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Trecziasis-gi, ant kurio mena,HyiBoulb, Pa., 4 tea.
Kur meilė, ten kantrybė ir 

vienybė. Ant Rzitų trijų, taip 
neatbūtinų žmonių dvasiai į- 
patybių, remiasi laimė, pasise
kimas ir gerovė szeimyniszko 
gyvenimo bei naminio ratelio. 
Nū jų gi priguli pastovingu- 
mas ir tvirtumas visokių drau 
gysczių ir organizacijų. 
Vieszpatystės ir tautos netik 
negali be jų augti, platintiesi, 
dvasisžkai ir medegiszkai kaip 
reikiant praturtėti, bet turi 
ankscziaus ar vėliaus nustoti 
savo neprigujmės bei liūsybės 
ir tapti aklais įnagiais kitų 
vi4szpaczių bei tautų valios, o 
neretai ir visai isznykti nū že
mės veido. Musų proseneliai, 
būdami dar stabmeldžiais, isz 
auklėję savyje augszcziau mi
nėtas žmogaus dvasios įpaty- 
bes, su kurių pagelba stebuk
lus rodė savo narsybe ir sti
prybe. Apsiausti isz visų 
pusių daug skaitlingesnių, 
medegiszkai ir dvasiszkai 
augszcziau- stovinczių viesz- 
patysczių, kurios tolydžio su 
dideliu nūžmumu puldinėjo 
ant jų, norėdamos jų krasztus 
užimti ir jus paežius nuvergti, 
iszstengė per kelis szimtus 
metų netik atsiremti, bet pa 
galinus tūlas po savo valdžia 
patnuszti. Mylėjosi musų bo- 
ežiai tarp savęs ir jų savutar- 
pinės meilės siūlo neperpjau
davo pagalinus ir asztrus' mi- 
rio peilis. Gyviejie numiru
sių neužmirszdavo, mirsztan- 
tiejie prižadėdavo atmintį gy
viems. Jie tvirtai tikėjo, kad 
numirusiejie eina tiesiog į kitų 
laimingų gyvenimų arba dar 
už nusidėjimus turi per tūlų 
laikų pakutų daryti, vargda
mi szioje pasaulėje bei kitur 
kur. Todėl gyviejie, mylėda
mi savo numirusius brolius, ir 
trokszdami jiems sutrumpini
mo ir palengvinimo pakiltos, 
netik kad melsdavosi ir pasnį- 
kaudavo už jūs, bet pagalinus 
norėdavo iszdalies pasidalyti 
bu jais ir savo žemiszkomis 

gėrybėmis. Jie tikėjo, kad 
mirusiejie taipgi reikalauja 
gerti ir valgyti, todėl tūlose 
dienose nuneszdavo ant kapi
nių, namieje arba kitur kur 
padėdavo visokių valgymų ir 
gėrymų, idant atėję naktį mi
rusiųjų duszios galėtų pasisti
printi. Tas, nors prietarų 
pilnas, bet broliszkų meilę 
reiszkiantis, stabmeldiszkas 
paprotis dar iki sziai dienai 
nevisai Lietuvoje isznyko. 
Beveik visur szneka, nors į tai 
netiki, kad uždusznoje (ža- 
dusznų) naktyje numirusių 
artymų duszios ateina į savo 
buvusį gyvenimų ir tenai 
jieszko kūmi nors pasistiprin
ti, o neviena sena boba, 
ypacz Latvijoje, užlaiko dar 
ir sziųdien minėtų paprotį 
visoje czielybėje. Tų paprotį 
musų ant svieto garsus dainius 
(poėtas) A. Mickievyczia pa
ėmė kaipo temų*) ir paraszė 
lenkiszkoje kalboje didei pui
kų poėmatų „Dziady“ (Die
dai), kuriūs perguldė ant lie
tu viszkos kalbos jau savo ori
ginal isžkais rasztais pagarsė
jęs musų tautietis p. A. Gu
žutis.

Sunku yra perdėti prozų isz 
labjau iszdirbtos kalbos ant 
mažiau iszsidirbusios, o dar 
sunkiau poėzijų. Ji, nors ir 
pats jo perdėtojas butų poėtu, 
daug nustoja gražumo ir svar
bos. Todėlgi ir perdėtūse 
ant tėvyniszkos kalbos p. A. 
G. „Diedūse“ nemažai stokūja 
tos taip sakyti poėtiszkos gro
žybės, kuri randasi origin’ale. 
Taipogi kas link kalbos, o 
ypacz gramatikos, yra daug 
netobulumų ir prieszingumų 
sziųdien maždaug priimtoms 
taisyklėms, kų tankių tankiau
siai kaipo poėmate negalima 
pertaisyti be jo pažeidimo, to- j 
dėl ir paliekame daugelyje 
vietų tų visų czielybėje, t. y. 
kaip perdėtojas paraszė. 
Daug, kaip sakėmų, nustoja 
poėzija gražumo, perdėta ant

*) Tema yra dalykas, apie kurį 
kas szneka bei raszo.

svetimos kalbos, bet, jeigu 
perdėtojas yra poėtu, dar be 
galimai daug tos pražybės joje 
pasilieka, kų atras kiekvienas 
ir „Diedūse“, kuriūs sziame 
numeryje pradėdami talpinti, 
jeigu tiktai su atyda ir supra
timu skaitys. Atras tenai di
delį iždų prakilnių mielių, 
gražių, jausmingų ir meilės 
pilnų iszsitarimų ir galės su
prasti maždaug stovį sųprota- 
vimo musų pirmtakunų link 
numirusiųjų duszių. Žodžiu, 
jei kas skaitys „Diedus“ aty- 
džiai ir suprantaneziai, ir pri
sisavins jūse talpinanczių dva- 
siszkų mantų, praturtės kaip 
ant proto, taip ir szirdies ir 
jausmų iszdailinime, kų nū- 
szirdžiai ir linkiame „Vieny
bės“, kai ty tojams.

Žinoma, nevienam bus sun
ku iszpradžių suprasti, bet jei
gu nepagailės ūlumo ir per
skaitys kelis sykius, be abe 
jonės iszvers nesupratimo du
ris.

Isz Lietuvos.
— Senapiiė. Rasziau jau 

ne pats nepamenu kada, tur
būt pernai, kad maskoliai turi 
Lietuvoje daugybę sznipuku, 
kurie vūstinėtų darbus- lietu
vių ir jiems apie viskų pra- 
nesztų. Ko tolyn, vis labjaus 
pradeda žmonės apie tai kal
bėti. Sziųdien jau tik vienoje 
Senapilėje pravardėms vadina 
tris tokius iszgamas, kurie už 
pinįgus iszdūda savo brolius 
nevidonams maskoliams. Yra 
tai visai ne menkas daigtas 
ir Dieve saugok apszaukti kų 
neteisingai. O kų czionais 
gali žinoti, ar ant jų teisingai 
mena, o gal jie visai nekalti? 
Juk toki judosziszkų darbų jei 
kas pildytų - nepasigirs su 
tūm niekam ir susekti, ar jis 
tikrai yra toksai, kaip kalba, 
yra beveik negalimu daigtu. 
Dėltogi kad kartais neap- 
skelbėti visai nekaltų, dviejų 
(vyriszkio ir moteriszkės-nasz- 
lės) pravardes visai užtylėsiu. 

kad yra paslaptiniu sznipuku, 
jau nū pirmiaus yra žinomas, 
kaipo prieszas lietuvių. Yra 
tai p. Stalskis, gimnazijos 
rasztinįkas. Visi mokįtiniai 
gimnazijos (Senapilės) gera! 
jį žino ir numano, kas jis per 
pauksztis. Kada direkto
rium gimnazijos buvo žinomas 
fanatikas Solovjovicz‘ius, Štai- 
skis, nors patsai paeinantys, 
kaip tūli tvirtina, isz Lietu
vos, buvo, kaip tai yra sako
ma, deszine ranka Solovjo- 
vicz‘iaus persekiojime lietuvių. 
Sznipinėdavo jisai, ar tik ne- 
nuvūs kų ant jeib katro mo
kytinio, jei kų apie katrų da- 
girsdavo, tai jau sveiks prapū- 
lęs .. . Kvoszdavo jis labai 
mokytinius, kūm katras ketina 
pastoti, ar nemislyja kartais 
į dvasiszkų seminarijų įstoti. 
O jei katras prasitardavo, kad 
tikrai nori pastoti kunįgu, 
tai jau jiedu su direktorium 
žinodavo* kų su tokiu padary
ti. Visko galima nū tokio 
iszgamos tikėtis ir asz visai 
nelaikau už negalimų daigtų, 
kad jis už pinįgus gali savo 
brolius pardavinėti; kitaip 
sakant — labai gali but, kad 
jis yra vienu tokiu sznipuku. 
Reikia tokio saugotis. Ar 
Stalskis tiktai yra tokiu szni
puku nėra, kaip augszcziaus 
sakiau, galima tikrai žinoti. 
Bet tai žmogelis ir be to užsi
tarnavo, kad jį vieszam lai- 
krasztyje pagarbavoti. Ki
tus du, aptariamus kaipo szni- 
pukus, reikėtų pirma iszban- 
dyti, ar jie tikrai tokiais yra 
ir tik tada galima butų padūti 
jų pravardes. Iszbandyti jūs 
butų galima, man rodos, taip: 
kas gerai su jais pasipažįsta,, 
neva isznetyczių galėtų da- 
neszti jiems klaidingų žinių, 
kad tas ir tas lietuvis turi 
daugybes lietuvjszkų knįgų. 
Jei paskui butų pas tū/lietu- 
vius krata, tai aiszku, kad jie 
yra tikrais judosziais. Nuro
dyti reiktų jiems, žinoma, tokį 
žmogų, kursai niekad jokios
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lietuviszkos knįgos neturėjo, 
kad darant kratą nieko už
drausto nerastų.

Szis metas gali vadįtis grei- 
cziaus sausu, nė lietingu. Nū 
szv. Antano sulyg szioliai ne
buvo vietomis lietaus nė per
kūnijų. Tik dabar kelinta 
diena perkūnas lyg atsikvo- 
szėjęs pradėjo lakstyti padan
gėmis ant debesių sparnų ir 
tarytum pasivadydamas, kad 
da neužmirszo szaudyti, taip 
tankiai pyszkina į tokias vietas, 
kur jo nereiktų, kad kartais 
net baugu. Kiek jis sziomis 
dienomis namų sudegino — 
nė ant pirsztiį nesuskaitytum. 
Dzūkijoje vienoje vietoje į 
asztūois namus sudegino. 
Jau isztikro perkūnas iszmoko 
nū maskoliaus bjaurumo. 
Kiek jis szią vasarą žmonių 
užmuszė!' Sztai užvakar (11 
Rugpjuczio) Leitiszkėse (Kal
varijos pav.) užmuszė motiną 
ir dukterį ir sudegino pirtį. 
Isztikro perkūnas pradeda nė 
baikų nepažįti, tik atsimįkim, 
kad net žiemą į žmones szau- 
dė. Da kokią porą metų pa 
silavįs, tai tiks į Maskolijos 
žandarus....

Sziomis dienomis tankiai 
palynoja. Lietus labai patin
ka, nės žemė buvo įdžiuvus ir 
pradėjo net žiotis isz isztrosz 
kimo. Lietus labai buvo rei
kalingas.

Mes, gyventojai Maskolijos, 
turėjom 25 d. Liepos (pagal 
senąjį stylių) puikų baliuką - 
vestuves cariutės Ksenijos su 
vienu isz sąnarių cariszkos 
szeimynos — Aleksandra Mi- 
kailovyczium. Džiaugkitės, 
kam isz to džiaugsmas!

Ir vėl „Nov. Vr.“ pranesza, 
kad kuratorius Varszavos 
mokslinio apskriczio įteikė 
ministeriui projektą, kad rei
kią daugiaus pakylėti Lenkų 
karalystėje laipsnį profesona- 
liszko apszvietimo. Projekte, 
tarp kitko, yra užmanyta, kad 
ir Senapilėje butų užvesta 
nauja mokslainė — žemdar- 
by b t ės. Labai gerai, prie
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Vienybe
gimnazijos ji mums nieko ne
kenks, o gal ir naudinga bus. 
Tik tiek, kad maskoliams 
gimnazijų apszvietimas, kaipo 
visapusiszkas, pradeda nepa
tikti. Senapilės gimnazija 
szįmet kaip ant siūlo kabojo 
ir vos—vos užsiliko neisznaiky- 
ta. Kad ir vėl gudai nesusi- 
mislytų ją naikyti. „Prie dū- 
nos viskas gerai*4 — sako lie- 
tuviszkas priežodis; taip ir 
mums prie gimnazijos butų 
gerai visokia kita mokslainė, 
kad tik ne ta, ką gudai vadina 
„cerkovno-prichodskaja“....

Taip gi gudiszki laikrasz 
ežiai pasakoja, kad Suvalkų 
rėdyboje bus įtaisyta „daugy
bė geležinkelių, kad pakelti 
pramonystę szios szalies. Jei 
tai įvyktų, isz to butų galima 
džiaugtis labjaus, kaip isz ca
riutės veselijos....

Geležinkeliais pasidžiaugę 
turėtume nuliūsti, jei įvestų 
tokią madą, kad mokįtiuiai, 
pabaigę gimnaziją priesz įsto
jimą į universitetą turėtų atlik
ti pirma kariumenės pereigas. 
Koksai besmegenis tą projek
tą užmanė, tegul ant jo vieno 
jis iszsipildo.

Jau ta cholera tai tik nė ne
atsidžiaugia tais brangiais 
maskolėliais! Kelinta jau va
sara vieszi pas jūs, gal ji ten 
nori uždėti kokias naujoky- 
nes, kaip maskoliai Lietuvo
je? Petrapilėje, kur patsai 
caras, ir cholera labjaus mėgs
ta szvaistytis. Mat, galiūnas 
taikosi prie galiūno, kaip va
gis prie vagies, plėszikas plė 
sziką arba.... Lietuvoje cho
lera nemėgsta, turbut kad te- 
nais da permažai gudų randa. 
Arcziausiai nū mus cholera 
Kauno rėdybojo, bet tenais 
labai ji da nedrąsi, per pasku
tinių sąvaitę numirė vos 23 nū 
choleros. Lomžos rėdyboje, 
kuri taip-gi prie mus rėdybos 
prieina, da mažiaus mirė, nės 
tik 5 per tą laiką.

Laukūse pas mus didžiuma 
apvalyta, miežiai beveik visi 
suvežti ir avižų nemažai jau 

klūnūse. Kad turgaus nėra, 
nereikia nė pasakoti. ' Tik 
nežinia kokiu stebuklu už avi
žas nepaprastai brangiai mo
ka, net po 75 kapeikas ant 
pūdo.

J. Vėžys.

Pagal naują zokoną: bajo
rai, urėdnįkai, kunįgija (apart 
katalikiszkos) ir kupeziai gaus 
pasportus be termino, kitų 
stonų žmonės turės tame da
lyke palengvinimus. Vyrai 
sulyg 18 metiį, mergaitės su
lyg 21 metų, taipojau isztekė- 
jusios negalės gauti pasportą 
be tėvų, globėjų ir savo vyrų 
žinios. Tas zokonas įeis į šylą 
nū Naujų Metų. (Kraj).

— Nelaimingas knįgų pla
tintojas B. vėl NaĄmiesczio 
parapijoje Panevėžio paviete 
per savo neatsargumą buvo 
nelair^igai į policijos rankas 
įkliu^Įr ir visą savo ta vorą isz 
Prūsų atgabentą nustojo, o 
pats isž bėdos led tiktai iszsisu- 
ko, bet kiti per jį įkliūti gavo.

Pakol p. Noveskis isz Til
žės po vieną, po du egzemp
liorių Miežinio žodyno į mas
kolių pusę į Lietuvą siuntinė
jo, vis gerai ėjo ir cenzūra ne
kliudė, bet kada buvo parei
kalauta daugiau Egzempliorių, 
kaipo tai: Vilniaus knįginį- 
kas Zavadskis 70 egzemplio
rių, Jelgavoje Ostrauskienė 
10 egzempliorių ir t. t. taipo
jau Rygoje ir kitūse miestūse, 
pradėjo cenzūra kliudyti ir 
dabar tie egzemplioriai tapo 
iszsiųsti į Petropilį dėl per
žiūrėjimo. Maskoliai visokias 
knįgas greieziau daleidžia dėl 
inteligentų, idant tiems burnas 
uždaryti, o suvisu nenori, idant 
knįgos žemesniose žmonių var
snose platintųsi. Nežinia, 
kaip dabar bus, ar daleis ar 
nedaleis aną žodyną platinti. 
Tame reikale pats p. Noveskis 
į Didžiąją Lietuvą ir į Latviją 
atvažiavo, idant dėl Miežinio 
žodyno atrasti platesnį kelią. 
Buvo tame reikale: Vilniuje,

Kaune, Jelgavoje, Rygoje ir 
t. t. Ketino net į Petropilį 
važiūti.

Jau nū seniai Aukraergėsl) 
paviete yra ant karaliszkos 
žemės užveisti burliokai staro- 
vierai. Tie vyrai užsiima ne
tiktai laukinįkyfcte,
bet ir arklių vogimu nū lietu
vių kaimynų. Prie to dar
yra dideliais pesztukais. Nė
ra kermosziaus, kad staroyjj^^ 
riai su lietuviais nesusi m uszt^|r 
Ir nors butų starovierų ma
žiau, mažne visados lietuvius 
nukariauna. Jie ežia turi ir 
savo cerkves, isz tų yra Cze- 
chovszcziznoje 2) netoli nū 
Zarasų pavieto. Nū seniai 
jiems pravoslavui uždraudė į- 
taisinėti prie cerkvių varpusS) 
todėl tenai yra pakabintos dvi 
gelžkelio szėnes, į kurias jie 
skambina. Prie starovierų 
triobų atsiranda ir maži sod
nai.

— Abelnas mokįtinių skait
lius Maskolijoje, kaip „Novoje 
Vremia“ pranesza, daeinacerk- 
viniai-parapijiniose ir vate- 
ežių iszkalose lig 2 milijonų. 
Tą jaunūmenę mokina didelis 
skaitlius mokįtojų vyriszkų ir • 
moteriszkų, apie G0,000 galvų. 
Algos jų vienok yra mažos. 
Valsczių mokįtojų alga iki 
1890 m. iszneszė maž-daug 
191 rublį ant metų. Petro- 
pilės apskrityje daėjo anoji 
iki 222 rub., bet už tai Gudi
joje ir Lietuvoje daeiha ana 
iki 88 (?R.) rublių ant metų.

„Peterburgskyja Vedomos
ti“ pranesza, kad gelžkelių 
projektų komisija po p. Su- 
marokovo pirmsėdyste, prie

1) Kiti vadina Ukmerge, o Sko- 
piszkės parapijoje Lukmerge. t Re
gis Ukmergė isz atkritimo pirmos 
literos nu Lukmerge paeina.

2) Dar prie caro Aleksandro II 
starovierai siuntė deputaciją, idant 
daleistų jiems nors mažą varpelį prie 
cerkvės įtaisyti, jei mažų varpų ne- 
daleidžia.

8) Kupiszkės parapijoje, Auk- 
mergės paviete.
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janezių, kas viskas neatveng ateitės, nės savo žodžio priesz 
tinai prisidės prie iszvertimo 
ta kraszto į maskolius“.

— Kaune dabar draudžia
— Seredžiaus ir . Veltinas lenkiszkai kalbėti po vieszias 

tarpe panemuniais Kauno pa- vietaš, miesto sodus, kromus 
vieta pirm keturių nedėlių 
baisus viesulas perėjo į ana 
pus Nemuno, 
tno 
debesį - pamatę, kuris vienu 
galu pažemiais vilkosi. Tame 
kataie tada kotiktai buvo 
fugpjūtę pabaigę. Taigi visi 
tiet moterys ir vaikai pūlę ant

1 kelių praszė Dievų, idant tų 
nelaimę nū jų atverstų, p r ižą 
dėdami Dievui czielus metus 
sausu pasniku pasnįkauti. 
Taigi, kaip sako, anūs Dievas 
iszklausęs, nės tas debesys 
ulyczios vyturiu perėjęs, nie
ko nepaiszkadyjo, tiktai vieno 
svirno kertį Ijg su pjuklu at
pjovė. Ant ulyczios vidurio 
viesulas tris arklius pagavo, 
kuriūs neszė tris viorstus; tie

komunikacijos ministerijos at
sirandanti, per tas dienas už- 
kirtis klausymu naujo gelžke- 
lio statymu Lietuvoj u.

Peluczių kai- 
gyventojai isz tolo judų

sumusztį. Dievas iszgelbėjo, 
bet dabar turės visi czielus 
nietus sausai pasnįkauti. La- 
bjausiai gaila mažiį vaikelių, 
kurie sav tokių pakutų užsidė
jo. Bet prascziau but buvę 
be d Anos!

— „Sviet“, kalbėdamas 
apie paskolijimus, koki bajo- 
riszkame banke dėl perkan- 
ežių žemę Lietuvoje ir Gudi
joje maskolių ketina būti, 
priduria'; „Reikia, kad mu
sų pakrasztyje apsigyventų 
toki maskoliszki žmonės, ku
rie apart žemės turėtų rankoje 
ir kapitalus (piuįgus) dėl lau- 
kinįkystės reikalingus. Spren 
džiame taipojau, kad bankos 
netiktai turi dūti pinįgus ant 
žemės pirkimo, bet ir ant lau- 
kinįkystės užvedimo ir tai ap- 
seziai, idant jie ten patys ga
lėtų gyventi, o Jie atidavinėtų 
į arendų dėl „nemaskoliszkų“ 
žmonių. Reikia taipojau, 
apart’ laukinįkų, ateiti su pi- 
gelba ir dėl maskoliszkų pre
kėj ų, tame kraszte prekiaus

sitikimų nebuvo.
— Už Lietuvos rubežių 

viename mieste buvo 
lietuviszkas susirinkimas 
5 Rugpjuczio. Surinkimas su
sidėjo isz dvideszimts su vir- 
sZum inteligentų, kurių tarpe 
būvo if viena moteriszkė. 
Czia buvo skyrimai ant ^Var
po“ ir „Ukinįko“ rėdytojaus. 
Nusprensta surinkti 40 inte
ligentų mokanezių ant metų 
po 25 rublius dėl deficito pa
pildymo. Ant to karto atsi
rado keli, kurie davė daugiau 
negu 25 rublius, o viens 100 
rublių ant stalo padėjo.

Vienas isz labai darbszczių 
iki szioliai inteligentų nū su
sirinkimo pabėjo. Priežastis 
to buvo ta, kad ans nū savo 
draugo paveizdų paėmęs su 
lenke apsivesti užsimanė, o 
prie to dar savė 'sužiedotinei 
davė žodį, kad szliubas bus 
lenkiszkai. Visas susirinki
mas isz to baisiai pasipiktino, 
nės sziųdien prie vyrų stokos 
mergaitės sutaria ant visko. 
Pasidavė mat pagal seniai ži
nomų lenkiszkų pasakų: Kam 
czia reikia tų monų, idant in
teligentas imtų lietuviszkai 
szliubų? Juk, kad jau yra 
inteligentų, tai ir lenku. Ba
jorai jau nū 1885 metų pradė 
jo imti lietuviszkai 
nors jų prigimtoji 
tikro nū mažumės 
kiszka. O dabar
gentai, kurie nū tikrų lietu
vių, lietuviszkai kalbanczių 
paėjo, sutarė ant lenkiszkų 
szMubų isz malonės dėl gražių 
akuczių ir kelių meilių savo 
merginos žodelių. Toki tai 
yra musų inteligentų tvirtybė, 
prigulinti nū mergų, į kurias 
jie įsimylėjo! Galime tikėtis, 
kad bajorai sykį pabudę dūs 
geresnę viltį dėl lietuvystės 

szliubus, 
kalba isz 
buvo len- 
tie inteli-

draugus ir tautų dėl bobiszkų 
talalavimų nemaino, bet prie 
savo nūmonės tvirtai stovi, 
nors dėl jų tautiszkų rokundų 
vesti isz seniai jau įvestos len
kiszkos kultūros įtekmės prie
žasties yra labai sunku. Tai 
gi dabar turime du tokiu mas- 
kviecziu, kurie, isz po raasko 
liszko ir lenkiszko prispaudi
mo bėgdami, jcavojasi po len
kiszkos bajoraitės undaroku! 
Tadgi dabar matome, kad in
teligentų patri jotiszki užsi
laikymai kfitankiausiai yra tai 
tiktai vėjas, nės žadina kitup 
prie tautiszko darbo, patrijo- 
tizmo, o patys su lenkėmis ap- 
si ved a, o per tai ir savo atei- 
nanezių kartų lenkiszkai au
gins. Kalbina kitus, idant 
prie lietuvystės iszturėtų, bet 
patys prie jos užsilaikyti ne
nori! Biedna Lietuva, neturi 
tikrų vadovų! Jeigu ilgai 
reikės laukti, tai bus po jai! 
Daugiausiai yra tokių, kurie 
su liežuviu mala, bet prie dar
bo menkai katras ateina!

— Jaunas Juszkevyczia isz 
Dorpato, sūnūs musų a. a. Jo
no Juszkevycziaus lietu viszkų. 
dainų iszdavėjo, taipojau fi- 
lioliogas, buvo dabar Pluksz- 
cziuse (B togoslo Pieris two)
Suval. rėd., pas sudžių Petrų 
Kraucziunų drauge su vienu 
sūmiu (finu) profesorių isz 
Helsingforso universiteto dėl 
lietuviszkos kalbos pasimoki
nimo ir lietuviszkų pasakų, 
dainų rinkimo. 16 Rugsėjo 
bus ans Veliūnoje, kur jo dė
dė kuuįgas Antanas lietuvisz- 
kas dainas rinko.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos. | prasivėdinimą: todėl surinkęs
— Uvalde, Texas, 31 ftugp. mokintinius su vokiszka mok- , 

Antrų adynų po dvyliktai.slainės vėliava, muzyke ir dai- 
naktį užėjo toks baisus lietus, 
kad į kėlioji kų minutų upė 
Leona iszsiliejo ir apsėmė 
miestų vandeniu į kėlės pėdas 
augszczio. Buvo baisi regyk- 
lė: žmonės isz miego iszbudin-

ti, tamsi naktis, lietus kaip isz 
viedro pylė, vandft isz upės 
bangomis sznokszdamas ver
tėsi į miestų, draskė, ardė ir 
neszė czielas triobas, o kas dar 
baisesniai buvo per tfu Ją laikų 
jaueziamas žemės drebėjimas. 
Žmonės isz iszgųsczio ir nusi
minimo ir verkė ir szaukė. 
Sako, kad į 100 žmogysezių 
laike to patvinio prigėrė. Per 
40 mylių geležinkelį iszardė ir 
4 geležinkelio tiltus n u neszė. 
A beluos blėdies padaryta ma
žiausiai ant $1,000,000.

— 28 d. Rugp. m. Wa
shington e tapo uždarytas 
kongresas, kuris per devynis 
mėnesius tęsėsi, per kurį laikų 
buvo užtraukęs ant darbinįkų 
taip vadinamų „bedarbę“. 
Dabar tapus Wilsono tarifo 
billiui įstatymu, nors ir be 
prezidento pasiraszyino, vis
kas pradės į gerųjų pusę lenktis 
ir ilgainiui sugrįžsz, jeigu ne
geri, tai bent geresni laikai.

— Stokliolm, Szvedūse, yra 
užmanyta 1897 m. padaryti 
visasvietinę parodų.

— St. Paul. Minu., 2 Rug
sėjo. Pranesza, kad per pi r- • 
mų Rugs. m. sudegė Minn. 
Stėte szeszi miestai ir laike 
rniszkų gaisrų į 500 žmonių 
pražuvo. Blėdies ant milijonų 
dolerių skaitos.

Gal ir gerai?
Pereitų nedėlių miestelyje 

Kurnike, netoli nū Poznanio, 
prusiszkoje Lenkijoje, vokie
tis mokintojas su mokintiniais,

lenkų, užsimanė padaryti ne- 
tolymame miszke. vasarinį

nūdami volciszkas patrijotisz- 
kas dainas traukė per mieste
lį miszko link. Supykę len- 
kiszki patrijotai už begėdiszkų 
vokietinimą lenkiszkos jau- 
nūmenės, užpūlė su keliolika
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vaikinų ant einanczių parodo
je mokintinių, atėmę ir su- 
mindę vėliavą, ėmė jūs su mu- 
zykė ir mokintoju akmenimis 
mėtyti ir vaikyti. Bet, įsiki- 
rzus į tai policijai, mokinti
niai nuėjo savu keliu. Už 
tokį užpylimą ant vokietystės, 
visi vokiszki laikraszcziai rėk
te rėkia ant lenkų.

— Įpatingas susirinkimas. 
Lenkiszki patrijotai užmanė 
Lvove, Galicijoje, 18 d. szio 
mėnesio, padaryti susirinkimą, 
ant kurio turi susivažiūti isz 
visos pasaulės tie lenkai, ku
rie buvo kada nors Siberijoje. 
Ant to susirinkimo jau priža
dėjo keli suimtai lenkų isz į- 
vairių vieszpatysczių pribūti. 
Ką tie Siberijoje maskolių 
kankinti lenkai nutars dar ne
žinia. Bet, jog jų daugybė 
susirinks, neveiki abejoti, nės 
maskoliai po paskutinio 
maiszto. metų (1863) lenkus, 
daugiausiai ponus ir apszvies- 
tus žmones, ne szimtais, bet 
tukstancziais grūdo į Siberiją 
ir jų daugumas, iszsitraukę isz 
jos, vyko į užrubežį, kame ga
vo tūli labai augaztus urėdus, 
kuriūs ir sziądien tebeturi. 
Gal ir isz Maskolijos, nors tai 
yra labai užginta, nevienas 
„siberiokas“ nukumps ant 
minėto susirinkimo. Rodos 
butų gerai, kad lenkiszki Si- 
berijos kankintiniai, važiūda- 
mi ant kongreso, atsivežtų su 
savimi ir visas tas pabukles, 
kuriomis buvo žudyti. Tada 
po kongreso galėtų padaryti 
„parodą11, ant kurios isz toly- 
miausių szalių žmonės atvyk
tų, nės butų labai žingei
di...

— Tūli svetimtautiszki lai
kraszcziai raszo, kad apaszta- 
liszkas delegatas Msgr. Satol- 
lis, pasibaigus sziems metams, 
grįžsz atgal į Romą.

Karė.
Iki sziol, kaip jau buvo ra- 

szyta, laimėje ko ne vispir ja

ponai, bet dabartės pergalė 
ėmė lenktis į kynų pusę. Pe
reitame mėnesyje kelis sykius 
japonai buvo ant Korėjos pus- 
salos su kynai nemažame 
skaitliuje susimuszė, bet tapo 
kynų pergalėti, beje: 17 d. 
pereito m. 13,000 kynų užpūlė 
japonus pas Hi-Chow, kurii 
4000 pakloję, paėmė visą ji 
bagažą. Paskiau 14 japonisz- 
kų kariszkų garlaivių su 4000 
kareivių ėmė ardyti ūstą Art
hur, dėl gynymo kurio buvo 
tik 5000 kyniszkų kareivių, 
kurie taip narsiai gynėsi, kac 
japonai, prikiszę geroką szmo 
tą savųjų, turėjo atsitraukti. 
Ir Korėjos karalius, matyda
mas toki japonų nepasiseki
mą, vėl pasidavė po kynų glo
ba. Bet japonai nenustoja 
vilties karės iszloszimo, renka 
vis daugiau kareivių ir perka 
Europoje ginklus.

— Isz Hongkongo, prane- 
sza, kad 21 Rugp. ant 
Kanton upės į 1000 stovinczių 
laivų, su miltais prikrautų, į 
peleną sudegė. Ugnis taip 
staiga iszsiplėtojo, kad nebu
vo laiko vieno nū kito laivų 
praskirstyti, ir į 1000 kynų, 
kurie radosi ant laivų, bėgda
mi nū ugnies smerties atrado 
ją upės vandenyje.

— 29 d. Rugp. pranesza nū 
salos Lombok, Azijoje, IIol- 
landijai prigulinczios, kad pa
kėlė maisztą tengimę gyven
tojai priesz hollandus, kuriūs 
keliose muszose pergalėjo, į 
500 jau užmuszdami, jau su- 
žeisdami, jau | nevalią paira 
darni. Apie ką iszgirdę Hol
land! jos gyventojai labai nu
budo.

Isz Mtts Jim Mois
— Edwardsville, Pa. Mes 

lietuviai supratome svar
bą kas link politikisz- 
kų dalykų. Jeigu visos tau
tos, Amerikoje gyvenanczios, 
turi savo kliubus, tai ir musų 
miestelio lietuvius seniai tas

politikiszkas dalykas apėjo, 
tiktai vis dar drąsos neturėjo
me, bijodami, idant užmany
mas neliktų tiktai užmanymu. 
Todėl pirmiaus tame dalyke 
19 d. Rugpjuczio pasznekėjo 
Szv. Antano draugystė. Kaip 
visi jos sąnariai pristojo, tai 
du savo delegatu iszsiuntė 
Szv. Izidoriaus draugystės su
sirinkimą, kurios sąnariai ir 
mielai pristojo ir prižadėjo 
dirbti. Taigi 25 d. Rugpj. 
turėjome tame dalyke abelną 
susirinkimą, ant kurio buvo 
69 vyrai, o ant antro susirin 
kimo buvo apie devynes- 
deszimts, isz kurių prisiraszė 
80 prie kliubo. Tretį susi
rinkimą laikysime Rugsėjo 
8 d., ant kurio turime viltį ap
turėti dar daug daugiaus są 
narių. Mieli broliai lietuviai 
laikykimėsi to svarbaus daly
ko jau užvesto, tokiu budu 
pasirodysime, jog ir mes A- 
merikos politiką suprantame, 
nedūdami savę vadžioti už ne/ 
sies svetimtaucziams. JMLnsų 
kliubas yra „independent^*, tai 
yra prie jokios partijos Ziepri- 
gulįs, bet rinksime anjt urėdų 
tikt tūs žmones, kurie yra geri 
ir teisingi irgi darbininkų 
partiją remia.

Taigi, broliai lietuviai, mes 
esame darbininkai, užtat prie 
tokio kliubo turime visi pri- 
siraszyti, nėsa musų kliubas 
rūpinsis isz visų iszgalių apie 
pagerinimą darbininko būvio 
ir užtarymą musų lietuviszkos 
tautos;

Su gūdone 
Tūmlaikinis komitetas.

— Wilkes-Barre Pa. Lie
tuvos Sūnų draugystė,laikyda
ma savo susinkimą irprpsvars- 
cziusi savo locnus prakalus, 

ant apsvarstymo ir 
cražieczių kankintinių reika 
ą. Liko užtvirtintas komite

tas, perstatytas nū kitų drau- 
gysczių, kuris turės rupintisi 
apie broszuros iszdavimą. O 
isz savo draugystės perstatė 
dar į tą konąitetą Vilimą

Trupinaitą ir užtvirtino savo 
prabaszczių kun. M. Szedvydį, 
kaipo isz Wilkes-Barre, o ne 
isz Plymouth‘o, kurį Volon- 
czausko draug. Shenandoah 
norėjo iszmesti.

Tenbuvis.
— Wilkes-Barre, Pa. 2 d. 

Rugsėjo buvo laikytas para
pijos mintingas, ant kurio bu
vo peržiūrėti baliaus reikalai, 
ar viskas buvo teisingai pada
ryta ir kiek įplaukė gryno už
darbio. . Pasirodė, jog viskas 
yra gerai ir gryno uždarbio 
balius atneszė 204 dol. ir 50 c. 
Už tūs ir nū kontesto gautus 
pinįgus liko nutarta įsteigti 
didįjį altorių bažnyczioje. 
Taipgi kun. M. Szedvydis įne- 
szė reikalavimą Plyinouth‘o 
parapijos dalyke kapinių, kad 
nū szio laiko visi parapijonai 
Wilkes-Barre turės taippat 
mokėti už kapines, kaip ir jie 
patys kad moka, ir jog tiktai 
tas gaus už pusę czienios* ka
pines, kuris bus arba pilnai 
iszsimokėjęs arba treczią dalį 
ant savo bažnyczios, neskai
tant kunįgo algos. Tą visi 
parapijonai priėmė ir dar nū- 
tarė parūpinti dėl savęs locnas 
kapines. Paskui įneszus, kad 
kun. M. Szedvydis apsigyven
tų Wilkes-Barre, visi vienu 
balsu tą įneszimą parėmė ir 
reikalavo, kad kūgreicziausiai 
parsidangytų isz Plymouth‘0. 
Dėl apsigyvenimo kunįgui 
yra pasamdytos dvi stancijos 
sziū tarpu, o paskui, kada pa
rapija kiek, audrutės, bus pa
samdytas ar nupirktas namas 
dėl klebonijos, kad prabasz- 
ežius jų negyventų, kaip koks 
įnamis. Kunįgas sutiko ant to 
ir prižadėjo parai k raustyti. 
Mitingo reikalai atsibuvo gra
žiai ir dailiai, netaip kaip ki
tados kad būdavo visokių ne- 
•eikalingų sznektų.

Parapijonas.

— Baltimore, Md. 26 Rug- 
uezio. Laikėme savo mėne

sinį susirinkimą, ant kurio isz- 
*i n koriję Mateuszą Nariaucką X- * • '



Lietuvininku
delegatu į „Susivienyjimo“ 
seimą.

u O kas link naujo budo rin
kimo „Susivienyjimo“ vyriau
sybės kandidatų, tai mus 
draugystė nepristoja ant to, 
nės tokiu budu turėtų būti 
kožnam apskrityje atskirus 
susivienyjimas, kuris rūpintų
si apie delegatus ir rinkimą 
pinįgų dėl nusiuntimo jų ant 
visatinio seimo ir t. t. Pagal 
nftmonę musų draugystės kož- 
na draugystė, kūpa bei viso 
miesto lietuviai prigulinti bei 
norinti prigulėti į „Susiv.“ ga
li aprinkti isz tarpo savęs at
sakantį žmogų delegatu į sei
mą, isz kurių laike seimo ga
lėtų iszrinkti kandidatus ant 
„Susiv.“ vyriausybės.

• Su gūdone dr. szv. Kazimie
ro Kareivių sekretorius Jonas 
Kurtinaitis. 229 S. Green str. 
Baltimore. Md.

— Luzerne, Pa., arba Mi- 
lutie 27 Rugp, Musų „Su
sivienyjimo“ kūpa,! kuri susi
deda isz 10 vyrų ir 2 mnterisz- 
kūjų, isz skiriant 62 sąnariu 
draugystės szv, Petro ir Povy- 
lo, laike susirinkimo padavė 
įneszimą kas link „Susiv.“ sei
mo delegatų. Czia raszydamas 
nenoriu užgėdinti savo tautie 
ežius, kurie, žodžiu sakant taip 
kaipo szirszūliai sujudinti, 
rėkte pradėjo rėkti ant „Su
sivienyjimo“ ir jo vadovų.

Kadangi mus kūpelė negalė 
jo nutart tą dieną apie delegatą, 
taigi turėjome kitą dieną su
sirinkti ir iszrinkome ant sei
mo delegatą Andrių Vai tūlio- 
nį. Nors mus mažas būrelis, 
bet ir jie padori vyrai, mylin
ti savo tėvynę, o podraug ir 
tūs, kurie priguli prie garbin
go „Susivienyjimo“.

Vardan kūpos sąnarių Mo
tiejus Motiejūnas.

— Edwardsville, Pa. 26 
Rugp. Draugystė szv. Izido
riaus laikė metinį susirinkimą, 
ant kurio iszrinko delegatą į 
„Susiv.“ seimą Petrą Visz- 

niaucką.
Pet. Viszniauckas prez.
F. A. Czarnauckas sekr.

— Cleveland,. Ohio. 19 
Rugp. Draugystė szv. Jur 
gio laikė metinį susirinkimą, 
ant kurio buvo iszdūtos visos 
rokundos, ir rinkimas naujų 
urėdinįkų. Rokunda pasirodė 
szioki: sudėta per metus pa- 
dotkų, įstojimų ir kitokių mo- 
kesezių $360-70 c.,iszdūta ant 
ligonių ir kitų reikalų $426-. 
63 c., ant numirusių iszmokėta 
$176, nedatekus to meto pa- 
dotkų, imta isz iždo $312, 
banko (ižde) da liko $522, 
Įimta ant to susirinkimo $27- 
50 c., iszdūta ant ligonių $48. 
Ex-prot. sekret. N. P. Mac- 
tiszauskas.

Plymouth, 29 Rugpjuczio. 
Blaivystės draugystė paszven- 
tė isz savo iždo ant „Simano 
Daukanto“ broszuros 25 dol. 
ir 40 centų, ir iszsiuntė pas 
kasierių per rankas prezidento.

— Philadelphia, Pa. 25 
d. pereito m. buvo lietuvisz- 
kas parapijinis piktįkas, ant 
kurio tarp gražių zobovų, ke 
lėtas tautieczių nemandagiai 
pasielgė.

9 Seimas „Swlwilu Lis- 
irti KaialUca”

bus laikomas 25 d. Rugsėjo 
ęSeptembrio) Scranton, Pa. 
Delegatai yra, maloniai už- 
praszomi pribūti vakarop 24 
dieną Rugsėjo, idant ant ry
tojaus visi butą pasirengę 
kaip reikiant.

Kas link rinkimo „Susiv.“ 
vyriausybės ant kitų metų, 
jau buvo apgarsinta „Vieny
bės“ N. 31 ir 32. Tą dalyką 
kožna draugystė bei kūpa turi 
apsvarstyti savo susirinkimū- 
se ir savo numanymus bei nu
sprendimus padūti „Vieny- 
bėn“, o jei tos draugystės bei 
kūpos „Susiv.“ nori aprinkti 
ant vyriausybės kandidatus, 

tai turi susineszti ar per gro- 
matas arba per tam tikrus de
legatus su kitomis draugys
tėmis bei kūpomis to apskri- 
czio, prie kurio ji ir kitos pri
guli, o tada gali aprinkti. 
Kurios ,,Susiv.“ draugystės 
bei kūpos negali arba nenori 
isz priežasties tolymos kelio
nės bei didelių kasztų pakėli- 
limo paskirti ant seimo dele
gatą, turi savo susirinkimo 
nusprendimus link „Susiv.“ I 
gero atsiųsti ant popieros vie
nam isz „Susiv.“ komitetui, 
o szis nūsprendis bei užmany
mas dėl „Susiv.“ gero bus 
perskaitytas ant seimo ir tūs 
visus dalykus delegatai, isz- 
mintingai persvarstę bei per
kratę, nuspręs link „Susiv.“ 
labo, o po seimui bus viskam 
apgarsinta. Delegatai atva- ■ 
žiavę į Scranton, tegul krei
piasi pas musų tautietį Vin
cą Blažį ant szio adreso: 316 
Penria Avė, kuris kas link 
apsigyvenimo vietos kožnam 
užrodys broliszkai, o patys 
delegatai vienas su kitu veik 
susipažins.

„Susiv.“ prezidentas kun. 
A. Burba.

Prie„Susi.“ prisiraszė
Scranton, Pa. Szv. Jflzapo 

draugystės: Jūzas Jūdiszius, 
Vincas Juszkevyczius, Jūzas 
Tamaliunas, Ant. Paszkevy- 
ežius, Dominįkas Straigys ir 
Jūzas Urbanavy ežius.

— Pittston, Pa. Szv. An
tano dr.: Motiejus Senkus ir 
du metinę, o keturi posmertinę.

— Pittsburgh, Pa. Vytau
to dr.: Andrius Rudzinskas, 
Silvestras Žiūginis, Boleslavas 
Juszkevyczius.

— Scranton, Pa. Keistu- 
ežio dr.: Jūzas Rugienius, Jū- 
zas Vilkas, Jonas Bakunas, 
Jonas Raulinaitis, Jūzas Gus
taitis, Ant. Žalionis, Ant. Kas- 
paravyczius, Pranas Bernotas, 
Kazys Vaivadas, Kazys Ka
minskas, Kazys Kubilius, Sil
vestras Czepukaitis, Simas Se- 

kauckas, Motiejus Szalezius, 
Jonas Kižas, Ant. Siauruse- 
vyczius, Jūzas Skripkiunas ir 
Jurgis Vilkas. *

,,£usiv.‘‘ vyriaus)/bė.

„susiv.“ M seimo išlyta
Susivienyjimas yra tai ry- 

szis, kuris apglėbia visus daig- 
tus taip, jog tie daigiai surisz- 
ti laikosi taip, kad jų visų isz 
syk negalima perlaužti, bet 
jeigu nori perlaužti, tai pirma 
turi paleisti visą ryszį, ir kož- 
ną daigtą pavieniu paėmus 
perlaužti, beje: jeigu mes pa
imsime vieną meduką, lengvai 
jį perlauszime, jei paimsime 
du isz sykio laužti, jau mums 
bus sunkiaus perlaužti, kaip 
pridėsime dar du, jau bus dar 
sunkiau laužti, kai}) pridėsi
me dar keturis, tai vargiai ga
lėsime perlaužti, o kaip pri
dėsime dar dauginus, jau ne
galėsime perlaužti, ir tokiu 
budu pasidarys medukų ry- 
szis, kurio negalėsime per
laužti be jo iszardymo. To
kius ryszius daro ir žmonės, 
bet kadangi žmonės daro isz- 
min tingai ir Ii ūsai, tai mes to
kį ryszį kitaip negalime pa
vadinti, kaip tiktai vardu „su- 
sivienyjimas“.

„Susivienyjimą“ daro tau
tos bei vieszpatystės. Tautos 
daro vieną arba kelis „susiv.“ 
Iszmintingos tautos daro tikt 
vieną „susivienyjimą“, o 
iszmintingos *po kelis, kaip 
ana: lenkai, kurie sziądien tu
ri dvi: „Katolickie Zjednocze- 
n i e“, „Zvviązek Narodowy“, 
„Unija“, „Pensilvenska pos- 
mertna kasa“ ir galop szį me
tą sutvėrė ,,Polska ĮJga“ ( kva- 
raba gal?), kurie tai rysziai 
pjaunasi tarp savęs ant prapul
ties savo tautos, o kožnas isz 
jų neva dirba dėl „Ojcziznos“, 
vienas ant kito piemeniszkai 
iszmislinėdami savo organūse 
bei laikraszcziūse.

Kas link musų „Susivieny
jimo“ yra dar tikt vienas. 
•Teisybė, nors szį metą jau tu-
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rėsime 9 seimą, *ir jis milži- 
niszkai užaugo, bet palyginus 
jį prie musų tautos skaitliaus, 
jis dar yra menkas.

Viehok aczių dievui turime 
taryti, jog lietuviszka tauta 
dar yra is'z mintinga, ba kito 
„Susiv.“ neturi. Berods pa- 
szlemėkas Baczkauskas visaip 
rabino ir ragina, kad szenado- O o
riecziai ir mahanojiecziai sut
vertų kitą „Susiv.“, bet isz- 
mintingi lietuviai ant to lenk- 
berniszko įneszimo stacziai 
spjauja. Taiposgi szįmet 
Chicagoje III. koki ten Szpo. 
Andr., Bag. ir Joc. bei jų 
draugai užsimanė tverti „Chi 
cagos Susivienyjimą“ (žiūrėk 
„Lietuva“ N. 34). Man ding, 
kad ir Chicagos iszmintingi 
lietuviai taip pat nuspjaus ant 
to lenkberniszko įneszimo.

Daleiskime, kad virszminė- 
tose vietose susitvertų tie su- 
sivienyjimai. Juk tada lie
tuviszka tauta pradėtų sirgti, 
kaip kad sziądien lenkiszka, 
o veik iszdygtų ir musų „lie
tuviszka liga“, kaip kad szią
dien yra tarp rėksnių lenkų. 
Todėl apsisaugokime nū tau- 
tiszkos ligos, kuri mums visa
dos kenks ir stabdys tautisz- 
kus darbus. Kaip virsziaus 
rainavojau, jeigu musų tauta 
nebus užlaikoma, kaip anie 
medeliai, viename ryszyje, tai 
lietuviai silpnės ir pamažu 
nyks svetimtauczių jurose ma 
rėse.
> Jeigu laikysimėsi tikt vieno 
„Susiv.“r?kuri8 labai ženklivai 
auga, eisime tikrai tautiszku 
keliu link susipratimo ir kul- 
turiszko apszvietimo: laikome 
kas metas seimus, kur drau
gystės bei kūpos siunczia de
legatus, o 8zie persvarstinėja 
„Susivienyjimo“ reikalus, per
kratinėdami „Susiv.“ konsti
tuciją, kas nereikalinga iszme- 
ta, o kas reikalinga dadeda; 
draugysczių bei kūpu įneszi- 
mus persvarsto: vienus atme
ta, kitus pripažįsta naudingais, 
o kitus atideda ant tolesnio 
laiko, kada bus galima įkū

nyti. Taigi tautiszki dalykai 
žengia jū tolyn, jū svarbyn, o 
tūs tautiszkus dalykus pati 
tauta per savą iszdirbs, ba ant 
seimo kožnas delegatas turi 
lygų balsą ir savo draugystės 
ir kūpos įneszimus bei numa- 
nymus link lietuvystės labo 
įnesza drąsiai, o su visais de
legatai persvarstinėja tūs įne
szimus ir podraug apspren
džia. Taigi pati tauta iszdir- 
ba sav kelią, o užtat kožna 
lietuviszka draugystė turi’pa
sirūpinti prigulėti prie „Susi
vienyjimo“, kuri velyja lie
tuvystei labą ir trokszta, kad 
greicziaus lietuviszka tauta sa- 
vo iszminczia, gerais darbais 
ir tėviniszkumu pragarsėtų 
tarp svetimtauczių.

Prisižiūrėkime mes į skruz
dėles, kaip jos yra iszmintin- 
gos: kaip viena negali pa
kelti szapelio, tai pakviecžia 
savo kėlės kai minkąs, ir po
draug visos velka tą szapelį 
prie skruzdyno, prie . kurio ir 
jos priguli. Nors, didžiojo 
skruzdyno apylinkyje yra 
daug mažų skruzdinelių, bet 
szie visi turi kelią dėl susinę- 
szimo su didžiūju.

Taigi ir kožna tauta turi 
turėti savo didį tautiszką 
skruzdiną, į kurį visi mažesni 
skruzdinai prigulėtų. Tūmi 
skruzdynu yra tikt vienas 
„Susivienyjimas“, kuris turi 
prie savęs kūpąs, -draugystes 
ir parapijas. Žinoma to skuz- 
dyno per visus metus yra gal
va bei rundytoju „Susiv.“ ko 
mitetas, iszrinktas isz yvairių 
vietų arba isz vienos, jeigu 
delegatai ant seimo taip ap
rinktų. Gyventojai to didžio
jo skruzdyno yra visi „Susiv.“ 
sąnariai be skirtumo miestų 
bei vietų; tautiszkais jo dar- 
binįkais ir valdytojais yra sei
mo delegatai, kurie kas metas 
ant seimo perkratinėja tau- 
tiszkus dalykus ir apsprendžia 
kaip ateisenczių metų komi
tetas turi pasielgti link lietu 
vystės labo. Man ding, kad 
kožnas tą dalyką suprastų, o

supratęs bus karsztu platinto
ju tikt vieno „Susiv.“ Žino
ma, kad visi tą tautiszką da
lyką gerai suprastų, „Susiv.“ 
augtų kaip ant mielių arba 
grybai po lietui, bet turime 
kaip kada tokius vadovus tau
tisz k ai nedabrendusius, jog 
nieko arba menkai gero pa
darę dėl lietuvystės, apart sa
vo ypatiszko biznio, „Susiv.“ 
trukdo, užd raugdami ir tam, 
kuris norėtų dirbti žodžiu 
angliszkai „stop“ arba net ki 
ti sujudusioms draugystėms 
prisiraszyti prie „Susiv.“, ant 
užklausymo delegatų: „ar rei
kia prigulėti“; atsako: palau- 

(kite. Ir isztiesų, tas kampas 
■ dėl „Susiv.“ snaudžia, iszski- 
riant kėlės kūpąs, ba mat jo 
vadovai‘yra pikti, kad nei sy
kį seimo delegatai isz jų ne- 
aprinko .„Susiv.“ prezidentu. 
Žinoma, kada parapijos vado
vai taip daro, sunku yra ką 
gero sulaukti dėl lietuvystės 
isz tokio kampo, kur tautisz- 
ka naktis gyvena ir jokia tau
tisz k a sz viešei ė negali ten į- 
siskverbti. Bet visgi ateis 
laikas sujudimui, vienok 
troksztame to dalyko grei- 
cziaus.

Arba yra vietos, kuriose 
randasi keli karszti lietuviai, 
kurie dirba dėl „Susivienyji
mo“ labo, bet yra biedni, tai 
randasi turtingesnį lenkben- 
niai bei szpokeliai, kurie be- 
szposinėdami lietuvystės dar
bus regimai trukdo.

Kada taip darosi tarp vado
vų ir apszviestesnių lietuvių, 
tai ką benorėti nū prastų žmo
nelių, kurie ir skaityti nemo
ka. Sztai neseniai viename 
Luzernės pavieto miestelyje 
paskydo szioki netikę; gar
sai link lietuvystės: sako, Lie 
tuvoje po kaimus esą iszkabi- 
nėti plakatai, kaip tikt kuris 
lietuvis sugrįž Lietuvon, p bus 
prigulėjęs prie „Susiv.“,Iki jį 
maskolius iszsiųsiąs Siberijon; 
jog „Susivienyjimą“ kun. A. 
Burba sutvėręs tikt dėlto, kad 
draugystes ir pavienius, su

traukti viehybėn, o paskui vi
sas „Susiv.“ eisiąs ant masko
liaus ir kožnas „Susiv.“ sąna
rys turėsiąs turėti ginklus ir 
kareiviszkas drapanas; o mes, 
sako, dar nenorime grįžti Lie
tuvon, pakol pinįgų neužsi
dirbsime;, jog maskolius atsiu
siąs kelis szimtus kazokų 
Amerikon, kad visus „Susiv.“ 
sąnarius iszmuszti, kaip kad 
padaręs Kražiūse; jog be caro 
žinios nieks negalįs „Susivie
nyjimą“ tverti ir seimus dary
ti. Kadangi toks yra supra
timas musų prastų žmonelių, 
todėl ir nedyvai, jog tikt tenai 
žmonės tautiszkai kruta, kur 
yra tėvynainis vadovas, o prie- 
szingai viskas miegti ir tau- 
tiszkoje tamsybėje tuno.

Todėl garbė jums, vadovai, 
kurie raginate žmones link 
tautiszku darbų, o papeika 
tiems, kurie savo pasielgimu 
žmones temdinote.

Aczių ir tiems ^ėvynai- 
niams, kurie, nors trukdomi, 
nepaliovėte dirbę dėl „Susiv.“ 
labo, loc patys būdami nela
bai apszviesti.

Kas link lenkų bei įenkber- 
nių pliovonių, kurias leido j 
svietą per rasztus ir liežiuvį, 
„Susiv.“ szį metą visai neken
kė, bet dar labjaus jis paaugo.

Pliovojo lenkai ir lenkber- 
niai labjausiai ant manęs, kai
po „Susiv.“ prezidento, kurią 
tai urėdystę iszvariauF su Die-, 
vo pagelba net keturis metus. 
Negana buvo to, lenkai buvo 
pradėję net mano szunį 
„Meszkį“ garsinti savo laik- 
raszcziūse, o gal ir iki sziai 
dienai tos lenkiszkos pliovo- 
nės butų traukusios!, jeigu 
nebūtų susarmatijęs savo 
draugus garbės vertas „Scran- 
tonski Tygodui k“. Mat, kad 
pati ypata yra nepatinkama 
lenkams bei lenkberniams, tai 
ir ant jos gyvūlio bei szunies 
reikia visaip iszmislinėti. O 
kvailumas, kvailumas lenkų 
bei lenkbernių! Toks ir jų 
apszvietimas, lyginai kaip į- 
siutusių bobų. Ir nedyvai,
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kadangi lenkai per amžius 
žiurėjo ant lietuvių kaip ant 
savo tikrų bernų (baudžiau- 
nįkų), tai jie ir tų žmogystų, 
kuri dirba dėl lietuvystės, no
rėtų varu paimti už bernų, o 
kaip szi jiems nelenkbernauja, 
tai padaro maskolių „szpiegu“ 
bei parsidavusiu maskoliams. 
Rėkite, lokite, lenkeliai, ant 
manęs ir visų lietuvių, o grei 
cziaus musų žmonės permanys 
jūsų bjaurybes bei szunybes 
kokias iszdarote lietuviams, ir 
greicziaus musų žmonės taps 
tikrais lietuviais. Kaip „Su- 
siv.“ gyvūja, lenkai visados 
buvo ir bus prieszingi (žiūrėk 
Vienybės 1893 m. p. 493), 
pakol lietuviai visiszkai neat- 
aiskirs nū lenkų kaip tautisz- 
kūse, taip ir bažnytiniūse da- 
lykūsė. Tų dalykų jau ir ne- 
apszviesti žmonės pradeda 
aiszkiai suprasti ir ant to isz- 
.dalies jau varosi, tverdami 
grynai lietuviszkas draugystes 
ir parapijas.

Kun. A. Burlta
„T. S. L. K. A.“ prezidentas.

Ado Ilsinta Mumias
Konnektikuto.

Užmanymas uždėti Ameri
koje lietuviszkas naujokynes 
yra labai svarus. Gūdotina 
rėdystė „Lietuvos“ labai rū
pestingai tų dalykų varo jau 
antras metas; bet lig sziolaik, 
teisybę pasakius, dalykas lie
tuviszkų naujokynių netoli 
tepaėjo. Mano paties tame 
dalyke buvo talpinta keletas 
straipsnių „Vienybėje“, bet 
lietuviszka visūmenė kaip 
žmonės, taiposgi fyrai raszan- 
ti, regisi nei nepatėmyjo, o 
naujokynių klausymas kaip 
buvo klausymu, taip ir paliko 
be atsakymo. Kaip isz „Lie
tuvos“ matome per metus ne
labai kas nusiperka sav far
inas Arkanse. Jei pats kų 
gero žinocziau apie Arkanso 
reikalus, be abejonės neper- 
stocziau triubyti, idant rink
tųsi sudus Lietuvos į vienų 

būrį dėl apsigynimo ir susieti- 
prinimo. Ko nežinau, kitiems 
negarsinu. Bet būdamas nd 
Kovo mėnesio Konnektikute 
ir gerai isztyręs visų szitų sza- 
Jį dabar galiu lietuviams dūti 
tikrų numanymu apie Kon
nektikuto lietuviszkas naujo- 
kynes. Iszviso lietuviszkų 
gaspadorių dirbanczių patys 
nū savęs ant savo žemės arba 
randavojanczių draug su lat 
viais ir liuteriszkais ’ lietuviais 
yra 50—70 lietuviszkų^ ukinį- 
kų. Savo žemę ^hrinczių bus 
lig 40. Sėjanczių ant pliacių 
bulves ir daržoves draug su 
kitais 'gaspadoriais bus lig 
150. Isz viso* farmų Kon
nektikuto stėte yra 30,000. 
Daugiausia farmerių yankee, 
prancūzai ir airisziai. Ran
dasi ir szvedų. Gerų gaspado 
rių nedaug ten yra. Lig sziai 
dienai didžiausia dalis farme
rių maitinasi fabrikų uždar
biu, o farmos gulėdamos ne
judintos tiktai esti vartojamos 
dėl pieniszkos prekybos: svie
stas ir suris, arba Smetona, net 
ir žalias pienas dėl miesczio- 
nių farmeriams nesza gerų 
naudų. Reikia žinoti, kad 
augszcziaus minėti gaivalai 
užgyvenę Konnektikuto far
inas, būdami fabrikantų vai
kais, nežino nei ko daryti su 
savo farmomis. Todėl yra 
szitai užtėmyta, kad kaip Va
karinės Amerikos laukai pa
liko iszarti ir užsėti, visa 
Nauja Anglija dar guli ne
pajudinta, o žemės dėl arimo 
ir sėjimo yra labai daug, o ne 
mažai ir labai geros. Į sziau- 
rę už Hardfordo auga taba
kas. Už tabako slūksnio
vėl labjau į sziaurę jau Mas
sachusetto stėte yra aprubis 
svogūnų, tenai tas daigas taip
mėgsta, kad svogūnais yra už
sodinti
Vienas

czieli akrai 
nū Szeduvos,

žemės.
Kauno

gubernijos, lietuvis turi tris 
apskritus akrus svogūnų (ci
bulių). Vidurys Konnekti
kuto augina gerai kornus ir 
bulves. Pamariūse viso Ko

nektikuto nū Roud Island lig 
New Yorko stėtui pas New- 
Londonų, ■ New-Havenų ir 
Bridgeportų, yra czieli laukai 
apsėti žemūgėmis, o ir bulves 
su kornais visur gerai auga. 
Vynūgės sirbsta visame Kon
nektikuto stėte. Avieczių jū- 
dų ir raudonų, gervūgių, mė
lynių ir kitokių ūgų didelė 
daugybė visur. Obūlių pilni 
miszkai ir krūmai visame 

' Konnektikute. Gražumas oro 
visiems žinomas. Konnektr- 
kutas būdamas prie Atlantisz- 
kių marių vasaroje vėdinasi 
nū arty mos kaimynystės van
dens, o žiemoje esti dėl tos 
paczios priežasties lėtinami 
szalcziai. Daugybė i^zdir- 
bingų miestų ir miestelių ne- 
iszpasakytai pabrangina aug 
lūs ukinįkų iszaugintus 
Visztos, kiaulės ir karvės vi
sados Konnektikute yra labai 
didele paspirczia ukinįkui, 
kadųgi tie daigtai yra isz- 
grobstomi ajkaniĮ fabrikantų.

Mums tai pasakius kelsis 
nekurie isz lietuvių ir pasa
kys, jog Vestūse t. y. Vakari 
nėję Amerikoje tos visos gėry
bės žemės, czionai apraszytos, 
randasi deszimteriopai; tas ga
li būti, bet anų suvartojimas, 
ant pinįgo daugiaus neg de-' 
szimts kartų sunkesnis Vestū
se, kaip Konnektikute. Kas 
link platumo ir vietos, tai tas 
visoje Naujoje Anglijoje yra 
daugiaus, neg Vestūse. Nau
jos Anglijos yankee, būdami 
farmeriais, labjaus mėgsta 
miestūse, o Vakarinės Ameri
kos skandinavai, vokiecziai ir 
czekai visi laikosi ant savo že
mių. Bet uždėdami lietuvisz
kas kolionijas neatbūtinai tu
ri būti atmintyje dvasiszki 
reikalai lietuviszkų kolionistų. 
Konnektikute nors vienų tik
tai sutvėrus parapijų ant viso 1 
stėto, daleiskime Waterbury- 
je, kaip dabar yra daroma, 
jau lietuvių visų reikalai gali 
būti pigiai aprūpinti. Isz 
Water būrio į visas vietas stėto 

(geležinkelių tikietas nei į vienų 

vietų nėra brangesnis per $2. 
Suprantama,kad reikalūse dva- 
siszkūse galima be vargo apsi
rūpinti,o tas labai svarbus daly
kas. Visi amžiai patvirtina žo
džius V. Kristaus, kad ne viena 
duna yra g y ras žmogus. Vai
kai lietuvių ir visa ateinanti 
giminė visados gali būti mo
kinami prie vienos bažnytinės 
mokslainės. O visame Kon
nektikuto stėte, kurtiktai eisi, 
noris mažiausis butų miestelis, 
visur yra nors po keletu lietu* 
vių. Suprantamas daigtas 
kad pas mus atvažiūdaiuas ant 
farmos lietuvis, parvažiūja 
kaip namon. Miestūse yra 
lietuvių, farmerių yra lietu
vių, ant farmos tarnaujanczių 
daug yra lietuvių. Miszkus 
kertanczių yra lietuvių, akme
nius skaldanczių yra lietuvių, 
molį mindau ežių ir plytas dir
banczių yra lietuvių. Toks 
musų stėtas, taip jis dėl lietu
vystės iszrodo. Su laiku be- 
abejonės bus Konnektikute 
keletas lietuviszkų parapijų. 
Dabar eikime prie ‘sziųdien 
gyvenanczių lietuviszkų far
merių. Szitai vienas pas Ter- 
villį Zigmantas gyvena triobe- 
Įėję įspraustoje tarp ūlų, turi 
asztūnetų kūdikių, teisybė dar 
biednas, bet manę lankydamas 
sako: tevėl, jei neturincziau 
farmos, man butų daug sun- 
kiaus gyventi su mano szei- 
myna. Kitas netoli nū to 
Kriauczunas pats devintas; 
asz pas jį buvau; laukus kad 
aria, tai net kalnai trata. 
Tam yra 60 akrų žemės. Per 
penkerius metus iszmokės 500 
dolerių ir bus sav ponas, sav 
mužikas. Jau pas tų nevienas 
lietuvis, sustojus fabrikams, 
maitinosi, dirbdamas už pilvų. 
O farmerių toks darbas bran
gus, taip kad galėjo daug ak
menų aprūszti ir girios nema
žai iszskynė, o tas neszdamas 
naudų ukinįkui, atileszė ir mo
kestį dirbantiems. Vienas, 
kitas metas ir tie gerai gy
vens. Kitoje pusėje Water bū
rio gyvena netoli Pauža ir

t
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Jankeliūnas. Pauža dar 
biednas, o Jankeliūnas, kad 
užsiaugino keletą akrų kornų 
ir bulvių, jau szįmet isz pirmų 
metų džiaugiasi. Bet kasgi 
nenesza pinįgų farmeriui? 
Szltai viena korno varpa yra 
pardūdama už centą, varpų 
Jankeliūno lauke yra po pen
kias isz vieno grūdelio žemėn 
padiegto^ Obūlial sutrinti 
dūda gerą girą. Vynūgės isz- 
traiszkytos dūda priimną vy
ną. O ramumas darbo ant 
gryno oro, tarp giedojimų 
dangaus pauksztelių, isztikro 
taip nuramina darbsztą lietu
vį, kad vakare, nepamatęs 
kaip praėjo diena, turi grįžti 
namon dėl pailsio.

Kun. J. Žebri*.

uos fflBPMs 
„Tepili bus ton Taniau Vieszpaties1,

Paraszė Jonas Avulis.
(Tąsa.)

„Ne visi maskoliai trokszta 
tautiszkos musų prapulties“. 
Sako nevienas lietuvis, kada 
užeina kalba apie prispaudi
mus, kuriūs kencziame mes nū 
szitų nepraszytujų musų glo
bėjų. Bet paklauskite tokio 
lietuvio, kur gi tie geriejie dėl 
mus maskoliai, kurie isztikru- 
jų netik negeistų musų susi- 
maskolinimo, bet net ir butų 
padarę ką nors gero dėl musų 
tautos? Tokių maskolių su- 
•visai nėra. Jeigu man ir nu
rodytų ant kokio nors profe
soriaus lingvistikos arba isto
rijos kaip tyrinėtojo musų 
kalbos, arba praeitės, tai juk 
nū tyrinėjimo kalbos iki noro 
gero dėl paczios tautos, kurios 
kalbą tyrinėji, dar labai toli. 
Juk ir tie patys maskolių lin
gvistai, istorikai, archeologai, 
etnografai et tutti quanti nie
kados nepraleidžia nei men
kiausio mažmožio, ku 
ris gali pakelti masko
lių vardą Lietuvoje arba pa
rodyti, kad Maskolija jau nū 
senovės turėjo didelę kultu- 
riszką įtekmę aut lietuvių, bet

visi szitie quasi mylėtojai Lie- rlausiais pildytojais szunlszkų 
tuvos tūjaus pasirodo suvisai užmanymų savo valdžios, Ir be 
kitokiais, kada einasi apie ko- 'abejonės nevienam 
kį nors tikrai naudingą dėl tam lietuviui teko sutikti savo 
mus dalyką. Juk Juszkos mokslo draugus, kuriūs jis 
žody m 
szimts

apszvies-

pirma laikė už tikrai padorius 
vyrus, tarpu bjauriausių nai
kintojų nemaskoliszkų tautų. 
Nesu visai teisinga

jau daugiaus kaip de
betų kirmyja Peter- 
t\kslų Akademijoje, 

priesz deszimtį metų, kada 
lietuviai stropiai buvo pradė
ję rūpintis apie daleidimą 
spaudos, tai isz visų maskp- 
liszkų mokslinyczių bei pub
licistų tiktai Jonas Aksakovas 
ir Hiliarovas - Platonovas — 
žinomu du slavianofilu ir ob- 
rusiteliu, drįso atvirai prisipa
žinti, kad jūdu skaito už rei
kalingą sugrąžinti lietuviams 
senovinę jų spaudą ir padarė 
tai, žinia, tiktai dėl to, kad 
jūdu suprato nenaudingumo 
szito uždraudimo dėl paežių 
maskolių. Man rodosi, kad 
nūmonė apie gerumą masko
lių paeina pirma isz to, kad 
daugumas isz apszviestesniujų 
lietuvių apsipažįsta su jais ar
ba tiktai teoretiszkai gimna
zijose, kur žinia, maskolius 
ant kiekvieno žingsnio kelia! 
į padanges arba, jeigu ir prak- 
tiszkai, tai tik universitetūse, 
kur ir tarpu paežių maskolių 
dar nepervirsz iszsiplatinusi 
dvasia obrusitelių, kur ir pa
tys lietuviai dar nepripratę 
žiūrėti ant gyvenimo, kaip ant 
įnirtusios kovos už būvį, per
daug tiki visokioms tusz- 
ežioms kalboms apie meilę ar- 
tymo ir ginimą silpnesniųjų 
brolių ir t. t., o . antra, kad 
daugumas isz musų ėjo mok
slus dar tada, kada ir paežio- 
je Maskolijoje vieszpatavo Ii- 
teralismas, ir nebuvo tokių 
persekiojimų svetimtauezių, 
kaip dabar. Bet argi tai ne
žinomas dalykas, kad • isz tų 
paežių maskoliszkų^ liberalų, 
kurie jaunystoje tarytum ir 
gyvasties nepasigailėtų už tei
sybę ir už naudą mažesniųjų 
savo brolių, ilgainiui iszeina 
tie patys czinovnįkai, kurie 
po teisybei skaitosi tikrais lu- 
pikaią tamsaus p ūži ko ir ait-

elgėsi arba elgiasi tame pat 
dalyke kitos tautos, o y paežiai 
tos, kurios su pasisekimu varo 
savo reikalus. Asabiszki jau* 
amai, simpatijos ir antipatijos 
turi eiti szalin, kada einasi 
apie ateitę milijonų žmonių. 
Taigi pažiūrėkime kaip elgia- 

taipogi ir įsi tegul bus yrai, tauta, kuri 
toji nūmonė, kad persekioji- rasi dauginus Už kitas tautas 
mai svetimtauezių, tai esąs tik nukentėjo nd savo prispaudė- 
darbas kokios ten nedidelės jų ir, kuri vienok dabar jati 
maskolių partijos, „gavusios beveik atgavo savo liūsybę ir 
viražų ir turinezios norą szo- tai atgavo ne armotomis, ne 
kiu ar tokiu budu nugulti kumazezia, bet tik iszmintingu 
svetimus gaivalus“. Kaip vi- pasielgimu politiszkūse kiau
šui’ taip ir Maskolijoje viesz- symūse. Ko tai mes nepama- 
pataujanezioji partija esti isz- tysime kovoje szitos tautos su 
reiszkėju norų ir pažiūrų ne Anglija: ir dinamitą, ir užmu- 
mažumo, bet daugumo gyven- szimus angliszkų perdėtinių ir 
tojų. Jeigu maskoliszka vai- garsųjį boykotismą ir agitaci- 
džia sziądien stengiasi isznai- ją kunįgų per bažnyczią, kuri 

I kinti ir lenkus, ir žydus, ir vienok nieko neturėjo priesz, 
(lietuvius, ir vokieczius ir t. t., kad vadu katalikų yru labai 
itaiiszto jau tiesiog iszeina, ilgai buvo protestantas Par- 
kad ir daugumas maskolisz- 
kos inteligencijos nori to pa
ties. Ir teisybė, reikia tik 
prisiklausyti ką sziądien szne 
ka apie szitą dalyką toji pati 
einanezioji augsztesniūsius 
mokslus Maskolijos jaunūme- 
nė, kuri priesz 15 metų galvas 
savo dėjo už teisybę ir liūsy
bę. Kaip visados, taip ir da
bar jaunūmenė szneka ir rūpi
nasi labjausia apie tai, ką ji 
iszskaito savo * laikraszcziūse 
ir knįgose, o kadągi isznaiki- 
nimas svetimtauezių tai yra 
svarbiausias klausymas dėl 
szios dienos maskolių publi 
cistikos, tai ir tie patys buvu- 
siejie idealistai studentai szią
dien beveik taippat persigėrė 
neapykanta dėl nemaskolių, 
kaip ir kokis Suvorinas arba 
Ordinas. Nežinau, ką pasa
kys ant to skaitytojas, bet to
kį įspūdį visados padaro ant1 
manę sznektos apie tautiszką 
klausymą su szios dienos mas
kolių studentais ir daugumu 
jų inteligencijos.

, Norint iszmintingai elgtis 
t tokiame svarbiame dalyke, ko

kiu yra tautiszkas musų klau
symas, reikia prisižiūrėti kaip

nellis, ir ant galo szaltą bet . 
įnirtusią kova Parnellio Ang
lijos parlamente; o vienok vi
si szitie tarytum . visiszkai 
prieszingi elementai kovos už 
liūsybę tautos visados pas yrus 
ėjo isz vieno ir szelpė vienas 
kitą. Be kruvinų darbų feni- 
jų (fannyjų?) ir parlamen- 
tiszka kova Parnellio vargiai 
butų atneszusi tam tikrus vai
sius. Toki dalykai kaip už- 
muszimas Kawandiseho, susi
būrimai ukinįkų priesz lordus, 
dinamito szūviai Anglijos par
lamente ir t. t., žinia dar la- 
bjau pykdė Anglijos adminis
tratorius ant yru, kurie per tai 
labjaus pradėjo spausti nelai- 
mingūsius yrus. Bet szitie 
prispaudimai ėjo tik ant gero’ 
yrama. Visoje Yrijoje kaip 
grybai po lietui ėmė augti vi
sokios paslėpti pės draugystės, 
kurios tik apie r tai 
ir rūpinosi, kad kaip užkenkti 
Anglams ir iszvyti jūs isz sa
vo tėvynės. Amerikiszkiai 
yrai pradėjo rinkti pinigus 
ant paszelpos savo persekioja
mųjų brolių ir sudėjo milijo
nus ant7 kovos su Anglija. 
Yrąi kaip vienas žmogus ėmė
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rėtų laikytis ir mums lietu
viams. Ar galime gi mes ežią 
gadynę tikėtis kokios nors 
priejautos nū maskolių? Ar 
daug žino apie mus ir apie 
tūs persekiojimus, kuriūs mes 
kencziame nū valdios, nesa
kau jau gyventojai kokio nore 
Kazaniaus arba Riazaniaus, 
bet net ir Maskvos arba Pe
terburgo? Nedaugiaus kaip 
apie kokius nors samojiedus 
arba jakutus. Tai koki gi jie 
gali turėti iszmanymą apie 
kulturiszkus musų reikalus, 
apie vargingumą musų padė
jimo, apie uždraudimą muši 
spaudos ir t. t. ir isz kurgi ga
li pas jūs rastis kokia ten sim
patija dėl arba nors noras elg
tis su mumis teisingiaus. Jei
gu kokis tikrai teisingas mas
kolius ir iszgirstų kada apie 
žuvimą musų tautos, ’ tai be 
abejonės ir žiūrėtų ant szito 
dalyko beveik nekitaip, kaip 
žiuri daugumas apszviestųjų 
žmonių ant nykimo Australi
jos maori arba gyventojų 
Sandwitsh‘o salų ir nei many
te nenumanytų per kokias 
kanczias nyksta musų tauta. 
Isz kitos gi pusės argi mes ga
lime su atvira szirdžia pasa
kyti, kad mus lietuviai (kalba 
labjausia apie prastūsius žmo
nes) nors sziek tiek suprastų 
politiszką savo padėjimą ir 
nors truputį butų pasirengę 
ant kulturiszkos kovos su 
maskoliais. Jeigu daugumas 
musų žmonių ir supranta savo 
skirtingumą nū maskolių, tai 
tiktai tada, kada tautiszkas 
nusų klausymas eina isz vieno 

su reikalais katalikiszko tikė
jimo. Ir bjauriausias parda- 
vi kas tėvynės akyse prasto 
musų lietuvio dar gali skaity
tis už padorų žmogų, jeigu jo 
akyse jis bus geru kataliku, 
už tai* ir karszcziausias ir nū- 
ęzirdžiausias Lietuvos patrio
tas akyse to paties lietuvio bus 
„nuėjusiu ant szuns ūdegos“, 
jeigu jis priims pravoslaviją. 
Blogo szitame dalyke, žinia, 
nieko nėra, ir muiųą reikia

padavinėti balsus tiktai už tūs 
kandidatus į parlamentą, ku
rie gynė reikalus Yri jos ir 
Anglijos parlamente atsirado 
didoka yru partija, kuri jau 
galėjo padaryti pažymią įtek
mę ant politiszkų reikalų vi
sos Anglijos. Ir toje paežio- 
je Anglijoje subrusdėjimas 
yru negalėjo nepadaryti dide-. 
lės įtekmės. Isz pradžių dau
gumas Anglų, žinia, smarkiai 
įpyko ant yru, bet prisižiūrė
dami arcziaus visam dalyku 
iszmintingesniejie anglai ne- 
galėjo neprisipažinti, kad yrai 
turi tiesą prieszintis Anglijai 
ir kad anglai netik netur 
doriškos tiesos jodinti ant 
sprandų vakarinių silpnesnių; 
jų savo kaimynų, bet 
jiems nėra nei kokio reikalo 
pyktis su yrais ir varyti sv 
jais tolydinius vaidus. Tokiu 

, tai budu tiktai ir galėjo atsi
rasti ir paczioje Anglijoje ga
linga partija, kuri pati apsi
ėmė ginti reikalus yru. O 
vienok yrai anaiptol nesigeri- 
no Anglijos liberalams. Jų 
klausymai buvo pastatyti la
bai stacziai ir aiszkiai: kuri 
isz dviejų angliszkų partijų 
dūs daugiaus jiems tiesų, už tą 
jie ir eis ir toliaus trukdys ant 
kiekvieno žingsnio savo prie- 
szinįkus, kolei neatgaus nū jų 
savo žmogiszkų tiesų. Jie 
griovė vieną po kitai tai mi
nisteriją Gladstone, tai Salus- 
bury, nedavė jiems daryti nie
ko svarbesnio dėl naudos 
Anglijos ir ant galo atvedė 
anglus į tai, kad jie turėjo 
pripažinti už reikalinga ar 
sziaip ar taip atsikratyti nū 
savo slogos. O vienok tokia 
politika yru negimdė szirdyse 
Anglų didelės neapykantos 
arba paniekinimo dėl yru. 
Kiekvienas iszmintingas ang
las gerai suprato, kad yrai el
giasi taip, kaip prideri elgtis 
iszmintingai tautai, ir kad ir 
patys anglai negalėtų elgtis 
kitaip, jeigu butų tokiame pat 
padėjime.

Tokios pat politikos pride

tiktai pasidžiaugti isz szito 
taip vadinamojo fanatismo lie
tuvių. Juk ir patys masko
liai savo pravoslaviją skaito 
musų kraszte už tvircziausią 
pamatą maskolybės; ant pra- 
voslavijos remia jie visus pris
paudimus bei persekiojimus 
svetimtauezių; maskoliszka 
cerkvė ir popai užima labai 
įžymią vietą reikale mask oi i- 
nimo lietuvių ir vargiai musų 
obrusiteliai apsirinka, tikėda 
miesi, kad iszvirtus svetimtau- 
cziams į pravoslavuos, jiems 
jau busią nesunku paversti jūs 
ir į maskolius. Bet szitas 
pats fanatismas parodo mums 
ir blogą pusę lietuvių menku
mą politiszko jų iszgudimo *) 
Juk nevisados katalikystė ga
li ginti musų tautą nū susi- 
maskolinimo. Jau nepirmi 
metai, kaip maskoliai stengia
si susitaikyti'su popiežium ir 
prižada padidinti politiszkas 
tiesas katalikų, < jeigu tik po
piežius pavelytų įvesti mas- 
koliszką kalbą į katalikų baž- 
nyczią. Ką gi mes darytume 
tada, jeigu maskoliams isztik
ru jų pasisektų susitaikyti su 
popiežium. Juk sunku gi ti
kėtis, kad musų kunįgai drįs
tų prieszintis maskoliszkai 
kalbai ir tada, kada ir pats 
popiežius pavelytų masko
liams įvesti ją į musų maldas. 
Mažai naudos butų ir isz mu
sų ukinįkų. Juk ir dabar di
delėje dalyje Lietuvos, o y pa
ežiai Vilniaus gubernijoje, 
musų ukinįkai kenezia savo 
bažnycziose mažai jiems su
prantamą lenkiszką kalbą tik
tai dėlto, kad to nori puslen- 
ciai jų kunįgai, tai kokio gi

*) Nesuprantu, kam tai buvo pra- 
maninėti tokius netikusius žodžius, 
caip iszsilavinti, lavintis (nū žodžio I 
avus, lavyti, paimto isz slavėniszko 
owiti), lankstytis, miklintis ir t. t. 
cada tumi tarpu musų kalboje yra 
visa virtynė žodžių szaknies gud, 
kaip antai: gundu, gusti-an Bildung 
dės Geistos, gewinnen (Kursz.), gu
dinti - geistig anregen, bilden, 
gud-rus klug, gud-rinezius Klugling, 
gudrūlįs, gudragalvis ir t. |. 

pasiprieszinimo tikėtis nū szi- 
tų ukinįkų maskoliszkai kal
bai, jeigu už szitą kalbą eitų 
ne tik maskoliai, bet net ir 
pati dvasiszka musų vyriausy
bė. Taigi politiszkas iszgu- 
dinimas musų ukinįkų, iszaisz- 
kinimas politiszkų reikalų 
musų tautos, iszrodymas pa
vojaus, kuris mums gresia nū 
maskolių — tai turi būti svar- 
biausia uždūtė tautiszkų musų 
vadų, bet niekados mums ne- 
iszpūla užmirszti, kad tūmi 
tarpu katalikystė yra viena 
isz tvireziausių atspi rožių mu
sų kovoje su maskoliais, o per 
tai mums kiek galint reikia 
stengtis eiti isz vieno su baž- 
nyczia.

(Dar ne viskas)

Miszkū saistai Smite 
Vestuose.

Ne vėl tu patvino oras tirsztais 
durnais Suvienytose Valstijo
se: d vie j ūse stėtūse — Wis- 
consino ir Minnesotos iszmisz- 
kų juros liepsnų pasidarė. 
Visos Wis. sziaurinės dalies 
miszkai dega, o »su jais kūri
nas! miesteliai, kaimai, pavie
ni gyvenimai, tiltai pagalinus 
ir geležinkeliai. Szimtai žmo
nių ir tukstaneziai miszko 
žvėrių, apsiausti liepsnų arba 
durnų užtroszkinti, žūsta bai
siausia smerezia. Pagelbos 
beveik jokios nėra, n ės ugnis 
per kėlės deszimtis mylių isz- 
siplėtojus, niekina žmonių pa
sistengimus. Tukstaneziai 
žmonių palieka apgrobti nū 
visokios mantos; tūli led spėja 
pabėgti nū giltinės su apdegu
siais ant kūno rubais.

Dar didesnes daro teriones 
miszkų gaisras po Minnesotos 
stėtą ir daugiau žmonių gyvas- 
ežių aukų reikalauja. Tenai 
baisius plotus miszkų jau nū 
kelių dienų rija neprisotinama 
ugnis ir szimtais žmonių varo 
į aną svietą. Apylinkė Hin
kley visa apversta į peleną ir 
(Pabaiga ant puslapio 436)
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Veikalas poeto Adomo Mickevyczids, 
Perguldė isz lenknszko Aleksandras Gilintis.

Prakalba perdėtoj aus. j
Kas isz apsipažinusių su lenkiszka literatūra nežino apie 

garsingą Adomą Mickevyczią, kurio iszkilmingos eilios yra 
brangiais deimantais lenkiszkos poėzijos? Adomas Mickevy- 
ežia buvo lietuvis, raszė apie Lietuvą, dideliai aną mylėjo, 
ir tą meilę aiszkiai iszpažino, [patingai giesmėje Savo ,;Pan 
Tadeusz“, kurią sekaneziais žodžiais pradedat „Lietuva! tėvy
nė mano, tu esi lygi sveikatai, o kas tavęs neteko, tasai su
pras brangybę tavo“.

Gal ne vienas isz neapszviestų lietuvių paklaus: dėlko 
Mickevyczią, būdamas lietuviu, ir mylėdamas savo tėvynę, 
raszė lenkiszkai, o ne lietuviszkai? — tam galima atsakyti: 
kad laike darbavimosi garsingo dainiaus lietuviszkoji kalba 
buvo paniekinta ir vartojama iszskirtinai vargdienių artojų, 
kuriems neprieinamas buvo nei skaitymas knįgų, nei supra
timas augsztujų mislių poėto.'

Užsikėsėjęs perdėjimu isz lenkiszko ant lietuviszkos kal
bos dainos „Dziady*‘, Diedai, iszpažįstu silpnybę, bet pagal 
iszgalę, stengdamasi atlikti tą darbą, kuriflmi užbrėžiau mie
lų sužadinimo tarp mokytų vyrų norą prie pasavinimo lietu
viszkai literatūrai veikalų garsingiausio isz lietuvių poėto, 
kurio rasztai perdėti yra ant daug Europos kalbų. Dėlto ti- 
kiflsi, kad augszcziaus minėtas mieris teisins mano neiszgalė 
jimą-

Diedais vadinasi paminklai numirusių, nekurtose vietose 
augsztos Lietuvos apvaikszcziojami, kur tamsiejie žmonės pil
dydami burtus atlikusius isz pagoniszkų laikų, koplycziose 
ir tuszcziose triobose apdeda stalus visokiais valgiais, gėra
lais, ir ant to bankieto, naktimis užduszinių dienų, duszias 
mirusių szaukia.

Diedai Mickevyczios turi tą įpatingumą, jogei pagonisz- 
kos įmonės sujungtos yra su krikszczioniszkais iszmanymais. 
Nenpszviesti žmonės mislyja, kad valgiais, gėralais ir giesmė
mis duszioms cziszcziuje atnesza paszelpą.

Mickevyczią savo „Diedflse“ nevisur užlaikė tarp eilių 
vienokį skaitlių siliabų arba sudėjimų, ir sutaiką užbaigos 
eilnįfįvairiai sustatė, tai yra per 1,2,3,4, ir daugiaus eilių, ko
ki tai rėdą apsunkino perdėjimą.

Prie perguldymo „Diedų“ užlaikiau tarp eilių vienokį 
skaitlių siliabų, bet sutaikime užbaigos eilių dabojau rėdos

ustavai! Gustavai aniolui lygus! 
ikiai apie jumis sapnūju neužmigus,

Kam skaitau! gtlliį isz tolo gjalinlti regėti; 
Dalį tokiiį mylinczilĮji^ pigiai bzia Isžspėti; 
Valėrija! tu isz moterių esi laimingoji, 
Verta pavydo!— Buvai dieivinancziai mylimoji; 
Tokio mylimo kita visą amžių veltai geidauja, 
Ir kožname naujame veide jo iszžiuros teiranja, 
O kožnam naujam balse nepaliaun tirinėti 
Tos gaidos, kuri giesmę jos duszios gal lidėti. 
Bet veidai, kaip Medūzos, galva akmenimi kvėpūja, 
Žodžiai szaltesni už lytų, kuridmi rudii linoja. 
Kasdieii su paniinklunii, paveizdžiu, ir atsitiklniu 
Grįsztu prie mano vienystės nd knįgiį ir r.ląstimiĮ, 
Kaip keleivis, paliktas vienas ndžmioje salojė; 
Dairos, žengia į visas szalis, rytmetyje, dienoje, 
Rupiai stengdamasi arty m ą esybę iszvysti, 
Ir kožną naktį liūdnas į savo urvą tur grįszti. 
Pudukėlis, gerinus sienas vienystės numylėtų, 
Netensdamas retėžius, nearzįti žaizdos spėtų!
Buk sveikas! urve tu mano — Amžinai užrakįti, 
Isz locno noro kaliniais būti reikia iszsimokįti. 
Ar nerasime darbo ? Protingiejie amžių senųjų 
Užsidarę jieszkojo gydyklių, rudžių brangiųjų, 
Ir turtų — mes jauniejie veikintojai kerėjimų 
Jieszkokim anų dėl nutruczijimo locnų lukėjimų. 
Kad uždarymas mums įžengos į grabą yra aiszkus 
Gyvendami, palaidokiin duszią savo į tds laiszkus, 
Galima gražiai pakylti ir po tokio mirimo, 
Ir per tą grabą kelias prie Elizėjaus buvimo; 
Gyvenantiems tarp iszmislyto svieto szaszelių daugybės, 
Apszczai atsipildys netekimas n fl bodžios tikrybės. 
Ar szaszelių nekflmet nebuvo tarpe gyvųjų, 
Tokių szaszelių miriaus paveizdų apkalintujų? 
Ar duszios jų gavo būtybę isz poėtų noro?
O paveikslai nudirbti isz gražių žodžių debesio oro? 
Negaliu ta mislia prigimimo skaudžiai rūstinti, 
Negaliu blogžodžiauti Sutvertoji!!, savę niekinti! 
Prigimime, tėvynėj kūnų ir djuszių būtybės, 
Visi sutvėrimai turi artimas sav esybes, 
Kožna versmė, balsas kožnas sujungtas paveidumo. 
Skelbia armoniją. spalvų ir gaidų sutaikumą, 
Ir dulkelė, neregemoji tarp gamtos didybės, 
Klaudžioja jieszkodama szirdžiai paveidos esybės; 
O tiktai jautri szirdis visą amžių ilgstaujanti, 
Giminėje sutvėrimo tur likti naszlaujanti?
Dievas davė man tą szirdį. Norįs negaliu rasti, 
Kad aną kas pažintų, nės niekas negal suprasti, 
Yra, tur būti, norįs rubežiaus svieto tolybėj, 
Tas, kurio visos mislys lekia prie manęs vienybėj! 
A, kad skyrinbzius debesius iszskleisti galėtumėm, 
Plunksnomis pailgos priesz smertį sueiti spėtumam, 
Tik žodžiumi, viziumi gana valandos dastoti, 
Kad gyvenam ant szio svieto, girna dasižinoti! 
Tada dusziai, kuri jausmus savyje led talpina, 
Kuyiąją kanczia vienybės, meilingumo marina, 
Isz tamsaus, apkurtusio urvo, rojumi paliktų, 
Kaip meilingai lankyti aną drauge atsitiktų.

(Tolinus bus.)

Diedai. Dalis I.
Po deszinei teatro mergaitė atskirtam kambaryje, knįgos 

fortepijonas. — Po kairei langas į lauką, po deszinei didelis 
zerkolas, ant stalo deganti žvakė, ir iszskleista knįga.

Pakilusi n ft stalo.
Mergaitė. Nelaboji žvakė, laikas užgesusia palikti ?
Ir skaityti nepabaigiau ar paveidei užmigti?
Valėrija! C
Ak, taip ta
O sapne — koliai su jumis busiu, Dievas žiną!
Szaltinis liudningųjų dėjų liudningai mokyna!

Po pertraukos su neapykanta,
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai.

PABA8ZTTA 8IMANO DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UN1VE18ITETO PHIL080PHIJ08 1AGI8TB0.

(Tąsa). . . . ... ...
Tūm paežiu laiku kalavijonų mistras 

įpūlęs nū antros pusės į Žemaiczius ir ėrytis Alsėdžių, Appū- 
iėsLSkūdo, kur užėjo visf dergė į rustą tyrą, bet susigrumus 
tenai kruvinoje muszoje su Žemaicziais, 36 brostvius su dau
gybe kareivių ir kitų meldžionių karvietėje paliko; vienok 
paskubėjo dar vokiecziai daugiaus nei 300 imtinių ir būrį 
žirgų pavaryti. Trumpai sakant, abi pusi skardėsi su įvai
ria laima iki pavasariui. Paskui iszkeitė vieni kitiems imti
nius, kas kryžeiviams daug naudos atgabeno: kaipogi sakosi 
vokiecziai 3000 markių nū Keistuczio už jo kalinius gavę, o 
1000 markių kaltu jiems palikęs.

Nenulyžo dar tūmi Keistutis, bet tūjau po Velykų tą patį 
metą Sukėlęs kariauną ir paėmęs tūlas puszkas, kurios jau 
tūm kartu Lietuvoje ir Žemaicziūse žinomos buvo, pradėjo 
Georgenburgo pilę vėl kovoti, bet atėjus daugybei kryžeivių 
pagelbon, įsigrumęs su jais klajume, nebespėjo į pilę beįsilauž- 
ti. To dar nebuvo gana Keistucziui, kursai tūm paežiu lai
ku stipriai ginklavosi, ketėdams drausti trakūjantį Jauga- 
liaus brolį Karjebutą, kuningaiksztį Trubczesko. Keistutis 
Maskolius ant pagalbos sav telkė, dėl jo nudraudimo Jauga
lius pats turėjo tame žygyje su savo kareiviais Keistucziui 
taikinėti, kad tūm tarpu Vytautas jo sūnūs namieje palikęs 
ūkę ketėjo rėdyti. Keistutis su savo kariauna į Severiją bu
vo isztraukęs, kad tūm tarpu Jaugalius ginklavimu dėjęs vė
linosi, paskui apsiginklavęs netraukė Keistucziui į talką, bet 
staiga metėsi ant Vilniaus ir tūjaus per susimokimą, Anulį, 
urėdą Vilniaus, ir pagelba tūlų Gudų pilionių įgyjo vietuvę 
į nagą, paskui kitas piles užėmė ir Vytautą, kurs su stipria 
kariauną ketėjo į Vilnių griautiesi, kruvinoje muszoje nuvei
kė ir pavijo. Jaiigalius pasidaręs vieszpacziu Lietuvos bu
veinės tūjau nuleido siuntinius į Padaugavį ir Parusnį pas 
vokieczius, lugodams veikios pagelbos priesz savo dėdę Keis
tutį. D. mistras kryžeivių liepė tūjau marczelgai zokono su 
kamendotais Baigas, Brandeburgo ir. kitais vyresniaisiais 
traukti į Lietuvą, kur ir padaugavyje kalavijonų talka sku
bėjo, kuri dar pakelyje įsilaužus! vėtra į pilę Egalę nudegi
no, kame jau Jaugalius ir jo brolio kariauną sunertą rado, 
kuri susiėjusi su vokiecziais traukė skubinai į Trakių pilę, isz 
kur Vytautas prasikraustydams savo tėvą kūveikesniai pa- 
szalpon vadinot Trakius Jaugalius su vokieczių pagelbą į 
nagą lgyj° jll pi^s vyru Skirgalių, savo brolį! perdėjo, kad 
tūm tarpu, Keistutis stiprindamas! Žemaiczūse, sukėlęs jų 
žemlionis arba vyczius, su stipria kariauna pasirodė ties Tra
kiais, ketėdams jūs apent įgyti, kaipogi susinėrus su jūmi 
Vytautui, jo kariauna dar didesnė pasidarė. Ėmė jis tūjau 
vėtravoti minavotą pilę su visudidžiausia aitra, kad Jaugalius 
su savo talkėjais vėl artinosi, ketėdamas su jūmi grumtiesi. 
Tą nujautęs Keistutis tūjau pasitraukė nū pilės ir abi kariau- 
ni sustojo ant kalno prieszais. Sako buk Keistutis norėjęs 
grumtiesi, laukdamas jau talkėjų Joną, Mozūrų kuningaiksz-
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tį, jau vokieczių nū Padaugavos ir Parusnės. Tapo gadynė! 
jog Lietuviai, Žemaicziai, kurie pirma susikibę graudino ne
prietelius. savo ūkės, sziądien nedorybė ir atkaklybė vieno 
žmogaus kruvinus savo neprietelius į namus vadina ir tūs pa
ežius kardus ir ragūtines, kuriomis.liūsybę savo dangstė, szią
dien patys savo szirdis dyka remti. Jaugalius nevildamas 
Keistutį nuveikti ir, krūpaudamas sav prastą galą, nusižemi
nimu dėjęs, nusiuntė savo brolį Skirgalių kaipo reiszkėją į 
Keistuczio savo dėdės abazą, siūlydamas jam derintiesi ir tai- 
kintiesij kursai nuėjęs pas Keistutį nevien ranką ir žodį vado 
Jaugaliaus, bet ir pats nū savęs jam davė sakydama: „idant 
paskustum kraują savo ukėsų”. Keistutis pasikliovęs ir nu
sitikėjęs jo žodžiams bei nekrupaudamas sav pavojaus, nujojo 
su Vytautu į Jaugaliaus abazą, bet vos buvo įjojusiu, tūjaus 
nū Jaugaliaus ir kryžeivių pasijuto apsiaustu ir nusiminė. 
Bilancziam Keistucziui beudringai derintiesi Jaugalius atsa
kė: „ežia ne laikas ir ne vieta apie sandaras kalbėti, Vilniuje 
sandarausime". Dabar suprato Keistutis ir Vytautas, jog jū- 
du Jaugalius nok ropė ir už savo kalinius paskaitė: kaipogi 
liepė jis tūjau jautriai sergėti, o Skirgalius nuėjęs pas Keis
tuczio kariauną pasakė, jog derinantiesi jiems Vilniuje, jie, tai 
yra kareiviai, gal namon.grįžti, kurie tūjau ir įsiskydo, tarp 
kurių buk 5000 dar į Jaugaliaus abazą parėjo ir jam pasiėmę 
algauti. Taip Jaugalius vyliumi ir pasalu pasiekęs savo sie
kį, dabar beturėjo tiktai apmaudą nugiežti ant Keistuczio, ką 
jis seniai jau dyko. Vos įėjus į Vilnių liepė jis Keistutį, se
nelį baltą it sniegą, geležyniais apkalti ir savo broliui Skirga- 
liui į Krėvos pilę jį nulydėti ir tenai tamsioje bei umigoje 
kalinyczioje užrakinti. Kad paskui 4 dienas buvo Skirgalius 
apent tenai sugrįžęs, buvo jau Proksa, jaugaliaus skinkis, 
kuningaiksztį nusmaugęs. Vienok dėl paklėstimo taip 
baisios savo nūdėmės, Jaugalius liepė jį su gūdą palaidoti: 
kaipogi Skirgalius parvežęs nabasztnįką į Vilnių, tenai sena 
daba su iszkilme szarvūse apmautą, kardu papūsztą, su jo ka
rės žirgu, pėdsakais, sakalais ant malkinės sudegino. Taip 
pabaigė szio svieto vargus visudidžiausias Lietuvos vytis, pa
girtas vyras savo narsybe/ir drąsybe, visugarsiausias karvedis 
savo amžiaus, per 50 metų dieną ir naktį dangstė drąsia kru
tinę savo ūkę ir graudino kruvinus neprietelius savo tautos, 
protu, iszminczia ir gudrybe, mylimas nevien nū savo ukėsų, 
bet ir nū praszalaiczių krikszczionių, nepergalėtas nū visų 
buklių karvedžių, iszkarszęs pergalėtoju krito nū pasalumo ne
doro ir kraugeringo brolvaikio, kursai jam vis skolėjo. Ra- 
szo buk buvęs veido skaistaus ir lieso, augalotas, akių^ žibu- 
riūjanezių, plaukus turėjęs retus, ilga žila barzda krutinę 
klascziusi, lupas plonas, ir siauras, vienok kalbėjęs didei aisz- 
kiai, supykus kaktoje gysla papumpusi, taip didei vokieczių 
nekentęs, jog jūs pamatęs tūjau jiems pakalą sukęs, valgius 
sausus valgęs, vandenį tegėręs ir didei mažai temiegojęs, visas 
jo augumas rodęs narsybę ir kantrybę. Turėjo būti lėtas vy
ras, jei vokiecziai paliko jį taip savo rasztūse apraszę. Czio- 
nai Jaugalius tūmi dar nenulyžo, bet giežė apmaudą nevien 
ant visos kilties, bet ir ant jo tarnų, kurie jam rodėsi patarę 
nabasztnįkui Vaidelę pakarti, tūs ir visus nugalavo. Kunin- 
gaiksztienę Byrutę, žmoną nabasztnįko nuskandino, jos ūszvį 
Vytamantą, perkarszusį senelį, žirgais Vilniaus klajume su- 
darkiojo.

(Toliaus bus.)
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LIMA Dakin!

Isz viso pražuvu-

(Pradžia ant puslapio 433) 
mažiausiai į 200 žmogysezių 
galą gavo. Vienoje vietoje 
atrasta 27 žmonės pagal gele 
žinkelį gulinezius sudegusius, 
o antroje vietoje, paeziame 
Hinkley, 29. Taipogi po kė
lės deszimtis žmonių pražuvo 
ir kitose apylinkėse, beje: 
Sandstone, Sandstone Junc
tion, Polegamoje, Skunk La
ke ir kitur.
šių žmonių dabartės skaitosi 
800-1500.
geležinkeliai neiszdegė, su di
deliu pavoju važiūja apsiaus
tais ugnies keliais ir, surinkę 
tukstanezius nelaimingų žmo
nių,bėgancziųnftugniszkos pra
pulties, veža isz liepsnų viesz- 
patystės szalin. Sykį eidamas 
trūkis taip už kaito nū lieps
nos, kad ėmė sproginėti vago
nų langai; keliolika pasažierių 
isz nusiminimo szoko laukan 
vieni į ugnį, kiti, į balą ir be
veik visi galą gavo. 2 d. szio 
m. ant ploto 4 akrų atrasta 
130 lavonų, isz kurių daugu
mas buvo nūgi, nės drabužiai 
buvo sudegę, o tūli taip ap
degę, kad negalima buvo pa
žinti.

Kiek dar pareikalaus auk v 
tie miszkų gaisrai ir kiek blė- 
dies padarys, paskiau dasiži- 
n ošime.

Trukiai, kur dar

Tik ką atvažiavo isz Lietuvos ti
trai lietuviszkas didelio mokslo 
daktaras p. J. M. Stupnickis ir ati
darė dabartės savo ofisą Plymouth, 
Pa., 28 Cherry str. Todėlgi, jei kas 
isz musų brolių arba seserų serga 
arba apsirgtų, linkiame atsilankyti 
pas savo tautietį p. Dr. Stupnickį, 
kuris jums suteiks visokias rodąs 
gražioje lietuviszkoje kalboje. Ofi
sas jo atidarytas kasdien nfil 9 ryto 
iki 3 popiet.

Kurie'norės rodąs gauti per laisz- 
kus nfi p. Dr. Stupnickio, tegul siun- 
czia gromatas į „Vienybės“ Redak
ciją.

50c.
30c.
25c.

5c.
•t

11

5c. 
15c.

5C. 
10c. 
20c 
2OC. 
20c. 
10c.

Utsystanawik ant to geraj ■ m ii 50 ct. 
Wltasir Korynaa hlstorlje lai lajko persekiojimo

Batnycaios 8. per Deoklecijana 95 ct.

„ „ >1.50. 
1.50c. ir 2.00c.

,, 75c.

Moksliszki rankvediiai ir 
kitokios knįgos 

Lietuvlszka Gramatika paraszyta 
kun(go Mlkolo Miežinio 

Abėcėle ,, ,.
Knlnga dėl Iszsimokinimo rokuadų
Knlnga dėl iszsimokinimo vlsasvietlnės kalbos 15c 
Apie buwliną Dlevro „ ,
Gries/,ninkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie trasą 
Talmudas Ir musų žydai 
8zkala su kalba „ 
Prieszauszris „
Kaip |gytl pln|gus Ir turtą* 
Girtybė
Genių dėdė, graži pasak u tė kur ięzrodyta, 

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 5c. 
Trumpa jieržvalga lietuvystės darbų

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

| Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvencių ir dl. 
dėtosios nedėlios, 
Tiesos Žodžel, 
Kilio tea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokills Hzventųjų „ „ „

I Iszguldimaa metiniu szweneziu 
j labai naudinga kningelė

Mokslas Kymo kataliką „ „
Kas yra grlekaa?

Į Nekaltybė 
Vartai dangaus 
Pekla, arba amžinas pragaras 

I Arielka yra n&dai; su Iliustracijomis 
I Garsas apie bajsybes Diewo sudo 

Kaktas | dangų „ 
Didžioji nedėlia „
Kaip 8uineniją nuspakaj|tl 

I Vadovas |dangų „
Prisigatavojimas ant smerczlo 
Draugija dėl duszlų „ 
Lietu vlszkos mlszlos „

Visokį Abrozėllal su maldelėmis po 5centus.

75c. 
15c. 
25c. 
20c. 
30c. 
20c. 

1.00c.

ft5c.
10c.
40C.

II

5Oc. 
35c. 
50c. 
15C.

IOC. 
40c. 
15C. 
20c. 
15c. 
75c. 
30c. 
25c. 
150.
5c. 

15c. 
40c. 
40c.
5c. 

10c.

BZISmSTG-OS
LOCIJOS SPAUSTUVĖS.

Kningos 1 
pargabentos isz užmarės: 

Maldų knįgos^
Aukso Altorius, arba Szaltlnts danglszkn skar- 

bu 2.00 iki 3 00.
Garbe Dlevvuj ant auksztybės „ 
Balsas Balandėlės 1.25c.,
Knlnga giesmių arba Kanticzkos 
150 Psalmu Dowjdo karaliaus ant

paveikslo kantlczkų 75c.
Istoriszkos dbasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vieszpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo „ „ „
Gyvenimas Marijos „ „
Menuo Szwencziaasios Marijos Panos 
Sopulej Motynoa Diewo ,, ,,
Evangelijos supuikels apdarais
Gywenimaj Bzwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožnų dal| po ,, ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos „ „ „ 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Aplinkrasztis kun. Petravycziaus | Vilniaus 

džiakonysiės kaningus 1870 m. ,, 5c.
Už ką mes lenkams turime bntt dėkingi arba 

nedėkingi, graži kn(gutė kartoje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais n& pat

1,00.
50 Ct.
200c.

25 ct.
20 ct.

1,00 Ct. 
>1,00. 
20 Ct. 
30 Ct.

Lenkiszkos kningos
maldų pargabentos isz uimaris.

Weetchnienie duszy pobožnej, zbiėr naboteftstw ' 
I pleėni z przydąniem Drogl krzytowej, Gorzkich 
tali i pealmOvr „ ,, ,, „ ,, 1,50c.

Zioty Oitara czyli zbiėr nabotehstw dla chrzeė- 
clan i katoiikėw „ ,, ,, „ ,. 1,90 c.

Ottarzyk czyli zbiėr nabotedetwa dla mlodziety 
katolicklej „ ,, ,, ,, ,, „ 70 c.

Wyborek nabotehstwa dla mlodziežy katolicklej 
50 c.

Maly zloty oltarzyk dla pobožnych dzlecl ka- 
tolicklch ,, „ ,, |, 46 cent.

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1058, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa, kasztdja t loo.

PIRMUTINE
TTIŽEIGkA.
dėl lietuvininkų pas

SILVESTRĄ PAUKSZTĮ
Edwardsville, Pa

Tėmykite!
Pas manę randasi wizart kaziros 

dėl visokių sztukų ir grajų darymo; 
karias kožnas loszikas [grajoczius] 
prival turėti. Kasztfija tikt 35 ct. 
Taipat dėl darymo įvairių sztukų, ką 
kiekvienas trokszta dasižinoti ir tu
rėti, dabar pas nianę yra navatniau- 
sių daigtų dėl darymo įvairių sztu
kų, kaip antai: kaspinus isz burnos 
traukti, skrybėlę perdurti su pirsztu 
ir cziela atiduti, laikrodėlį sutrupin
ti, supilti į pisztalietą, iszauti ir vėl 
czielas bus, nėra ežia galima visko 
iszrokuti, kokius dimnus dalykus 
galima su tais prietaisais iszdarinėti- 
Tie prietaisai kasztuja be prisiunti- 
mo 40 ct. Prisiiįskite už du centu 
markę, gausite tų sztukų kataliogą.

Adresą JQS MATUTIS
Bx 117, Brooklyn E. D. N. Y.

krikszto Lietuvos 5c.
Žlponas bei žlponė M » 40c.
Žirgas ir vaikas lt M 20c.
Vytautas didis Lietuvos kun|galksztia 30c.
Apie senovės Lietuvos pilis H 10c.

„Auszra" keturių metų pulkt&se apdar&se 
po >1.25 knlnga, visas perkant 

Knįgos poetiszkos. 
Senkaus Jurgis ,, ,,
Vltoliorauda, pulkus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
D&nelalczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvynlszkos giesmės — —
J&kannos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės 
Pirmutinis degtinė* varytojas puiki komedija 5c. 
Ponas Ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

15c.

4.00c.

15c.

M

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

10c. 
10c. 
40c.

paraszyta Aleksandro Gužuczio,
Apysakos.

Palangos Juze, linksmi skaitymai ,, 
Kas teisybė tai nemelas paikios apysakėlės

Isz lietuvių gyvenimo 
Pajudjklme vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrijotiazkoje dvasėje pagal 
vengriezką pono A. isz B. autoriaus 
kn|gutė« „Kas teisybė tai ne melas

Pasaka ape 8zaltabuzlus (j&klnga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis
Vaiką kaUgelė • „ M

Lietuvos Istorija, n& seniausių gadynių Iki 
Gediminui D. L. K., paraszyta 1850 m.,_ 
Simano Daukanto. Knlnga pirma, 

gannatna nž 1,50c- 
Bodas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalczlų 
paraezytas Hlmano Dankanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczloe, „
Kumpos Istorija su žtamlapials „
Lietaviszkos Dainom isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemalczlų Motiejus Valanczlauskaa, 
Ponas Bartkus, paraszė kun A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės 
Apteka Diewo ,, ,, ,, „
Aukso Verszls, labai pulki drama ,, 
Boleeiawaa arba antra dalis Genowefos
Du pnjkus apraszymaj apie nedorybą 

žydo ir piktą augynlmą wajku >1,00. 
Kglė, žalėsių karalienė ir tezgriovlmas Kauno 

piliee 1362 m., du puikus dramatal 
paraižyti Aleksandro Gužuczlo,* 25c. 

Hlstorlje gražios Katrukos Ir jos visokį 
,, „ ,, atsitikimai 10c.

Ilistortje apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus 
isz Neapolio Ir apie Petrą kareivi 40c. 

Hlstorlje isz laiko Francuzkos
,, ,, vainos Afrikoj' 30c.

Isz po budelio kalavijo ir Kajlmas, dvi puikios 
apysakos, ant lietuvlszko perdėjo V. Stag. 10c. 
Istorija Septynių Mokintojų

„ „ ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Mltostawskls — — 80c.
Juozapas Konluszewskls, arba kankinimas

Unljotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Konstitucija dėl darbln|kų — 10c.
Namelis pustei n |ko — — 75c.
Nedorybes Kymo Ciesorių, hlstorlje Isz lajko 

80 ct.

20C.

15c.

15c.
5.

20c.
15c.

,, „ ponawojlmo Nerono
Pujkue apraszymaj tikra atsytlklmu isz 

,, ,, czesu wajnos 1863 meta
Prawadnikas angetokoc kalbos neabdar.

40 ct. 
>1,00 

„ M M abdarytas >1,25.
Pujkua apraszymas apie Lietuvą ,, >l,oo. 
Kinalda KlnaldinaF „ ,, ,, >1,50 ct.
8enowes apraszymas apie Duktery

„ ,, Pilypo Karejwlo 50 ct.
Sumyszymas arba bajme tūry dydeies akis 
Tykra tejsybe lai 8 u walk a gubernijos 
Szwiesa Diewo „ „ „

AM, Titkuė Persą Kas alios, M

15 Ct. 
Met. 
Wet.

r*

atkeJeigu sziczia
liausi.

Tai pas Pauksztį vi
ską gausi

Arielkų visokių, alaus gar 
daus, vyno cigarų ir t. t.

Ateik broli pamatyti, 
Ir to visko pabandyti.

Kas nori gero tavoro gauti ir ska
naus gėrymo ragauti, tegu atsilanko

Pas Joną Žukaucką
Plymouth, Pfc

LIETTJVI9ZKAS
Seuli-iian.©,©

Juzo Miliaucko,
Szaltas alus, skanus gėrymai, gar* 

dus, cigarai. Smagi vieta dėl užei- 
gos. Praszau brolius atsilankyti 
pas manę.

Jūzas Miliauokas,
MAHANOY CITY.




