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Lietuvoje nėra jokių pub 

licznų draugysezių kaip tau- 
tiszkų, taip ir labdaringų bei 
pagelbinių nedėl (o, jog jos te
nai nereikalingos, 
vientaueziai, 
uždėti, bet, 
jiems apie tai neJūda nei isz- 
sižioti, laikydamas kiekvieną 
eusiriszimą žmonių keųkentį 
įvykdinimui jo nedoriems 
plianams, tai yra amžinam su- 
maskolinimui ir isznaikini- 
raui musų tautos.

Antra, Lietuvoje nėra bu 
tinai reikalingos pageliu nės 
draugystės, nės tenai 
kiekvienas turi 
arty mus arba sziaipjau gerus 
prietelius ir pažįstamus, kurie 
jį, nelaimei užpūlus, pagelbės, 
suszelps; o jeigu 
turėtų jokios gitui 
siszaukus jam į savo vienže- 
mids, nepaliks jo balsas be at
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sų szauksmą ir dar sunkiau 
pribūti mums su pagelba. Vi
si gi szvieži atėjūnai isz viso-

arba musų 
nesirūpina jas 
jog maskolius

beveik 
iminaiezius

kuris ir ne- 
nės, tai at-

mids, nepaliks jo 
garsio [ ėko J, ir pustariejie ne- 
dūs jam sunkiai
bet padūs Jtjroliszką ranką.

Kitoks dalykas
mes į ją atyažiūjame, palikę 
tėvynėje visą tą, prie ko žino 
gus yra gamtiszkai prisiriszęs 
su kunu ir duszia, kas gali 
mus užtarti, gelbėti;
musų yra viskas svetimu, ne
pažįstamu; lygia dalia ir mes 
patys esame dėl daugumo 
czionykszczių gyventojų nela
bai pageisti svecziai, nės jie 
mato mumyse tūs, kurie pa
daugindami gyventojų skait

vargti, žūti,

Amerikoje:

ežia dėl

giszką būvį, sumažina darbo 
mokestį, užima tūlas apigerias 
vietas etc. Todėlgi užėjus 
kokiai nelaimei, negalime ti
kėtis nū jų jokios pagelbos; 
ant galo, jeigut ir galėtume 
to viltis, bet nemokėdami to 
kraszto kalbos, nežinodami į

galėtume

tume isz to pasinaudoti; o at- 
siszaukti į tėvynę, į savo gi- 
minaiezius ar veltas dalykas, 
nės anie nū musų perdaug to
li, neveikiai gali iszgirsti mu-

visaip

nieko neturi su mumis visoti- 
no, jie dedas prie savo žemio- 
nių, rūpinas apie savo reika
lus ir tankiai dar mus perse 
kioja, neapkenezia, 
pravardžiūdami.

Todelgi, idant užbėgti ir 
iszvengti aukszcziau minėtus 
nesmagumus ir negerumus, 
ir maždaug pripildyti stoką, 
kurią datyrėme persiskyrę su 
tėvyne, privalome kiekvienas 
prigulėti prie kokios nors 
draugystės, kuri rūpintųsi apie 
mus užtikus tūlai nelaimei. 
Tą dalyką daugumas musų 
brolių-suprantę, ėmė triūsti 
ir bėgyje kelių metų sutvėrė 
daug labdaringų, pagelbinių 
draugysezių, ir .vieną dvi tau : 
tiszką bei patriotiszką. Bro- 
liszkos pagelbos draugystės, 
isz kurių tūlos susideda isz 
kelių szimtų sąnarių ir tvirtai 
laikos, nors ant pirmo pliano 
turi medegiszką pagel bą savo 
sąnarių, tacziaus per pasekmę, 
prisidedu prie pagerinimo jų
jų doriszkos pusės, nės kiek
viena draugystė daboja garbę 
savo vardo, turi įstatymus bei 
konstitucijas, paremtas ant 
gerų pamatų, kurios kiekvie
nas-sąnarys turi pildyti, tad- 
gi žmogus nepadoraus gyve
nimo ir pasielgimo negali bū
ti sąnariu draugystės; lygia 
dalia būdamas sąnariu turi 
vesti gražų gyvenimą.

Bet prie visu gerumu musų 
pagelbinių draugysezių gali- 
ma patėmyti vieną didelę sto
ką, beje nerupestį apie apsi
sz v ietimą savo sąnarių. Ne
girdėti nei’vięnos labdaringos 
draugystės, kuri turėtų szio- 
kią tokią bibliotheką, isz ko 
galėtų kožnas sąnarys pasi
naudoti. Rodos nepasilpnė- 
tų draugystė, paskirdama isz 
kasos keletą dolerių ant metų 
ant lietuviszkų knįgų ir laik- 
raszczių. Jei draugystė szel- i 
pia savo sąnarius, ligai ar ki-

tai kokiai nelaimei apnikus, 
medegiszkai, turi taipgi neuž- 
mirszti ir apie dvasiszką jos 
peną, kas jūs serganezius ne
tik palinkmintų ir patrumpin
tų laiką, bet dar jie, skaityda
mi knįgas ir laikraszczius, ap- 
siszviestų. Taipogi daug yra 
ir tokių sąnarių, kurie, sveiki 
būdami, norėtų pasiskaityti, 
bet jiems nepavelija ar stoka 
skatiko arba neiszmano, ne
moka raszyti, o kito nenori 
praszyti, kur ir kaip gauti 
knįgas, laikraszczius. Dar 
yra ir tokių, kurie iszmano ir

lietuviszkų rasztų 
neiszmanydami jų 
gaila ant to iszdūti dolerio; 
bet, jeigu jie gautų dykai pa
siskaityti, vis kad nekad.pa
ėmę į ranką paskaitytų ko
kią knįgelę arba laikrasztį. 
Tokiu būdu pripratintume 
mes savo brolius prie skaity
mo, o podrauge ir apsiszvie
tini o.

Tas visas nemažai pakeltų 
ir sutvirtintų paezias draugys
tes, ir, kurios būdamos pagel- 
binėmis, taptų iszdalies tau- 
tiszkomis, moksliszk'bmis, nės

tacziaus 
naudos,

gelbėjimo musų tautos; to- 
dėlgi mieli tautiecziai pasirū
pinkime veikiai tų stoką musų 
draugysezių pripildyti.

Isz Lietuvos.

me ir lenkų prieszinįkai 
pasirodo, didumą isz jų nu
gandina taip, kad ne vienas

Nors lenkai savo laike tą 
patį dirbo su lietuviais, ką . 
dabar maskoliai ir ant galo tą 
padarė, kad lietuviszkus bajo
rus į lenkus iszvertė ir baisią 
baudžiavą įvedė. Gal isz tos 
priežasties daugumas musų 
bajorų sulyg szioliai mislyja 
ir tvirtina, kad jie isz Lenki
jos, Mozurijos, atėję ir su sa
vim lenkiszką kalbą atneszę. 
Su tais, kurių pravardės ant 
cki—ski baigiasi, negalima jo
kiu bud u susirokūti — jie sa- 
vę už tikrus „koroniarzus“ 
laiko, nors kiti ir lenkiszkai 
nemoka. Jog yra lenkai ir
maskoliai su vokiszkomis,
prancuziszkomis pravardėmis, 
o vienok netvirtina,, kad jie 
yra vokiecziais ar prancūzais, 
nės per daugumą kartų (pa
kabamų) jie į vietinius žmo
nes iszvirto. Vienok daug 
yra bajorų, kurie lietuviszkas 
pravardes ant lenkiszko ski ar

Retai katras isz bajorų gali 
dar numatyti, kad jie ne yra 
tikrais lenkais, bet lenkiszkai 
kultūrai pasidavę, tai yra, 
kad lenkiszką literatūrą, 
budus ir taip toliau, prisisavi
no. Žinoma, ežia negalima 
užginezyti, kad dalis lenkisz- 
ko kraujo neteka musų bajo
rijoje,
Juk gerai žinome, 
n isz k i senovės 
sav m o teres 

, o

žių paviete, du bajoru drau
gystėje susitiko. Pirmasis 
lietuviszkai antrą užkalbino.! Lenkijos 
Antrasis jam lenkiszkai atsa
kė. Tada pirmasis supykęs 
niaskoliszkai jam atsakė: 
Glupoi poliak! (mulkis len-

kožna tauta

tumas ir bajorų tarpe kalba, 
kad .lietu vi ai pradedą masko 
liszką kalbą vartoti.

Dėl nekuriu bajorų lietu- 
viszkas klausymas ganėtinai ir ne bus! 
simpatiszku pasirodo, bet, 
kad daugumas lietuviszką in- dės:

bet tai nieko negiliūja. 
kad pago- 

lietuviai grobė 
isz Gudijos ir 

tai, savo laike, 
Žodžiu sakant, 

pasidaro isz dan
ių. Nū vieno

kraszto paeina tikėjimas, nū 
kito kalba, nū treczio budai, o 
per ilgą laiką visi susimaiszo 
ir, vienokiszkus siekius turė
dami, istoriszką tautą padaro. 
Gryno kraujo giminė, nebuvo

Lietuviszkos bajorų pravar-
Skirgaila, Radvilas isz-

■ ' ■ į



462 Vienybe
kraipė ant lenkiszkų Skirgajt- 
)o, Kymgajllo, RadziwiB. 
Net paskutinėse laikūse ir 
pravardę Palulionis — Raila 
pradėta lenkiszkų budu Pal- 
lulon — Rąjllo per dvi literas 

’ raszyti.

Musų krasztas lim| pramo- 
nystėje ant viso svieto pirmą 
vietą užjima, bet gaila, kad 
nieks nepamislyja apie uždė
jimą linų verpimo ir audimo 
birbtuvių, kurios nei vienam 
isz musi| netiktai dūnos kąs
nį, bet ir turtą dūti galėtų.

Musų linai eina į svetimus 
krasztus, į užrubežį, arba į 
Jelgavą, Rįgą, kur yra ant to 
dirbtuvės.

Praturtimo noras taip dide
lis tarp musųukinįkų yra, kad 
tūli isz jų tūs linus, kurie yra 
musų kraszto garbe, baisiai f ai- 
sziavoti pradėjo: Vieni linus 
mirko, kiti ant lietaus iszne- 
sza, idant jie daugiaus ati
diegtų. Kiti į vidurį linų 
pundelius pradėjo pakulas, 
akmenis dėti. Žiemos laike, 
idant vogos pridūti, ^pradėjo 
szlapgaryje laikyti ir sūdyti. 
Taipojau ir visokių niekų į 
pundelių vidurį pridėdami, 
užrubežinii| prekėjų tarpe 
blogą renomą sav pasidarė, 
dėl ko musų linus užrubežyje 
peikti "pradėjo.

Vasarojus, dobilai galės ant 
lauko supilti, nės lietus mums 
ramumo nedūda — dieną ir 
naktį nū poros nedėlių lyja
mas. Prastą turime vasaro
jų, bet ir tas baugu, kad ne
su putų. Bulbės dar gražiai 
žaliūja,'* nės szalnų nebuvo. 
Rugius svietas sėti pradėjo.

„Otczet ant 1892 m. Ciėco- 
riszkos Maskoliszkos Geogra- 
fiszkos draugystės“ Petropi- 
lyje ant p. 47 žinią padūda, 
kad ten atsiranda lietuviszkas 
rankrasztis, A. J. Gradeckio 
„Lietuviszkos dainos užraszy- 
tos Starapolės/paviete, Suval
kų r ėdy bos“. I

„Vilenskyi Vestnik“ padū-

da mokįtinių skaitlių j <auno
rėdybos nū 1859 sulig 1863
metų.
Gimnazijoje: 1859 m. I860 1861 1862 18ffl.
Kauno, 367 KA 414 281 Ml.
Šiaulių, 429 370 MO 480 196.
Panevėžio, 372 877 444 872 180.
Keldalnlų. 201 810 882 889 157.

Paskutiniūse metūse todėl
mokįtiniai pamažėjo, kad dau
gumas isz jų prie leiikiszko 
maiszto iszėjo ir kaip „Vii. 
Vest.“ sako, atsisakė mokintis 
„maskoliszkos tėnyniszkos 
kalbos“.

Taip Karaliaucziaus universi
tete, kaip ir po ano kraszto 
lietuvos gimnazijose daugel 
mokįtinių su lietuviszkomis 
gravardėmis atsiranda, bet tie 
dėl savo kalbos ir kraszto yra 
atszalę. Karaliaucziuje yra 
net draugystė „Liethuania“, 
bet nieko drauge su lietuvyste 
neturi, nės taip aname kraszte 
Lietuvą už savo vokiszką pro
vincija laiko, kaip lenkai mu
sų Lietuvą. Czia taip mozū
rai, kaip ir lietuviai dėl savo 
kraszto yra atszalę, o baisiau
si moterijalistai, kurie ne 
tiktai savo kalbos, bet ir var
do atsižadėtų, bile tiktai už 
tai jiems kas nors vieną mar
kę dūtų.

O pažink dabar Prūsų lie
tuvio puikybę, ans tavo teisy
bės nepripažins, nės savę gu
dresniu už visus svieto žmonės * 
skaito. Jeigu pamatei katrą 
einant su iszkelta galva ir su 
rankomis -- kelinių kiszeniuje, 
tai tu priesz jį vieni niekai. 
Isz tos priežasties, kad visi 
savę už labai protingus isz pri
gimimo laiko, tai nieks auksz- 
tai nesimokina, ir ano kraszto 
lietuviai mažai inteligentų tū
ri. Į pasiuntinius visodos 
vokietį iszrenka, nės vokie- 
ežiai lygiai su szventaisiais 
yra laikomi, o ir aniūiai dan 
guje vokiszkai kalbą. Per tai, 
taip tankiai atsitinka, kad dar 
moterunai (molžonkowie) sa
vo tarpe lietuviszkai kalba, o 
su vaikais vokiszkai. Tilžėje 
yra viena bažnyczia lietuvisz- 
ka vadinama, bet tenai vaikus 
vokiszkoje kalboje įžegnoja, 
o nei Tilžėje, nei Klaipėdoje 
su apszviestesniu žmogumi 
negali lietuviszkai susikalbėti. 
Kur dar yra prastas žmogelis, 
tai tą kalbą suprantą. Yra ti
kra teisybė, nės asz į tą krasztą 
nukeliavęs, o vokiszkai men
kai mokėdamas, nei kvatieros, 
nei valgyti negalėjau gauti. 
Be melo sakau, kad Vilniuje, 
mieste, kur mažriė visi į len
kus ir maskolius iszvirto, grei- 
cziau galėtumei lietuviszkai

Aukmergtye, dėl mažų metų 
aresztantų vaikų įtaisyta yra 
prieglobstis (apiekos namas) 
dėl atitraukimo jų nū tėvų 
paproczių: vagysczių ir užmu- 
szėjysczių. Ant to publika 
pinįgus sudeda. Buvo szį- 
met sudėta pinįgų 667 rub. 
97 kap., o iszleista 419 rub. 
8 kap. (Vii. Vest.);- '

Prūsų Lietuvoje labai ma
žai musų jaunūmenės lanko 
gimnazijas ir augsztesnias 
mokslavietes. Priežastis to 
yra netiktai tas, kad tenyksz- 
ežiai lietuviai yra dideli ma- 
terijalistai, bet ir tas, kad sa
vo sylomis nei joks mokįtinis 
nebegali į mokslus eiti. Jei 
vaikinas nū tėvų ar globėjų 
100 markių ant mėnesio ne 
gauna, tai į mokslus eiti 
negali. Tėvai vėl ir vaikai 
apsirokūja, kad geriaus yra 
pinįgus, ne mokslo turėti. 
Kad Prusūse kas pasakytų, 
jog pas mus daugel vaikinų, 
dūdami lekcijas dėl žemesnių 
kliasų ar „szvedų“ (tai yra tą, 
kurie ketina dar iszkalose 
mokius eiti)’ gauna pinįgus ir 
isz to iszmisdami, mokslus 
iszeina, tai nieks netikėtų, 
nors tai tikra teisybė yra.

Karaliaucziaus universitėte 
nėra nei deszimties lietuvių 
studentų, o Tilžės gimnazijo
je, kur nū karaliaus paliktas 
funduszas dėl 10 besimoki- 
nanczių lietuvių, nenori lietu
viai isz to pasinaudoti ir per 
tai daug to funduszo vokisz- 
kiems mokytiniams, atidūda. 

susisznekėti, negu po Prūsų 
Lietuvos miestus. Kada 
Klaipėdoje lietuviszkai kalbė
jau, tai man vokiszkai atsakė, 
kad jie maskoliszkai nesu
prantą, tai yra, kad jie dar 
negal atskirti lietuviszkos nū 
maskoliszkos kalbos.

Pas mumis kalbama? 
„Durnas kaip vokietis!“, o ten 
jau vokiecziai tą musų priežo
dį, ant savo naudos sunaudo
ję, sako: „Dummer wie ein 
Lietauer“. (Durnas kaip Lie
tuvis!).

Vokiecziai labai džiaugias, 
kad gavo visus lietuvius ir 
mozūrus dailiai sumigdįti. 
Jie to vokiszko jungo užmeti- ‘ 
mo suvisu nejauezia, ir ne
jaus, pakol tokiu miegu mie
gos „mulkiais“, būdami, kaip 
jūs vokiecziai vadina.

Pirm atidengimo Kauno | 
gubernijos 13 Liepos 1843 m. i 
sziezia buvo szitokios iszkalos: 
Kražiūse, Kaune, Aukmer- 
gėje, Panevėžyje ir Szauliūse, 
gimnazijos, o Keidainiūse 
penkių kliasų pavietava isz- 
kala. Gailu, kad nepasiliko 
žinia apie mokįtinių skaitlių. 
Žinoma tiktai, kad 1 Sausio 
1843 mete Kražių gimnazijoje 
buvo 370 mokįtinių, isz kurių 
bajorų vaikų buvo 360 mokį
tinių. (Vii. Vestu. N 178).

44.

— Liudvinavas (Kalvari
jos pav.). Musų maskoliai 
baisiai mokįti: laike i kratos 
Stebuliszkėse, apie ką andai 
rasziau, sugrobė rastas tenai 
lotyniszkas ir prancuziszkas 
knįgas, vis laikydami per lie
tuviszkas. Tik jūkai, kad 
krėtikai, jieszkodami lietu- 
viszkų knįgų, suvis nepažįsta, 
katra lietuviszka, ir kiekviena 
knįga lotyniszkomis raidėmis 
dėl jų lietuviszka; iszskyrus 
lenkiszkas, kurias jų augsztai 
mokįtos galvos pažįsta.

Krėtė tenai ne žandarai, 
kaip aną syk4 rasziau, tik 
žemskiai, ir tai tokiu budu,
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*. kur nėra, visur arba pradai - 

pratę, but galėję krėtikus su giūse pradeda jau po biskį 
dygti, o kurių yra rikėse, vi
sai sudygę ir pajūdę, kaip 
mėszlas. Kitų da ir kvieczius 
užklupo lietus lauke; tie da 
labjaus sudygo. Bulvės pra
deda puti, nelygiai, pagal lau
ką: vienur randa daug supu
vusių, kitur mažiaus. Ne
labai ramu darosi ukinįkams.

kad jeigu žmonės butų susi-

po vieną

lazda iezvaikyti, nės buvo at
važiavę beliudinįkųir be jokių 
rasztų. Krėtė ne visose Ste- 
buliszkėse, tik pas du ukinį- 
ku: pirmiausiai pas Krisz- 
cziuną, ežios dienos Liudvina
vo vaitą, o paskui pas Matu
laitį. Pas Matulaitį rado ke
lių laikraszczių 
eiempliorį, oi uždraustų len-1 O kad nors tas turgus 
kiszkų knįgų visai nerado.

Jau treczia nedėlia slenka, | kaip seniai toks buvo, 
kaip buvo toji 
nieko blogo nėra.
koliai ne ten pataikė, į kur Iriaus truputį moka už kvie- 
szovė. Jie vis jįeszkojo pėd ežius, nės po 90 kapeikų ant 
sakų kasžin kokio lietuvių su- pūdo. Da gerinus už sėmenis 
sirinkimo, jiems buvo Siru- (linų sėklas): po^pusketvirto 
ežio užskųsta, l^ad lietuviai rubliaus už puskartį. Avižos, 
padarę susirinkimą, o pas ūki- ir vikiai da pusta lauke, dėlto 
nįką Matulaitį ketino rasti nežinia jų nė prekės.
bent kelis vežinus knįgų- J. Vėžys.
Tūm tarpu radę tik kelis nu- ----- :—
inerius laikraszczių, pats sako, 
kad „sgavniali dielo“, ir net 

Isz viso 
us nieko bai-

tarp savęs susi py] co. 
to trukszmo neU 
siaus.

tuvė Senapi-
Pirkikai 

Tik

Ukinįkų krau 
lėj‘ dailiai gyvūja. 
diena į dieną dauginasi, 
isz szalies. turi daug kliuezių. 
Žydai, kaip įmanydami, sten- 

Skundžia val
gai us: tai ve

vėl skundžia,

giasi įkąsti, 
džiai už visokius

. krautuvėj4 katras ateinąs, tas 
pardavinėja; tai 
kad szi krautuvė esAnti tik
priedanga, o jos uždėtojai su- 
siriszo isztiesų d^l patrijotisz- 
kų ir politiszkų siekių. Ir ko 
jau tie žydeliai neiszmislija, 
tik nieko nepadaro: krautuvė 
kaip buvo, taip ir yra, da vis 
labjaus plėtojasi. Žmonės, 
atvažiavę ir isz toli į Senapi- 
lę, užeina į szią krautuvę pa
sižiūrėti.

Lietus ir lietus! diena į die
ną vis Ii ja, nepodaug, bet labai 
kenkianeziai, nės 
avižos da laukūse, o jau tre- 
ežia nedėlia, kai 
neleidžia į klūnus parveszti. 
Avižų staezių jau beveik ųie*

beveik visos

lietus nieką

giliūtų! Tas taip menkas, 
Už 

krata, o dal rugių puskartį moka 2 rubliu; 
Mat mas- miežių deszimtį auksinų. Ge-

Lyja. {isz laiszkd).
Gyvendamas tarp svetim- 

tauezių ir matydamas,’ kaip 
jie czionai skaito visokius lai- 
kraszczius ir knįgas savo pri
gimtoje kalboje, pradedi žmo
gus mislyti — kaip tai gali 
būti, jog mes Lietuviai, būda
mi lygiais padonais to paties 
Caro, užmokame visokius 
mokesezius ir atliekame ka- 
riumėnę, neturime tos liūsy- 
bės, beje: spaudimo knįgų, 
laikraszczių ir t. t.?... Ne
jaugi mes Lietuviai taip esame 

I prakeikti, kad tas viskas 
mums yra užginta? Sztai La
tviai, Estonai, Finai, paga- 
liaus Žydai su Tutorials ir tie 
turi spaudos liūsybę, tik mes, 
Lietuviai isz to viso negalime 
pasidžiaugti; tik mums, gy
venantiems ant savo tėvų-tėvų 
žemės, kurie laistė ją per ilgus 
amžius savo krauju, nėra tos 
liūsybės! Dėlko ?!.... Kad 
nepamisliji apie tai, vis szir- 
dis pradeda virti kraujūse, 
nės matai žmogus tokią netei
sybę, kokią mums doro musų 
Prispaudėjas!..

Caras dabar jau visą

svietą užvaldė ir įvedė visur, 
kad be paszparto niekur ne 
galima keliauti, ypacziai mu
sų keliaunįkams, į tą palaimin
tą Ameriką, atėjus į Vokieti
ją, o neturint nū gubernato
riaus paszparto, tūjaus vokie
cziai atgal po sargyba graži
na; pirmiaus būdavo parodys 
žmogus paszportą (geltoną) 
nū sztarszinos, tai ir užteko 
vokiecziui, o dabar į tūs visai 
nežiūri, tik reikalauja pasz- 
porto, kuris yra kaip knįgutė 
(tai yra nū gubernatoriaus) 
ir tik su tokiu leidžia tolinus 
keliauti. Vokiecziai vis gi- 
resi, kad pas jūs teisybė ir 
liūsybė, o daug pikcziaus kaip 
maskolijoje, nės kimba kaip 
žvėris prie žmogaus, todėl iai 
jus amerikiecziai, kurie ke
liaujate atgal į tėvyne pasirū
pinkite (iszimkite) ameriko- 
niszkas popieras (paszportus) 
idant butų galima jums 
patiems, norint, į Ameriką at
vykti kitą kartą, nės turint 
amerikiszkas popieras vokie 
ežiai gali į triubą papusti.

Zambrukas.

(— Korespondecija isz Prū
sų Lietuvos. x

Lietuvinįkų dabar jau viso 
svieto krasztūse randi. Viens 
mokįtas lietuvis isz Prūsų 
keliavęs yra į Ryt-Indią 
[Azija]. Dabar jis parsiuntė 
savo kelionės apraszymą, di 
delį rasztą,. isz kurio tikt tą 
tepaminėsiu, ką jis apie indisz- 
ką kalbą raszo:

Mano vyriausias darbas yra 
dabar iszsimokinimas indisz- 
kos kalbos. Ant to turiu mo\ 
kintoją isz czionai gimusiųjų. 
Kaip isz vienos pusės man la
jai reikalinga tą kalbą iszsi- 
mokinti, taip vėl isz antros 
pusės man lietuviszka kalba 
tą darbą didei palengvin. 
Lietuviszka kalba turi daug 
gentystės su indiszka kalba 
ir dėlto asz džiaugiūsi lietu 
viu būdams. Nevienat isz- 
kalba yra lietuviszka, bet ir 
daug žodžių, trumpi isztarimail

( ir žodžių ‘sustatymai yra be
veik tie patys, kaip mano mo-

■ tyniszkoje kalboje; be to daug 
žodžiiį skamba taipojau, kad 
ir ne tą patį iszsimanymą turi 
kuriūs tikt vieną kartą girdė
jus, asz lengvai atmintyje pa- 
laikyti galiu. Ir su sžvent o tu
sioms kalboms, kuriose szvon- 
tos Indų [gyventojui knįgos 
raszytos, tu r lietuviszka kal
ba, kaip su visoms rytų že
mių kalboms, sziek tiek gen- * 
tystės, bet toli netiek kaip su 
indiszkaja. Dar dauginus pa- 
naszi yra liet.,, kalba *) anai 
seniausiai svieto kalbai, bū
tent sanskritiszkai, kuria mo- 
kintiejie seserimi lietuviszko- 
sės vadina. Devyni deszimt- 
dalei ,,Hindi“ kalbos yra isz 
sanskritiszkos imti. Asz kas 
dieną skaitydamas vis dau
giaus žodžių randu, kurie 
mažnė povisam lietuviszki yra. 
Žiūrėkime į sekanezius pa
veikslus: Dievas vadinamas 
indiszkai Dev, medus-madhu, 
akis-ak, ugnis-angi,* danktis- 
dankti^tlengti-dangna, žino- 
ti-zanna, kas žino?-kia zane? 
Galėcziau daug žodžių para
ižyti, bet užtenka szitų dėl 
persiliudyjimo, kad szitų žo
džių szaknys abiejose kalbose 
tos paezios. Kad ir žodžių 
sustatymai indiszkoj4 kalboj4 
labai ypatiszki, tacziau jie jo
kioj4 kalboj4 tokią gentystę 
netur, kaip lietuviszkoj !4 — 
Paminėjimo verta yra, kad sa
la Ceylon jau isz žilos senovės 
indiszkai ,,lanka“ vadinama. 
Ir jeigu isztos pusės prie salos 
^rivažiūji, kur miestelis ,,Co
lombo“ guli, ji tikrai iszrodo,

*) Nemenu kuriame Missijos ka
talikų (lenkiszkos) numeryje jom y- 
lista arcivyskupas Zaleskis, savo isz 
Azijos korespondencijose, raszo, kad 
jis Siamo vieszpatysteje įėjęs į vie
ną budiszko tikėjimo bažnyczią, ka- 
me’radęs zokonįkes, su kuriomis mė
ginęs susisznekėti įvairiomis kalbo
mis, bet nieko negalėjęs susiprasti, 
ant galo prasznekęs prigimta lietu
viszka kalba, kuria bedidelių sunke
nybių susikalbėjęs su siamiszkomis 
zokonįkėmis.

f vlį.
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kaip graži lanka. Lietuvių 
sentėviai yra Azijoj4 gyvenę, 
bet kokiam apskritume nežinia.

— Patlab isztyriau, kad 
pirmasis delegatas į vokiszkos 
ciecorystės seimą isz Klaipė
dos bei Szilokarcziamos valsz- 
czių buvęs lietuvis—ukįnį- 
kas Kyns isz Vėveriszkių kai
mo. Buvo tai 1848 m., kada 
Vokietijoj4 re vol u ei j ai niautus 
seimas prasidėjo. Nftto laiko 
iki dabar tikt vien vokiecziai 
tebuvo delegatais. Dar lietu
viai nepastatė kandidatus dėl 
skyrymų į karalystės seimą, 
kurie bus atlaikomi Lapkri- 
ežio mėnesyje.

Chronopo ritanus.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Plymouth, Pa. 21 Rugs. 

Vienoje anglekasyklėje buvo 
gazo explozija, priežasezia ku
rios buvo bosas J. Solightly. 
Penki vyyai tapo užmuszti, ir 
penki smarkiai sužeisti. Dir
ba tenai nemažai ir musų tau- 
tieczių, bet isz jų nei vienas 
nebuvo auka tos didelės ne
laimės.

— Klingsbury, Indą., 22 d. 
Rugsėjo. Susidūrė pasažiers- 
kas trūkis su nepasažiersku, 
prie ko susidaužė į szmotus 
keletas vagonų, pecziai abiejų 
maszinų, 11 žmonių užmuszė 
ir dvigubai sunkiai ^užeidė.

— Glen Leyon, 20 Rugsėjo. 
Buvo, kaip raszo angliszki lai- 
kraszcziai, lenkiszka veselija, 
ant kurios taip lenkams krau
jas įkaito, kad nebetverdami, 
griebėsi už peiliiĮ ir revolverių 
ir vali rėžytis, (pjaustytis) ir 
szaudįtis, nuleisdami karsztą 
kraują į szaltą žemę. Toje 
veselinėje pesztynėje penki 
vyrai, turbūt brolaicziai, tapo 
bjauriausiai sužeisti, isz kurių 
vienam maža viltis iszgijimo.

Nežinia, ar tik ir musų 
vientaueziai glen-lyoniecziai 
ant tos veselijos musztynių 

neėmė dalyvtrmą, nės jie, kaip 
raszo korespondencijoje p. 
Vietinis, yra beveik visai už- 
kęsti lenkiszkos globos spar
nais, todėlgi ir svetimtaueziai 
neįstengia atskirti jų n ft te- 
nykszczių, garbingą vardą ne- 
sziojanezių lenkų.

— Roanoke, Va., 20 Rugs. 
Vienas negras nupirkęs nft tū
los mOteriszkos vaisių, įvadino 
ją į triobą, kurioje ketino pi
nįgus užmokėti, bet tftm tarpu 
užpftlęs ant jos, pinįgus atėmė 
ir ją paezia smertinai primų- 
szė. Iszgirdę apie t^i, mynios 
nuvyko pas kalinį, kuriame 
jau sėdėjo piktodėjas, negras, 
pradėjo varu laužtis.į kalinį, 
idant, j5aėinus negrą, jį lin- 
cziftti. Vyriausybė draudė 
įnirtusius žmones paliauti m°i 
beįstatimiszko darbo, szie ne
tik nepaklausė, bet dar vienas 
atsakė szuviu, dėl ko buvo 
liepta 25 kariaiviams dftti 
ugnies į maisztinįkų krūvą, 
kas buvo tftjaus iszpildyta: 
apiepilo žmonių gaują su 
raudona ugnimi, po kuriai 
dar raudonesnis kraujas pra
dėjo bėgti isz žmonių kūnų; 
penki ant vietas krito,’ daug 
mirtinai sužeista ir dar dau
giau sunkiai.

Tacziaus tą kruviną bausmė 
įpykusių žmonių nenumalszi- 
no, bet susirinko dar daugiau 
ir varė savo darbą, plėšyda
mi kalinį ir reikalaudami isz- 
davimo piktadėjo; dėl kurios 
priežasties vyriausybė vėl lie
pė dftti ugnies į žmonių ghu- 
ją. Nors nu to szuvio krito 
deszimts negyvų ir keturiom 
deszimtis įvairiai sužeistų, 
vienok minios neiszsiskleidė, 
bet apsiginklavo ir pasididino 
į kelis tukstanezius, atėmę, 
pakorė negrą ir ketino jau 
griebtis prie kareivių su vy- 
resneisiais, kurifts gal butų 
ar iszkabinėję, jeigu pastarie- 
jie nebūtų pabėgę ir pasika- 
voję.

<3 ______

— Barcelona, Ispanijoje 24

Rugsėjo.
Anarchistai pametė ant uly- 

ežios dinamito bombas, norė
dami nužudyti tūlą generolą, 
tacziaus nelabai nusidavė — 
ką geidė, to henugalavo, o tik 
vieną užmuszę, penkis smer- 
tinai ir dvideszimtį sunkiai 
sužeidė, daugybę lengvai.

— Braga, Austrijoje, į 25 
Rugsėjo. Czekai, nors kietai 
draudžiami rando, neuupiftla 
dvasioje ir varo savo tėvynisz- 
ką.dSlrbą toliaus ir asztriftus, 
reikalaudami n ft vyriausybės 
autonomijos dėl savo žemės, 
Bogemijos. (

— Brazilija, 23 Rugsėjo. 
Rebel liszkas, prieszijantis, 
braziliszkas flottas jau liov'ės 
szaudyti Rio de Reneiro mies
tą ir lenkias prie sądaro su 
randu. Tacziaus daugumas 
miesto gyventojų, tam netikė 
darni, traukia laukan, nės bi
josi, kad pradėjus rebellisz- 
karri flottui miestą ardyti, ne
gautų galo. 1

t

— London'a* 20 d. Rugsėjo. 
Vienose kasyklėje užgriuvo 
8 darbinįkus, kurie tacziaus 
dar neužtroszko, bet giedo
dami mirio giesmes, kasas 
laukan; gal ir iszsikas, nės jų 
balsus girdi žmonės ant lauko 
stovėdami.

23 Rugsėjo visoje sziauri 
nėję Anglijoje taip didelis 
sniego szturmas buvo, kad neĮ- 
kuriose (vietose sniego ketu
rios pėdos storumo.

— Petropilis, 22 Rugsėjo. 
Baisiai pradėjo platįti^ chole
ra — ant dienos po penkis 
deszimtis daugiau žmonių 
mirszta. Kitftse Maskolijos 
kampftse taipgi miriai ant 
choleros nesi maži n a, ką gali -, 
me numanyti isz statystikos 
16 d. Rugsėjo sekanezių gu-\ 
bernijų: , . . ,

Nauji susirgimai: miriai; 
Maskvos, 124 74

Grodno, 189 114
Warszavos, 897 297
Tūlos, 321 83
Orelio, 225 80
Poltavos, 139 68
Charkovo. 129 58•

— Ceylon. Apasztoliszkas 
delegatas Indijoje .(Azijoje), 
musų tautietis arcivyskupas 
Wladislavvas Zaleskis, raszo 
missijoje katalikų, kad nori 
nupirkti ant salos Ceylono 
pliacių dėl statymo seminari- į 
jos dėl angliszkos Indijos. 
Tą vietą, kurią jis nori nu
pirkti, yra labai graži, ir syn* 
galai*), gyventojai tos sa- 
los, vadina Lietuva, dėl ku- 
rios priežasties arcivyskupas 
W. Zaleskis, idant tą vietą 
paszvęsti ir priminti savo myli
mą tėvynę, rengias ant jos irgi 
pastatyti Moty uos Szvencziau- 
sės kaplyczią Asztrios Bromos 
visoje paveizdoje Asztrios 
Bromos koplyczios Vilniuje.

Vargdieniai
Pasaka isž tikru atsitikimu penktos ir 

szesztos ieszimties musu amžiaus.
Mykolo G.
(Tąsa.)

XI ZUBRICKIO SERME.
Szventės*. — Ponas Jonas, 

gavęs po tėvų nemažą dvarą 
su keliais palvarkais ir valsz- 
cziurni, pradėjo neapžvalgiai 
barstyti pinįgus, važinėjo po 
užrubežį ir didelius miestus, o 
ten nulipdamas savę grapu, el
gėsi pouiszkai ir, jieszkodamas 
pri lank ūmo gražių teatro ak- 
triasų, nemažai prarado pinį- 
gų ir į skolas įbrido;,o tft tar
pu valszcziumi rėdė kamisd- 
rius ir urėdai, kurie visaip 
vargina žmones ir smarkiai 
dyžia jų kailius. Pono Jono 
dvare yra didelis pravoras, 
kurį valdė žydas. Prie to

6 J • ' f"pravoro nū pradžios Spalių/ 
mėnesio ligi Gegužės pristaty- - - • - ... - - - v

*) -Syngalas, syngalai ar nebus tik 
giminiecziai musų vientauozių žem
galių, todėlgi privalo musų lingvis
tai su istorikais isztirti tfts žodžius,
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H yra szeazi vyi •ai, kurie per vartydamas szmotelius kepti- vertą gražių arklių ir drauge karezemą, iszlenkė degtinėsv f
dienas ir naktis , neiszskiriant nės, kalbėjo: būdamas dide- su savo tarnais, važnyczia stiklelį. Antro augszto lan-
didžiausių szven 
dirba.

ežių, sunkiai liai alkanu iszsimaniau taisy
ti tą skanų valgį, kurio galė

Martynu ir pakaliku Kasperu 
iszvažiavo į Vilnių. Czia

gai gausiai buvo apszviesti, 
nės ten puikiose seklycziose

Pirma diena 1 <alėdų žmonės tų pavydėti netik musi| ponai, ponaitis turėjo daug triūso, susirinko ponai dėl pasisma-
džiaugės isz Vi jszpaties užgi- bet ir ansai garsingas > Romos nės lankė pažįstamus, buvojo ginimo ir muszimo kortomis;
mimo ir skub nosi į bažny- ėdikas Lukullus, kuris isz po- ant balių ir teatrų, gvėravo su tas susirinkimas iszskyrtinai
ežią, szeszi bau<iziaunįkai kir- vų liežuvių taisė sav valgį. gražiomis panomis, muszė buvo vyriszkas, dėlto apsiėji-
to malkas, kuriino pravoro pe- Po valandos keptinė buvo kortomis, gėrė szampaną mas ir žodžiai rodė laisvę, bu-
ežius, neszė njiaiszus miltų, gatava, o rasztinįkas isztrau- ir vengriszką • vyną, o apart vimu moteriszkų valdonų.
pliumpavo vai idenį, raaiszė kęs bliudelius isz žarijų, nu- tų oficialiszkų užsiėmimų, po- Vieni gėrė ir valgė, rūkė ei-
brogą ir neszė a lą penimiams neszė anūs į budelę, kur pas- nas Ipolitas draugystėje kitų garus, garsiai kalbėjo ir j ūkė-
jaueziamą. Už^ i ugnis pecziū- tatęs ant degutpeczio ir padė- ponaiezių ir ponų, lankė to- si, o kiti sėdėdami ir stovėda-
se, o garu szy Įdomi brogos jęs dūnos, praszė valgyti. Ne kias vietas, kur skambėjo jū- mi apie skūmes, muszė korto-
kubilai kunkulą is virė. Vie- taip isz noro, kaip isz žingei- kai paleistu vingų xmoteriszkų mis isz pinįgu. Veidjai tų po-
nas is^ triušiaiiczių pravore dingumo, paragavau tos nepa- ir garsinosi begėdingos kai- nu aiszkino įvairius jausmus,
žmonių, jaunas ivaikinas, nesz- prastos keptinės, o kada tas bos. Nėra ko stebėtis apsė- akys blizgėjo džiaugsmu, pa-
damas maiszą n yltų, neatsar- valgis labai man patiko, tai jimui pono Ipolito, nės yra sa- vyda, nusiminimu ir praįa-
giai paslydo ii* įkrito sulyg dėtą man vieną bliudelį sn vo amžiaus kūdikiu ir eina ta- riszka rūstybe. O! kad tada
kaklui į verdahtį kubilą. Su- skanumu isztusztinau. kais kuriūs pramynė sąnariai atsitiktų ir žemės drebėjimas,
szuko piktu balsįu. nelaimingas Po vakarienės atsisveikinau jo kartos (draugijos), kurios tai loszikas nepajustų sujudi-
Jonukas, o pripūlę draugai, su Zubrickiu, o paskui tankiai uždūtė yra nieko nedirbti, mo musų planetos.
isz trauk ė vargszą isz kubilo ir jį lankydamas, klausiau jo skaniai valgyti, gerti, uliavoti Ant vienos skūmės blizgė-
ant paklodės į g i’inczią nune- pasakojimų, kuriais czion pa- ir leisti pinįgus, sužertus varg- jo krūvos aukso, ^sidabro ir
szė. Nū n u pi it u šio visa oda sidalinu ir.su tavim, mielas dienių rankomis, kurie sun- bumaszku, o ponas Ipolitas
[skūra] nusinėrt ir gyvas ku- skaitytojau! kiai dirbdami minta putra, dėdamas kortą rūstingai su-
nas raudonavo, o pažeistasis, Vietoji pinigų (luszios gi- neuždarytais barszcziais ir to- szuko: „Kas yra po korta!“
kentėdamas baisius sopulius liuja. Jaunasis ponas Ipoli- kia jdūna, kurios poniszkas Bankierius pradėjo dėlioti
vaitojo. Kamis jrius nedalė tas, kaip daugelis kitų, gaiszi- szū nenorėtų paragauti. Nak- kortas, o Ipolitas praradęs du
nei jokios pageli jos, pagaliaus na savo turtus, ant niekniekių tis buvo labai szalta ir sziau- paskutiniu pusimperijolu, su-
ir kunįgo neparvrežė ir ligonis laisdamas pinįgus, kurių ne rys vėjas nevieną vargužį plėszė nelaimingą kortą ir
ant rytojaus, snlarkiūse sopu- mažai suėda tos gražutės ir szurpuliais kratė; menkai ap- prie stovinezio szalyje pono
Ii ūse mirdamas , padaugino žalias laukas, ant kurio ponas rėdyti miesezionys greitai bė- atsiliepė: niecli go piorun
skaitlių baudžia vos kankįti- Ipolitas su kortine szeimyna giojo ulycziomis, o . szaltose trzasnie tego Belaka, pasku-
nių. Tūlose vie tose privers- liubija darbūtis, vesdamas miesto triobose neviena varg- tinius grudus iszloszė. Ipo-
ti yra pavaidini ai szventomis Karalių Paraoną, kraudamas dienė motina, glausdama prie litas isz apmaudo iszgėręs du
^ienomis dvarūsi j dirbti, o dva- laužą ,,stosą“ ir ant galo savęs pusplikius ir alkanus stiklu vengriszko, bankier.ini
siszkoji vyresny bė nenori, ir traukdamas užvūdegos velnyti. kūdikius, drebėdama nū szal- pasakė: „niech cię . diabli
nedrįsta perženg tojų bausti. Vieną metą ant apdirbamų ežio, skaudulingai vaitojo. vvezną! panic Belak, paskuti-

' Pabaigęs save pasakojimą baudžiavos laukų užderėjo Kada taip sunkiai klojosi nius pinįgus iszgrandei, da-
Zubrickis atsili epė: — pra- javai; anų prekė buvo gera vargdieniams, ;tada isžrinktie- bargi pastatysiu mano ketu-
szau tamstą ant girinės vaka- ir kaip purvo atsirado pinįgų, jie, kuriems dalis yra motina, ris arklius su pakinkiais ir
rienės, kurią asz tūjaus iszvir- dėlto, atėjus laikui zabovų o amžius vienu nenustojaneziu važiu, prekėje pusantro tuks-
siu. Padėkavoj js rasztinįkui (,,Karnavalo“), ponybė bruz- bankietu, linksminosi ir pra- tanezio rublių.
už jo žmoniszk.imą, dideliai dėjo į didelius miestus,' idant bingusiai uliavojo.f Su didžiausiu meilingumu
akyvas buvau matyti, kokią iszleisti pinįgus, sunkiu pa- Vilnius ūžė trenksmu le- tarnausiu ponui — mandagiai
jis iszvirs vakar enę, neturė- valdinių darbu užpelnytus. kianezių puikių vežimų, ku- kloniodamasis, isztarė ponas
damas nei jokių indų, kurių Ten rūpėjo ponams pasisma- riūse sėdėjo iszrėdytos panos Beliukas.
niekur nebuvo regėti. Neto- gįti, dailiai sumuszti kortomis, ir ponios, o ulycziose girdomas Ipolitas padėjęs kortą su-
Ii rusnėjo baigia ritis degti lau- atsigerti brangių gėrynių, pa- buvo klegėsis, girdėjosi važ- szuko: „deszimts rublių akis!
žas, o Zubrickis isztraukęs isz veizėti į akutes gražių mote- nyczių szaukimai: ,,nabok! — dar valandėlė lukesezio ir
po lūbo du ,spį|gliūtus negy- riszkų, paszokinėti ant puikių strzežsie! (szalin! dabokis!)^ pono Ipolito deszimtakė szim-
vus ežius, nuėmė kailius, isz- balių, buvoti teatre ir paro- Ant vokiszkos ulyczios, prie tą rublių užpelnė, bet po-
metė vidurius ii •, supjaustęs dyti svietui savo dukteris. szais gražių mūrinių namų, naitis apsidrąsinęs laiminga
mėsą, sudėjo aną į tūs paežius Sekdamas kitų paveizdą po- stovėjo daug vežimų; važny- pradžia, neimdamas iszbanko.
kailius ir apdiidęs įstatė į nas Ipolitas, paėmęs nemažą ežios malonėdami apsiszildyti, pinįgų, padėjo kitą kortą ir
karsztus pelenus; riebi mėsa skrynutę aukso ir sidabro, lie- trypė kojomis ir daužė ran- garsiai isztarė: isz szim to r u b-
pradėjo spirguti , o virėjas, pė pakinkyti į puikų važį ket- kas, o kiti įbėgę į netolymą lių transportas ir tris szimtus

ir.su
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muzo!

Bankierius pradėjo dėlioti 
kortas, o padėta bubnų pana, 
penkis szimtus rublių Ipolitui 
pražudė, nės bankierius lai
mėjęs tūs pinįgus, sav užsir.a- 
«zė. Už pusantros valandos, 
arkliai ir važis pasiliko savas- 
czia pono Beliuko.

Nesirupįk Ipolisiau, geriaus 
eikime degtinės iszgerti — 
kalbėjo Albertas Ipolito sėb
ras ir abudu į antrų seklyczių 
iszėjo ir ten iszgėrę po keletu 
stiklelių tvirtos degtinės, link
smesniais pasijuto.

Szimtas perkūnu tesudau- 
žo tų žaltį Beliukų! iki pas
kutiniam siului nuplėszė ma
nę, o dar ant vargo nėra kūmi 
atsiteisįti — kalbėjo ponas 
Ipolitas.

Ar atsiteisi nimui nieko jau 
neturi? — užklausė Albertas.

Kas do turėjimas? yra su 
manimi dvi pavaldinių du- 
szios, kurias vietoje pinįgų 
galėcziau pastatyti, bet neži
nia, ar tas velnias norės pri
imti duszias? atsakė Ipolitas.

Kur tu matei toki velnių, 
kad duszių nepriimtų^— jūk- 
damasis isztarė Albertas.

Du sėbrai gerai pasistipri 
nę, sugrįžo į seklyczių, kur 
muszė kortomis, o ponas Ipo 
litas priėjęs prie bankieriaus, 
atsiliepė: apžiurėjai manę, po
ne Beliuk, dėl to norėdamas 

duszių nelabai esu

atsigriebti statau dvi duszias 
prekėje tukstanczio rublių.

Norint vadinate manę vel
niu, bet'Įnt
gobus, vithuiĮc reikalaudamas 
važnyczios ir pakaliko vietoje 
pinįgų anūs priimu, ’tik pra- 
szau paraszyti zaprodažną t. 
y. rasztų, aiszkinantį, jogei 
ponas už tūkstantį rublių par- 
dūdi man tūdu žmones su jų 
pacziomis ir vaikais, nės kaip 
žinoma perskirti gimines ne- 
daleidžia įstatai; rasztų pra- 
szau sudėti pas ponų Ezeki- 
jelių — isztarė ponas Bei i u kas.

Gerai — pasakė Ipolitas ir, 
nuėjęs pkitų seklyczių, reika
laujamų rasztų paraszė, o pa-

davęs anų ponui Ezekijeliui, 
pilnas geros vilties, drųsiai 
prisiartino prie skūmės. Pra 
sidėjo dėliojimas kortų ir su 
permainiga laimė, tęsėsi dvi 
valandos. Paskui laimė per
sisvarino ant szalies pono Be
liuko ir du pono Ipolito tar
nai laimingam bankieriui pa
teko. — Beliukas, paszaukęs 
naujus savo pavaldinius Mar
tynų ir Kasperų, apreiszkė 
jiems įvykusį atsitikimų ir lie
pė į Niszkauskio viesznamį su 
'arkliais ir važiu važiūti. Po
nas Ipolitas visiszkai nusiszla- 
vęs, isz apmaudo dvi kalades 
kortų į smulkmenas sudraskė, 
o iszmeldęs nū Alberto dvide- 
szimtį rublių, namo grįžo kai 
bėdamas: po szimtų velnių! 
niekados netikėsiu kortoms 
ir moteriszkoms, nės vienokiai 
yra viltvyliszkos. Tur būti 
ponas Ipolitas neturėjo laimės 
nei prie kortlp nei prie mote
rių. 1

Muszdamas nulatai vi sus, 
užtiksiu kalt in [ką.

Ponas Jaeentas buvo val
dytoju mąžos tė v isz kės, bet 
dapirkęs dauginus žemėį ir, 
užvaldęs plotų karaliszkos gi
rios, o taipgi gavęs su paczia 
du palvarku, valdo nemažų 
žemės plotų ir turi keletu de- 
szimczių ukinįkų — pavaldi? 
nių. — Tas ponas neįgyjęs 
augsztesnio apszvietimo yra 
panaszus kitiems prastiems 
bajorams ir lygiai kaip anie 
puikus ir dideliai smarkus. 
Dabar ponas Jaeentas noris 
apseno, suku m po ir žili plau
kai dengia jo galvų, vienok 
pilkos prigesusios akys tan
kiai rūstybės žaibais sublizga; 
prie to reikia žinoti, kad po
nas labai įprato degtinę siurb
ti, todėl namiszkiams ir pa
valdiniams yra per daug nū- 
bodus ir sunkus. Prigėręs 
degtinės subizunu rankoje 
vaikszczioja po dvarų kelda
mas klegėsi, o vargas tam, ku
rį iszrado kaltu.

Pati su vaikais neturi ra-, 
mios valandos ir ne vienų

naktį gauna slapstytis po sod
nų, daržus ir kaimų; o apart 
to, kad užeina ponui upas, tai 
szaukdamas: „nu ty yaviade- 
na asz ta v parodysiu“, nuva
ro paežių ir vaikus ant viszkų, 
o duris aklinai užkala; tokia
me kalėjime padori ponia bu
na uždaryta po keletu dienų 
ir maitinas tūnai, kų jei pri- 
dūda tarnaitės ant iszleistos 
per langų virvės. — Kad taip 
riestai atsitinka poniai, tai 
koksai yra būvis baudžiaunį- 
kų ir pavaldinių? Jie naba
gai tankiai gauna skaudžios 
pylos!

Kada ateina ilgos rudens 
naktys, tai ponas Jaeentas 
prigula isz vakaro; o paskui 
deszimtų valandų Atsikėlęs, 
iszgeria diktokai degtinės, į- 
sįdeda į kiszenių bonkų ir pa
ėmęs į vienų rankų liktarnų, 
o į antrų bizūnų, eina peržiū
rėti ūkę. Tas peržiūrėjimas 
prasideda nū szeimyngrinezios, 
kur atradęs bemiegantį kokį 
noris žmogų, nieko neklaus
damas ir murmėdamas: „nu 
ty gaviadina, asz tav parody
siu“ — ima lieti su bizūnu. — 
Cziafpasidaro baisus sumiszi- 
mas, o kožnas paszokęs isz 
miego, kaip įmanydamas bė
ga isz triobos. — Toliaus po
nas lanko palivarkų, daržines, 
klojimų ir kitas triobas, o v k! 
siir girdėti k i rėžiai bizūno J 
szaukimas ir trenksmas bė-^ 
ganezių žmonių; ant galo gasį 
padoriszkas ponas eina prie 
tvartų, kur gudrus kerdžius 
Baltrus tvyrtai užkabinęs du
ris isz vidaus, laukia atėjimo 
pono, kurs radęs duris užra- 
kįtas muszdamas į anas §u 
kumszęzia, szaukia: „nu ty;* 
atara j a gaviadina, miegti! atU 
daryk! duris!“

Iszgudręs kerdžius, neleis
damas pono į vidų, atsiliepia: 
nemiegu, ponuti, pas manę 
viskas gerai. ,

Baltrau atidaryk duris, asz 
patsai su szvieša galvijus per
žiūrėsiu.

Ponuti, galvijai, guli gerai,

o durių neatidarysiu, nės di
deliai bijau bizūno.

Nu, tu bestija, leisk grei- 
cziaus — neplaksiu.

Ponutis visados žadi neplak- 
tįi, o kad įleidžiu, Hai dūdi su 
bizunu, kad ugnis eina— ne
leisiu.

Nu palauk tu ieliau, asz tav 
rytoj1, szimtų bizūnų dūšių!

Vercziaus, ponuti rytoj4, 
nekąip sziųdien, - atsako ker
džius, o ponas murmėdamas; 
„nu ę|erevnia, asz tav kailį isz- 
byrbsiu“, eina tolyn, ir taip 
per visų naktį ar . vaidipasi, ar 
kur atsitūpęs snaudžia. Vię- 
nas kaimynas klausė pono 
Jacento, kodėl jisai nežiūrė
damas, kas kaltas, visus nū- 
latai musza? O tai, brolau 
dėlto, kad muszdamas visus 
nulatai, kaltinįką užtiksiu 
atsakė paklaustas.

Ponas gerai įszutęs užsima
no sutaisyti dvare nepaprastų 
koncertų, dėlto paliepęs už
daryti'į prieangį, viso dvaro 
szunis, kates, paima bizūnų ir 
kalbėdamas: „nu vy gaviadi
na, asz jums dūšių pipirų“ 
— pradeda suvarytus be ma
lonės dyžti, o tad muszami 
szunys ir katės, kaukdami!, 
lodami, kniaukdami ir purksz- 
darni, sutaiso tokių pragarisz- 
kų muzikų, nū kurios ir patys 
Velniai turėtų bėgti.— Pa
sibaigus koncertui, paleisti 
artistai, lodami ir purkszda- 
ml pūla į visas puses, o ponas 
vydamasis szaukia: „palauki
te, judosziai, asz jums dar 
daugiams dūšių“.J

(Dar neviskas) c

Isz liBMzMO iNlftii
— Philadelphia Pa. Jū 

daugiaus pradedame pažįti 
Ameriką, jū daugiaus matome, 
kad lietuviszko darbo szitame 
kraszte labai-labai daug. 
Visi pamariai Antlantiko, di
džiųjų jūrių marių, pilni lie
tuvių. Szitame rasztelyje 
placziai daug nesznekėsime 
apie visus lietuvius szio krasz-
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Bet/gerinus į

to ir anų reikalus, bet paminė
sime tik nekurtas vietas*. Phila
delphia yra vienas isz didžiau? 
šiųjų Amerikos 
virszatis žiūrėdamas czkmai 
nepamatysi nėvięno lietuvio, 
kaip gali matyli daugjūdsku- 
rių — negrų.
sigyvenęs, atrandi czionai lyg 
2,000 lietuvius 
miesteliais. /Y 
posgi apie/50 
testantųdietuvi 
Didžiosios Lie m vos;
pogi/bus koks 
galvų visame mieste. Bet szi- 
tie paskutiniejie lietuviszki 

su aplinkiniais 
ra czionai tai- 
šzeimynų p ro
jų isz Prūsų ir 

maž tai- 
100 latviszkų

ietuvių, kaip

butų priimti 
kos — katal i- 
z kos page! bos 

Man

jei nesidės prie katalikų lie
tuvių, patys mato, kad nemie- 
rūtose marėse svetimųjų turės 
paskęsti ir prigerti. Girdė
jau sziądien isz burnos kelių 
iszmi n tingų
Prūsų lietuviui, o labjaus ne
kurie latviai, r et su aszaromis 
praszėsi, idant 
prie lietuvisz 
kiszkos, brolis
szv. Antano draugystės.
regisi, kad brolių isztiesianczių 
rankas, neiszpūla atmesti nū 
brolisžko priglaudimo. Tei
sybė, konstitucija szv. Anta
no draugystės reikalauja, kad 
visi sąnariai butų geri katali
kai ir spaviedotųsi nors vieną 
kartą ant metų. . Bet man re
gisi, kad protestantams lietu
viszkai kalbantiems neatbūti
nai reikia padūti ranką, nės 
yra broliai ir prie musų, kai
po prie stipresnių brolių szau 
kiasi. Latviai Philadelphia 
jos, būdami norįs mažame bū
relyje, labai gerais lietuviais 

/ ir . lietuvisz- 
grynai szneka; o 

lietuviams

pasirodo, kadą
kai labai
kad, katalikams
nieko pikto nevelyja, aiszkiai 
pasirodo isz tos mažos aukos, 
(apieros) kurią daro nekurie 
dėl lietu viszkos bažnyczios.

ir tiems lat-lietuviai, kad
viams, lietuviszkai sznekan- nijoje atmesti 
tiem, ir prote 
savo kaltybės <

stonams, ne isz 
esantiems neka

Lietuvininku

, kaip rodosi.

visiszkai silpni, 
mažas, ir dvasisz-

tajilciszkame tikėjime, iszras- 
nnėte modus vivendi, tai yra 

galėtumėte priimti prie savo 
draugysczių; tiktai nerinktu
mėte isz jų vyresniųjų, pakol 
užsipelnys ant jūsų pasitikė
jimo ir pasižymės gražiu ir 
krikszczioniszku pasielgimu. 
Nekurie mums ant to sako, 
kad nereikia apie kitus rupiu-, 
tis, gerinus tiktai savūsius 
stiprinti, nės dar ir patys silp
ni tebesame. Ant to atsaky
siu, kad mes ant daugelio jau 
netai p
Mes turime jau savo parapi
jas, savo kunįgus, sav nors 
menkiausias mokslinytėles, o 
nekuriosjsz musų draugystės 
jau i ten (gan) stiprios, kaip 
andai matėme isz raszto apie 
Mahanojaus lietuvius. O tie 
musų broliai dar, tikrą teisy- 

*bę pasakius, 
ir skaitlius 
kos spėkos nedidelės; jie taip 
isz būti ilgai negali; greitai 

r

pavirstai1 vokiecziais ar ang- 
liszkais amerikonais, o lietu
viams kokia isz to nauda? ži- 
noma, nėjokios! Atsargybė 
prie priėmimo už sąnarius ko
kios draugystės, žinoma, kad 
turi būti, idant kartais per
daug visokių sąnarių nepa- 
silpnįtų visos draugystės, bet 
galima numanyti, jog szitame 
karte isz to neturi būti jokio 
paojaus. Ir jau, broliai, kad 
priimsime, priimkime su bro 
liszka meile ir su tikra szir- 
džia: tokių niekaip nevalna 
niekinti, ir nereikia ar stojant 
ar sėdant nū savęs skirti arba 
nurodyti: tas latvis, tas prū
sas! tai butų ir negražu ir ne- 
broliszkai; jei mums Dievas 
sziądien tokią pridūda mimo- 
nę, kad reikia mums lietu
viams visiems gyvenantiems 
Amerikoje risztis į vienybę, 
tai ir risžkimėsi. Man taipgi 
užmės, kodėl turėjo lietuvisz 
ka draugystė po vardu „Ge
dimino“ Vanamie Pensilva- 

nū savęs dar 
praeitame mete prusiszkūsius 
lietuvius, Atsakysiu; kad at-

mesti, ne reikėjo, ir ne turėjo, 
bet tai stojosi per nedorumą 
ir nesupratimą lietuvystės rei
kalų, nekuriu isz draugystės, 
kaip potam pasirodę ir man 
tūli pasakojo, nedorų vyrų. 
Prie priėmimo į musų drau
gystes nekatalikų lietuvių 
spaudžia mus Lietuvos meilė 
ir meilė krikszczioūiszka — 
artymo, ir dar ant galo musų 
paežių reikalas. Atsitinka 
kartais, jog pavieniai prūselis 
arba latvelis, vaikszczioja po 
milijoninį miestą, kalbos ne
supranta, viskas jam svetima, 
kartais antraszas prapūla, pa
žįstamų neturi, o czionai daž
nai ir tusztas kiszenius prade
da spausti, kur tada dedasi 
musų brolis latvis arba prū
sas. Vokieczių savo kraszto 
neras, anglai nepriims....... O
lietuviszka bažnyczia esanti 
tokiame mieste nuvės prie 
brolių lietuvių, su anais susi- 
sznekės, pas anūs gaus rodą 
ir drauge nusivės prie darbo: 
linksmu ir ramu bus, jog kits 
kitą supranta. Latviszka 
kalba, namieje gyvenantiems, 
labai skiriasi nū lietu viszkos, 
bet sziczionai, Amerikoje, ta 
latviszkoji pilnai suprantama 
lietuviams, nės ir tie latviai 
storojasi lietuviszkauti ir lie
tuvis nori jame brolį pamaty
ti. Czia gi netoli yra gražus 
miestas Elizabeth vadinamas, 
kuriame, kad lietuviai rąszėsi 
prie parapijos, nekurie Jhtviai 
praszė priraszyti jūs prie lietu
vių,o tarp tų viena jauna latvai- 
tė praszė taiposgi užraszyti lie
tuve ir katalike; lietuviszkai 
szneka, su lietuviais meldžiasi, 

tada tokius galime d0ti, ir 
kodėl turime nū savęs stumti. 
Klausiu kas mus perskyrė ir 
pagadino vienybę Lietuvos 
senobėje: Atsakymas —c Vo- 
kiecziai! Kas mus suskaldė 
dvasiszkai, taip kad pas mus 
randasi daug protestantų? at
sakymas vėl vokietis-Liute- 
ras! Ąmerikos lietuviai jau 
aczių Dievui, vokieczių rep-
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les numetė nū savo peczių, to
dėl ir visas tvoras per vokie- 
ežius užtvertas dėl musų pa- 
silpninimo ir prapulties, szią
dien jau turime, pradėti ne
mielas zir dingai griauti; daug 
tvorų, nesigailėkime daug 
vargo ant jų iszgriovimo! 
Silpnesniejie* ir mažesniejie 
broliai musų kabinosi ant 
kaklo, reikalaudami broliszkos 
paszelpos, mes jūs apkabinki
me ir dūkime jiems broliszką 
ramumo (pakajaus) ir meilės 
pabucziaviiną, o brolystė kas 
kartas didįsis ir didįsis. Su
grius vokiszkos tarp lietuvių 
užtvertos tvoros, susilygįs tarp 
musųduksanti kalnai, iszdžius 
mus skirianezios upės ir pasi
rodys skaisti, graži vieną, kaip 
saulė ant dangaus — Lietuvd\ 

Debesilas.

— Isz Waterbury* o. Wa- 
terburio lietuviams noris jau 
yra dvėji metai, kaip pradėjo 
remti parapiją, vis dar lyg 
szioliai nesiseka pastatyti ant 
kojų. To miesto lietuvių ne
galima peikti, daro ką gali; 
bet daug randasi visokių kil
pų, kurias nestriokų rei ks kaip 
nors atpainioti. Su Water- 
buriu eina lenktynių uždėjime 
lietuviszkos parapijos Eliza
beth portas ir Bostonas, io dar 
girdėtisi paskutiniame karte 
ir New Yorkas su Jersey City, 
Žiūrėsime, kas lentynėse isz 
tų penkių parapijų gaus^ar., 
bės vainiką? Water būrio pa’- 
rapija turėtų žmonių 2,000. 
Turi jau ant to dovanotą 
mę ir 950 dolerių. Bostone 
su visa ana szalta nebus ma
žiaus lietuvių per 2,000. Tie 
žmonės jau praeitūse metūse 
sparnus plasteno, o dar szįrnet 
nešk raidžioj a. Elizabethpor- 
tiszkiai 17 dienoje Rugsėjo, 
szių metų, pirmą kartą pradė
jo rinkti ant bažnyczios; jau 
sumetė 105 dolerių, ir, pagal 
nutarimą, jei du (200) szim- 
tu vyrų dėtų per metą po 20 
dolerių, tai galia metų atėjus 
turėtų jau 4000 dol. Tenai
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susirasziusių duszių: senų, di
džių ir mažų yra 465; surin
kus visus aplinkinius, ketina 
priskaityti 2,000. Jersėjaus 
(Jercey City\ lietuviai dar 
tiktai galima/sakyti, kaip var
na iszlizdo/atsikėlus, sparnus 
bekedena: tiktai atsispyrė 
lenkams, rodydami kad jie 
moka gyventi ir be lenkų, jei 
mieli broliai mokat, tai paro
dykite aiszkiau savo pradėta
me darbe, nės jūsų -skaitlius 
nėra taip paniekytfaftąj^ip jus 
mislijate. Jei ni^^BBKnoti, 
kiek jūsų yra suW^kire mi
tingą visotinį visą Žersėjų isz- 
kratykite, o, pamatysite, kad 
jus skaitliu j e virszysite kitas 
lietuviszkas Amerikos para
pijas. O lietuviai, lietuviai 
atminkite, kad esate vyrai — 
nekilai, todėl nestovėkite ant 
vietos. Naujorkiecziai, kad no
rėtų visus pralenktų. Tenai 
lietuvių lyg 3,000. Komiteto 
lietuviszkos parapijos dar ne-* 
turi ir kiti apie tą reikalą ne
daug tesirūpina, noris jiems 
butų apie tai geriausiai dabar 
pradėti darbą, nės gretai ga
lėtų jiems Arcivyskupas dūti 
lietuviszką kunįgą, jomylistą 
Muleikaitį, kurs netoli Alba- 
nije, pas lenkiszką bažnyczią 
vargsta. Bet gi negąljma ir 
Naujorkieczių visiszkai pa
peikti, nės girdėti pradeda 
krutėti.... judy)<itės, o jei 
nenorite but paskutiniais, tai 
pakelkit kojas, nės ilgai tu
pėjote.

Rod u buvo eiti Broklynan 
pamatyti lietuviszkos szv. Jur
gio bažnyczios. Priėjau prie 
vandens, garlaiviai drąsiai pa- 
virszium plauko. Bet asz ne
plaukiau, o perbristi negali
ma, nės Broklyną nū Naujor- 
ko skiria labai gili marių ko
ja. Betgi norėjau labai pa
regėti ant tos gražios salos lie
tuviszką szventenyczią, pasis- 
tėpiau, žiurėjau, žiurėjau, ir 
niekaip negalėjau pamatyti, 
nės isz pamatų dar neiszėjo...

Debesilae.

— Glen Lyon, Pa. Beveik 
niekados isz musų miestelio 
nėra jokios žinios kas link lie
tuvių, tarsi mes vis dar miega
me lietuvystėje. Musų tau- 
tiecziai gali pamislyti, kad ir 
teisingai taip yra. Ne, pas 
mus gana yra gerokas lietu
vių skaitlius, tikt lietuviszkų 
szeimynų vien gali būti arti 
szimto, o prieg tam dar yra ir 
keli lietuviszki biznieriai. — 
Matote, nors isz musų yra to
kių, kurie sziaip- taip gali pa- 
dūti žinias į lietuviszką laik- 
fasztį, bet kaip iki sziol dau
giausiai musų žinias, kaipo 
nevertas sukimszdavote į pinti
nėlę, tai nesinorėjo nei raszy- 
ti. Bet kaip pereitame nu
merį et „Vienybės“ maęziau 
gan a daug žinių, patilpusių 
isz?visokių kiur lietuviai 
gyveni, Hai ir as$. panorėjau 
8av^:|inutėmis ' aplankyti jūsų 
Redakciją. O kaip szitą pa
talpinsite, tai kitu sykiu gal 
ir*' greicziaus pasiskubinsiu. 
Juk isz musų miestelio gana 
tankiai galima rasti ^inias, gy
venant lietu vi am^'^w lenkais 
isz draugės. mus
vietinius lietu vi uš* Kaip kadą^, 
lenkai suerzina, betKtūjaūė 
mes užmirsztame, tadgi bus 
gerai, kad per laikrasztį įi^kiti 
musų broliai lietuviai'dą^inos, 
kas pas mus kaip kada pasi
daro tautiszkame dalyjęe. ,

Pirma kiek metų podrMug^ sū1 
lenkais uždėjome parapiją ir 
statėme bažnyczią. Buvo 
mums lietuviams prižadėta, 
kad pabaigus bažnyczią staty
ti, bus kunįgas, kurs sakys 
lenkiszkai ir lietuviszkai pa
mokslus. Tame dalyke labai 
tapome apvilti. Berods turi
me kunįgą lenką, kurs sziek 
tiek supranta lietuviszkai, vie
nok netik niekados nesako 
lietuviszkų pamokslų, bet ir 
lietuviszkos evangelijos nie
kados neskaito. Vieną sykį 
pereitą metą svetimas kunįgas 
pasakė lietuviszkai pamokslą, 
bet ir už tai beveik visi len
keliai rėkė: „na co ten Uteios- 

Tolesniame laike gal ir pas 
mus isznyks visi snauduliai, 
kaip dar aiszkiaus pamatys, 
kaip lenkai lietuvius skriau
džia. Teisybė, lietas musų 
lietuviszkas būdas, ir tada tik
tai lietuvis pradedą apie savę 
mislyti ir dirbti, kada jį sve
timtautis smarkiai užgauna.

Kas link tikro tautiszko su
pratimo, tai pas mus szis da
lykas mažai yra apsvarstomas 
isz priežasties trukdymų len- 
kiszko vadovo, kurs norėtų, 
idant mes lietuviai vis dar tar
nautume lenkams. Ant pe
reito „Susivienyjimo“ seimo ■ 
jau szv. Kazijniero draugys
tė beveik buvo nutarus . siųsti 
savo delegatus, bet isz prie
žasties lenkiszko draudimo 
sustojo. Szį metą buvo visa 
draugystė užpraszyta ant pa- 
szveutinimo kampinio akmens 
po lietuviszką bažnyczią į 
Wilkes Barre, ant 10 dienos 
szio mėnesio, bet nevažiavo
me, kadangi lenkiszkas vado
vas mums draudė tai daryti, 
o podraug prisakė, kad 3 d. 
szio mėnesio butume, ant pa- 
szventinimo kampinio akmens 
po lenk. bažn. į Wilkes Barre, 
kur buvo tiktai viena lietu-

V- j '

viszkaį draugystė. 10 d. tei
sybė, įbuvome gangreit visų 
beį,* privątiszkai. Ra- 
^ju; t^Ėi^nį buvo mums regė-

apielin- 
kių pHl>Uviįį bųį .; podraug ir 
skaudu ant szirdies darėsi, jog 
ųnūsų draugystė,  ̂tai p arti gy
vendama, paniekino savo bro
lių lietuvių užpraszymą. Juk 
nors sykį ir mes turėsime pra
dėti dirbti apie savę. Gal 
Augkszcziausis ir mums ka
da nors suteiks supratimą, jog 
gana mums tarnauti svetim- 
taucziams, o kūveikiąūsiai rei
kia prisiriszti prie - visų lietu
vių draugysczių draugystes, 
beje: prie „Susivienyjimo“, 
kuris rūpinasi apie pakėlimą 
savo tautiszko vardo, apie vi
sų lietuvių gerovę ir apszvie- 
timą,

ki język w naszym košciele 
[ kam ta lietuviszką kalba len- 
kiszkoje bažnyczioje].“ Tai
gi, pakol lenkai stato savo 
bažnyczias, tai dėl lietuvių 
visko gero prižada, idant nū 
lietuvių pinįgus iszgauti, bet 
kaip tiktai lenkai ant kojų 
pastojo, tai tūjaus lietuviams 
pasako: szelahk! Ką padary
ti. Skurstame dvasiszkai: 
niekiąą*mus lenkai, kadangi 
tarpo niusų menkai yra lietu
vių, suprantanczių savo tė
vynės Reikalus ir norinczių 
prisilaikyti prie savo kalbos, 
o nesuprantanczių yra gana 
dikcziai, kurie nū lenkų pą- 
niekinami, savo blėdies neniįk 
mano. Bęt kaip kada ir niCs " -v., ■ '■, ,«
parodonfe savo^ vardą: „lietu
vis“.

Sztabtiž pereitą mėnesį lie
tuviszką draugystė szv. Kazi
miero jut kita lenkų draugyste 
buvo nutarę ant pereito mė 
nesid po paide‘i laikyti isz 
draugės piknįką ir visą už
darbį lygiai dalytis. Bet 
kaip prisiartino laikas, tai 
lenkeliai lietuviams atsako, 
'prisakydami ant kito mėnesio 
perkelti savo piknįką. Czift 
gau Visų be skyriau^ gerų ir 
snaudanczių 1 ietu vįųjikantry bė 
sumažėjo ir kietas į kraujas už
sidegė. TĄjaiiSv.Bzokome prie 
darbo. ‘ Užpfksžėme visas mo* 
terūkąs taipH|

pasąmdėrųe gerą mu- 
zykę ir pradėjjoiųe ^avo pik- 
nįką laikyti '.nepėrtbli nū len- 
kiszko. Už platforrnę >dėl 
szokių jokių tikietų nepard&į 
vinėjome: visus dykai leido
me linksmintis. Dailus buvo 
piknįkas. Buvo dikcziai szo- 
kėjų, gėrėjų ir užkandėjų. 
Net ir lenkai geresniejie pas 
mus linksminosi. Gryno pel
no uždirbome per 90 dolerių, 
o lenkai nieko neuždirbo, bet 
dar isz savo kasos turėjo ke
lis deszimtis dolerių iszimti 
dėl užmokėjimo ekspensų. .Isz 
to atsitikimo jau dikcziai mu
sų broliai pradėjo pažinti len
kų linkėjimus dėl lietuvių.
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dedame mislyti apie savę, pa
rodys ezis dalykas. Kadangi 
lenkai jau pradėjo mus žemin
ti ir už nieką skaityti, tai dau
gelis isz musų jau ant lenkisz- 
kos bažnyczios nebemokame, 
tiktai mokame kas mėnū po 
50 c. ant užlaikymo kunįgo, 
su kuriūmi nors sziaip taip 
per iszpažintį galima susi- 
sznekėti. Rodos Netoli jAu 
tas laikas, kad ir mes, isz ar- 
tymiausių apielinkių susitel 
kę, uždėsime savo lietuviszką 
parapiją ir statysime bažny
czią, kaip kad kitose vietose 
musų broliai lietuviai daro.

P. vietinis. 

vieszpatauja 
tai yra

lietuviai, nors

— Shamokin Pa., 25 Rug
sėjo. Nors pas mus isz pa- 
virszio žiūrint 
bažnytinis miežinis, 
lietuviai, lenkai, mozūrai dagi
ir rusinai meldžiasi toj* pa- 
czioj‘ bažnyczipj‘, tacziaus jie 
tautiszkai nesimaiszo ir neisz- 
jūkia viens kito, ir visi yra pa- 
kakdinti. Bažnyczia yra ant 
lietuvių vardo užraszyta, tai 
lenkai negali skriaust lietu 
vių, o lietuviai yra teisingi ir 
nepavelyja sav kitam neteisy
bes daryti: jie negeidžia, idant 
lenkai, prigulintiejie prie lie
tu viszkos parapijos, isz virstų 
į lietuvius, iszsižadėtų savo 
kalbos; garbės K. Pėža pa
sako jiems gražius lenkiszkus 
pamokslus, isžklauso spavied- 
nės ir kitus reikalus . jų pri
gimtoje kalboje atlieka, ne- 
taip kaip lenkiszki kunįgai, 
kurie stengias patraukti lie
tuvius prie savęs vien dėlto, 
idant, kerpdami nū jų troszią 
vilną, užmusz 
kai. Todėlgi, 
būtinai dėtis 
lietuviai tiktai 
tikti ant to, j eigų t ant jų var
do eis reikalas.

Shamokin‘o 
ir nedideliame 
vyniszkūse d 
jie turi, neska 
ir klebonijos,

ti jūs tautisz- 
jeigu pr išeiti, 
su lenkais, tai 

tada gali su

ąlykūse 'kruta: 
itant bažnyczios

(? red.) savo

ruimingą mokslainę, kurioje 
vaikus lietuviszkai mokina; 
isz jų taipgi daugumas prigu
li prie „Susivienyjimo“, kaip 
antai cziela didelė szv. Jurgio 
draugystė. Jie savo doru pa
sielgimu su svetimtaucziais 
kokią jų įgyjo sympatiją, 
ypacz mozūrų, isz kurių dau
gumas pasirengę yra pamesti 
savo „Norodny Polėki Zvvią- 
zek“ ir prisidėti prie braci 
litvinovv „Zjednoczenia“ [prie 
„Susivienyjimo“]. Jie sako, 
kad lenkiszkam „Zvviązke“ 
nesą sutikimo, jokios naudos 
jie isz jo neturią, kaip tik pi
nįgus moką; jie esą visai at
skirti pučų nū jo — kurie sa
vo rankose visus urėdus turią 
ir jūs ant kiekvieno žingsnio 
niekiną ir žeminą, pagaliaus 
paczioje bažnyczioje — pama
tę, kad prispjaudįta, žemių 
prineszta ar kitskas padaryta, 
tai vis mozūras kaltas. Kad 
mes, jie sako, prisidėsime prie 
brolių lietuvių, tai jie netik 
mus nėiszjūks ir nežemįs, bet 
dar atspaudįs dėl musų kokią 
knįgelę [wydrukują jakąs 
ksiąžeczkę |.

Matot broliai lietuviai, jei 
mes paveizdingai gyvensime, 
kito nejieszkosime -ir savo ne- 
pamesime, tai mes sulaiku pa
trauksime prie savęs netik 
tūs, kurių gyslose grynas lie
tuviszkas kraujas teka, bet 
dar ir tūs, kuri ūse yra lietu - 
viszko kraujo, kaip tai mozu- 
r ūse. Neparapijonas.

— Philadelphia Pa. 21 d. 
Rugsėjo.

„Vienybės“ Rędekęijos pra- 
szau szifdingai-4 patalpinti ti. 
keletą žodžių apie „Susivieny- 
jiįiĮo^i d^iykūs, į laikrasztį 
„Vįenyb^“!

If mes Philadelphijos lietu
viai ąėsame kurti limk „Su- 
sivienyjįmo“^ prie kurio mus 
ragino r sav^praneszimu gar
bingas pfėžtdentas, K. A. 
Burba, ir tnūsų szirdyse nėra 
dar paskutinė lietuvystės ki- 
birksztėlė užblėsųsj,' ir į mus 

atsimusza kvapas tos jaunos 
cvietkos, taip puikiai pražy
dusios, kuri kiekvieną lietuvį, 
esantį jos szakele, pūszia ir 
dabina; todėlgi, mieli broliai 
ietuviai, storokimės kūvei- 

kiaušiai prigulėti prie „Susi
vienyjimo, prie tos lietuvystės 
kvietkos ir neszioti ant savęs 
jos garbingą vardą. Matome 
aiszkiai savo akimis naudin
gumą ir derlingumą „Susivie
nyjimo“, kuris per taip trum 
pą laiką iszskleidė savo szakas 
beveik po visus kampus Su
vienytų Valstijų, tadgi dar- 
būkimės broliai tolesniai no- 
ringiaus ir karszcziaus, idant 
kiekvieną szakelę iszleistų vėl 
keletą szakelių. Tada susi- 
drutins „Susivienyjimas“ taip, 
jog kiekvienas jo sąnaris da- 
tirs isz savo menko truso, pro- 
cės, didelę naudą; tada ir 
svetimtaucziai pamatys ir su
pras, kas tai yra lietuviai, jog 
ir jie gyvena kaipo ir kitos 
tautos ir užlaiko tarp savęs 
broliszką susivienyjimą. To
kiu tik budu, riszdamės į vie 
ną kūpą, galėsime apsiszviesti 
ir pagerinti savo medegiszką 
būvį.

Pažvelgus ant musų brolių 
pliiladelphieczių, matome ga,r 
na karsztą norą prigulėti priė 
„Susivienyjimo“, ką patvirti
na metinis susirinkimas SzV*- 
Antano draugystės, ant kurio 
buvo „Susivienyjimo“ konsti
tuciją ^perskaityta ir sąnariai 
su noru,\nutarė prigulėti prie 
jo. Trk bėda, kad nei pusė 
nepasirūpino su metiniu mo- 
kesczių, nors draugystės pre
zidentas ant kožno susirinki- 
mo apie tai užmena; tur but, 
kad priežastis to ilgo rengimo
si yra sunkus laikrai.

Tacziaus nėra ko abejoti 
apie Sz. Antano dr-tę, nės 17 
d. Rugsėjo ant susirinkimo,' 
ant kurio buvo perskaityta 
paaiszkinimai ir užpaszymas 
„Susivienyjimo“ prezidento 
ant seimo, visi sąnariai ant to 
pristojo ir iszrinko delegatą 
A. Szkemą, o taipogi musų

gūdotinas kun. Proboszczius 
J. Kaulakis, norint negalėjo 
ateiti ant susirinkimo, tacziaus 
prižadėjo nuvykti ant seimo 
ir padūti įneezimus vardan 
draugystės sąnarių. J. Butkus.

— Baltinvore, Md. , Kaip 
visur, taip ir sziczia su dar
bais blogai, o labiausiai krau- 
ežiams. Pirma lietuviai krau- 
ežiai jūkėsi isz pabrikonų 
kad szitie neturėjo darbo, bet 
dabar tas pats likimas ir jū? 
sutiko, ir užtai pabrikonai isz 
jų jūkiasi, kaip tai sako 
„dūts dūtam“. Tūli isz krau 
ežių, metę savo amatą, leidos 
ant farmų sav dūną pelnyti 
nors tenykszcziai darbai yrt 
sunkus dėl jų nepratusių ii 
minksztų rankelių, o kiti vė 
eina beveik kasdien grybaut 
arba žuvauti ir, tokiu budi 
sziaip taip maitinasi. (vai 
szitie sunkus laikai, nekuriū 
isz musų jaunų brolių iszmc 
kins, kad reikia skatiką už 
czėdyti ir užlaikyti ant ilgėj 
nio ir vargingesnio laiko, risz 
tis broliszku ma^gu į pagel 
bines draugystėj, b labiausi; 
JH’ie tautiszko lietuvių „Sus 
vienyjimo“ prigulėti*, kuri< 
tarp kitų mierių, yra įsteigi 
dėl darbininkų vbiržę, isz kt 
fioą,. žinoma, bedarbės lai k 
jo svariai naudosis. Juk. 
cziotf randasi dvi - draugystė 
Sz. Jono ir Kazimiero. Va 
taroji, nors naujai užsidėjo 
vienok per rūpestį ir graž 
iszaiszkinimą kn. Pautieniau 
supratus reikalingumą ir nai 
dingumą „Susivienyjimo1 
meiliai prie jo prisiraszė, 
pirmoji (Sz. Jono) sena 
didelė draugystė, nežinia, k< 
dėl nebando tą garbingą da 
bą atlikti, tūm labiau dab* 
priesz „Susivienyjimo“ seim« 
idant tūmi parodyti, kad : 
Sz. Jono draug. sąnariai krul 
ir eina įkandėn su kitai 
Broliai lietuviai, judėkin 
tautiszkai, kiek galėdan: 
skaitykime lietuviszkos la 
kraszczius, kor rasime aj 
szvietą ir sudrutinimą tautis 
kos d v asi os! D au<jsziszki
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LIETUVOS ISTORIJA
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nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai.
PAB&SZTTA SHAKO DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 

ŪNIVEB8ITET0 PHIL080PHD08 IAGISTBO.
• (Tąsa).

Kad taip Lietuviai visose szalyse krikszczionis, savo ne
prietelius, draudė ir su visųdidžiausia neapkanta vis, kas vien 
vadinosi krikszczįoniszku, gaiszino ir teriojo; tūm tarpu po 
piežius kitas gaujas krikszczionių Vokieczių • ant Lietuvių 
telkė. Tai regėdamas Gediminas, norėjo tolimesnių karių 
vengti, todėl iszleido visur gromatas reikszdamas, jei tos dau
gybės krikszczionių yra keliamos ant padauginimo kriksz
czionių skaitliaus, asz pats, sako, su visa gimine noriu kristi- 
tiesi geru noru ir eiti į Bažnyczios skreitą. Kaipogi vienoje 
tarp tų gromatų, raszytoje popiežiui ir kardinolams, sako: 
„Mano praėjimas Mintautas, Lietuvos ^arabus, su visa gimi
ne buvo apsikriksztijęs, bet dėl didžios nedorybės ir baisių 
nūdėmių bei kruvinų neteisybių Vokieczių brostvių ir jų mis-, 
tro, paskui tikybos krikszczionių iszsižadėjo ir vėl pagrįžo į 
savo praboezių tikybą, kurioje iki sziai dienai asz tebgyvenu. 
Tankiai — sako tolesniai — kiti mano praėjunai leido siunti
nius pas arce-vyskupą Rygos, norėdami sandorą padaryti su 
Vokiecziais, vienok visados brostviai Vokiecziai jūs nugalavo. 
Noris steigimu Arce-vyskupo Izarn buvo aiszkiai vieną kartą 
pakajus tarp Lietuvių ir Vokieczių padarytas, vienok vokie
cziai kalavijonys jo neužlaikė ir keliaujanezius į Lietuvą 
siuntinius vienus kelyje nukavo, kitus nusmaugė. Taippat, 
sako tolesniai, didysis kuningaiksztis Vitenis buvo gromatas 
nuleidęs Pranciszkui, siuntiniui tamstos baltos galvos ir Arei- 
vyskupui Rygos, lugodamos, idant kelis kuningus atleistu, 
kuriems, jis galėtu pastrunytą bažnyczią adūti, bet vokiecziai 
brostviai tai nujautę iszsiuntė kariauną į Lietuvą ir rhinavotą 
bažnyczią sudegino. Kas dar piktesniai, novyjo didūmėnę 
kuningų krikszczionių, tai yra Arce-vyskupą Joną ir Fridri
ką, o krasztus Žemgalių įr kitų perkriksztų apvertę į tyrus, 
tycziodamiesi sakė: „Tas nutiko krikszczionis beginiojant^. 
Tikrai nebkariaueziau asz daugesniai krikszczionių, sako Ge
diminas, ir iszpažincziau szirdingai jų tikybą, kaip to gal vii- 
tiesi nū to, jog asz daug Bernadinų laikau pas savę, kurie gal 
kiek nori kristyti, mokįti ir visus bažnyczios apsiėjimus aki
vaizdoje daryti. Raszau, sako tolesniai, Tau, augszcziausis 
Tėve, idant žinotum, dėl ko mano praėjunai ikisziol klaidžiojo 
tamsybėse”. Ant galo Gediminas szirdir 
žvilgterėti ant jo vargingo gyvenimo, sa 
kaip kiti krikszczionių nuningaikszcziai Jūsų klausyti ir 
krikszczioniszką tikybą iszpažinti, jei tiktai budeliui, tai yra 
mistrui ir jo zokonui tūmi neddiucziau į nagą ir jam neiszsi- 
skolycziau”.

Tūm paežiu laiku Gediminas antrą gromatą pas praorus 
ir gvardijonus Saksonijos ir Silezijos lygia dalia prekybos 
miestus Libek, Rostok, Sund, Greisvald, Stetin ir Gotland 
buvo nuleidęs, sakydamas, jog lugojęs nū popiežiaus kunin
gų ir siuntinius pas jį iszleidęs, kurių ilgėdamas laukiąs ir ren- 
gįsi jo įsakymų klausyti: „

ai lugojo popiežiaus 
Faamas: „Asz rengu

Kareiviai 
jiems žemę

ndū į plieną pavirs, nekaip 
įtiksime. Noris meldžionys

o

gį ir begėdį.

gūdoti, kuningus gerbti ir Dievo žodį klausyti: 
krikszczionyS, kurie pas manę atsidangins, dūšių 
ir algą kaip reikiant. Prekiotojai, dailydės ir h 
nys, tai yra kalviai, ginklakaliai, ūddirbiai, kaildirbiai, auk
sakaliai, žvejai, su paęziomis ir vaikais gal liūsai įsidanginti 
ir be muito ir mokesczių. Antriejie, kurie pas mus atsidan
gins ir įsikur, 10 metų nū visų mokesnių liūsais bus; perėjus 
tam rakui tiek temokės už žemę, kiek kitūse krasztūse moka. 
Visi atėjūnai gaus lėcybas arba privilijas Rygos miesto,~jei 
jie kitų geresnių neiszmanys. Musų buveinėje Vilniuje pas- 
trunyjom 2 bažnyczias Bernadinams, kitą Naujapilėje stru- 
nyjame Domininkonams, idant atėjūnai pagal savo dabą galė
tų Dievą garbinti. Szį patį metą asz laukiu keturių kunin
gų, mokanczių lenkiszkai, žėmgaliszkai, lietuviszkai ir parų- 
siszkai, ateinanczių į tas bažnyczias, bet nenoriu tokių kunin- 
gų, kurie isz savo kliosztorių daro vagių pakranczius, alužnas 
pardūda, kuningus galūja ir svietą kropia. Kelias pas mus 
yra adaras ir liūsas per Mozuriją be muito ir mokesnio. Ant 
didesnės kliauties ir įtikėjimo, apžimėjam mes tą gromatą 
taja paczia žyme, su kuria mes gromatą nuleidom popiežiui, 
ir taip, pirmu gelžis į vaszką, (yte 
mes savo žodį laužysime arba atsz
Vokiecziai musų žymę ant apjūko degina, idant tūmi Dievo 
darbą sugaiszintu ir žmones apjūktu. Jei kas tą žymę ne
klausęs sulaužys ir per piktybę prieszingaus, tokį mes skeL 
bame ir gėdiname ežioje gromatoje, kaipo sukczių teisybės, 
prietelįų velnio ir neprietelių tikybos, kaipo atskalūną, melą- 

Ta promata paraszyta yra 26 dieną Gegužės 
mėnesio 1323 metūse Vilniuje. Czįa dar pasergeme, idant 
tiejie, kurie perskaitys lą gromatą, tolesniai teiktumėsi siųsti”.

Tūm tarpu nuleistiejie Gedimino siuntiniai į Romą iszgul- 
dė popiežiui linkėjimą savo valdžionio 1 ligodami, idant Dievo 
baimingus, mokįtus ir iszmintingus, vyrus atleistu į Lietuvą, 
kurie galėtu platinti tenai Dievo žodį. Lygia dalia Rygos pi- 
lionys buvo iszsiuntę savo siuntinius popiežiui praneszdami, 
jog Gediminas aiszkiai geid su brostviais sandarauti: kaipogi 
tie patys pilionys tūm paežiu žygiu buvo iszleidę kitus.siunti
nius pakajaus sandarauti pas Gediminą, kursai, jūs su dide 
gūdą priėmęs ir didei meilingai iszvaiszinęs, pakajų su jiemis 
padarė ir prisiekė abi pusi patvirtino Vilniuje po S. Mikolui 
subatoje metūse 1323, kiną perdėtą isz vokiszko į lotiniszką 
popiežiui'ant patvirtinimo nusiuntė.

Bet vos buvo kryžeiviai nu jautę Parusnyje apie padary
tą su Padaugavionimis pakajų, tūjau vyskupai Varmijos, Sa
mi jos ir Pameranijos su savo praboeziais susirinko į Elbingą 
ir tenai susitarę nuleido gromatą vyskupui Eželės salos/kapi- 
tūloms Rygos, Eželės Tora patai, Revel io d. mistrui ir padau- 
gavio brostviams, lygia dalia urėdui Danų ir visai didūmė- 
niai, kuri buvo tą pakajų padariusi, bingdami ir vadindami 
jį velnio darbu, tekantį, visam zokonui amžiną pragarą, tais 
žodžiais: „Sūnūs velnio spendžia savo gudryba,kaip jums,
taip ir mums spąstus prapulties, ir taip elgiasi kaip pelė mai- 
sze ar žaltys antyje iszmaitintas; visupirmu mus, paskui jus 
savo smarkybe nuvergs ir iki paskūjo nužudys ir visą kriksz- 
czionybę į pragarą įstums ir valszczius savo ir žemes apent 
atims. Todėl persergame jumis ir linkihie szirdingai atsaky-

Asz geidžiu, kalba jis toliaus, ti kūveikiausiai toms sandaroms, kurias jus padarėte: kaipo- 
kuningų ir vyskupų į musų žemę ir noriu aiszkiai bažnyczią gi nepadoru yra tiems, kurie ant garbės Dievo prisiekė ka-
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Lietuvininku
riftuti netikėlius, su tais paežiais szunimis szėtono pakajuję gy
venti pasiėmė, kurie savo pasala gubryba kito nieko netyko 
ja, kaip tiktai jūsų ir musų prapulties; tas aiszkiai yra regi
mas nevien isz praėjusio jų elgimos, bet ir szios dienos torio- 
jimų Dobrine ir Kulmijoje. Atmeskit tų nelabą sandarą. 
Dievas jūsų karę rėdys ir nū augsztybės kantrybę jums dūs 
ir taip kariaukite tolyn vien lig vis iki paskūjo jūs iszgaiszin- 
site, už ką rasite alioję pasaulėje garbę, antrame vainiką le- 
lionės arba triumpo”.

Tūmi dar kryžeiviai nekakinosi, nės pasamdė tulus zoko- 
ninkus, kurie nuleido popiežiui gromatą per siuntinius, gir
dami kryžeivius irj stygavodami, jog neteisingai yra kernoja- 
mi ir skundžiami nū netikėlių Lietuvių, kaip butu neleidžią 
ir gaisziną kristytiesi Gediminui, didžiūjui Lietuvos kunin- 
gaikszcziui: tamstos balta galva, regėsi pats tą neteisybę. 
Noris jis apsiskelbė gromatoje savo norą krikszczionių tapti 
ir siuntinius nuleido pas tamstos baltą galvą, vienok patys 
siuntiniai melūja ir priesz Dievą bnrniūja; kaipogi tas rakalis 
tūm paežiu laiku, kad siuntinius į Romą leido, įpūlęs į Mozu
riją 8,000 žmonių nugalavo, bažnyczias iszdrevėjo ir sudegi
no, kuningus nužudė ir nepaskaitomas gaujas gyventojų į 
vergus iszvarė. Nū to gal manyti tamstos balta galva, jog 
kryžeiviai, kurie, sekdami savo prisiėką, kas dieną dėl apgini- 
mo krikszczionių visūse paojūse netaupėsi, negal būti, idant 
jie atsivertimą kuningaikszczio gaiszintu to, kursai tiek žalų 
krikszczioniams savo rakaliais pridarė. (11)

Trumpa jau bebuvo kryžeiviams, nės nebvilėsi tūmi me
lu nedorų zokoninkų nusiteisinti: kaipogi Popiežius daugiaus 
klovėsi Arce-vyskupu Rygos, kursai Gediminą jam bruko 
nekaip stygavojamu keliu paprakūtų nū kryžeivių zokonin
kų: kaipogi nevien Gediminas vienas teszyžino kryžeivius savo
gromatomis, nės lygia dalia Vladislovas, Lenkų karalius, ap
skundė jūs popiežiui, jog jam neteisingai Pamarių žemę buvo 
kryžeiviai iszplėszę, taippat gūdėsi jam Lenkų vyskupai, jog 
jie, užėmę minivotą pamarių krasztą, nemokėjo jiems deszim- 
tinių, nei Petro skatiką (:taip vadino tū laiku mokesnį, ai-
viens krikszczipnis nū galvos po skatiką Popiežiui mokėjo:). 
Todėl popiežius, regėdamas nū visų pusių tokes neteisybes 
kryžeivių, liepė didžiūjui mistrui Karoliui Trier tą patį rude
nį vaidintiesi, kursai nukeliavęs tenai su iszkilme savo, pirmu 
su popiežiumi pasiregėjo, paskui atėjo į kardinolų susirinki
mą, kursai kersztus arce-vyskupo Rygos su kalavijonimis su- 
dyjo. Visupirmu arce-vyskupas Rygos trumpai iszguldė nū- 
dėmes kalavijonų tais žodžiais: „Brostviai neleidžia skelbti 
netikėliams žodį Dievo, neigi saugoja kėliau j anezių kuningų 
nū paojaus per neprietelių krasztą, žudo perkriksztus baisia 
vergyba, neleidžia jiems namų, bažuyczių strunyti, drevėja 
jūs ir gaiszina, gandina, žudo, raisziodami gelžiniais (retė 
žiais) kuningus, ketėdami jūs nugalūti; mažina gūdą, siulioja 
apostatą; ginioja eiti pas popiežių gūstėsi, degina savo brost- 
vius žeistus ir 
ir Žemaicziais, 
tos dvasiszkos

kritusius kariaujant su netikėliais Lietuviais 
savina lėcybas arce-vyskupo, kapitulos ir ki- 

didūmenės; drevėja valszcziaus Rygos ukinin-
kų ir jų liūsybę sunkina, valdo Dangavo skardės, jos greva, 
įtaka ir visaip gaiszina prekybą”. Tūjau mistras teisinda
masi užsigynė visų tų nūdėmių ir ant teisybės savo stygavoji- 
mo parodė popiežiui gromatos arce-vyskupo, raszytas pas 

didyjį Lietuvos kuningaiksztį, su kuriūmi jis randavo be ži 
nios kryžeivių ir kareivius nū jo samdė, idant brostvius ka 
riautu ir jam, tai yra arce-vyskupui, valdžią ant jų pagrąžintu 
Popiežius, iszklausęs abiejų pusių, tokį dekretą įstatė: „kala 
vijonys tur grąžinti vis, ką buvo užgrėbę arce-vyskupui i 
dvasiszkai didūmėniai; iszkeikė visus (ūs, kurie kritusiūsiu 
brostvius karėje degintu, užgynė daugesniai benovyti ir be 
žudyti norinezius eiti popiežiui gūstėsi; liepė jiems vienybę i 
gūdą bažnyczios antturėti, kuningų klausyti, nieko pikt< 
jiems nedaryti, bažnyczių nedrevėti, dėl perkriksztų jas stru 
nyti; skelbent mokytojams žodį Dievo, užtarymą ir globą su 
teikti; tardamas: jei kas to įsakymo neklausys, toksai tūn 
paežiu yra iszkeiktas. Didysis mistras su tavo tarnais ir teis 
dariais turėjo tą dekretą akivaizdoje popiežiaus ir susirinkim< 
kardinolų prisieka patvirtinti, jog vis tai, kas yra tenai įsaky 
ta, pildys ir.darys. Nės apie Gedimino skundimąsi popiežių 
tame dekrete nieko neminavojo, nės, norėdamas geresniai apr 
tai iszsijautoti, savo siuntinius į Lietuvą nuleido.

1324. Taip besykaulyjant patiems krikszczionims rumū 
se popiežiaus, tūm tarpu Jomylistos Reno, Czekų ir Alzasi 
atvedė naujas gaujas meldžionių į Parusuį, kurie, susinėrę si 
kryžeiviais, staeziai norėjo į Lietuvą traukti; bet žiemą pasi 
liko taip drėgna ir ledas ant upių ir ežerų taip silpnas, jo 
meldžionys negalėjo to nuveikti, ką ketėjo: kaipogi viens j 
buris įsigrūdęs į Žemaiczius, valsczius Gavėto pagirto, kai 
vedžio bobliu ir giltinė krikszczionių vadino, nuteriojo. Pa 
skiaus, Gegužės mėnesyje, kamendotas Ragainės pilės, staig 
vėl įpūlęs į Žemaiczius, priemiesezius Gedimino pilės nudegi 
no ir gyventojus, kurie nepaskubėjo pilėje užsirakinti, nuga 
lavo. Tūm tarpu kiti pulkai meldžionių parubežės mažomi 
kekėmis su Žemaicziais ir Lietuviais skardėsi, kuriose užvi 
didesniai tarp perkriksztų Parviltis, Vokiecziams algaujar 
cziųjų, atsiženklino, kursai su 19 savo bendrų nujautęs 4 
Lietuvius medžiojant, sekė jūs tylu įkanden ir nutykojęs nak 
tį antpūlė ir įmigusius lig paskūjo iszkirto: žirgus, padarg 
meldžioklės su vokarte (maistu) atėmė. Kitu sykiu tas pai 
Parviltis netyczioms giriose didesnį būrį Lietuvių ir Zemaiczii 
sutikęs, kurių regėdama neveiksiąs, muko szalyn, palikdama 
žirgus su vakarte Lietuviams, bet įkirėjus badu stypti, ėm 
savo bendrus drąsinti tais žodžiais: „Regite, jog turime bf 
du nustipti, vykime Lietuvius ir labjaus įnirkime gūdingai, 
rasi laimėsime”, kurie jo paklausę prisiartino slapta pas Li< 
tuvius, kuriūs apipūlę pasalu naktį lig paskūjo iszkirto ir vi 
įgyjo, ko buvo nustokūję.

Tūm tarpu Lietuviai norėjo pilę Kristi memel ari 
Skersnemunę kryžeiviams pasalu atimti, į kurią žvejas Lieti 
vis buvo pasiėmęs jūs įvesti, nės Lietuviai tame daigte nūs 
vylė: kaipogi^teidami rado jį ant muro pilės bekybantį, ki 
rį kryžeiviai nujautę vylių buvo pakorę ir pasitaisę stipri; 
su Lietuviais remtiesi; Lietuviai apgulę pilę baisiai vėtravoj* 
vienok nieko negalėjo padaryti, besigrumdami su meldžion 
mis, paezioje papilyje isztiko į aiszkę inuszą, kurioje su visi 
didžiausia narsybe pjovėsi ir ilgą laiką varžėsi pergalė, nė 
kritus Lietuvių karvedžiui, likusiejie atsitraukė, palikę aj 
griautą pilę. (12)

19) Dueburg. c. 348.

(Toliaus bus.)
11) VolglT. IV. B. 371.
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472 Vienybe

Tautiško Switirtm Lis- ; 
iim Katalikū Amenknie 

8-tas Seimas.
Praneazu visiems Susivieny

jimo sąnariams, jog szį metą 
isz Dievo apveizdos 25 dieną 
Spalių (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 tftjaus 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 suvažiūti 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 Susi vie
nysimą, 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 
asztūnių, ant kurių turi susi
rinkti visi delegatai. O pusė

jos Szaulių pavieto, Lygumų vals- 
cziaus, sodžiaus Ramonajų. 6 metai 
kaip Amerikoje, 4 Inetai atgal, buvo 
apie Cincinnati, o 3 metai apie 
Pittsburgh‘ą, o dabar 3 metai kaip 
nežinau kur yra. Mr. A. Kernagis 
N 50 Mercer Str. Newark N. J.

Pajieszkome savo vyro bei tėvo 
Jono Žiburio, kurs pirm dviejų mė
nesių iszvažiavo isz Liverpoolio į 
Amerikan, gal but į Shenandoah Pa. 
Jam be uždarbio esaneziam galime 
ir padėti, idant sugrįžtų atgal pas 
mus. Agota Žiburienė ir vaikai 
Liverpool N. 125 Portland str.

— Musų didelis . darbinįkas 
garbės kunįgaa J. Žebris isz- 
važiavo isz Shenandoah ir nu
vyko į Waterbury, idant te 
nai, pastaezius bažnyczią, savo 
vienžemius aprūpinti dvasisz- 
kai ir pakelti tautiszkūse da- 
lykūse. >

75c.

75C.

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

1.25c.

Kuningas A. Burba 
Susivienyjimo prezidentas.

pargabentos isz užmarės:
Maldų knįgos.

Aukso Altorius, arba Szaltlnls dangiszku skar- 
bu 2.25c., 2.75c., 3 25c., 4.00c., 4.50c., 5.00 ir 5.00c.

Senas ir naujas Aukso Altorius |2.25 Ir 2.75c. 
Garbe Dlewuj ant auksztybėe ,, ,, ,, $2.00- 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. Ir 2.00c.
Knlnga giesmių arba Kanticzkos ,, 
150 Psalmu Dowido karaliaus ant 

paveikslo kantlczkų

Isfaoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vleszpatles Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno Ir naujo įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo „ ,* ,,
Gyvenimas Marijos „ ,,
Menuo Szwencziausios Marijos Panos 
Sopulej Motynos Dlewo „ ,,
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais
Gywenlmaj Szwentuju, ant visų metų kožnoa 

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

Gyvenimas szv. Benedikto Eabro „ 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente

Įvairios dvasiszkos knygos, 
Filiotea arba kelias | maldingų gyvenimų 
Pokills Szventųjų ,, ,, „
Iszgnldimas metiniu szwenczlu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku „ „
Kas yra griekas? „ „
Nekaltybė 
Vartai dangaus
Garsas apie bajsybes Dlewo 
Raktas j dangų „ 
Didžioji nedėlia „
Kaip Sumenijų nuspakajįti 
Vadovas Į dangų „
Prlslgatavojimas ant smerezio „ 
Draugija dėl duszlų ,, ,,
Lietuviszkos miszios ,, ,,
Žine apie gydymų ligų kūno ir 

duszlos, apie Liuterį ir Kalwlna

Istoriszkos knygos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos ,, „ ,, 50c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c.
Apliukrasztis kan. Petravyczlaus į Vilniaus 

džlakonystėa kuningus 1870 m. „
Už kų mes lenkams turime būti dėkingi arba 

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

krikszto Lietuvos

H

Pajieszkojimai

sudo
H

Pajieszkau savo szvogerio Jurgio 
Sladvecko isz Suvalkų gub., kurs ap- 
siženijo pirm trijų metų Shenandoah 
su Ona Paczesute, seseria mano pa- 
czios Magdės: Juzas Vasiliauckas 
Seaconibe, 19 Havelock str. Cheshire 
Endland

4.00c.

25c.

ii

1.25c. 
15c. 
10c.
5c.
5c.

10c. 
10c.
40c

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

Apie senovės Lietuvos pilis „ 20c.
„Auszra” keturių metų puiki&se apdar&se 

po $1.25 kninga, visas perkant

Knygos poetiszkos.
Senkaus Jurgis „ „
Vitoliorauda, puikus poeinatas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knįgos 
D&nelalczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas ,, 
Tėvyniszkos giesmės 
J&kaunos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės

Pirmutinis degtinės varytojas pulki komedija 10c
Apysakos.

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

isz lietuvių gyvenimo 
Pajudįklme vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrijotlszkoje dvasėje pagal 
vengriszkų pono A. isz B. autoriaus 
knįgutės „Kas teisybė tai ne melas

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

f Moksliszki rankvedtiai ir 
kitokio? knįgos 

Lletuviszka Gramatika paraižyta
kun|go Mlkolo Miežinio 

Abėcėla ,, •,.
Elementorius lietuviszkas „ 
Kninga dėl iszslinoklnlmo rokundų

Kninga dėl iszsimokinimo visasvletlnės kalbos 15c. 
Apie buwlmu Dlewo ,, „
Grleszninkas priverstas metavotls . 
Pamokslai apie trusų 
Talmudas ir musų žydai 
Užkala su kalba „
Prleszauszrls „
Kaip įgyti pinįgus ir turtų 
Girtybė „
Genių dėdė, graži pasakntė kur lezrodyta, 

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

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

Visokį Abrozėlial su maldelėmis po 5 centus.

25c.

20c.

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

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

ii

n

10c. 
15c.
5c. 

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

75c.
10c.
40c.

50c.
15c.

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

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

10c.

1.00c.

10c.

t’ajieszkau savo d^dės, Jono Ker
nagio, isz Europos, Kauno gubenri-

Žlponaa bei žiponė ,, „
Žirgas Ir vaikau ,, „
Vytaute* didi* Lietuvos ūuDįgaikszti*

5c.
50c.
25c.
40c.

•Toliu JMT. Curr
Patronas (advokatas) provų. Oflisai:

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

Uždėjęs kroiną Pittstone, parda
vinėju viską kfimi pigiausiai.

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

1,00. 
50 et.

200c

n

25 et. 
20 et.

Į 1,00 et 
$1,00. 
20 et. 
30 et.

Vyrai! vyrai!
Kurie norite gautie katalogą lie

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

I Jo adresas toks:

»•

Mathias N o veski.
TILŽĖJ E-TIL8IT

Gqldsohmiede »tr. 8 GERMANY.
I ■ “

ZOCNOS SPAUSTUVES.
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczlų 
p ar as zy t as 8 i mano Daukanto, gaunamas už 1,00 
Istorija Katalikų Bažnyczios, ,,
Europos Istorija su žlamlapiais „

Lietuviszkos Dainos isz visur surinkt os
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczlų Motiejus Valanczlauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės 
Apteka Dlewo ,, ,, ,,
Aukso Verszis, labai pulki drama
Boleslawas arba antra dalis Genowefos 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę žydo I 

ir piktų augynlmų wajku ,, ,, $1,00.1
Uistorlje gražios Katrukos ir joe wysoki atey. I 

tykimaj ,, ,, „ ,, ,, I 10 čt. i
Hlstorije apie gražų Magelona, duktery kąra* 

lauš isz Neapolo ir apie Petra karejwl 40 et.
Uistorlje isz lajko Francuzkos wajnos Airi- Į 

koj ,, ,, ,, ,, 80 et. I
Istorija Septynių Mokintojų ir

Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Miloslawskis . ,, ,, 80 et.
Juozapas Koniuszewskle arba kankinimas.

Unijotu po waldže maskolaus , 50 et.
Konstytucyje del darbininku „ 10 et.

Į Namelis pustelnlko paraszytaa del pujklu 
Lietuwniku „ ,, ,, ,, ,, 75 et.

I Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorije isz lajko 
1 ponawojlmo Nerono ,, „ J

Pujkus apraszymaj tikru atsytlklmu isz 
wajnos 1863 metu ,, ,, ,,

Prawadnlkas angelskos kalbos neabdar.
Į o abdarytas „ „

Pujkus apraszymas apie Lietuvą 
Rlnalda Rinaldinas „ 
Senowes apraszymas apie 

Karejwlo ,, „ „
Sumyszymas arba bajme

Nevienas laiszjcas atėjo į „Vieny
bės” redakciją su užklausymu apie 
„drukavojamą” masziną. Pakakin
dami savo tautieczių pr as žymus 
„Vienybės” iszleistuvė padarė sutar
tį su The Mali Machine Co

80 et. 
czesu 
40 et. 
$1,00 

$1,25. 
$l,oO.li 

$1,50 et. 
Duktery Filypo 
ii ii ^o et.

tūry dydeles akis
Tykra tejsybe isz Suwalku gubernijas

Szwiesa Dlewo „ ,,
Titkus Persų Karalius, 
Užsystanawlk ant to geraj 
VVltaslr Korynna hlstorije isz lajko

klojimo Bažnycoio* S. per Deoklecljana 95 et.

n
n

15 et
65 et.
25 et.
50 et.

peree-

Groton’e, N. Y
Kuri tai kompanija apsiėmė padary
ti dėl savo Type-Writer Cilindėrį 
su lietuviszku alfabetu pagal naują 
raszliavą. Norintis turėti „drukavo
jamą” masziną geriausio fasono, ku

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

The CRANDALL MACHINE Co.,

1




