
te? Viską atėmėte, nieko 
mųsų rankose nebėra, pasiliko 
tik mums mųsų duszia ir dva
sia bei drąsa, su kuria galėsi
me savoy tėvynę atjieszkoti, o 
jums, Maskoliai, kelią Volgos 
link parodyti.

Galite patys suprasti, koks 
Lietuvių narsumas yra. Szią- 
dieiA kontrabnįkai nesibijo 
sav(rgyvybą padėti, begaben
dami per rubežių rasztus į tė 
vynę, idant per mokslą apsi- 
szvietusi Lietuva «isz masko-^ 
liszkos tamsybės pakiltų.

Nemislykite, Maskoliai, kad 
jus turite pajiegą didžiausią. 
Sziądien‘ nei kanūlių ,(armo- 
tų) kulkos mip nepergalės: tu
rime supratimą kanūles į rytų 
krasztą atsukti. Jųsų ginklai 
su arkliais vežami, o mųsų ki- 
szeniuje neszami.

Jeigu neatidūsite mųsų 
spaudos, nepaliausite perse

kioję mųsų tikybą, neatidary
site mųsų tautiszkų mokyklų, 
neperstosite mus.už norą ap- 
siszvietimo, tėvyniszkų rasztų 
platinimą į kalines sodinę bei 
į Sibyrių varę, tai sulauksite 
tūs sveczius, ką mes jums per- 
statėm^ su* sziūmi rasztų. 
Pajus justi „czinovikai“, kas 
tai yra lietuvio kantrumą isz- 
baigti! ’

Per tiek metų siurbėte mų
sų kruviną prakaitą, stengėtės 
kas kart labjaus aptamsinti 
mųsų tautą, kaip tai padarėte 
su savo Maskolija; per jų&ų 
despotų valdytojų kvailumą 
atsirado cholera, kilo badas, 
pavietrės, žodžiu sakant visos 
nelaimės vargdienius žmoneles 
apniko, bet ateis atmonijimo 
valanda!“

. Apie viską.
Jaunūmeniszkose kiekvienos 

tautos svajonėse gyvūja viens 
vaizdas szviesus, patraukiantis 
prie savęs laisve ir pavidalų 
harmonija, stebėtinu szvmsos 
ir tonų viskėjinju; įkūnytas 
moteriszkos • paveiksle tas 
vaizdas, spindintis a!nžina jau
nystė, iszdidžiai pakelia savo 
veidą danguna, jo pėda ką tik 
žernę palyti ir savo judėjimu 
bei stovyla rodosi jungiąs dvi 
prieszingi pasaulį — vadina
me jį Poezija, jaunystės dęive, 
dainių pasavįtine. Sunku yra 
nupieszti tą tikro idealo vaiz
dą visoje jo harmonijiszkoje 
czielybėje, bet jo dalelės, isz- 
mėtytos gausia gamtos ranka 
laksto apie mus, blizga, it 
kląidžiojanczios ugnelės, su- 
judįdamos mumyse jau nesu- 
prantamusjtroszkimus, jau ap
dovanodamas falus ramybė ir 
laime. Visa gamta neaprėp 
toje savo apsireiszkimų dau
gybėje yra vienįtėliu visokio 
gero ir grožio iždu, vienįtėle 
žmonijos mokįtoja, platįtoja 
szveneziausių meilės ir drąsos 
jausmų, tų amžinų ir vienįtė- 
lių žmonijos paragįtojų veikti, 
- jijė yra taippat Poezijos szal-

tiniu. Dainius, kuris įsikū
nija į gamtos yszczią, iszgauna 
isz ten žodžius pilnus galės ir 
jausmo, galinezius sujudįti 
kiecziausią szirdį, suminksztįti 
ją motiniszku sąjausmu, suteik
ti tvirtybę, kurios neįveiks jo 
kia galybė. Stebuklinga tų žo- > 
džių harmonija sustiprina ir.* 
įkvepia viltį paliegusiems, ant 
linksmybės ir ramybės sparnų 
pakelia žmogaus dvasią augsz- 
cziaus žemiszkų linksmybių ir 
skaudulių, atidengdama priesz 
ją prajantimą nepaprastų, 
virszžemiszkų laikszczįų (gė- 
riti).

1 Žmogaus gyvenimas yra tai 
iszkilmingo dramato iszsigvil- j 
dijimas. < Nūlat vydamasi 
laimę žmogus nupūla ir vėla 
pakyla, jam rodosi, jog kokia 
tai gera dvasia jį veda erszkė- 
ežiais apaugusiu keliu, paži
bdama jam vilties žvaigždele, 
kuri mus neapleidžia iki ka
pui. Per patyrimą supranta
me vertę viso to, kas yra geru 
ir ilgai patenkaneziu, kassyk 
vis,taukiaus mus mislys krei
piasi į amžinastį, stengdamosi 
atmįti lųivio myslį ir įgyti 
ramybę szirdies kankinamos 
savomis ir svetimomis kanezio 
mis . Nelengvas yra gyve
nimo kelias ir nelengvai įgija- 
ma yra iszmintis: mųsų liki
mas kentėti apsivylimo valan
doje, o pagalinus ir valandoje 
laimės, kuri nežinoma ir nesi-, 
tikėta ant mus nukrinta it 
perkūnas, isznaikįdaina viso
kias abejones ir susilaikymą, 
— tada pastojame tikrais Die
vo sūnumis, kurio amžina va
lia veda mus prie nežinomų 
neisztiriamų siekių. —

Isztikro navatna yra laimė, 
kurios žmogus pageidauja vi
somis savo dvasios galėmis, 
dyvinas yra žmogaus netvir
tumas ir atmainingumas tarpe 
daugybės prieszingiausių su
pratimų ir pd|<raipų! Kaip 
tankiai po tikėjimiszkų persi
tikrinimų lieczyna jaueziamėsi 
neva romiais ir pakakįtais, — 
apgauname bet patys savę,
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nės dvasios mųsų gilumoje tu
no nenustojantis ir smarkus 
pageidimas, kurio nieku ne
galėsi nusztildyti, jeigu mo- 
tiniszkame
tije neiszlie^i susigraudinimo 
aszarų, jog taip toli nū jos at
sitolinai, taip nustojai viltis į 
jos malonių ir geradėjingų 
globų dėl tavęs. Nesupranta
ma pajiega verczia mus veikti, 

. kovoti, paežius su savimi ir su 
kurie tankiausiai

amtos priegloba-

žmonėmis, 
tik ant pažiūros iszrodo mums 
į kelių parėjusiais. Kaip tan
kiai toje kovoje pastojame 
nožmiais ir neteisingais dėlei 
kitų, kaip labai brutaliszkas 
egoizmas isznaikina mumyse 

' pasigailėjimo iT teisybės jaus-, 
mų, nožmumas ir neapykanta 
visiszkai mumis valdo,— to
kiose doriszkos nepajiegos va
landose orūs poezijos balsas 
vėla atgaivina iszgesusius jau
smus, atszaukia isz dvasios 
mųsų gilumos ir tikėjimų, ku
rio buvome nustoję ir praėju
sių metų laimę. Kada žmo
gus isztruks isz tamsios ir szal- 
tos žemiszko būvio begalinės, 
tada atras tįkrų gyvenimo sie
kį ir su
pasveikįs motinų

jame yra kokis tai gilus vidu
rinis pasitikėjimas ant savęs 
ir ateitės. Religijiszkas ti
kėjimas patvirtina mus tame 
persitikrinime ir suteikia 
mums ramybės ir pasikakimo 
tikrumų; neaprybūtas pasi- 
szventimas, laimės prajauti- 
mas didžiausioje ant pažiūros 
nelaimėje, -viskas tas stebėti
nai susijungia į aureolių isz- 
kilmingos isznaikinimo ir 
smerties pergalės; akyveizdoje 
neaprėpto ir mainancziosi nū- 
lat apsireiszkimų ir būvių vis- 
kėjimo, žmogaus dvasia pasi
lieka visada neatmainoma, vi
sada veržiasi pirmyn ir pir
myn. Kaipgi stebėtina yra 
gamta! kaip didis turi būti 
įkvėpimas, . kurs silpname 
žmogaus kūne sujudina dva
sių, kuri veržiasi į kovų su

į idealo pasaulę.
Panemunietis

ka suveiti draugams po ilgam 
persiskyrimui, apsi kailinę 
verkia; tad ir lietuviai, kaip 
sznekėjau su nekurtais, jau ke- 
liatas metų nebebuvo prie 
Szventų Sakramentų, o dabar 
po szventos spaviednės ėjo vėl 
draugystėn Saldžiausiojo Isz
ganytojaus, todėl ir nėra dy vo, 
kad verkė isz džiaugsmo/ 
Apie airių klebonijų tenai isz
rodo., kaip Lietuvoje: medžiai, 
kalnelis, ten toliaus kapinės, 
už kapinių puszynas, tikrai 
toks pat kaip Lietuvoje muz 
kas. Ant iszleistuvių susiėję 
mųsų broliai, manę norėjo 
apdovanoti doleriais ir tiktai 
tegalėjau su didelių vargu nū 
tų prietelių atsikalbėti, kad 
man ne pinįgų jųsų reikia, bet 
kad Dievo būtumėte. Varu 
priverstas pasilaikiau $4 dol. 
50 cent., noris man tiek ta 
kelionė nereikalavo. Po 
tam susitarė Minersville‘s lie
tuviai pristoti prie „Susivie- 
vienyjimo“. Juzapas Piltus

Mahanoyjaus ir Shamokin 
su Mount-Carmel‘iu ir tas (i <i 
dasi, o kas su mųsų broli: 
yra tol i aus, kur toli lietuvi: 
kos parapijos ir nėra kunįg 
O k, kaip daug dvasiszko d: 
bo ir kaip dirva užžėlus. De 
in adjutoriuni meum int< 
de/ Turime broliai, kunįę 
nai jieszkoti žųstancziu brol 
Teisybė yra lig 20 Amerika 
lietuviszkų kunįgų, bet kas 
isz tiek tėra ant tokios plai 
bės; jog tai tos Su vieny 
Valstijos apvalios kel

karalysczių, o gi 
po tas visas sz: 

Dabar jus 1 
lietuviai, kad p 
ii darbų „Susiv 

nyjimo“ nepasilpkite, bet 1 
kartas stiprįkitėsi ir augi 
dvasiszkai.

lietuviai, 
iszsiskirstę.

ai ko pasitikėjimu
— gamtų,

pranasziszkbmis misi i mis ir
žodžiais.

Nūlatinis žmogaus tąsymąsi 
tarp gero ir blogo, vilties ir 
nusiminimo iszgauna isz jo 
dvasios strunų akkordus skau
dulingus ir linksmus, - kurie 
pusiau nejaucziamai persilieja 
į žodžius ir daro poezijos esy
bę —J lyrikų. Kurs giliaus 
įsikūnija į gamtos yszczių, tas 
daugiaus isįsgauna isz ten dy vi- 
nų garsų, kurie apsireikszia it 
sapųo regyklės, palikdami po 
savęs neiszlesziūjamus atmini- 

Stebimės jaunystei ir 
patogumui ir dory- 

, — tai

žmogaus tąsymąsi

mus. i 
pajiegai, 
bei, grožiui ir gerui 
yra mųsų gyvenimo žvaigždės!

Kas gali pavadįti savę lai
mingu, kas žino, dėlko gyve
na ir ko viliasi, kiekvienas 
vienok gerai tų numano, jog

Isz Mtti iim Amerikoje
— Minersville Pa. 18 d. 

szio mėnesio asz isz Shenan- *
doah‘o buvau nuvažiavęs į Mi
nersville, netoli Posttville‘8. 
Tame mažame miestelije gy
vena pagal nekuriu lietuvių 
pasakojimo 100—200 lietuvių. 
Man bažnyczioje teko matyti 
50 suvirszum; visi priėjo prie 
szventos spaviednės ir ėjo prie 
Dievo stalo; kad pirma szven- 
tų miszių, visiems kaip rei
kiant pasirūszus, pakvietęs 
arcziaus prie altoriaus primi
niau, kad laikįtųsi vienybėje 
savo Iszganytojaus, su kuriū 
susitaikino per szventų spa- 
viednį ir kad su meile priėmę 
Vieszpatį turėtųsi su Jūmi 
anot žodžių Szvento raszto: 
jieszkojau mylimo mano,. .. 
atradau ir nebepaleisiu. Vi
si mano brangus klausytojai 
ant taip prastų žodžių apsi- 
szlūstė aszaras. Airių klebo
nas tos bažnyczios dideliai isz 
to dyvijosi. Man-gi nėra dy- 
vo, žinome lietuvius, kad myli 
savo Vieszpatį. Ęad atsįtin-

rūpintojų tame mieste minėto 
reikalo, jam paszelpeju tapo 
aprinktas J. Jarauckas su K. 
Mažeika. Mokestis paliko dėl 
„Susivienyjimo“ sudėta už 21 
sąnarį — 4į dol. pas Jūz. Pi
lių, o G dol. ant mano rankų. 
Sziūm tad ir dūdų žinių, kad 
savame laįke tai vis butų ži
noma ir pinįgai bus padėti 
pagal įstatinių ,,Susivienyji
mo? Dar macziau tenai v\e- 
nų lietuvį, tai buvo geležinke
lio namūse. Ar daug lietuvių 
dirba mainose (po žeme)? 
klausiu nepažįstamo apdulkė
jusio žmogaus, kaip mokėda
mas angliszkai. Suniurnėjo, 
kad nesuprantąs. — Ar ne lie
tuvis? - Yes, atsako. - Ar bu
vai sziųdien bažnyczioje?
- Nebuvau, nės neturėjome ti
kros žinios.' — Kelinti metai, 
kaip bebuvai spaviednės? — 
Treti. Turėjau kaip galėda 
mas įkalbinėti, kad greicziaus 
atbūtų szv. spaviednį. Mi
nersville netoli nū lietuvisz- 
kų parapijų Shenandoah‘0,

pirmas mųsų lietu viszkos 
rapijos susirinkimas, ant 1 
rio užpraszome netiktai Eli 
bethiszkius, bet ir \ isu ap

Bayonne City (Centrevil 
Jersey City ir kitų vietų lie 
vius.

Newark‘o vyskupystėje 
suvirszum” 3000 lietuvių, 
iki szioliai niekas nesiruy 
apie uždėjimų lietu viszkos 
rapijos, taigi mųsų szv. K 
mieriaus draugystė iszsii: 
delegatus pas vyskupų ( 
V. Ambroževyczių ir D. 1 
zinckų) dėlei iszgavimo p: 
lijimo tverti parapijų. \ 
kūpąs iszsyk atsakė lietuv 
kiems delegatams, jdg g 
daug yra jo diecezijoje 
kiszkų kunįgų, o, kaip jis 
nųs, lenkai beveik nieku 
atskiria nū lietuvių, turi 
kius pat paproczius ir 1 
Kada bet delegatai ėmė d; 
dinėti, jog lietuviszka k: 
skiriasi nū lenkiszkos 1 
diena nū nakties ir jog Ii 
viai ne yra tai „polander‘i 
tada vyskupas noriai su

i

*
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aht lietuvių praszymo ir pri
žadėjo pasirūpinti 1 ietu visz k $ 
kunįgą, jei tik žmonės rupįsis 
apie bažnyczios pastatymą ir 
to kunįgo užlaikymą.

Taigi užpraszome visų bro
lių lietuvių kūdidžiausiame 
skaitliuje susirinkti ąnt para
pijinio meeting‘o, idant galė
tumėme kūveikiaus įvykdįti 
savo užmanymą. Ikiszioliai 
kada mes, iszkrikę po visus 
pakampius nemislijome nieko 
apie savo locną lietuviszką 
bažnyczią ir kunįgą, visi isz 
mt|s szidavojo, pagaliaus net 
tie patys lenkai, kuriems mes 
savo grasziu bažnyczias isz- 
statėme. Matpme, jog lenkai 
tarp savęs nesutinka, pilni 
puikybės, smaugiasi, savo ku- 
nįgus musza, tai kaipgi mes 
galime sutikti su jais.

Ant szio susirinkimo 4 d. 
Rugsėjo, kuris bus airių isz- 
kaloje prie sz. Patriko bažny
czios, taps iszrinkta busian- 
czios lietuviszkos parapijos 
vyriausybė.

Tumlaikinis komitetas.

Delegatu j seimą „Subiv.‘- yra 
aprinktas Szvento zkntano draugys
tės isz Forest City Ignas Narusevy- 
czius. K. A. Burba.

Margumynai.
— Biczių užpulimas ant 

didesnių gyvulių. Laikrasz- 
tis ,,Le Chasseur illustre“ 
pranesza apie sekantį žingei* 
dų atsitikimą. Rugpjuczio 
22 dieną, po pietų 17 metų 
vaikinas Lucien Petit Važiavo 
netoli miesto Nanto į prigu
lintį jo tėvam lauką, mažame 
vežimėlyje, į kurį užkinkyti 
buvo arklys ir asilas. Prava- 
žiūjant jam pro netolimą gi
raitę, kurioje buvo daug bi- 
ežių (kelmų), iszlėkė isz jos 
baisus biezių spieeziai. Lu
cien Petit nieko nelaukdamas, 
szoko tūjaus į grabę, pilną 
vandenio. Bitės tada metėsi 
ant arklio ir asilo, kaip koks 
debesys. Nelaimingi gyvuliai 
spardėsi, mėtėsi į visas puses

Vienybe
ir ant galo, szoko kiek tikt 
įkerta bėgti. Bitės lėkė 
drauge su jais, gildamos jūs 
po visą kūną. Asilas pirmu
tinis krito ant žemės ir jau 
daugiaus nekėlė; neužilgįo 
krito ir arklys. Nugalabiję 
abudu gyvuliu bitės sugrįžo į 
giraitę ir kada Lucien Petit 
iszlindo isz vandenio, asilas ir 
arklys gulėjo jau be jokio gy
vasties ženklo, i

— Didžiausias jūrių gilu
mas. Neseniai dar mislijo, 
kad jūrėse yra baisiai gilių 
vietų. Denham ir Parher isz- 
mieravo vienoje vietoje At- 
lantiszkas jūres ir rado net 15 
kilometrų (apie 14 verstų) 
gilumo. Vienok buvo tai 
klaidos, kurios atsitiko isz 
priežasties netobulumo miera- 
vimo prietaisų: pririszdavo 
prie ilgos virvės akmenį arba 
kokį kitą sunkų daigtą ir leis
davo iki dugnui: tūm tarpu 
negalėjo tikrai pasakyti, kada 
akmū pasiekė dugno, nės pati 
virvės svarba ir jųrių vande
nio tekėjimas traukė virvę že
myn ir po pasiekimui dugno. 
Dabar gi jau suvis nevartoja 
virvių tame mieravime: įlei
džia į vandenį akmenį, prie 
kurio pritaisytos yra tuszczios 
dėžutės ir tai taip, jog kaip 
tikt dasieks dugną, tūjaus dė
žutės atsiliūsūja ir kyla augsz- 
tyn: isz laiko, kurio reikalavo 
akmū dėl nusileidimo iki 
dugnui ir dėžutės dėl iszkili- 
mo, galima nuspręsti, kaip 
yra gilus tas daigtas. Szito 
ki iszjieszkojimai parodė, kad 
giliausia žinoma vieta Atlan- 
tiszkose jurose yra po 19gr.39 
min. sziaurinio plocziųir po 66 
gr.26min. vakarinio ilgio ir sie
kia 8341 metrų. Gilesnė vieta 
yra atrasta Didžiosiose jūrėse 
po 44gr.55m. sziaurinio ploczio 
ir po 152gr.26m. rytinio ilgio— 
siekia 8513 metrų ir yra ant 
3(H) metrų mažesnė už augsz* 
cziausią kalną Guarisankar 
(Gimalajūse). Indijų jūrėse 
atrasta giliausia vieta į 5.500 
metrų, Sžiaurinėse jurose —

4.850 metrų, Vidžiamės ma
riose 4.000 metrų.

Tolymesni iszjieszkojimai 
parodė, kad jurų dugnas yra 
labai lygus: nėra ten dĄbių ir 
kalnų ir jei ten reiktų perves
ti geležinkelį, tai nereiktų jo
kių nyvelacijos (lyginimo) 
darbų; tiktai netoli krantų 
atsiranda staezios bedugnės ir 
dūbės, iszmusztos bangų laike 
audrų. Abelnai gilbsnės vie
tos randami netoli krantų, ne 
viduryje jūrių.

— Kardžuvė (Xiphias). 
Kardžuvė turi*virszutinį žan
dą iszsikiszusį su ilgu ir smai
lu galu, kuriū naudojasi, kai
po ginklu, užpuldama ant ko- 
nors. Kardžuvė turi į 2 sieks
niu ilgio, plaukia labai smar
kiai, drąsiai užpūla ant prie- 
8zų ir greit jūs galabija. 
Daugiausiai jų Vidžiamės 
mariose ir Atlantiszkose, In- 
diszkose ir Didžiosiose jūrėse. 
Marinįkai baisiai jos bijo. 
Užpūla ne tikt ant mažų ž,u- 
vaiezių, kuriomis maitinasi,- 
bet ir ant didelių gyvulių, 
kaip akulų, tiulenių, delphinų 
ir savd atsikiszusiu kardų per
duria jūs perdėm. Anglisz- 
kas zoologas Daniel netoli 
Worcester matė, kaip kardžu 
vė perdūrė perdėm krutinę 
maudaneziosi vyro. \ Anglisz- 
kas keleivis White Till ant 
didžiųjų jūrių kranto matė 
amerikietį, kuriam kadžuvė 
perdūrė ir sutrupino ranką, 
kada jis traukė isz jūrių tink
lą, sėdėdamas valtyje. Tan
kiai ta pati žuvis praduria 
dugną didelių laivų. Tyri nė 
jant priežastis prakiurimo lai 
vo „Fortūna“, atrado jo dug
ne kardžuvės snapą, kuris 
perdūrė varinę blekę, lentinį 
bortą ir į 4 celius įlindo į ar- 
žūlinį szpangūtą, isz kur žuvis 
negalėjo jo daugiaus isztrauk- 
ti. Tas pats atsitiko su ang- 
liszku laivu „Priscilla“ netoli 
Azoriszkų salų:} kardžuvė du 
rėktai p smarkiai, jog miegan- 
tiejie marinįkai mislijo, kad 
laivas atsimuszė į krantą.

Gerai nors tiek, kad žuvis įva
rius savo snapą į medį, negali 
jo isztraukti ir pražūva per 
savo drąsą. Jei ne, tai visi 
mažesni laivai pražūtų. Ang- 
liszkas brygas „Tinter“ buvo 
pradurtas ir vos iszsigelbėjo. 
Vienas amerikietis žvejys vos 
nepražuvo gaudydamas žuvis 
netoli Massachussetts‘o; kard
žuvė taip smarkiai dūrė, kad 
per padarytą skylę pasirodė 
dalis jos galvos, kaip augsz- 
cziaus minėjome, ji gyvena 
tropikaliszkūse krasztūse: pa
sitaiko Sziaurinėse ir Balto
siose mariose, bet labai retai. 
Jei galėtų gyvęti Sziaurinėse 
jūrėse, tai seniai butų iszba- 
džius visas didžuves.

t

------------------- ---------------------—---------------- 1--------------—- 

llžmoHid Už laitai 
“vienybe lietuvniku”

V. Kftlinauckas Plymouth $1,00
J. Duboski Cincinati ,,2,oo
J. Paltanavich Morea Colliery ,,2,oo
J. Urbonas Brooklyn „1,00
J. Willis Stony Crek „1,00 1
J. Daniel Wilkes-Barre „1 ,oo
J. Petraitis „ „1,00
T. Jasaitis Brooklyn „1,00
J. Zubrickas Waterbury ,, 1 ,oo
J. Szemszis Du Bois „1,00
J. Skudas Highland „1,00
V. Smith Merrimack »1,OO
J. Miller Graphite „1,00
P. Martinkaitis Humphery „1,00
M. Ulinskas Waterbury „2,00
Chas Brown Philadelphia „1,00
A. Simpson Wilkes Barre „1,00 •

S. Markauckas Forest City „1 Jm)

O. Zaleski Union Dall „1,00
V. Akrimovich S. Francisco „1,00
J. Vaioziulis Alterson „2,00
A. Baksztalo Alderson „1,00
P. Vilkovski Bkyonne „1,00
M. Kawchle Guilford „2,00
K. Žalegiris Baltimore „1,00

( l"

J. Raulinaviczia Scranton „1,00 . 1
P. Kapeliauckas Fishkill „1,00
B. Tamulaitis E. Bufalo „2,00
J. Krapukaitis New York „2,00
M. A. Hills E. Longmeadow „1,00
V. Janczaitis Olyphant „150
J. Brower New York „2,00 •
K. Burman Sprin gValley „1,00
V. Turauckas Plymouth „1,00 1
J. Verpeczinski Hadley „2,00
J. Vaznelis Plymouth ' „1,00
A. Luczinskas Trenton ,,2,oo
A. Miliauckas Pittston ,,2,oo
A. Zaylskas Wilkes Barre „1,00

A



Lietuvininku 423

LIETUVOS ISTORIJA
I

nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai.
PABA8ZTTA 8IHAK0 DADKAHTO BDVD8I0J0 VILNIAUS 

UNIVERSITETO PIILOSOPHIJOS IAG18T10.
. (Tąsa).

XXIX.
Gediminas didysis Lietuvos kuninyaiksztis.

jus Vitenį pagal ūkės dabą, Lietuviai ir Žemai-Palaid
ežiai, susirinkę į sueimą Kernave, pakėlė d idžiūj u Lietuvos 
kuningaikszcziu jo sūnų ir jomylistą Trakių Gediminą, vyrą, 
jei ne taip kantrų ir narsų, kaip jo tėvą, bet daug už jį gu
dresnį ir buklesnį. Vieszpataujant Gediminui Lietuvoje, ka
rės nerimo, bet kūbaisesnės dar sukilo: kaipogi per 30 metų 
po kelias deszimtis arba szimtus daugiaus kapojosi tarp savęs
nekaip kovojo ir vieni antrų krasztus teriojo ir drevėjo, nės 
dabar vėl į didei baisias kares isztiko, kuriose jau po kelias 
deszimtis tu 
tūįtimpos n 
dar su Tutorials, Gudais ir Lenkai* 
toj as.

Pirm kitų karių, 
minavotino^;

Karijotas, Gedimino sūnūs, urėdas Naujapilėje (No\vo- 
grodek), turėjo vienturtę dukterį, Živile arba Žilele vadina
mą, kuri nū savo gražybės ir gamtos bei dorybės ir*viežlyvį- 
mo Deive nū svieto buvo vadinama; vienok ir taip graži bū
dama nenorėjo tekėti: kaipogi vieszpacziai, kuningaikszcziai 
jauni jaunesni, turtingi turtingesni jos rankos meilavo, bet ji 
visiems praszaliecziams atkalbėjo. Visi jau tarė Živilę visą 
savo amžių mergausiant ir Lietuvoje karsžiant, visi, jauni ir 
seni, vyriški ir motriszkos didei ją gūdojo ir gerbė, už tai, 
jog P velytai geriaus dėvėti namieje žalių rūtų vainikėlį ant 
aukso kasip, 
nepažįstamų 
gaiksztį btivo jaunikaitis, vardu Porajus, nevien gražus ir gu
vus, bet karėje narsus ir drąsus, o ūkės rėdo j e gudrus ir su
manus;
su kryžeiviais, Porajus namieje palikęs ūkę valdė, 
vilė slapta szirdingai mėgo Parajų, vienok niekšai 
nyti negalėjo.

Kitu kartu pargrįžęs kuningaiksztis nū karių, 
regėdamas didę atmainą lytije savo dukters, kurios 
gos aszaros, nubudimas, reiszkė tėvui, kas do notis buvą Živi- 
lei tikusi, kursai įbingęs ant dukters tarė: 
duktė ma 
bn nū mahęs, tavę ir tavo kropėją (apgaviką) raus giltinė!

► Kuningaiksztis negalėdamas veikiai iszsiterauti kaltini- 
* ką, apske'.bino savo buveinėje, ar nenumanė kas Živilės kro

pėją, žadėdamas tą gausiai apdovanoti, kas jam jį iszreiksz- 
tu; vienok niekšai neatsirado; kaipogi Živilė buvo nū visų 
mylima ii gūdojama, jog ji visūmet vargdienius globė ir kaip 
motina jūs gūžė, dar daug kartų paties tėvo rūstybę ir ap- 

► maudą ližino. Tūmtarpu Porajus noris rūpestinga szirdžia, 
vienok linksmu veidu drąsiai rumune kuningaikszczio brasdė, 
jo jsakym us pildydamas ir jam szirdingai tarnaudamas, to-

kstanezių szarvūtų Lietuvių ir Žemaiczių grūmėsi 
evien su kryžeiviais Padaugavėje ir Parusnėje, bet 

, kaip tūjau regės skaity-

kurias skaitytojas tūjaus regės, tos yra

ip, isztekėjus į sveczią szalį, ilgėtiesi tarp 
žibancziūsH murūse. Pas jos tėvą kunin

dėl didei mylimas nū Karijoto, kuriam kariaujant 
Noris Ži- 
to numa-

nusiminė 
graudi n-

„nū karto esi ne 
o, tu s&vo nedorybe apjūkiai namus tėvo savo, sza- 

‘ ' . • Z -IX «i.« .m

bino savo nu 
lėdamas tą gausiai apdovanoti, kas jam jį iszreiksz- 

dėlgi niekas jo nedrįso įtarti.
Kuningaiksztis negalėdama^ niekaip iszsijautoti kaltin 

ko, pradėjo dukterį sūkti-prisipažinti, bet ji tėvo klausia 
vis tylėjo, ant galo verkdama tarė: ,,Mylimiausias tėve, i 
pažįstu, jog nukaitau ir sunkiai nusidėjau, neverta esu ta 
pagodos, vienok, pati prapūlusi, nenoriu kito prapuldj 
idant didesniai neužrustineziau mano dievus ant savęs”. 1 
liaus ėmė kuningaiksztis gėrėju klausinėti jos kaltiniu 
vienok ant jo klausymo verkdama nieko neatsakė. Pasl 
įbingęs tėvas pasakė: „busi sudeginta pagal įstatymų uk^ 
Tėjau liepė Živilę užrakinti tamsioje kalinyczioje. . Kas i 
szys tą nubudimą ir vaitojimą ūkėjų pilės, kursai tenai ra< 
si. Svietas būriais ėjo kuningaiksztį keliais maldauti, id 
Živilei dovanotu, bet teisingai užrūstintos jo szirdies niek 
negalėjo sugraudinti, noris Živilė nū visų buvo didei myli 
ir už didei iszmintingą mergaitę turima.

(Toliaus bus.)

Dainiau ar jauti? Motina tavo*) 
Isz kurios dvasios gyvastį turi, 
Kencz4 sopas myrio dėl vaikų savo. . . . 
Pagel bos, vaistų ar Jai neturi? 
Motina mųsų greitai pastiprėtų, 
Ir myrio sopos nū Jos atstotų, 
Kad tik Jos vaikai tikrai norėtų 
Ir į vienybę tikrą sustotų?!. . . 
Bet kaip sziądieną reik rast4 vienybę?! 
Sulaukt4 tos laimės.. . nebėra vilties: 
Isz mųsų stojos tikra baisybė, 
Tiesa pražus4 me meszkino iltys1. 
Daugel isz mųsų be tikros žinios 
Neb4 pripažįsta, jog Dievas yra. 
Tai tokie klaidžioj4 tamsoj4 nežinios, 
Jau nieko gero pas jūs neb‘ yra. 
Isz tokių gavę rubus teisybės, 
Žmonis su pekla ir velniais baido, 
O paežių szirdys pilnos baisybės; 
Tikrą szviesybę nū mųsų sklaido — 
Viena Esybė rūbe dvejokiam4. 
Vieni priesz kitus smarkiai kariauja, 
Naudoj4 mus prieszai, buvime tokiam4 
Ką pražuvimo mųsų geidauja.

Atminkim4 ant to, kas netur Dievo 
Tokiems su myriu viskas pražųsta, 
Tiems: meilė brolių, motinos, tėvo 
Nykst4. Veidmainystė kaip upė plusta, 
Tai su tūm supun4 mųsų piktybės. .. . 
Motiną savą į kapus varom4 
Dėl tusezios garbės, pilnos baisybės, 
Bet ne dėl naudos, jei ką kas darom4 i!

Todėl broleli! dainūt reik stoti. 
Visas linksmybes į szalį dėkini: 
Motinos žūtį reik apraudoti....
Vienytis broliams kaip nors padėkim4... . 

24. VIII. IM'd A. 14....
*)f Lietuva,
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Tatto swiwjH Lie 
lam Kalamo iirtoie 

8-tas Seimas.
Praneszu visiems Susivieny- 

jimo sąnariams, jog szį metą 
isz Dievo apvaizdos 25 dieną

Jonas Jūzupaitis
■ Lietuvisskas kriioeįim

Persikėlė ant E. Main St. 429
Plymouth Pa.

H

20c

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

Uždėjęs kromą P; 
vinėju viską kfimi pit

itstone, parda 
iausiai.

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

komas seimas Pittston‘e Pa. 
Todėlgi meldžiu visų lietu
viszku draugysezių, kaip pri- 
gulinezių prie Susivienyjimo 
taip ir norinezių prigulėti, 
iszrinkti ant artymiausio savo 
draugysezių susirinkimo (mi
tingo) jeigu ne du tai nors po 
vieną delegatą ir tfijaus apie 
iszrinktus delegatus praneszti 
į laikrasztį „Vienybę“.

Draugystės, kurios negali 
įstengti (iszgalėti) siųsti dele
gatų į seimą, gali savo įneszi- 
mus dėl Susivienyjimo gero 
pavesti arty minusios draugys
tės delegatams arba ant po 
pieros suraszius prisii|sti vie
nam isz Susivienyjimo vyriau
sybės, nelaukiant paskutinių 
dienų priesz seimą.

Delegatai turi su važioti ant 
vakaro į Pittston‘ą, Pa. Spa
lių (Oktobriaus) 24 dieną. 
Tą dieną vakare pusė po sep
tynių ant salės bus laikomos 
visokios kalbos apie Susivie- 
nyjimą, po kam bus dailus 
lietuviszkas pasilinksminimas.

Ant rytojaus tai yra 25 die-

Russkija Novosti
Vienatinis, nedėlinis maskollszkas laikrasztis 

Amerikoje. Nd 1 d. Liepos Is/.eina padldjtaine 
formate, kasztdja ant metų $1,50 c., 6 mėn. 80 c., 
3 mėn 45 c.

Adresas: Russian News, 20 Jefferson str. 
NEW YORK CITY.

$2.25 ir 2.75c. 
„ „ $2.00- 
1.50c. ir 2.00c.

„ 75c.

50c, 
30c 
15c, 
25c

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

isz lietuvių gyvenimo 
Pajudjkime vyrai žemą, pulki apysaka 

paraszyta patrijotlszkoje dvasėjo pagal 
vengriazką pono A. isz H. autoriaus 
kn|gutė> „Kas teisybė tai ne melas 

Žiemos vakaro adynėlė, vokisxkdm raidėm 
Mužikėlis 
Pasakų knlnga

Moksliszki rankvediiai ir 
kitokios knįgos 

Lietuviszka Gramatika paraszyta 
, kiin|go Mlkolo Miežinio 

Abėcėla „ ,. I
Elementorius lietuviszkas „ 
Knlnga dėl iszsimokinlmo rokundų

Knlnga dėl iszsimokinlmo visasvietlnėe kalbos 15c.
Apie buwimą Diewo ,, 
Grieezninkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie trusą „ 
Talmudas ir musų žydai „ * (l 
Szkala su kalba „
Prieszauszris * „ „
Kaip |gyti pinigus ir turtą 
Girtybė . „ „
Genių dėdė, graži paaakntė kur iszrodyta, 

kaip labai svietą 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 Abrozėliąi su maldelėmis po 5 centus.

H

tt

10c. 
15c. 
5c. 

JOc 
25c. 
20c. 
25c. 
10c.

Antanas OlSzewskis
Chlcagp'je užlaiko daugybą Hsokių kn|gų lietu* 
vlszkų, lenklszkų ir angllszklų ir parddda labai 
Pigiai,

Taipgi parduda farmas, lotus, namus, saliunus, 
grosernias ir t t. Parduda szifkortes ant geriau^ 
šių laivų. Slunczia pin|gus ( visas szalis svieto. 
Viską dirba dėl lletuvin|kų kupigiausiaL

Taip pas JĮ galima gauti visokių maszlnuklų dėl 
drukavojimo gromatų. O dabar pirko sav karnai 
drukarnią, kur iszd&da laikraezt| „Lietuva" Ir 
drukavoja nekurtas kn(gas, konstitucijas, tikietue 
Ir t. t. Adressas:

OlsZCWH^i,
041 33-rd. Court, Chicago III.

arba | rėdyetą Lietuva, 941 Court, Chicago, 111.

nyczioje bus iszkilmingai lai
komos Szv. Miszitis lyginį ant 
asztuniu, ant kurių turi susi
rinkti visi delegatai. O pušį 
po devynių prasidės seimas.

tuning as A. Buria 
Susivienyjimo prezidentas.

Į „Susi.“ užsimokėjo Szv. Jurgio 
draugystės isz Forest City, Pa. 
Adomas Vaznelis; kun. J. Kaulakis 
Philadelphia Pa; szv. Antano dr-ės 
Edwardswille: Antanas Ramanauc- 
kas, Juzas Kareivis, Jiizas Samulio- 
nis, Andrius Butrimaviczius; szv. 
Kazimiero dr. isz Plymouth*© Jonas 
Grigutis.

Kningos 

pargabentos isz užmarės: 
Maldtį ^nigo». 

Aukso Altorius, arba Szaitinls dangiszkn skar- 
bu 2.25c., 2.75c., 3 25c., 4.00c., 4.50c., 5.00 ir 5.50c. 

Benas ir naujas Aukso Altorius 
Garbe Diewuj ant auksztybėa „ 
Balsas Balandėlės 1.25c.,
Knlnga giesmių arba Kanticzkos 
150 Psalinu Dowldo karaliaus ant

paveikslo kantlczkų 75c.

Istoriszkos duasiszkos įtalpos knįgo^ 
Gyvenimas Vieszpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėi. 
Istorija seno Įstatymo ,, „ „
Gyvenimas Marijos „ 
Menuo Szwenczlsusloe Marijos Panos 
Sopulej Motynos Diewo ,, ,,
Evangelijos tie apdarų 75c., o su apdarais 
Gywenimaj Szwentnju, ant visų metų kožnos 

dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožną dali po ,, ,, ,,

Gyvenimas szv. Benedikto habro ,, 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente

Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Kilio tea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokllis Szventųjų „ ,, „
Iszguldimas metinių szwenczlu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku 
Kas yra grlekas? ,, 
Nekaltybė „
Vartai dangaus • „
Garsas apie bajsybes Diewo 
Raktas | dangų ,, 
Didžioji nedėlia „
Kaip Sumeniją nuspakaj|ti 
Vadovas | dangų ,,
Prlsigatavojimas ant smerezio ,, 
Draugija dėl duszių ,, „
Lietuvlszkos miežine ( „ ,,
2ine apie gydymą ligų kūno ir 

duszloe, apie Liuterį ir Kalwina
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.

Istorija Lietuvos „ „ „ 50c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c.
Aplinkrasztis kun. Petravyczlaus | Vilniaus 

džiakonystės kuningus 1870 m. „ 
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knfgutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais n& pat 

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

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

1.25c.

75c.
10c.
40c.

50c.
15c.

»»

sūdo

10c.
50c.
20c.
30c.
20c.
35c. 
20c

5C.
20Č.
50c.
50c.
5c.

10C.

1.00c.

10c.

S. Paųksztis.

Žiponas bei žlponė „ „
Žirgas ir vaikas „ „
Vytautas didis Lietuvos kun|gaiksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis „ 
„Auszra" keturių metų puikl&se apdar&se 

po $1.25 knlnga, visas perkant
Knįgos poetiszkos.

Senkaus Jurgis „ „
Vitoliorauda, puikus poematas isz

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knĮgos 
Ddnelalczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas „ „
Tėvynlezkoa giesmės 
Jdkaunos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės

Pirmutinis degtinės varytojas puiki komedija 10c.

n

>>

4.00c.

‘45c.

1.25c. 
15c. 
10c.
5ę.
5c. 

10c. 
10c. 
40c.

20 Ct. 
>1,00 et 

$1,00. 
20 ct. 
30 ct.

ĖOCNOS SPAUSTUVĖS.
Būdau Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczių 
paraszytas 8imano Daukanto, gaunamas už 1,00 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „ *1,00.
Europos Istorija su žiamlaplais „ 50 ct. 
Pasakojimas Antano! Tretininko paraazė vysk.

Žemaičių Motiejus Valanc^ianskas, ! 26 ct. 
Ponas Bartkus, paraazė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apteka Diewo „ „ ,, ,,
Aukso Verszis, labai puiki drama „ 
Boleelawae arba antra dalis Genowefos
Du pujkus apraszymaj apie nedorybą žydo 

ir piktą augynimą wajku „ „ $1,00.
Historije gražios Katrukos ir jos wysoki a ta y, 

tyklmaj ,, ,, ,, „ ,, 10 ct.
Historije apie grąžą Magelona, duktery kara

imus isz Neapolo ir apie Petra karejwl 40 ct. 
Historije isz lajko Francuzkos wajnos Afri

koj „ į ,, „ ,, 30 ct.
Istorija Septynių Mokintojų Ir

Lietuvio Sapnas 50c. 
Jurgis Milosiawskls ,, ,, 80 ct.
Juozapas Koniuszewskls arba kankinimas

Unljotu po waldte maskolaus , 50 ct.
Konstytucyje dek darbininku „ 10 ct.
Namelis pustelniko paraižytas del pujkiu 

Lletuwnlku „ ,, ,, ,, „ 75 ct.
Nedorybes Rymo Ciesorių, historije isz lajko 

ponawojimo Nerono ,, ,, „
Pujkus aprąazymaj tikru atsytlkimu isz 

wajnos 1863 metu „
Prawadnikas angelskos kalbos neabdar.

o abdarytas „ | „
Pujkus apraszymas apie Lietuvą ,, 
Rinalda Rinaldinas „ ,,

Vyrai! vyrai!
Kurio norite gautie katalogą lie

tuviszku knįgų ir parsisiųsdinti sav 
laikraszczius ir knįgas isz Tilžės, tai 
raszykite ir pihįgus siųskite pas Mo
tiejų Noveskį, o greieziausiai aptu
rėsite, ne taip kaip kupė yra siuntę 
pas vokieczius, nd kurių nieko yra 
negayę daugelis. Norint gautie ka
talogą, reikia įdėti į gromatų marke
lę pacztavą už 5 centus.

Jo adresas toks:
Lietuviszku knįgų prekystė.

Mathias Noveski.
TILŽĖJ E-TILSIT

Goldschmiede str. 8 GERMANY.

80 ct. 
czeėū 
40 ct. 
$1,00 

$1,25. 
$l,o0.

$1,50 ct. 
Senowes apraszyraaa apie Duktery Pilypo 

Karejwio „ „ „ „ j, 50 ct.
8nmyszymas arba bajme tūry dydelee akis 

Tykra tejsybe Isz Suwaikii gubernijos 
Szwlesa Diewo ,, ,,
Titkus Persų Karalius, ,, 
Užsystanawik ant to geraj 
Witasir Korynna historije

klojimo Bažnyczios 8. per Deoklecijana 95 ct.

ii

isz lajko

15 ct
66 et.
25 Ct.
50 et.

perse-

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
raunama yra pas Rev^ A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1058, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztfija $loo.

«Jolm TME. Carr
Patronas (advokatas) provų. Offisai:

McAlarney Block, Plymouth, Pa.
15 S. Frankin St., Wilkes-Barre, Pa.

i

'■ t,i Vl . /

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

Groton’e, N. Y., U. S. A.
Kuri tai kompanija apsiėmė padary
ti dėl savo Tiype-Writkr Cilinderį 
su lietuviszku alfabetu pagal naują 
raszliavą. Norintis turėti „drukavo- 
amą” inasziną geriausio fasono, ku

ri kasztuja 50 '.dolerių, tesikreipia į 
mus REDAKČIJĄ, arba į fabriką 
tų maszinų, kurio adressas:

The CRANDALL MACHINE Co.,
Groton, N. Y., U. S. A.




