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Plymouth Pa. 13 i. RBES810
Maloni musų laikraszczio 

skaitytojai, paėmę į ranką szį 
numerį, mato 
naują antgalvį. 
tautieczio F. Ž
įvairiomis figūromis ir simbo- 
liszkais ženklą 
siems yra

„Vienybės“ 
nuteptą musų 
itkevyczios, su

s, kurie nevi- 
suprantame ir aisz- 

kus, todėl reikalingas yra pa- 
aiszkinimas.

Jau seniai d 
genaus smakas, 
nagais drasko 

s gerdamas nepr 
gyvą kraują, smaugia mus ir 
dyasiszkai kaip įmanydamas; 

. todėlgi mes, vi uni nebegalėda
mi paneszti 
vargo, kiti 
iszturėti dvasios 
traukiame į visas pasaulės da
lis, ypacz Amerikoje, idant 
tenai, atsid vėsus pilna kruti
nę liūsybe, darbūtis dėl savęs 
ir dėl savo tėvynės labo.

Bet kol mes Ameriką atsie
kiame, reiki mums perplaukti 
didmarį, okeanu vadinamą.

Taigi ant vidurio 
bės“ antgalvio toli, toli mato
mi yra medžiai 
boksztai ir kitų triobų stogai; 
toliaus prasid 
kurio plaukia

vigalvis arelys, 
savo ilgais 

musų tėvynę, ir, 
įsotintai musų

nebeįstengdami
vergybos,

„Vieny

, bažnyczių

a vandū,ant 
garlaiviai, ve- 

žantiejie mus į Ameriką, ka
me mus prijimą iszsiskėtęs are
lys (ženklas Suvienytų Vals
tijų) po sąvo sparnais ir ne- 
daleidžia dau giau mus perse 

iam maskolisz-
Cžia mes esą-kam smakui, 

me visai liūsi 
kai, taip ir dyasiszkai, tadgi 
galime kiek tinkant, neskriau
džiant kitų, ti 
tėvynės gerov 
su pasiseki m
būtinai vienos iszlygos, 
vienybės, szvi 
si o ir k ars z to 
inusų paežių; 
žasties ant vii
keturi sparui9 ti aniulai puczia 
triubas į visa 
lės puses, k 
isz tautiszko

•usti dėl savo ir 
ės; bet, idant tą 
u daryti, reikia

esybės bei mok- 
kiąitėjimo tarpe 

dėl kurios prie- 
•szaus antiralvio

3 keturias pasau
kdami lietuvius 
snaudulio ir ap-

siblausimo, szaukia jūs, po vi
są svietą išzbarstytus, į vieny
bę, į vieną didelę kūpą bei 
„Susivienyjimą“. Penktas 
aniūlas, įdūko pakeltoje ran
koje fakelį bei žiburį, apsz- 
vieczia žemiau esanezias figū
ras ir įvairius kitus ženklus, 
rodydanpis mums, kad tiktai 
tada tos visos figūros su ženk
lais tarp musų turės vietą, tai 
yra įsikūnys ir apsireiksz mu
sų darbūse, kada visi pradė 
sime dirbti iszvieno meilėje ir 
sutikime. Tada tarp musų 
pražydės poezija, mokslas, ku 
rių ntuza*), deivė, sėdi po de 
szinei pusei, kairia ranka pri
laiko knįgą, o deszinėje turi 
plunksną. Po kojų tos mūzos 
trys maži dailus pliki vaike
liai, jos aukliai, isz kurių, tarsi, 
kiekvienam ji įkvėpė bei da
vė prie užgimimo skyrų talen
tą, ką jie patvirtina savo dar- 
bavimūse, berods: vienam, 
kuris ant knįgos sėdi ir, pasi
dėjęs ant kelių, antrą knįgą, 
raszo ant jos plunksna, talen
tą rasztinįko ar poeto bei (lai 
niaus; antram, pasilenkusiam 
ir su pirsztu rodaneziam į knį
gą, mokintojaus, prapesoriaus; 
trecziam, neszancziam glėbį 
knįgų, mokįto vyro. Po kitai 
pusei sėdi, pasirėmus kairia 
ranka ant lyros, mūza arba 
deivė muzikos, dainavimo ir 
(?) teplionės (maliavonės). 
Tos mūzos įpatybes bei priva
lumus iszreiszkia mažucziai 
pliki vaikai savo užsiėmimū 
se, beje: vienas dainūja, du 
grajija (vienas ant smuiko, 
kitas klernatą puczia), o ket
virtasis, pasistatęs ant stakle
lių, tėplioja tūlą paveikslą. 
Toliaus priesz kojas poezijos 
ir mokslo mūzos, stovi įvairi 
moksliszki įrankiai, vartojami

*) Senovės graikonai, priesz Kris
taus gini., tikėjo, kad yra ypatingos 
dievystės, mūzomis vadinamas, ku
rios įkvėpdavo bei dūdavo tūloms 
žmogystos galę būti poetu, dainusz- 
kinįku, muziku; tokie žmonės vadi
nami yra geniuszais, aukliais ir nu- 
mylitiniais (fovaritais) tą mūzą arba 
deivių.

mokslavietėse, kaip antai: glo- 
bosas, bei žemės paveikias; te
leskopas ar spektiva, būtinai 
reikalinga padorga dėl astro 
nomų | žvaigždinįkų] ir inži 
nierių; szale teleskopo guli 
žmogaus kiauszas, kaipo ženk
las daktarystės mokslo. Vi 
duryje-gi, tarpe abiejų mūzų 
ir vaikų, patalpinta yra vytis 
bei žirgas ir vaikas (ženklas 
musų tėvynės), už kurio už- 
kaiszyti musų senoviszki 
ginklai ir szarvai, kaiptai: 
kardas, bardiszis, saidokas, 
vilyczių kurvis ir kiti dalykai. 
Ant virszaus žirgo ir vaiko 
stovi sparnus išskėtęs arelys, 
rodydamas savo globą ant 
musų czion gyvenanezių, ženk
liną, jog dėl įkunyjimo tų 
figūrų musų tėvyniszkūse dar
būse netik nekenks, bet gins 
nū prieszų to dalyko ir paga- 
liaus pats szelps.

Todėlgi, mieli tautiecziai, 
žiūrėkime į „Vienybės“ ant 
galvį, supraskime jį, ir, darbū- 
damės pagal jį, stengkimės, 
idant tos visos figūros ir ženk
lai apsireiksztų musų darbūse 
ir įvyktų musų gyvenime, nės 
kol to viso neturėsime savo 
kalboje, savo tėvynėje, ką ma
tome ant szito „Vienybės“ ant 
galvio negalėsime drąsiai saky
ti, jog mes gyvūjame, jog mes 
esame tauta, kaip ir kitos!......

Isz Lietuvos.
— Liudvinavas. Masko- 

lija mums uie moeziaka, kaip 
tūli nori ją vadįti; tik mus 
budelis ar kankįtojas, o toki 
atsitikimai, apie kūrins dabar 
praneszu, paezioj4 pabaigoj4 
XIX amžiaus gali atsitikti tik 
Maskolijoj1, toje „szventoj“ 
Maskolijoje, kurios simbolu 
gal būti jaib tik kartuvės ir 
paneziai.

Dieną 12 Rugpjuczio buvo 
net keturios kratos (revizi
jos). Krėtė Skardu pi ūse pas 
Žilinską (apie ką jau pirmiaus 
rasziau) ir Stebukliszkėse 

[(Liudvinavo gm., Kalvarijos

pav.) pas visus ukinįkus t< 
kaimelio. Skardupiūsc
(Karklinių gm., Vilkaviszkit 
pav.) atvažiavę žandarai vi 
sur landžiojo ir sznipinėjo, tik 
nieko nerado. Buvo jiems 
užskųsta, kad ten susivažiave 
daug lietuvių, ir žandarai pra 
dėjo teirautis apie tai, bet pa 
sirodė, kad ten buvo tik keli 
giminaieziai p. Žilinsko.

Stebuliszkėse yra tik tryi 
ukinįkai ir pas visus paeiliutr 
buvo krata. Ir czionais krėte 
žandarai, pradėdami nū Krisz 
cziuno, galinio ukinįko to kai 
mėlio, o paskui pas kitus dt 
ukinįku Matulaiczius. Pa 
Kriszcziuną ir pas vieną Ma 
tulaitį nieko nerado, bet pa 
antrąjį Matulaitį szį-tą užtikc 
Krėtikai, besznipinėdami vi 
sur, priėjo prie vienos sjsėpu 
tės sienoje, kur buvo ėsam 
lietuviszkų rasztų, i» pareika 
lavo raktelio. . Iszsigand 
žmonės sakė, kad jie netui 
raktelio, kurį buk iszsivežę 
jų klierikas, Vaclavas, ir ka 
toje szėputėje nieko daugiau 
nėsą, tik klieriko daigta 
Neklausydami to, krėtikai s; 
vo rakteliu atsirakino tąj 
szėputę ir rado ten visoki 
lietuviszkų laikraszczių ir tui 
but uždraustų užrubežini 
lenkiszkų knįgų. Paskui la 
ke tyrinėjimo viens isz su n 
Matulaiczio, jaunesnysis brol 
klieriko Vadavo4, prisipažint 
kad tai jo esą tie laikraszczių 
ir kad jis tik iszsigandęs nort 
jo visą bėdą4 nuverst ant sav 
brolio klieriko. Kūm t: 
pasibaigs — pamatysiu vi 
liaus.

Visus tūs keturis ukinįki 
apskundė žandarams Siruti 
neseniai numestas vaitas. Siri 
tis neseniai tarnavo karium 
nej‘ (vaiske) ir jam taip pati! 
maskoliszkų apicierų žandini 
(smūgiai), kad net pats p; 
virto į pusmaskolį. O cz 
tu jaus gavo ir progą pasirod 
priesz svietą su savo mask 
liszkumu: Liudvinavo vai 
ežius jį, kaipo mokantį ma
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koliszkai keikti ir gerai „už- 
pundavojusį, tūjaus po parėji
mu isz kariumenės aprinko 
savo vaitu. Czia jis bijaus, 
nusiszlūstęs panosę, pasijuto 
esąs „dideliu ponų“: vaitu, 
kuriam neprider lietuviszkai 
kalbėti, tik maskoliszkai, o da 
ežia, lyg tyczia, ir patys mas
koliai atsiuntė į kanceliariją 
paslaptą paliepimą kitaip ne
kalbėti, kaip tik maskoliszkai. 
Imu tada Sirutis pradėjo kan
celiarijoj4 tik maskoliszkai 
kalbėti, nors visi į jį atsiliep
davo tik lietuviszkai. Ant 
galo ukinįkai pasiskundė Kal
varijos pavieto virszinįkui, 
kad jie negalį, nemokėdami 
maskoliszkai, kanceliarijoj4 su 
vaitu susikalbėt. Virszinįkas 
pasakė jiems, kad jie gali 
kanceliarijoj4 ir lietuviszkai 
kalbėti, tik visokius praszy- 
mus reikia maskoliszkai raszy- 
ti. Czia vaitelis, kaip spriksą 
į nosį gavęs, turėjo lietuvisz
kai kalbėti, visų apjūkiamas.

Kad atsilygįt už „pundą“ 
laike rinkimo ant vaito, Siru- 
tis pradėjo nuskusti vieną kitą 
žmogų, kas nepatiko Stebu
liszkių Matulaicziui, kursai 
kaipo „pelnomocznįkas“ pra
dėjo prieszytis tam. Užpykęs 
už tai ant jo, Sirutis po tris
syk4 pagrecziui paėmė nū 
Stebuliszkių tūs paežius pa- 
dotkus ir da ėmė jūktis priesz 
visus, kad ve jis kaip norįs, 
taip sU jais darąs. Tada Ma
tulaitis pradėjo jieszkoti, kas 
tai czia yra do per begaliniai 
mokeseziai ir kaip tik dažinojo 
apie tūs mokesezius virszinį
kas, tūjaus Sirutį atstatė nū 
vaitystes, o į jo vietą tapo isz- 
rinktas Stebuliszkių Krisz- 
cziunas.

Įszirdo Sirutis ant Stebu
liszkių tikrai maskoliszkai. 
Ir kaip czia nepykti: per vie
ną to sodžiaus ukinįką neteko 
vaitystes, kitas užėmė jo vietą, 
būdamas aprinktu vaitu. 
Pasiryžo „nedovanoti“ ir „at- 
lygįti“. Ir atlygino tikrai 
szėtoniszkai: apskundė Ste-

Vienybe
bukliszkių ukinįkus, kad jie 
visi esą prieszingi valdžiai ir 
visi užlaiką lietuviszkus lai- 
kraszczius. Tos skundos ir 
buvo prięžasczia kratų.

Labai blogai liudvinavie- 
ežiai padarytų, jeigu tokiam 
Sirucziui neiszlausztų nė vieno 
szonkaulio. Jei mes nepą- 
dyvijam tiems, kurie pasigavę 
vagį gebai jį paglosto, tai 
szimtą syk tiek nepadyvisime 
tiems, kurie pamokįtų tokį 
baisų piktadėją, kaip iszdavė 
jas savo tautos. Iszdūtojas 
savo tautos užsitarnauja ant 
pakorimo, bet mes neužsipul
kim ant gyvasezio, tik taip ge-' 
rai pamokįkim. Teisybė, 
toks atlyginimas szun-liežiu- 
viatns skundikams nepaleng- 
vįs apskųstųjų, bet nojs skun
dikai bijosis kitą sykį skųsti. 
Ir isztikro, nebūt nė vieno 
skundiko, jei kožnas žinotų, 
kad už apskundimą reikės 
pagulėt patale nors kelis sąn- 
vaitės. Bet tūm tarpu mes 
visiems skundikams dovano
jam,* ir jie augte auga tarp 
mus. Vienas ukinįkas nū 
Szunskų, didis bylinįkas, at
vykęs į Senapilę dėl bylų, 
raižėsi karezemoj4, pilnoj4 vi
sokių žmonių, kad apskųsęs 
tulus lietuvius už prilaikymą 
lietuviszkų laikraSzczių.... 
Pakol da neapskundė, užtylė 
siu jo vardą.

Pataszinėj4 (Kvietiszkio 
gm., Senapilės pav.) pas ūki-’ 
nįką Ramanaucką taip-gi ne
seniai buvo krata. Nieko ne
rado. Taipgi buvo skųsta, 
bet skundiko asz nežinau, o 
butų labai gerai turėti suraszą 
visų tų iszgamų.

Dzūkijoj* buvo su kunįgų 
K. toks atsitikimas, kurs gali 
kibą tik vienoj4 Maskolijoj4 
atsitikti. Važiavo tas kunį- 
kas jau * vakarį ir szovė isz 
revolverio. Tūm tarpu butą 
netoli žemskių, kurie ir prisi
kabino prie jo, buk jis į jūs 
szovęs. Nusivarė į valscziaus 
kanceliariją, o paskui padarė 
pas jį namieje kratą, bet rasti 

nieko nerado. Ir kunigas K. 
taipgi nerado.... kelių szim- 
tų rublių savo kiszeniuje, ka
da jį zemskiai perkratė. Pa
matysim, kūm tas nusibaigs.

Visą pereitą nedėlią diena į 
dieną lyja. Lietus užeina 
būreliais, kurie pereina su di
desnėms4 mažesnėms4 viešn
ioms, kurios daug blėdies pa
darė: apdraskė daug stogų, 
sugriovė kelias triobas, malu-

& ' i •

nų sparnus nulaužė ir t. t. 
Da beveik visos avižos laukū- 
se arba nekirstos mirksta, arba 
staezias vėjas kula. Kiti ja
vai visi namiej4, tik lietus 
kaip keno dalį nesuvęžtų kvie- 
ežių užklupo.

Javii branda buk pusėtina, 
tik turgaus visai nėra. Da
bar ir turgus pradeda truputį 
pakilt. Sėmenys (linų sėk- 

bar moka po pusketvirto nub
liaus už puskartį.

Nepaisant;ant persekiojimų 
ir kratų, skaitlius skaitanezių 
lietuviszkus laikraszczius re- 
ginai didinasi, nės beveik visi 
lietuviszki laikraszcziai už 
pirmą pusmetį yra iszsemti, 
bent nekurie jų numeriai. 
Vis tai geras ženklas.

— Jelgava, 27 d. Rugpju- 
czio. Nedėldięnį vienas isz 
Jelgavos gimnazijos III klia- 
sos mokintinis Paulauskis, ant 
treczių metų toje kliasoje pa
liktas ir isz gimnazijos iszva- 
rytas, o nū tėvų, kurie Jelga
voje gyvena, gėdintas ir bar
tas, paėmęs revolverį už Zor- 
genfrei, netoli nū Jelgavos, 
beržyne nusiszovė. Furmo- 
nas, radęs pusgyvį, į Jelgavą 
atsivežė, kur, penkias adynas 
pagyvenęs, pasimirė. Aną su 
misziomis palaidojo, nės 
priesz smertį gailestį rodė.

Cholera Lenkijoje ir Belos- 
toke, Gardino gub., vieszpatau- 
ti pradėjo. 

f

Sedosų par., Aukmer- 
gės pavieto, dar diktoki 

karaiiszki miszkai atsiranda 
ir per tai aname kraszte yra 
daugybė žvėrių, o taipojau 
vilkų, ant kurių kožnąmet ab- 
lavas dirba. Penionių misz- 
kas turi 7009 j desentinų, o 
Olotos (Holta) 2033 desenti
nų žemės po miszku. Pirma 
tie miszkai grovo Plioterio 
buvo; per lenkmetį tapo kon- 
fiskavoti. Czia ir per vasalą 
vilkai galvijus ir arklius 
pjauna. Pirm ablavos, idant 
sužinoti kuriame kraszte gi
rios jie yra, mediniai saulei 
nusileidus, per rankų pirsztus 
pradeda lyg vilkai ątaugti. 
Sziokiu budu ant rytojaus 
gali sužinoti, kuriame „gusz- 
te4* (kneja) vilkai atsiranda, 
isz katros pusės turi eiti „za- 
puda“ '(tai yra žmonės, kurie | 
žvėrine su pagaliais, votagais, 
birbintomis varo), o kur me
diniai turi stovėti. Dabar ant K ' 
paskutinės ablavos susirinko 
100-150 žmonių dėl zapudos. 
Medincziai užmuszė 4 vilkus 
(1 vilką ir 3 vilkszes). Da
bar Svedosų ir Szimonių pa
rapijoje gyventojai džiaugias, 
kad gyvulių neprieteliai pa
mažinti tapo.

f - .............. ; ....

Dabar neseniai kunįgaiksz- 
tis Oginskis; Petvopilgje bū
damas, augsztesnės valdžios 
praszė, idant daleistų atspau- 
dinti knįgelę apie cholerą lo- 
tiniszkomis literomis. Bet 
nežinia, kas toliaus atsitiko, 
nės kunįgaiksztis, tą reikalą 
kitiem palikęs, isz Petropijies 
turėjo prasitraukti. J

Kaunatave, Szaulių pav., 
ponas Katolikas, savo dvarą 
kitąsyk pardūdamas, szmotelį 
žemės dėl vietinės bažnyczios 
priskyrė. Bet dabar szviežius 
pirkėjas burliokas, gerai žino
damas, kad pagal maskoliszką 
įsakymą toki dovena negali 
būti pripažinta, tą lauką isz- 
veržė nū bažnyczios, o szį pa
vasarį žirnius užsėjo. Kada 
tą dėl bažnyczios skriaudą pa- 
rapijonai patėmijo, žirnius tūs
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suarė ir užimtą pievą nupjovė 
ir szieną į klebonijos daržinę 
suvežė. Burliokas T. pada
vė provą ant sūdo, o sūdai 
czia ant to yra, 
lių pro vos butų iszgrajitos 
Taigi sudebnas 
važiavęs, liepė 
ponui burliokai T. į dvarą 
kaipo restitucija,*) 
Žmonės vienok 
dėlko sudebnas 
tokolą padirbo.

Ponas OekareVskis „Vilens- 
ko Vestniko“ korespondentas 

. melagingai tvirtina, kad buk 
lietuviai dvaro žemę užėmę, o 

tad maskolių

sūdo, o sūdai 
idant masko-

pristovas at- 
szieną atgal

suvežti, 
nepaklausė, 

pristovas pro-

tai vis todėl, ] 
nekenezią. Žitoma, kur yra 
šyla, ten ir teisybė!
maskolių ir Kaunotavo, Kražių 
bažnyczios prigulėjo, kad jas 
liepė lyg pamato iszgriauti.

Gal prie

„ Vilen. Vest.“ raszo, kad gu
dai Dienos pavijoto, Vilniaus 

;vaili, nės nie- 
asodos nesėja, 

Sako, kad 
mieszczioniai 
rasodos sėji- 

u, už kurią 
ūgiai moka.

dai Dienos pavie 
gubernijos, yra k 

1 kados kopūstų ri° 
nės to neiszmano. 
Dienos mieste 
per tai užsijema 
mu ir pardavimi 
gudai labai bra 
Paskui į rasodos vietą būro- 

į kus svadina. Kasėja vienok 
yra prasta, nės sekios nemaino, 
kaip sako, nū svieto sutvėrimo. 
Ne tiktai kad už rasoda gudai 
turi pinįgue mokėti, bet ir 
besivalkiodami 
daugel laiko terioja.

Taigi galime matyti, kad ne 
tiktai tame dalyke, bet ir ki- 
tūse lietuviai savo gudrumu 
anūs pareina.

— Miaruse, pisnos paviete, 
14 d. Liepos 

baisus ledai, didumo miszkinių 
obūlių, nukrito;
15 minuezių krisdami dėl 15- 
20 kaimų ir tiek 
ir dvarų didelę 
— vienur, kaipo 
me, 2 dvarūse i 
se suvisum 
tiktai sziaudus

* restitucija rer 
žinimą prif&yinto daigto,

1 kados kopūstų

Vilniaus gub.,

dėl pirkimo

kurie per 10-

pat viensėdžių 
blėdį padarė 
tai 5 kaimūf 

r 8 polvarkū- 
vi^ką iszmuszė, 

paliko; kitur 
įklina — sųgrąn-

isz dalies. Nū vėjo pusės 
visus langus iszdaužė. Pas 
kui didelis lietus tūs visus su- 
musztus javus su žemėmis su- 
maiszė. (Vii. Vest.).

Ant IX arkeoliogiszko su
sivažiavimo Vilniuje 19 d. 
Rugpjuczio, žinomas mums, 
mokįtas lietuviszkūse dalykū- 
se vyras, p. Meržinskis apie 
lietuviszkus senoviszkus ku- 
nįgus „Krivius“ kalbėjo — 
Paskui A. A. Koczubinskie 
perskaitė referatą: „Lietu- 
viszkoji kalba ir musų seno
binė“. Nurodė ant pakilumo 
lietuviszkos kalbos, kaipo seno- 
viszkos ariszkos kalbos užlai- 
kytojos, ir kad pamatinis lietu- 
viszkas kalbos mokslas yra 
dėl maskolių neiszvengtinas; 
kad reiki naudotis maskoliams 
pokl dar laikas neperėjo. (Tai 
yra pakol toji kalba dar val
džios isz pamato neiszgriauta). 
Referantas Kaczubinskis pas
kui kalbėjo apie senumą liet, 
žodžių "„druska“ ir davė savo 
nūraonę, kad druskos vardas 
ml miesto, Truso, Druso, (Elbi: 
no), Prusūse, paėjo; taip kaip 
„bronzo“ vardas nū italiszko 
miesto Brindisi, o berkanezius 
(voga) nū Szvediszko i^iesto 
Birki. Bet musų mokintas 
kalbinįkas profesorius Jonas 
Jablonskas nurodė klaidumą 
to iszvedimo, prilygindamas 
latviszką žodį druską, 
trupinį ženklina.

kurs

Lenkijoje yra kurpių gi m i 
iė, kuri paeina isz susimaiszy- 
no senovės lietuviszkos gimi-

pei’ tai czia nekurie lietuvisz
ki žodžiai atsiranda. Todėl 
klaidžiai p. J. Karlaviczia, ten 
pat „Wisloje“ (1892) kurpių 
pravardę „Kiepura“ iszveda 
isz lenkiszko žodžio kiep -(mul
kis), o ne isz lietuviszko kepu-' 
rė (cziapka).

Apie Sumiliszkius, Trakų 
pav., ledai vėl baisias iszkadas 
padarė, nės ant 130,216 rub
lių iszmuszė javų ant 2,315

[desentinų žemės. Tamosziunai, Kapiniai, Poge- 
liszkiai, Pranciszkiai, ledai di-

— Kaunas. Kauno guber
nijoje per Gegužį mėnesį buvo 
43 gaisrai, kurie padarė blė- 
dies ant 70,144 rublių.

Direktorius Kauno gimna
zijos ir jos profesoriai taip 
baisiai su savo maskolyste ir 
pravoslavija vaikus į visas 
puses iszblaszkė, kad dabar 
per gazietas szaukia, kad pus- 
tuszczioje gimnazijoje! yra 
pilnai vakacijos ir kam reikia, 
gali pribūti. Jau ir ėjimo į 
cerkvę, kaip girdėjau, nū ka
talikų ne reikalauja.

— Ovanta, A Ukmergės pav., 
paskuti n iūse metūse labai pa
kilo, atsirado kromai, turgai. 
Vis daugiau ir daugiau namų 
pristato. Bažnyczia 1550 me
te ant augszto kalno pastatyta.

Maskoliai datyrę, kad nebe
gali Lietuvoje maskoliszkos 
kolonizacijos įvesti, per „fa
natizmą ten gyvenanezių tikrų

živajusaazich tam kor.ennich 
žmudinov) nės isz 7,000 at
siimsiu burliokų, tiktai dabar 
nedaugiau, kaip 500 pasiliko. 
Ketina iszrasti būdą dėl pa 
naikinimo lietuvių, o iszkėli- 
m o maskoliszko gaivalo. 
(Novoje Vremia).

Nors cholera jau netoli Lie
tuvos yra, bet jos pas mumis 
negirdėti.

11d. Rugpjuczio Vilniuje 
baisus debesis su griaustiniu 
užėjo; kuri Vilnių užpylė ir 
po skiepus 18 gyvenanezių

— Ii ai) 1,0jei, Vilniaus g u b., 
Szvint. pav., czia per szienpiutį 
szįmet moterims mokėjo 20 kap. 
o vyrams po 30 kapeikų, per 
rugpjūtį po 25 kap. — Szieno 
birka po 3 rublius. — Czia 
čigonai arklius vaginėja — 
Kalbinįkų valscziuje perkūnas 
du žmogų užmuszė, o Kamojų 
ažere paskendo bernas arklius 
beplugdydamas. Turėjo 22 
metus. (V. V.)

— Biržą valszcziuje, Pane
vėžio pav., ant laukų kaimų:

nių ir Puczekalnių kaimūse 
į,dvi trobi nū perkumo užside
gė, bet ugnys užgesintos tapo. 
Tame laike nū perkūno du 
žmonės apkurto, o vieną mo- 
teriszkę su arkliu perkūnas 
nutrenkė. (V. V.)

— Vilniuje maskolių už
manyta uždėti mokįtą drau
gystę dėl istoriszko ir arkeolo- 
giszko Lietuvos ir Gudijos isz- 
tyrimo. (V. V.)

„Vii. Vest.“ N 162,1893 m. 
autorius artikulo apie Sziaur- 
Vakarinį krasztą, po kuriūm 
supranta Lietuvą (be Suval
kų gub. ir Prūsų Lietuvos) tu- 
rinezią platumo 107,000 ket
virtainių verstų ir Gudiją 
(Belorus) turinezią 201,000 
ketvirtainių verstų. Lietuvo- 
je pagal autoriaus iszrcįkavimo 
gyvena ant ketvirtainips vers
tos*) 30-35 žmonės, o Gudi
joje 20-25 žmonės. F. F.

Taigi czia dabar nesunku 
butų iszrokūti kiek toje Lie

randa.

trys jaunos panelės 17—21 
metų ažere paskendo. Buvo 
tai vis turtingų tėvų dukters 
ir mokįtos: Viena net su lie- 
tuviszku vardu Gražina Ovsia- 
naitė, Marija Szantiraitė ir 
Juzefą Daugėlaitė. Bažny- 
czioje buvo greta trys grabai 
pastatyti ir visi aplinkiniai 
ponai ant szermenų. — 4 Liep. 
Panevėžyje nusiszovė jau tre- 
ežias urednįkas Petras Efi
movas. (V. V.).

— Szvintėnų paviete V. g., 
baisiai daug ubagų priviso, 
kaip ir visoje Lietuvoje, kurie 
kartais czielais szimtais ant at 
pušku susieina, turėdami savo 
arklius, parszus, bobas, irt. t. 
Daugumas isz jų yra sveiki 
ir szį tą vaginėja — tai mar- 
szkinius nū tvoros nutrauk, 
tai nosinikę nū žemės pakel.

* Aplinkui keturios verstos.

<
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8 d. Liepos Telsziūse dar 
naują cerkvę arkerėjas pa- 
azventino. (Prib.).

Dabar Alelcsotoje, po Kau
nu, yra daktaras Delinikaitis, 
Kuris gydVraoterų, vaiki| in 
vidurių ligas.

— Povirkszruptų karmoje, 
Eirogalos valszcziuje, Kauno 
paviete, jaunas berniukas su 
18 metų moteriszkė susimylėjo 
ir todėl su jos motyna, visi 
trys, prie nunūdijimo jos vyrą 
prisidėjo. Paskui tas ber
niukas Keidainių kalinyje 
peiliu nusidurti norėjo, bet 
tas nenusidavė.

Resiainixlse Jasinskaitės 
brolį nekaltu atrado. Sako 
kad anoji pati nusinūdijusi.

23 d. Rupjuczio Kaune ka
rės apskriczio sūdąs po Glins
kio papui kaunįko pirmsėdyste 
sudyjo 10 parubežinės sargy
bos kareivių, abkaltintų tame, 
kad ukinįko Balcziuno 
pavogė laszinių už 24 rublius; 
už kuriūs Balcziunui 107 rub
lius užmokėjo. Nors apvog 
tasis sude to nepajieszkojo ir 
nors apkaltinti du advokatu, 
ir vieną karės apginėjį turėjo, 
vienok apskriczio sūdąs pri- 
sudyjo visiems atsėdėti nū 1 
iki 4 mėnesių kalinyje. Pro- 
va buvo vesta Kauno karės 
kliube.

— Isz Panevetio raszo, kad 
naktį 28 d. Rugpj. nežinia kur 
pražuvo isz miesto agentas Pa
nevėžio kredito draugystės 
Jobkelis Segalis. , Szitame 
banke yi’a Segalio vekselis ant 
1,700 rdblių. An s nei jokio 
turto neturi. Ir kitos bankos 
kantonas policijai užjovyjo, 
kad pirm Segalio pabėgimo 
pagal vekselių gavo ant 4,000 
rublių. Policija dabar tą 
agentą iszjieszkinėja. (Vii. 
Vest.). Vargu vienok galės 
rasti, nės ans, regis, į Užrubežį 
pabėgo.

44.

(Zff2 Laiszko)
— „Pas mus žmones jau ir

Vienybe
pradeda Baugyti kolera, nės 
jau ir inųs diecezijoj4 atsirado 
vietose, kaip Lomžoj4, Mažo 
wiecke, Mažame Plocke, 
Cziževe ir kitur. Mus lyg 
sziol, pernai ir szįmet, da Die
vas saugojo nū tos viesznio$, 
bet laukiam, vargei isztruksim, 
už dienos už kitos jau ji ir pas 
mus, turbut, pasirodįs.

— Vyskupo Seinų diecezi
joje da nėra paskirto, per tai, 
kad susitaikįti ^nebegali — 
lietuvinįkai nori lietuvinįko, 
lenkai lenko, o maskoliai nė 
vieno nė kito nenori; jie lau
kia, kad kas atsirastų ir dūtos 
savę papirkti, o darytų viską 
vyskupėdamas rando dvasioje 
„vpravitelstvennom duchie44.

raszo Smilgius.

— Isz Vilniaus. Atvažia
vau isz Vilniaus į Rįgą ant 
kelių dienų, ir tūjaus grįsziu 
į Petropilį. Vilniuje apie 
Lietuvių-Latvių senobinius 
dalykus sznekėjo p. prof. 
Meržynskis isz Warszavos 
apie Krivę-Krivaitę; Koczu- 
binskis apie lietuviszką kal
bą, ir jos svarbumą dėl tau- 
tiszkos orkeologijos; Wissen- 
dorfas apie Waringus ir,Rusų 
paėjimą isz Žemaitijos ir Lie
tuvos (Rusų kieme, Rusne). 
Becenbergeris apie resultatą 
der praechistorische Fore- 
clfung in Ostpreussen (priesz- 
istoriszkas intyrinėjimas Ri- 
tiniūse Prusūse), kur darody- 
ta yra, kad Prūsų lietuvių tau
toj4 gyveno lietuvnįkai arba 
kokia kita lietuviszką gentė 
7,000 metų atgal ir, kad žo
džiai Jura apie Tilžę ir kran
tas paliko nū to laiko, kad 
ežia atėjo pirmiejie gyvento
jai. Toliaus jis sako, kad 
Jatviagų gentė neiszmirusi, 
bet iki sziol gyvena visose to
se vietose Vilniaus, Gardeno 
ir Suvalkų rėdybose, kur isz- 
taria ant pabaigos žodžių a 
(rauna) e vietoj4 o ir ė Lietu- 
vo-Žemaiczių kraszte. Taip 
vadinama Pietunių-lietuvių 
kalba Prusūse yra ne koki

kita, kaip Jatyiagų, arba Daj- 
novaiezių, Sadauniežiu tarmė.

Isz Kitur.
— S uvienytos Va 1st i jos.

1 j t -r.

— Chicago, 12 d. Rugsėjo. 
Dvideszimts ginklūtų su ly- 
czynomis apsidengusių plėszi- 
kų žmogžudžių pamatę atei
nantį eksprestrukį parodė 
priesz jį raudoną ugnį, kaipo 
paojaus ženklą, ką regėdamas 
konduktorius, sulaikė treiną; 
tūm tarpu užpūlė žmogžudžiai 
ant trūkio, perszovė konduk
torių ir su dinamitu pradėjo 
plėszytį vagoną, kuriame nu
jautė daug pinįgų esą. Ką 
iszgirdę pasažieriai, kurių tik 
keletas desėtkt| buvo, smerti- 
nai nusigando ir plėszi karas 
davė visą valę, dėl ko gal ir 
paskutinė nieko jiems pikto 
nedarydami, suplėszę vagoną, 
iszėmė pinįgus, apie 250,000 
dol., ir nubėgo savo keliu.

— Chicago, 17 Rugsėjo. 
Nū Mojaus mėnesio iki dabar 
atlankė visasvietinę parodą 
suvirszum 12,500,000 žmonių 
isz visiį pasaulės kampų. 

• - _
New Yorko Staats Zeitun- 

goję raszo, kad szįmet, isz 
priežasties sausos ir sziltos va
saros, randąs Lietuvoje gyva 
ežių daugybė, kurias lietuviai 
gaudą gyvas sekaneziu budu: 
prie įskeltos lazdas pririszą 
lupotą ir, atradę kame gyvatę, 
tol doviją išerziną ją, kol aną 
savo kandimais neiszlieja nū 
dų į lupatą; paskui paimą ją 
su įskelta lazda ir dedą it 
deszrą į storą audeklo ter|}ą; 
taip, prižuvavę keletą, parda- 
vinėją Lietuvos sodiecziams 
po pusę <ru bliaus sztuką ir 
brangiau. Sodiecziai kepą 
jas ant petelnių iki į anglį ne
pavirstą. Pelenus gyvaezių 
vartoją kaipo didžiausį I vaistą 
nū visokių ligų žinogiszkų ir 
gyvuliszkų. Užmusztos gy- 
gatės pelenai nieko neveikią 

ligoje. Arba gyva gyvatę 
apipylią spirtu, kurį paskui 
vartoja kaipo vaistą.

Didžiausia vaistas isz gyVa* 
ežių esąs nū Birželio mėnesio 
iki pabaigai Liepos. Tas lie
tuvių vartojimas gyvaezių už 
vaistą paeinąs nū jų senobinių 
prietarų, kaipo ir užkurimas 
ugnies audros laike; per ką 
jie Įdumoją apsiginsint nū 
blėdies. I

Kilstanczius durnus, jie ma
to kaipo auka, kurie nū szven- 
to židinio.dangun žengią.

— Philadelphijos 6 Rugs. 
Rado tūlas atvokatas dyvną 
testamentą. Petras A., neturė
damas vaikiu ir, gailėdamas, 
kad, jam mirus, jo manta ne
papultų giminėms arba sziaip- 
jau žmonėms, užraszė ją viso- 
galiui Dievui ir Jo sunui Jė
zui Kristui. Mirus P. 
isztiesų nieks nedrįso prisisa
vinti jo gruntą, nės Dievui 
buvo užraszyta. Tacziaus 
priėjus taksai mokėti už tą 
gruptą — Dievas buvo per 
auksztai, negalima buvo Jo 
prie to prispirti, tadgi vyriau
sybė turėjo apszaukti Dievo 
Manta ant licitaeijos, ant ku
rios ir nupirko ją vienas isz 
artymesnių mirusio girai nai- 
czių.

(Rarszo Illinois‘e Staats — 
Zeitunga). i Dievo tarnas, 
kokiu jis turi būti ir, žodis 
Iszganytojaus,: „Kas turi du 
usivilkimu, tegu dūda tara, 
kas neturi nei vieno“, netikt 
yra skelbiamas, bet ir, kas yra 
svarbiausiai, pildomas; tą pa
rodė tėvas Schnell, kunįgas 
Terre* j e Haute, Ind.

Jis sakė nedėldienį (3 Rug.) 
pamokslą, pradėta nū vir- 
sziaus minėtų žodžių, prikal
binėjo žmones prie ndelaszir- 
dystės, paszelpos vargą ken- 
tanezių j u žemėje.

Diena į dieną kalbėjo jis 
patyriau, kad ir musų parapi
joje, isz priežasties sunkiu lai
kų, kuriūse mes gyvename,



vieszpatauja 
Asz tūrių tūlo 
pozitą, surinkta per keletą 
metų, ir jimu apart to, kaip 
karės veteranas, .mažą pensi
ją. Tie pinįgai stovi dėl pa- 
gelbos stoką kentantiems; 
tadgi kas jų reikalauja, tegu 
ateina be baimės pas manę, o 
asz jį suszelpsiu, kiek galėsiu. 
Tie žodžiai paprasto kunįgo, 
pilni tikros k ‘ikszczioniszkos 
artymo meilė 
iszszaukė tarp klausytojų di
delį džiaugsmą, enthuziasmą, 
žmonės, ypacz parapijonai, ne
besumano kaip tokį kunįgą be- 
gūdoti ir gerbi 
rankų po miest

didelė stoka, 
j e ban ko j e de-

& ir dosnumo,

:i — gatavi ant 
ą neszioti!.,.

— New Or'eans, 17 Rug.
Buvo keturi broliai negrai 
lynczevoti (žmonių be sūdo 
nužudyti); tryą isz jų tiktai 
tūmi prasikalto, jog norėjo 
apginti nū užp Uosių lyncziau- 
nįkų savo brolį, kuris .dėl tu- 

smertinai- nulos priežasties
szovė teisdarį V. Estopinalą.
Tie keturi negrai broliai tapo 

kusių ir įnirtudų žmonių, isz- 
vesti už miesto ir, paeilei, po 
baisių jųjų kmkinimų, visi

— Brazilija, 17 Rugsėjo. 
Jau pirm geroko laiko brazi- 
liszka kariumenė ant vande
nio [flottas] 
priesz randą ir 
apgulę Rio de 
tą, szaudo jį ir 
niūlių [bombardirūjaj; kele
tas punktų ant sausos ir van-, 
dens pakliūva jau į rankas 
rando prieszų; o maisztas dar 

visa Brazilijos

susibuntaVojo 
nū kelių dienų 
Reneiro‘s mies- 

drasko isz ka-

vis didinas;
ciecorystė didei, nerimsta, žiū
rėdama į muszius tarp 
brolių.

savo

i,

— Madridas, Ispanijoje, 15 
Rugsėjo. Bu^o didelis pal
vinis mieste Villakanas‘e To-J ; ,
ledos provincijoje; dalis mies
to tapo sugriauta ir jau atras
ta 60 prigėrusių žmonių,

Lietuvininku
— London1 as 17 Rugsėjo. 

Tukstancziai anglekasyklių 
straikorių, gaudami paszelpą 
nū įvairių paszelpinių kliubų, 
darbinįkiszkų sąnarysczių ir 
sziaipjau darbinįkų geradėjų, 
varo tolesnę kovą su kapita
listais, locninįkais angleka
syklių, reikalaudami nū jų 
padidinimo mokesczio. ...

■—;------
Praga, Austrijoje, 16 Rugs. 

Czekabdaro didelis neramu
mas ir sumiszimus: vaikszczio- 
ja pulkais po miesto ulyczias, 
drasko nū krautuvių, magasi- 
nų vokiszkus skydus, nū ran
da vų namų vokiszkus antra- 
8ZU8, ir pagaliaus patį dubul- 
tą arelį [Austrijos ciecorystės 
ženklusj plėszo nū pacztavų 
skrynelių, karitorų, kuriūs 
meta ant žemės ir mindo ko
jomis, reikalaudami nū vy
riausybes automatijos, savval- 
dystės, taip kad vengrai turi, 
ir, kad Austrijos ciesorius bu
tų sykiu Czekijos, Bogemijos, 
karaliumi.

Randas drausdamas maisz- 
tinįkus, suspendsvojo 12-13 
artikulą czekų žemės įstaty
mų, užginė dainūti ant uly- 
ežių nacionaliSzkas, tautiszkas, 
dainas, neszioti ir dėvėti tau- 
tišzkus ženklus, vėliavas.

Uždraudė iszleisti nekuriūs 
patriotiszkus laikraszczius, ki 
tus cenzūrai padavė; uždarė 
daug kliubų ir sziaipjau pa- 
triotiszkų susirinkimų vietų, 
ir daugiau kaip szimtą maisz- 
to vadovų jaunų apszviestų 
czekų aresztūta ir pasodįta 
kalinyje. Po visą miestą ir 
jo apygardėse policija ir ka
riumenė iszstatyta ir pasiren
gusi ant muszio.

Tacziaus visi tie vyriausy
bės stengi masi nuramdyti pa- 
triotiszką dvasią czekų nieko 
negiliūja: vis didesnius ir di
desnius plotus czekijos gyven
tojų apima meilėje, troszki- 
mas savvaldystės, neprigulmės. 
Ką, gal,, nepoilgam ir atjiesz- 
kos.

— Viena, 16 d. Rugsėjo. 
Pajutę czekų draugai, jog 
randas davė paliepimą vienam 
pėstinįkų pulkui traukti į 
Pragą, idant tenai malszinti 
czekus, susirinko apie 10,000 
ir bandė sulaikyti kareivius: 
isz ko įvyko pesztynės tarp 
czekų prietelių policijos ir 
kariaunos. Daugumas su- 
miežinio vadovų tapo suaresz- 
tūti.

— Vokietija, 11 Rugsėjo. 
Vokiecziai džiaugias, f kad 
maskoliszki gvardijos apicie- 
riai, kurie manevras daro arti 
Prūsų rubežiaus, nuvyko į 
prusiszką miestą — Willen- 
berg pas prūsų apicierius, ku
rie jūs maloniai priėmė ir pui
kia pūtą padarė.

Tokį pat atsilankymą da
rys ir Prūsų apicieriai pas 
maskoliszkus. Toks drauga
vimas maskolių su prūsais 
prancūzams nepatiko, iszko 
vokiecziai, jūkdamiesi sako — 
prancūzai misi i jo, kad jiems 
„meszkinas“ priguli su kailiu 
ir plaukais.

— Arabija (Azijoje) 13 
d. Ru’gsėjo.

Kiekvieną metą daugybė 
piligrimų magometiszko tikė 
jimo keliauja į miestą Mekką, 
idant tenai prie Magometo 
grabo ir kitų szventenybių 
pasimelsti. Taipgi ir szįmet 
kelevo 100,000 piligrimų į 
Mekką, kurie pirm neg ėjo į 
miestą, apsistojo' prie szvento 
kalno, idant klausyti pamok
slų. Tūm tarpu pradėjo taip 
baisiai siausti cholera, kad 
kalnas ir jo apygardos tapo 
nuklotos numirusių kūnais lyg 
muszio vieta. Atsiuntė tur
kų vyriausybė 700 kareivių 
(iėl pakasimo mirusiųjų, bet 
ir tų 500 bekavojant iszmirė.

Branms toto atomas.
Apie septynesdeszimtis me

tų atgal stūmėsi karieta keliu 
tarp Anegnano ir Karpinėtos.
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Kurioje kutojo dailus vaiku- 
tis, turėdamas ženklus ant 
skrūstų atsikėlimo neseniai isz 
ligos; su jūmi drauge sėdėjo jo 
auklėjas. Kaip tiktai jie atsi
davė ant virszaus kalno, isz- 
vydo ubagiszkai apsidengusį 
piemenuką, katras buvo visas 
apdengtas opomis ir kareziai 
dejavo isz didžio skaudėjimo. 
Tai nebuvo nūstebu, nės jo 
viena koja buvo labai sutinus, 
ir kraujas isz jos plūdo pa
lengva. Karietai prisiartinus, 
sustabdė arklius; jaunas viesz- 
patunas, iszpūlęs isz karietos, 
klausė piemenuko, idant jis 
jam pasakytų to sužeidimo 
priežastį.

Vaikas atsakė, jog per jį 
pervažiavo vežimas su pienu 
ir važnyczia nepamatęs bei 
neatbodamas ant to ką 
padarė nubrusdėjo sav.

,,Visai negaliu paeiti, sakė 
jisai, labai man koją skauda“.

Jaunikaitis pajudintas pasi
gailėjimu, skubiai spraudėsi 
erszkėtiniais takeliais prie 
upelio ir, prisėmęs kepuriukę 
vandens, styrino prie lūszojo; 
priėjęs prie jo pagirdė jį ir, 
numazgojęs jo sužeistą koją 
apriszo ją muslino skepeta. 
Toliaus klausė jo „kur gyve
ni?“ Piemenukas parodė jam 
auksztai ant szalies kalno ma
žą kaimelį. „Tu nenueisi ten 
be pagelbos! pridūrė maža* 
Samaritonas, asz jimsiu tavę 
drauge į Karpinėtą, kame ta 
vo koją galima bus gėriai: 
apžiūrėti“. Lūszasis vaikai- 
szypsojosi, regėdamas jo mie 
laszirdystę: paėmė jį drauge 
karieton. „Joakimai, suszu 
ko auklėjas, ką tu t nori dary 
ti ? „Darau tą, i<ą kožnas 
krikszczionis turi daryti, nė< 
argi galima palikti szitą sužeis 
tą vaiką szale kelio?“ „Be 
ką pasakys tavo gimdytojai?* 
„Ką jie gal pasakyti daugiau 
neg tai, kad asz gerai pada 
riau? argi tai yra nepaprasti 
dalyku >suszelpti kentantį ?‘ 
Auklėjai, persiliudijęs, užgav< 
savo studentui per petį ir va
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žiavo toliaus. Kflmet par va- 
žiavonamon, Joakimo motyna 
tiktai nusistebėjo isz to, jog 
minus pargabeno jai apdrisku
sį ir apsileidusį svetį, bet isz- 
klaususi, ir iszvydusi skaistybę 
atmaus veido dėl padarytos 
mielaszirdystės, ji nusiuntė 
sužeisto vaiko gimdytojams gy
dytoją dėl iszgydymo jo kojos. 
Joakimo veidas spindėjo isz 
džiaugsmo. „Ar ne padariau 
gerai motynėle“, atsiliepė ji
sai, „tu nebūtum galėjęs geriau 
padaryti, iftano kūdikėli“; 
tūjaus prispaudė jį prie szir- 
dies, ir džiaugsmo aszaros by
rėjo isz jos akių. ?

Tas vaikhs, kuris buvo taip 
lengvai pakrutintas artymo 
kentėjimais, yra sziądien Po
piežiumi Leonu XIII, kuris 
dabar szviėczia nei spindenti 
žvaigždelė visūse gerų darbų 
atsiminimose.

Perdėjo isz angliszko J. A.

Mykolo

Vargdieniai
Pauto iu tikru atsitikimu penktos ir 

atraitos leszimtles musu amžiaus.-
G.

Liudnūse pavaldonystės ga
dynėse be ponų žinios ir rasz- 
to negalėjo žmonės vesti pa
ežių, tekėti, į kitą vietą persi
kelti ir žodžiu sakant be pa
velijimo savo valdytojų netu
rėjo laisvės nieko veikti, o no
ris sunkiaus žudomi negalėjo 
niekur pasitraukti ir pasislėp
ti. — Toksai gi būvis nema
žai vargino valszczionius ir 
nepasakomai uždavė jiems 
kanezias. — Matydamas tą 
Z u brick is gailėjos savo brolių 
ir gelbėti anūs pasekaneziu 
budu užsikėsėjo.

Rėiki žinoti, kad Gabrys 
buvo didei sugabus nudavi- 
me svetimų rankraszczių, dėl 
to pradėjo žmonėms iszdavi 
nėti visokius rasztus su para- 
szais, peczėtimis ponų ir įvai
rių urėdnįkų; atnesztasgi 
fankrasztis ir parodyta isz-

spausta peczėtis buvo pakak
tinais dalykais dėl mandagio 
nudavimo raszto ir padirbimo 
peczėties isz ypatingai sutai
syto molio, o ne vienas ponas 
pamatęs Zubrickio iszdūtą 
rasztą^ atsiliepdavo: „rodos 
to raszto nerasziau, bet nega
liu sakyti, kad tai nemano 
ranka. — Po szimtą velnių ar 
gyrtas buvau, ar ką?!

Zubrickis pasirūpinęs viso
kio sztempeliavoto ir spaudį- 
to popieriaus, paveizdos pa- 
raszų ir peczėczių, priguliu• 
ežių, ponams starszinoras ka- 
raliszkų valszczių, vaitams 
lenkiszkų gminų, policijos 
urėdinįkams, Kauniszkam ba- 
joriszkam susirinkimui ir Var
nių Konsistoriui, iszdavinėjo 
žmonėms rasztus ženatvei, pa
sus ant vienų, dvejų ir trijų 
metų, reikalingas važinėjimui 

>po visą Maskoliją, rasztus liu- 
dijanezius apie atlikimą rek
rutuos, rasztus leidžianczius 
Lenkijos gyventojams uždar
biauti Maskolijoje, Senato pa
liepimų iszraszuė, pripažįstan- 
ežių bajorystę ’ir ant^ galo 
krikszto metrikus. — Isz pra
džios Zubrickis raszė savo na- 
mūse, bet pradėjusį žmonėms 
isz visų pusių plūsti, dasižino- 
jo apie tą vyresnybė, ir ėmė 
rasztinįką gaudyti, dėlto Zub
rickis nesiliaudamas darban- 
tis, pradėjo slapstytis vasarą 
po girias, o žiemą po jaujas ir 
tvartus aplinkiniu gyventojų, 
kurie savo raszėją valgydino 
ir nū policijos saugojo. — Ga
brys vadino savę Žalgirės po 
nu, kalbėdamas, kad nei vie
nas isz aplinkinių ponų netu 
ri taip daug mužikų, kaip ji
sai. — Tas nepaprastas žmo
gus apsivilkęs su nuplyszusia 
sermėga, su krepsziu ant pe- 
czių, panaszus buvo ubagui, i 
o ne garsingam rasztinįkui, 
todėl ir palicija suimti jo ne
įstengė. — Vieną kartą asese- 
sorius su kliuezvaieziais, gau- i 
dydamas Zubrickį, jį patį su- ’ 
tiko, bet matydamas einantį t 
vargužį, užklausė: oar girdi, j

žmogeli, ar nematei Žalgirės 
pono?“—- Zubrickis gi žemai 
pasikloniojęs atsakė: „ma- 
cziau, poneli, maeziau, — ką 
tik tas szelmis į tą giraitę įlin
do“. — Tą girdėdamas asse- 
sorius su savo gauja, įsigrio
vė į parodytą giraitę, o til tar
pu Zubrickis savo keliu nu
traukė. — Rasztinįkas ves
damas tokį klaidingą gyveni
mą, noris turėjo daug pažįsta
mų, bet nebuvo nei vieno 
žmogaus, kurs su j ūmi vargus 
dalįtų, dėlto Gabrys priskyrė 
savo draugę, mergaitę vardu 
Agnieszka, kuri drauge su 
Zubrickiu vaikszcziojo, virė 
jam valgyti, skalbė drabužius 
ir tarnavo. — Žmogus pritik
tas yra draugystei, todėl rei
kalauja prietelių, su kuriais 
galėtų pasidalįti laime ir var 
gaiš, nės tada laimė yra mei- 
lingesne, o vargas lengviaus 
pakeliamas. Tarp upės Mit- 
vos ir upelio Bebirvyczio bu
vo didelė giria, prigulinti Re- 
siainių storostystei ir ponei 
Kaiserienei, ten ūžė nūamžiai 
medžiai atmenantiejie senovės 
Lietuvą ir vaidėsi’ stirnos, 1d- 
sziai ir vilkai, kurių sostpyle 
buvo pelkė, yadinama Garsz- 
peikia. Tose giriose prabo- 
butės eglės ir senoliai vūsiai, 
savo szakų pynėmis dengė nū 
saulės ir lietaus, dėl to ežia 
įsigusztino Gabrys Zubrickis 
kuriam dailiai nukirsti kel- 
mai buvo skūmėmis, o svar 
blausioji jo rasztinyczia (kan
celiarija) talpinosi esaneziame 
Viduryje girios degutpeczije, 
kurs, nudrėbtas isz molio, isz 
szonų ir virszaus apdengtas 
eglių lūbais, buvo vieta dar- 
bavimo Zubrickio, i kuriam 
viražus pecziaiis užstojo akū- 
mę, o azaltam laike įszildytas, 
szildė rankas ir nedavė rasža- 
lame " užszalti. — Apart tos 
raaztinyczios reikalingi popie- 
rai įvynioti buvo į eglės lūbą 
ir į iszdubusį vūsį įleisti. — 
Prisiveizėkime raaztinįko už
siėmimui: — Pucziaraa įvėjo 
giria giedojo savo amžiną gies

mę ir ramu buvo tam užkam
pyje, atitolintame nū svieto 
klastų ir apvy limu. — Prie 
augszeiaus rain ! to degutpe^ 
ežio sėdėjo ir ras aė Zubrickis, 
vidutinio amžiaus žmogus jūd- 
bruvys, o norint 
vo ubagiszkai, 
kakta ir didelės J
rodė protą, o 
aiszkino pailgą 
tos vilties, kuri 
masina.

Ne toli degutd 
būrelis žhionių, 
kalbanczių, o 21 
baigęs raszymą 
peczėtį, atsiliepė: — Danie
liau eik szian! 
lę gana jaunam 
tinįkas pasakė: 4- nu brolau, 
turi ežia tikros bajorystės 
rasztą, daugiaUs neklausysi 
barabano ir kapitonas tavo

pasirėdęs bu- 
bet plati jo 

mėlynos akys 
dailus veidas 
ir netekimą 
nūs visą amžį

eezio stovėjo 
tarp savęs 

iubrickis pa
ir prispaudęs

Įėjus į bude- 
žmogui, rasz-

antausių neskaldys.
Su kapitonu dar nei szio 

nei to, bet tas szuns snukis 
zvodnasis ką tik man gyvas- 
ežio neiėzvarė ir dėl jo vieno 
turėjau isz kari u menės pa
bėgti — atsakė Danielius.

Eik kur tavęs nepažįsta ir 
gyvenk sveikas -— is^tarė 
rasztinįkas, padūdamas popie- 
rą Danieliui, kurs, įbrukęs 
Zubrickiui bumaszką į ranką, 
ir, pasikloniojęs, iszėjo.

Po to įėjo į budelę jaunas 
vaikinas, kurs pasikloniojęs 
atsiliepė: — asz atėjau pas 
tamstą ženatvei, raszto.

O dėl ko ponas neparaszo 
to raszto? — užklausė raszti
nįkas.
* Matai, dėdute — ponas 
mergaitės yra didelis paleis
tuvis ir. reikalauja, kad mano 
mylimoji pirmiaus nustotų 
dorybės, o paskui isztekėtų — 
ponuli, gelbėk mano Onytę, 
nū taip baisaus pažeminimo.

Gerai žinau tą paleistuvį — 
gumbą, o ne ridiką gaus! Kaip 
pravardė tavo pasavintos?

Ona Dulinskytė — atsakė 
vaikinas.

Zubrickis, paraszęs rasztą 
ir padedamas anq jaunikai-



vesk sveikas

jau atlikai?
ių Dievui — at

ežiui, isztarė: - 
savo Onytę.

Aezių, dėdute, aezių! Kiek 
reikės už rasztą?

Kiek gali — atsakė Zubric
kis, o jaunikaitis padavęs jam 
sidabrines 25 kapeikas, pasi
klotojo ir iszėjo.

Isz stovinezių žmonių vienas 
užklausė einantį vaikiną: o 
ką, brolau, ar

Atlikau, acz 
sakė paklaustas.

Tada pusamžis žmogus isz 
1 tarė: leiskite dabar man eiti.

— Eik, eik, sziądien ne per 
daug žmonių, visi atliksime — 
pasakė vienas isz būrio.

Vyras, priėjęs prie Zubric 
kio, atsiliepė: *

Ponuli, gelbėk nelaimingą!
Ko nori broliukai? — Klau

sė rasztinįkas.
Esu Dubinskis, žmogus po

no Nyrtuwto, kurio smarku
mas, o labjauS jo paezios vi
siems yra žiųomi. Paimtas į 
dvarą už berną, važiodamas 
isz Raseinių, 
kis tuszczius
nojęs apie tą ponas, skaudžiai 
manę kumuszė ir į kalėjimą 
užrakino, ket 
tojaus szimtą bizūnų įkrėsti. 
Žinodamas, kud toki prižadė
jimai visados
norėjau pasikarti, bet susi- 
mislijęs iszsikasiau per pama
tą ir pas tamstą atbėgau pra- 
szyti raszto buvimui Sziaulių 
paviete, nės ilgiaus iszlaikyti

■ negaliu.
Ar ten turi

Klausė Zubrickis.
Lūkės pai 

mano motyno 
norėcziau prisiglausti.

Vargszelis
rasztinįkas — asz tav dūcziau 

. pasą ant trijų metų, v 
gyventi visoje Maskolij 
popieros ka^ztūja už 
metus 1 rublį 45 kapeikos, o 
už tris metus 4 rubliai 35 ka
peikos.

į Gerai ponuti 
‘ gus užmokėsi 

bą kiek reikės?

pamecziau pen- 
naiszus; dasiži-

ndamas ant ry-

yra iszpildomi,

pažįstamus? —

•apijoje gyvena 
s broliai prie jų

tu esi — kalbėjo

metu, velijanti 
joje, bet 
kožnus

, asz tūs pin į- 
u, o ponui uždar- 

.— atsake Pų-

iAi'jflL k .7

Lietuvininku
binskis.

Rubliuką verta gauti.
Poneli, tik penkis auksinus 

turiu.
Užteks — pasakė Zubrię- 

kis, paraszė pasą ant atspau- 
dįto popieriaus ir pridėjęs pe- 
czėtį isztarė: nu, brolau — tu
ri pasą ant trijų metų, para- 
ežy tą ant vardo Kauno mies- 
czionio Jono Mykolo Dembs- 
kio sunaus; tūmi vardu ir 
pravarde turi savę vadįti, ar 
apsimįsi?

„Jonas sūnūs Mykolo 
Dembskio“, kalbėjo akylas 
Dubinskis ir priėmęs pasą, už
mokėjo pinįgus, o pūlęs po 
kojų Zubrickiui, szirdingai 
jam dėkavojo.

Su tūmi pasu gali vąiksz- 
czioti po visą Maskolija, tik 
nepadaryk nieko blogo, kad 
neįpultum į policijos nagus 
nės galėtu iszsireikszti mela
gystė, tada Žalgirės ponas pa
sitrauks į tankumyną, o tu 
kalėjime pavakariausi. Su
diev, brolau — tarė Zubric
kis ir naujai pramįtas Dembs 
kis savo keliu nuėjo.

Apsenęs žmogus, , pasisvei
kinęs su rasztinįku, kalbėjo: - 
Gabriuti, pasenįk dvejais me
tais mano vaikiną, kad galėtų 
nū rekrutijos atlikti. Sztai 
metrika, kurią gavau Varnių 
konsistoriuje, bet szykszna- 
pantis dvejų metų nbdatraukė, 
o atidūti vaikiną ant vargo la
bai gailiūsi. Tą pasakęs, se
nis padavė Zubrickiui metri
ką, katrą peržiūrėjęs, rasztinį
kas atsiliepė: — pataisyti tos 
metrikos negaliu, bet kad 
tamsta Laurynai nori, tai pa
darysiu naują sztempliavoto 
popieriaus, kasztūs rublį, o už 
paraszymą, taipgi rubliuką 
užmokėsi.

Gerai, brolau, du rublius su 
inagaryežioms dūšių, tik Gab 
riuti, padaryk gerai — kal
bėjo Laurynas.

Nu jau nebijok viską pri- 
gulineziai sutaisysiu, o para- 
szus kunįgo praloto Križa- 
nauskįo, sekretoriaus Vojna-

vieziaus ir arki vari j aus Soko- 
lauskio taip nudyrbsiu, kad 
tie ponai patys pripažįs savo 
paraszų tikrumą — isztarė 
Zubrickis.

Lauras, isztraukęs isz ke- 
szeniaus butelį degtinės, atsi
liepė ,-,buk sveikas Gairinti!“ 
užgėrė rasztinįką, kurs, augsz- 
tyn užvertęs bonką, gerokai 
isz anos patraukė, o pasakęs 
aezių, pradėjo raszyti.

Po valandos Zubrickis pa
davė Laurui naują metriką, 
o parnesztą isz Varnių suplė 
szęs, pasakė: „naudok svei
kas“.

Aezių, aezių broleli — kal
bėjo Lauras ir pasibiicziavęs 
su rasztinįku ir, padavęs jam 
du rubliu, iszėjo.

Po to dar keletas žmonių 
atliko reikalus, ir tos dienos 
darbavimas pasibaigė.

Dailiai pasipažindamas su 
Zubrickiu, įėjau į jo rasztiny- 
czią, kur, užsirūkę pypkius, 
pradėjome apie szįtą kalbėti.

Ar ne pajylgsta tamstai tas 
vargingas slapupo gyvenimas? 
— užklausiau rasztinįko.

Pripratau, poneli —atsakė 
Zubrickis — vasarą girioje tai 
karaliszkas buvimas; ten esu 
tikru ponu ir džiaugiūs viso
mis gamtos gražybėmis; klau
sau paukszczių cziulbėjimo, 
parplių kurkimo, ūžimo vėjo 
ir medžių, perkūnijos trenksmo 
ir sznabždėjimo krintanezių 
lapų — o visi tie atbalsiai, su
silieję į vieną iszkilmingą 
giesmę, panaszią Platono dąn- 
giszkų augsztybių harmoni
jai *) nudangina manę 
į anas nežinomas pasaulės, kur 
yra tikra laisvė ir visotina ly
gybė. — Žiemą, skursdamas 
po jaujas ir tvartus, truputį 
privargstu, bet pas Žalgirės 
poną trumpas yra szaltmetis, 
nės Grūdžio-mėnesije iszeinu 
isz girios, o pradžioje Kovo 
ten griežtu.

Ar ilgai tamsta žadi tokiu _ i___ —
*) Graikiszkas protineilis Platonas 

tvirtina, kad yra 70 dangiszkų 
augsztybių (sphėrų).

darbu užsiimti? ar nebijai į- 
pulti į policijos nagas? — pa
klausiau Zubrickio.

Gelbėsiu mano brolius var
gužius, koliai priklausys akys 
ir sveikata, policijos visiszkai 
nesibijau, nės aplinkiniai ūki- 
nįkai dengia manę ir tarp jų 
nėra Judosziaus— atsakė gi
rinis rasztinįkas.

Tamsta Zubricki, gana pri- 
siklausiai nū ateinanezių žmo
nių apie smarkius ponų ap- 
sėjimus su savo pavaldiniais, 
dėlto praszau apsakyti man 
nekuriūs girdėtus atsitikimus.

Pakakįsiu tamstos linkėji
mą ir nekuriūs lietuviszkų 
valszczių vargus apsakysiu, 
tik praszau szventomis dieno
mis buvoti pas manę; pasako
jimą galiu pradėti nū szios 
dienos.

Kada abudu su Zubrickiu 
iszgėrėm po malką degtinės, 
užsirukėm pypkius ir atsisė 
dom ant sūlelio, tada rasztinį 
kas pradėjo kalbėti.

(Dar neviskas)

Isz MBtti flim irtoji
— Žinios isz Shenandoah 

Szanandoris<yra vienas isz d i 
džiausiu lietuviszkujų koloni 
jų Amerikoje, tenai bus ši 
aplinkėmis lyg 8,000 lietuvių 
Jeigu j imsi patį miestą, ta 
tenai atrandame lietuviszk 
bažnyczią, didžiausią visam' 
mieste. Bažnyczia isz tikr< 
lietuviams yra ant garbės i 
pasigyrimo: su dviem boksz 
tais, skairiai raudonai ant pa 
veikslo plytinės dažyta, ap 
traukta, kryžiai paauksūt 
auksztai, auksztai eina padan 
gėn. Tame labai sulietuvė 
jusiam mieste yra daug didt 
lių lietuviszkų draugysezių 
yra 30 su viražu m lietuviszk' 
galiūnų su lietuviszkais pan 
szais; 10 didelių krautuvių v 
šokių daiktų; nekurie isz j 
yra tikrais magazinais; tar 
tų garsi lietuviszka pono T: 
boro mėsos pardavinė, ir kit 
lietuvio drabužių ktoma.*
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Try

Skalbtuvė lietuviszka. Du 
grabqriai. Keletas iszvažiotų
jų visokių daigtų ir apie de- 
szimtį, jei nedaugiaus, kitokių 
mažų biznierėlių, kurie vienok 
yra pavalgę d Anos. Kurpių 
ir siuvių lietuviszkų tenai ne
trūksta. Du geri jauni lietu
viai barzdas skuta, isz ko gy
vena, kaip geri biznieriai. 
Paskutiniame laike girdėtis 
tenai vis didesnį supratimą 
apie abelnai lietuviszkus rei
kalus. «Mitingai tenai esti 
pilni svieto ir darbsztumo. 
Kiekvienas tenai jau pradeda 
szio to jieszkoti ir rupintiesi. 
3 dienoje Rugsėjo labai dide
lė draugystė szv. Petro ir Po
vilo, kurios sąnarių yra arti 
400, labai stipriai sznekėjo 
apie reikalus „Susivienyjimo“ 
ir daugumu balsų nutarė prisi
dėti. Galima tikėtis kad sava
me laike paskirs ir jie pasiun
tinį Pittstonan ant 25 Spalio 
m. Volonczausko mokslisz- 
ka draugystė jau nutarė pri
gulėti prie ,,Susivienyjimo“. 
10 dienoje, szventėje vardo 
Marijos, karsztesni isz lietuvių, 
susiėję ant bažnyczios kiemo, 
susitarė 63 vyrai dėl pagarbi
nimo Marijos vardo, neszioti 
isz reiszkimą vardo Marijos 
ir negerti ir kitus visus lietu
vius kviesti prie „Blaivystės“. 
Gražu tai buvo regėti, kaip 
daugiaus neg pusė szimto su
ėjo lietuvių — jaunų ir gra 
žiu, isz kurių vieni jau nū 
daug metų, o kiti negerę nū 
užgimimo degtinės, riszosi 
naujon Blaivystės draugystėn, 
dėl paežių pasitvirtino ir kitų 
paraginimo ant taip lietu
viams reikalingos doros, kokia 
yra blaivumas. O kad ta 
Blaivystės draugystė dar jau
na ir nieko apie ją nebuvo 
garsinta, dėl žinios ir paveiks
lo visiems padūdu czionai tos 
gražiausios draugystės vires- 
niujų vardus: Jūzapas Vir
bickas, prezidentas (antraszas: 
West line str. 437), vice-pre- 
zidentas Mikas Markeviczius, 
Antanas Keidoszius sekreto-

cziojamą Volonczausko Drau
gystės.

— Edwardsville Pa. Musų

Liudkeviezius miestelyje yra jau lietuviszka 
Konstituciją^ pra- draugystė, kuri drueziai lai

kosi prie „Susivienyjimo^, o 
musų iszmanesni broliai ir

rius, Jūzapas 
kasierius.
szė, kad paraszytų kun. Žeb
ri s. Draugai Blaivystės vien 
balsiai nutarė dėtis prie „Su
sivienyjimo“ ir ketino tų drau- 
gysezių, prie kurių priguli, 
rinkti pasiuntinius Pittstonan 
negerianezius degtinės. La
bai butų gražu, kad negerian
ezius degtinės ir kitos visos vystės darbavimūse. 
draugystės, prigulinezios prie " 
„Susivienyjimo“ lietuvių, isz-

vs “X u* 
v I

Amerikos dėl rodavojimo v Forest City Pa. Rugsėjo 12 
apie svarbiausius reikalus. \ dieną vakare ant 7 Į valandos.

, Pel/esilas. ' ' A . - . . , .____ Ant szio susirinkimo ėmė 
Plymouth Pa., 10 d. Rugsėjo. gyvumą ganndaug kaip vy- 

Laikė Volonczausko skaiti- r,8ZM> taiP lr moteriszkų. 
nyczios draugystė mėnesinį vį30 ga^j° būti apie 4Q0 
susirinkimą, ant kurio, tarprjm<^n^H- Matyt, kad ežio- 
apsvarstymo daug dalykų, nykszcziai lietuviai yra labąi 
iszrinko deligatus į „Susivie- piūgeidus iszgirsti laikomas 
nyjimo“ seimą — Miką Alytą P^nfektas apie lietuvystę.. Irgi 
ir Paulių Staskevyczią, ir nu- n^ra dyvo, kadangi jau nū 
tarė apvaikszczioti kūiszkil- Pere’do meto yra sutvėrę savo 
mingiaus Daukanto jubilėjų lietuviszką parapiją, o jau 
28 d. Spalių m. (subatoje). šiądien yra pilnai užsimokė- 
Dėl geresnio sudavadyjimo 1$ už lotus dėl statymo bažny 
jubilįnių iszkilmių isžrinktas czį08dar parapijinėje ka
taro tikras- kamitetas beje: V. 80je Per ?00 dolerių. / 
Kalinauskas, P. Staskevyczia, Susirinkimą atidarė p. Pra- 
J. Vaznęlis, J. Petraitis ir Si- nas Dragūnas, szv. Jurgio 
mas Aly ta. Taipogi buvo draugystės prezidentas, pers- 
nutarta ir tai, jog ant ap- tatydamas atvažiavusius sve- 
vaikszcziojimo toki tik laisz- ežius dėl laikymo sznektų. 
kai nū tabtieczių bus skaito- Pirmiausiai pradėjo sznekė 
mi, kurie neužgavinėja nei ti kunįgas J. Žebrys, neseniai 
vienos partijos ar žmogystos, pribuvęs isz Lietuvos. Pas- 
žodžių sakant, nekelia jokių veikino visus lietuvius ir lie- 
vaidų, bet kalba vien apie da- tuves susirinkusius, ir labai 
lykus, turinezius sąryszį su džiaugėsi, jog tokiame men 
jubilėjumi. Tas pats bus ir kame miestelyje taip daug yra 
su sznektomis; kalbėtojui po |lietuvių. Pasakojo jis apie 
bausme atėmimo balso neva- 
ia bus kaiszioti į savo kalbą 

tokių dalykų, kurie užgautų 
tūlą musų tėvynainį, padidin
tų nesątaiką tarp musų brolių; 
abelnai kalbant tendencijisz- 
kos kalbos nesigarsįs per

antrą draugystę, po vardu szv. j du „polanderi 
Izidoriaus, sutvėrė, kuri aht( 
pereito susirinkimo 
prigulėti prie ,, 
mo“. t Taigi ir musų mieste 
lio lietuviai nesnaudžia lietu

nutarė 
Susi vieny j i-

savo kelionę. Kaip prityręs, 
tai ja ii ir Prusų lietuviai labai 
pradėję rūsztis apie iszlaiky- 
mą lietuviszįčos tautos; 

'labjausiai szįmet buvę sukrutę 
apie iszrinkimą savo lietuvisz- 
ko pasiuntinio į ciecoriszką 
seimą: Berods szį mėtį ne
nueidavę, bet ant tolesnio lai
ko galima viltis, jog Prūsų 
lietuviai nepaliaus apie savę 
dirbę, o tokiu bildu galės tu

rėti ir savo pasiuntinį. 1) 
Anglijoje būdamas niekur ne
galėjęs surasti lietuvių, nės 
szie... yra apsidengę . var

is“. Bet atva
žiavęs į Ameriką, aiszkiai pa
matęs , jog ežia lietuviai nebe
sivadina „polandereis“, bet 
atvirai prisipažįsta lietuviais. 
Apipasakojo apie vietas, lie
tuviais užgyventas, kuriose 
jam teko apsilankyti, jog lie
tuviai tveria savo parapijas, 
stato bažny ežias, prisiraszo 

i prie „Susivienyjimo“. To- 
dėlgi ir vietinius lietuvius ra
gino sekti gerai daranczįlis 
brolius ir gi niekad nepadie- 
kįti savo tėvynės - Lietuvos 
ir jos kalbos, bet visados su . 
visais lietuviais isz draugės 
dirbti kaip tėvynės, taip ir isz- ‘ 
ganymo veikai use. Užbaig
damas savo sznektą, pasakė, 
jog karsztai dirbsiąs dėl labo 
lietuvystės ir savo brolių lie
tuvių.

Po to sznekėjo kun. A. 
fyurW. Pirmiausiai nurodė 
ant musų. Si mano Daukanto 
darbsztumo ir jo karsztos tė- 
vyniszkos meilės. Tas žmo
gus, sakė, dirbo toje gadynėje, 
kada, apart kelių lietuviszkų 
tėvynainių, visi 
lietuviai buvo 
timtautiszkoinis 
mis) dulkėmis, 
kantas dirbo 
karsztai, pasz vesdamas visą 
savo amžių, tai’si pranoszystė- 
je regėdamas, jog ateis tas lai
kas, kada Lietuva džiaugsis jo 
darbais; dabar jo „Lietuvos 
istorija“, ran k rilsztyje likusi, 
yra jau spaudinarna per 
„Vienybę“. Reikalingą yra 
visiems j lietuviams isz vieno į 
dirbti tautiszkūse daly k ūse, 
jeigu norime, kad musiį lietu
vystės darbai augtų ir klestė
tų. Tą dalyką aiszkino isto- 
riszkais atsitikimais, I beje:

1) Galimi beveik pasitikėti, jog 
szį metą, mėnesyje Lapkrityje, kada 
bus naujas rinkimas, ir pasiseks į- 
gyti savo pasiuntinį į ciesoriszką sei
mą.

apszviestesni 
apsikrėtę sve-

(lenkiszko- 
Vienok Dau- 

dėl Lietuvos
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io
Prusai lietuviai . ____
je g. Kristui, tada tikt galėj 
savo nntpūliki 
isžVyti, kaip vi 
isžvieno dirbo; 
das XIII amži 
visus ’ 

si susivienyję,

uje, suvienyjęs 
Lietuvos kunįgaiksz- 

ežius, pergalėjo kalavijonius 
sylas Gudų, 

g privedė paveikslus, 
lietuvių buvo

ji* "suvienytas
Podrau 
jog kada tarp 
nesutikimai ir gaidai, tada Lie 

ir mažėjo; jos

ir mums yra 
reikalingas 

mus 
j e žemėje isz 
broliszkai su- 

rupiu- 
ežios lietuvystės

atmintis apie

per tiek amžių 
Ar ipes ženg-

Minsko ir t. t.

tuva silpnėjo 
neprieteliai jų 
drųskė. Taigi 
neiszpasakoma 
„Susivienyjimas^, kuris 
visus, svetimo 
sisklaid usius, 
pažindintų ir karsztai 
tusi apie kilau 
reikalus. Priį to darbo mus 
gali paraginti 
tėvynę, kuri musų boezių pra- 
boezių krauju 
buvo laistoma.
eime, sake kalbėtojas, į Su
valkų, ar Kaupo, ar Vilniaus, 
ar Grodpo, ar
lietuviszkas gubernijas, visur 
rasime pilekalnius ir 1 pilekal- 
nėlius, ant kurių musų prab<^ 
ežiai, gindami savo tėvynę 
ir jos liūsybę, praliejo krau
jų; žodžių, gal nerastume Lie
tuvoje ir žemės sklipelio, ku
ris nebūtų aplaistytas lietu- 
viszku krauju dėl tėvynės 
meilės ir jos apginimo. To
dėl ir mes turime mylėti savo 
tėvynę ir jos brangių kalbų, 
jeigu norime gyventi ir pasi
likti lietuviais. Kad szitų 
inierį pasiekti neatbūtinai rei- 
kių prigulėti prie „Susivien.“

P. ’Petraitis;, „Vienybės“ re
daktorius, aiszkiai, iszrodinėjo 
apie maskoli 
tuvoje.

szunybes Lie- 
Kaib lietuviams pra

kilnesniems visai užginta ir 
kąsnelį žemės nusipirkti; kaip 
jokios randavos urėdystės ne 
gali apturėti lietuvis mokįtes- 
nis; kaip lietuviams uždrausta 
spaudinti lotiniszkomis raidė
mis lietuviszkas knįgas ir lai
kraszczius; kaip baisiai yra — 
lietuviai persekiojami masko- Ito

f

lių už platinimą lietuvystės 
tarp žmonių; kaip katalikisz- 
kiems kunįgams nevalia atvi
rai pildyti savo katalikiszkas 
priderystes. Vienu žodžiu sa
kant, iszrodinėjo visas masko
lių nedorybes. Podraug taip 
gi nupasakojo, kad lietuviai 
nemiega: platinima tarp savo 
brolių tautiszkų apszvietimą - 
nors slapta tvėrių kaimiszkas 
draugystes beveik visose lie- 
tuviszkose gubernijose, plati
na knįgas ir laikraszczius, 
idant lietuviai, neturėdami sa
vo tautiszkų mokslainių, sziek 
tiek apsiszviestų, suprastų 
maskoliaus nedorybes ir pri- 
sirisztų prie savo numylėtos 
tėvynės — Lietuvos. Kadan
gi Lietuvoje visi lietuviai, 
nors taip baisiai persekioti nū 
maskoliaus, rūpinasi apie ge
rovę savo tėvynės, todėl mes 
lietuviai, gyvendame ežioje 
liūsybės žemėje-Amerikoje, 
turime iszpaskutinės rūpintis 
apie pakėlimų ' savo lietuvisz- 
ko vardo tarp svetimtauezių; 
turime stengtis uždėti parapi
jines mokslaines, o jeigu bus 
galima ir savo gimnazijų į- 
steigti. Vienu žodžiu tariant 
turime trusti apie savo tau
tiszkų apsiszyietimų. Tam 
dalykui gali daug pagelbėti 
„Susivienyjimas“. Todėl visi 
lietuviai privalome glaustis 
prie jo, tapdami jo sųnariais.

Silvestras Pauksztys, 
siv.“ kasierius 
jog mes visi lie 
prigulėki prie vietinių paszal- 
pos draugysezių, sekdami pa- 
veizdų svetimtauezių, isz ku
rių beveik nei vieno nerasi, 
kurs neprigulėtų prie kokios 
vietinės draugystės; tarp lie
tuvių gi yra prieszingai: retas 
priguli prie draugystės. Tai- 
posgi iszaiszkino, kokių nau
dų mes turime dėl savęs, pri
gulėdami prie draugystės, o 
kokių blėdį neprigulėdami. 
Toliaus sakė, tadgi, jeigu A- 
merikoje svetimtaueziai risza- 
si į draugystes vietines, o apart 
., • į visų draugysezių drau

„Su- 
iszrodinėjo, 

viai turime

gystę, tai yra į tūlų ,,$usivie- 
nyjimų“, todėl, jei mes kaipo 
tauta norime gyventi, ir isz 
musų kožnas lietuvis turi pri
gulėti prie vietinės draugys
tės, o szios visos draugystės 
prie visudidžiausios draugys
tės, beje: ' prie „Susivienyji
mo“. Tada tikt mes busime 
lietuviais ne iszjūktais nū 
svetimtauezių.

Antanas Petrusevyczius nu
rodė savo sznektoje, jog'Ame
rikoje neseniai prasidėjo lie
tuvystės abelnas judėjimas, 
tiktai pirm kelių \netv, o pir- 
miaus visi tunavo Jaut szkame 
nesupratime ir tamsybėje: lie- 
tuviszko vardo visai nebuvo. 
Todėlgi, jeigu sziądien mes 
norime iszlikti tautiszkai g.y 
vais ir toliaus savo darbų va
ryti pirmyn, privalome visi 
isz vieno dirbti, o szį darbų 
iszpildysime prigulėdami prie 
„Susivienyjimo“.

Antanas Pajaujis nurodė 
aiszkiai savo sznektoje, jog 
visas lietuvystės judėjimas be
veik priguli tiktai nū lietu
viszkų dvasiszkų vadovų; 
tiems priguli pasirūpinti apie 
uždėjimų parapijinių ir aug- 
sztesnių mokslainių, o turtin
gesni lietuviai ir nesigailės 
savo skatiko tų dalykų pa- 
ezelpti. Vienas, sakė, „Su
sivienyjimas“ be aukų (apie- 
rų) privatiszkų žmonių netaip 
greitai gali padaryti ko gero. 
Todėl nevien tiktai „Susiv.“ 
turi rūpintis reikalūse savo 
tautos, bet reikia idant visi 
pasiturintiejie lietuviai pas
pirtų tų dalykų savo privatisz- 
komis aukomis.

Pranas Dragūnas atsiszaukė 
į publikų, ar neatsirastų, kas 
dar galėtų pasznekėti •apie lie
tuvystės reikalus, bet niekam 
nesiradus, padėkavojo visai 
publikai už pasiklausymų ir 
svecziams atvažiavusiems dėl 
labo lietuvystės, uždarė susi
rinkimų.

Sveczias.

Sena gadyne ir 
szio laiko bedievyste. 
Seniai, jau seniai buvb tai gadynė 
Kada lietuviai mylėjo tėvynę, 
Gyveno vienybėj1, meilėje sutikime. 
Taigi linksmin szirdį musų szita žibia 
Į karę stojo visi kaipo siena, Į 
Vadovs drąsino aną kožną vieną, 
Laikė uz garbę mirti dėl tėvynės, 
Ėjo pats ant laužo, jei liepė žinia. 
Pirmiausiai eidamas meldėsi prie Die 

vo 
Praszė pagelbos kaipo savo tėvo, 
Kad jis padėtų prieszus pergalėti 
Ir savo gentis visus iszgelbėti. 
Norint jie tikro Dievo nežinojo, 
Bet tikėjimą visados dabojo. 
Nelaimėj4 szaukė perkūne dievaiti 
Bukie malonus, gelbėk lietuvaitį. 
Nors stabmeldiszkatn tikėjime buvo 
Ale toj viltij‘ niekados nežūva: 
Buvo jiems aiszkus tiesus kelias szita 
Kad yr po smerezia gyvenimas kitas 
Bet dar pažvelkim kas daros sžiądieni 
Czionai iszvysim bedievį ne vieną 
Szaukėntį žmogų su gyvuliu lygų, 
O visas tikėjimą iszmislas kunįgų; 
Nereikia Dievo, nereikia bažnyczių, 
N erei k kunįgų,nereik pamokslycziu 
Jai tik kunįgus visus iszžudįsiin 
Tada ant žemės rojų padarysim. 
Kiti užgina Christaus Dievystę, 
Apszaukia savo nedorą paikystę 
Jis į tūs niekus niekad netikėjęs, 
O visą pagaulę gamta iszperėjus. 
Negana kad kalbom prakeiktom nu 

sint 
Bet ir per laikraszczius nekuria 

garsini 
Nor visai iszraut isz žmonių dorybę 
Tada galėtų iszlioti piktybę.
Jeigu tas visas but neapszviestame 
Ir ta tamsybė butdaike aname, 
Bet sziądien, kad jau ir apszvies 

žmonč 
Turi iszminti isz Dievo malonės. 
Jei nemokįtas žmogus tai darytų 
ir tokias klaidas tarp žmonių platįt 
Tas viskas eitų pro ausis kaip vėją 
Sakytum jis yra iszproto iszėjęs, 
Bet, kuris stato savę iszmiiftingu, 
Daugel mokytu, kytru ir galingu, 
Didelę gėdą pats dėl savęs daro, 
Kad tokį truszinį sav į galvą varo. 
O Dieve brangus gelbėkie kiekvien 
Apsaugok kožną,kas daros sziądien 
Apszviesk iszmintį visų eretikų 
Diikie kantrybę dėl mus katalikų, 
Atsiusk malonę dėl visų lietuvių, 
Sugrąžįk ainis, kur buvo pražuvę, 
Suteikiu meilę, suteikie vienybę, 
Kad mes galėtum turėti stiprybę.

Hazleton 2 Liepos 1893 i
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(Tąsa).
Lygiu graudimu liepė popiežius iszriszti praėjusį sutari

mą Rygos kapitulas, su mistru ir kitais zokono vyresneisiais 
padarytą ant Lietuvių ir Gudų, nū kurių buvo pasiėmę viens 
kitą ginti, kurį popiežius rasdamas nevien neteisingu, bet ir 
paoju dėl Rygos bažnyczios ir jos vyresnybė lygia dalia gė-i 
dinanti patį Romos sūlą ir prieszinga įstatymams visūmenės 
bažnyczios ir vadindamas jį mazgu visokios nedorybės ir ne- 
labybės, ketėjo jūs tūjaus iszkeikti, jei jo neklausys. Vienu 
žodžiu toje gromatoje popiežius aiszkiai rodė brostviams Vo- 
kiecziams, jog jie turi arcivyskupo Rygos, kaipo savo vįsuvy- 
riausio valdžionio, klausyti ir jį gūdoti.

1318. Tūmi dar popiežius nekakinosi, kaipogi tą patį 
metą raszė antrą gromatą didžiūjui mistrui ir kitiems zokono 
vyresniemsiems tais žodžiais: ,,didei stebiūsi, jog svietas gū- 
dasi man apie tą patį, apie ką gūdėsi mano praėjunams, jog 
jus nemindami ant įstatymų savo zokono, liepenczio anttūrėti 
liūsybę Bažnyczios ir perkriksztų, neužlaikote ir nesaugojate 
įsakymų popiežiaus tame kraszte, kuriame buvo pražįstanti 
bažnyczia ir beklestanti tikyba; dabar mets nū meto didyn 
vien gaiszta, dėlto vien, jog jus su kuningais ir perkriksztais 
nežmoniszkai elgetiesi ir savo baisia neteisybe gandinate ne
vien Rygos bažnyczią, bet ir kitas Padaugavyje ir Parusnyje 
esantes, kurioms piles ir valszczius prigulinezius plėszate, ku- 
ningus mokytojus, kurie tenai platina Dievo žodį, novijate, 
žudote ir laukan varote. Noris mano praėjunai, už vis Boni- 
facius VIII ir Klemensus V, kaip įmanė rūpinosi tenai pla
tinti tikybą ir pakajų krikszczioniszką, vienok jų veiki gilti
nė ir kiti lycziai neleido tokiam norui įvykti. Mes dabar 
apie tas neteisybes iszsijautoję, isz visos musų galės rūpinsi
mos surėdyti reikalus bažnyczios Padaugavyje ir Parusnyje: 
todėl įsakom didžiūjui mistrui ir kitiems zokono vyresniem
siems kaipo aiszkiai žinantiems krasztą ir jo reikalus, ateiti į 
Romą ir nusiteisinti nū tų visų nūdėmių, dėl kurių yra ap
skųsti, o tūm tarpu piles ir valszczius arcivyskupui Rygos ir 
kitiems kuningams padarytas tūjau sugrąžįti, jei to neklau
sys, ketėdamas patį mistrą su visu zokonu iszkeikti”.

1319 1320. Tai girdėdami kryžeiviai nusiminė ir aiszkiai 
regėjo, jog jiems ilgainiu doros nebus. Todėl didysis mistras 
giedėdamas pats popiežiui vaidintiesi, ėmė lugoti Joną, viesz- 
patį Czekų, idant jis su popiežių sutaikintu, o tūm tarpu nu
siuntė jam pagal įsąkymą 30,000 markų arba svarų sidabro, 
tai yra donį Pamarės kraszto, kurį buvo Lenkams neseniai 
atėmęs. (6) Tas gal būti: kaipogi tū kartu popiežiai įna- 
maudami Prancūzų žemėje, Avinijone vargingai gyveno ir 
neturėjo kūm misti, darau imliojo kartais paprokus, jei ne 
patys popiežiai, tacziaus jų tarnai: kaipogi minavota nauda 
lygia dalia užtarimas Czekų vieszpaties didei maczyjo sziūmi 
kartu dėl kryžeivių, ir tas pats popiežius, kurs pirmu savo 
gromatose jūs graudino, dabar jiems nevien patvirtino zoko
no lėcybas ir visus valszczius ji| rankoje esaneziųs, bet dar ir( 

paczią pilę Dinamindofi jiems sugrąžino. Kryžeiviai tūmi 
dar nekakinos, bet kūdidesniai dar stiprinos: kaipogi atei
nantį metą padarė su Venceslau, Mozūrų kuningaikszcziu, 
kursai kaip iki sziol su jeis kovojosi, dabar susitaikino ir pa
siėmė su Lietuviais nebebendrautiesi ir jų per savo krasztą į 
kryžeivių dalykus traukti nebleisti, kryžeivių rubežiaus sar
gus globti ir reikale jūs szelpti, įsigrūdus kokiai Lietuvių 
kariaunai,, kurios negalėtu pats nuramdyti, ketino jam kry
žeiviai taikinėti ir iszvieno su jūmi netikėlius kariauti.

1321. Vienok kryžeivių nūpūliai, kaip regėjom virsziaus, 
Žemaicziūse buvo didei jiems skaudus, nū ko nebstengdami 
nei atsikelti ir nebspėdami jau vieni patys Lietuvos galybes 
beramdyti, ėmė vėl nū popiežiaus talkos lugoti, kursai pa
klausęs jų pradėjo visą svietą ginklūti ant Lietuvių ir Žemai- 
ežių, idant jūs kaipo netikėlius tolesniai gaiszintu: kaipogi 
iki szioliai atnaujinamos kas metą karės, kurių ynas siekis 
buvo terioti, drevėti ir deginti tūlas ėrytis ir piles dėl apkrik- 
sztyjimo ir nujaukinimo netikėlių Lietuvių ir Žemaiczių, nie
ko gero nepadarė. Noris siuntinis Lenkų pas popiežių nu
leistas, rasi nū Lietuvių įmokįtas, visaip norėjo jam parodyti 
nereikalingumą tos karės į Lietuvą telkamos, bet popiežius 
geidė naują kryžiaus kelionę tenai skelbti, užvis, iszgirdęs 
paskui baisų nūkritį kryžeivių^Zemaicziūse, liepė tūjau Do
minikonams Tautonijoje, tai yra Magdeburge, Regensburge 
kūveikiausiai telkti krikszczionis ant pagalbos kryžeiviams į 
Padaugavį ir į Parusį traukti; jei tūli rastųsi toki, kurie dėl 
ligos arba grynumo negalėtu patys žygauti, galėjo piningais 
ar kitu kūm kryžeivius szelpti ir tūs paežius atpuskus pelny
ti, kaip ir tiejie, kurie patys keliavo tenai kariauti.

Popiežius senu įpratimu nevien atpuskus 
kurie kryžiumi apsiženklinę keliavo, bet dar 
užtarimą jų tėviszkes ir turtus, o degintojus 
dvasiszką lūmą, tenai keliauja 
iszkeikimo iszliūsavo.
priežius rūpinęs tikybos platinimu toje szaly, 
kartu:

žadėjo tiems, 
paėmė į savo 

ir abidytojus 
iczius -nū

Senįai jau bebuvo taip szirdingai po- 
e, kaip sziūm 

kaip tūmi dar nekakindamasi užteikė tulus kunin- 
gaikszczius ir jo mylistas urdindamas jūs, idan^ iszpildytu sa
vo apžadus ir poviziu kitiems butu, linkėdamas jiems garbės 
ir žadėdamas savo globą.

1322. Kaipogi tą žiemą pradėjo senu įpratimu meldžio- 
nis Teutonijoje sutelkti, į Parusnį tvinti, kūrins vedė kunin- 
gaikszcziai ir jomylistos Silezijos, Szvabijos ir Reno su didū- 
mene Czekų, kurie susitarę gulo visųpirma į Žemaiczius į 
Vaigių apygardas, kuriose lėbavo praėjusį metą, teriedami ir 
drevėdami, patį Vaigių szventąjį liekną su sžventenybėmis, 
vienkartu su artyma pile vieną naktį sudegino, o gyventojus 
nugalavo. Rytą metą meldžionys traukė į Raseinių apygar
dą ir tenai Eirogalos srytį baisiai baisesniai nuteriojo, 
brangią dėl Lietuvių: kaipogi tenai, kaip virsziaus minavo- 
jau, buvo rumaą paties vieszpaties. Paskui me džionys apgu- 
lo Bistenės pilę ir pradėjo tenai griautiesi su dide narsybe, 
bet ir įgulė gynėsi su neapraszoma kantrybe:
žeivių ir meldžionių, ropojanezių ant mūrų, grūdo žemyn kul- 
vertiniais, katrūs Žemaicziai savo žardkartinėmis ragotinėmis 
maustė, nės jū narsesniai Vokiecziai grūdosi, jū kantresniam 
Žemaicziai turėjosi. Nakties muszą bepertraukė Žemaicziai, 
noris iszgelbėjo tą dieną pilę, vienok rytą metą nebvilėsi bes-

8) Dlugoez p.' | •

s vedė kunin-

didei

szinitais kry-



Lietuvininku
su į bingusiais neprieteliais, kaipogi retastengti grumties

bebuvo pilėje vieną kartą žeistu: visi ne jau opose, bet krau- 
. j ūse žl ugėjo.

tarė iszsiųsti tris vyresniūsius savo pas kryžeivius, ketėdami 
jiems pasidūti, jei jie leis žinią nusiųsti Gediminui, didžiūjui 
Lietuvos kuningaikszcziui, idant jis nerugotu ant įgulės, jog 
jie isz nedrąsurno ar trapumo pilę įdavė neprieteliui. Pa
klausė tū kryžeiviai ir Žemaicziai nuleido žinią pas Gediminą. 
Bet tūjau įgulė ar susigėdusi, ar nusigandusi, jog taps Vokie- 
czių vergais, prisiekė pirmiaus visi yrose pilės užsiriausti, ne
kaip Vokiečiams vergauti, dar ir pilės kryžeiviams nedūs. 
Kas apraszys, su kokiu įsiutimu metėsi tai pajutę kryžeiviai 
ant pilė^, negi tas aitras su kokiu tenai įgulė gynėsi. Kry
žeiviai, kas buvo degamas pilėje, uždegė ir ropojo kūnais Ba
sųjų ant mūrų, o įgulė, kraujais sužlugusi ir liepsnomis apte
kusi, manksztino opas, laidydama deganczius rąstus, szimtais 
neprietelių grūdo į griovius, o ant tolimesnių vyliczias it ak
menis ir kruszą bėrė. Noris kryžeiviai buvo jau pilės ravus 
savo kareivių klinais užkimszę, vienok dyko kaip įmanu į pi
lę įsigauti, bet jū drąsesniai pūlė, jū veikesniai parovė rusta 
giltinė. Rados ir tokių meldžionių, kurie priesz tokę įgulės 
kantrybę per liepsnas ir ragotines buvo jau antsigrudę ant 
paežių muro krantų, bet ir tiejie parverti ragotinėmis nū įbin- 
gūsių Žemaiczių ’
atvėjų atvėjais tokius Vokieczių atpūlius ir regėdama ant ga
lo, jog neprieteliai neįsilauž į pilę, kušti (atsigauti) pradėjo. 
Tūm tarpu Gediminas gavęs žinią, su stipria kariauna skubė
jo įgubai pagelbon, kurį jutę kryžeiviai ateinant nebdrįso pi
lės bevėtravoti ir palikę griovius savo kūnais užverstus, lig 
Gediminui neatėjus szalyn prasi traukė, 
viai kitas pilei 
apent atėmė.

Gediminai pergalėjęs, kaip regėjom,
vyje Gudus, d f ,bar atgręžė savo nepergalimą kardą į Parusnį 
ir saulėlidį: kaipogi su viena kariaunos dalia atėjo Bistenės 
pilę iszliūsūti, su antra gulo tūm paežiu laiku į Padaųgavį. 
visųpirmu į Toropato pilę varu įsilaužęs, visus brolius ir pa
tį vyskupą, kjurs nenorėjo valdžios arcivyskupo Rygos ant sa
vęs iszpažinti, nugalavo, o paczią pilę ir vietovę su žeme suly-. 
gino. Tą patį padarė Gediminas su Keremjos pile, kurioje 
3,000 įgulės iszkirtęs, kur užėjo, ten rustą dieną visose pusėse 
darė: kaipogi ko kardu nenuveikė, tą ugnia gaiszino, sako, 
paežių bažnyczių daugiaus nei 50 jau sudeginęs, jau sugrovęs, 
visur teriedamas ir drevėdąmas, nepasiekamą grobį griejo; ant 
galo apvertęs mažne visą Padaųgavį į rustą tyrą, daugiaus 
nei 5,000 vokĮeczių ir kitų perkriksztų į Lietuvą parvarė. 
Tūm paežiu žygiu kiti Žemaiczių pulkai į Dinamindos pilę 
įsilaužė. (7)

1323. Taip Gediminui bedraudant Vokieczius^Padauga- 
vyje, nū vakarų pradėjo plūsti naujos gaujos, meMžionių, su
keltos popiežiaus balsu isz Teutonijos ir Czekų,' kariauti ne
tikėlių Lietuviu; atvedė tas gaujas į Parusnį karvedžiai Žiu- 
nenberg ir Egerberg su didūmenės daugybe, su kuriais kry
žeivių mistras susinėręs, gulo visūtinai į Lietuvą. Nės atsiti
ko tą žiemą taip baisi speigą, jog nevien vaisių medžiai, bet 
paezios girios vietomis pavasarį nebiszsprogo, pati ŽemaicziiĮ 
jura per 15 mylių užszalo nū paszalio (kranto) taip, jog isz 

r Į

1) Koz«bue i’reu». Įaelt. Geech. T. 11. k. 19. . |

Rytą metą tai matydami, įgulės karvedžiai su

kalvertiniais žemyn ritėjo. Įgulė, atrėmusi

Buvo dar kryžei- 
s užėmę, bet jas Lietuviai tūm paežiu žygiu

kai ne ir Pad auga-

Danijos į Libeką galėjo pė^ti jura ateiti, meldžionių gyvuliai 
ir patys nepratę į taip baisias speigas, mažne visi iszstipo, nie
ko gęro nenuveikę jau Parusnyje jau Lietuvoje. Vienok 
Lietuviai ir Žemaicziai apszarmavę, ir tokiose speigose karia
vo ir savo liūsybę gynė nū smurtų neprietelių kitoje szalyje. 
Kaipogi tą patį metą Pleskavionys Gudai, nebgalėdami nū 
Danų atsiturėti, kurie jų krasztus gaiszino, atleido siuntinius 
pas Gediminą pagelbos lugoti, kursai jų paklausęs iszleido 
jiems į talką Davėtą, kartinos pilės kamendotą, su stipria ka
riauna Pleskavionims, tasai karvedis visą Igumių krasztą, už 
vis apygardas Revelio arba Danų pilės baisiai baisesniai nu- 
teriojo, kur vien užėjo, ten drevėjo ir plėszė vis, kas vien va
dinosi krikszczionių, tas kniužo nū smurto kardo [bingusių 
Lietuvių, kurie senu įpratimu ko neveikė kardu, tai ugnia 
gaiszino taip, jog visame kraszte vienur degėsiai, kitur pilių 
yros ynūse tyrūse rioksojo, trumpai sakant, apvertęs vis į ak
menį ir vandenį daugiaus nei 6000 krikszczionių su neapsa- 
kamu grobiu parvarė į Lietuvą. (8)

Tūm talkinėjimu Pleskavionims Lietuviai įsipainiojo į 
karę su Gudais, tarp kurių Naugardionys ar didžiūdamiesi 
savo turtais, ar jurdinti nū kalavijonų, apskelbė Lietuviams 
karę. Tūjau Lietuviai baisiai nuteriojo tūlas Naugardionų 
kraszto srytis, už vis didelei baisiai grūmėsi paupiūse Lova
tos, vienok naugardionys pergalėjo Lietuvius ir jų pilę Ustiu- 
gą užėmė, bet tūjau apent sąndaras padare. (9)

Kitoje szalyje Žemaicziai, tūm paežiu laiku gavėnėje įsi
laužę į Klaipėdos pelę, nevien gyventojus iszkirto, bet ir patį 
miestą su laivais sudegino, vos nevos murinėję pilėje kryžei
viai užsirakinę beužsiturėjo. Tūmi paveikimus įdrįsę, traukė 
tūjau su viena dalia į Nadraują, su antra į Samėją, kurioje 
didei baisiai, užvis Vėliavos apygardas, nuterioję, su nemažu 
grobiu namon grįžo. Tūm tapti Taplanpilės kamendotas, 
norėdamas grobį iszkratyti, ėmė jūs vyti, kūrins panokęs į 
į kruviną muszą isztiko, bet pats kamendotas su meldžionių 
daugybe tenai galą gavo. (10)

Minavojau virsziaus, jog Mozūrų kuningaiksztis Vences- 
laus buvo sąndarą padaręs su kryžeiviais ir pasiėmęs jiems 
Lietuvius kariauti, su kuriais pirmesniai sąndarą padaręs pas- 
kūjo laikyti: todėl dabar Gediminas, norėdamas sudrausti 
Venceslavą, jog sulaužė sąnadaras, pirmu padarytas, iszleido 
tą patį metą karvedį Davėtą su didei stipria kariauna į Mo- 
zuriją, kursai įpūlęs dieną iszauksztinimo S. Kryžiaus dienoje 
į Dobrinės srytį, geizdamas tenai apmauda, 8000 svieto iszkir
to abiejos lyties, kuningus ir zokoninkus pas altorius baisiai 
baisesniai nuzurdojo, o į patį miestą Dobrinės įsilaužęs 2000 
gyventojų nugalavo, daugybes kaimu iszgaiszino, daugiaus 
nei 10 paežių bažnyczių jau suardė, jau sudegino, paežių im
tynių 9000 apvergė. Palikęs tenai smarkus pergalėtojas rus
tas yrąs ir degėsius ynūse tyrūse beroksant, persikėlė su savo 
rinitais pulkais per Drevenso upę į Kulmiją. Czia vėl vie
ną barą nuteriojo ir gyventojus iszblaszkė. Ir taip tatai pu
santrų metų Lietuviai ir Žemaicziai, kariaudami atlaikė dau
giaus nei 20,000 krikszczionių ir antra tiek jų apvergę, par
varė į Lietuvą. Tūm žygiu Lietuviai taip baisiai įgrobė Mo- 
zuriją, jog per kelis deszimtis metų negalėjo atsigauti isz tyrų.

8) Kojalowlcz hist. Lith. T. 1. p. 1. L.
9) Karamzin T. IV. k. VI. 8. 136.
10) Dueburg c. 336.

(Toliaus bus.)
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8-tas Seimas.
Praneszu visiems Susivieny

jimo sąnariams, jog szį mėtą 
isz Dievo apveizdos 25 dieną 
Spaliu (Oktobriaus') bus lai 
komas seimas Pittston‘e Pa. 
Todėlgi meldžiu visų lietu
viszkų draugysezių, kaip pri- 
gulinczių prie Susivienyjimo 
taip ir norinezių prigulėti, 
iszrinkti ant artymiausio savo 
draugysezių susirinkimo (mi
tingo) jeigu ne du tai nors po 
vieną delegatą ir tojaus apie 
iszrinktus delegatus praneszti 
į laikrasztį „Vienybę“.

Draugystės, kurios negali 
įstengti (iszgalėti) siųsti dele
gatų į seimą, gali savų 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 ii 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 25 die
ną Spalių lietuviszkoje baž- 
nyczioje bus iszkilmingai lai
komos Szv. Miszios lygiai ant 
asztūniuy ant kurių turi susi
rinkti visi delegatai. O pusė 
po devynių prasidės seimas.

tuning as A. Burla
S us iv ien y j i nio prez identas.

Visu laukiama „Lie- 
tuviszku Dainų isz 
visur surinktu“ knin-
ga jau iszejo isz po 
spaudos. Kas kokiu 
dainų norės, visokiu 
del savęs ras pusi, yra 
496 preke exempt 
$2.oo.

J. Pauksztys.
Taipogi jau yra gau
namos sekanezios

e

kningos:
Pekla‘ir giesmės. Ponas ir 

mužikai, Arielka yra nudai.

A
Kningos

pargabentos isz užmarės: |
Maldų knįgos,

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

Senas ir naujas Aukso Altorius >2.25 ir 2.75c. 
Garbe Diewuj ant auksztybės „ „ „ >2.00- 
Balsas Balandėlės 1.25c., l.JOc. ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kanticzkos ' ,, 75c.
150 Psalm u Dowido karaliaus ant

paveikslo kanticzkų 75c.

Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vieszpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno įstatymo „ „ ,, °
Gyvenimas Marijos ,, „
Menuo Szwencziausios Marijos Panos 
Sopulej Motynoe Dlewo ,, „
Kvangelijoe be apdarų 75c., o su apdarais
Gywenimaj 8zwentuju, ant visų metų kožnoe 

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

Gyvenimas szv. Benedikto kabro „ 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente

įvairios dvasiszkos knįgos, 
Eillotea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokllis Szventųjų ,, ,, , „
Iszguldlmas metiniu szwenczlu 

labai naudinga knlngelė 
Mokslas Rymo kataliku 
Kas yra grlekasl 
Nekaltybė „
Vartai dangaus
Garsas apie bajsybes Dlewo 
Raktas j dangų ,, 
Didžioji nedėlla „
Kaip Sumeniją nuspakaj|tl 
Vadovas j dangų „
Prlslgatavojlmas ant smerczlo „ 
Draugija dėl duszių „ ,,
Lletuvlszkos miszios ,, „
Zina apie gydymą ligų knno ir 

duszlos, apie Liuterį ir Kalwina
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.

Istorija Lletnvos „ ,, ,, 50c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c.
Apiinkrasztis kun. Petravycziaus | Vilniaus ' 

džiakenystėe kunlngus 1870 m. ,, 10c.
Už ką mes lenkams turimejiutl dėkingi arba 

nedėkingi, graži kn|gutė kurioje apraszyts 
visi musų prietikiai su lenkais n& pat

krlkszto Lietuvos 5c.
n

Vytautas didis Lietuvos kun|gaiksztle 
Apie senovės Lietuvos pilis ,, 
„Auszra" keturių metų puikiose apdar&se 

po >1.25 kninga, visas perkant 
Knįgos poetiszkos. 

Senkaus Jurgis . ,, ,,
Vltoliorauda, puikus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
D&nelaiczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas 
Tėvynlszkos giesmės 
J&kaunos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės

Pirmutinis degtinės varytojas pulki
Apysakos.

Palangos J uze, linksmi skaitymai „ 
Kas teisybė tai nemelas puikios apysakėlės 

Isz lietuvių gyvenimd 
Pajndįkime vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrijottszkojo dvasėje pagal 
vengrlszką pono A. isz B. autoriaus ' 
knjgutės „Kas teisybė tai ne faielas 

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

Moksliszki rankvedžiai ir 
kitokios knįgos 

Lietuvlszka Gramatika paraszyta 
kun|go Mikolo Miežinio 

Abėcėle ,, ,.
Elementorius lietuviszkas „ 
Kninga dėl Iszsimoklnimo rokundų

Kninga dėl iszsimoklnimo visasvletlnėe kalbos 15c. 
Apie buwimą Dlewo ,, }
Grlesznlnkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie trusą 
Talmudas ir musų žydai 
Bzkala su kalba ,, 
Prleszauszris „
Kaip (gyti pinigus ir turtą 
Girtybė 
Genių dėdė, graži pasak n tė kur iszrodyta, 

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

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

Visokį Abrozėllal su maldelėmis po 5 centus.

H
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I ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev,. A. Burba 

4.00c. Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 

35Ci Shenandoah, Pa. kasztuja $loo. .
1.25c. 

■ 15c. 
10c. 
5c. 
5c.'

ioc. Patronas (advokatas) provų. Oilisai: 
McAlarney Block, Plymouth, Pa. 

komedija 10c 15 S. Frankin St., Wilkes-Barre, Pa.

40c.
20c.

2
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25C.

Uždėjęs kromą Pittstone, parda
vinėju viską kfimi pigiausiai.

25c. I Tam.’ Pauksztis.
□np I ? i

15C.123 N. Main str., Pittston, Pa.
25c.

20c.

50c.
30c.
15c.
«5c

10c. 
15c.
5c. 

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

Vyrai! vyrai!
Kurie norite gautie katalogą lie* 

tuviszkų knįgų ir parsisiųsdinti sav 
■ Į laikraszczius ir knįgas isz Tilžės, tai 

raszykite ir pinįgus siųskite *pas Mo
tiejų Noveskį, o greieziausiai aptu
rėsite, ne taip kaip kurie yra siuntę 
pas vokieczius, nft kurių nieko yra 
negavę daugelis. Norint gautie ka
talogą, reikia įdėti į groin a tą marke
lę pacztavą už 5 centus.

Jo adresas toks:
Lietuviszkų knįgų prekystė.

Mathias Noveski.
TILŽĖJ E-TILSIT

Nu Szv. Jurgio draugystės isz 
Shamokin priėmiau į „Susiv.“ kasą 
$28,54) — Pavieniai prisiraszė Petras 
ir Jūzas Kalvaicziai.

Pajieszkau dėl stokos sveikatos 
gero žmogaus su $400 dol. už part
nerį Saliune; tik vienas — Lietu- 
viszkai-—lenkiszkas tam mieste; ge
rą biznį varo, barbai gerai eina.

Adresas: 644 N. Main Str.
New Britain Conn.

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

1.25C.

75c.
10c.
40c.

50c.
15c.
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10c. 
50c. 
20c. 
30c.
20c. 
35c. 
20c.
5c. 

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

10c.

1.00c.

Žlponas bei žlponė 
Žirgas L* valka*

50c.
25C.

Goldschmiede str. 8 GERMANY.

25 ct.
20 ct.

(1.00 ct. 
$1,00. 
20 ct.
30 ct.

ŽOCNOS SPAUSTUVES.
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Ž^malczių 
paraszytas Slmano Daukanto, gaunamas už 1,00 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „ 1,00.
Europos Istorijasu žlamlaplals 50 ct.
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczių Motiejus Valanczlaiiskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szios gadynės 
Aplėks Dlewo ,, ,, ,, ,,
Aukso Verszls, labai pulki drama „ 
Boleslawas arba antra dalis Genowefoa
Du pujkus apraszymaj apie nedorybe žydo | 

ir piktų augynlmą wajkn ii ' ii ' >1,00. 
Uistorlje gražios Katrnkos Ir joe wysokl stay, 

tyklmaj ,, ,, „ ,, ,, 10 ct.
Historlje apie gražų Magelona, duktery kara

lius isz Neapolo ir apie Petra karejwl 40 ct. 
Uistorlje isz iajko Francuzkos wajnos Afri

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

Lietuvio Sapnas 50c. 
Jurgis M Įlosiąwakis „ „ 80 ct.
Juozapas Konluszewskis arba kankinimas 

Unijotu po waldže maskolaus , 50 ct.
Konstytucyje del darbininku ,, 10 ct.

pustelnlko ]|araszytas del pujktu 
i, ,, „ 75 ct.

Nevienas laiszkas atėjo į „Vieny
bės” redakciją su užklausymu apie 
„drukavojamą” mąsziną. Pakakin
dami savo tautieczių praszymus 
„Vienybės” iszleistuVė padarė sutar- 

‘isu The Crandall Mine Co.,

Namelis
Lletuwnlku

Nedorybes Rymo Ciesoįriu, historlje isz Iajko 
ponawojimo Nerono ,, ,, ,,

Pujkus apraszymaj tikru atsytlklmu Isz 
wajnps 1863 metu ,, ,,' „

Prawadnlkas angelskos kalbos neabdar. 
, o abdarytas
Pujkus apraszymas apie Lietuvą
Klnalda Rinaldlnaa ,, ,,
Benowes apraszymas apie Duktery Pilypo

Karejwlo „ „
Sumyszymas arba bajme tūry dydeles akla 

Tykra tejsybe isz Suwalku gubernijos 
Szwleaa Dlewo „ ,t 
Tltkus Persų Karulius, 
Užsystanawlk ant to geraj 
Witaslr Korynna historlje Isz iajko 

klojimo Bažnyczios B. per Deoklecljana 95 st.
» »

ii ,

it

80 ct. 
czesu 
40 ct.
>1,00 

>1,25. 
>l,o0.

>1,50 ct.

n ii so ct.

>>
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15 Ct
65 et.
25 ct.
50 ct.

perse-

Groton’e, 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- 

o

jainą” masziną geriausuf fasono, ku-

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

The CRANDALL MACHINE Co.,




