
Num. 41. Lietuvininku

Pinui Pa. 11 i. Stalinio.
Pirm, negu pradedame ko

kį darbą, turime gerai apie j, 
apmislyti,'jį apsvarstyti, idant, 
pradėjus arba pabaigus tą 
darbą, nereiktų gailėtis ir sa
kyti: ak, kaipgi ežia mes ne- 
pamislijame apie tai pirmiau 
Jū svarbesnis, ilgiau paten 
kantis ir daugiau žmogysezių 
interesą risiantis dalykas, jū 
labjau jis reikalauja szalto ir 
toli siekianezio apmąstymo. 
Jį reikia atlikti, idant jis netik 
butų geraširdė! dabartės ir dėl 
tų asabų, dėl kurių yra 
dūtoje valandoje daromas, 
bet, idant jo gerumos ir atei 
tėję netik kad nesimažintų, 
ale prieszi ngai,
augtų su laiko begiu 
galėtų džiaugtis ir 
vaikų vaikai ir pagaliaus visi 
tautiecziai. z

Tokios svarbos dalykas 
yra be gineziavimosi užmany
mas įkurti Amerikoje lietu- 
viszką kolioniją. Apie tai ypa- 
tingai rūpinasi „Lietuva“, ne- 
užmirszta taipgi ir kiti lietu- 
v isz k i laikraszcziai, pad ūda 

didintus ir 
, isz ko 
naudotis

mi savo nūmonę ir pažvalgiue 
link inu®ų kolionizacijos; ta- 
cziaus visi iki szioliai užma
nymai ir nurodinėjimai yra 
visai nepakankanti, kadangi 
persi aurai ir arti žiūrinti.

Buvo jąu ne$ykį raszyta, 
kad uždėjimas lietuviszkos 
kolionijos yra didei reikalin
gas ir naudingas netik dėl tū
lų tautieczių, bet ir dėl lietu
vystės, nės, raszė, lietuviai, 
nusipirkę vienoje vietoje ^lo
tą žemės, turės linksmą, svei
ką ir ramų gyvenimą, pritirisz 
kietai ant daigto, nebeklai
džios isz miesto į miestą jiesz- 
kodami ’darbo; nebereiks 
jiems tarnauti svetimtaueziams' 
ir su jais maiszytis, nės bus 
neprigulmingais savponais ir 
tokiu budu nebebus pragu
mo isz tausti, isznaikinti savy
je tautiszkos karakterystikos.

Galės pasistatyti bažnyczią, 
uždėti mokslainę ir gyventi

$
sav laimingai kaip ir kitų tau
tų kolionistai. Tas viskas 
yra labai gražu ir malonu 
klausyti kiekvienam tikram 
tėvynainiui.

Bet pažvelgkime kada vjsas 
tas gali įvykti ir kaip turime 
daryti, idant įvyktų.

Dabar girdėtis jau atsiszau- 
kė suvirszum 30 szeimynų no- 
rinezių įgyti gruntą, o gal pri 
sirinks ir iki 40. Jos, apsirin 
kę tūloje vietoje, nupirks plo
tą žemės ir taip uždės pirmą 
lietuviszką- kolioniją. Argi 
įstengs tada tos keturios de- 
szimtis ukinįkų sutverti lietu- 
viszką parapiją, pastatyti baž
nyczią, mokslainę ir užlaikyti 
kunigą ir profesorį? Nemaž 
ne, nės dėl atlikimo to dalyko 
reikia mažiausiai apie szimtą 
ukinįkų; o bemokslainės ir 
bažnyczios koks tų i ukinįkų 
gyvenimas bus link jųjų ir jų 
vaikų dvasiszkos pusės, ap- 
szvietimo? Daug arszesnis 
negu miesto gyventojų, nės jie 
turėtų į tolesnį ar artesnį 
niestą keliauti į bažnyczią 
enkiszką arba kokią kitą, jei 

nebūtų lietuviszkos, ir vaikus

nepermainė savo įgimtų ypa 
tybių ir palankumų: Lietuvo
je gyvenantiems turėti locną 
žemės kąsnelį tai pirma uždri
tė gyvenimo; jie prisiriszę 
prie jos pikeziau kurmių.

Lygia dalia* ir Amerikos 
lietuviai, mislyjantiejie joje 
ant visados pasilikti, supratę, 
jog yra geras daigtas ir szi- 
ežia turėti sklypelį locnos že
mės, rūpinsis stropiau įgyti 
ją ir, žinia prie savųjų kolio- 
nistų. Bet klausimas ar tie 
paskiau norintiejie prie uždė
tos lietuviszkos kolionijos nu
sipirkti gruntą,, galės jį ten 
gauti ar nebus jis jau užimtas 
kitokių gaivalų? Ką tad da
ryti? Nekito ko, kaip antrą 
kolioniją uždėti. Tokia eile 
per keletą metų užsidėtų kelios 
mažos kolionijos, kurios netu
rėdamos būtinai reikalingų 
įrėdnių dėl užlaikymo lietu
viszkos dvasios, jos taupinimo 
ir kėlimo ir, apsiaustos isz vi
sų szalių svetimais gaivalais, 
turėtų ilgainiu skursti ir nyk
ti, lyg anos jaunos ir silpnos 
kvietkos kleeziamos ir kale- 
jamos didesnių ir daug stip-

taipgi leisti į arteenio miesto 
svetimtautiszkas iszkalas, ir 
atidūti- jūs po apveizda sveti
mųjų, kas reikalautų didesnio 
vargo ir kaszto. Taipjau to
kiame padėjime rausiu kolio 
nistai netik bepakiltų lietu
vystėje, TJet dar pirmesuiejie 
isztaustų.

Dūkim sav, kad ir keturios 
ar pinkios deszimtis galėtų tu
rėti bažnyczią ir mokslainę, bet 
kas ten butų per mokslainė ir, 
kokią ji naudą atnesztų lan
kantiems ją ir visai lietuvystei ?

Tūlas ant to atsakys — 
pradžia yra sunkiu bet gi pa
matys, kad kolionistai turi 
gerą gyvenimą, musų vientau- 
ežiai ims kabintis prie žemės 
noringiau ir už kokių metų 
kitų gal szimtas kitas susitai
sys ir galės padaryti viską 
kaip reiki n t.

Labai gražu. Beabejonės, 
kad lietuviai, atėję į Ameriką 

resnių laukažolių.
Idant tiems negerumams 

užbėgti, privalo dabartės' per
kali tiejie apsirenkti gražią 
vietą prie upelio, netoli nū 
geležinkelio ir miesto ir, isz- 
derėti nū kompanijos, idant 
ji nors isz vienos pusės užsi
dėjusios lietuviszkos kolioni
jos apsiimtų keletą metų ki
tiems žemės nepardūti kaip 
tik lietuvnįkams. Ant to, 
misliju, kompanija noringai 
sutiktų, nės jai galima butų 
prižadėti, kad tolesni ai lietu
viai nepirks [abelnai kalbant] 
nū kitų kompanijų, kaip tik
tai pas tą, prie savųjų. Tū
lą žemės plotą aprinkus ga
lima butų pasakyti, kad kom
panija jį laikytų kaip ir užnu- 
pirktą. Apie stoką pirkė
jų nėra ko abejoti, nės jei tik 
pirmiejie uždės geroje vietoje, 
tai lietuviai plaukte plauks į 
ją pirkdami žemę; o kad d a 

tūmi apsiima rūpintis, „Susi 
vienyjimas“ ar kunįgai, nu 
rodydami norinezius pirkti 
žemę į lietuviszką kolioniją 
ir t. t. Jeigu Kompanija 
nenorėtų tikėti dabartinės ko- 
lionizacijos draugystei, tai ar 
lietuvių „Susivienyjimas“ ga
lėtų jos paliudyjimą patvir
tinti arba nors keli kunį
gai su prakilnesniais lietuviais. 
Žinia, kad mes turėtume tokį 
patriotą, kuris galėtų nupirk
ti už kokį szimtą kitą tukstau- 
ežių dolerių žemės szmotą sza- 
le užsidėjusios lietuviszkos 
kolionijos, ir paskui tik savo 
vientaueziams ją pardavinėtų, 
kūmi prisidėtų gerokai prie 
labo tėvynės ir da pats nema
žai uždirbtų nors ir pigiausiai, 
pardavinėtų, nės sykiu daug 
perkant galima pigiai nupirk
ti, o žemė mete į metą b ran
gy n eina. Jeigu negalima 
butų to viso padaryti, tai bent 
perkant reiki aprinkti tokią 
vietą, į kurią kad ir norėtų 
svetuntaueziai įlysti, bet ne
galėtų; d ūki m sav, kad isz 
vienas kolionijos pusės butų 
miestas, upė, isz kitos koks 
ežeras arba lek n as, isz tre- 
ežios apiauksztis, status kal
nas ir 1.1.; tokiu budu nors 
musų kolioniją butų ir maža, 
susidedanti isz kelių deszimtų 
kiemų, tai visgi ilgiaus užsi
laikytų tautiszkume, nės ją 
negalėtų apsiausti svetimi gai
valai.

Taiposgi prie aprinkimo 
vietos dėl kolionijos ir jos nu- 
pirkimo, negana nusiųsti ke
letą vyrų isz draugystės nori n- 
ežių pirkti žemę, bet būtinai 
reikia, kad butų prie to vienas 
du iszmintingu, paszaliuiu ir 
gerai suprantaneziu dalyką vy
ru, kuriūdu galėtų gryniausiai 
padūti savo nūmonę, pažval- 
gius ir rodąs link nupirkimo 
vietos dėl įsteigimo kolionijos, 
o taiposgi galėtų jie prižiūrė
ti, kad tas veikalas netik bu
tų gerai atliktas, bet ir sąži- 
niszkai, beasabiszkų įteresų.

Tame dalyke kolionizacijos



iszėj usias lie

draugystė gali atsiszaukti į 
lietuviszkus kunįgus ir kitus 
benūdetės patriotlszkos dva 
sios vyrus, kurie dėl meilės 
artymo ir tėvynės gal atliktų 
tą svarbų reikalą savo kasz- 
tais.

Vardą vertėtų dūti naujai 
kolionijai „Lietuvėlė“.

Privalote broliai lietuviai, 
norintiejie uždėti kolioniją, 
gerai tą isz visų pusių apsvas- 
tyti ir apmislyti, kad butų 
viskas kaip reikint, nės tas 
dalykas sykį atliktas ar gerai 
ar blogai taip ir pasiliks, ne
begalima bus atiteisyti. Ne- 
pamirszkite taipogi ir to, 
idant neuždėtumėte kolionijos 
arti prie lenkiszkos, kas butų 
užvis blogiau lietuvystės rei- 
k ai ūse;

----------------------------------- ------------------------- 
/*? F

— Jau iszėjoisz po spaudos, 
pirma knįga, „Lietuvos Istori
ja“ paraszyta 1850 m. Sima- 
no Daukanto, buvusiojo Vil
niaus universiteto philozophi- 
jos magistro. Dideliame for
mate, turi puslapių 484; Ame
rikoje kasztūja su prisiunti-

■ m u 1.50 c.
Szitą knįgą yra beabejon^s 

svarbiausi ir brangiausi užvi- 
sas iki szioliai iszėjusias'fie) 
tuviszkas knįgas. J

Ji atidengia placziai, aisz 
kiai ir teisingai Lietuvos gar
sią ir didėt akyvą praeitę. 
Štilis jos yra puikus ir dė 
kiek v i e n o pi’ įeinamas.

TmMb Sosiwim Lie 
loviu Malta Artoją 

8-tas Seimas.
Kaip jau buvo garsinama 

prasidės 25 dieną szio mėne
sio. Delegatai turi suvažiūti 
ant vakaro į Pittston‘ą,’ Pa. 
24 dieną szio mėnesio. Ant 
7į bus laikomos sznektos. Ant 
rytojaus t. y. 2t> dieną lietu 
viszkoje bažnyčioje bus isz- 
kilmingai laikomos szv. Ml 
szios ant 10 vavctndos, ant ku
rių turi susirinkti visi delega

bet už tai nū lenkų teks kaip 
kam liukentėti. Stebuliszkių 
Matulaiczio, pas kurį buvo 
krata, sūnūs Vaclavas buvo 
jau penkis metus Seinų semi
narijoj4. Tūjaus po kratai 
Liudvinavo kunįgas O. dane 
szė Seinų seminarijos valdžiai 
apie visus tūs atsitikimus. 
Tenai, ilgai nemislydamijisz- 
braukia Vaclavą Matulaitį isz 
skaitliaus klierikų už tai, kad 
pas jo tėvą darė kratą. Dau
giausiai prie atstatymo prisi
dėjo kun. kanaunįkas Anta- 
navyczius. Nelaimingas Vac 
lavas Matulaitis, dasiektasto- 
kio skaudaus burto, iszkeliavo 
pereitą utarnįką (5 Rugsėjo) į 
ten, kur kiekviena nelaimėj4 
randa prieglaudą, į žemę liū- 
sybės — Ameriką, nės kitaip 
už kelių dienų butų paimtas į 
kariumenę. Linkime - jam 
kū geriausio pasivedimo, kad 
neužilgo pastojęs kunįgu, pa- 
didįtų pulkelį Amerikos ku- 
nįgų-patrijotų.

Krata Skardupiūse atnesza 
mums patnokinanczius vaisius. 
Kada-gi tenai krėtė taip-gi 
Kalvarijos policija, nors Skar
dupiai yra Vilkaviszkio pa
vieto, tai, kaip sakiau, virszi
nįkai tų dviejų pavietų, nei 
du szunes susipjovę už kaulą, 
susipyko. Žandarų, virszinį
kas jūs sulaikė, bet tik pavir- 
szutiniai, o szirdyje vis liko 
rūstybė. Vilkaviszluo virszi
nįkas, kad nors kiek atkerszy-
ti, priverczia p. Žilinską, pas 
kurį buvo krata, makėti szriū- 
pą kam davė daryti pas savę 
kratą nelegaliszku budu. Mat 
atvaževę žandarai Kalvarijos 
pav. tiesiok leisti p. Ž. krėtė. 
O ežia mat reikėją pirmiausiai 
pareikalauti liudijimo, | kad 
vietinė valdžia daleidžia dary
ti kratą. Paskui reikėjo at- 
sivedus savo liudinįkus isz- 
krėsti pirmiaus žandarus, ar 
jie neturi kartais atsineszę ką 
su Savim, kad neprimestų pa
tys,^paskui, nenuverstų visos 
bėdos ant krecziamojo. Kad 
p. Z idaleido daryti pas savę

tai. Ant szv. Miszių per vie
tinio kunįgo rūpestį bus ir 
Scranton‘o Jo Mylista vysku
pas W. O4Harra. Po pietų 
apie antrą valandą prasidės 
seimas, prie kurie atidarymo 
ir bus vyskupas įr angliszkai 
prasznekės į susirinkusius de
legatus. Po1 seimui tai yra 
26 dieną vakare 7 valandą 
ant salės „Armory Hali“ bus 
visų lietuvių susirinkimas, ant 
kurio gal bus laikomos taipgi 
lietuviszkos sznektos kai p „Su- 
sivienyjimo“ taip ir lietuvystės 
reikahlse; po kam vietiniai 
lietuviai ir svecziai laikys dai
lų pasilinksminimą. Pribu
kite tada visi lietuviai kaip 
vyriszki taip moteriszkos.

Delegatai, atVažiavę į Pitt
ston^, Pa. galite apsilankyti 
pas p. Motiejų Klimą 155 
North Main str., kurs kožnam 
parodys vietą dėl apsistojimo 
ant tų poros dienų.

Kunįgas H. Burba 
Susivienyjirno prezidentas.

Isz Lietuvos.
Liudvinavas. Kratos 

apie Liudvįnavą pasibaigė ne
paprastai. Kaip jau žinia, 
krėtė'dviejose vietose: Stebu- 
liszkėse ir S k ardu pi ūse. Norš 
tūdu kaimu yra nepertoli 
viens nū kito, bet Stebulisz 
kės yra Kalvarijos, o Skardu
piai Vilkaviszkid pavieto. 
Krėtė abiejose ' vietose ta pati 
policija, t. y. Kalvarijos pa
vieto. Vilkaviszkio pavieto 
virszinįkas baisiai perpyko 
ant Kalvarijos virszinįko, ką 
tas lenda krėsti ne į savo pa
vietą. Virszinįkai taip tarp 
savęs susipyko, kad net žan
darų virszinįkas turėjo įsikisz- 
ti, kad judu sutaikyti. Sulai
kė j ūdų tūm budu, kad pa
naikino visus lietuviszkus 
rasztus, atrastus Stebuliszkėse 
ir apgarsino, kad nieko nera
do. Tokiu būdu .Stebuliszkė
se nieks nenukentės po tai 
kratai nū gudų pusės.

Nū gudų nieks nenukentės, 

kratą be daleidimo vietinės 
valdžios, už tai ituri užmokėti 
5 rublius bausmės, o ką ne- 
praneszė savo valdžiai, kad 
pas jį darė kratą — užtai rei
kia užmokėti 2 rubliu; iszviso 
užmokės 7 rublius.

I '

Dininas ir nesuprantamas 
tas mokėjimas sztriūpos. 
Kaip tai gali už policijos dar
bus atsakyti žmogus-ukinį- 
kas? Kas gal žinoti, kada 
policijos reikia klausyti o ka
da jai pasiprieszyti? — juk 
žinoma, kad už pasipriešini
mą policijai baisus nubaudi
mas. Asz misliju, kad ežia 
taip bus: Vilkaviszkio virszi
nįkas, norėdamas atkerszyti 
Kalvarijos virszinįkui už kra
tą svetiniam paviete, o pats 
nedrįsdamas to padaryti, nori 
lyg priversti p. Žilinską, kad 
ansai skųstųsi valdžiai. Op. 
Ž. turėtų gerą priekabę: jei 
jis, būdamas ųkinįku, turi at
sakyti už tai, ką nežinodamas 
tiesų nesiprieszino policijai, 
tai kaip gi daug skaudžiau 
priderėtų nubausti potfeiją, 
kuri juk žino savo tiesas. 
Kaip ten nebūtų, o p. Žilins
kui priderėtų skųsti krėtikus 
ir reikalauti pabaudimo, ne
paisant ant to, ar kirst varnas 
varnui į akį, ar ne. Gal nor 
vienas gudas nukęstų už per
sekiojimą lietuvystės.

Ar sziaip, ar taip kalbant, 
tas pamokinimas, kaip apsiei
ti su krėtikais, yra vertas 7 
riiblių. Dabar visi aplinki
niai žino, kaip apsieiti su jais.

, Po dviejų sąvaiezių (nedė- 
lių) lietaus, turėjom vieną 
giedrą, per kūrę apsivalė be
veik visur vasarojas. Laukū- 
se liko tik linai ir bulvės (ro
putės). Laike lietų po kelis
syk trenkęs perkūnas uždėgė 
tnobas; kiek asz žinau, dvie
jose vietose net žmones užinų- 
szė: piemenę su kiaulėm, o ki
toj4 vietoj4 mergą su arkliais.

10. IX. K. Stagaras.

Minsko gubernijoje yra 
nū tūlų kunįgų maskoliszkoji



Kiti rodavojo, idantje, bet vis parubežiais?
Tilžėje ketin lietuviai savo balsą vokiszkūse laikraszcziū 

kliubą įtaisyti,, dėlko jau 500 
markių yra sudėta.

a

Czia mažnė vi-

kalba po daugel bažnyczių 
seniau įvesta; prie tokių ku
nigų ir Barisovo’ džiakonas 
priguli, kuris apie tai pats 
sforonę darė.
si džiakonai nū maskolių pro- 
iegatrdtl, globti, maskolystę į 
bažnyczią {veda.

Sztai grovas Tiszkus, norė
damas savo tetai, grovenei 
Szadurskenei sunkiai sergąn- 
ežiai kunįgą atveszti, raszė pas 
gęneral-gubernatorių į Vilnių 
kad pavelyti isz; Oženio mieste 
lio prie ligonės kunįgui atva- 
žiūti, bet tas nepavelyjo. Ta
da grovas prie ano iszdavėjo, 
Barisovo džiakono atsigręžė, 
100 r * 
idant tas 
gui važiūti prie' ligonės daleis- 
tų. Tas daleido, bet nežinia 
ką ant to general-gubernato 
rius pasakis. Gal aną kunįgą 
koros.

Po daugel parapijų Mins
ko vyskupystės dar po lenk- 
mecziui 1863 metų iszdavėjai 
kunįgai maskoliszką kalbą 

’ į nekurias bažnyczias įvedė.
Isz priežasties, 
ni kunįgai ant įvedimo mas 
koliszkos kalbos bažnyczioje 
nepasiraszo, tai dabar senes- kentėti, 
niems iszdavėjams kunįgą m s 
iszmirus, 20 bažnyczių be ku
nigų pasiliko.

rublių forsos dūdamas, 
t tas nū sav^s Oženio kunį- 
rr o A v 4- * xJ 1 • /s* XX. fex A J 1 r.

„Apžvalga“ padarė užma
nymą, kad, idant priesz mas
kolius dikeziau atsiremti, rei
kia dykai žmonėms knįgas 
dalinti. Tam ir „Vienybe“ 
N 35 p. 418 pritarė. Tas vie
nok praktikoje ne tinka, nės 
geriaus yra pigiausiai pardūti, 
negu dovanoti. Dovanota knį
ga žmonių tarpe mažą vertybę 
turi ir nenori ją skaityti, bet 
jeigu kėlės kopeikas už ją už
mokės, tai nors dėl tų kapeikų 
mažumą paskaitys.

— Frankfurte ant Maino 
bus tarptautinis federaliszkas 
kongresas dėl iszderėjimo dėl 
visų tautų lygių tiesų. Ten 
rengiasi ir lietuviai pribūti. 
Ąbejonė vienok yra ar vokisz- 
koji valdžia neiszardys tą su- 
sivažiavimąsi taip, kaip ir dau 
gel soči j ai istų suėjimų.

se apie tai pakelti ir tokiu bu
du parodyti, kad vokiecziai 
apie žmonių nuspaudimą ir jų 
neapikantą gerai žino ir, kad 
isz to lietuvių prispaudimo, 
mokės pasinaudoti.

Maskoliai nebijo lenkiszkų 
užrubežinių laikraėzczių, nės 
nėra lenkiszkos vieszpatystės, 
bet bijo laikraszczių vieszpa- 
taunanezių tautų. Galima 
patėmyti ’ kaip tankiai priesz 
anūs maskoliszki laikraszcziai 
besiteisina. Už tai pakėlimas 
musiį balso užrubežinėje pre
so j e su iszrodimu tikrą faktą 
gali būti dėl musų iszganingu 
darbu.

Isz tos priežasties

— „vienybė“ (N 84) tur 
tiesą „Želmens“ draugystei 
Paryžiuje užmėtinėdama, kad 
su lenkais vienybėje laiko, 
nės sziokiu budu prie susilen
ki n i mo artinasi. Žinoma, 
daugumas tenykszezių lietu
vių moka lenkiszkai,O kn-

ant susirinkimų turi lietuviai 
lenkiszkai sznekėti, nės lenkai 
lietuviszkai nesupranta. Ir 
taip lietuviai dėdamosi su len
kais, prie lenkiszkos 
dar labjaus prisirisza, 
nukenezia
ba, o podrauge ir kiti lietu-

kali >08 
dėl ko 

nemažai musų kai

, kad isz

valo lietuviai dėtis su lenkai 
iszvieno tautiszkūse reikalūse.

44.

kad jaunes - Lietuviai Prusūse kalba: 
Biedna Lietuva už savo grie- 
kus daugel nū karės turės nu- 

Jie taipgi prana- 
szauja, kad mažas karalius,
(t. y. Prūsų karalius) per ka
rę dideliu karalių pastos per

šo maskoliai visą svietą nori 
pertikrinti, kad su savo pado- 
naicziais teisingai elgiasi ir 
kad jie su noru maskoliszką 
kalbą ir tikėjimą prijima.

— Eitkunuse (Pyusų Lie 
tuvoje) ant rubežiaus ant 
Prūsų tamožnės nū ' žmonių

1 ’erzrahją Lietuvon vasaros 
ir rudens pradžios.

Vasara nii Liepos mėnesio buvo 
labai puiki, didelė sziluina (33 R.) 
ir lietaus ganėtinai i reikalą. Per 
tai žmonės suvalė puikų szieną be
veik negavusį lietaus, sausus rugius, 
{vieczius taip-gi gerus, bet tik tie, 
-curie smarkus i darbą, nės nii 1G 
Rugpjuczio prasidėjo lietus. Reiki 
užtėmyt, jog szimet žieminei javai 
vėlinosi; ant szv. Onos Ala nė rugių 
nekirto.

Užtai vasaroją Liepos ir Kugpju- 
ežio tvankas greit privarė taip, kad 
miežius ankstybesnius nekurtose 
vietose pjovė pirm rugių arba sykiu, 
o avižas vėla su kviecziais, žodžiu 
sakant darbas darbą varė per tai ir 
darbinixai brangus buvo. Dauge
lis bijodami, kad neiszpurtytų vėjas

' jas PJ°- 
vė, taigi kada užpulė lietus nu 17 
Rugpjuczio isz pradžių da fcu per
trūkiais, o jau nu 21 Rugp. isz vien, 
tai daugeli kvieeziu ir miežiu sudai-

isz Maskolių pusės važiūjan- 
ežių pasus atima ir, jeigu per 
siliudyja, kad jie yra isz chole
ros kraszto,tai suvisu neįleidžia, 
o jeigu abejoja, tai pas savo 

galėdamas Maskoliją. Prusai vokiszką konsulių Kaune tą
gerai žino, kad maskolių 
spaudžiamos tautos jų atei
nant laukia.

Sztai neseniai į Prusus keli 
katalikai isz Žemaiczių atėjo, 
klausdami Tilžėje gudresniu 
rados, ką jie turi daryti, kad 
maskoliai liepė Kaunatavo ir 
Kražių miniszkų bažnyczias 
griauti. Vieni jiems rodavo 

Bet sako, jo, idant svetimiems karaliams 
kad prusiszkų kanūlių ant apie tą praneszti ir užtarymo 
gronyczios szimtais atsiranda.

Isz Kauno į Naumiestį 
(Wlalyslawow), Suvalkų gu- Žemaicziūse tapo hzgelbėt 
bernijoje, ant rubežiaus czie- bet kiti abejoja, idant svetimi 
las pulkas raitelių iszsiunstas.- karaliai norėtų į svetimos ka 
• Vis tai oficijaliszkoje kai- ralystės reikalus kis^tis. 
boję manevrais vadinasi, bet ti sako, kad tame 
kodėl ne vieszpatystės vidury- piežius kūdaugiau

Kaip maskolių, taip ir vo- 
kieczių kariumenė, viena kitai 
netikėdamosi, vis artinasi. 
Sztai dabar į Tilžę vėl szvieži 
kariumenė pribuvo, o taipjau 
isz maskolių pusės į Jurbarką 
pilna dragūnų raitelių po 
kaimus priėjo, negalėdami pa
ežiam mieste sutilpti. Ten 
dabar maskoliai ir 12 anuotų 
(kanūlių) atvežė.

praszyti, nės sako, kad tokiu 
budu ir Titavėnų bažnyczia 

a,

Ki-

galėtų pa

; pasą leidžia, paklausdami ar 
j. I nėra aname kraszte choleros.

Vokietijos lenkai turi jau avižų ne suvežus kvieczius j 

19 savo pasiuntinių į karalys 
tės seimą ir isz Prūsų lietuvių 
besijūkia, kad jie dar nėi vie
no pasiuntinio *• i n v*.’ i v' g

Lbnkai viliasi iki 25 -26 savo bulvės taipgi pradėjo rudįti 
pasiuntinių turėti. Gavau 
dabar dažinoti, kad lietuvių 
n 0 • ta i • • nė lysių arti, žinoma tikt kur priePrusūse apie Darkiemius ir i / 1 • . 11 . . molio, o nu rėjos nmmvo nė szne-
Gumbinę da atsiranda. _ Czia kos ^monds l.vjr nusigandę; 
yra daugel krasztų prie vo- kunįgai pradėjo m-t jau isz sakykJių 
kiszkos kalbos neteisingai pri- ' užsakyti, idant szauktip-i pagelbosnfi 
skaitytų, kurtūs Dr. Sauervei- 
nas isztyrinėdamas daugybę 
lietuvių dar rado. Mat, vokie-i 
ežiai visus vokiszkai mokau - ' 
ežius lietuvius prie vokieczių sėti rugius dabar 
priskaito. ' ‘lietus. Žemesi

neturi. git)O

tie lietus tesėsi iki 3 <1.

Dievo. Nu 3 <1. Rugs. pasiliovė litie 
oras- persimainė, ir laivo graži giedra 
su vėju U 5, 6, ir 7 iki vakarui. Į 
tas 4 dienias visai nnažni liko ant lau
ko* vasarojaus ir nekuriu jau pradėję

• ir vėl prasidėjo
1 lietus. Žemesnėse vietose pilnį

•’.v, , ”***o_.
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Kada maskoliai muitiszkos kovos 
dėlei pruaruku rubežiiį atidaro, tai 
Urp ž inonių pasklido visokios szne- 
koe: Vieni sako, turbut maskoliai 
visai nusibankrutijo, kad leidžia mus 
Įmones į Prusus tiktai su ta isz.tyga, 
kad k^ nesztų į Prusus pardftti. Ki
li vėl maskolius su prūsais seniai 
pykstasi ir abudu nori vainą kelti, 
bet nė viens nedrįsta pradėti, už tai 
maskolius ir atidaręs rubežių idant 
galėtų greicziau susipeszti ir t. t.

— Kūprina. ’ Su v. gub., 
Namiesczio pavieto, Lukszių 
valszcziaus, kaime Kuprinos, 
vyrai susitelkę isz aplinkės už 
kankino vieną jauną vyruką. 
Buvo mat taip. Tasai vyras, 
bernavo pas ukinįką It., pas 
kurį taip gi tarnavo dvi siu 
gini. Jisai su viena tarėsi že- 
nįtis, bet ant nelaimės pas tą 
gaspadorių būdavo vakarusz- 
kos, kurios galima sakyt ir 
buvo priežasczia to viso dra- 
mato. Susirinkus ant szokių 
jis savają atkalbinėdavo nū 
bicziūlystės su kitais vyrais, 
už ką jie ant jo baisiai įpyko. 
Paskutinį subatvakarį, jau po 
azokių vyrai neva iszsiskirstė, 
bet po valandai sugrįžo ir 
pradėjo jį kalbinti, stovėdami 
už durių futerkamarės. Pasa
kius vienam vyrui isz atėjusių 
Jonanai [ar Jūzai tikrai neži
nau | eikszia, ką pasakysiu; jis 
atidarė duris. Bet tai nepasi
juto, kaip jį keletas vyrų nu
sitvėrė ir isztraukė laukan. 
Czia tū pradėjo jį muszti 
stumdyti ir t. t. jis ėmė rėkti, 
szaukt, bet ką czia maczis, 
kas iszgelbės isz ranku 30 vy
rų. Nusineszė tūjaus už trio- 
bų į lauką ir pradėjo nežmo- 
niszkai kankinti. Tū nupjo
vė nosį, ausis, galvą subadė su 
peiliais ir vos gyvą palikę, 
isz bėgiojo. Nabagėlis be ža
do da patekęs iki rytui. Tū 
po tam nusidavimui dūta bū
va žinia Lukszių žemskiams 
[uriadnįkas], kurie tū ir su
griebė porą vyrų topaties kai
mo, nės rado pas jūs da ir 
peilius kruvinus ir drapanas. 
Jūdujau tupi . Naumieszczio

Vienybe
Įcypėje, apie kitus dabar eina gų. 
teiravimas.

J. Berželis.

Žinoma, kad lietuvis pa
žįsta gėda, netaip vkaįp begė
dis žydas, kursai liąrs kiaulės 
neėda, tankiai esti begėdisz-

— Palangos progimnazijoj4 Ikesnis už taip ’ nedailu vadi-, 
mokino kanaunįkas religiją, namą gyvulį. -Tai gi nekurie 
Szis padovanojo kartą vienam pradėjo reikalauti ir lietuvisz- 
gimnazistui lietuviui lietuvisz- 
kas knįgutes, o ant tų užraszė 
ans vaikiukas, kad jas gavęs 
dovanai nū .kanaunįko. Už
matė tas knįgutes vyriausybė 
ir — musų kanaunįkas liko 
atstatytas nū urėdo. Visku- 
pas neįvelyja kitam kunįgui 
mokįti religiją gimnazijoj4 ir 
todėl dabar tenai katalikiszki 
vaikai yra be religijos mokslo. 
To vietoje dabar mokinama 
gimnastika. Palangos pro
gimnazijoj4 tikt 7 pravoslavni 
tėra.

Chronopo 7itanus.

kos gertuvėj . /
Pradžia darbsztavimosi lie

tuvių pradėta su įsteigimu 
krautuvės: dabar keli ūkinį- 
kai stengiasi nupirkti atsa- 
kanczioj4 vietoj4 dailų mūrinį 
namą už kelis tukstanczius 
rublių. Jei tik jų stanga ne 
nueis per niek4 [namas yra 
locnasczia žydo Į, nū Naujų 
metų turėtume tame name ir 
lietuviszką gertuvę. Kadi 
suveitų metai nusamdytai dėl 
krautuvės vietai, ir krautuvė 
pareitų į lietuvių narna ir 
drauge, vienam name turėtų 
Senapiliecziai lietuviszką 
krautuvę ir gertuvį. Nereik
tų tada nė perdaug gėdin
giems kaityti akių.

Jau toks mus žmonių bū
das: pasakok, kaip nori, jiems 
ką ir naudingiausią, tai tik 
kraipys galvą ir pasakys: „ne
gali būti....44 Užtai kaip 
pamatys savo locnomis aki
mis, tada stveriasi ir padaro, 
kaip prider. Ant mus žmo
nių reik dąugiaus paveikslu, 

| Žydams bjauriai nepatinka 
sztai kiek- katalikiszka krautuvė. Ap-

— Senapile. „Pradžia dar
bą gaiszina“, sako priežodis; 
užtai kaip jau koks dalykas 
pradėtas, tai tarytum, pats 
žengte žengia pirmyn. Pir
mutinė, kiek žinau, Lietuvos 
krautuvė, įsteigta bendroms 
ukinįkų pajiegoms, atsirado 
da, gali sakyti, tik kelios są- 
vaitės (nedėlios). Kiek var
go turėjo jos užmanytojai ir 
įkūnytojai! Kokių kalbų ar
ba ir gąsdinimų neprisiklau- ĮneI žodžiais veikti, 
sė! Nepaisant to viso, paeis- Žydams bjauriai nepatinka 
pyrė smarkiaus ir sztai kiek- katalikiszka krautuvė. Ap- 
viens gali dabar jaib ką nu- Įsiimtų beveik kelis szabus ku- 
sipirkti pas lietuvį. Didžiau- geli° nevalgyti, kad tik ją pa- 
si prieszai ir pessimistai pasi- naikinti. Stato visi keterą ir, 
darė prielankiais sziai krautu- kaip įmanydami, ją verczia: 
vei. Tik daugumas pradėjo skundžiasi visur valdžiai, vir- 
skųstis, kad, nėsant jokios lie- szinįkams, padotkiniui, ins 
tuviszkos užeigos, *)« reikia pektoriui, gubernatoriui, pa- 
priverstinai sustoti arklius, at- kydami, kad szi krautuvė yra 
važevus szventą dieną į baž- | tik dėl akių uždėta, o po jaje 

slepiasi lietuviszki patrijotisz- 
ki mieriai. Negavę niekur 
patukos, girdėjau kalbant 
[nors už teisingumą tų kalbų 
nesigalvūjuj, kad pastaram- 
jam laike apsiskundė paežiam 
generalgubernatoriui Gurkai.

Į gminų kanceliarijas tapo 
atsiųstas naujas cirkuliarius 
apie kelius. Pagal tą cirku-

nyczią, pas žydo karcziamą. 
Neviens isz karcziamnįkų tu
ri patsai, arba jo giminė kro- 
mėlį, ir pamatęs, kad eina pas 
jį sustojęs žmogus į kataliko 
krautuvę, pyksta ir į nesma
gų padėjimą pastato tokį žmo-

*) Yra Senapilėj* viena lietuvio 
karcziama, tik vienoj‘ permalsi vi
siems ruimo.

I į ■:!

liorių, keliai Į vieškeliai | tUri 
but visur Užpilti aūgSzbziauS 
kaip «^reta gulintys laukas* 
Da be to, visur reikia užvesti 
žvyriaus per tris verszkus [vir< 
szaus per penkis colius ]. Kas 
to nežino, kad tokiais keliais 
pmagu butų važinėti? Tik 
autorius to cirkulioriaus ne- 
apsimislijo, kad tai yra n‘isz-. 
pildoma. Atsieitų kiekvie
nam ukųiįkui [o kelią turėtų 
taisyti pats ukinįkaį] užvežti 
kievienamk po kelis sziratus 
vežimų žvyriaus, jei norėtų 
padaryti taip, kaip nū&ų rei
kalauja. Jei dar atsjhiysiu, 
kad į tūlas vietas reiMti^^ežtį 
žvyrių nū mylios 
liaus, tai kibą nė nereikia pa
sakoti, kad tas yra h4iszpildo- 
ma.

Žmonės po kaimus pradėjo 
sznekėti, «kZl tai „priesz Vai
nas44 liepią taip kelius taisyti. 
Sako, kad toks paliepimas bu
vęs iszdūtas pirmiaus sykį, 
priesz paęzią turkiszkąją karę.

Cholera maskolijoj1, nepab 
sant szalto oro, nenyksta, da 
beveik didinasi. Gretinasi 
jau ir prie mus arcziaus: da- 
siekė Gardino ir Lomžos rė- 
dybas. Pas mus da nieks ne- 
apsirgo, iszskyrus ponią Bu- 
czinskienę, paczią buvusio 
SenajSilės gmininio teisdario. 
Iszvežė ji dukterį į Varszavą 
į mokyklą ir ten keliaudama 
užsikrėtė ir apsirgo cholera.

Netoli Liudvinavo pagau
tam vagiui Miknevyšiuį i8Z 
Pasienių iszvertė akis. Mik: 
nevyczius neseniai parėjo at
sėdėjęs Kalvarijos kalėjime ir 
priesz kelis pasigyrė, kad jis 
vėl gyvęsęs isz to amato, ku-. 
riūin pirmiaus užsiiminėjo. 
Užtai pagautas su arkliais ne
teko akių.

Kada pernai' rudenij4 numi
rė Szunskų prabaszczius kun. 
Varkaila, valdžia nedaleido 
palaidot jo skiepe, kurį dar 
gyvas būdamas pasidarė ant 
szventoriaus. Kad nors da< 
bartės daleistų perneszti jo 
kūną nū kapinių ant szvento:



I Lietuvininku
szias keturias: „Jankelio Po
lonezas“, isz apsakos „Ponas 
Tadeuszas“ ir trys isz „Kon
rade Valenrodo: „Pūta (ba
lius) kryžiokų“^ Alpas klau
santys pasakojimo senuko 
Albano palkraszciūse Palangos 
ir „Myris (smertis) Konrado 
Valenrodo“.

Pereitą pavasarį Kauno vy
skupas Pauliulionis, užmanė 
iszdabyti naujais paveikslais 
(abrozais) senukę Kauno ka
tedros Bažnyczią, ir nuraszė 
rpas Andriollį, kad prirodytų 
jam gerą tėpliorių (maliorių), 
jo paežio kalbyti nedrįs^ į r 
įefirprėjo, nės tai per daug*bu
tų kasžtavę. Andriollis vie
nok pats tą darbą bevęik už 
dyką atlikti prisižadėjo, šaky- 
d^feas, kad nori palikti po 
smėrt Kaunui paminklą. Nės 
daug, girdi, mano praeitės at 
minimų yra susirisztų su Kau
nu.

Į 18 ar daugiaus paveikslų 
jis tada Kaune, vienoje isz 
Katedros galerijų užsidaręs, 
numalevojo. Gelbėjo jam 
tame darbe, mokydamasis nū 
jojo jsyKiu, kitas garsusis, da 
jaunas, musų maliorius P. Lu- 
kas^evyczia.

Teko mą tą syk būti Kaune 
ir matyti sz. atminties An
driollį ir jojo paveikslus.

Visi tie paveikslai — dides
ni ir mažesni ir labai dideli, 
tėplioti yra ant labai storo, 
tam tyczia isz užrubežės par
traukto audeklo. Audeklas 
dėl savo storumo yra grūblė- 
tas dėl to ir paveikslai isz arti 
ne taip dailiai iszrodė. Žinu- 
nai vienok tikrino, jog paka- 
byti ant sienų žiūrint isz to- 
liaus, iszrodysią puikiai.

Da ir sziądien nekurie isz 
tų paveikslų, stovi mą atmin
tyje, įpatingai vienas „Žvejo
nė mokįtiniu Kristaus ant eže
ro Genezaret“. Mokytiniai 
per visą nakt žvejoję nesuga
vo nieko, o kada plovė tinklus 
savo, iszvydo ant kranto mo 
kytojį savo, kurs tarė . jiems, 
idant užleistų tinklus į gelmę.

riaup, ukinįkas Vaitavyezia 
isz Lasziniu [Šzunskų gm., 
Šenap. pav/j rankiojo po pa
rapiją nū ukipįkų parastus 
po praszymu, kad daleistų 
perneszti jo kūną. Maskoliai 
dabar dikcziai tąso Vaitavy- 
czią, kad jis drį^o rankiot pa- 
raszus. Da nežinia, kfim tas 
tąsymas nusibaigs.

* Lietus liovėsi, giedrus oras 
daleido viską į klflnus suvež
ti. Branda javų gera, tik tur
gus menkas. Rugiai retai 
keno neatsėti; kiti jau ir kvie
čius atsisėjo. Bulvės [ropu
tės] kaip kur pusta, kaip kur 
yra labai gražios. Sodūse 
vaisių mažai, nors isz pavasa
rio buvo tankus- žiedai; szal- 
tis ir* ėdriejie karki Vabaliai 
nedavė vaisiams užmegzti.

Pralotas Seinų katedralinės 
kapitalos kun. M. Strimavy- 
ežius paskirtas tapo audžia su
rogatu vyskupiszko Seinų su 
do; sekretorium dijecezijos 
konsistoro — kun. St. Bu- 
czinskas; kun. M. Simonaitis 
— regensu to konsistoro. Ku. 
M. Vasiliauckas, vikarijuszas 
Alytos parapijos paskirtas 
tapo administratorium Visz- 
tyczio parapijos.

J. Vėžys.

MYKOLĄ ELVIRAS ANDRIOLLIS, 
t Pasimirė 23 d. pereito 

mėnesio Nalęczovve, 
Lenkų Karalystėje.

Ęuvp tai po visą 
Europą pagarsėjęs te
pliorius. Daugiau

siai užsijiminėjo jis risavojimu 
ilustracijų į knįgas ir laikrasz- 
ežius . lenkiszkus, praneuzisz- 
kus, valakiszkus ir augliszkus.

Gimė Andriollis 1837 me- 
tūse Vilniuje. Tėvas jo buvo 
valakas Vilniuje apsigyvenęs 
ir, taipjau kaipjis, malioryste 
.užsiėmė. Motyna badai buvo 
lenkė, ar susilenkėjusi lietu- 
vinįkė.

Mokinosi Androllis gimna
zijoj4 Vilniuje, isz kur pas- 
kiaus iszvažiavo į Maskvą į 
Akademiją muzikos. Muzika

jam vienok didei nepatiko ir 
jis tūj‘ ėmė maliorystės mokj- 
tiesi.

Pabaigęs mokslą maliorys
tės Maskvoje, 1857 metūse su
grįžo į Lietuvą ir visus : pa- 
kraszczius Vilijos^ Nemuno ir 
kitas garsias išpuiktas Lietu
voje vietas aplankįė, rinkda
mas vis medėg^'dėl paveikslų.

Ant tolesnio' hiokslo An
drio] lis iszvąževo į Rymą, o 
paskiaus mokinosi Paryžiuje, 
isz kur 181)2 metise sugrįžo 
į tėvynę. ‘

Tūm tąi^-^^yynėjū kilo 
naisztas. Ahdrfolljs i stojo 
taipgi į glitą, krtd"kariauti už 
laisvę Lietuvos ir Lenkijos su 
maskoliumi, už ką tapo nu
siųstas į Si beriją.

Pargrįžęs isz Siberijos sprū
do į užrubežį, kur beveik visą 
Europą, tankiausiai pekszį* 
ežias iszvaikszcziojo.

Badai 1869 metūse pargįžo 
vėl po waskolio^^^^Wjr- 
ven o Varszavoje arba gerinus 
ties Varszava, kur locną vijlą 
nusipirko. Pasimirė Nalęčp- 
vve szpitolėje. 'Pakavotas ten 
jau ant katalikiszkųjų kapi
nių. Kūną lydėjo didelė my- 
nia svieto. Kunįgai laidotu
vėse dalybos neėmė.

S. At. Mykolą Andriollis 
nors, kaip mes, lietuvinįku 
duszia ir kuna nebuvo, Lietu-

• • 1 • T • •voje vienok gimęs, Lietuvoje 
augęs ir mokinęs, tėvynę mus 
karsztai mylėjo. Matyt tai 
isz darbų jojo.

Taip daug, daugiausiai pa 
veikslų (abrozų) jojo yra isz 
istorijos ir padavimų Lietuvos. 
Gana czion bus primyti tik tai, 
kad Andriollis iluslravojo 
gražiausias isz Lietuvos pada
vimų apsukas „Gražyną“, 
,,Konradą Valenrodą“ ir „Po
ną Tadeuszą“, paraszytas 
Adomo Mickevycziaus ir 
„Kunįgą“, paraszytą Kra 
sziaucko; taipgi ir kitas, isz 
airių lietuvinįkai savo laike 
galės pasinaudoti.

Už geriausias jojo ilustraci- 
jas mokyti vyrai pripažįsta 

O kad ta padarė, užgriebė žu- 
vių didę daugybę taip, jog 
maž neplyszo tinklai jųjų. Ir 
pamojo tada draugus savo, 
kad atėję jiems padėtų. Ir 
atėjo ir pripildė a*bi valti taip, 
jog maž laivai negrirazdo.

Toji tai valanda, isztrauki- 
mo daugybės žuvų isz Geneza
ret ežero ir yra perstatyta per 
Andriollį ant paveikslo. Mo
kytinis, kėravyjantis valtį, 
priminė mą suvis Konradą 
Valenrodą, stovintyjį įsirėmu- 
sį priesz senį Albaną.

Mr. Jonas.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— New Orleans, La.
Pereitą nedėlią atlankė toki 

baisi vesula su neiszpasakytu 
lietu krasztą New Orleans‘o, 
kad rodėsi, jog negali būti bai
siau ant sudnios dienos: per 
keletą valandų lyjo taip, jog 
vietomis vandens buvo sulyg 
namų virszais, o vesula taip 
didelė, kad szimtus sodžių isz- 
ardė, nekuriūs triobų daigtus, 
žmones pagaliais ir gyvolius 
nuneszė už keliolikos mylių. 
Ant vandens du garlaivius, 
ir dvideszimts daugiau mažes
nių laivų jau sudaužė, jau pa
skandino. Iki szioliai atras
ta 2,275 lavonai, o tukstan- 
ežiai gyventojų, pasilikusių 
gyvais, yra kaip tyre be pas
togės, apdaro ir valgio. 
Krasztas taip yra n u naiki n tas 
r nuteriotas, kad padaryta 
jledis isznesza apie 5,000,000 
dolerių.

— 7 Spalinio, mieste Ros- 
tow‘e, Jeroslavo gubernijoje, 
sugriuvo urnai naujai pastaty-
as namas ir 30 žmonių prislė
gė savo griuvėsiais. 

■
— 5 Spalinio mieste Ros- 

lawl‘e, Smolensko gubernijoje, 
vidurnaktį užsidegė kazermė 
pulko pėszcziųjų kareivių, isz 
kurių 34 visai pražuvo lieps- 
nūse, o 16 baisiai apdegė.



— Italijos ūkės vedėjai, 
t. y. tu pintieji e valdžią vyrai, 
kurių daugybė pasigarsino 

rikiszdami pusėtinai savo 
nagus prie suktybių taip va
dinamo, „Banca Romano“, 
suvis nualino savo szalį. ,Fi- 
nansiszkas, t. y. pinįgiszkas 
stovis tos szalies itin apverk
tinas. Anot New York‘o 
„Sun‘o“ korespondento tik 
urna kokia permaina galėtų 
pagerįti dalyki^ stovį. Sida
briniai pinįgai, raszo tasis ko
respondentas, jau pirm kelių 
menesių isznyko, o pagalinus 
ir varinių pinįgų maž febėra. 
Norėdama iszmainyti popierinį 
pinįgą ant sidabro turi mokėti 
10$ » branginus, o 2$ už vari
nius pinįgus. Pagalinus 
Paczte pirkdamas“ markes ne
gali gauti reszto sidabriniais 
ar variniais pinįgais. „Pinį- 
ginio bado“ negalima ilgiaus 
kęsti. Daugumas atvirai 
szneka, jog dabartinė valdžia 
gali iszsilaikyti, tik užvedusi 
karę (vainą).

Jeigu italai taip norės ka
rės, kaip prie jos yra pasiren
gę prancūzai, tai nekas gero 
gali įvykti. Dėlei iszlaikymo 
sądaros, Europoje ypacz ragi
na prekybos reikalai, kurie 
dabar užėmė žimią vietą kitų

Sznekos apie karcf daro kitose 
aza lyse didį trukszmą ir, gali
ma manyti, jog kitos valstijos 
pasini pįs apie praszalinimą 
pavojingą dėl jųjų dalykų, 
būtent karės tarp Italijos ir 
Prancūzijos.

— Italijos valdžia nema- 
žiaus kaip delei 40 vyskupų 
nedftda exequatur, t. y. neno 
ri pripažįti jų nrėdiszkai, 
mokėti prigulinczią jiems 
pensiją ir t. t. Kaipo prie
žastį tokio savo pasielgimo 
valdžia nurodo popiežiaus at
sisakymą patvirtįti karaliaus 
G u m berto paskirtąjį patrijar- 
chą dėl Venecijos.

Vatikane, t. y. popiežiaus 
rumftse szneka, jog valdžia 
kankįdarna tiek vyskupų nori 

įkirėti szv. tėvui, kurio politi/ 
ka su Prancūzija itin nepatin
ka QnirinaVui,*) t. y. val
džiai. Tokis valdžios pasiel
gimas su vyskupais, kalba ne
kurie, negali ilgai tesėti ir tik 
didiną paojų paežiai valdžiai.

Italijoje, ir nekuriose kito
se Europos valstijose cholera 
dar vis tebevieszi. Taip, anot 
telegramonų, mieste Palermo 
3 d. Spalių (utarnįke) apsirgo 
49 žmogystos, o 26 numirė.

* J:

— Į Prancuzijh pirm kelių 
dienų atvyko maskolių karisz- 
ka laivynė, idant oficijaliszkai 
atsidėkavoti prancūzams, ku
rių laivynė lankėsi pirm poros 
metų Kronsztadto porte (ne
toli Petropilės). Prancūzai, 
kurie, kaip jau nesykį girdė
jote, nežino kaip liminti, pri
sigerėti maskoliams, renka 
diktokus. pinįgus dėlpriėmi ' 
mo maskoliszkų oficierių, pa- 
lakdinimo jų su nekuriais sa
vo „prakilnesniaisiais“ vyrais. 
Taip vienas miestas Taulon‘us, 
dėlei pavaiszinimo maskolių 
oficierių, o ir reprezentantų 
paskyrė 550.000 frankų. 
(Už tfts pinįgus ne vienas 
tūkstantis vargūlių, kurių ne 
maž yra Prancūzijoje, butų 
galėjęs savo bėdą praszalįti).

Nevisi bet ir Prancūzijoje 
yra aklais, begėdiszkais cariz
mo garbintojais. Taip miesto 
St. Benis‘o magistras su pasi
bjaurėjimu atmetė projektą, 
kad dėlei pavaiszinimo mas- 
koliszkųjų > aficierii| reikią 
paskirti kokią pinįgų sumą 
isz miesto kasos. „Kam mes 
garbįsime despotą, kuris var
gina svietą, szimtus nekaltų 
žmonių kasmets į kalėjimą 
įmeta ar į Siberiją iszvaro.

-------- «
t ,

— Vokietija. Netolimi 
rinkimai į prusiszkąjį seimą 
daro nemaž czion sujudinimo. 
Daugelis, o ypacz socijalistai 
nupeikia liksziolaikiuį rinki-

*) Quirinalas yra tai rūmai, kur 
gyvena Italijos karalius, Romoje 
(Ryme).

mo būdą, nutardami jį netiku
siu, negali n ežiu gerai ,isz-
reikszti liaudies (žmonių) no
rų. J Prūsijos seimą rinkimai 
iki sziol sziaip buvo atlieka
mi. Kiekvienas prūsas, turiu- 
25 metus yra rinkiku ir gali 
imti dalyvumą rinkime ,,tar
pinio“ rinkimo; „ ^tarpiniai“ 
rinkimai ištrenka „betarpinį^ 
rinkimą (vieną) ant 250 ūkė- 
sų, o sziejie „betarpiniai“ rin 
kikai paskiria delegatą į sei- 

t*.mą.

— Anglija. „Vienybėje“ 
jau buvo raszyta, jog „Lordų 
Butas“ (House of Lords) at
metė priimtąjį Reprezentantų 
Bute garsųjį Airijos „Home 
Rule“ bilPių. Taigi dabar 
isz tos priežasties Anglijoje 
yra nemažas trukszmas, ypacz 
tarpe politikierių ir įvairių 
organizacijų (draugysezių, 
susivienyjimų).

Anglijoje, turite žinoti, nors 
yra karaliszka valdžia, bet vi
są Valtijos ūkę, t. y. visokius 
reikalus atlieka virsziauS pa
minėtu du, Lordų ir Repre
zentantų, Butu, kuriftdu tai
pogi dar vadina Augsztesnift- 
ju bei Žemesniftju Butu; ka
ralius (dabar karalienė) tik 
patvirtina tųjų Butų nutari
mą. Žemesniojo Buto sąna
riai' yra reti k am i ukėsų, o 
Augsztesniojo, Lordų Buto, 
sąnariais yra kilties vyrai, 
didžiūnai, kurie pavaldė savo 
urėdą n ft tėvų; jiejie per kra
tinė j a nutarimus Žemesniojo 
(Reprezentantų) Buto ir gali 
tftsius atmesti, kaip dabar pa
darė su „Home Rule‘o“ pro
jektu, kurį po 82 dienų roda- 
vojimosi priėmė tautos Repre
zentantai: f

Taigi dabar daugumas szne
ka apie panaikinimą Augsz- 
tesniojo Buto. „Žmonės pa
tys savę turį valdyti per savo 
iszrinktftsius, Reprezentantus, 
kurie už savo darbus yra atsa
kyme priesz tautą; esą suvis 
nereikalinga laikyti Lordų 
Butą, kurie neyra atsakyme 

priesz tautą, reprezentavoja 
ne liaudį (žmones), bet vien 
paežius savę ir turi tiesą cem 
zurftti, panaikįti tautos lie* 
prežentantą nutarimus“! Dau
gybė politiszkų dVangysėzių, 
kliubų (daugiausiai tadika- 
liszkų) daVbftjasi apie įneszi- 
mą į Parlamentą billdaus 
(projekto), kad visiszkai pa
naikįti Lordų Butą. Vado
vas liberalų partijos Gladsto- . 
n as, dabartinis pirmas Angli
jos ministras, dar rodija apsi
eiti ne taip smarkiai su lordais. 
Abelnai sakant Anglijoje 
gali įvykti žimios permainas; 
ateinanti parlamento sesija 
itin (labai) visus interesftja 
(užima).

— Dabartinis anglekasių 
straikas, anot nekuriu many
mo, turės nemažą, įtekmę ant 
politikos dalyki| Anglijoje. 
Mat nekurie anglekasyklių sa- 
vinįkai, Gladstone^ szalinį- 
kai, norėtų sutikti ant darbi- 
nįkų reikalavimų ir nemislija 
jau apie numuszimą nft už
darbio 25$, kuris tai numu- 
szimas ir buvo priežasezia 
straiko, tik dėlei viso ko dar 
laikosi isz vien su kitais didž- 
tu rėžiais, kurie politiszkftse 
dalykftse yra prieszinįkais 
Gladstone^ ir dabartinės Ii- 
beraliftzkos valdžios Anglijoje. 
Patyrę apie tokį dalykų stovį, 
di4binįkai tariasi balsftti už 
Gladstone^ ir liberaliszkftsius 
Reprezentantus, pasiuntinius 
į parlamentą ir per sekau- 
ežius rinkimus. Pasekmės 
dabartinio straiko itin yra ap
verktinos jau ir dabar. Taip 
į paskutinius du mėnesius 
pirklystė sumažėjo, sako, ant 
1.000.000 svarų ($1-000.000), 
daugybė trukių sustojo,.o tarp 
paežių straikierių taiposgi ne
mažas vargas atsiranda —- kiti 
neturi ką valgyti, badą turi 
kęsti. Taigi nekurie darbinį* 
kai (tik nedaugis) gavo nft 
savo sądraugų pavelijimą 
dirbti „per trumpą laiką“ su 
iszlyga, jog mokės į straiiie- 
rių kasą po vieną stilingą už
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darbo dieną.

Žasties szio straiko yra didelė 
stpka angliiį. Nekurie didž- 
tU>iėziąi anaiptol nenorėdami 
p&kakįti darbinįkų reikalavi
mus ima jas gabenti isz Ame
rikos (Pliiladel phi jos), nors 
tik už pervežimą per vandenį 
vienos anglių tonos reikia mo
kėti 6 szilingus. Straikas ne 
tikt darbinįkams, bet ir didž- 
turcziams pradeda įkirėti, tai
gi jie tariasi 
turėti meetingą, ant kurio 
nuspręs, ką 
Dieve padėk 
kams!

Nekurie didž-

veikiame laike

daryti toli aus. 
laimėti darbinį

Vargdieniai
. Pasala isz tikru atsitikimu penktos Ir 

szesztos deszfmties musu amžiaus.
'■ * Mykolo G. i

(Tąsa.) I
-Pasilikęs po sargybe Lau

ruką, sėdėjo liūdnas ant sūlo; 
akys jo piktai blizgėjo, o vei
das rodė kokį tai tvirtą užsi- 
k ė sėjimą. — Po valandos vai
kinas, pamatęs neszamas 
ryksztes, vienu szokimu isz- 
szoko per langą ir greitai pra
dėjo bėgti. Sargai vydamiesi 
szaukė: — Lauruk, sustok, 
sustok! laikykit! laikykit! — 
o tft tarpu vaikinas toli pali 
kęs sargus, perszoko per tvo
rą, pagriebė n ii žemės gana 
didelį akmeni, iszbėgo ant 
kelio ir kaip vėjas neszinos į 
tą szalį, kur buvo didelis ir 
gilus prūdas. — Nekurie žmo 
Dės eidami ke]iu ir girdėdami 
saaukąmą „laikykit, laikykit!wU 
norėjo užbėgti kelią Lauru
kui, bet matydami baisią isz- 
žiūrą jo veido, smarkumą 
blizganęzių akių ir laikomą 
rankoj4 akmenį, nedrįso su
laikyti bėgat tį, o kada Lau
ruke dabėgo prūdo, tai kele 
tas vyrų norihczių Jį suimti 
fau artinosi; ką pamatęs ne
laimingas vaikinas suszuko: 
„Jėzus! Marija! susimylėkit4 
ant mapęs!“ ir įszokęs į gil-

tnę prūdo, pasinariho. — 1 
vieną kartą iszkiszo ranką re; 
gis gbuniodariias sihaikiam 
[tonui, o paskui vislias isznyko 
ir van d d savo pavirszį iszly- 
gino. — Už valandos isztrau- 
kė isz j>rddo negyvą skędūlį, 
kurio duszia, apleidusi kūną, 
nusidangino į geresnę pašau- 
lę, kur nėra nei

iszStatomos 
dvarą tarnaitės 
buvo po valdžia ponios, ku
ri visokiais pragumais anas 
kankino ir vargino, apie ką 
ypatingai papasakosiu: — 
Viena isz tarnaiczių turėdavo 
užmigdįti ponią, kasinėdama 
jos padus prisiveizėkim tam 
migdymui.

Gulėjo ant lovos ponia, o 
klūpanti ant grindų mergai 
tė, szvelniai kasinėjo anos pa
dus.

Stervą tu! nedraskyk kaip 
su -grėbliais rūstingai atsi
liepė ponia, o po valandos 
spirdama į veidą klupanczios 
suszuko: — ar asz tav nesa
kiau, bestija, kad pamažėli 
kasinėtumei ?

Apsiliejusi krauju mergai
tė, kaip įmanydama sz vel
ninus, vėl pradėjo kasinėti pa
dus ir rodosi ponia buvo jau 
užmigusi, dėlto nelaimingoji 
vergė nustojo kasinėti ir už
laikiusi kvapą klausės; bet 
paszokusi isz patalo 'ponia, 
pagriebė už plaukų mergaitę 
ir, iszplėszusi jų shlksztą, su
riko: — ar jau pailsai, tu 
meszką, asz tav parodysiu!

Vėl prasidėjo kasinėjimas 
ir ponia pradėjusi lygiai kvė- 
pūti, būtinai užmigo; tada nu
stojusi kasinėti ir valandėlę 
pasiklausiusi mergaitė, paty
lomis ant pirsztų galų norėjo 
iszeiti isz seklyczios, bet ne
laimingas durių girgžtelėji
mas, pažadino užmigusią po-

— eik szian, lauže, asz tavę 
pamokįsiu, kaip reikia paty
lomis vaikszczioti. Tą kai 
bėdama kirto dn sykiu per

Dar žandą artyn priėjusiai nier- 
“ gaitei; A pent prasidėjo ka

sinėjimas padų su Įvaikiais ap- 
Išireiszkiniais ponios rūstybės 
ir toliai tęsės, koliai nedori 
ragana isz tikrųjų užmigo, o 
vargdienė mergaitė suspėjo 
tylomis iszeiti.

Buvo pusiaunaktis, kada 
skausmo, nei pavargusios dvariszkės mer- 

Igaitės, sukalbėjusios trumpus 
valszcziaus į ■ poterėlius, rengės atgulti; ta- 
iszskyrtinai da įėjusi į grįczią pakajavo- 

ji (seklycz-tarnaitė), pasakė: 
— mergos netaisykitės gulti, 

. ponią liepė szarmą daryti. •
Ar ponas Dievas perleido 

su tūm szarmu? — patylomis 
atsiliepė Marytė h* mergaitės 
greitai sujudo neszti vandenį, 
malkas ir ugnį kurti. Taip 
jioms betriusiant, prisiartino 
ketvirta valanda po dvyliktos, 
ir kada jau- pilnas kubilas 
tvigsojo szviesgeltono hzarmo, 
tada atėjusi ponia pasėmė ano 
ir pažiūrėjusi priesz sz viešą 
rustai isztarė — ar jus, ster- 
vos, niekados neiszmoksite 
szarmo daryti? Tą kalbėda
ma ponia isztąsė už plaukų 
mergaites ir liepė prirengtą 
szarmą iszpilti laukan, o pa
daryti kitą geresnį.

Tankiai taip atsieina su da
rymu szarmo ir kitais darbais; 
o nelaimingos tarnaitės, retą 
naktelę gauna primigti.

Vieną szventą dieną ponia 
Isavotiszkai pasirodė maldinga, 
nės- liepusi mergaitėms isz
plauti grindis ir visur apva
lyti, įsakė, idant nusisžukavę 
galvas į bažnycžią eitų, o ka 
da vargszelės pagal 
ponios viską atlikę, 
plaukus, tada ponia 
kad negerai supinti 
smarkiai suszuko: 
jus, kekezės, taip nedailiai su- 
sipynėt? asz jumis pamokįsiu, 
kaip einant į bažnyczią reikia* 
nusiszukūti, ir tą isztarusi, 
szikszniniu kaklinįkų pradė 
jo mergaites be malonės plak 
ti, o paskui paliepė į bazny 
ežią eiti. Po įokios tai bai 
sios pirties, nabagės mergai
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tės su mėlynais randais iini 
kund; noris nuėjo į bažnycžią, 
bet kalbant „Tėve musiį‘4 
sunku joms buvo isz tikros 
szirdies isztarti „atleisk mums 
musų kaltes, kaip ir mes at
leidžiame saviemis kaltiemis44.

Kuczių dieną žmonės lau
kia szventės užgimimo Viesz- 
paties. Kožnoje trioboje mo
terys triūsia, taisydamos val
gius, prausdamos vaikus ir 
sz varydamos visus užkampius. 
— Dvare pono Antano spė
riai sukosi taniau janczios 
mergaitės, o vienai isz jų Pra 
niszkai Dubinskytei liepė po
nia iszplauti perkelinę kudi- 
kiszką muszikę. Mergaite 
užszyldžiusi vandens ir paė
musi muilo pradėjo plauti 
muczę, bet ant didžiausios ne
laimės plaunamas perkelis pa
leido kvarbą ir visiszkai nu- 
szuto. Ką iszvydusi ponia 
labai įpyko ir liepusi atneszti 
rykszczių, davė Pranciszką be 
malonės plakti ir visą sukru- 
vįtą įdėję į kaladę, szaltam 
kambaryje uždarė. Nelai
mingoji mergaitė gulėdama 

graudžiai 
y/Utojo, o 

/nepadavė
d duos, nei laszo 

Tokios tai liudnin-
Dubinskytės

susipynė

plaukai, 
- j dėlko

ant n ilgos žemės, 
verkė ir sopulingai 
alpstancziai niekas_ 
nei krislo 
vandens.
gos buvo dėl
Kuczios ir pusė pirmos dienos 
szvenczių; nės toje dienoje 
apiex pietus paliko iszleista 
isz Judėjimo.

Vieną isz tarnaiczių Ka- 
minskytę, nekaltai aptartą pa
vogime žiedo, pavadinusi pas 
savę ponia smarkiai užklausė: 
— Kur dėjai, tu vagylka,

Poniute, nei jokio žiedo asz 
neėmiau, verkdama atsakė 
mergaitė.

Tū j aus prisipažpd, asz tav 
parodysiu žiedus vogti! At- 
neszk i te rykszczių ir agrestų, 
suszuko ponia.

Kada dvi tarnaitės nubėgo 
iszpyldyti ponios įsakymą, 
tada nukaityta, pfllusi ant 
kelių, szaukdama Dievo į liu-
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dytojus, veltu stengėsi daro- 
dyti savo nekaltyl>ę, bet ponai 
buvo nemaldaujami ir teisi- 
nanezios žodžiams netikėjo.

Parneszta bausmės padari
nes, o nelaimingoji Kaminsky- 
tė buvo patiesta ant žemės, 
apnūgįta ir be malonės ryksz 
tėmis plakta, kraujas tyszko, 
o kankinamoji baisiai szauk- 
dama, tvirtino apie savo ne
kaltybę. Po valandos smar
kaus plakimo, ponas klausinė 
jo Kaminskytės, liepdanias 
prisipažįti ir pavogtą žiedą 
atidūti, nukaltįtagi tvirtinda
ma savo nekaltybę, su aszaro- 
mis kalbėjo: — ponueziai, su
simylėkite ant manęs, asz nei 
jokio žiedo neėmiau, ir niekū 
neesu kalta!

Dar tu, sterva, ginsės? asz 
tav ginezą pergalėsiu, paties- 
kite ją — suriko ponas, o ka
da mergaitė buvo paguldyta, 
tai apvyniojęs ranką su ske
peta ponas, paėmė plūksztą 
asztrių agrestų ir kaip bude
lis isz amato, szaukdamas 
„prisipažįk keksze“ pradėjo 
kapoti kūną nelaimingos. 
Szimtai laszų kraujo isztrysz- 
ko ir nevienas įkaltas dyglys, 
parnėlinavusiam kūne pasili
ko. — Piktu balsu szaukė 
vargįta, bet szirdyse tų smar
kių žmonių ne buvo pasigai
lėjimo.

Taip per visą dieną vargįta 
buvo mergaitė, o kada ponai 
negalėjo isz jos iszkvoszti pri
sipažinimo prie vagystės, tai 
pavakarije paliovę ją plakti, 
visą nutiestą baisiomis žaizdo
mis, paplūdusią krauju ir ką 
tik gyvfi nusiuntė skalbjnį 
plauti. — Iszvydusi tą antro
ji tarnaitė Dubinskytė iszgai- 
leszczio padėjo skalbti alp- 
staueziai Kaminskytei, o už 
tą pasigailėjimą, kaip ponai 
sakė, vagylkos gailingoji mer
gaitė, du sykiu buvo plakta. 
— Žiedas užmestas seklyczio- 
je atsirado, o vargszelė Ka- 
minskytė baisius sopulius ne
kaltai nukentėjo.

(Dar neviskas)

Isz Mitt dim imrltt
— Grand Rapids Mich. 

Isz stokos lietu viszkų mergai- 
ežių musų miesto lietuviai 
pradėjo paeziūtis su lenkėmis; 
szitą žinią daneszu broliams 
tautiecziams su dideliu szir 
dies skausmu, nė3 tie vyrai, 
kurie veda 1 nkes, yra beveik 
dėl motynos Lietuvos, kurioje 
jie gimė ir užaugo, pražuvė; 
isz jų vaikų taipgi nieko gero 
negalima viltis, nės motyna 
lenkė ir lenkiszką dvasią 
jiems jau nū užgimimo įkve
pia. Butų labai mums isz- 
ganingas dalykas, kad atva- 
žiū tų isz Lietuvos į musų 
miestą nors koks tuzinas pa
dorių lietuvaiczių, kurios ga
lėtų veikiai gauti gerus vyrus.

Dabartės norintis lietuvis 
vesti paezią, turi jos jieszkoti 
tarp lenkių, nės lietuvaiczių 
beveik visai nėra.

M. Bogdanavyczia

— Chicago III. Czionyk- 
szcziai lietuviai, o ypacz mu- 
siszkė „Susiv^nyjimo“ kūpa 
pradeda rupįtis netik apie ap- 
vaikszcziojimą S. Daukanto 
jubilėjaus, t. y. szimtmetinių 
sukaktuvių nū to musų gar
saus rasztinįko gimimo, bet 
žada taipogi rinkti pinįgisz- 
kas aukas dėlei iszdavimo ju- 
bilėjinės iliustravotos broszu- 
ros apie S. Daukantą. Me- 
degą dėk tosios broszuros su
rinko Lietuvoje p. Dovaina 
Silvestraitis ir kaip girdėti, 
tos medegos gana apszcziai 
prisiuntė į Plymouth‘ą, paga- 
liaus parūpinęs 15 paveikslų, 
būtent paežio Daukanto bei 
vietų ir. žmogystų turinezių 
kokį sąryszį su jojo gyvenimu. 
Dėlei vedimo jubilėjinių rei
kalų Chicagoje taps aprinktas 
komitetas, kuris susinesz tai
pogi su kitų miestų tam šie 
kini iszrinktais komitetais. 
Dėlei gi atlikimo veikalo su 
broszura, kuri turės būti it ir 
paminklu netik baukanto, 
bet ir amerikieczių lietuvių

tėvyniszko darbsztumo, mis-, naikinimo tos sveikatos, Sii 
Ujama iszrinkti vieną centra- kuria tūs pi n įgils uždirba; jie 
liszkąjį komitetą dėl visos pragerdami pinįgus arba ant 
Amerikos lietuvių.
mitetą, žinoma, galės įeiti lie- Į netiktai į gauna įvairias ku« 
tuviai isz visų Amerikos sza- 
lių. Daukanto jubilėjaus rei
kalais Chcago‘je ypacz dabar 
darbūjasi p. Peliksas Miko- 
lainis. ; A as.

— Pittston, Pa. Pittsto- 
n‘o draugystės prigulinezios 
prie „Susivlenyjimo“ laikė 
pirmą dieną szio mėnesio mi 
tlngą seimo reikalūse, ant ku
rio nutarė 26 dieną Spalinio 
m. priėsz vakarinį susirinki
mą ir po paskutinei Seimo 
sesijai ,, Armory“ salėje, pa- 

parodą, ant kurios imti daly- 

sas isii aplinkinių miestų ir 
miestelių lietu viszkas drau
gystes.

Paroda prasidės 4 tą popietų
Tūjaus po parodai bus ati

daryta salė.
Vardan Komiteto kun.

Tilątcrrzynlikas.

— Plymouth Pa. 8 Rugsė. 
Iszvažiavus kun. A. B. į Chi
cago ant parodos ir dėlei lie
tuvystėj reikalų, liętuviszkoje 
bažnyczioje atlaikėj dievmal- 
dystę lenkiszkas vietinis kn. 
Tomkįevvicz. Žmonės po mi 
szių norėjo tūjaus iszeiti, nės 
nemislijo, kad bus lenkiszkas 
pamokslas dėl lietuvių. Ta- 
cziaus apsivylė — kn. T. įli
pė į sakyklę, perskaitė len- 
kiszkai evangeliją ir pasakė 
puikų pamokslą, kurio lietu
viai ausis isztempė klausė, 
nors daugumas nesuprato.

Įstabiausi jo žodžiai buvo 
tie, kuriūse nurodė, kaip labai 
kvaili ir kokį blogumą daro 
tie, kurie iki uždirba szipk 
tiek pinigų daug sveikatos 
padeda, daug prakaito iszliė- 
ja, o paskui tūs pinįgus, ap
laistytus kruvinu prakaitu, 
pragerdami ir palaistuvauda 
mi, daro įrankiais žudimo ir

Į tą ko-' palaistuvyszczių apversdami, 
• *1* 1* ’ 4. * * x • •• 1

niszkas ligas, bet sykiu už- 
mūsza savo duszią ir taip da
ros dvigubiais savžudžiais — 
kūno ir dvasios.

Gaila, kad kun. T., kuris 
lietuviszkai supranta, neper
skaitė dėl lietuvių lietuvisz- 
kos nei evangelijos.

--- --------------n i t -*• . .........................
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įkalta.

Aczių Dievai! jau szį ęaetą 
laikysime net 8 seimą 25 die
ną szio mėnesio Pittston, Pa. 
Delegatų tiktai nū priguliu- 
czių prie „Susivienyjimo“ • 
draugysezių galės būti apie 
kėlės deszimtis. 

s

'<■ Szį metą isz Aukszcziausio- 
jo palaiminimo „Susiv.“ labai 
auga, nežiūrint ir ant jo bai
sių neprietelių, kurie visomis 
savo pajiegomis rūpinosi jį 
visai paardyti netikt per savo 
bedieviszkus organus, bet per 
gromatas pas „Susiv.“ sekre
torių ir kaip kur laikomas 
sznektas bei iszmiszlytus ap- 
jūdinimus ant „Susiv.“ vy
riausybės.

. Isz mylistos Dievo ir asz 
jau baigiu treczius metus „Su
siv.“ prezidentystėje. Ramu 
ir linksmu man yra ant szir- 
dies, kad nors ir trecziūse me- 
tūse mano darbavimosi ir kitų 
tėvynainių, džiaugsmingai ga
liu isztarti, jog jau netiktai 
gal būti aiszkus bedieviai su 
savo tarnais jo nebepaardys, 
bet gal ir pati piktoji dvasia 
isz gilumo pragaro neįstengs 
jam kenkti. Juk pažvelgus 
į laikrasztį „Vienybę“ vis ke
lintame numeryje matome 
naują draugystę, prisiraižiu
sią prie „Susivienyjimo“. n

Bet turime užklausti, kodėl 
„Susiv.“ taip ilgai sirgo, taip 
ilgai negalėjo suaidrutintil 
Juk jeigu lenkai, slovakai,



(angarai), rusinai ir- kitos 
tautos, Amerikoje apsigyve
nusios, turi savo - susivienyji- 
mus ir drucziai prisilaiko savo 
tautos, kodėlgi mes snaudėmė 

Amerikoje gy-toje paczioje 
vendami?

Man ding, 
m a atsakyti 
szimtų metų 
džiami ir persekiojami nū ne
prietelių, beje: nū vokieczių, 
toliaus lenkiszkas dvasios, o 
ant galo papūlėme po žvėriez 
ka Maskoliaus letena, po ku

ant to bus gali- 
taip: per kiek 
buvome spau- 

• • n

riai ir sziądien tebeaimanūjame 
savo tėvynėje — Lietuvoje, 
Todėl žmonės apie savo tau- 
tiszkus reikalus arba visai ma
žai suprato arba *ir nieko.

Kita vėl, pirmu kiek metų 
neturėjome lietuviszkoje kal
boje Lietuvos istorijos ir 
pasiskaitymų, isz kurių būtu
me galėję suprasti, jog mes 
nėsame nei vokiecziai, nei 
lenkai, nei maskoliai, bet at
skiri lietuviszką tauta, kurią 
tas pats Dievas leido gyventi 
ant svieto, kaip ir kitas tautas.

Kada atsirado lietūviszki 
laikraszcziai ir knįgeles, kur 
apsiskaiitėme apie Lietuvą, 
pamatėme, jog ir musų tauta 
kadais buvo spėkinga ir narsi 
taip, jog galėjo savnoriai 
vieszpatauti savo prigimtoje 
žemėje ir podraug nepraszytus 
sveczius ar kaiminus iszvyti 
laųkąn. Jau nevienam lietu
viui protas prasiblaivino, tau- 
tiszką supratimą įgyjus, o tu 
lieibs, net ir kraujas užsidegė, 
idant su visomis savo spėko
mis ir iszgalėmis pasirūpinti 
apie pakėlimą lįetuviszko var
do ir tarp svetimtauczių. Jau 
tie drąsiai įszlindo isz po len- 
kiszko kailio, jau suprato 
kam buvo tarnavę i k isz i oi, o 
kam po teisybei turi tarnauti 
toliaus.

Sziądien beveik teisingai ir 
drąsiai galima pasakyti, jog 
tiktai . silpno proto lietuviai, 
kurie neskaito jokių lietuvisz- 
kų laikraszczių ir knįgų, dar 
tebtarnauja ponams lenkams,

jeigu nedėl biznio, tai nors 
dėl lenkiszkos kalbos neva 
poniszkos. Tų lietuvių vai
kai lietuviszkai nemoka, nors 
kartais abudu tėvai yra gryni 
lietuviai ir menkai ką moka 
lenkiszkai sznekėti. Teisy- 
bė, ir isz tokių lietuvių su lai
ku dar galėtų pasidaryti ge
rais, jeigu jiems pasitaikytų 
užsigyventi tokioje vietoje, 
kur yra dauginus lietuvių, tu- 
rinczių savo parapiją ir tėvy- 
niszkai lietuviszką kunįgą.

Berods dar ir po sziai die-
nai tūli dvasisžki Lenkų vado
vai nepaliauja mislyję ir darę, 
jog Lietuvis yra jų amžinas 
bernas arba mužikas. To 
dėlgi szitie ponai visomis savo 
pakampinėmis iszgalėmis trau
kia lietuvius prie savęs, pasiti
kėdami tū.mi praszalinsią lie
tuvystės judėjimą ir paardysią 
lietuviszką parapiją, o po
draug ir pinįgiszką naudą 
isz lietuvių turėsią. Žinoma, 
tikri lietuviai nesidūda to
kiems ponams savę apvilti, 
jeibent Lietuvos iszgamiai ir 
pusprocziai.

Bet, kurie gyvendami lietu- 
viszko parapijoje, kur yra 
viena ar keletas grynai lietu- 
viszkų draugysczių, glaudžiasi 
prie lenkų ir jiems tebeber- 
nauja, nors labai tankiai nū 
paežių lenkų neapkeneziami: 
„A poco ten przeklęty litwin 
do naszej parafyji naležy?“, 
isz tokių lietuvių jau niekados 
nebus gerais tėvynainiais arba 
ir prastais lietuviais, bet ant 
visados liks lietuvių iszga- 
miais, o lenkų paszlemėkais. 
Tą dalyką matome aiszkiai 
beveik visose lietuviszkose 
parapijose tarp lietuvių, 
apsidengusių su lenkiszku kai
liu. Niekas tam negali priesz- 
tarauti.

Tas pats yra ir su „Susi vie- 
nyjimu“. Jis pradžioje labai 
szlūbavo isz priežasties neisz- 
sidirbimo aiszkaus ir stataus 
kelio, kuriūmi galėtų drąsiai 
žengti pirmyn ir nūszirdžiai 
atlikti savo tautiszkus žygius

|dėl lietuvystės labo; idant vi
siems lietuviams butų ant 
naudos nevien tautiszkos, bet 
ir medegiszkos. Teisybė, 
„Susivienyjimas“ jau iszdavė 
savo kasztu „Europos Istori
ją“ ir „Budą Senovės Lietuvių 
Kalnėnų ir Žemaiczių“. Pa
skutinė knįgutė labai daug 
gero padarys dėl labo lietu 
vystės: lietuvis, nors ir
lenkiszkose dulkėse dnr tūno
tų, ją atidžiai perskaitęs, tū
jaus gali pasidaryti karsztu 
Lietuvos tėvynainiu. Kadan-

Tūjau viens isz perdėtinių 
perskaito jį szitaip: „Niech 
žyją Litvvini!“ JPerdėtinis 
isz džiaugsmo net patrepsėjo, 
taipogi ir kitus kelis veidus 
linksmus, maeziau, bet po
draug maeziau ir kitų kelių 
veidų užsirustinimą. Mat vie
ni taip, kiti kitaip delegatai 
suprato lenkiszką politiką. 
Gana to, kad tūli perdėti n i ai 
„Susiv.“ pasirodė priesz lie
tuvius, kad esą lenkais, nors 
nevisi.

Teisybė, apie prietikius 
lietuvių su lenkais Amerikoje 
nežinojau, bet gana man buvo 
Europoje skaityti lenkiszkūse 
laikraszcziūse visubjauriausius 
iszszidyjimus musų atgyjan- 
czios lietuvystės vienintėlio 
organo „Auszros“. Todėl 
man labai navatnu pasirodė, 
jog tūli Amerikos lietuviai 
taip kudikiszkai tiki į lenkisz
ką politiką, kurią pasirodė 
nesuprantą.

Pirm mano atsidanginimo į 
Plymouth Pa. ir prie manęs 
baisus lenkų žvėriszkumas pa
sirodė ant lietuvių: lenkai net 
lietuvių lavonus isz kapinių 
kasė. Mat ir Amerikoje len
kiszku organų politika, kad ir 
ne taip greitai, pasirodė prak
tikoje. Žinoma, toki daly
kai buvo garsinami netik lie
tu viszkūse laikraszcziūse, bet 
ir svetimtautiszkūse. Taigi 
lietuvis, kai ir fenkiszkus ar
ba angliszkus laikraszczius 
beskaitydamas, pamatė aisz
kiai, ką gero mislyja ir daro 
ponai lenkai dėl lietuvių.

1890 metūse ant „Susiv.“ 5 
seimo visai tapo atmesta seno
ji konstitucija, kurioje buvo 
lietuvius raginta prigulėti prie 
„Polėki Naradovvy Z\viązek“. 
Po seimui naujalenkiai prasi- 
szalino nū „Susiv.“, o lietuviai 
tikt vieni prie jo liko. Be
rods lenkomanai buvo šutvė-, 
rę naują „Susi vienyj imą“, 
bet iszmanus lietuviai prie jo 
nepristojo ir tokiu bud u sena
sis „Susiv.“ pastojo aut tikrai 
tautiszko pamato. Bet ir czia

gi „Susiv.“ sziądien labai au- 
ga> o man ding, ir toliaus augs 
taip, jog visos lietu viszkos 
draugystės prie jo prisiraszys, 
tada „Susiv.“ už metų ar kitu 
galės padaryti ir medegiszką 
naudą dėl visų lietuvių.

Sziądien prie „Susiv.“ ky- 
limo mes negalime pasakyti, 
kaip nekurie.'mislyja ir pasa
koja, kad per rūpestį Raulo, 
Prano, Bernado arba kito ko 
kio lietuvio jis pradėjo augti, 
bet atvirai ir teisingai sakant, 
atėjo laikas, o ir patys žmonės 
iszmintingesni suprato „Su
siv.“ reikalingumą ir naudin
gumą per paaiszkinimą vieno, 
antro, treczio ir t. t. tėvynai
nio; todėl jis sziądien auga ir 
turės augti toliaus, visai ne
paisant ant jo neprietelių, len
kiszku paszlemėkų, kurie, kad 
primanytų, tai ■ vandens 
szaukszte jį paskandįtų.

Ant kiek asz tėmyjau savo 
buvimo laike Amerikoje, tai 
su „Susivienyjimo“ likimu 
taip buvo. v

Szis mano aiszkinimas, ro
dosi, lietuvystei nekenks, o 
gal dar sziokią tokią naudą 
atneszti.

Sztai, man atvažiavus į A- 
meriką 1889 metūse, teko būti 
pirmą sykį ant „Susiv.“ 4 sei
mo Hazleton, Pa. Czia pra
dėjęs tėmyti, ant visų veidų 
rodėsi, tarsi nevisi lietuvystės 
dalykai yra vedam; nū szir- 
dies. Irgi nepamenu gerai 
ar pirmoje ar antroje seimo 
dienoje atnesza kas telegramą.

f i.
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radosi netaktidzkuftiaą. Ftt 
gaį liaują koristitučlją buvo 
gilinia prigulėti kožnani lie
tuviui be skirtumo tikėjimo, o 
tokiu bud u prisiraszė ir bedie
viai, kurie visad ir visur sker 
sakiąja ant katalikų. Negana 
dar to, po seimui, nekuriam 
laikui praslinkus, nū lenkų ta
po atsiųsti du lietuviu, anūme- 
tiniu nnujalenkiu pas Silvestrą 
Pauksztį, „Susiv.“ kasierių, 
idant szis su ban krūty tų ka«ą 
ir jau butų po „Susivienyji- 
mu“. Tai toki lenkų politi
ka „Niech žyją Litvvini!“. .. . 
Teisybė ir sziądien nemažai 
lietuvių priguli prie lenkiszko 
„Zvviązek“, bet ką mes jiems 
padarysime, kad jie yra akli ir 
nors musų broliai, bet Lietu
von iszgamiai. Apie lietu- 
viszką „Susiv.“ jiems visai ne
užsimink, kad kartais negau
tum taradaikiszkai iszbarti.

Ant „Susiv.“ 6 seimo, lai 
kyto Spalių 24 dieną Ply
mouth, Pa., jau truputį buvo 
pradėję lietuviai valnamisliai 
patylomis savo ragus rodyti. 
O jau po seimui už kelių mė
nesių visai atvirai pradėjo ka
riauti priesz „Susiv.“, idant 
jo kasą kokiu • nors budu pa- 
tusztinti; vienok su Dievo pa- 
gelba „Susiv.nors su dide
liu vargu datraukė iki 7 sei
mui Mt. Carmel, laikytui 1892 
metūse 29 d. Lapkriczio, ant 
kurio sudarė*naują konstitu
ciją, kuri jau nepavelyja ir 
nepavelys priimti bedievių. 
Ant szio seimo delegatai labai 
dailiai pasielgė apart vieno 
nedabrendėlio, norinczio szio- 
kį tokį ermyderį pakelti, bet 
ir szis, supratęs savo kudikisz- 
kurną, apsimalszino. Vienu 
žodžiu, seimas buvo tikrai lie 
tuviszkas ir vyriszkas.

Dūk Dieve Augszcziausis! 
kad ir szį metą delegatai ap
sieitų iszmi n tingai ir vyrisz- 
kai, jeigu negeriau už perei
tus metus, tai nors kaip pernai 
metą. Tegul nebūna jokių 
vaidų ir pykesczių ir skaldy 
mųsi į partijas, kuriūs praną-

Vienybe
sžauja baisusis naujalenkls ir 
keli vėjo vaikai! Tegul sza- 
lyn eina kožno delegato asa- 
biszkumai! tegul kožno isz
mi n ty j e ir žodžiūse kvepia 
lietuvystės reikalai ir labas 
visų brolių lietuvių, iszsisklai- 
džiusių po visus Amerikos 
kampus ir tautiszka nauda dėl 
musų brangios tėvynės Lietu
vos, aimanūjanczios po Mas
koliaus geležinėmis replėmis t 
Tegul tarp musų gyvūja lie- 
tuviszka sutikmė ir vienybė, 
ar kas esame isz Kauno, ar 
Suvalkų, ar Vilniaus, ar Gro
dno gubernijų, arba is? Prūsų! 
Juk mes visi lietuviai esame 
vienos motinos Lietuvės vai 
kai ir musų visų turi būti vie 
nas siekis, beje: lietuvystės 
labas. Tegyvūja lietuviai be 
svetimtautiszkų dulkių, kokios 
jos nebūtų.

Kun. A. Burba 
Susivienyjimo prezidentas.

Szis tas ajls HfflHarfc
Amerikoje.

Negana ką Maskolijoje mu
sų broliai, o K ir kitų tautų 
žmonės turi neszti sunkų jun
gą caroslavijos ir abrusenijos 
bei kęsti barba riszkus carisz- 
kų czinovnįkų apsiėjimus, bet 
caro valdžia norėtų pasiekti ir 
daėsti iki gyvam kaului pa
galinus tiems, kurie, isztrukę 
isz jos nagų, paspėjo kur už 
jūrių marių rasti sav prieglau
dą. Taip sziaurės. mešzkinas 
nesigailėjo szįmtų tukstanczių, 
kad įgyti sądorą su sziaja že
me, taip vadinamą iszdavimo 
sądorą • (extradition treaty), 
pagal kurią labjausiai neap- 
kencziami caro ir jo tarnų 
„politiszki prasikaltėliai“ bu
tų jam iszdūdami. Nepasise
kė bet visiszkai cariszkai Mas
koliai tas dalykas; szimtai 
tukstanczių amerikiszkų ūkė- 
sų, nū kurių ir mes, lietuviai 
neatsilikome užpakalije, pa
kėlė energiszgus protestus 
priesz tąją sądorą ir Suvieny

tų Valstijų liaudies reprezeri 
tdntdi, ilors gal ir labai buvo 
norėję, nedrįso pakafcįti irias 
kolių praszymus, bet visgi 
sziek tiek gero cariszkai val
džiai padarė, kad batiuszka 
Aleksandras „teikėsi“ smar
kiausiems tojo darbo vedi- 
kams isztarti savo „szirdingą 
aczių“ (spasibo). Pūgai su 
darytąją sądorą, kaip jau 
kiekvienas žino, gali būti isz 
dūdamas tik’tokios žmogystos, 
kurios tarpiniai ar betarpiuiai 
prisidėtų prie nugalavimo ca 
ro, ar kurio isz jo szeimynos 
sąnarių. Tokiu piktadėju 
dabartinė maskoliszka valdžia 
gali isz rasti kiekvieną, kurio 
veikmė jai nepatiko, taigi jau 
rodosi butų gana szio laimė 
jimo carui, idant galėtų isz 
gauti isz Amerikos visus 
ypacz prakilnesniūsius, ku
rie czion darbūjasi dėl reikalų 
partijų ar tautų, Maskolijoje 
persekiojamų. (Cariszkoji bet 
czihovnįkija netaip kvaila, 
kaip galima isz syk matyti. 
Maskolis?kų agentų, sznipu- 
kų pilna visame sviete, yra 
pakaktinai jų ir ežia Ameri
koje. Pamatė jie, jog Suvie
nytų Valstijų ukėsai anaiptol 
nesimpatizūja su caru ir at
sitikus iszdavimui į caro na
gus kokios aukos, galėtų su 
kilti pagaliau* maisztas, sądo-i 
ra su Maskolija veik turėtų 
būti panaikįta, taigi dabar 
nieko negirdėti apie iszdavi- 
mus „prasikaltėlių.“ Masko- 
liszkoji bet valdžia nepamir 
szo apie sądorą, kuri taip 
brangiai jai kasztavo; pafna- 
cziusi, jog Suvienytose Valsti
jose negana yra patraukti į 
savo pusę^ valdžią, maž tegi- 
liūja tosios prietelystė, jeigu 
szųairūs liaudis, ukėsai, ku
rių daugumas žodį „Russian“ 
(maskolius) maž ką atskiria 
nū „barbaros“ (barbarisz- 
kas), žodį gi „Russia“ (M^s- 
kolija) beveik su pasibjauri
mu isztaria. Reikia tūsius 
jankės‘ų „klaidus supratimus“ 
(predrazsudki) panaikįti, pra-

---— -- - . *-• 
skambėjo isz Petrapilės palie
pimai maskoliszkiems agen
tams Suvienytose Valstijose 
ir to reikalo vediniui signūvo- 
ti tapo szimtai tiilėstanczlų, 
kuriūs uždirbdama nelaiminga 
Maskolijos liaudis nemaž kru
vino prakaito praliejo, ir ku
riūs rinkdami nemažiaus asza- 
rų nelaimingiems iszspaudė 
cariszki dūklerinkiai.

Taigi dabar neretai mes isz- 
girstame apie laikomas pra
kalbas, skaitymus įvairi ūse 
didesniūse ir mažesniūse Su
vienytų Valstijų miestūse, kur 
yra iszgiriama maskoliszkoji 
valdžia, caras apszaukiamas 
u£ įsikūnijusį idealą, Masko- 
liją už paveizdingiausią vals
tiją, o visi tie, kurie teisybę 
pasakė ir sako apie maskolius 
apszaukiami yra szarlatanais, 
maisztinįkais, nihilistais,-anar
chistais ir tam panasziais var
dais. *) Neretai galime už
tikti ir angliszkūse laikrasz- 
cziūse panaszios įtalpos straip
snius ir, nors tų straipsnių 
raszėjai kaip kada apturi ne
mažą gėdą, kad tampa ap- 
reikszta jų veidmainystė, kaip 
tai atsitiko su Botkinu (žiur. 
į szių metų „Vienybės“ N. 80, 
pusi. 357, III), vienok kas 
syk vis dauginus galime už
tikti laikraszcziūso straipsnių, 
garbinanezių paveizdingą (sic) 
dalykų stovį Maskolijoje. 
Dėlei patvirtinimo savo žodžių, 
padūdų ežia maskoliszkos val
džios reprezentanto Miko 
(Pabaiga ant pualapio 498.)
*) Kaipo oharakteristiszkąjį faktą 

paminėsiu ir tą, jog toki Maskolijos 
agentai tankiausiai turi kftblogiau- 
sią praeitę; yra tai szuleriai, vagiliai 
ir visoki valkatos, dy katiliniai, kurie, 
teisybė, kflgeriausiai pritinka dėl re- 
prezentavojirno „szvestos“ Maskoli
jos, tos žemės melo, neteisybės, 
skriaudos. Taip daugelije laikrasz- 
ozių neseniai teko man skaityti apie 
bijographiją vieno maskoliszkojo 
agento, laikusio prakalbas Buffalo‘- 
je, Cleveland‘e ir kitihe miestūse. 
Buvo tai kiszeninis vagis, žydelis, 
paeinąs nū Suvalkų, kuris isztiesų 
su verte reprezentavoja savo mtako- 
liszkąją „ateczestyo“, a. m.



Lietuvininku

LIETUVOS ISTORIJA
nti seniausiu gadynių iki Lublino unijai. 

PABA8ZYTA ŠIKAMO DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVERSITETO PHILOSOPHIES BAGISTBO.

(Tąsa).
Regėdamas Vladislaus, jog savo viena gale niekaip kry- 

žeivių nenuveiks, norėjo kaip įmanus susibendrauti su Lietu
vos narsia ir karinga gimine, kurios galybės garsas ūžė jau 
visoje pasaulėje, kurios rimti pulkai tukstancziais kryžeivių 
ir kitų meldžionių, gindami savo namus ir liūsybę, neVien vi
sas ligmes buvo užlaidoję, bet paczias versmes užkimszę, da
riu Vladislaus Loketek, geizdamas su tais vyrais pasiben- 
drauti, iszleido siuntinius į Vilnių pas Gediminą, įsakęs pirsz- 
ti jo dukterį Aldoną savo sunui vienfurcziui Kazimierai, 15 
metų turincziam. Gediminas su didele iszeiga ir isz kilme 
priėmė jūs savo buveinėje, kuriūs didei žmoniszkai vaiszino 
ir ragino. Pradėjus dukterį pirszti, negynėsi jis jos leisti, 
vildamąs tūmi pasigentinimu dar didesniai savo ūkę pastų 
ijrinsęs ir kokiame atsiėjime turėsęs pagelbą bent nū vieno 
karaliaus krikszczionio, daran netrukdamas, dukterį pažadėjo 

ir ūkvaizdžius pergėrė. Gediminas, didindamas dar kraitį 
savo dukters, pažadėjo ūkvaizdžiams 40,000 Lenkų kaliniu, 
Lietuvoje vergaujanczių, namon paleisti, idant jie Aldonai, 
sąvo karalienei, |įiamon sektu. Taip elgėsi Gediminas neti
kėlis arba pagonas su krikszczionimis, kad tū tarpu kryžei
viai ir kiti Vokiecziai meldžionys perkriksztus nevien patys 
kruvinai vergė ir žudė, bet dar vienus pardavojo Gydams, 
kitus leido per jurą į Tėutoniją taippat kruvinai vergauti, 
vienok negėdėjosi patys savę vadinti mokytojais žodžio Dievo 
ir malonės artymo. I

Atėjus svodbai, kas gal tą iszkilmę apraszyti, su kuria 
Aldona, didžioji kuningaiksztaitė, apklėsta Lietuvos didūme- 
ne vyrų ir žmonų, Lenkių ir Lietuvių, keliavo isz Vilniaus į 
Krokąvą pas savo jaunikį. Visupirmu kaipio vedliai jojo 
Lenkai, jo mylistos, pilių vyrai, urėdai arba vojevodos, nū 
aukso ir sidabro žibanti. Paskui Aldona apmartūta tarp 
kilties žmonų ir mergaiczių Lenkių ir Lietuvių keliavo. Po 
motriszkujų Lietuvos didūmenė jojo, kokios skaisto veido ir 
taikios pažvelgos, bet nieks taip netiko antžvelgus, kaip 
1,000 Lietuvos ir Žemaiczių meszkinūtų joczių, kurių sabali- 
nė kapuža, kenkliniai sūpagai, ūlektiniai pentinai, blauzdi- 
niai rištiniai, sieksniniai kardai ir kėstinės ragotinės, patys 
narsus ir sumetę žaliukai žirgus savo it smakus piestu vien 
szaukino, į kuriūs stebėdamas, aiszkiai galėjęs but sakyti, jog 
karių vyrus regąs. Tūs sekė pagal vienų 40,000, pagal kitų 
rasztus 24,000 Lenkų kalinių, kuriūs Gediminas namon palei
do, kaipo kraitį savo dukters. (16)

1325. Kas apraszys tą linksmybę, koki tūkartu Lenkų 
žemėje radosi, kas per džiaugsmas kalinių namon keliaujam 
ežių? Lietuviai, kitą kartą visusmarkiausiejie jų nepriete
liai, sziądien gentimis pasidarė. Motinos ir vaikai, mergaitės 
ir jaunikaieziai teknojo ant vieszkelių mylūti ir sveikinti vy
rų, tėvų ir brolių, isz kalėjimo pargrįžtanezių. Tiems sve- 
ežiams į Krokavą, Lenkų buveinęnf įeinant, Vladislaus kara

is) Annid. Ollv. 1. c.
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liūs, rūmų priangyje su visa savo didūmene ir kilties vyrais 
pasveikinęs savo graksztę Lietuvę, savo marezią, įdavė į ran
ką jos vyrui, karalaicziui Kazimierui. O nū jų ar dūta pri- 
sieką pirmą kartą pas krikszezionių altorių žmona Kazimiero 
karalaiczio. Kas apsakys tą džiaugsmą, koksai tenai nevien 
paezioje buveinėje, bet ir visoje žemėje* buvo? Kaliniai vie
ni mylavo motinas, senus tėvus, kiti brolius, seseris, kiti 
glaudė pas savęs meilingus kūdikius ir paczias, kurių buvo 
pasilgę, kiekvienas džiaugėsi savaip priminęs, jog Lietuviai 
isz rustų neprietelių pasidarė jų gentimis ir prieteliais, rodėsi 
jiems daug geresniais ir' meili ilgesniais, ne kaip visi kriksz- 
czionys: kaipogi jų geradėjais buvo. Pats Vladislaus kara
lius isz to džiaugsmo minavoniai tos linksmos dienos įstatė 
žvaigždę balto erelio, kurią iki sziai dienai didūmenė Lenkų 
ir Lietuvos tebdievi, o su Gediminu, savo ūszviu, sandaras 
padarė, iezvieno kryžeivius ir kitus savo ūkių neprietelius ka
riauti. (17)

Gediminas, norėdamas dar užsiklėsti nū paojaus užvis, 
idant spėtu isz peties grumtiesi su Vokiecziais, tėjau iszsiuntė 
Mainį savo brolį, Palocko urėdą, su Teutoriu, urėdu Minsko, 
į Naugardą pakajų patvirtinti, kuriūdu, atnaujinusiu jį, lai
mingai metūse 1326 pagrįžo namon. (18)

1326. Tą iszgirdę, kryžeiviai nusiminė: kaipogi tas gen- 
tinimasi^-Lietuvių ir Lenkų didei jų szirdį gildė ir ateinantį 
jiems pragarą rodė. Daran veltu jie visaip norėjo tas paži
nes iszskėsti. Regima jau buvo, jog kryžeiviai nei narsybe, 
nei gudryba ir skauge Lietuvių bei Lenkų neb nuveiks: kai
pogi kas dieną kruvinos karės reiszkėsi ir regimas paojus nu- 
lindusius Vokieczius gandino, kurie regėdami nieko nebnu- 
veiksią nei skaugyba, nei paprakais (papirkimais), ėmė ir pa
tys isz peties ginklūtiesi, idant nū tos baisios audros, kuri jus 
gorino nū pietų ir rytų, užsidengtu. Visas zokonas suskato, 
nės užvis didesniai pats didysis mistras tūmi rūpinosi, kursai, 
norėdamas nū visų pusių uždaryti įpūlius Lietuvių ir Zemai- 
czių į Parusnį, liepė naujas piles strunyti: tūjau Partijoje 
Girdaują, Galindijoje Wartenburg, Varmijoje Gustad ir Plyt, 
Pameranijoje Biszofswerder. Kulmijoje Neymark, Gilenburg, 
Linenburg ir Morungę, naujas piles įkūrė,/ kurias kryžeiviai, 
norėdami kūveikesniai praszalieczius įszeiminauti, savo senu 
įpratimu apdovanojo lėcybomis ir liusybėmis.

17) Kozobue Preue. aclt. Geech. T. 11. k. 21.
18) Karamzin T. IV. k. Vili. e. 179.

(Dar neviskas).

I vienybe!
Kaip be vandens silpsta žuvis ir pabaig gyvybę 

Taip lietuviams labai sunku, jog ne yr vienybėj4, 
Norins daug isz sunkaus miego sziądien jau prabudo 
Ir kiek sylos kam isztenka piocevot sujudo. 
Bet nelaimė, kad tam darbe silpna mus vienybė 
Už tai sunku tūse darbūs yr įgyt /tvirtybę 
Todėl mieli mano broliai, reik vieniai darbūtis 
Kam yr gudrus, didi mokslai tam ne reik didžiūtis, 
Nereik niekint kurs be mokslo ką nors giaro daro, 
Nors ir mažos verezios darbas, blogo juk nedaro. 
Tai atminkim, kad. vienybę mes tvirtą turėsim 
Tai tūtarpu savo darbų vaisių paregėsim. A. bzpokš.



tu hi re
Interview‘s tą akai- 
Philadelphijiniame 

Led ger‘e 2^ dienos

(Pradžia ant puslapio 494.) 
Chazarino, kuris szioje žemėje 
isztyrinėjo apsiėjimą su kali
niais ir abelnai kalinių stovį, 
interview^ įtalpą su 
porteriu, 
cziau 
„Public
Rugsėjo; sziaip jis skamba:

„Asz maczian, kalbėjo gu
drus moksli nczius — czinov- 
nįkas, apie 30 jųsų geriausių 
kalėjimų, cypių ir namų dėl 
pasitaisymo, ir numanau, jog 
pas jus yra geriausia isz viso 
svieto sistema, noris czion ga-

Pajieszkojimai.
Pajiekau p. Antano Kirsevyczios, 

kuris pirm 20 metų gyveno Utiko'je, 
New Yorke; jis turėjo pažintį su 
Lajdych‘u gimine. Kas apie jį da- 
žinos, arba jis pats norės atsiliepti, 
tegul atsiszaukia ant szio adreso: 
Jan Božek, Ennis, Ellis Co., Texas.

43

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

pas Joną Žukaucką
Plymouth, Pa.

„Progress“
Literatiszkai — politiszka peri- 

valga. Maskoliszkag dvinedėlinis lai- 
krasztis, kuriame skaitytojas rasra mano tėvynes kalė ji mdse.

Ahz nieko nesakysiu apie jų- Idaug pilningų apraszymų apie mus- 
sų pietinius palėjiinus, nėsa 
ne mano dalykas kalbėti apie 
jūsų sistemos ydas. Asz ma- 
cziau kalėjimus Mansfield‘o, 
Ohio,— puikios įrėdnės; tai- 
posgi tokias pat įrėdnes Co- 
tambūre, Pittsburgh, Alleg- 
beng‘e, Denver‘e Elmira ir 
daugelį panaszių įrėdnių RJio» 
de lsland‘o ir Massa Chus- 
sets‘o valstijų. Man ding EI- 
nairoe kalėjimas yra geriausiu 
visame sviete, o superinten
dentas Brockway yra garsum 
vyru ir tarp europiszkų kalė
jimų specijalistų. Jūsų kalė
jimas Massachussttsh yra ge
riausia, kokius asz kada ma- 
cziau.

kalių caro ir valdžios neteisybes ir 
jųjų politiką, Kasztūja tik 1 dolerį 
ant metų. Adresas: „Progress“ 
1216 Milwaukee avė Chicago 111.

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

„ 75c.

Apie senovė® Lietuvos pilis ,, 
„Auszra" keturių metų puikl&ae apdar&se 

po $1.25 kninga, visa® perkant 

Knįgoš poetiszkos. 
Benkaus Jurgis »» »»
Vltoliorauda, pulkus poemata® isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knįgos 
D&nelalczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas 
Tėvyniazkos giesmė® 
J&kaunos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės

Pirmutinis degtinė® Varytojas pulki komedija 10c
Apysakos.

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

isz lietuvių gyvenimo 
Pajud|klme vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrljdtlszkoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
kąįgutės „Kas teisybė tai ne melas 

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

Moksliszki rankvediiai ir 
kitokios knįgos 

Ltetuviszka Gramatika paraszytai 
kun|go Mikolo Miežinio 

Abėcėla * h ,.
į Elementorius lletiivlszkas „

Kninga dėl iszsimokinimo rokundų
Į Kninga dėl iszsimokinimo visasvletlnė® kalbos 15c. 

Apie buwlmą Diewo ,, , 
Grleszninkas priverstas metavbtls 
Pamokslai apie trusą „ 
Talmudas ir musų žydai ,, ,
Bzkala su kalba ,, 
Prieezausxrls „
Ka,P (gyli pln|gus ir turtą 
Girtybė* „ į „
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

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

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

Visokį Abrozėllai su maldelėmis po 5 centus.

V

20c.

4.00c.

25c.

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

10c. 
10c.
40c

26c.

20c.

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

(Dar neviskas).

ISTORIJA Kataliku Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztūja $loo.

•Toliu Carr
Patronas (advokatas) provų. Offisai:

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

Uždėjęs kromą Pittstone, parda
vinėju viskiu Mini pigiausiai.

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

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

10c. 
15c.
5c. 

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

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

Vyrai! vyrai!
Kurio norite gautie kataloge lie- 

tuviszkų knįgų ir parsisiųsdinti sav 
laikraszczius ir knįgas isz Tilžės, tai 
raszykite ir pinįgus siųskite pas Mo
tiejų Noveskį, o greicziausiai aptu
rėsite, ne taip kaip kurie yra siuntę 

• pas vokieczius, nū kurių nieko yra 
negavę daugelis. Norint gautie .ka
talogą, reikia įdėti į gromatą marke
lę pacztavą už 5 centus.

Jo adresas toks:
Lietuviszkų knįgų prekystė.

Mathias Noveski.
TILŽEJE-TILSIT

Goldschniiede Btr. 8 GERMANY.
1,00.

50 ct.
200c

Apgarsinimai.
Temytit vyrai sa moterimis!

17 dieną szio mėnesio Edwardsvil- 
le*je, Pa. ant salės Sil. Paukszczio 
bus laikomas puikus balius ant nau
dos Sz. Antano draugystės 7-tą ady- 
ną vakare. Tikietas 50 centų. /

Balius!
Ant naudos lietuviszkos para
pijos bus laikomas seredoje 

18 d. Spalinio, ant salės
S tumps1 o 123 Sau th str., 

Wilkes-Barre Pa.
Tikietas po----- 50 centų.

Knlngos 
pargabentos isz užmarės: 

Maldų knįgos^
Aukso Altorius, arba Šlaitinis danglaskn skar- 

bu 2.25c., 2.75c., 3 26c., 4LOOc., 4.50c., 5.00 ir 5.50c.
Senas ir naujas Aukso Altorius 
Garbe Diewuj ant auksztybės ,, 
Balsas Balandėlės 1.25c.,
Kninga giesmių arba Kanticzkos 
150 Psalmu Dowldo karaliaus ant

paveikslo kanticzkų 75c.

Irtoriezkos dvasiszkos įtalpom knygoj 
Gyvenimas Vieezpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo „ ,, ,,
Gyvenimas Marijos „ „
Menuo Szwencziaustos Marijos Panos 
Sopnlej Motynoe Diewo • ■ , „ „
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais 1.25c.

i Gywenimaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 
dieno®, pirma, antra, treczia ir ketvirta

Į dali® už kožną dalį po „ „ „
Gyvenimas szv. Benedikto habro „ 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente

Įvairios dvasiszkos knygos, 
Fillotea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokilis Bzventųjų ,, „ ,,
Iszguldlma® metiniu szwencziu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku 
Kas yra grlekosf 
Nekaltybė „
Vartai dangaus 
Garsas apie bajsybes Diewo 
Raktas | dangų „ 
Didžioji nedėlia „
Kaip Bumenlją nuspakaj|tl 
Vadovas | dangų „

. Prisigatavojimas ant smerczlo 
Draugija dėl duszių „ 
Lietuviszkos miszlos „ 
Zine apie gydymą ilgų knno ir 

dnszlos, apie Liuterį ir Kalwlna

Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos „ „ ,, 50c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c.
Apllnkrasztls kun. Petravycziaus | Vilniaus 

džiakenystėe kuningus 1870 m. ,, 
Už ką mes lenkams turimo būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knygutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais nd pat 

krlkszto Lietuvos

Būdo

W \

Žlponas bei žiponė ,, ,,
Žirgas ir valka® „ „
V j tau ta* didis Lietuvos kun|galk®zU®

75c.
10c.
40c.

50c.
15c.

25 ct. 
20 ct.

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

Nevienas laiszkas atėjo į „Vieny
bės” redakciją su užklausymu apie 
„drukavojainą” maszihą. Pakakin
dami savo tautieczių praszymus 
„Vienybės” iszleistuvė padarė sutar
ti su

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

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

10c.

1.00c.

10c.

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

50 ct.
10 ct.

LOG NOS SPAUSTUVĖS.
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalczlų 

I paraižytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „
Kumpos Istorija su žiamlapials „

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

Zemaiczlų Motiejus Valancziauska®,
Į Ponas Bartkus, paraezė kun. A. Burba, 

Dievaitis, apysaka ežios gadynės
I ‘Apteka Diewo ,, „ „ „

Aukso Verazie, labai pniki drama „ 
Boleslawas arba antrą dalis Genowefos
Dn pujkns apraszymaj apie nedorybę žydo

• ir piktą augynltną wajkn „ „ $1,00.
Hlstorije gražios Katrakos ir jos wysokl atsy. 

tykimaj „ „ „ „ „ 10 ct.
Į Hlstorije apie gražų Magelona, duktery kara- 
I lauš isz Neapolo ir apie Petra karejwi 40 ct. 
I Hlstorije isz iajko Francuzkos wajnos Afri

koj ,, ,, j, ,, 30 ct.
I Istorija Beptynlų Mokintojų ir

o " Lietuvio Sapnas 50c. 
Į Jurgis Miloblawskls ,, ,, 80 ct.
Į Juozapas Konluszewskls arba kankinimas 

Unijotu po waldže maekolaus 
Konstytucyje del darbininku
Namelis pustelniko paraazytas dėt pujkiu

| Lletuwniku „ „ „ „
I Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorije isz lajko 
; ponawojimo Nerono ,, ,, t ,,

Pnjkus apraszymaj tikru atsyttkimu isz 
wajnos 1863 metu ,, ,, ,,

I Prawadnlkas angelskos kalbos neabdar.
I o abdarytas ,, „
j Pujkus apraszymas apie Lietuvą „ 
I Rlnalda Rinaldinas

Benowee apraszymaj apie Duktery Filypo 
I Karėj wio „ „ ,, „ „ 50 ct.
Į Bumyszymas arba bajme tūry dydeles akis 

Tykra tejsybe isz Buwalku gubernijos
Szwlesa Diewo „ ,,
Tltkus Persų Karalius, ,, 
Užsystanawlk ant to geraj 
W Ha® ir Kory n na hlstorije

klojimo Bažnyczlus B. yer Deoklecijana 95 ct.

75 ct.

80 ct. 
czesu 
40 ct. 
$1,00 

$1,25. 
$1,00. 

$1,50 ct.

iaz lajko

15 ct
65 ct.
25 ct.
50 Ct.

persė

The Crandall Machine Co.,

GrotoiTc, N. Y., U. S. A.
Kuri tai kompanija apsiėmė padary
ti dėl savo Type-Writer Cilinderį 
su lietuviszku alfabetu pagal naują 
rašliavą. Norintis turėti „drukavo- 
jainą” masziną geriausio -fasono, ku* 
ri kasztūja 50 dolerių, tesikreipia į 
mus REDAKCIJĄ, arba į fabriką 
tų maszjnų, kurio adrossas:

The CRANDALL MACHINE Co.,




