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Num. 37 Lietuvininku 437

PlymDūtli Pa. 121 Bort
Nežiūrint ant įvairių tr.ug- 

dymų ir kliudymų isz masko 
lių, ir vokieczių pusės, musų 
tautiecziai kaip skrenda, taip 
skrenda isz savo lizdo — tė
vynės, ypacz paskutiniame 
laike, taip vadiname slinkame.

Daugiausiai važiu j a į Ame
riką, kurioje vieni turi bro
lius, kiti giminaiczius arba 
sziaip jau ,draugus, pažįsta
mus; yra ir tokių, kurie va-
žiūja nieko ten neturėdami. 
Atvažiūjantiejid į Suvienytas 
Valstijas nežūsta dėl lietuvys
tės, n ės ežia yhi lietuviszkų 
lai k raszczi ų, bažnyczių, d a ūgy - 
bė įvairių, draugysezių; tas 
visas žadino jūs esanti lietu
viais patraukia prie darbavi
mosi dėl Lietuvos labo, jeigu 
nedarbais, tai bent žodžiais, 
pasielgimais, ir) dažnai doros, 
toje liūsybės žemėje, karsztes- 
niais ir tvirtesniais lietuviais, 
neg tėvynėje būdami. Bet 
tie kurie nuvyksta į kitus 
krasztus Amerikos, beje: Vi
durinę bei Pietinę, Braziliją, 
kitaip einas -j- jie mažai te
žino apie musų czionyksztį 
krutėjimą, mažai nubėga 
spindulių musu dvasiszko tro
so; jie tankiausiai žustą ant 
visados dėl savo tėvynės sve
tini tauezių jurose. O kągi 
besakyti apie tūs, kurie nu
klysta dar į tolesnius pasaulės 
dalis, kaip antai — į Austrą 
liją, Apriką, Aziją, arba ap
sigyvena ant t ilų salų? To
ki, iszbarstyti pokelioliką po į- 
vairius miestus, neturėdami jo
kio susineszimo su lietuviais 
Lietuvos ir Amerikos, negau
na jokio prig uitoje kalboje 
dvasiszko peno, dėl ko per ke
letą metų isztausta, užmirszta 
savo tėvynę, kalbą ir t. t.

Tokių nelaimingų tautie-
czių kitose pasaulės dalyse 
yra, rodos, digeziai, ypacz 
Australijoje; Naujoje Sedan- 
dijoje, ir Aprikoje, į kurią 
[ką girdėjau priesz tris mėne
sius nū isztikimos ir gerai

apie tai žinanczios žmogystos], 
iszėjo 500 vyrų. Taigi pri
valome, broliai tautiecziai, apie 
jūs pasirūpinti, jų pajieszkoti 
ir atradus broliszkai szelpti, 
pritraukti prie visūtinio dar
bavimosi lietuvystės reikalūse.

Todėl praszome, praneszti 
;,Vienybės“ redacijai, kas ži- 
horkame igyvęna aukszcziaus 
m i nėtosd pasaulės dalyse mu
sų broliai lieturiai ir padūti 
jų adresus.

Pirm kelių nedėlių per 
,,Vienybę“ paraginome ame- 
rikieczius lietuvius uždėti lie
tuviszkas naujokynes. Chi- 
cagiszkei ,,Lietuvai“ taip lai
mingai pasisekė paremti tąjį 
užmanymą, jog jau susiraszė 
benedaugiau kaip 201ietuvisz- 
kų szeimynų, kurios griausiai 
atsakanezioje vietoje neužilgio 
rasi uždės lietuviszką kaimą. 
Pereitame ,,Vienybės“ nume
ryje pati 1 po „Hofo Park“ ap
garsinimas kas link jojo len- 
kiszkųjų kolonijų. Musų 
tautiecziai noriu tiejie uždėti 
lietuviszkas kolionijas, turi tą 
gerai įsidėti, ir lietuviszkų 
kolionijų reikalūse kreiptis į 
mus arba ,,Lietuvos“ redakciją.
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Isz Lietuvos; o

— Vilnius. Pas mus vis 
maskoliszka meszka cziulpia
lietuviszkas smegenis ir ver- 
czia prie caroslavijos, o naba
gėlius kunįgėlius baisiausiai 
,persekioja. Maskolius, jeigu 
tiktai koks maskol palai kis 
pranesza, buk tas ir tas kun į 
gas yra prieszingafc caroslavi- 
jai, be jokių tyrinėjimų ir už 
klausymų stumia ar iį Siberi- 
ją, arba nors ant kelių metų 
uždaro kliosztoriuje. Dar iki 
sziam laikui nebuvo tų metų, 
kuriūse maskoliai nebūtų ke
lių kunįgų iszvežę į Siberiją

arba nors keliolikos pasodinę 
į kliosztorių. Sztai ir dabar 
neseniai iszvežė kunįgą Endri- 
kį, Anusiszių kleboną, lietuvį 
į Vologdos guberniją ant pen
kių metų, o kelis parodino į 
kliosztorių. Apart tos nelai
mės dėl musų Lietuvos, kaip 
kada turime nukentėti ir nū 
dvasiszkos valdžios, kuri ne- 
visados žvelgia į Lietuvių pa 
dėjimą kad ir duszių iszgany- 
mo reikalūse, siųsdama kunį- 
gūs, nemokanczius lietuviszkai
į lietuviszkas parapijas. Ka
dangi jau pirmu daugelio me
tų taip yra daroma, tai szią- 
dien Vilniaus vyskupystėje 
turime daug lietuviszkų pa
rapijų, kuriose visai nyksta 
lietuviszką kalba, o baisiai 
platinasi lenkiszkai — masko- 
liszkas žargonas, kuris menką 
naudą atnesza kaip lenkams, 
taip ir maskoliams; tiktai Lie
tuvai didelę blėdį daro. 
Sztai neseniai teko man apsi
lankyti A'ėmenezine, apie ku
rį musų dainius taip apgieda:

Nėmenczino dar senoliai 
Savo sznektą mok‘ lig szioliai, 
Bet jų vaikai atsikratė, 
Jūdą kryžių jei pastatė.

Kur kadais bažnyczioje vis
kas buvo lietuviszkai ir visa 
parapija lietuviszkai tesznekė- 
jo, o sziądien užklausk lietu
viszkai ką, tai tūjaus atsako 
lenkiszkai maskoliszku žaivo- O 
nu. Teisybė, seneliai dar visi, 
moka lietuviszkai, bet isz jau- 
nūmehės dar isz vyriszkųjų 
beveik visi supranta ir neku-
rie moka gerai, o isz mergų 
retą rasi, kuri nors suprastų 
lietuviszkai. Czia jie knįgų 
lietuviszkiį jokios neturi, nėsa 
pertoli gyvena nū rubežiaus. 

iNegeresnis yra padėjimas ir 
daug; kitų lietuviszkų parapi
jų, kurių kunigai nemoka ar
ba niekiną lietuviszką įkalbą. 
Reiktų musų tėvynainiaįns pa
sirūpinti isz visų iszgalių, kad 
padūti broliszką ranką savo 
tautiecziams, skęstantiems į 
svetimtautiszkas juras J3.

— Ji ast ainiu ir JČauno pa- 
riete. Upėse: Bebvivoje, Mi
tu voje Dubisoje, Upėje, Szli- 
noje, Szaltūnoje szį pavasarL 
vėžiai mažne baigtinai isžd.v^Z 
sė. Tas pats atsitiko ir po ki
tas Zemaiczių up' S sulyg Įiat/ 
Baltos juros. Paskesnį da- 
tyrimai darodė, kad per sausą 
žiemą vėžiai iszszalo. Per tai 
Kuržemėje uždrausta suvisum 
anūs gaudyti. Czia per kelis 
metus gabenimas anų į Prusus 
daugel pamažino.

Resiainių paviete už kvie- 
ežius ne moka daugiau, kaip 
po 3 rublius ant pūro, o tai 
isz priežasties užkėlimo per 
Prūsų valdžia dar augsztesnio 
muito. O rugių prekė isz tos 
pat priežasties ant 1 rub. 50 
kap. nupūlė. Per tai gaspa- 
doriams vis sunkiau ir sun
kiau gyventi.

Keli broliai ir sesers Jasins
ki ai Jiasiai n i ūse ant Darni- 
nįkonų ’ulyczios turi gražius 
isz plytų mūrytos namus. 
Isz tos szeimynos rudenyje 
viena Jasinskaitė staigu pasi
mirė. Daktarai Indi jo, kad 
mirė isz priežasties vandens 
szirdyje ir per tai be mėsinė- 
jimo buvo palaidota. Nese
niai atėjo isz Amerikos žinė, 
rodos nū kito brolio, kuris ten 
yra, praneszanti, kad ana bu
vo brolio apnūdyta (nutruczi- 
ta), norinezio jos dalį gauti. 
Isz tos priežasties policija jos 
grabą atkasė h* vidurius isz- 
tyrinėjimui padarė. Isztyrus 
pasirodė, kad anoji isztikro 
buvo apnūdyta. Už tat jos 
brolį su j imta ir į kalinį pasu- 
dinta.

Du garlaiviu isz V išloš upės 
ant Nemuno įplaukė ir su Ne- 
muniszkai garlaiviais konku
renciją varo, veždami -isz Szi- 
linės (Borex) į Kauną per 
10 kapeikų. dedu szviežiai 
atėję garlaiviai praszė J,000 
rublių n u garlaivių vietinių, 
bet jiems to nedavus, Vislos 
garlaiviai toliaus konkuren
ciją varo, o isz Nemoniszkių 
garlaiviu viens „Karjeru“ va-
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dinamas, labai greitas, gražus 
ant Vislos upės su garlaiviais, 
kurie yra apskretę ir palengva 
eina, naudingai konkuriavoja.

P. Pagodinas, kuris Besi ai
nių paviete lietuviszką kalbą 
isztyrinėjo, dabar 27 Liepos 
per Velioną, Lantveravą, į 
Petropilį atgal į universitetą 
sugrįžo.

Skude, Telszių paviete, pa
rapijos bažnyczioje, kur nese
niai nauji varpai tapo įtaisyti, 
viduryje podesziniai pušiai 
ant sienos yra szioks paraszas:

S k ūda bažnyczie buwa kita 
kartą Impitota.Sfidegie 1835m. 
Wisiszkaj pabudavota 1847 m. 
Popuszta 1849 m. Dabar tei 
pogi didis Altorius 1886 m. 
\Vis toj kasztu ir xvargais pa- 
rakwionu. Už fundatorius 
kaip gyvus teip ir mirusius 
tris Sveika Maria.

Musų jurinįkų, taip po mas
koliumi, kaip ir po prūsų, vejų 
vardai yra szitoki:
Kompaso literos. Jurlszki vėjų vardai. Paprastai. 
N. Zieinilis. žieminis, sziaurinis. 
N W. Suminis, sziaur—vakarinis. 
W. Jūrinis. vakarinis mižnis.
S W. Szauksznis. piet-vakarinis
S. Launadzis. pietinis.
SE. į Vėžinis. piet -ritinis.
E. Ziaminis. Ritinis.
NE. Austrinis. Sžiaur-ritinis.

’ Sominio vėjo vardas nū 
sziaur-vakarinės pusės, nū 
Somijos (Finlandijos) savo 
vardą gavo, nės nū tos pusės 
puczia.

Latviai jurinįkai dėl vėjų 
tūs paežius vardus vartaja.

Vilniuje prie Ostrobromos 
yra p. Daniszauskienės szven 
tinybių kromas, kur pardūda 
m i buvo apart knįgų, medali- 
kaj, kryželiai abrozėliai ir t. t., 
kromas buvo vertumo ant po
ros tukstanczių rublių. Mas 
koliai vienok prie anos priki 
bo, nės rado abrozėlius su 
lenlciszkais paraszais ir kromą 
užpeczėtijo.

— . - i

Yra daugel paikių lietuvių; 
kurie džiaugiasi isz to, kad 
lenkiszkoji kalba nū maskolių 

yra uždrausta, o lietuviszkoji 
neuždrausta. Galima vienok 
suprasti, kad maskoliai sten
giasi’ visas kalbas nemasko- 
liszkas iszkasavoti. Masko
liai todėl kūsmarkiausiai ant 
lenkiszkos kalbos pūla, nės 
ją jiems yra kūsunkiau kaipo 
kulturiszkai augsztesnę panai
kinti. Maskoliai numa
no, kad, spaudą užgy- 
nūs, lietuviszkoji kalba turės 
isznykti ir be uždraudimo 
(sic red.). Vokiszkos kalbos 
negima, nės ji netiktai yra 
augsztai kulturiszka ir sunku 
ją nukariauti, bet turi d&r už 
savo peczių dvi galingas viesz- 
paty.stes — Vokietiją su pru 
sais ir Austriją.

Szilava. Apie Szilavą Re- 
siainių pav. priesz Rugpjūtį 
dideli ledai krito taip, kad 
ant lauko daugel rugiu iszku- 
lė ir vasarojį iszmuszė, szmotą 
langų iszdaūžė.

„Vilenskyi Vestnik“ N 133 
patalpino eiles „Zamok Gedi- 
mina‘‘ (Gedimino pilis) pa- 
trijotiszkoje lietuviszkoje dva
sioje. Gedimino pilis yra ant 
pilės kalno Vilniuje.

Skaitlius besimokinanczių 
Kaune 189j m. buvo pradžio
je metų penkiose iszkalose 
616 (459 vaikinai ir 157 mer
gaitės), o metą gale 528 (408 
vaik. ir IŽO mergaiczių), isz 
tų buvo kūdaugiausiai kata 
likų ir žydų. Katalikų 203, 
liuteronų 34, pravoslavnų 66, 
žydų 225, mogometonų (tuto- 
rių) 1.

., Vilenskyi Vestnik“ per 
137, 138 ir kitus numerius 
dūda. ntraipsiiį p. T. Šerno —■. 
Solovjeviczio ,,K 50-ti-letne- 
mu jubileju Kovenskoi gu- 
bernji“ (Prie 50 metimo' Kau
no gubernijos jubileuszo), 
kur suvisum begėdiszkai ir 
melagingai iszrodo, kad buk 
1387 mete lietuviai pravos- 
laviszkai buvo apkriksztyti

(N 137), tada kada žinoma, 
kad tai buvo prie to krikszto 
katalikiszkoji kunįgija isz 
Lenkijos. Buk visa Lietuva 
ir Žemaicziai pravoslavui bu
vę, o paskui per Jėzuj i tų gu
drumą katalikais pastojo, kad 
ežia nū amžių maskoliszkoji 
kalba vieszpatavusi, ir visoki 
kiti mėszlai už maskoliszkus •W
pinįgus yra raszomi ir daromi. 
Žinomas yra daigtas, kad visa 
istoriją yra per maskolius isz- 
kraipyta. Toje istorijoje yra 
paraszyta, kad maskoliai per 
amžius buvo geri ir teisingi, o 
lietuviai nū amžių maskoliai 
ir pravoslavni. Pyksta ant 
Jėzuj i tų, kad ji maskoliszkas 
pravoslavnas kriįgas degino, 
bet ir dabar piaskopai, degin
dami Vilniuje musų knįgos, 
nekū už anūs Jezujitus geres
nio ne daro. Toki tai ipas- 
kolių teisybė!

— Griszkabudžio ' valsz- 
cziaus vaitą, Marcinkevyczių, 
valdžia atstatė nū vietos neva 
už neteisingą iszdavimą paso 
vienam žmogui. Bet eina 
gandas, kad tikroji priežastis 
jo atstatymo! — tai lietuvystė. 
Mat, pernai rudenį, per duk
ters svodbą, Marcinkevyczia 
sukvietė daug ponų, kurių di
desnė dalis buvo lietuviai ir 
vien tik lietuviszkai tekalbė- 
jo. Maskoliams ir lenkams, 
kurių, ir keli buvo ant tos 
svodbos, pasirodė lyg lietuviai 
nor maisztą pakelti ir jie pa
leido apie Marcinkevyczių vi
sokias paskalas. Tos paska
los pasiekė, mat ir gubernato
rių ir dagi Varszavos general
gubernatorių Gurką. Žanda
rai ir žemskiai pradėjo kvosti, 
kas buvo per tą svodbą ir ką 
veikė. Vienok, iszūstinėję 
viską, atrado, kad czion dau\ 
giaus nieko netapo daryta, 
kaip tik lietuviszkai kalbėta. 
Ale ir tai musų globėjams, 
ponams maskoliams, didei ne
patiko ir, žinoma, visą bėdą už 
tokį baisų nusidėjimą, už kal
bėjimą lietuviszkai, suvertė 

ant vargszo vaito: kam jis da
vęs savo n a m ūse kalbėti lietu- 
viszkai „mužikiszkai“! Ir už
tai valdžia atstatė vaitą nū 
vietos. Valdžia žinoma, at- 
virai nenor pripažint? už tokį 
piktą kalbėjimą ar įvelyjimą 
savo namūse lietuviszkai kal
bėti ir dėlto jieszkojo kitos 
priekabu prie teisingo žmo
gaus. Ką kitus vaitus už 
neakuratną iszdavimą paso 
tiktai persergi žodžiu arba pi- 
uįgiszką -korą uždėda, tai 
Marcinkevyczių užtai nū vie
tos atstatė! Kas nor muszti, 
tas ir lazdą gauna. Tai ma
tote, vyrucziai, kokia masko
lių teisybė: jau mums, lietu
viams, jie nor ir namieje (ne 
tik po kanceliarijas) uždrausti 
lietuviszkai kalbėti., Dėltogi, 
Dieve mylėk, jokiu budu ne
turime apsileisti. Visi ir vi
sur lietuviszkai kalbėkime, te-
gul tie barbarai papranta prie 
mus kalbos; kada jiems tai 
nebuš naujien

Uždraus po si 
kanceliarijas, 
j^ieszpsim, t 
kunįgus liep 
pamokslus 
žmonė
koliai r^esidro 
šių daigtip dar

nesip

tai nė nedraus, 
ne tai jū draus, 
dus, uždraus po 
o jei mes nesi- 

i ir bažnycziose 
k maskoliszkai 
lakyti. Jeigu 
rieszys, tai mas- 
Vės nė bjauriau- 
•yti. Ukinįkas.

kitur lenkisz 
smarkiai užd

iuse taip kaip ir 
toji kalba yra 
bausta ir ant to 
apgarsinimai vi
li. Nenorėdami

r lietuvisz-

mąskoliszki 
sur iszlipij 
ponai maskcilliszkai kalbėti, 
vartoja vokisiiką ar lietuvisz-
ką kalbą.

Gavau pati 
8il ne tiktai 
ir lenkiszkas 
tuviai dėl sav

rti, kad isz Pru- 
lietuviszkas, bet 
maldaknįges liė? 
js gabena, kurios

ten yra daug pigesnės.

— Arti Kretingos, Telszių 
paviete, vokietis isz Prūsų 
viėname grovo Tiszkaus dva
re begyvendamas su rubežiaus 
apicieriu maskoliumi susipro- 
vojo. Tas apicieris praneszė
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valdžiai, kad ans vokietis 
tankiai į Klaipėdą [Memel] 
į Prusus vąžinėdamas apie 
maskolių darbus vokiecziams 
pranesząs. T 
lio paliepimai atėjo, idant į 12 
adynų ans isz 
tytų. Tai tas žmogus daug 
vargo turėjo, negalėdamas taip 
greitai gaspadorystės apleisti. 
Paskui vienok, musėt už pi- 
ųįgūs, iki Kalėdų ant pagyve
nimo daleidimą gavo.

Grovai Tiszkai 
tėvo smėrezio pasiliko penki 
broliai ir trys 
biednųjų milaszirdingi pasiro
do. Sztai Kretingoje dėl 
biednų ligoniiį lazarietą įtaisė, 
kuris su visonfis vigadomis ir 
patarnavimu fiavo kasztu už
laiko. Tankįai grovaitės li
gonės ant laivo ant Akmenos 
upės iszveža, įdant jos szviežio 
oijo įgautų.

aigi isz Petropi-

ežia iszsikraus-

, kurių po

sesers, labai dėl

oro įgautų. Kaip jos dėl 
biednesnių žmohių populia 
riszkos iszsirodo, gali isz to 
numanyti, kas paskesniame 
laike Palangbje atsitiko:

Viens prastas žmogelis į 
parką įėjęs, šenos grovienės 
dėl pasisznekėjimo jeszkojo. 
Vieną ten isz grovaiezių suti
kęs, o nežinodamas su kūm 
kalba, apie sęną grovienę pa
klausė, kur s ana yra. Toji 
seniuką už pažastų paėmusi 
pas motyną nuvedė, sakydama, 
kad jai svetį atvedė. Seniu 
kas už tą mandagumą atsidė- 
kavoti negalėdamas pasakė: 
. — Kad bueziau žinojęs, 
kad czia toki mandagi panelė 
yra, tai buczi 
szęs!

Žinoma, kad isz tos seniuko 
kalbos ne tiktai tų namų gas- 
padoriai, bet 
dailiai pasijtįkė.

Dėl musų 
isztyrinėtojų 
kas dar iki s 
tai yra: kur 
lietu viszkos

au piragą atne-

ir svecziai labai

kalbos

zioliai
yra po 

kalbos

rubežiaus 
pasakyti, 
neisztirta, 

Palanga 
nū latvisz-

I *. kos rubežius? Sztai į sziaurę 
nū Palangos^ per perikis vers
tus pajūriais, yra kaimas Rtv 

cava *) kuriame yra jau tru
putis latvių, o dar vieną vers
tą toliau yra Polipgiriai, pa
jūriais, paskutinis kaimas, kur 
lietuviai jau su latviais mai 
szos. Toliau jau latviai gy
vena.

— Jelgava, Mintauja. Gir
dėtis, kad Jelgavoje, o gal ir 
kitur, katalikai mokytiniai, su 
popais ir arkerėjais pasižinę, 
prie pravoslavnų brostvų pri- 
siraszę ir kryželius ar meda- 
likus prijemę. [sunku tikėti 
red.]

— Ant Kurszų rubežiaus 
ties Žemaiczių nū Skaudo 
[Telszių pav. į ant Priekulės 
važiūjant, yra prie upės ir til
to didelis akmū su paraszu; 
kad czia yra dvaras - majora
tas: ,,Majorat Kalleten
Krutlien 1560“.

— Maskoliai nori įkalbėti 
visiems, kurie po maskoliumi 
gyvena, kad jie maskoliai yra. 
Taigi, kad vieno vokieczio 
klausė, kas ans yra, tai tas pa 
sakė, kad ans vokietis esąs, 
tai tie jam pasakė: kaip gali 
būti, kad tu vokietis, kad tu 
po maskolių valdžia gimei? 
Ant to vokietis atsakė:

— O kad kumelė kumelį 
kiaulinįke turėtų ar tas kiau
lė ar arklys butų?

Czia Jalgavoje, pasakoja, 
kad neseniai Austrijos sosto 
įpėdinis po Maskoliją incogni- 
to[paslaptų][?] važinėjęs ir ant 
to cielą vagoną pasamdęs, idant 
su savo draugais galėtų viens 
būti. Tūm tarpu ten, guber- 
natoris įlindęs, bet jo priimti 
nenorėjęs. Tada gubernato
rius pasakęs, kad czia už jį 
vyresnio nėsą, idant uždrausti 
jam galėtų. Tada įpėdinis 
sosto, kurio nepažino, atsakęs: 
Nedyvai kad taip grubijonisz 
kai su mumis apsieini, nės ži
nome, kad Maskolijoje esame. 
Paskui pasporto reikalavęs,

*) Toliau į sziaurę yra daugiau to 
vardo vietą,

bet sužinojęs kas, gubemato 
rius pabėgęs.

f Kupiszkiai. Lietuva pa- 
teriojo gerą savo prietelį! 
Sztai neseniai pasimirė ka
na un įkas Kozmianas isz Ku- 
piszkių, Aukmergės paviete; 
kuris žodžiu ir darbais lietu , 
vystę rėmė, vaikus lietuvisz
kai skaityti ir raszyti mokin
damas.

— Palanga. Isz czia jau 
maudinįkų skaitlius vis maži
nąs. Kas į Petropilį, kas į 
Kazanių, Varszovą ir t. t. isz- 
važiavo.

16 Rugpjuczio ant baltos | 
juros didelė viesulą buvo. 
Isz Liepojės P^ilangiszkis gar
laivis „Phonix“ toje dienoje 
iszėjo, nors kapitonas numanė, 
kad audra bus, bet bijodamas 
pasažierius nugandinti; kurie 
butų nū garlaivio pabėgę, 
apie tą nįeko nesakė. Pasa- 
žieriai būtų galėję žemės ke
liu į Palangę nuvykti. ‘

Kaip tiktai szėpis ant juros 
iszėjo, pradėjo jį baisiai supti, 
o prie Palangos kraszto priei
ti negalėdamas, per pusantros 
dienos turėjo ant juros būti. 
Pasažieriai baisiai sirgo; daig- 
tai suszlapo, o garlaivis, aud
rų muszamas, czistai ant szo- 
no buvo parverstas. Kelis 
isz Liepojės į Palangą užima 
5 adynas laiko, o tada truko 
pusantros dienos. Moterys 
taip apsirgo, kad ant Palan 
gos tilto iszkeltos buvo ir dak
taro reikėjo. Tada Tilžėje 
ant Nemuno taip vilnis siūba
vo, kad medinis tiltas lingavo, 
o prie plaukimo budelės lyg 
ant juros siūbavo.

— Po sodnus danu iszkados 
pasidarė, nės per sausą vasarą 
daugel cziepų iszdžiuvo, o vė
jas cdabar daugel obūlių ir 
gruszių nupurtė; kuriūs pus
žalius dabar pigiai pardūda.

Tilžėje yra Edelszteinas

i prekėj as; kuris nū Kauno pu- 

beno. Su jeis nū ten ir žmonės 
atėjo, isz kurių vieni 
lietuviszkai, o kiti ne 
Viens, kur nū Lopių 
neką lietuviszkai

‘Sakė, kad ten jau lietuviszko
ji kalba isznykusi, o jos vietą 
lenkiszkoji užėmė.

Kur nekur ir Tilžėje 
ma lietuviszkus paraszus 
tyti, su užraszu: „

moka.
buvo, 

mokėjo.

111:1-

1 h’uskos, 
nas“, ar- 
Prie me

dinio tilto ant Nemuno yra 
paraszyta szale vokiszko: 
„Schritt“ ir lenkiszko „Kro- 
kiem“ ir lietuviszkai ,,Žings
ni“ (kodėl ne žingsniu?). 
Klaipėdoje net maskoliszką 
antraszą didžiomis literomis 
m aczi au: „ V i n o to rgo v 1 a“.

Czia vaistytojai (daktarai) 
ligoniems nedūda kortelių, 
receptais vadinamų; bet patys 
vaistus sutaiso ir l padūda su 
informacija, katrūs reiki ger
ti su vandeniu užplikius, kat
rūs virti, katrūs sausai imti. 
Vaistų dūda daug daugiau, 
kaip pas mumis ir į tokį kasz- 
tą ne įvaro. Czia, Tilžėje, ne 
tiktai Lietuvių, bet ir vokie- 
czių tarpe kūlabjau musų 
viengentis I)r. Bruažis yra pa
garsėjęs. Tam visai, ant ka- 
zernos ulyczios N 17 gyvenau- 
ežiam, žmonės pakajų nedūda, 
nės ligoniai net isz tolo atėj^ 

žiuri. Apart to ans yra laba 
užimtas apie lietuvių pajini: 
iszvadžiojimais, ne tiktai an 
stalo, bet ir ant žemės dide 
liūs žemlapius sklaidydamas 

lietu viszkos kalbos iszvadžio 
damas.

Czia yra toki mada, kuri?
pats gavau isztyrti, kad žino
nės po

pustai su lasziniais rundelyj 
ant ugnies besiszutįdami.

Musų užtarėjas p. Girėną 
(Dr. Sauer vein as) knygoje 
„West-Ostliclies Stammbuc

•Viu.V.
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Sauervein‘o

ios moteriszkos bei ke 
veinas 

ir<du lie-

ežia Tilžėj< 
is lietuvisz 

su k u
rumeniszkai 

žemvendiszkai 
lapiszkai, sen- 
(Altnordisch) 

szvediszkai, nor- 
nieder-

melžanti, 8) merga 
(žirgo) jojant ir tt 
yra 18 paveikslų, 
didis dvasios atgijimas 
meteriszkų, nės tokii 
galina jas pripratinti 
viszkai kalbėti mislyti bei su- 
sirinkimūse lietuviszkus rubus

laikus, kada 
Slavėnais isz
Dakijos ir 

iszvesdamas, 
apie tų kėlės knįgas lenkisz- 
kai paraszė. Dabar tas vyras 
Palangoje, juroje plaukosi. 
Ans yra iazkeliavęs: Austrijų, 
Turcijų, Bulgarijų ir kitus 
pietinius krasztus.

Dabar vėl kūsmarkiausiai 
maskoliai uždraudė sziaudus 
ir szienų į Prusus vežti. Tai
gi dabar lietuviai jūkias, kad 
maskoliai „Ukinįkų 
tydami sužinoje 
ryti, nės ten ne 
szyta, kad isz 
nieko nereik iszveszti 
tai: javus, sziaudus,

— Klaipėda. Prūsų 
tuvoje po Klaipėda dabar 
kiszki manevrai yra, kur 60,- 
000 kareivių raitelių, pestinių, 
artilerijos suvaryti. Isz Poz- 
nanio kareivių 
adynų pribuvo, 
jiems ant to 24 adynas dūtos. 
Po Klaipėda ant juros 17 vo
kiszku karės garlaivių dėl 
manevro pribuvo. Ant tų 
manevrų pats vokieczių cieco- 
rius yra. . Kareiviai manev 
ravodami sulyg pats masko 
lių vieszpatystės rubežiaus da- 
eis, bet ne areziau,. kaip per 
pusę mylios.

beakai-
e.

kų reikia da- 
ykį' buvo ra 
savo kraszto

, kaipo 
szienų ir

liszkai Auksztybe 
nui
Januario 1888 su vvierniausiu• * garbinimu isz lietuwisrakofc 
szirdies. Sutaisė Girėnas.

Toji daina yra su vokiszku 
vertimu.

Kiek yra paveidi rury 
koji kalba į lietuviszkų, 
kurio (Rumunijo 
isz kur musų mo 
bingi vyrai 
Basanaviczia, o taipo 
Edvardas Boguslavskis lietu
vius iszveda, galite matyti isz 
to priliginimo; kurį nū Dr. 
Saurveino gavau, 
rumuniszkai: lietu viszkai:
doina. daina.
Issunggata. Aszesmu gatavas.

Rumunij

eitės (senovės), mergų ir mo
terų. Mergos apsidariusios su 
marginėmis (taip vadina Prū
sų Lietuvoje senoviszkų anda- 
rokų, arba ir dabartinį, na- 
mieje austų raudonai, mėlynai, 
j ūdai nudaryta dryžų), pla- 
ežiais baltais žiursztais, (pri- 
kysztėmis)1, raudonomis vys- 
tėmis, su baltais kauliniais 
knypkiais bei vainiku ant gal
vos, tik ne isz rūtų, kaip ne- 
sziojo senovės Lietuvos mer
gos, bet isz mirtų; su rūtų 
vainiku buvo tik viena mer
ga galvų apsikaisziusi, mote
rys su tokiais pat rubais ir su 
muturais ant galvos. Tas 
darbas didei sujudino mergas: 
buvo pūta 16 Gegužio m. ant 
kurios susirinko tiktai deszim- 
tis mergų ir tai tik 
tos, kitos gėdėjosi su 
nėms rėdytisi; 
buvo dusyk tiek 
tos kaip antai isz Lazdynų, tai 
net papykę buvo už tat, kad 
joms žinios nedavė; butų ir 
jos marginę parūpinusios. 
Paveikslai yra toki: 1) Trys 
mergos prie szieno. 2) Trys 
mergos su vai ežia keliasi per 
Szeszupę. 3) Penkiolika (tarp 
tų mergos ir moterys viename 
paveiksle) daikte Sustoję. 4) 
Ketui
turi vyriszki (Dr. Sauer 
mokįtojas Rėžaitis, 
tuviu isz Tilžės).
ežioje (stuboje) verpiant (vie
na inoteriszkė). 6) Ant kie
melio, pasienyje ant sūlelio 
sudėti sudynai, beje: bliudas’, 
szauksztas, viedras (kibiras) 
ir tt. su sėdinezįa moteriszke, 
sukanezia (inuszanczia) svies
tų ir paveikslu trio bos su su- 
plyszusiu stogu. 7) Karvę

ant arklio 
Isz viso

Tame yra 
tarpe 
budu 
lietu-

—- Vakariniai 
l apskriezio 
Szeszupę, 
Liepos per 
dotino prop. Dr 
tapo nuimti (potograpavoti) 
paveikslai lietuvnįkių, kiek dėvėti; tik stoka vadovų, ku

savi no, bet Ir sintaksį. O 
pamokinti jų negali, nės jie 
pucziasP pastatę szerius lyg 
tas katinas priesz szunį. 
jūs vokiecziai vėl tai yy 
driausi žmonės ant svieto, ant 
kurių kaip ant; Vieszpaties 
Jėzaus ir „Engelių“ negali 
nieko kalbėti. Tūjaus jie pa
sako : ’ , ' /

— Ja, tai jis yr panslavists! 
Reik jį žandarmui padėti!

O szitai yra 
Szikops mokįtc 
kos kalbos gimnazijoje, 
riūni negalima lietuviszkai su
sikalbėti.

■ - > ' i

Lietuviszkų knįgų spaudė- 
jas p. Szenkius; gires, kad jau 
25 metai j szįmet ateina, (kada 
ans Prusūse lietuviszkas knį
gas pradėjo spaudįti. Jeigut 
tai teisybė, verta butų tų vyrų 
pasveikinti. *

Kalba, kad maskoliai, no
rėdami isz užrubežės atėjusias 
gromatas skaityti, ant pacztos 
j ūse paslėptų pinįgų jieszko, 
norėdami savo norus užslėpti.

susieina ir yra arti Jūdųjų daugybe vokiszku žodžių pa 
marių ir Austrijos.

p. Edvardas Boguslavskis 
kuris siekia į tūs 
dar lietuviai su 
daigto buvo, isz 
Trakijos anūs

zu Mirza bchany‘8 
tern Geburtstage ! 
1889 von Girėnas 
druck von W. Drugulin. 18- 
89“. Czia autoras sveikinda
mas Mirza Schaffy, kuris yra 
taip jau didžiu lingvistu, kal
bų žinovu. Toje knįgoje ant 
143 puslapių yra raszyta ei
lėmis ir proza visokiose kal
bose su vokiszku iszguldimu: 
turkiszkai, maskoliszkai, per- 
siszkai, sanskritiszkai, chinisz- 
kai, prancuziszkai, angliszkai, 
valiszkai, italianiszkai, grai- 
kiszkai, lotiniszkai, lenkiszkai 
malagasiszkai 
vengriszkai, 
lietuviszkai, 
sziauriszkai 
deniszkai 
vegiszkai, arabiszkai, 
deutsch.

Yra czia 24 kalbos, kurio 
mis Dr. Sauerveinas valdo 
Lietuviszkos eilės ant 31 pus 
lapio taip skamba: 
Nemokįties tieziomis mokinta, 
Tankei mintama, tikt nesuminta, 
Wis marinta, tikt ne numarinta, 
Gražiomis dainelėmis dabinta. 
Su pasveikinaneziu didele krūva 
Tavę sweikin ir mieloji Lietuva.

Musų užtarėjas Dr. Sauer
veinas padavė karaliunui lie
tuviszkų dainų 1888 m. po už- 
raszu:

Ciecorischkai Kara-
ūsų po- 

alunui ant garbės 25

Maskoliai dabar 
ir medžių neleidžia, o per tat 
Prusūse visais pa-Nemuniais 
lentpjovių darbaa sustos ir 
uždarbiui nutrukus, galės 
maisztas pasidaryti. Per tat 
Prusūse ne veltu ne vienas 
iszalkęs darbinįkas isz ap
maudus dainūja: 
Kam mums vyrai daug pelnų (?) 
Kad mus bikszves ant kulnų. 
Frisz vyrai stokim! 
Savo bikszves ratavokim!

Czia Tilžėje yra daugel 
gražių lietuviszkų pravardžių 
ant bjaurių vokiszku iszkrai- 
pyty 
pradėjo savę vadinti Kekschs- 
chtat (Keksz-sztadt, tai yra 
Kekszių miestas). Didžiūnas 
pradėjo savę Didschun (Did- 
szuniu) vaidinti. Asz negaliu 
permanyti, kodėl taip Prūsų 
lietuviai savo vardus iszkrai- 
po, kad net daugel anūs ant 
ulyczios su piraztais rodinėja. 
ir balsu jūkias. * I 

Czia Tilžėje ir kitur Prusū
se lietuviszkų ceitungų (tai 
yra vokiszkoms literoms spau
dinių laikraszczių) redakto
riai ir lietuviszkos kalbos mo
kytojai gerai lietuviszkai ne
moka kalbėti, o su raszymu

Maskolija dar praszcziau. Ne tiktai jie galima buvo atminti

ikalbė 
margi 

j dabar jai 
susirtakę; k i

isz
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Jaunas* lietu-tokiu keliu
vaites tiktai sziap butų gali
ma isztraukti isz nasrų vokie- 
tystės, beje: įtaisant tam tikras 
draugystes arba susirinkimus 
bu sziokiais, kur kiekviena at
einanti lietuvaitė turėtų būti 
su marginiais apsirėdžiusi ir 

, lietuviszkai kalbanti. Tas 
pats ir su vyrais, kurių dabar 
ir su žiburiu sunku rasti. 
Butų gerai, kad nors karta 
ant metų padarytų lietuviszką 
pūtą (balių - 
galėtų susi ei t 
tą ir pasipaži 
tų inteligentą 
bumą tokio
tuviszkai daiųūti bei jAkingas 
patarles dek^mūti; kur butų 

ela; o paskui ant 
oks veikalas pa-- 
uvius ant tokių 
ir kiekviens lai- 
Sarbę būti lietu- 
abar laiko už pa- 

Didžiausia bėda

- kęncertą), kur 
. visi į y ieną vie- 
iti; czionai turė- 
i iszguldyti svar- 
susirinkimo, lie-

linksma ir mi 
galo szokis; b 
masintų liet 
susirinkimų 
kytų sav už į 
viu, nekaip < 
žeminimą.
yra tame, kad auksztesnėji lū- 
ma visa letarge arba suvis 
pražuvusi germanizme, pagal 
kurios paveikslą ir žemesnėj 
lūma seka. Su jaunaisiais 
pradedant mi bažnyczios taip 
yra: Į bažnyczią eina lietu
viszkai (tie kurie ant lietu
viszkų giesmių, pamokslų bei 
prie Dievo stalo eina, tai sa
ko: asz einu į bažnyczią lietu
viszkai, įžegnotas lietu, ir tt.) 
tiktai seniejie,

arge arba suvis

Su jaunaisiais

Lietuvininku 441
iszėję auksztesnius mokslus, 
it akmens į gilumą jūrių nu
skęsta germanizme. Kad mo- 
kįtiejie taip nedarytų, tai pa
gal j\ls sektų ir kiti; ale kur 
tav — kaip tik pastojo kunp 
gu ar mokintoju (schulmist- 
ru), tai kas yra lietuviszko 
viską naikina, ir kas metas 
lietuviszki įžegnojimai maži- 
naši; o į žengnojimą kiekviena 
laiko už brangų atminimą, 
tadgi jeigu jau lietuvį vokisz- 
kai įžegnoja (vokiszkoje kal
boje katekizmą iszmoksta ir 
konfirmaciją vokiszkai priei
na), tai tas jau savę laiko už 
tikrą vokietį. Sunkus yra 
padėjimas szios dienos jaunų
jų mokįtinių: sutikęs kurnors

didesniame 
skaitliuje moterys, o isz jau
nųjų nei vieno nematysi — tie 
visi eina į bažnyczią vokiszkai 
ir, tiktai vokiszkai tekalba. 
Tas pats yra ir su karsztais 
lietuviais: jie kariauja už lie
tuvystę, o jų namūse vieszpa- 
tauja Vokiety stė; vaikai ne-,

kalbįsi jį lietuviszkai — jis 
pasakęs „guten Tag“, stebisi, 
girdėdamas lietuviszkai kal
bant; o užklausas, ar moki 
lietuviszkai, atsako: „ich kann 
nich Letscli“ (Latviszkai), o 
vokiszka isztarmė jo, tai tik
rai garbė už tai jos mokinto
jams.

Ant galo, Prūsų lietuvnį 
kai neturi jokios literatūros, 
apart pusvokiszkų keturių 
laikraszczių. (Nauja lietu- 
viszka Ceitunga, ir Tilžės Ke
leivis iszeina du kartu apt ne
dėlios Tilžėje; Lietuviszka 
Ceitunga iszeina kartą ant ne
dėlios Klaipėdoje ir nusamdy
tasis Konzervatyvų Draugys
tės Laiszkas Priekulėje). Tų 
laikraszczių įtalpa visai tusz- 
czia, nieko ęzionai neužtiksi 
apie tėvyniszkumą bei lietu
vių veikalus;
barimą ir iszniekinimą, jei kas 
ką užmano dėl tėvynės, nės jų 
iszleistojai tik dėl „geszefto“, 
biznio iszleidžia lietuviszkus 
laikraszczius, o ne dėl idėjos 
Lietuvos pakėlimo. Redak
toriai tų laikrasztpalaikių esti 
žmonės be jokio mokslo ir 
tautiszkumo, nės jie tiktai už 
graszius tai daro, tai yra esti

Kitur visur yra

greicziaus pa*

labai menkai lie- 
albėti. Geriausiai * 
kalba yra užsilai-

moka, arba
tuviszkai k
lietuviszka
kiusi pas vargužius, liūsinį- 
kus, bežemius, kurie lietuvisz
ką kalbą už savą, laiko ir su 
vaikais tekalba lietuviszkai,
o tie kurie yra turtingesni, vi- redaktoriais.
si į Germanijos, vokieczių du- laikraszcziai vadovais žmoni- paczta visai 

Lietuvių vaikai, jos draugijos, ypacz, paverg- sinaudoti.
*

dą puczią,

... <»k \

tos nū stipresnių gaivalų, o 
czionykszcziai laikraszcziai 
yra patys naikintojais ir ger- 
manizatoriais draugijos lietu
vių. .Ant galo koliai- nestos 
į pryszakį didesnėji Jūma, 
(bajorija - Edelmonai) inte
ligentai ir apszviesti vyrai, to-J 
liai veltu lauksime geresnės 
ateitės, nės tvorai sunku yra 
stovėti be kūlų (stulpų); taip 
ir mes koliai nesulauksime 
apszviestų vyrų,’ tikrų tėvy
nainių gerų vadovų darbais ir 
paveikslų, toliai turėsime siu- 
būti. Kada mes jų sulauksi 
me ir kada atsivers ir sugrįž 
tie musų užsigynėliai ir iszga- 
mai!!!

Maskoliai visai subankruti- 
jo ant gėdos; seniai jau žino
ma, kad jie knisa po laiszkus,< 
dabar iszėjo įstatymas, kad 
įraszytas (rekomendavotas) 
gromatas urėdiszkai atidaryti 
buk dėlto, kad daugumas re- 
girtravotose gromatose siun- 
czia pinįgus, ypacz isz Ame
rikos. Rasti tokiose groma
tose pinįgai, visai prapūla, ar
ba esti atimama nū kiekvieno 
rubliaus po 25 kap.; sako kad 
ir nū siuncziamujų tikru ke
liu, per bankierius, pinįgų isz 
svetur bus ketvirta dalis nu
traukta (o kiti taps pavogti). 
Maskoliai nudūda buk tik pi- 
nįgų jieszko, ale visai nedėl- 
to: jiems labjaus rupi kas su 
kūmi susiraszo, idant sugauti 
jūs arba sustabdyti ir sutruk- 
dįti . susineszimus; dabar ne 
apsergėtas laiszkas nenueis 
kur jam paskirta. Žinoma 
gerai, kad maskoliai nežino 
kur kas yra iszėjęs, kaipo tai 
musiszkiai daugiausiai nū ka
ru menės, tai dabar isz laiszkų 
nori atsekti, kur kas yra, ir 
radę kokį žodį kreivai supras
dami it cholera kimba į auką 
arba paslaptai (laboj a. Mas- 
kolijos pacztas tapo dabar ge
riausiu szpiegu, kur kelios de- 
saimtis sznipų gavo vietas dėl 
knisimosi po laiszkus. Dabar 

negalima yra pa- 
P. Zaml>Tukas<

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos. 

St. Louis, 7. Rugsėjo. Mote- 
riszkė K. Tegen, valdytoja 
gražios ir didelės moteriszkų 
drapanų krautuvės, badu nu
mirė. K. T. susibarė su savo 
vyru, kuris ją apleido ir nesi- 
garsino, kame esąs. Mote- 
riszkė K. T. nors ir be vyre 
gerai varė biznį, auklėdama 
savo trejetą vaikelių, tacziaus 
szirdyje graužėsi dėl moterys
tės nelaimės. Veltu ji sten-

jūmi susitaikinti, dėlko apini 
ta dideliu neramumu ir nu 
liūdimu dvasios, pasiryžo ba 
du savę numarįti, ką ir įvyk 
dė, nežiūrint ant įkalbinėjimi 
giminių ir daktarų, nejimda

no. Numirusi paliko, apart 
didelės drapanų krautuvės 
grynų pinįgų 15,000 dolerių.

— Evansville, Ind., 7 Rugs 
Darbinįkai Sheburn‘0 angle 
tasyklės, matydami, kad ma 
szinerija varanti orą į kasyk 
lę, yra įgedus, nenorėjo lysi 
į ją prie darbo, tacziaus tūla 
perdėtinis, turbut bosas, ui 
tikrino jūs, kad nieko pave 
jingo nėsą. Darbini kai'C 
paklausė jo. Tik 
leisti į dūbę, kaip 
gazo expliozija, ki
binįkų nelaimingais padar 
įvairiai jūs sužeizdama, isz ki 
rių 4 nėra vilties iszgijimo.

1)

baisius sumiszimus daro: vai

tukstanczių, griauna kasyki 
kontorus, kurių urėdnįkus i- 
vaiko; ardo bei į rankas j 
ima namus prigulinczius an 
lekasyklių vieszpaczian 
Kur policija bando jūs f 
d raust, tą pagaliais, akmen 
iszmusza, iszvaiko. Taipt 
tankiai pasiprieszina jie ir | 
ežiai kariumenei, kas 
jo ir gyvy bos aukų neap

uisfcaMks *
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na. 
ko anglių ir trukiai, treinai, 
prispirti yra nukabinėti voga- 
nūs ir padėti ant atilsio.

Tacziaus galima numanyti, 
kad varguliai darbinįkai ne- 
atturėšTkovoje ir negaus nū 
kapitalistų padidinimo algos 
ant 20 nūszimczių, procentų. 
Tą patvirtina pietinės Woles 
ir Monmonthshire‘s kasyklių 
straikoriai, kurie jau, skait- 
liuje 100,000 pristojo prie 
darbo po senąją iszliga, t. y. 
be pakėlimo mokesczio.

— Loudon'' as 8 Rugsėjo.

Daugelio vietose pritru- lę sympatiją, paskyrė dėl 
maskoliszkų kareiviszkų, laivų 
miesto Ajaccio ūstą, ant salos 
Korsika. Iszto maskoliai di- 
bei džiaugiasi ir trokszta, kad 
jiems Prancūzija visai užleistų 
kokį szmotą žemės ant Vidu
rinių jurų.

Taipgi pranesza New-Yor- 
kės Staats Zeitunga, kad die
nose atidenkta nihilistų sūkal- 
bį ant caro gyvenimo. Daly
ko ryszyje aptarti tapo Mask
voje suaresztavoti 85 studen
tai, 8 profesoriai ir 5 ponios 
prie pirmųjų ratų draugystės 
prigtilinczios.

—• Kaip Maskolijoje, taip 
ir visur nežymi choleros ny
kimas, bet da nekuriose szaly-

[didūmenės] atmetė Gladstone 
Home Rnll-Bille [automati- 
jos bei savvaldystės įstatymą].

Roma 9 Rugsėjo.
Szventas Tėvas Popiežius 

iszgirdęs, kad jo vietinįkas 
Msgr. Satolli randa Suvieny
tose Valstijose isz tūlos pusės 
pasiprieszinimą, appoziciją, ža
da sykį pradėti politiką toliau

— Apriko. Mieste Tunis 
is jo apylinkyje baisiai siau- 
ežia cholera — ant dienos po 
szimta daugiau žmonių mirsz- 
ta.

— Azija. 4 d. Rugsėjo 
ant Atchin‘o kranto, Kynūse, 
piratai, jūriniai žmogžudžiai, 
užpūlę naktį vienų kyniszką 
garlaivį, 24 žmogystas užmu- 
szė, 15 sunkiai sužeidė ir 5 su 
savim nuvedė. Ant 20,000 
dolerių gėrybės iszplėszė.

daugybes vėltui -pražuvusių 
žmonių, kurie įgavę mokslų, 
savo proto galybe butų apsz- 
vietimu ir pagražinimų žmo 
gystės.

Besirupįdamas apie sunaus 
mokslą Zubrickis kasinėjo 
galvą ir, nieko negalėdamas 
iszmislyti, nuėjo ant rodos 
prie savo bieziūlio, netoli gy- 
venanczio bajoro pono Vin
cento, kurs buvo netamsus 
žmogus, nės pas Resianiszkiūs 
kunįgus Pijorus keliatą metų 
mokinosi ir*ne vieną subatą 
atliko skaudulingą rokundą 
su kunįgu prefektu, kurs isz- 
traukęs isz aulo szvelnų bizn- 
nėlį, mėgdavo nesigailėtinai 
mokėti už visos nedėlios kal
tes.

Tegul bus pagarbintas •— 
isztarė Zubrickis įeidamas į 
triobą bieziūlio.

— Ant
Ką beveiki, bicziūli, ar atėjai 

I ragįti medų kopinėti ? — pra
kalbėjo ponas Vincentas.

Dar per anksti avilių žiūrė
ti, ot taip sav atėjau rodos pa
siteirauti.

Sėskis brolau ir kalbėk, ko
kį ten vargą turi.

— Ponas pažįsti mano Ga
briuką? ' j

— Kur nepažįsi to dailaus 
ir viklaus kaip voveris vaiki
no, kurs į augszcziausius me
džius įslenka ar jam kas blo
go atsitiko?

Dėkui Dievui nieko blogo,

Rugsėjo. Buvo daugeliose 
vietose žemės drebėjimas; 
daug triobų tapė sugriautų ir 
keliolika žmonių užmušta.

— Avila., Ispanijoje, 10 d. 
Rugsėjo. Įsmego į žemę ke
letą pėdų daug triobų, prie ko 
daug žmonių tapo sužeistų.

— Maskolija. Maskolisz- 
kas laikrasztis ,,Novoje Wre- 
m i a“, raszo, kad Prancūzija, 
norėdama parodyti savo dide-

— Ar žinai ką, bicziūli, dėl 
geresnės rodos iszgersime po 
burną — pasakė ponas Vin
centas ir, isztraukęs isz kam
po butelį, Zubrickį užgėrė.

Bicziūliai po dukartu vie
nas kitam isztarę ,,buk svei
kas, pradėjo rodavotis, o po
nas Vincentas atsiliepė: — 
mielas bicziūli, asz tav dūšių 
rodą, tik brolau tyla, kad ir 
pati nežinotų. — Tavo vaiki
nas yra vienmetis su mano 
nabaszniku Ipoliuku, kurio 
visus bajoriszkus rasztus tu
riu pas savę; su tais rasztais 
gali atidėti tavo Gabriuką į 
Kražių gimnaziją, kur po ma
no sunaus vardu atliks moks
lus ir į žmones iszeis.

Dėkui, bicziūli, dėkui už 
gerą szirdį, visą amžį tamstos 
geradėjystę asminsiu.

— Nėra už ką. dėkavoti — 
gyvendami ant svieto vienas 
kitą turime gelbėti. Tą rei
kalą reikia užlaikyti paslap, 
tije, dėlto tavo vaikas paleis
tas vasarą isz mokyklos nega
lės namie lankytis.

Tą pigei aprūpinsime; ma
no paczios brolis gyvena 
Sziauliūse, taigi Gabriuke ga- A 
lės ten būti per vasarą.

O ponui ką pasakysi? — 
užklausė ponas Vincentas.

— Dvaras didei reikalauja 
kalvio, todėl ponas noringai 
man pavelys atidėti Gabriu
ką į Jurbarką mokintis kal
vystės, o paskui pamelūsime 
ponui, kad kalvytis į Prusus 
iszbėgo.

Tas puikus iszmielas vertas 
yra magaryczių, dėlto dar po- 
burną iszmauksime — pasakė 
jūgdamasis ponas Vincentas ir 
Zubrickį užgėrė.

Po tokio apsidavadijimo 
jaunas Gabrys Zubrickis po- 
vardu bajoraiczio pataipįtas 
buvo Kražių giminazijoje, 
kur su dideliu pagyrimu be 
simokįdamąs, ligi szesztos 
kliasos laimingai daėjo.

Birželio mėnesije Kražių

Vargdieniai
Pasaka isz tikra atsitikima penktos ir 

szesztos deszfmties mnsn amžiaus.
Mykolo G.
(Tąsa.)

X PABRYS ZUBRICKIS, 
ŽALEGIRES PONAS.

Antkranti j e upės Mitvoe 
mažame kaimelyje Tamosziū- 
se gimė Zubrickis isz tėvų 
vargdienių; paaugęs vaikinas 
rodė didelį norą ir sugabumą 
prie mokslo, dėlto kūne pats 
isz savęs iszsimokines raszto, 
meldė tėvo, kad jį į mokyklą 
atidūtų. — Senas Zubrickis 
malonėjo geidimą sunaus pa- 
kakįti, bet sunku buvo tą pa-įtik matai tamsta, tas szasznys 
daryti, nės ponai nelabai mėg- užsimanė į mokslą veržtis, o 
davo leisti savo pavaldinius žinoma, kad mužikų į mokyk- 
mokįtis, o prie to ir vyresny- las nepriima, 
bė nepriimdavo valszczionių Labai gaila, nės tai yra aky- 
į augsztesnias mokyklas. Isz las vaikas, galėtų pastoti nau- 
tos priežasties apszvieta nei dingu žmogumi o ponui apie 
jokiu budu negalėjo iszsipla- tą ar kalbėjai ? 
tįti tarp valszczionių, kurie -r Vieną kartą minavojau, 
būdami ponų savascžia, gyve- bet atsakė, jog geriaus tesimo 
no tamsybėje, ir prie sunkios kiną arti ir szieno pjauti — 
baudžiavos darbų, kaip gyvu- liūdnai tarė Zubrickis. 
liai vattojami buvo, dėl to Tai paprasta ponų kalba; jie 
mes kultūroje toli pasiliko- tik daboja, kad žmonės dieną 
me nū kitų apszviestų Euro- ir naktį dvarui dirbtų, o apie 
pos ginįinii|, o szirdis skaus- valszczionių gerą būvį ir ap- giminazijos mokįtiniai, rupiai 
mu plyszta apmislijant visas szvietimą nei maž nesirūpina, rengėsi išbūti metinį egzami-

amžių amžinųjų!
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ną.— Noris buvo trumpa do man stoti į gimnaziją, dėl- vaikinas nežinojo, ką 
naktis, bet nevienam langeli- to priėmiau vardą bajoraiczio 
je žiburys szvįetė ir jauni vai- Ipolito.

— Nelaimingas vaikeli! — 
liūdnai isztarė direktorius.

— Mano sunau, didei no- 
rėcziau, kad pabaigtume! 
mokslus, bet jokiu budu ne
galiu tavęs mokykloje palikti, 
dėlto reikia tamstai, tūjaus 
isz Kražių pasitraukti, nės ki
taip rytoj4 papui tu m į polici
jos nagus.

— Pone, jeigu kitaip ne
gali būti, tai tūjaus apleisiu 
Kražius — tarė Gabris Zu
brickis ir aszaros su vilgino jo 
veidą.

Direktorius szlūstydamas 
akis pasakė: — telaimina ta- 
vę Dievas, padorus vaikine; 
savo daigtus atidūk guverne- 
riui, o asz liepsiu nusiųsti 
anūs prie mokįtinio Žuko į 
Resi ainius.

— Dėkavoju tamstai už gerą 
szirdį ir' tą ąpszvietą, kurią 
ežia apturėjau — kalbėjo Zu
brickis bueziūdamas ranką 
direktoriaus, kurs pabueziavęs 
į galvą jaunikaieziui, tarė — 
buk sveikas ir laimingas ma
no kūdiki. — Rytai rodė savo 
auksinius rubus ir paukszcziai 
sveikino dienelę, o keliu, ei- 
naneziu isz Kražių į Resiai- 
nius, žengė jaunasis Zubrickis; 
jo szirdis suspausta buvo so
pulių ir akys papludusios 
aszaromis; jaunikaitis gi, sus
tojęs ir žiūrėdamas į Kražius, 
sopulingai isztarė: — sudiev, 
mokslo szaltini, pavydli dalis 
nedaleido man isz tavęs atsi
gerti, sudiev jums, mieli drau
gai ir sudiev visiems mąstiji- 
mams mano jaunystės.

Grįžtu su kitoniszku iszma 
nymu prie žmonių,'i kurie ne 
supras manęs, o tarp savųjų 
busiu svetimu ir atėjimu.

Ant rytojaus vakare Zu
brickis pagrįžo į savo gimti
nę; tėvas jau buvo numiręs, 
o broliai noris priėmė Gabrį, 
bet jiems rodės, kad jis yra

kinai skaitė knįgas, o tarp anų 
darbūd amatus ir pažįstamas 
mums Ipolitas vylėsi isz szesz
tos kliasos mokslu palaimin
gą egzaminą iszdūti. — Jau
nikaitis mislijo: — atliks tik 
septintoji kliosa, stosiu į uni- 

ten iszklausęs 
iii laimingų die-

versi tetą ir 
mokslų, datire 
nų szviesios aditės.

Buvo ganaBuvo gana vėlus vakaras, 
giminazijos direktorius gabi: 
nete degė dvi Žvakės, o pats 

'direktorius senas ir padoraus 
veido žmogus, vaikszczioda 
mas po triobą ir tankiai vūs- 
tydamas taboką-, pusbalsiai 
kalbėjo: —- tai Pono Dievo 
koronė su tais bjauriais 
kisztliežiuviab!
tin go vaikino

pa-
Visa to pro- 

ateitė bus p ra
žudyta; - laba} gaila jo nės ga
lėtų pastoti garsingu žmogu
mi, o noris vyresnybės palie
pimą turiu iszpildyti, vienok 
mano mokįtinio į policijos 
rankas neiszdūsiu.

Po tokio sąprotavimo direk
torius, atidaręs gabineto duris 
stovineziam pr iangėje sargui 

jaus paszaukk 
man Szesztos kliasos mokįtinį

š Isz to nepaprasto paszauki- 
mo, didei stebėdamasis Ipoli-

į 1. . i 11 tas įėjo į gabinetą direkto
riaus, kurs, pr.szaukęs vaikiną 
artyn, prakalbėjo: — vaikeli 
mano, noriu su tavimi pakal
bėti apie vieną svarbų reika
lą, tik buk atviru ir neužslėpk 

teisybės. 1 '

vaikeli

veikti 
ir kokį kelią sav iszrinkti.

Isz HM lira Ml
— Hazleton Pa. Dasižino 

jęs isz laikraszczių, kad kiek
vienas gali padūti savo nū 
monę bei užmanymus link 
„Susivienyjimo“ ir jo ateinan- 
ežio seimo, parasziau ir asz ke
letą žodžių, kuriūs meldžiu 
garbingą Redakciją patalpinti 
,,Vienybėje“.

Asz labai malonėcziau, 
idant gūdotini delegatai, suva
žiavę ant seimo, paskirtų isz 
„Susivienyjimo“ kasos nors 
szimtą dolerių dėl nupirkimo 
tėvyniszkų knįgų, laikraszczių

musų brolių Lietuvoje. Pa
gal mano nūmonę szitas daly
kas daug galėtų gero padaryti 
mus tėvyniai. ’ Norint dabar 
butų sunkų pakelti szitas 
kasztas, bet paskui, kada ži
nosime viens kito misles daug 
tvirtesni paliksime ir „Susivie- 
nyjimas“ pasidvigubins.

Musų broliai, gyvendami 
po jungu maskolių, kaip po 
didžiausiu akmeniu, tankiai 
visai nežino, negirdžia apie 
musų užmanymus, krutėjimus 
tėvynės iszgelbėjimo reikalū- 
se. Jie tik dieną po dienai 
laukia isznykimo; laukia, ka
da ateis ta valanda, kad turės 
iszsižadėti savo tikėjimo, kal
bos ir atsibūti po iszsikėtusio 
arelio globa. Bet, kada jie 
iszvystų, jog mes, norint toli
moje szalyje būdami, apie jūs 
rūpinamės, užsidegtų ir jų— Pone direktoriau, nesu

tepsiu savo lupų melagyste ir
. viską teisingai pasakysiu — 

isztarė Ipolitas.
> . — Blogi žmonės daneszė 

vyresnybei, knd tamsta ežia 
esi po svetimu vardu, o tikrai 
vadiniesi Gabriu Zubrickiu, 
artai tiesa? Noris tais žo
džiais kaip perkūnu isztiktas 
buvo jaunikaitis, vienok drą 
šiai atsakė: — teisybė, pone nereikalingu svecziu; atstaty- sų szirdys butų titnago kietu- 
direktoriau, p

dėlių džiaugsmu padūtų mums 
savo ranką. Prisižiūrėkime 
arcziaus musų broliams tėvy
nėje gyvenantiems, ką-gi ten 
pamatysime? nieko dauginus, 
kaip tik vargus ir aszaras! 
Jeigu mes gerai suprastume 
ką sziądien kenczia musų bro
liai nū maskolių, tai nors mu-

avaldonys neleį- tas gi be laįko is i mokyklos mo* turėtų susigraudinti, nės,

jei mes pereitume visas žemes 
nū užtekėjimo iki nusileidimo 
saulės, ir ten nerastume nei 
vienos tautos taip persekioja
mos, vargstanezios, kaip musų 
broliai tėvynėje Lietuvoje: 
gana jiems vieno žodžio isztar- 
ti, idant atsidurti Siberijos 
tyrūse, gana iszreikszti vieną 
caro nedorybę arba tik pasi
rodyti karsztu kataliku, tikru 
tėvynės mylėtoju, idant ken
tėti visą savo gyvenimą. Mu
sų broliai, taip smarkiai už
puldinėjami, nežino isz katros 
pusės besigintis nū to smako. 
Man rodos, kad pirmas apsi
gynimo įrankis yra tėvyniszki, 
tikėjimiszki naudingi rasztąi, 
kurie Lietuvoje ne visados ir 
nevisur yra gaunami: pirma, 
per neturtą — musų broliai 
turi rupįtis apie kąsnį dūnos 
dėl savęs ir savo vaikų, o an
tra, jeigu ir atsirastų, i kuris 
apsijimtų platinti už savb kru
viną skatiką naudingus rasz- 
tus, tai tūjaus caro czinovnį- 
kai, kaip szunys ima jį szni- 
pinėti, persekioti, dėlto ans 
geradėjas, bijodamas papulti 
į nasrus maskolių, turi nū to 
atsižadėti. O be rasztų nie
ko naudingo negalima pada
ryti; tą teisybę patvirtina mu
sų paežių gyvenimas Ameri
koje. » Pirm deszimties metų 
jau buvo lietuvių Amerikoje 
pusėtinas skaitlius, bet ką jie 
padarė gero dėl lietuvystės? 
visi mažai; jeigu ir buvo koks 
užmanymas, tai ir pasi Ii ko tik 
užmanymu. Sziądien, norint 
nelabai toli nužengėme, ta
cziaus kad pažvelgsime į pra- 
eitę, tai drąsiai galėsime tarti, 
kad nei didžiausia iszminczius 
nebūtų toliaus nužengęs, nės 
buvome taip pasinėrę tamsy 
bės juroje, jog sunku buvo ir 
pamislyti apie musų prisikėli
mą.

Dabar paklauskime savo 
sąžinės, kas mus pradėjo bu
dinti ir kelti isz to ilgo miego, 
isz tos tamsybės, ar-gi neakai- 
tymas naudingų knįgų ir lai
kraszczių?
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Per rasztus girdžiame, kad 

vienoje szalyje darbūjasi mu 
bu broliai, tai mes jiems ne- 
apsileidžiarae.

Maskoliai platina tarp mu
sų brolių Lietuvoje visokiais 
bjauriais bjauriausiais budais 
savo tikėjimą, savo kalbą; žu
do ir nftdina jus, kad tik įma
nydamas; todėlgi, jeigu mes 
nepadilsime jiems pagelbingos 
rankos, iszvysime neužilgo žy- 
dinczią caroslaviją po visą 
Lietuvą, tadgi mes, amerikie- 
ežiai, kurie tą visą regime ir 
kurių szirdyse žiba nors spin 
dulėlis meilės dėl savo brolių, 
neturime atidėti dieną į dieną, 
bet k ii v ei kiaušiai siųsti jiems 
mažą dovanėlę: kokį szimtą 
arba kelis deszimtis naudingų 
knįgelių ir laikraszczių. Dėl
to dalyko turėtume pasirupįti 
apie iszti kimus žmones, kurie 
tą visą prideraneziai iszpildy- 
tų. , Jeigu įkunyjirnas to už
manymo dėl „Susivienyjiyn°“ 
butų persunkus, tada galėtų 
uždėti ant visų sąnarių po ke
letą centų.

Tą savo užmanymą palieku 
ant nusprendimo suvažiavu
siems ant seimo deligatams.

J. Kazakevyciia.

Isz Mahanoy City.
Szitamė ^.raszte dildame 

džiaugsmingą žinią garbingai 
Redystei „Vienybės“ apie lie
tuvius Mahanojaus. Gerai 
visiems žinoma, kad Mahano
jaus tai yra stipri lietuviszka 
kolonija. Sziądien czionai 
yra viena iszgražiausių lietu- 
viszkų bažnyczių. Bet netilm 
vienu Mahanojaus lietuviai te
gali girtis. Yra czionai trys 
draugystės labai stiprios pinį- 
gaiš ir skaitliumi gerų sąnarių: 
visos suvirszum szimįo turi 
drutųlietuvių ir gerų katalikų. 
1 draugystėje, seniausioje sąn. 
apie szimtą.

2 Szv. Liudviko — szimtas 
trysdeszimts, 3 Szv. Antano 
— szimtas septynios deszimts, 
ir dar ketvirta szv. Jurgio ka
reivio sąnarių apie 4^-

Vienybe
Tos trys pirmutinės draugys
tės yra broliszkos pagel bos 
reikaluse. Geriausia Dievas 
Mahanojaus lietuvius gelbėjo 
ml didelių nelaimių, todėl ir 
labai praturto ant pinįgų ir 
pasižymėjo gerais darbais ant 
Bažnyczios reikalų, dildanti 
paszelpą isz savo kasos: 1 szv. 
Jilzapo draugystė iszdavė 550 
d. ant langų bažnyczios ir dar 
kasoje turi nemaž; 2, szv. 
Liudviko 375 dol. dayė ant 
langų ir 700 dol. paskolino 
Bažnycziai, ant altoriaus dar 
davė apie 100 dol. ir dar ka
soje turi daug; 3 szv. Antano 
dr. įstatė du langu už 150 
dol ir kasa netuszczia.

4 szv. Jurgio lietuviszki ka 
reiviai padarė vieną langą su 
paveikslu savo patrono už 150 
dol., yra tikra gražybė ir tur
tas. Daug yra taipogi pavie
nių žmonių, kurie nesigailėjo 
savo procios prie namų Dievo; 
tegul jiems V. Dievas užmoka 
už jų gerą szirdį; visti 
kilsiu, tiktai dėl labai didelio 
pasiszVentimo ir gražaus pa- 
veikslo niekaip negalima už
tylėti apie nekuritls geradėjus 
beje: J. Zableckas davė 200 d. 
ant įtaisymo altoriaus, Petras 
Navickas 77 dol. už langą; 
penki broliai Vr'aczinskai 77 
dol. už langą, ir daug kitų bu
vo garsių geradėjų. Tas visa 
rodą, kad Mahanojaus lietu
viai gyvena. Negana to dar 
paskutiniame laike ant savo 
draugysCzhį meetingų (susi
rinkimų) nusprendė prigulėti 
prie „Susivienijimo Lietuvių“ 
vienu Balsu szitos draugystės:
1 szv. Liudviko 20 dienoje, o
2 draugystė szv. Jūzapo 27 
Rugpjuczio mėnesio. Kitos 
draugystės girdėtis eis paskui 
savo gražias seseris ir taip ga
li džiaugtis! „Susivienijimas 
Lietuvių“ priimdamas savo 
prieglobstėn tiek > karsztų ir 
stiprių lietuvių. Lietuviai 
Mahanojaus pilnai iszmintin- 
gai pradeda apseiti. Suptatę 
niekam vertus tauzijimus ta- 
radaikąs jpjanezio ant asilo, 

kurs iszreiszkia ir durnystę ir 
paleistuvystę, viražui paminė
tos draugystės 'atmetė ir gazie 
tą anos iszdavėjui parsiuntė. 
Isz to aiszkiai matome, kaip 
lietuviai gerai jau | supranta, 
kas jų yra tikrais prieteliais 
ir geradėjais, o kas nori vilio
ti dorelius. Jei taip lietuviai 
visur apseitų, tai greitai parei
tų karsztis neprieteliams lie
tuvių dergti lietuviszkus lęu- 
nįgus ir atimtų nedorierns 
porkografams ak vatą raszyti 
neprideranezias blažgatilas.
Acziu Vieszpacziųi, lietuviai
matyti geriąus viską supranta 
nekaip, tūli apie jūs mislija. 
Bažnytinė szkala taiposgi czio
nai eina į prieszakį. ■ Metras 
Bažnyczios giedojimu, drauge 
ir vaikus mokina lietuviszka!.
Tiktai kaip cziohai, taip ir vi
sur jaueziasi didelia stoka 
mokslaknįgių, o mokįti lietu- 
viszkąi neatbūtinai reikia. 
Taipogi czionai aiszku pasiro 
dė kas yra lietuvių, o kas len
kų. Vieni isz tų, kurie lietu- 
voje būdami lenkavo, nusidul
kino lenkystę, o kiti lenkavę 
ir savę vadina lietuviais, pasi
rodė kad yra lankai ir tie pir
mutiniais tapo prie uždėjjmo 
lenkiszkos parapijos, kurios 
czionai visiszkaii nereiktų, nės 
vietinis lietuviszkas kunįgas 
labai gerai gali atlikti reika
lus ir mažam būreliui lenkisz- 
kųjų avelių, o lenkai tokiame 
lietuviszkame Mahanojuje 
kad galėtu užlaikyti » lenkisz- 
ką parapiją ir kunįgą, neisz- 
rodo, nės lenkų negalėtumei 
priskaityti nei 200, jei nesi- 
maiszytų lietuviai. Czionai 
taiposgi iszdavė ekzaminą isz 
lietuvystės su lenkėję lietuviai 
ir pasirodė, kad lietuviszkame 
tėvyszkume nestipri. Gyvenk 
gražiai Mahanojaus lietu visz 
ka kolonija, tegul Dievas tavę 
laimina!..

Debesilas.
1 ° »

3 d. Rugsėjo Mahanoy‘aus 
lietuviszka szv. Antano drau- 
gystė ant savo meeting‘o nu- szanezių. Dėl tos priežasties

J

tarė prigulėti prie „Susivie- 
nyjirao, o taiposgi neprinume- 
ravoti „Saulės“. Kaipo prie
žastį tokios bausmės dėl tara- 
daikos (Baczkausko), drau
gai nurodė taradaikos bėgė- i 
diszkas pliovones, kurias „jo
kiu budu negali žmogus rody
ti savo vaikams ir, laikydama 
tokią gaziętą, turi ją slėpti nd 
savo vaikų, kad neisztvirktų, 
ją beskaitydami“, o taipogi 
begėdiszkas melagystės kas 
link vietinių reikalų, „Saulė
je“ talpinamas.

Garbinga Rėdystė „ Vienybės 
Lietuvių",

Teikies prijimti nekurias 
mislis p. ftebesilo apie „Susi- 
vieny j i mo“ reikalus.

Nevienas lietuvis iszgirdęs 
apie „Susivienyjimą“ Ameri
koje, pasiszokėjo isz džiaugs
mo. Pasakysiu d augi aus, su
drebėjo visa Lietuva, iszgir- 
dus taip gražią naujieną. 
Bet tolinus laukimas gerumo 
isz „Susivienyjimo“ buvo pa
simažinęs: pats „Susivienyji- 
mas“ per nesutikimą ir nevie
nybę tūlų lietuvių paliko pa
gadintas. Betgi lietuviszka 
szirdis neturi nusimįti ir ran
kos isztiestos ant darbo neturi 
pasilpti. o Dirbkime broliai 
neužmirszdami lotiniszko
priežodžio:, Concardia res 
parvae crescunt, diseordia
maximae dillabuntur: per su
tikimą iszmažo daug badavo- 
jasiy per nesutikimą ir didi 
griūva. Tą jau matė seni 
Rimiofryi, per tą pergalėjo 
Pilypą didįjį Ispanijos, val
doną maža Golandija. Ir mes 
lietuviai nežiūrint į mažumą 
skaitliaus: 3 milijonai esame, 
menki priesz didžias ežios ga
dynės vieszpatystes, bet nebi
jokime, jei mes norėsime gy
venti, o laikysimės vienybės, 
niekas musų nepergalės... 
Mes patėmyjame dabartinia
me „Susivienyjime“ prie daug 
gerumo ir geros valios, silpny
bę ryszių mus vienybėn ri-
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statome garbingam Preziden- 
tui pasirupįti 
agentus ar

apieJ stipresnius 
3 a aprūpintoj u s 

>“ dalykūse vi- 
Suvienytų Vai

Pittsburgli‘0 lietuviai 
savo apsigarsinimu „Vienybė- 

visus Amerikos 
dūti ranką savo 
darbavimosi vie- 

‘ Laikas jau atėjo, ir 
kad eitume dar- 

Visa Lietuva 
laukia pagelbos 
žiūrėdama į savo 
erikoje gyvenan- 
jatys czionai jau 

Po visus 
stūmė deszimtis 

nemo- 
tuviszkai. Jei

„oueivienyjimo 
sūse miestūse I ♦ 
Btijų.

j e“ ragina 
lietuvius pa. 
broliams d ė 
nybėje. 
labai atėjo, 
būse pirmyn, 
nerimdama 
ir stiprybės 
brolius Am 
ežius, o mes 
pradedame iuti. 
miestus atr

' szimtų lietuvių* vaikų, 
kanezius lie
pažvelgsime ir ant kitų musų 
reikalų, tai būrime prisipažin
ti, kad mes nėsame gana sti 
prus. Susi vienyjimas tiktai 
mums dūs stiprybę.

isznesza 
Musų 

Amerikoje 
Jei visi 

kokia jau 
Ant

skaitlius 
į 200,000 
dėtumėsi 
isz musų 
nelaimės

drauge,
rasensi šyla!
isz tarpo musų atsis

kyrė mažas būrelis, kuris pa
siėmė isznaikinti szirdyse lie
tuvių supratimą apie Sutver 
tojį — Dievą ir iszgriauti vi
sus pamatus tikėjimo, bet ti
kimos, kaj sveikas lietuvisz- 
kas protas atmes nū savęs sa-

Mes

ir nū lietuvių, kaip piktszaszis 
nū sveiko kūno, nuauks tas 
nedoras sąprotavimas, kad
galima gyventi be Dievo ir 
be szvento tikėjimo. Mes
turime dėtis draugėn ir ta mis- 
lis turiimums būti visados at
mintyje: 1. 
siems dėtis,

Mums reikia vi 
kurie lietuviszkai 

kalba, prie „Susivienyjimo“ ir 
mokestis, jei sutiktumėte, tu-

po visas lietu-
1 ri būti padidintas ant $1.

2. Reikia 
viszkas parapijas uždėti lietu- 
viszkas parapijos szkalas.

3. Labjausiai lietuviszkame 
mieste ^henandorije turi būti 
uždėta pirmutinė lietuviszka 
gimnazija, pėl tos priežasties 

į ,,Vienybės“ Rėdystę,kuri už- 
sijima {patingai „Susivienyji- 
mo“ reikalais, tur būti siun- 
cziamos žinios, koki turi būti 
mokytojai. Pastaczius visūse 
Amerikos miestūse rinkėjus 
dėl lietuviszkos gimnazijos ir, 
aprūpinus liudijimu su „Su
sivienyjimo“ ženklų, mislija- 
me, kad lietuviai ant taip 
szvento darbo kiekvienas pri
dės savo ranką dėl pastatymo 
taip gražaus rūmo — lietu- 
viszkosios Auksztesnės Moks
lai nės.

— Scranton, Pa. Mažai ir 
retai kada galiu užtėmyti ko
kių žinių, padūtą lietuviszkū- 
se laikraszcziūse isz musų 
miesto apie lietuvius. Jeigu 
kaip kada ir užtinki, tai vis 
nesmagi. Skaitant pasidaro 
tūjaus' ant szirdies szliksztu ir 
tūjau pūla žmogui į galvą mis- 
lis: et, pamesiu geriaus szitą 
miestą, o važiūsiu ten, kur gy
vena musų broliai, kaipo žino 
nės, kaip kad priguli kožnam 
žmogui krikszczioniszkam gy
venti. Ir teisingai pasakius, 
sunku ką gero iszgirsti musų 
mieste tarp Lietuvių. Tikt 
kaziros, kaziros, ir begalo ka 
ziros!.... rodosi, tarsi isz vi
sų miestų ir miestelių visos 
Amerikos lietuvisžki kazirąį- 
kai pas mus yra suvažiaVę.

tai neis z-
ir 

O kaip prie kazirų, 
pasakytas girtūkliavimas 
musztynės. Tam viskam dajiv 
ginusiai yra kalti lietuvisžki 
saliunininkai. Bet ir tiekis 
kaip kada pasidaro karszta. 
Sztai, nelabai seniai kazirnin- 
kas R. pas saliuninką J. vieną 
szventdienį prakaziravo 150 
doleriui R. tūjaus apskundė 
J. į courtą už pardavinėjimą 
gėrimą szventdieniais ir masi
nimą prie kązirų. Kaip ra- 
szo angliszki laikraszcziai, jog 
p. lietuvis J. patrotis laisnus 
ir dar turės patupėti kokį lai
ką kalėjime. Tai ką daro 
kaziravimas ir baisus troszki- 
mas greito pralobimo isz bied- 
nų darbininkų!

Griguti, ir gardus pyragai! — 
Bet visus vienok ir czionai 

gyvenanezius musų brolius 
lietuvius negalima peikti. 
Yra ir gana gerų ir iszmanių 
vyrų. Sztai neperseniai uždė 
jome savo lietuviszką parapi
ją, o sziądien jau turime nu
pirkę ir lotus dėl statymo baž
nyczios, už kuriūs 12 szimtų 
užmokėjome, o 13 dar turime 
mokėti, tiktai laukėme pribu 
būnant lietuviszko kunįgo,ku
riam pribuvus tūjaus pradėsi
me ir bažnyczią statyti.

S krantoni szki s.

— Shenandoah, Pa. 3 d. 
Rugsėjo musų draugystės 
„Valanczausko“ visi sąnariai 
nutarė prigulėti prie „Susivie
nyjimo. Delegatu ant seimo 
iszrinkomė kun. P. Abromaitį. 
Sekr. dr. Jūzas Ramanauckas,

Virszn. Ant. Danilevyczius.

— Wilkes-Barre 10 Rugs. 
Buvo iszkilmingas paszventi- 
nimas lietuviszkos bažnyczios 
kampinio akmens. Paszven- 
tinimo dalykūse tarnavo Jo- 
mylistai vyskupui ,0‘Hara, 
apart svetimtautiszkų, musų 
garbingi kunįgai, beje: Rev. 
A. Burba, Rev. P. Abromai
tis, Rev. M. Pėža, Re/v. J. 
Zlotorzinskas ir du klieriku - v
M. Szedvidis ir diakonas J. 
Lietuvnįkas. Lietuviszkos 
draugystės, su puikiomis ka
peikomis, ėmusios dalyvumą 
toje svarbioje ir linksmoje 
iszkilmėje, buvo sekanezios: 
isz Plymoutlio sz. Kazimierio 
ir didžio L. Kunįgaikszczio 
Vitauto; isz Edwarsville sz. 
Antano; isz Pittston‘o sz. Jū- 
zapo ir sz. Jurgio Kareiviai 
| puikiais kariumeniszkais 
drabužiais apsirengę); isz 
Scranton‘o sz. Jūzapo; isz 
Wilkes-Barre Lietuvos Sū
nų; isz Wanamies L. Kara
liaus Gedimino; isz Luzerne‘s 
Borough sz. Petro ir Povilo.

Nors kiekvienas katalikas 
lietuvis ir visi tikrai mylinti 
savo tėvynę Lietuvą, matyda

mi susirinkusius savo broli 
tukstanezius, gražias lietuvis* 
kas draugystes ir, girdėdama 
skambanezius įvairius įva 
resnius isz daugybės triubi 
bubnų ir kitų muzikiszkų 
raukiu ant Lietuvos garbi! 
balsus, jauezia savyje said 
ramumą, didį džiaugsmą; m 
szvysta jo veidas, misi is pas 
kelia aukszcziaus žemės, a] 
mislija praeitę, pagyliną ją s 
dabarte, kuri gimdo jame vi] 
geresne dėl Lietuvos ateitė 
tacziaus tą linksmybė 
džiaugsmas nėra dėl visų vi( 
nokis — kas prisidėjo pr 
to viso daugiaus savo skatik 
darbais, vargais, rupeseziai 
bei žodžiais, kaip antai par; 
pijonys tos bažnyczios su si 
vo. gūdotinu prezidentu p. 
Kvietkausku ir garbingas k 
A. Burba, tas giliaus ir 1 
bjaus isz to džiaugiasi ir linl 
sminasi, nės mato vaisių sa\ 
kruvino triūso; vaisių, kur 
netiktai jiems patiems, bet 
visai Lietuvai yra saldus i 
gaivinantis, tadgi garbė jun 
Wilkes-Barres lietuviai, da 
būkitės ir tolinus, nepailski 
kaip reikiant užbaigti 
szventą darbą!

Vietinis.

Garbinga „Vienybės“ r 
dakcija, meldžiu vardan te 
sybės patai pinti szitūs trur 
pus žodžius.

Non posimus silere—šile 
tium ėst signum co n cord i; 
(negalima tylėti, mės tylėjim 
ženklina sutikimą).

Kuris nesidžiaugia isz tiki 
tėvynainių iszgirdęs, jog cz 
užsidėję liet u viszkas laikras 
tis, ten žada užsidėti; kui 
mylintis tėvynę Lietuvą ’ll 
geidžia ir nesistengia, ida 
tūs laikraszczių s užlaikyi 
kelti, tobulinti, jeigu jie y 
gerais laikraszcziais, tikru 
lietuvystės žiburiais, kurie lj 
saulė rytmetį pleskia į ai 
musų brolių, žadi ml am i j 
isz gilaus tautiszko mieg 
jeigu jie szvieczia jiems ir r
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do, ką jie pabudę tųji veikti 
ir kokius ' įrankius prie tos 
veikmės vartoti; jei jie szvie- 
ežia ir szildo atvėsusius arba 
užszalusius tautieczius lietu
vystės darbavimūse, prisiriszy- 
me prie savo szalies, savo kal
bos ir tėvynės meilėje; kasgi 
gali norėti, trokszti nupūlimo 
tokių laikraszczių, kurie musų 
brolių lavina protą, dailina 
szirdį, tobulina jausmus; ku
rie stengiasi visomis pajiego- 
mis iszkasti nelaimingą Lietu
vą isz po gruvėsių, kurie už
griuvo ant jos storai storiau
siai bėgyje kelių amžių, po 
kurių slogimų vaitoja musų

• broliai gailingiausiai. Lai- 
kraszcziai, mokinantiejie mus, 
kaip mes galime pataisyti sa
vo medegiszką būvį, pasikelti 
laipsyje doros bei moralnumo. 
Laikraszcziai, kurie padūda 
mums dvasiszką peną, lasžina 
mus lyg ans gaivinantis lietus 
skurstanezias ir kalėjamas žo
lelės baisių svetimžolių.

Kasgi, klausiu, ant tokios 
dvasios bei pakraipos lai
kraszczių drįstų isz Lietuvos 
mylėtojų pakelti baudžianezią 
ranką?!

Tacziaus ant nelaimės pa
ežių laikraszczių ir visos Lie
tuvos taip nėra, kaip turėtų 
būti: berods; tankiausis, uždė- 
damas laikrasztį, turi grynų 
siekį, tai yra nestato aut pir
mo pliano savo locną 'pelną, 
savo „asz“, bet labą visūme- 
nės, labą visos Lietuvos. Ale 
laiko bėgyje nevienas isz mu
sų laikraszczių, bei lietuvystės 
žiburių iszklysta isz savo nor 
maino stovio, it ana liampa 
papūtus po kėravone neisz- 
mintingo' bei nesveiko proto 
žmogaus, kuris į ja be jokio 
skyriaus pradeda pilti visokį 
aliejų, dėl ko liampa pasidaro 
ar perdaug szviesi, jog musų 
broliai nepripratę prie jos, 
turi usimerkti, nės jei kuris 
žiuri ilgai, tai ar apanka ant 
amžių, arba pagadina ir suma
žina savep szviesybę; arba 
įszdūdama nemažą liepsną,

Vienybe
daugiau durnų iszdūda, kurie 
musų broliams ėda ir gadina 
dorybes akis.

Prie antro gatunko liampas 
galima kurio ir,uždėjimo mieris 
buvo biznis ir lenkavimas lie
tuvių, pritaikinti musų laikra
sztį „Saulę“, kurioje yra dau
giau karcziųir dvokaneziųdu
rnų, negu tikros szviesybės ir 
szilimos, ypacz jos dėde tara- 
daikoje, kuris, patai kaudamas* 
vien žmonių gy vuliszkiems pa
geidimams tėplioja ir mulavoja 
begėdiszkiausius ir bjauriau
sius dalykus, kurie nieko kito 
neatnesza musų broliams’ lie
tuviams, kaip tik baisiausius 
nūdus, kurie žudą musų brotf 
liūs doriszkai, ypacz jaunas ir 
ųedatirtas žmogystas, o žino
mo, nupūlės doriszkai, pasi- 
silieka taipgi amžinai vargeliu 
jr medegiszkame padėjime. 
Kamgi reiki erzinti, kugždinti 
tyczia žmogaus pageidimus, 
kamgi reikia žmogų lenkti ir 
primasinti ant pikto, kad jis 
jau isz prigimimo savo turi 
gan silpnų ir piktų pusių, ku
rias jis tik per didelį ir ilgą 
Stengimasi, mokslą gali iszdai- 
Hnti, arba numalszinti. Koks 
gali būti siekis „Saulės“, jeigu 
ji, tokiais saldžiais didei pa- 
oingais nūdais penėdama mu
sų brolius, sakos jūs szvie- 
czianti, jiems gerą daranti ir 
taip kelenti lietuvystės reika
lus? Rods nesunku yra at
sakyti: „Saulės“ siekius, jeigu 
ji nėra kvaila, nėra gerovė ir 
atpszvietimas lietuvių tautos, 
bet jos locnas biznis, 
pelnas ir lietuvių pažeminimas, 
iszjūkimas ir prapultė, nės 
jei jai rūpėtų apszvietimas ir 
gerovė lietuvių, v ji neraszytų 
tą, kas žmonėms ir jų pik
tiems pageidimams tinka, bet 
kas jiems reikalinga ir nau
dinga. Geras tėvas, iszmin 
tingas auklėtojas nedūs savo 
vaikams, savai auklėjamiems 
nūdų, arba sziaipjau peno, 
kuris nors butų skaniausia, 
gardžiausia, ir kurio vaikai 
vergdami maldautų, o p, tara

rai ka ne tik nepraszantiems, 
broliams lietuviams, kurie ap- 
szvietime yra dar grynais kū
dikiais, dūdą ir siulija paoin- 
gą ir nūdingą valgį, bet paga- 
tavas, rodos, padūti jiems 
asztriausį peilį, bile tik nū jų 
iszviliūti kokį skatiką. '

Dėja mums tautiecziai, kad 
mės dažnai neįstengiame at
skirti grudų nū supelėjusių 
pielų ir neriatas isz musų gi
ria taradaiką ir skaito jį supa- 
sigėrėjimu, nežinodami, kad 
mes skaitydami jį geriami nū 
dus; nesuprantame, kad jis 
savo bliovimais ir pravardžia
vimais, žemina mus ir maiszo 
su dumblais akyveizdoje 
Aukszcziausiojo, prakilnesnių 
lietuvių ir svetimtauezių akyse.

Jeigu jums tautiecziai nėra 
dar aiszki siekiai bei pakraipa 
„Saulės“, parodysiu tolesnį jos 
nedorą ir kvailą apsireiszki- 
mą. Pirm poros mėnesių, kas 
daugeliui žipomą, atvyko isz 
Lietuvos kunįgas J. Žebris, 
kuris ‘ Lietuvoje atsižymėjo 
savo dievobaimingu gyvenimu, 
tikra ir karszta tėvynės meile, 
dėlko kaip nū dvasiszkos, taip 
ir nū svietiškos iszteligenci- 
jos ir sziaipjau žmonių gūdo- 
tas ir gerbiamas buvo. Jis 
degdamas didele tėvynės mei
le, o dėl maskolių persekioji
mo negalėdamas darbūtis dėl 
jos visomis sylomis, atvyka į 
ežią, į žemę liūsybės, idant 
mus, iszskirstytus ir iszdrai
kytus po įvairius kampus, 
rinkti ir į Vieną tviirtą ryszį 
riszti, idant nū musų nupur- 
tinti, nuszlūti dulkes, kuriomis 
mus apneszė laikas, aptemdin
damas akis ant savo ir savo 
brolių reikalų. Kunįgas Že- 
bris kaipo tikras katalikas ir 
karsztas lietuvis,- patėmijęs 
„Saulės“, taradaiko8,? nedorą ir 
veidmaininga darbą, perspėjo 
ją, idant liautus sėti tarpe 
musų tautieczių tokį mėszlą. 
Tacziaus ant to taradaika 
mažka atbojo, dėlko k. 2. bu
vo prispįrstas klausantiems jo 
nūmonės link skaitymo „Sau

lės“ pasakyti, kas tai yra per 
laikraszti. Žinoma, žodis to
kio kunįgo nenuėjo ant vėjo 
ir taradaika pajuto jo dėl sa
vęs nemalonią pasekmę. Dėl 
kurios priežasties iszpylė 
„Saulė“ N 36 ant garbingo 
kun. Žebrio visą baczką be- 
gėdiszkiausių ir piemenisz- 
kiaušių pliovonių, pažmimų, 
pravardžiavimų,} kurių neno
rių ežia iszskaityti dėl jų/nie- 
kyątės ir nevertystės. Ant 
gąlo netik kunįgą Žebrį su- 
sumaiszė su žemėmis, bet dar 
ir „Susivienyjimą“ užkliudė: 
„Susivienyjimą“ tą didžiausią 
lietuvių,įrėdnę,isz kurios džau- 
gias visi geros mislies lietuviai 
ir musų moty na Lietuva daug 
gero vilias isz jo ateitėje ir 
tvirtina jį kaip įmanydama, o 
„Saulė“, kuri giresi remianti 
Lietuvos reikalus, gatava yra 
kiekvienoje valandoje paskan
dinti jį nors vandens szauksz- 
te ir klikūjo isz kokios nebūt jo 
hekloties. Man ding, mieli 
skaitytojau, jog dabar kurie 
mylite tėvynę ir jos kareiviui 
suprasite, kurie lyg sziol ne
supratote, blogas „Saulės“ 
darbus ir begėdiszką veidmai
nystę ir sąjausite 'musų tvir
tam lietuviui k. J. Žebriui ir 
musų garsam „Susivienyji- 
mui“, ant kurių taradaika 
taip nekaltai ir tai nedoru 
bud u savo tamsioje „Saulėje“ 
užpuldinėja ir, garsindama 
svietui,jų garbę ir gūdą drasko.

Baigdamas straipsnį pride
du, kad taradaika turėtų nors 
sziek tiek dorumo, proto pra
kilnumo szirdies ir jausmų 
dailumo tai nors kad k. Ž. 
butų kūmi priesz ją prasi kal
tinės, niekados butų nepave
lijęs savo smegenims iszspjau- 
ti ant popieros tokius kvailius 
ir pažeminanezius kiekvieną 
žmogų, turinti savyje dar 
sziek-tiek žmogiszkumo, žo
džius, dėl to viso, jeigu tara
daika neperstos būti kvailes
nių ir bjauresnių už savo asi
lą, tai kasžin, ar aptemusiai 
saulei, neturės iszjoti ant jo į 
Aprikos Sacharą. Visus mylintis
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(Tąsa).

)ėti savo tėvynę, darę grobį ir ginklą: kaipogi 
Alga Pereaslaus, Romans Bransko, Leus 

visos ūkės sukėlė kariauną, bet dar ir Tauto-

1321. Visą žiemą vienas ginklavimas, rėdymas ir stengi- 
mas peno perėjo. Atėjus pavasariui visą savo kariauną su
traukė Gediminas į Brestių. Negalėjo dar numanyti į kurią 
pusę Gediminas su tokia galybe blokszis, bet tūjau iszsireisz- 
kė: kaipogi įėjęs į Jūdūsius Gudus, apgulė stiprią pilę Ovni- 
ozą, į kurią, vienu antpūliu įsilaužęs, užėmė, bet ilgesniai tru
ko ties Žitomieriaus pilę, kurioje daugybė didūmenės arba 
kaip Gudai vadina bajorų užsirakinusių, ketėjo gintiesi iki 
paskūjo, bet regėdami neatsiturėsią nū Lietuvių, pasidavė 
jiems. Gediminas ir tenai palikęs savo įgulę, traukė į gilu
mą kraszto Gūdų tolimesnių ir, leisdamas į visas puses rimtas 
virtynes sario(i, artinosi Kijavon buveinei! Gudų, kurioje jų 
didysis kuningaiksztis, Caru arba vieszpacziu visos Gudijos 
vadinamas, gyveno. Pažino gudai, bet vėlai, jog jau Lietu- 

' viai negrobio eis į Gudus grieti, bet jų ūkės užimti. Tai re
gėdama daugybė jų kuningaikszczių norėjo dar paskutinėje 
valandoje gel
kuningaikszcziai: 
Lucko nevien
rius patelkė, gildamas Lietuviams kelią užstoti; bet nujautę 
Gediminą traukiant tiesiau į Kijavą, paupėje Pirnės į abazą 
sustojo, vildaųios nuvargusius Lietuvius kelionėje iki paskūjo 
nukauti. Bet Svietoslaus, norėdamas viensai Lietuvius pa
veikti iki kitiems ateinant ir traukė priesz, norėdamas kū- 
greitesniai su jeis susigrumti. Gediminas nujautęs tai nū sa
vo žvalgytojų, 1 tūjau visą savo kariauną sutraukė ir tais žo
džiais ėmė jūs drąsinti: „Nereikia jums, vyrai, jūsų narsy
bės girti, nei jjusų garsių pergalių skelbti, pažvelgkit ant savo 
reczių (ronų) tūjaus atminsi t visas tas garbingas dienas, ku
riose tukstanezius neprietelių savo tėvynės graudenot. Jei 
kūmet, tada sziądien už vis galite viltiesi pergalės, ne smar
kias eilias kryžeivių, plienu ir variu aplietas sutiksite, nės 
trapių Gudų Mindas. Karėje minkite, jog esate Lietuviai ir 
turitę pragumą nugiežti apmauda už tiek abydų ant savo ne
prietelių ir įgyti apent krasztą, kuriame gyveno praboeziai 

ąsinęs kareivius Gediminas liepė žengti 
uas, .idant neprieteliai pasalu neant- 

neilgai teėjus, Gediminas, pavidęs eilias Svie- 
trimitus kovon pusti. Susirėmusios szalys pir- 
is varstiesi,—paskui baisesniai dar kardais skar- 
buvo didei smarki ir maringa. Pirmasis Lie.tu-

Skytai”. Taip apdrąsi 
toliaus, vienok saugodan

Ižam noilf/ai ė n A

toslavo, liepė 
m u v i ly ežiom 
dėsi, kausena 
vių pulkas kelionėje suvargęs buvo jau begurstąs, bet Gedi
minas laiku atskubėjęs pagelbon pastiprino ir kovą atnauji
no; kaipogi t
kia narsybe ant sparno neprietelių, jog pirmūju antpūliu Gu
dų rindą iszv 
jningaikszczia

as patsai pirmasis pulkas Lietuvių metėsi su to-

ertė ir pergalėtoju paliko; tą regėdami Gudų ku- 
i, Alga Pereaslavas, Romans ir kiti karvedžiai, 
etoslavui skubėjo, kurio munkanczius (bėgan- 

ežius) kareivius grąžino ir vėl muszą pradėjo, velydami iki 
paskūjo kautiesi nekaip Lietuvių klausyti, kuriais pirmu jei 

savo laukus arė; bet lig sukibo Gudai grumtiesi lig ir iszgurc 
nū Lietuvos kardo, nakties pjūtį benubaigią. Krito tą dieni 
nevien didė daugybė Gudų.kareivių, bet ir paežių kunin 
gaikszczių; vos patsai Svietoslaus su Romanu beiszsprudo nt 
giltinės. Lietuviai naktį pagal, palaidoję kunus, aueztan 
ties niūrūs Kijavo pasirodė. Gyventojai tai matydami nusi 
minė ir noris jų 400,000 tenai buvo, nebdrįso daugiaus si 
Lietuviais begrumtiesi. Sviatoslaus jų vieszpats pi riliu jai 
pergalėtas, dabar, palikęs buveinę ir ūkės valdžią prasi kraus 
tė. Tai regėdami kijavionys iszėję su savo vyresnybe dva 
siszka ir ukiszKa pro didžiąją ang^pilės Gediminą, Lietuvo 
didyjį kuningaiksztį, pergalėtąją;)pasveikino ir savo vieszpa 
ežiu arba manarku pakėlė, pasiimdami jo klausyti ir reikal 
jį szelpti. Gediminas nū savo pusės prižadėjo jų tikybą aro 
vieną, kalbą, dabą ir apsiėjimus jų boezių praboezių užlaiky 
ti ir niekam pikto nedaryti; idant jis kūdidesniai ūkininkam 
Kijavo prisigerintu, padėjo tenai urėdu Mintautą, kuningaik 
sztį Alszienų, .kursai neseniai buvo persi k ri ksztijęs. Gu 
driam ir iszmintingam Gediminui rodėsi, jog Gudai, būdam 
krikszczionimis, netikėlį urėdą neapvezės, o turėdami kriksz 
czionį, tarsis patys savę berėdą. Ir taip nevien Baltiejie Gi 
dai arba krivieziai buvo valdžioje Lietuvių, kaip virsziau 
regėjome, bet dar ir Jūdiejie Gudai turėjo jų klausyti. Ne 
ris urėdais paežių Gudų kuningaikszcziai buvo, vienok JJetu 
vių vyresnybę turėjo ant savęs iszpažinti (5).

Tūm paežiu žygiu užėmė dar Gediminas piles: Bialc 
grad, Slepovrat, Kanių ir Czerkask, kuriose Lietuvių įguli 
palikęs, į Severijos žemę isztraukė; tenai taippat užėmęs pi 
les — Periaslavo ir Bransko, dvejais metais visos Gudijc 
vieszpacziu arba monarku tapo. Toki buvo pabaiga Gud 
vieszpatybės, kuri mažne 500 metų isztvėrusi kliuvo į rank 
apent Lietuviams, pirmiesiems tų krasztų valdimierams, kjt 
kartą, kaip regėjo skaitytojas virsziaus, Skyrais ir Sarmata 
vadinamiems. \

Bekariaujant Lietuviams ir Zemaicziams su kryžeiviais 
Gudais, sukilo vėl nersztai Padaugavyje tarp kalavijonų 
Arcivyskupo Rygos, kurie supustino visą Vokieczių brostx 
Padaugavyje ir Parusnyje gyvenanezią. Jau pernai, tai yi 
1316 įlipus popiežiui Jonui XXII į bažnyežios sūlą, trusiuė; 
apie jos rėdą ir rodė aiszkiai, jogjbrostvoms fVokiecziams re 
kėjo daugiaus nugąstauti, nekaip pataikos viltiesi nū to, ku 
isz visos galės steigė lėcybas ir gūdą bažnyczios antturėt 
„Jutom” pirmasis buvo jo žodis gromatos, kurią popiežii 
raszė didžiūjui mistrui ir jo kapitulai isz Avenijono „jog jm 
zokonas kas meta siųsdavo pevną sumą į Romą dėl popi< 
žiaus. Stebiūs d&bar jog jus ir jūsų praėjunai nū ilgo ja 
laiko to mokesnio nebszilat. Nujau mes tarp kitų pasiėm 
mų musų lūmos už vis didesniai rūpinamos antturėti lėcyfy 
bažnyczios, darau aiszkiai jums įsakau tą mokenį už praėju 
laiką be nairimos į musų iždą lig 3 mėnesių sukrauti ir pa 
kiaus prideraneziu laiku jį szilti, idant negautumėte nū m: 
nęs burkas už savo slinkį ir sziksztumą, idant man nereiki 
kito kokio įrankio tame daigte veizėti dėl jūsų draudimo.

5) Karamzin T. IV. k. VIII. e. 179.

(Dar neviskas).
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Tafclo Somiyiw Lie- 
tuffl Kataliku Amerikoje 

8-tas Seimas.
Praneszu visiems Susivieny- 

jimo sąnariams, jog szį metą 
isz Dievo apveizdos 25 dieną 
Spaliu (Oktobriaus') bus lai 
komas seimas Pittston‘e Pa. 
Todėlgi meldžiu visų lietu
viszkų draugysczių, kaip pri- 
gulinczių prie Susivienyjimo 
taip ir norinczių prigulėti, 
iszrinkti ant artymiausio savo 
draugysczių susirinkimo (mi
tingo) jeigu ne du tai nors po 
vieną delegatą ir tu jaus 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 artymiausios draugys
tės delegatams arba ant po 
pieros suraszius prisiųsti vie
nam isz Susivienyjimo vyriau
sybės, nelaukiant paskutinių 
dienų priesz seimą.

Delegatai turi su važi u ti 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 2o die
ną Spaliu lietuviszkoje baž- 
nyczioje bus iszkilmingai lai
komos Szv. Miszios lygiai ant 
asztuniu, ant kurių turi susi
rinkti visi delegatai. O grasė 
po’devynių prasidės seimas.

tuning as A. Burba
S as iv ien y j imoprez identas.

I Prie „ Susivienyjimo“ prisiraszė 
, Motiejus Noveskis, isz t Prūsų Lie
tuvos.

Isz Gedimino draugystės Wann- 
mie‘je prisiraszė prie „Susivienyji- 
mp“ sekantiejie sąnariai: Jonas ir 
ir jiuas Sarafinai irgi Jūzas Ruigis.

Selo. Pauksztys.

Russkija Novosti
Vienatinis, nedėllnls maakoilazkaa laikraeztia 

Amerikoje. Nfi 1 d. Liepos iszeina padidjtame 
formate, kaazt&Ja ant metų $1,50 c., 6 mėn. 80 c., 
3 mėn 45 c.

Adresą*: Russian News, 20 Jefferson str. 
NEW YORK CITY.

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

isz lietuvių gyvenimo 20c 
Pajudėkime vyrai žemą, puiki apysaka 

paraszyta patrijotlszkoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
knjgutės „Kas teisybė tai ne melas t25c.

Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 30c.
Mužikėlis „ „ „ 15c.
Pasakų kninga „ „ 25c.

Aloksliszki rankvediiai ir 
kitokios knįgos

Lletuviszka Gramatika paraszyta

$2.25 ir 2.75c. 
,, „ $100- 
1.60c. ir 2.00c.

•> ■ 75ę.

75c.
25c
ąic.
25c
30c.
20c.

1.25C.

sudo

75c.
10c.
40c.

50c.
15c.

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

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

10C.

1.00c.

UMio
“VIENYBE LOSTUVNIKU”

A. Žibutis Pittston Pa. „1,00
J. Karaszka Plymouth „2,oo
J. Marcziulionis Milwaukee „1,00
M. Gedgard Brooklyn „1,00
J. W. Gagznas Hesperia „2,oo
A. Tumpinskas Lašale „1,00

pargabentos isz užmarės:
M aidu knįgos. 

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

Senas ir naujas Aukso Altorius 
Garbe Diewuj ant auksztybės „ 
Balsas Balandėlės 1.25c.,
Kninga giesmių arba Kantlczkos 
150 Psalmu Dowldo karaliaus ant

paveikslo kantlczkų 75c.

Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimą? Vieszpatles Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo „ „ „
Gyvenimas Marijos „ ,,
Menno Szwencziansios Marijos Panos 
Sopulej Motynos Diewo ,, ,,
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais
Gywenimaj Szwentuju, ant visų metų kožrios 

dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožną dai| po „ ,, „

Gyvenimas szv. Benedikto habro „ 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente

Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Eiliotea arba kelias j maldingą gyvenimą 
Pokills Szventųjų ,, ,, ,,
Iszguldimas metiniu szwenczlu 

■ labai naudinga knlngelė 
Mokslas Rymo kataliku 
Kas yra griekas ? ,,
Nekaltybė v „ 
Vartai dangaus „
Garsas aple>bajsybes Diewo 
Raktas | dangų „ 
Didžioji nedėlia ,,
Kaip Sumeniją nuspakajjti 
Vadovas | dangų „
Prislgatavojlmas ant smerczio „ 
Draugija dėj duszių „ ,,
Lietuviszkos miszios „ ,,
Žine apie gydymą ligų kūno ir 

duszios, apie Liuterį ir Kalwlna
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.

Istorija Lietuvos ,, „ „ 50c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c.
ApUnkrasztis kun. Petravycziaus | Vilniaus 

džiakon^ystės kuningus 1870 m. ,, 
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knjgntė knriojė apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais nft pat

krikszto Lietuvos 5c.
Žiponae bei žiponė „ ♦ „
Žirgas ir valkas ,, ,,'
Vytautas didis Lietuvos kun|gaiksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis ,, 
„Auszra" keturių metų puiki&se apdar&se 

po $1.2q kninga, visas perkant 

Knįgos poetiszkos. 
Senkaus Jurgis ,, ,,
Vltolioraudfa, puikus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 k n (gos
D&nelalczio pavasario 
Konradas Valenrodas 
Tėvyniszkci 
J tiksimos 4 
Naujos dai 
Birutės dainos 
Tėvynalnlt 

Pirmutinis dagtinė* varytojas puiki komedija 10c

linksmybės

10c.

50c.
25c.
40c.
20c.

4.00c.

25c.

s giesmės 
ainos
IOS

giesmės

»»

1.25C.
15c.
10c.
5c.
5ę.

10ė.
10c.
40c

kun|go Mikolo Miežinio 50c. 
Abėcėla ,. 30c.
Elementorius iietuviezkad j „ 15c.
Kninga dėl iszsimokinimo rokundų 25c. 

Kninga dėl išzsimokinimo visasvietinės kalbos 15c.
Apie buwimą Diewo i „ „ 10c.
Grieszninkas priverstas metavotis „ 15c.
Pamokslai apie trusą ,, ’ „ 5c.
Talmudas ir musų žydai „ ,, „ 10c,
Užkala sh kalba ,, „ 25c.

Uždėjęs kręmą Pittstone, parda. 
vinėju (viską kurni pigiausiai.

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

* \

j'

' Antanas Olszewskis
1 fChlcago'je užlaiko daugybą visokių knjgų lietu- 
viezkų, lenklsz-kų Ir angli8z(kų ir pardiida labai 

pigiai,
Taipgi pardiida farinaa, lotus, namus, ealiunus, 

grosernlas ir t. t. Pard&da szifkortos ant geriau
sių laivų. (Siunczia pinigus | visas szalis svieto. 
Viską dirbi dėl lietuvlnĮkų kiiplglausial. *"

Taip“pas j| galima gauti visokių maazinukių dėl 
drukavojimo groin atų. O dabar pirko sav locnai 
drukarnlą, kur iszduda laikraezt| ,,Lietuva" ir 
drukavoja nokuriae knįgas, konstitucijas, tikietua 
ir t. t. Adressas:

Prieszauszriš „ ,, , 20c.
Kaip (gyti pinigus ir turtą ,, I 25c.
Girtybė „ „ 10c.
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

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

Amerikoje 20c , dėl perkupczių po 10c.
Kalendorius ant 1889 m. 25c. ir ant 1890 m., 25c.'I

Visokį Abrozėliai su maldelėmis po 5 centus.

A, Olszewski,
.94/ 33 -rd. Court, Chicago III.

arba į rėdyetų Lietuva, IMI Court, Chicago, ill. •» j

Vyrai! vyrai!
4

Kurio norite gautie katalogą lie

TCKTITTG-OS
LOCNOS SPAUSTUVĖS-.

Budas Senovės I Lietuvių Kalnėnų Ir Žemalczių 
paraszytas Slmano Daukanto, gaunamas už 1JM) 
Istorija Katalikų Bažnyczios, < „ 1,00.
Europos Istorija su žiapilapiais „ 50 et.
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemalczių Motiejus Valanczlauskas, 25 et. 
Ponas Bartkūs, paraszė kun. A. Burba, 20 et. 
Dievaitis, apysaka szios gadynės (1,00 et. 
Apteka Diewo „ „ „ „ $1,00.
Ankso Verszis, labai puiki drama ,, 20 et.
Bolesiiwas arba antra dalis Genowefos 30 ėjt. 
Du pnjkua apraszymaj apie nedorybą* žydo 

ir piktą augynimą wajku „ ,, $1,00.
Ilistorije gražios Katrukos ir jos wysokl atsy.

tykimaj ,, ,, ,, ,, ,, 10 et.
Ilistorije apie grąžą Magelona, duktery kara- 

lans isz Neapolo ir apie Petra karejwi 40 ct.
Ilistorije isz iajko Francuzkbs wajnos Afri

koj „ „ „ „ 30 et.
Istorija Septynių Mokintojų ir

Lietuvio Sapnas 50c. 
Jurgis Mlloslawekls „ „ 80 et.
Juozapas Konluszewskls arba kankinimas 

Unijotu po waldžejnaskolaus , 50 et.
Konstytucyj? del darbininku ,, 10 et.
Namelis pustelniko paraszytas del piijkiu

Lietuwnlku „ „ „ „ „ 75 et.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hiatorije isz iajko 

ponawojlmo Nerono ,, „ „ 80 et.
Pujkus apraszymaj tikru atsy tiki m u isz czesu 

wajnos 1883 ih^tu „ „ „ 40 et.
Prawadnikas angelskos kalbos neabdar. $1,00 

o abdarytas^ „ „ , $1,25.
Pujkus aprasžjrmas apie Lietuvą „ | $l,o0. 
Rlnalda Rlnaldlnas „ ,, ,, $1,50 et,
Senowes apnszymas ap(« Duktery Pilypo

Karejwlo ,, ,, ,, „ ,, 50 et.
Sumyszymras arba bajme tūry dydeles akis'

Tykra tejsybe Isz Suwalku gubernijos 15 et 
Szwiesa Diewo „ ,, „ „ 65 et.
Titkus Persų Karalius, ,, ,, 25 et.
Užsystanaw|lk antto geraj „ ,, 50 et.
Witssir Korynna hiatorije isz Iajko perse

kiojimo Bažnyczios S. per Deoklecijana 95 et.

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas - Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Ėa. Box 1053, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan ^t. 
Shenandoah, Pa. kasztftja $loo.

•Toliu Iki. Carr
Patronas (advokatas) provų. Oflisai:

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

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

Jo adresas toks: 
Lietuviszkų knįgų prekystė.

Mathias Nbveski.
TILŽĖJ E-TILSIT

Goldschmiede str. 8 GERMANY.
--------------

Nevienas laiszkas atėjo į „Vieny
bės” redakciją su užklausymu apie 
„drukavojainą” masziną. Pakakin
dami savo tautieczių praszymus 
„Vienybės” iszleistuvė padarė sutar- 
•i8,1 The Crandall Machine Co.,

J .

Groton’c, N. Y., U. S. A.
Kuri tai kompanija apsiėmė padary
ti dėl savo Type-Writer Cilinderį 
su lietuviszku alfabetu pagal naują 
raszliavą. Norintis turėti „drukavo- 
jamą” masziną geriausio fasono, ku
ri kasztiija 50 dolerių, tesikreipia į 
mus REDAKCIJĄ, arba į fabriką 
tų maszinų, kurio adressas:

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




