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Plymoath Pa. 17 fl. SgallBio.
Diena po dienos maloni 

saulelė ilgiau ir ilgiau užtinu- 
ka su užtekėjimu ir, lyg norė
dama pasiskubįtĮi su nusileidi
mu, vis žemiau pakilsta ir savo 
iszganingus spindulius mė-
czioja ant žemės vis nūžulniau • • I’.' , '• '' ' .
p* nūžulniau, dėl kurios prier 
žasties ir žemę i
suszildo. Žblėi ant laukų ir 
pievų prarieda raudonyti, la
pai nū medžių pageltonavę

r orų mažiau

mis ir pribūti ant laiko blaivi 
ir giedrus, idant viskas butų 
kūgeriausiai ir gražiausiai ant 
apmaudos musų prieszams.

— Perpraszau gūdotinus 
korespondentus, už sutrumpi
nimų nekuriu korespondenci
jų „Susiv.“ reikalūsejr sziaip- 
jau dalykūse, nės norėjau, 
kad kiekvienos koresponden-1 
ei jos nors įtalpų patilptų į szi- 
tų paskutinį priesz ,,Susiv.“ 
seimų numerį. Redystė.

! vyriszki taip moteriszkos.
Delegatai, atvažiavę į Pitt

ston^, Pa* galite apsilankyti 
pas p. Motiejų Klimų 155 
North Main str., kurs kožnam 
parodys vietų dėl apsistojimo 
ant tų poros dienų.

Kunigas A. Burba
Suslvienyjinio prezidentas.

Isz Lietuvos.
— Dolieikiai, Vilkm. pav., 

Kauno gub. Priesz keletu

Kur parapijos lenkiszkos, ten 
lenkiszka kalba randasi savo 
vietoj4 ir linkiame jai pasive
dimo. Lietu viszkose-gi apie- 
linkėse ji yra svetima. Ant 
visados, labjau ne kaip pev- 
niai, ji ežia nepasiliks, gali tik 
patarnauti tiltu tarp lietuvisz- 
kos ir rusiszkos. Nės tik isz- 
tikro apsidairikime, o iszvy- 
sini, kad asz teisybę pasakiau. 
Jog lenkiszkai, szneka tik 
dvarūse ir klebonijose. Kai* 
miecziai į dvarus nenueina, o

krinta ant vėsios žemės; vasa
ros paukszcziai vieni iszskry-
do į sziltesnius Icrasztus, kiti 
palikę cziapat, kad niekad
suczirszkėję, traukias į krū
mus ir girių, Tūli žvėreliai 
taipgi ėmė rūpintis apie.savę,

— Artynas urėdnįkų rin
kimai dėl įvairių Valstijos I 
ofisų, tadgi reikia pasirūpinti, 
idant nevertas žmogystos ne
užimtų urėdų. Kų apeinu tas j 
dalykas, tegu perskaito straips-

artinau tęs szalcz ui, jau taisy
dami sziltus urvus ..ir lizdus, 
jau rengdami maistų dėl žiemos. 
Žodžiu,gamta pradeda skursti, 
liūsti ir nustoti daugybės gro-

nį ant 16 puslapio.

metų uždėjo ežia lietuvis 
krautuvę. Sunkiai jam ėjo 
isz pradžios, bet vietinė kle
bonija ir aplinkinė ponija ne
davė nupulti ir ligszioliai pa
turi. Džiaugias krautuvinį 
kas, kad tolyn eina geriau.

!į klebonijų atėję tik girdi ki
tus lenkiszkai sznekant, o pa
tys kalba lietuviszkai. Tai gi 
tik paveikslas pasielgimo aug- 
sztesnių daro įtekmę ant kai- 

. mieczių. Szitai įtekmei, tei
sybė, pasidūda keli szlėktelės,

rudū. Žmonės ant laukų jau 
nebevaikszczioja plonose va- 
sąriniūse drabužiūse. Taipos- 
gi ir miestų gyventojai nebe- 
sėdžia ant namų paszalių be- 
sznekucziudami,
it bites į namus I 
Atėjo laikas didesnio užsida
rymo, prasidėjo mokslai nėse 
dvasiszkas darbavi.masi; todėl 
ir mes tautiecziai
pradėti rūpintis apie mokslų, 
atidarimų vakariu 
nių arba szi ai p v 
sirinkimų, ant kui 
tyturne naudingų 
laikraszczių, knį
kėtume apie tėvy liszkus rei
kalus. Lygia dalia ar jau 
laikas mislyti apie uždėjimų 
lietuviszkų dainayįmų, 
mosi m u zi koj e kū pų, 
galima ir theatraliszkų 
PU-

bet stovi ar 
traukiasi.

privalome

ų mokslai- 
akarinių sū
do pasiskai- 
lietuviszkų 
į, pasiszne-

la v in i- 
o i ei

sei-— Prisiartino 
mas, todėlgi vh 
sziaipj^u lietuviai nbrintiejie 
imti ant jo dalyvumų turi bu- 
tiį jau visai pasirengę su įne
šamais, užmanymais, sznekto-

Tanliszko Sumin Li«- 
Irau Kataliku Amerikoje 

8-tas Seimas. 
✓

Kaip jau buvo garsinama 
prasidės 25 dienų szio mėne
sio. Delegatai turi suvažiūtį 
ant vakaro į Pittston‘ų, Pa. 
24 dienų szio mėnesio. Ant 
7į bus laikomossznektos. Ant 
rytojaus t. y. 25 dienų lietu 
viszkoje baznyczioje bus isz- 
kilmingai laikomos s z v. M i 
szios ant JO valandos, ant ku
rių turi susirinkti visi delega
tui. Ant szv. Miszių per vie
tinio kunįgo rūpestį bus ir 
Scranton‘o Jo Mylista vysku
pas W. 0‘Harra. Po pietų 
apie antrų valandų prasidės 
seimas, prie kurie atidarymo 
ir bus vyskupas ir angliszkai 
prasznekės į susirinkusius de
legatus. Po seimui tai yra 
26 dienų vakare 7 valandų 
ant salės ,,Armory Hali“ bus 
visų lietuvių susirinkimas, ant 
kurio gal bus laikomos taipgi 
lietuviszkossznektoskaip ,,Su- 
sivienyjimo“ taip ir lietuvystės 
reikalūse; po kam vietiniai 
lietuviai ir svecziai laikys dai
lų pasilinksminimų. Pribu
kite tada visi lietuviai kaip

bet tik keli.
Visiszkai kas kita su rusisz- 

ka. Jų per prievartų turi 
vartoti visi mokylose, sudūse,

Kitas lietuvis užlaiko kareze 
mų ir tas pusbėdžiai verczia§. 
Už keletu varstų nū Dobeikių 
randasi dvaras Serviliszkiai, 
kurio liekanas neseniai atpir-j valstiszkose kanceliarijose, ka- 
ko nū po Gradkaucko trys 
ukinįkai lietuviai. Ponas gi 
praleidęs savo gėribę ir, gel
bėdamas savę nū sarmatos, 
iszbėgo į Amerikų.

Vajesiszkia i trasų

riumenėje. O szitos visos 
vietos tapo mums sziųdien dū- 
na kasdienine. Isz jų tai ir 
slėgia mus rusifikacija. Me
tai nū metų vis daugiau įsi
vagia į mus kalbų rusiszkų- 
žodžių. Reikia bijoti, kad

(Aleksandravos) pav. Kauno per ilgų laikų czionyksztė liet, 
gub. Ant kraszto ežerėlio kalba 
stovi medinė bažnyczia, pas- szyta 

‘mų, okędus medžlepiose ir beržos 
auganeziosė ant szventoriaus. Įtekmė 
Viena tuszti dabar karezema, abelnai 
dvi krautuvės ir

ežia isz- 
nyktų lietuviszka kalba (nū ko 
Dieve saugok!), sztai jos vietų 
užimtų pas visu menę rusiszka, 
o ne lenkiszka. Tai p tai ir isz 
szitos pusės priguli lietuvisz-

neiszvirst į (sumai- 
kalba) makaroniz- 

potam į maskoliszkų.
rusiszkos kalbos 
imant, nelyginant

trejetas j didesnė už įtekmę lenkiszkos. 
ukiszkų triobų. Sztai ir Va Užtatai, jeigu kada 
jesiszkiai — filija Salako pa
rapijos. (Anot lenku „Ve 
jeszyszki“.) Labai mažai4 
ežia girtūklių. Isz kur gi bus 
jie, kad nėra kur imt degti
nės, nės paskutinia karezema koše parapijose paturėti lietu- 
szįmet tapo panaikinta. Kro-jviszkų kalbų, jeigu ne minėsi- 
mėlis ligszioliai buvo tik vie
nas žydiszkas, sziųvasarų pasta- kiu nors budu prigiifitos kal
tė antrų lietuvis.

me jau to, kad atėmimas ko-

bos — tai barbarybė. Potam 
suvis man nesuprantama,

— Isz Szventėnų pav., Vii- ;kodėl tūli ponai ir kunįgai 
niaus gub. Abelnai kalbant, i prisideda prie naikinimo lie- 
apie szitų szalį galima sakyt, . tuviszkos kalbos. Sztai Kai- 
jog ji dar miega glėbyje len- tanenūse, grynai liet v. para- 
kystės. Szulais lenkystės bu- pijoje, klebonas, susitaręs su 
vo ir yra dvarai ir klebonijos, keliais ponais ėmė sakyt pa-



(f mokslus lenkiszkai. Dauge
lyje lietu viszkiį parapijų gie
da bažnycziose lenkiszkai. 
Susirinkimūse pas ponus daž
nai girdis peikimą lietuv. kal
bos. Szventenų kamendo- 
rius, už lietuvystę jau ir nu
kentėjęs, prikalbinėjo vieną 
lietuvį mokyti sūnų lenkisz
kai. Kuktiszkių klebonas, 
kaipo kunįgas, tai ir labai ge
ras ir bažnyczioje viskas ežia 
lietuviszkai, vienok aplinki
nius ezlėkteles pratina prie 
lenkiszkos kalbo?.

O kokia jų (szlėktelių) kal
ba, tai tik jūkai klausyti. 
Sztai keletas žolinelių isz jos 
paraszytų- dyrvvan, paszar, 
kai tac...

raudusios.

ga; tik vi-

18Z SZUI18

f

Apvogė jį dėlto,

numirus jų 
ir susiturėjo 

Mes jau turim

i koki di- 
nelyginant 
szėjai, ko 
ąė didžiau- 
noliciian-

Vilkimės, kad negeriau už 
popą seksis ir „miniszkoms“.

— Antelepta Zarasų (Alek- 
sandravos) pav., Kauno gub. 
Kadai seniai maskoliai ; szoko 
ir pakasavojo czionyksztę pa
rapiją, priraszydami ją prie 
J)usetų. Bažnyczią perdirbo 
tada į kazarmas. Negana to, 
sztai kokį' bjaurų^ užmanymą 
aboistės dabar užmislijo. Per
taiso kazarmas į klesztorių ir 
ketina atkviest 12 staeziati- 
kiszkų zakaunįkių, „manasz- 
kų“. Isz jų 6 sėdėsią tapradž 
kliosztoriuje. Kitos-gi 6 mo- 
kanezios lietuviszkai vaiksz- 
cziosią po kaimus ir mokįaią lie
tuvius. Niekas negali abejo
ti, kad mokslas bus užkrėstas 
n Adais rusifikacijos ir staezia- 
tikystė?. Na, ar gi neabūjas 
užmanymas^ Buvo jau ap
garsinta, kad szią vasarą jos 
pribusią, vienok dar neatva 
žiavo. Girdis, 
perdėti nė, tai 
ant vietos. - 
stacziatikiszką misijonorį žmo
gystėj4 popo. Jis užsibrūžė 
įstumti į stacziatikiszką pur
vyną vietinį rasztinįką. Gąs
dina, jog busiąs pavarytas nū 
tarnystės, jeigu netapsęs at
skalūnu. Bet rūpestis popo 
ant nieko nueis, nės rasztinį- 
kas yra pasirūszęs greieziau 
viską iszsižadėti, negu katali
kystės.

— 7T^ur^nat,ZarasU( Alek- 
Sandravos) pav., Kauno gub. 
Žydai pas miU sukaimiecziais 
apaeina žydiszkai. Ypacz 
krominįkai ir karczemnįkai 
visokias szunybes daro. Įeis 
kroman moterėlės derėt kokio 
nors pirkinio. Žydas užpra- 
szo triskart brangiau už tikrą
ją prekę. Kądą-gi jam pa
siūlo lygiai tik treczią dalį 
prekės, ima tada bartis, sar- 
matyti. Arba dera viena lie
tuvaitė keletą mastų (arszinų) 
audeklo. Krominįkas nepa
baigęs derėt atplėszia, kiek 
praszė ir per prievartą verezia 
pirkti gąsdįdamas, kad kitaip 
skarą nū galvos nutrauksiąs. 
O vėl vienoj4 gražioj4 dienoj4 
derėjo kaimietė kokį ten duig- 
tą. Ineina pažįstama jei mer
ga įten ir sako tikrą prekę to 
daigto. Pasirodžia, jog žydo 
tol brangiau užpraszyta. Įpy
kęs žydas szoka su sugniauž
tais kumszcziais ant mergai
tės, isztraukia isz užanezio 
„Szaltinį“ ir trenkia į grindis. 
Tame žydelka pleszia nū jos 
galvos skaraitę ir stumia ją 
oran. Derėjusi moteriszkė 
nusigandus, moka už pirkinį, 
kiek žydui patiko nžpraszyti 
ir bėga iszkromo, kad ir jei 
netektų guzo. Mergaitė po 
tam isz iszgąnszczio apsirgo 
ir važinėja pas gydytojus. 
Gaila, kad nepadavė už tatai 
žydo po sudu, but bent pamo
kę jau per daug karsztą my
lėtoją talmudo. — Suvis ki- 
4oniszkai elgias karezeminįkai 
ir, kad skaitlius girtūklių ne- 
simažina, tai daug tas priguli 
nū gabumo žydų, kurie taip 
gražiai moka apsukinėti gal
vas lietuviams, kad ir mažai 
gerentiejie laiko sav už garbę 
sebrūti su žydais. Žydiszkūse 
pakiliūse dabar ne apseina be- 
lietuvių, veselėse, dažnai jie 
esti pirszliais žydų (ja kaip
gi!). Kartu szoka, dainūja, 

gerią. Kū didesnis girtūklis, 

tū meilesnis sveczias. Anot 
girtūklių tik įneik Karczemon, 
tai žydas padūda kėdę ir pra- 
szo sėsti, žydelka nesza degti
nę, žydei ketės dovanai kisza 
į kiszenius barankas... pri- 
myli, primieilauna, ponu va
dina. .. Kad nesinori ir eiti 
isz karezemos, o iszėjus rupi, 
kad tik greieziau pagrįžti.

Vienok žydis^kos sėbrystės 
nei vienam ant gero ne iszėjo; 
prieszingai— prapultį dau
geliui atneszė. . •

Laikai mainos ir mes atsi- 
mainom. Užtatai neilgai gal 
žydai mus už nosies vedžios.

- SenaptU. Kratos ant 
kratų, o ant tų kratų da kra
tos! Jau yra mano raszyta’, 
kad buvo krata pas Žilinską 
Skardupiūse ir pas Matulaitį 
ir Krisczuną Stebuliszkėse. 
Tftm paežiu beveik laiku bu
vo da viena krata pas ukinįką 
Ramanaucką isz Pataszinės 
(Kvietiszkio gm.), kur taip gi 
nieko nerado. Praslinko nu 
tada mėnesis, ar kiek dau
giaus laiko ir sztai vėl kitos 
trys naujos kratos. , Krėtė, 
jieszkodami lietuviszkų rasz
tų, pas^Žilinską Domeikų kai
me (P 
pay.) 
kaime Katilių. (JAdu abudu 
kaimu netoli nū Szunskų, Se- 
napilės pav.). Krėtikai nie 
ko nerado. Artesnių žinių 
apie tas kratas da sulyg sziol 
neturiu.

Kratos tos, kratos! Rodos 
nieko jos niekam sulyg sziol 
labai daug blogo nepadarė, 
(bet nū maskolių nieks nenu
kentėjo, tik Seinai pradėjo 
siausti), o jau daug sziauda- 
duszių lietuvių iszgąsdind: 
jau nevienk lietuviszka knį- 
gutė nupleszkėjo į aną svietą 
per ugnį, kurį įkiszo jos bair 
lūs savinįkas. Kiti da gyvas 
savo knįgutės palaidojo, su- 
kasdami nabagėlias giliai į liai jį apszlavė, iszsineszdami 
žemę, kur jos keiks nelabąjį isz svirno viską, kas tik jiems . 
gudą. Užėjus kur pas pažįs- patiko.
tarną ukinįką, nepamatysi da- kad vagys galėjo vogti be bai-

ių gm., Vilkaviszkio 
as dviejis Katilius

bar kalendoriaus, „Aukso 
knįgutės44, „Garso44 arba kitos 
kokios lietuviszkos knįgutės 
nė ant|Stalo, nė ant užlangės, 
nė už sūlo užsis
Visos vargdienės klnįgutės tu
rėjo pasislėpti, po 
džiausi piktadėjai, i 
paties caro užmt 
tamsiausiūse, kur 
sios nosys cariszko) 
to jos neužvūs.

Kada vieni taip nusigąsta, 
kiti da drąsiaus ir nūszir- 
džiaus imasi prie darbo plati
nime ir gaivinime Jietuviszkos 
dvasios: knįgutės po senoviai 
laksto isz rankos į ranką, lai- 
kraszczių skaitytojai, kaip ne
kurtose vietose, a 
sur aplinkui szna :>ždasi apie 
kratas ir i
vietos maskolių už no prispau
dimus. :

Beto darė maskoliai ir da 
dvi kratas, tik jieizkodami ne 
lietuviszkų rasztų, bet szau-lietu viszkų raszt 
dyklių. Abidvi kratos (mat, 
maskoliai taip įprato prie kra
tų, kad jau mažiaus kaip porą 
nė nedaro) buvo Obszrutfise 
(Pažeriu gm., Vilkaviszkio 
pav.) pas du ukinįku, pas 
kųriūdu rado szaudyklės ir 
revolverius. Kada atėjo pas 
vieną krėtikai,. paties gaspa- 
doriaus nebuvo nė namieje, 
tik du sūnūs, kurie pamatę, 
kad krėtikai atrado szaudyklę 
(karabiną), gynėsi, kad ji ne 
jų, bala žino keno. Neužil
go, be jokio sūdo, gauna tiedu 
vaikinai rasztą, kad viens, 
kursai daugiaus gynėsi, kad 
ne jo yra rastoji szaudyklė, 
eitų ir atsėdėtų o paras peš
tu ngėje, o antrasis, kursai ma
žiaus sznekėjo, kad užmokėtų 
5 rublius Jcoros.... 

r

Pas kitą Obszrutų ukinįką 
taip-gi atrado szaudyklę ir 
iszsineszė. Naktį tos paezios 
dienos, kada buvo krata, atėjo 
pas tąjį ukinįką vagys ir dai-
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reizoti — keliauti, ir t. t.'.

Galite isz to numanyti, kad, 
idant ežia lietuviszkai susikal-

tarpu iszszoko isz užmedžio ne 
pažįstamas žmogus ir pagrie
bęs jam už gerklės klausė, ar

mės, žinodami, kad žemskiai 
iszheszė paskutinį jo ginklą — 
sžaudyklę. Dėlto galima kal
tę tos vagystės sudėti ant pe- daug jis turįs su savim pinį- 
ežių gudų, kuriems isz jų gų, nės jie neužilgo busią jo. 
priežasties apvogtasis ukinįkas 
da turėjo 10 rublių sztriopos 
užmokėti.

Szaudykles lietuviai laikosi 
dėlto, kad turėtų kūm ml va
gių ir plėszikų apsiginti; tik 
niekaip negaliu suprasti, dėl- 
ko jas gudai taip persekioja; 
ar jie taip protegavoja vagis, 
ar gal bijosi, kad susitaręs 
koks desėtkas lietuvių nepa
keltų maiszto ir neiszszaudytų 
savo sulankytam szaudyklėm 
tų divizijų ir pulkų masko- 
liszkų 1 kareivių, kurių tiėk 
prigrųsta Lietuvoje. Medžio
ti Lietuvoje jau nėra ant ko, 
nės patys gudai viską iszszau- 
dė. Da neseniai Senapilės 
virszikįkas iszsimeldė nū ar- 
žymesnių valszczių daleidimą 
liūsai medžioti 
laukus. Apie 
ponpalaikiai nė 
valkiojasi su karabinais po 
ukinįkų. laukus ir viską isz- 
naikino. Didžiausius lauki-

po ukinįkų 
i erai ir kiti

nesipraszę

i Taip kalbėdamas nepažįsta
mas, antraja ranka traukė 
peilį isz aulo; ką pamatęs 
Szasztokas akies mirksnyje 
iszsi traukė isz savo lazdos 
sztilietą ir, pervertas jūm per 
pažiaunę plėszikas sudribo ant 
žemės. Tūm tarpu iszszoko 
isz girios kiti du plėszikai ir 
sviedėti ant Szasztoko, bet 
viens isz jų tūjaus griuvo ant 
žemės s u perskelta drąsaus 
Szasztoko sztilietu galva. 
Trecziasis plėszikas pabėgo,į 
girią. Pajūdęs kaip anglis 
Szasztokas suszaukė žmones ir 
tūdu vagiliu nugabeno į Kal
variją. Laike tyrinėjimo 
viens isz sužeistųjų, tas katro 
perskelta galva, szoko per du
ris ir pabėgo. Nežinau, ar jį 
sugavo. Nežinau nė kaip 
jūs apsudys, tik misliju, kad 
per skaudžiai nenubaus, nės 
nerado pas jūs nė vienos.... 
lietu viszųos knįgelės.

szauti, liko žvkblys, pakoliai 
da jo ponai neisžszaudė. Tai
gi niekaip negaliu suprasti, 
dėlko taip szaudykles perse
kioja, juk ne dėl to, kad ap 
stabdyti naikinimą laukinių 
gyvulėlių, kurių jau nėra, o 
žyirblius ukinįkąi ir be szau- 
dyklių galėtų iszsmaugti isz 
savo pastogių, jei tik norėtų.

Kada isz sziąurinės pusės 
Suvalkų gub. praneszu liūd
nas žinias apie maskolius ir 
jų kratas, ir isz pietinės jos 
szalies, isz Dzūkijos, 
linksmesnės yrą, 
musztynes.
lėmimas sziai korespondenci
jai. ’ j .

atlaidus esti 
Susirinkę į

ne 
nės apie 

Matyt jau toks

— Kriosnos parapijoje, 
Kalvarijos pav. objieszdavas 
sargas Szasztokas vaikszczio- 
jo dienoje, ar pavakare po girią, 
vadinamąją „Žaliaje“, TĄm

— „Simnas tai prijimnas“, 
sako vietinis priežodis apielin- 
kės Simno (Kalvarijos pav.). 
Tik tas jo „prijimnumas“ ne
labai kam gali patikti, nės 
kits net kepenimis turi nū jo 
atsirūgti. Beveik kožną jo- 
marką, kožnus 
ten pesztynės.
kūpą bernukai vieno kaimo 
užpuldinėja ant panaszių kū
pu kitų kaimų ir muszasi pa
kol susikruvina arba prisitren- 
kia, pats nežinodami už ką. 
Tūli už stiklelį degtinės gata
vi sumuszti visai nepažįstamą, 
arba ir pažįstamą, nors ir gi 
minę. Panaszus pesztukai 
yra ir Sesnavoje (Senapilės 
pav.).

Per Žolinę, kada Simne yra 
atlaidai, sztai ką tie pesztukai 
padarė. Važevo isz Simno 
ukinįkas A. Sz—as, isz Prygos 
(Kirsųo^gm., Kalvarijos p.) 
r už miestelio dasivijo pulkelį

keliolikos vyrų, kurie ėjo pa
• kelia, o du skėtriojo viduriu 
’ kelio. Privaževęs prie jų A.
• Sz—as szuktelėjo, kad prasi bėti, reikia ir vokiszkai mokė- 
, trauktų isz kelio; kad jie ne- ti, nės jau czia kalba per pusę

klausė, szuktelėjo antrą syk, o 
paskui treczią. Po treczio 
szuktelėjirao viens isz jų atsi
sukęs iszsitraukė isz kisze- 
niaus akmenį ir paleido į va
žiūjanezius; pagal jo paveizdą 
visas pulkelis pradėjo mėtyti 
akmenimis. Viens isz pul
kelio szoko prie vežimo, regi
mai norėdamas katrą iszsi- 
traukti. Tūm tarpu A. Sz-no 
sūnūs užplakė arklius ir lai
mingai visi pabėgo. Isz va- 
žiūjanezių trys buvo pažeisti 
akmenimis, o labjausiai pats 
A. Sz—as. Pesztukai, tarp 
kurių didesniais ersztais buvo 
Gidžiunukas ir Kalinauckutis, 
yra apskųsti sude ir norėtų 
bėgti į Ameriką, kad tik pinį- 
gų turėtų. Į Ameriką visi pa- 
szlemėkai žiuri.

Skurdus tai atsitikimai, nėr 
ką sakyti! Ne veltū dejūja 
viens geras ano kraszto lietu
vis, nū kurio apie tūs atsitiki
mus girdėjau: „Graudumas 
ima, žiūrint ant pasielgimo tų 
žmonių, bet ką gi žmogus da
rysi, kad tame kraszte da mie
ga tikriejie darbinįkai. .. . “ 
Kad tai tik tam vienam krasz 
te, ko da

vokiszka pasidarė, o labjausiai 
į pakalnės pusę, kuri prie ma
rių areziau atsiranda.

Mokslainėse czionykszcziai 
lietuviai savo kalbą dikeziai 
suvokiecziavo. Jauuesniejie 
jau musų l suvisum neisztaria. 
Girdėjau ežia dainūjanezius: 
„Statik alių ant stalių, ant 
stalių!'1 Tiktai senesni ir 
-tie, kurie nū vokieczių įtek
mės toliaus gyvena, taip kaip 
ir mestą l isztaria. Gavau 
girdėti, kid ir pas mus jauni 
lietuviai musų knįgos be l ra- 
szytos skaitidami, anas ne isz
taria, kasžin ar tai gerai; kad 
mes l raszyboje metame?

Czia darbinįkų yra baisiai 
didelis prispaudimas, nės ir 
szventą dieną ponai savo žmo
nėms atilsio nedūda. 
matyti žmonės su

mums reiktų...

Isz Prašu Lietuvos.
v

Dūdų ežia czielą eilę žodžių, 
kuriūs nū vokieczių paėmę 
Prūsų lietuviai vartoja: 
durchschnitlich — vidutiniai, 
cimlieh — pusėtinai.
gor (gar) so gar — visai gerai, 
gano u nd gar — po visam, 
mindistens - bent menkiausiai, 
gerichte — sudžia.
bone — gelžkelis. • 
dampbotas — garlaivis, 
eugas (zug) — trūkis, 
aneugas — drabužis, 
reizgelti — kelionės pinįgai.

garfein — labai, visai puikiai 
ganū — visai,

Gavau 
rąstais 

szventą dieną važiūjanezius, 
nū ponų ant to siųstus. Ne- 
dėldienyje maeziau kasanezių 
bulbes žmonių pilnus laukus. 
Kad paklausiau, kam jie czia 
szventą dieną dirba, atsakė, 
kad ponas sziokią dieną nedū
da bulbių nusikasti, per tai 
jie turi dirbti szventą dieną. 
Czia darbinįkas ant metų 
samdytas į gyvulį gali pavirsti.

Kaip czia vietos yra suger- 
manizūtos (į vokiszkas pavers
tas) gali numanyti, kad pa
kalnėje *) lietuviszkas 6/as- 
tas vokiszkai jau Ilenrichswal 
d pavadintas.

Sziaip czia labai gražus 
parų n kas, keliai taip yra ly-> 
gus, kad galėtume net obūliue 
po anūs ritinti. Szale kelio 
susvadinti yra ne tiktai misz- 
kiniai medžiai: ūsiai, vinksz- 
nos, beržai, bet ir vaisiniai 
kaip tai obeles.

Cz i o n y k szcz i a 1 i e t u v i sz k o j i 
spauda ir savo tarpe turi isz- 
davėjį, o tūmi yra Priekulyje 

*) Lietuviszkas krantas Prusūse
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Užeinantis: „Konserwatywu Žegnonės dalykūse yra vėl
t ' ’ . ’

17 Rugsėjo Kaukėnų baž- Valioje ant lenciūgų pfirišztl, 
tai prie tVartOj tai sode.laiszkas“, kuris lietuviszkai didelis Kaukėnūse vokieczių nyczioje, kaip jau sakėme,

raazytas už vokiszkiis pinįgus pergalėjimas. Sztai 17 Rug- kunįgas vyskupas Daniu katis Sztai Algaviszkių dvare yra
dėl vokieczių darbūjasi. sėjo buvo nedėlios dieną, ku- jauną Smalakį liėtuviszkai du szuniu su navatniais var-
K vai Ii .ežio ny kszcziai lietuviai rioje pirm pietų 60 vokieczių įžegnojo gana gražų ir lietu- dais: viens vadinosi Caras, o
tą laikrasztį su gūdone skaito, ir lietuvių vokiszkai įžegnota, viams malonų ir prįlankų pa- kitas Mostas, kurį vardą ne-
lig kokį žaltį užantyje lai- o po pietų tiktai 3 lietuvius mokslą sakydamas. — Paskui, szėja smarkiausia socijalistas. .
fcydami. (vienas p. Smalakis ir dar po įžegnonės daug isz tolymų P. Smalakis ir kitą met,

Skundžiasi žmonės, kad ežia dvi merginos); koks tai baisus krasztų atvažiavo lietuvių į p.| geisdamas tokį susirinkimą
ir vietiniai kunįgai prie’vokie- tautos pažeminimas ir nupūli- Smalakio namus, į Didžiūsius pas savę turėti, užpraszė ant
tystės labai daug prisideda. m as! Algaviszkius. Czia atsirado savo gimimo dienos, kuri pri-
Yra tiktai keli kunįgai, Viens p. Smalakis (ir dar mažne visi perstatytojai lietu- pūla 19 Biržio 1894 mete, ve-
kurie lietuvystę užtaria. Sztai dvi lietuvės) lietuviszkai įže- yiszkos spaudos Tilžėje. Ant lydamas, kad kožnas isz sve-
lietuviszkame kraszte, kaipo gnoti tapo, bet kaip puikiai ir dvaro stogo buvo iszstatyta su ežių dar po deszimtį szviežių
tai Kaukėnūae bažnyczioje jau patryjotiszkai! Jo gūdotinas lietuviszkomis spalvomis ka- sveczių lietuvių su savim at-
vokiszkoji kalba pargalėjo. tėvas lietuviu . pasijutęs, labai runa; pradedant nū virszaus vestų. Taigi tada arti 400.su-
Rods ežia tikrų vokieczių la- to geidžia, kad ir jo vaikai jo su žale, balta ir raudona epai- Išrinktų. Daugumas ant to
bai mažai yra, bet lietuviai pėdomis eitų. Žinomas buvo va. Priimta visus sveCzius ne pritarė.
vokiszką kalbą priėmę, aną p. Smalakio priesz vokietystę tiktai maloniai, lietuviszkai, Tilžėje .ant ulyczių, yfa ne-
pradėjo bažnyczioje užtarti. protestas, per tai ant paskirtos bet ir poniszkai. Vyno, alaus, daug suliginant su vokiszkais
Czia visi lietuviai vokisz- dienos patryjotai ne tiktai isz groko sziezion kaip vandens liet, paraszų, bet ir tie ant di-
ką kalbą labjau už gražiau- Prūsų, bę| ir isz Maskolyjos buvo. Jeigu taip žmogus ga- džiausios Vokiszkos ulyežios
aią aavo lietuviszką pamylėjo. pusės pribuvo, idant su tai^ lėtų gerti kaip gaspadoriai ra- atsiranda ir taip skamba:
Užtai lietuviszkoji kalba, lig gražia misle savo vientautį pa- gino, galėtų pusiau plyszti. Grabų Magazyna F. 1 lolls-
kad prusiszkoji, ilgai netruk- sveikinti. Sveczių buvo apie k^turesde- tein.
dama galės suvisum užtylti, Idant p. Smalakio patryjo szimtis su virszum. Czia bu- Didžiausia krautuvve gata-
nės jau ir kasdienine ir raszto tizmą kaip reikiant pagūdoti, vo daugel apie lietuviszkus vų Inkapių kaipo Sztepdekiu,
kalba daugel vokiszkų žodžių tilžiszkiai lietuviai užmanė skyrimus ir i kitus dalykus Marcziu, Katekta, Špicu ir t. t.
prisilaiko, o prie, to dar vaikų didelį didžiojo ir garsingo ku- sprensta. Vyresni apie tau- Czia užraszytos lietuviszkos
daugybė vien tiktai vokiszkai nįgaikszczio Vytauto paveiks- tos dalykus kalbėjo, o jaunes- ant namų|lidesnių firmų pra-
kalba. Lietuviai yra taip savo lą padaryti. Sztai vietinis ni isz Didžiosios Lietuvos szo- vardes taip skamba: Adomeit
motiniszkoje kalboje nuvar- musų vientautis p. Bruiszis kius szoko, kurių Prūsų lietu- (Ądamaitisl), Didschun (Di-
ge, kad po miestus nedrįsta isz mažuezio kaip delną pa- viai permanyti negalėjo. d žiu n as), Petereit (Petraitis),
jau lietuviszkai kalbėti. Asz veikslo (abrožėlio) nū pusės Vienas Karaliauczio studentasi Scherliess (Sžerlis), Staclilies
ir nežinau ar yra czion koksai sieksnio paveikslą padirbo. teoliogas pradėjo su „žiponioj (Staklės). Szunis žino, taip
lietuvis, kuris vokiszkai nemo- Ponas Bruiszis isz Szilgalių mis“ vokiszkai kalbėti, isz tos mažne kaip ir lenkai lietuvisz-
kėtų. Per tai lietuviszkoji arti Tilžės paeina. Yra tai priežasties gaspadorius p. kas pravardes iszkraipo. Pas
kalba darosi suvisum nereika- pilnas vilties musų treczias Smalakis smarkiai turėjo su- lenkus: Bakuc (Bakutis),
linga. Jeigu lietuvių tarpe artistą. Viriausis isz jų Rat- balti, kad jo namūse svecziai Smoliak (Smalakis), J^igiello
patryjotizraas nepasikels, tai kus Aleksandras, kuris szįmet tokius niekus pradrįso daryti. (Jaugalius), Dowgird (Dau-
jų kalba turi veikiai isznykti. rudenyje kaipo artistą laikę Tas sudraudimąs ir vyskupui girdas), Wisztok (Visztakis),
Jaunesnė karta nebenori jau Simano Daukanto jubilėjaus Daniukacziuli tiko, kuris savę Jaw tok (Jautakis), Narbut
lietuviszkų laikraszczių, kurių pagarsės, jo paveikslą nupe- lietuviu rodydamas, nės isz (Norim tas )t Tai vis daro
kalba yra suterszta, skaityti ir szęs. Antras p. Žetkus Miun- lietuvio tėvo gimė, už lietu- dėlto, idant nebegalėtume isz-
prie vokiszkų griebiasi. Patys chene, o treczias p. Bruiszis. vystę užstojo. Toje dienoje manyti, kad tai lietuviszkas
czionykszcziai lietuviai sako, Už paveikslo padidinimą 18 isz priežasties jauno Smalakio vardas yra.
kad jie butų kito nū vokie- lietuvių p. Bruisziui 55 mar-. įžegnojimo ir dėl kitų lietu- Ant Tilžės kapinių vienas
ežių tikėjimo, tai jiems butų kės honorarijos sudėjo. Prie viszkų veikalų daugel sznektų tiktai lietuviszkas paraszas at-
daug lengviau nū vokietystės to dar Didžiūse Algaviszkiūse buvo laikyta. Szaunus tąi siranda: n
atsikratyti, -dabar nieks anų pas p. Smalakį, kur smagiai buvo lietuviszkas susirinki- Eduard Gisevius geb. 11
neskiria, nės visi vokiszkai įžegnojimą sunaus lietuviai mas, ir tai toks, kokio dar iki Nov.'1798. gest. 9 Mai 1880
moka, o kasdieninė lietuvisz- apėjo, dar 63 markes sudėjo szioliai nebuvo. Dūk Dieve, 1 Cor, 13,8.
koji kalba jau per pusę vo su iszlyga, kad jaunas žmogus, kad toliaus butų! Ant ryto- . Die Liebe hourt nimmer
kiszka yra. kaipo lietuviszkas artistą jaus angsti svecziai iszvažinė- auf. 1 Kor 13,8.

Po daugel bažnyczi'ų, vo- Miunchime besimokins ir lie- jo, maloniai su gaspadoriais „Meile niekados nepaliau-
kiecziai pergalėję, pirm pietų tuviszką vardą kels. Jeigu atsisveikinę. ja“.
savo maldas laiko, o tiktai po ans tą iszlaikys, prižadėta ir Taip Prusūse szųnis, kaip Ir isztikro czia teisybė pa-
pietų lietuvius prileidžia. toliąus aną pinįgais szelpti.

,4
pas maskolių žmonės, yra ne-

•' t
raszyta, nės a. a. Ec|-Qiseviusi I ’
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dėl Prūsų Lietuvos daug dar
bavosi! Tilžės gimnazijos 
mokįtoju būdams lietuviszkus 
Žttionių dalykus (dainas, 
pasdkrts, priežodžius ir t. t.) 
rinko, į vokiszkus laikrasz- 
ežius apie lietuvius raszė ir 
priesz karalių anūs užtarė.

44.

Isz Lietuvos.
„Varpas“ N 5 pt 78 pyksta, 

kam tikėjimą pagaliaus į ko
respondencijas kaiszau ir 
kam ant netikinezių užpūlu. 
Jeigu galima kožnam pasiuly- 
Ii mokslą, kodėl tikėjimą pa- 
siunlyti ųegalima, tŪ la- 
bjau, kad ans drauge su ap- 
szvietimu ir tautyste eina. 
Žinomas yra dalykas, kad tie 
lietuviai galvocziai, kurie at
sižadėjo tikėjimą, ir lietuvys
tės atsižada. Pats buvau ant 
tokio susirinkimo, kur lietu
viai susiėję straipsnius skaitė, 
o tarpe tų vienas skaitė ir apie 
tą: kad geraį butų masko 
liams su duszia ir su kunu pa- 
sidūti, tai yra priimti masko
lių tikėjimą, kalbą ir pobū
džius. Jeigu tas vyras butų 
savo tėvų tikybą (vierą) tu
rėjęs ir bedieviu nebuvęs, ar 
butų tokį užmanymą sav ir 
kitiems pasiūlijęs? Vargu! - 
O kodėl taip padarė? — O tai 
todėl,Scad, neturineziam jokio 
tikėjimo, vis tiek ar katalikisz- 
kas ar maskoliszkas tikėjimas, 
o paskui vis tiek ar masko- 
liszka ar lietuviszka kalba. 

*0 tai matote, kad tikėjimas 
su tautyste yra surisžtas, kad 
nustojęs tikėti, gali Aistoti ir 
lietuvių būti. Nėra tautos be 
tikėjimo ir toki dar niekad 
ne buvo. Kas nori būti lie
tuviu, tas turi ir tikėti. Ne 
tikant nei joks darbas neeina, 
o žmones betikėdami savo 
darbūse stebuklus gali pada
ryti, nės jie turi įtikėjimą ir 
viltį į savo darbų pasisekimą, 
ir per tai sylos įgauna. Visi 
moksliausi, žmonės, didžiausi 
patrijotai, kariautojai įtikėjo, 
per tąi dėl jų ddrbas ėjo, Ti

kėti tai yra patrijotiszkai, nės 
ir musų pirmtakurtai be tikė
jimo ne buvo, o per tai jų 
vieszpatystė nū Baltų iki į Jū- 
dų marių buvo pasiekus. Ne 
tikėti, tai yra maskoliszlcai. 
Gaila, kad toji liga musų in
teligentai užsikratė, Nės tai 
nėra mokslo pasekmė, nės 
daugel mokįtų vyrų tikanezių 
yra, bet tai yra toki masko- 
liszka ir kosmopolitiszka epi-

gadni, o per tai ir patiko!
Netikantiejie patol gerais

yra, pakai jiems nors viduti
niai eina, o jeigu tiktai eina 
prastai, tai turi arba prie tikė 
jimo pagrįszti, arba paoin- 
gaiš ir nelaimingais pastoja.

Juk asz ne maskolius ir 
maskolių galybes neturiu, nors 
mano spėkai „Varpas“ didę 
rolę dūda, kad asz „per prie
vartą“ galiu ką padaryti. 
Tik nebijokites Hanibaliu 
neesmi!

Tikėjimas stabmeldiszkas 
yra daug geresnis už netikys- 
tę. Mokslas Dievo darbus 
dar geriau iszrodydamas, dar 
geriau žmogų tikėjime pake
lia, nės Dievo galybę aisz- 
kiaus parodo. Jū žmogus 
mokslesnis, jū labjau įtikia, o 
netikėlis parodo, kad dar tik 
per mažai mokįtas yra.

23 Rugsėjo buvo Telzėje 
lietuvių suėjimas ir ant skyri
mų septini lietuviszki kandi
datai pastatyti tapo. Czia 
lietuviai dabar vis girdėtis 
bruzda, kad Priekule, Klai
pėdoje ir kitur bus dėl to da
lyko nauji susirinkimai. Už 
mėnesio bus jau skyrimai. 
Matysime ar ant savo lietuviai 
pastatys? Dieve padėk kož
nam, kas gerai mislyja!

Ž alty 8.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Buffalo N. I7., 15 Spa

linio. Laike didelės audros 
nuskendo ant Erie-See garlai
vis „Dean kichmond“, prie ko

18 žmogysczių gal4 gavo, 
i ---

—- Jackson, Mich., 13 Spa 
linio. Susimuszė du ekskur
sijos trukiai; susidaužė keletas 
vagonų; trylika žmogysczių 
čmertį gavo ir daugiau kąip 
trisdeszimts tapo sužeistų.

— Chicago, 7 Spalinio. 
Lenkai turėjo savo iszkilmin- 
gą dienų, „Dzien Polski“, ant 
visasvietinės parodos. Ėmė 
dalyvumą toje lenkiszkoje pa- 
trijotiszkai — nacijonalnoje 
parodoje keliolika tukstanczių 
lenkų. Paroda buvo daryta 
po svarbiausias miesto uly- 
ežias, po kurias sykiu su tuk 
staneziais žmonių slinko pui
kiai iszrėdyti vežimai, ant ve
žimų, radosi szitie paveikslai: 
Ant pirmo vežimo buvo Jur
gis Waszingtonas, isz szalių 
jo sėdėjo Kaseiuszka ir Pu
laski‘s. .

Antras vežimas ženklino 
Joną Sobieskį, po garsiu per
galėjimu turkų prie Vienos, 
apkėstą savo karvedžiais.

Tretis vežimas reiszkė — 
Lenkija žydėjimo laike — 
puikios ilustracijos laimingų 
Lenkijos dienų. Tam veži 
mui sekė pulkai lenkiszkų 
mergaiezių, apsirėdžiusių tau- 
tiszkais drabužiais.

Ketvirtas vežimas perstatė 
lenkiszką literatūrą ir dailas 
bei lenkiszką Parnasą. Ant jo 
sėdėjo poboldakinu Koperni
kas, po kojų kurio buvo įvai
rus astronomijos įrankiai; sza- 
le jo sėdėjo kardinolas Ilozi- 
juszas, Kochanowskas ir Mic- 
kevyczius; isz priszakio Kra- 
szauskas ir kiti rasztinįkai ir 
muzikai.

Penktas vežimas parodė, 
kaip maskoliai Siberijoje kan
kina lenkus.

Szesztas vežimas rodė, kaip 
maskoliai persekiojo ir, pjo
vė unijotus, spirdami jūs isz- 
sižadėti katalikiszko tikėjimo, 
o priimti maskoliszką. ,

Septintas didei puikus ir 
brangus vežimas, traukiamas 

dvylikos szirmų žirgų, repre- 
zentūjo konstituciją 3 Gegu
žės.

Asztuntas vežimas reiszkė 
lenkų globą po Suvienytų 
V aisti jų ženklu.

Devintas - parodė, kaip len
kai gynė nū žuvėdų (szvedų) 
Częstokovą.

Deszimtas - ženklino priėmi
mą Jono Smarkusiojo (Groz
no) pasiuntinių Staponu Ba
toru.

Vienūliktas — reiszkė — 
Lenkija paneziūse. Lenkija 
perstatė mergaitė apkalta 
paneziūse ir pririszta ant kry
žiaus, baltūse drabuži ūse, Icli- 
javame ploszcze ir su arszkė- 
ežių karūna ant galvos. Po- 
kojų jos klūpojo trys mergai
tės kostiumūse perstatydamos 
Lenkiją (Koronę) Lietuvą ir 
Rusiją. Apie ją stovėjos trys 
kareiviai prusiszkame, aust- 
riszkame ir maskoliszkame 
mundure; pirmesniejie du su 
ginklais, trecziasis su bizunu.

Dvyliktas — motina’ moki
no vaikus skaityti ant kalavi 
jos.

Tryliktas — reiszkė Jadvigt 
ir Jagailiųbei Lietuvos kriksz 
tą, ant kurio taigi rados ak
meninė lietuvįszka stabmel- 
diszka stovyla ir lietuviszkai 
vaideliota.

Keturioliktas — veselijtį 
krakoviszką.

Penkioliktas ženklino trusą
Szeszioliktas — atsikėlim; 

Lenkijos isz numirusių.
Po parodai buvo laikomo: 

patrijotiszkos sznektos. 
džiu sakant, lenkai parod< 
svietui, kad jie dar gyvūja ii 
nori gyvūti.

— Prancūzija. Miesto 
Toulon‘e baliai ir bankiets 
tarp maskolių ir prancūzų da 
nepasibaigė. Prancūzai nebe 
sumano kaip bemeilauti i 
vaiszinti maskoliszkos kariu 
menės apicierius ir sziaipja
auksztus urėdnįkus; vist 
miestas apszviestas iluminac
jomis, papū^ztąs lyg ant d



Vienybe
džiausiu szvenczių; dūdami 
maskoliams įvairias brangias 
dovanas szaukia: „tegyvūja 
Mas koli ja ir Caras!“

teisybę (tik mas-

vyliūsi, ameri-j

ant pinįgų. Jei- 
paraszęs po teisy- 
ei kalą apie musų 
tasis jo veikalas

elgė neteisingai 
ums tik apie var
ui ūsų kalėjimus, 
žiavęs į tėvynę ga

ilį dėl isztyrinėji- 
kalėjimų. Mes 

vartojame tai ii bai

Mes panaikiname 
palikdami

Londonas, 14 
Kasyki i ų straikie- 

Vri d ant susirinkimo nutarė 
f vėl eiti prie darbo už senąjį 
’ mokestį ir apsiėmė nereikalau

ti nū kasyklių locninįkų pa- 
t? didinimo mokesczio iki ne- ‘y *
\ pakils anglių prekė kuri 1890 
į m. buvo.

dūda sziltą vandenį. — Szpi- 
tolė Grenelle‘je yra szildoma 
vandeniu isz Artezijiszko szu- 
linio, 1800 pėdų giliaus. 
Wuertemburg‘e didelės ma
nufaktūros yra szildomos to
kiu pat budu, įvedant vande
nį į triobėsį su pagelba naw- 
ginių rynių (paipų). Paryžiu
je Žolynų darže paipos yra 
sudėtos į žemę; o Erfurt‘e, 
Saksonijoje, salotų daržas taip 
įtaisytas atnesza valdytojui 
$ 60,000 kas metas. Szulinis 
Louisville, Ky., turi vandenį 
76įo stovios temperatūros, ir 
gi szulinis Charleston^ 1250 
pėdų gilus, 87o.

3. Karszti szaltiniai bei 
versmės. — Szaltiniai Arkau- 
sas‘e turi temperatūrą 180o. 
Versmės Island‘ijos ir Califor- 
nijos yra verdanczio vandens 
fontanomis. Didelė versmė 
iszmeta sumieszto garo ir van
dens kaliumną. asztūnis mas
tus diametre, į 200 pėdų aug- 
sztyn. Netoli Sahwatch upės, 
Col., randasi begalinis szalti- 
nis taip karsztas, kad medžio
tojai kartais verda sav valgyti 
jame.

4. -Iszkylimai ir įsileidi- 
dimai žemės plutos. — Žemė 
įvairiose vietose yra iszsikėlu- 
si arba įsileidusi jau konvul- 
siviszkais iszmėtymais, jau 
palengvu vienvaliniu judėji
mu. Tai nurodo, jog žemės 
pavirszis, ant kurio mes kas
diena vaikszcziojame, neturi 
pastovaus pamato.

5. Volkanai*). — Volkanai 
iszmeta dideles massas lavos, 
kuri nekas kits yra, kaip su
tirpusi Ūla. Daugel szimtų 
volkanų žinomų sziądien, ku-( 
rie arba bepertrūkio, arba at
vejais meta begalo dideles la
vas, t. y. sutirpusią materiją. 
Du lavos iszlėjimu tekėjo nū

; Skaptar Jokul, vienas Islan
dijoje 1783 m. — vienas buvo 
50 mylių ilgio ir 12 mylių, 
ploczio, antras 40 mylių ilgio

*) Vulkanais vadinasi tos vietos, 
kuriose isz žemės iszeina durnai, ug
nis ir t, t.

Kh M M 
arba pavirszis.
Musų žemės pluta be abe

jonės, einant atvėsimo proce
sini toliau, laikas nū laiko sto- 
rėja, bet jos isztyrimas szią- 
dyksztėje gadynėje tebėra pa- 
virszutinis ir nedaugiau už de- 
szimta 'mylių gilumo siekia. 
Vienok abelnai mislyjama 
yra, jog kietoji pluta, (luksz 
tas) neturi daugiau storumo, 
kaip penkesdeszimts mylių, ir 
jog, viduris dar tebėra sutir
pusia massa. Pamatiniai fak
tai, ant kurių ta nūmonė re
miasi yra szitie:

1. Temperatūra didinasi 
leidžiantis žemyn. — Nors 
laipsnys mainosi įvairiose vie
tose, bet visados yra virsziau 
lo F.. (vienas laipsnys Fah- 
renheit‘o) ant szimto pėdų, 
todėl penkesdeszimts mylių 
gilyn temperatūra mažiausiai 
isznesztų į 3000 oF., ir įsteng
tų sutirpyti įįecziausias ūlas. 
Penkesdeszimts arba 60 pėdų 
gilyn į žemę ji yra vienokia, 
nežiūrint ant laikų meto; o 
giliose kasyklose vos galima 
iszturėti nū karszczio.

2. Artezijiszki *) szuliniai
.1-____________________________

*) Artenijiszkais szuliniais vadi- 
na»i tie, kurie darosi sziokiu budu: 
varo maszinomis geležinę rurą į že
mę Ui p giliai, iki ta rura neprisie
kia vandens, kuris joje slėgiamas isz 
augszto žemyn, verczias per tą pa- 
czią rurą augsztyn, ir taip pasidaro 
szulinis bei fontanas; daug tokių 
szulinių yra Prancūzijoje.

ir 7 myl. ploczio; 
v o 100 pėdų gi 

i

kožnas bu-
h. Pauliš

ir lavą, kuri savo dugne yra 
visur vienoki, mes negalime 
nerokūti vidurio žemės už ne- 
sutirpusią massą ir volkanus 
už kaminus to didelio vidur
kinio pecziaus.

6. Žemės drebėjimai. — 
Laike praėjusių penkesde
szimts metų skaitome suvir- 
szum 2,000 žemės drebėjimų, 
atsitikusių su volkaniszkais 
iszsimuszimais, verdanczio 
vandens ir karsztų garų ver
petais; ir kad jie pasidarė 
isz priežasties prieszprie- 
szingų vilnių ar kokios baisios 
konvulsijos ugningoje marėje 
žemės viduryje, yra vieningai 
protingiausis iszaiszkinimas.

Tacziaus nežiūrint ant tų 
visų faktų, parodanczių, kad 
vidurys musų žemės turi būti 
pripildytas sutirpusia massa 
arba skystumu, lyginai it ko
kio kiauezinio vidurys balti
niu ir triniu, szios dienos, ge- 
oliogai pradeda nūmoniauti 
jį (vidurį) ėsant kietu ir tvir
tu; o pasirodymą vol kanų 

kų trinimusi atvėsimo procese 
taip, kad kur ne kur 
tai isztirpsta i^z didelio įkaiti
mo, arba vėl tenai (žemėje) 
ėsant rėvas pilnas sutirpusios 
materijos; lavos-gi iszsilieji- 
mus priraszo garui, pasida- 
rancziam isz užsisūlojimo ant 
bėgimo vandens ant 5 kokios 
karsztos massos, dunduliais jo 
muszimui virszun.

Daugsziszkis.
f

Sas tas apfo hM Mas 
Amerikoje.

„Amerikoje yra žmogus, 
kuris paleido klaidžias paska
las apie musų kalėjimų sis^e 
mą — Jurgis Kennan‘as. 
Kennan‘as yra szarlatanas, tiT 
kras spekuliantas (!R.).V Jis 
darbavosi turėdama ant mis- 

lių vien materijaliszką naudą 
„business^ (biznį) ir pirn! vi

be) svaybų 
kalėjimus, 
mažai butų įkaitomas.

„Jis pas 
kalbėdama j 
giczniausius 
Ir asz par va 
lėčiau surinkti pinįgų, pasa
kodama savo tautiecziams apie 
baisingą siat 
ti kūjam a yi

einą, kuri prak- 
•a pietiniūse ka

lėj imūse, bet asz nemisliju *) 
to daryti. Musų kalėjimai pa
skirti dėl iszgelbėjimo ir patai
symo prasikaltėlių ir mes rpa- 
lonėtume, idant amerikiecziai 
žinotų tikrą 
kol isz k ai su

Musų valdžia tedaro 
jokių klįucz 
mo musų 
anaiptol ne\ 
šių bausmės pragumų, apie 
kokius melagingai jums pri
pasakota.
bausmę myri u m i, 
tąją tiktai dėl politiszkųjų

„Neužilgio, 
kiecziai su p ‘as, jog jiems bu
vo garsi narnos vien melagys
tės apie mus. Draugiszkoji 
sutarmė Maukolijos su Suvie
nytomis Valstijomis yra isto- 
riszka ir mtia geidžiame tikt, 
idant butų pripažįta teisybė. 
Musų kalėjimų reforma prasi
dėjo pirm 14 metų“.

Vargdieniai
Pasaka isz tikra atsitikimu penktos ir 

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

Ar girdi, tu szliondra, su
taisyk tas panczeka^ — sakė 
ponia padūdama Liudytei po
rą iszdėvėtų panczekų.

Tūjaus poniute— isztarė 
Liudytė priimdama panczekas 
ir norėjo užsiimti taisymu, bet

*) Pąbraųki m ai mano a. in,



Lktuvidiilku
ponia nusiuntė mergaitę į dar
žą batvinių skinti, liepė dra
bužius skalbti ir kitus darbus 
dirbti, o tokiu budu paneze 
kos nesutaisytos ^tliko.

Padūk szian panezekas — 
sakė ponia Liudytei, kuri at 
neszusi panezekas padavė po
niai.

■

Dėl ko, tu keksze, nesu tai- 
šiai panezekų? 
užklausė ponia.
piai kitus darbus
to nebuvo laiko Nutaisyti.

— Asz tav, stei’va, parody
siu „nebuvo laiko“ — rūstin
gai suszuko ponią ir pagrie 
busi pagalį, pradėjo skaudžiai

— smarkiai 
Poniute* Be
dirbti ir dėl

Ai Jėzus, Marijai poniute 
dovanok, dovanok! — szau- 
kė mergaitė. I

Asz tav, kekszd, dovanosiu, 
nepaliaudama muszti, szaukė 
ponia, o skaudus pagalio mu- 
sziai mėlynais randais žįmino 
kūną nelaimingos, kuri alp
dama pasigailėjimo praszė.

Po geros valandos, pailsusi 
ponia nustojo muszti ir regisponia nustoja _
tokiu terioniszku 
pasikakdįtiĮ

muszimu, 
netingiausias 

žmogus, bet ponia, tik isz pa
veikslo buvusi žmogumi, o isz 
savo pobūdžio nožmiu žvėrių 
szaukdama:— asz tą kekszę 
užmuszu! — kaip padukusi 
szoko prie nėlaimingos Liudy- 
tės ir įkiszusi nykszczius į 
burną mergaitės, žubtus pen 
plėszė. Isztryszko kraujas 
isz abi e j u pusių 1 u pų, o įsi - 
narszinusi ponia pagriebusi 
peilį nupjovė ausį Liudytei, 
kuri, piktu balsu 
apalpo.

Dar, tu sterva,
rykszczių, rykszczių atneszti! 
— suriko ponia, o 
į beržyną nubėgo.
dos Liudytė atsigaivino ir visa 
krauju aptekusi, silpnu balsu 
praszė pavėlijimo nusiprausti.

Eik, bestija, i pi’udą n u si- 
į atsiliepė 
isz' sekly- 
ngumu ir

suszukosi,

merdensi,

du žmonės 
Po vai an.

ponia, o mergaitė 
ežios iszėjo. Meili 
gyvybe kvėpavo gražus vaka

ras, o žvaigždėtas dangus kaip 
veizinezioji į savo kūdikį mo 
tina, nusijūkia žemei. Bet tų 
gražybių nejuto jaunoji Liu- 
dytė, nės apsvaigįta sopuliais, 
szirdyje savo gaivino baisią 
misi į. Su užlaužtomis ran 
komis iszbėgo ant kiemo mer
gaitė ir atsisukusi į pietus isz 
tarė: ,,sudiev, tav matuszaite 
ir tav Jūzuti, kuriūs taip labai 
mylėjau! Smarkaus plaki
mo jau neiszlaikysiu, geriaus 
tą sopulingą amžį pabaigti. 
— Ką isztarusi Liudytė, pra
dėjo greitai bėgti artyn prūdo 
ir antkrantyje ano valandėlę 
sustojusi, paveizėjo į blizgan
tį žvaigždėmis dangų, sopulin
gai atsiduksėjo ir suszukusi 
„Dieve, susimylėk ant manęs“ 
įpūlė į gelmę prūdo. Vandū 
supliuszkėjo, ir viskas nutilo.

Ryksztes parneszus, ponia

jau negyva ant prūdo dugno 
gulėjo.

Baigdamas pasakojimą apie 
smarkybę pono Antono ir jo 
jaczios pritarsiu, kad dasiži- 
nojusi vyresnybė apie darbus 
tų ponų, atėmė jiems valsz 
cziaus rėdą, ir vargįti žmones 
uždraudė.1

Prūsų lietuviai pastatė kan
didatais į ciesorystės seimą 
Klaipėdos ir Szilokarczemos 
valszczių — p. Joną Smalakį, 
isz Didžiųjų Algaviszkių ir p. 
Anuzį Kazoką, isz 'Patamisz 
kių. Isz Tilžės ir Pakalnės 
valsczių — p. Dovidą Zaunų, 
isz Rokaiczių ir p. Jasaitį, isz 
Patrakių. Ragainės ir Pil
kalnio valsczių — p. Klauda- 
tį, isz Tulpinįkų ir p. Augu
tį isz Kurszių. Labguvos ir 
Vėliavos valsčius — p. Lupa- 
tį isz ‘Dauknių’ ir p. Baltru 
vaitį, isz Bažnytkalnių. „N.

M. Volonczausko (szpiegas) ir nesutikimą tarp 
Negali- 

-1 ma apraszyti visko, kas buvo 
pliovo-

nio.
skaitinyczios draugystės laikė Į lietuvių kelia ir t. t. 
mėnesinį susirinkimą, ant ku
rio nutarė būdą apvaikszczio- ant k. J. 2. „Saulėje 
jimo S. Daukanto Jubilėjaus, ta.
pripūlanezio 28 szio mėn.; ka Tarp tų pliovonii 
daugi daugumui lietuvių sū- terbury‘o lietuvius 
batoje (28 d.), isz priežasties buk jie 1 T 6 
darbo, negalima arba labai Į iszviję ir 
sunku imti dalyvumą toje isz 
kilmėje, nusprensta jubelėjinį I teisingai mus

u

ir Wa- 
įmaiszė, 

bubnydami 
szunimis iszpjudę.

Tai broliai yra neteisybė ir ne-
i apskelbė, nės 

apvaikszcziojimą pratęsti iki nieks kn. J. 2. nevyjo ir szu- 
nedėldienio.

Atidarė taipogi 
mokslai nę, 
tuviszko, 
liszkos kalbos.

nimis nepjudė, ba pas mus 
vakarinę szunys yra iszmintingesni, 

kurioje apart lie- kaip toksai draiskalas. O 
mokinsis irgi ang- ant to tikro lietuvio nieks ne

numatė, kad jis butų kokiu 
maskoliszku sznipuku ar kito-

į — Waterbury Conn. 8 d. kiu, kaip tai „Saulė“ raszo. 
Spalinio 1893. Praszome gū- „Saulė“ taipgi labai pavy- 

plotinos Redakcijos patalpinti di, kad k. J. 2. lankosi po ne< 
szitą musų praneszimą — kuriūs miestus tos liūsos že- 
„Vienybėje!“ mės, todėl ji norėtų jam ke-

Jomylista kunįgas J. 2ebris lią užstoti, bet isz to nieko ne
atsilankė praeitame mėnesyje bus. 
pas mus, Waterbury‘o lietu
vius. Mes norėjome, idant jis Įskaito ,, 
pasiliktų musų klebonu, bet girdome 
mirus vyskupui musų diocezi- lietuvius apie tą bjaurią pas- 
jos, Generalnas Vikarijuszas kalą ant k. J. 2., todėlgi pa- 
negalėjo užsijiminėti užtvirti- sirįžome nors biskį praneszti 
nimu szviežių kunįgų į nau• vientaueziams apie tokią nė
jai uždėtas parapijas. teisybę.

J Vaterburif o Parapijonai.

Nors pas mus nelabai kas 
inlę“ tacziaus dasi- 
per kitų miestelių

2ebris nū Generalno Vikari- 
juszo nulindo ir susirūpino, 
jog negalėjo tū m tarpu pusi- žinę „Susiv.“ 
likti Waterbury‘je.
damas mums pasakė: laikyki
tės, broliai lietuviai, drueziai, 
ne atmainykite savo mislių ir 
užsibrėžimų, kada Dievas dils 
jums vyskupą, tada pradėsime 
tikrai ir stropiai darbūtis apie 
bažnyczią. Mes turėjome nū- 
monę apie kun. J. Zebrį, kad 
jis yra tikrai karsztas lietuvis 
ir gerai velyjantis savo vien- 
taueziams ir turėjome viltį, 
kad jis pasiliks musų klebo
nas ant visados.

Nėra k 
kaip „Sav 
isznevožijo 
Taip savo dreiskalkartės N 
38 ir 39 apszaukė visiems lie
tuviams, kad kun. J. Žebris 
yra maskolių sznipukas

— Northampton Mass. Pa- 
reikalingumo ir 

Iszvažiū- Į naudingumo musų miestelio lie
tuviai, nors ir mažame skaitliu- 
je, 7 d. Spalinio turėjo susi
rinkimą ir nutarė sutverti 
„Susiv.“ kūpą nors isz 6 są
narių. Apgailistaujama yra, 
kad isz keletos desėtkų czio- 
nykszcių lietuvių taip mažai 
yra suprantanezių lietuvystės 
dalykus ir jūs paturinezių. 
Vienok nereikia nusiminti, nės 
tai reiszkia tik neapsiszvieti- 
mą ir nepažinimą savęs; ant 
galo neturėjo iki szio laiko 
įtekmės tarp czionykszczių 
lietuvių jokia naudinga knį- 
ga, anei laikraeztis: o iszdalies 
kaip visur taip ir czionai ran
dasi keletas naujalenkių.

Mieris musų kūpos yra, ka
da dasieks sąnarių skaitlius

‘ jį apskelbė ir 
isz visų pusių.



Boi fieiiybė

iki 20, sutverti draugystę, bro nainius kitokio isz pažinimo 
bei tikėjimo; szis dalykas ken
kia nemažai tautiszkam tvir
tumui ir broliszkai vienybei.

Apie kitus „Susivienyjimo“ 
reikalus padūsime savo nūmo- 
nę paskiau, kad surinksime 
dar daugiau žinių garsinamų 
per lalkrasztį „Vienybę“. i

Kada pamatysinie kaip mu
sų gūdotini broliai apveizėjo 
ir palaistė tą jauiiiį vyno ule 
delį, taip puikiai isztSujojusį, 
kuris kiekvieną lietuvį esantį 
jo szakelę, pūszia ir dabina.

Nors Waterbury‘je ir jo 
aplinkinėse rasime neperdi- 
dėlę lietuvių saujalę, bet ga
lima aiszkiai sakyti, kad’jie 
netoli yra už kitų miestų lie 
tuvis atsilikę, nės turi dvi 
draugysti, savo uždėtą para
piją. Sziš dalykas dar labjau 
parodys, jog Waterbury‘o lie
tuviai pradėjo nūszirdžiai kru 
tėti ir darbūtis lietuvystės da- 
lykūse: sztai 11 d. Rugsėjo 
tapo suszauktas seimas (mi
tingas), ant kurio susirinko 
visi lietuviai, turintiejie pilnas 
popieras amerikiszkų ukėsų, 
ir uždėjo lietuviszką poli- 
tikiszka kliuba (Lithua
nian Politice Citisens Club). 
Po trumpu laiku pasidaugino! 
jo sąnariai iki 94 ir sziądien 
jau turi tam tikrą ruimą, ku
riame bus taipgi uždėta moks- 
lainė, kurioje kiekvienas ga
lės mokintis skaityti, raszyti 
ir t. t. Viliamės, kad tas lie
tu v iszk as politikiszkas kliu- 
bas už metų kitų pasidarys 
tikrai milžiniszku. ..

Baigdamas szitą rasztelį ve- 
lyju nūszirdžiai visiems de
legatams susirinkusiems ant 
„Seimo“ kūgeriausio pasive
dimo.
Prezidentas v. sz. Kazimiero 
dr. J. Jankauskas.

liszkos pagelbos, kalbinti dar 
nepriguliezius prie „Susiv.“ 
Taipogi nutarė visi sąnariai 
neskaityti nei knįgų, nei laik- 
raszczių prieszingų k. tikėji
mui.

Turime viltį, kad musų kil
pos sąnariai veik pasididįs.

Virszinįku kilpos tapo ap
rinktas P. ŽaliszkevyCzla.

Vardai sąnariiį: V. Žukauts- 
kšLs; K. Vaičziulis, J; Alians- 
kas, J. Zaliszkevyczia, K. 
Karpavyczia ir P. Urbanas.

Daneszame taiposgi sznnys- 
tę „Saulės“, kuri N. 39 ap
skelbė, kad Marinette pasiko
rė lietuvis Kazis Vaičziulis. 
Tai yra bjauri neteisybė. Ant 
jo paleido „Saulė“ tokį jūdą 
melą, dėlto, kad K. Vaicziu- 
lis, iszvažiūdamas isz Marinet- 
to Wiss. į Northampton Mass., 
atsakė jai prenumeratą.

Vincas Žukautskas.
t

— Waterbury Conn. 
Spalinio. Praszome gūdoti- 
nos Redakcijos patalpinti 
sziūs žodžius „Vienybėje“!

Seniai jau buvo raszyta 
apie krutėjimu lietuvių musų 
mieste, todėlgi^ali pamislyti 
musų tautiecziai, kad mes vi
sai užszalome savo tėvynės 
meilėje, ir paliovėme darbūtis 
dėl labo savo tautos. Szią- 
diengi norime paaiszkinti, kad 
ir mes nėsame paskutiniai ir 
jau ’ pereitu metą diktokas 
skaitlius sz. Kazimiero dr. są
narių prisiraszė prie „Susi- 
vienyjimo ir viliamės, kad 
szįmet labai pasidaugins. 
Norėjome iszrinkti delegatus 
į „Susivienyjimo“ seimą, bet 
isz priežasties bedarbės ir to- 
lymo kelio neįstengeme to pa
daryti-, todėlgi' padūdami savo 
įneszimą ant apsvarstymo ir 
nusprendimo „Susivienyjimo“ 
delegatams ant seimo. Mes 
norime, kad delegatai nutar
tų isz mesti isz „Susivienyji
mo“ Konstitucijos titulą „Ka
talikų“, nės tas žodis skyria 
ir szalina nū mus tikrus tėvy-
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gios „Vienybės“,, perskaitęs 
joje užmanymus dėl „Susivie
nyjimo“ labo paddtus pp. J. 
Kazakevicziaus ir Debesylo.

Artinantis „Susivienyjimo“ 
seimui kiekviens, kurs tikisi 
pribūti kaipo pasiuntinys nū 
tūlos savo tautieczių kūpelės 
mąsto, kokį gerą įneszimą pa
dėti, kaip saVo rodonrtis bei 
isz tri atlyti! u prisidėti prie iSž 
rodinlo kelio, kiiris visus lie
tuvius szioje svecziiį szablėje 
suvestjį į vieną kilpelę, žino
damas, jog tik vienybė, tikras 
vien‘s kito pažinimas gali pa
kelti musų vardą bei musų bū
vį czion pagerįti. Ne visi vie
nok taip laimingi yra, jog ga 
di tapti tautiszkojo parlamen
to (seimo) sąnariais,! bet kiek
vienam lietuviui valia prisi
dėti savo iszmanymu prie mu
sų tėvyniszkų reikalų patobu 
lininio, taigi tie, ką nesitiki 
būti ant seimo ir savo nūmo- 
nes ten iszreikszti, lengvai per 
laikraszczius gali apie savo 
užmanymus, gerus norus dėl

dėti, tam pritarė ir savo dele
gatams į saiidą tarp’ kitko 
kė rupįtis, kad seiirias nutarki 
medegiszkai paszelpą projek
tą voj am ai Daukonto draugys
tei.

p. Kazakeviczia ir visi tau- 
tiecziai, vyHūsi, sutiks su ma
nim tame, jog norint atlikti, 
kokį reikalą, geriausiai yra 
sudaryti, sZiokį tokį daVadą. 
Jeigu mes dorinio isž tikro 
šzelpti kiekrtorįs savo taUtio- 
ežius1 tėvynėje, tai privalome 
tą darbą atlikti gerai pirui to 
pasirodaviję, taip kad butvį žį 
mus mus darbo vaisiai ir aisz- 
kus musų pasiszventimo pėl- 
sakiai. Dėlto turime* įsteigti 
tam tikrą draugystę, kuri nors 
ir ne daug, bet nūlat galėtų 
szį tą vargstantiems po mas
koliumi broliams pagelbėti ir 
tūrai tolydžio jūs suramįti 
sunkiose dėl jų valandose, be 
draugystės nebus to: paau
kausime ant syk kiek, Dieve 
sergėk, kaip gali atsitikti su 
mus dovAna, siuneziama į tė
vynę irant to pasibaigs tasĮ 
puikus užmanymas. Susi- 
vieny j imas žinoma pirmas tu
ri tą dalyką paremti, juk jis 
ir uždėtas tik dėl szelpimo 
brolių; tik man rodosi pinigų 
jis visai neprivalo ant to dilti, 
gana gerai gaji paremti tą rei
kalą, padovanodamas dėl 
vargszų tautieczių kiek savo 
knįgų, kurių pakaktinai turi. 
Pinįgus savo Susivienyjimaš 
geriausiai suvartos už jūs knį- 
gas naudingas iszdūd imas ar 
tai p.ant kokio gero daigto ap
versdamas.

P. Kaz. sznekėdamas apie 
padidinimą mokesties nors ant 
kelių centų, o taipgi ir p. De- 
besilas, kuris rodije padidįti 
mokestį iki 1 doleriui, parodo 
savo gerus velyjimuš dėl Su
si vienyjimo, bet sykiu jie pa- 

taigi ir tai, jog mažai 
težino apie Susivienyjimą, jo 
nusidavimus. Susivienyji. 

ply- mas, nors taip neilgai dar te- 
Volonczausko begyvūja, turėjo vienok dau-

vienok neprivalo miegoti, jei
gu atsiranda ir kitokių pažiū
rų tautietis, kuws jų padūtus 
įneszimus perkratinėja, kriti- 
kūja. Tikiūsi už tad, jog ir 
pp. Debesylas bei J. Kazake 
vyczia ant manęs nesupyks, 
jeigu czion paraszysiu ką to
kį, kas prieszįtųsi jų padu 
tiems užmanymams.

Labai man smagu skaityti 
p. Kazakevicziaus rasztelije 
apie reikalingumą platinini) 
tarp neįpratusių dar skaityti 
brolių lietuvių už dyką • arb i 
už mažą prekę musų tėvynisz- 
ikųrasztų; tą užmanymą pa 
davė pirm poros mėnesių 
„Vienybės“ korespon lentas p. 
Vėžys, o ir buvęs „Vienybės ‘ 
redaktorių? A. Milukas tam 
dalykui pritardamas, rodi jo 
(Vienybės N 35) projektavo- rodo 
jamą p. Vėžio tam siekiui 
draugystę pavadįti Daukanto 
draugyste; taipogi ir 
mouth‘iszkė.

Susivien. reikaluose.
Gudotinas Redaktoriau !.
Nepaszandysi, vyliūsi, mano 

keliais, žodeliais, kuriūs suli
pinau dėl garbingos ir bran- draugystė, kaip teko rųan gir-' gelį permainų kas link jau

i
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įįĮbkesties, jau konstitucijos. 
Užėjo vadovams koks upas, 
pataikė keliais žodžiai į viens 
kito jausmus ir sztai4jau girdi 

, o tos visos
amos buvo su 

Iszti-

apie permainas
; permainos

nemažais truksimais.
kro iki uzioliai kėravojime ta 
brangia 
beveik
jausmai

ėdne daugiaus 
prakilnesniųjų 

Toji* 
stoka iki sziol 
iszsvarbiausių 
lei kurios ’ne- 

alinosi nū Susivienyji-

mus p* 
veikė

, o ne protas, 
tai sveiko proto 
ir buvo 
priežasz 
kurie sz 
mo.
apsiprasti

J -
damos kitos,

viena

. Sąnariams, kurie nespėjo 
i su vienomis parei

gomis, d sztai jau buvo padū- 
neiszpasakytai 
p; taigi nedo

vanai peįrnai a .it seimo neku- 
rie delegatai už vieną isz svar
biausių iszlygų, ant kokių jų 
draugystės ketino pristoti į 
Susivienyjimą, padavinėjo rei
kalavimą, kad prijimtoji kon
stitucija ir pareigoj Susivie
nyjimo sąnarių 
mainomais „nori 
Padidinus mokpstį vėla pakil 
tų balsai (jau a 
r ei tų metų seimui), jog ,, Vie 
nybę“ daro tik dėl apkvaili
nimo svietui galvos. „Sztai, 

I ar neteisybę sakėme,* kad jie 
padidįs mokestį, tik kad mus 
primasįtų, buvo ją numažinę“ 
— tokius žodžius iszgirstų la 

nelabai lai 
yjimo p rie te 
vui pernyksz-

liktų ne pa r

psztilę po pe

bai karszti, bet 
mingi Susivien 
liai. Aczių Die 
tis įseimas įstengė panaikįti 
neužsitikėjimą 
Susivienyjimo,

lietuvių dėl 
baigi vėla da

rydami žįmias permainas jojo 
nutarimūse ir tumi mažįdami

tik užkenksime Susivienyji- 
mui. Perdidis karsztavimas 
tik trukszmą gali sukelti, gali 
reikalui užkenkti, bet norint 
tikrai ką naudingo padaryti 
gerinus isz lėto, 
P. Debesylas pagirtame savo 
tėvyniszkame užsidegime mąs 
ty damas, jog 200.000*) lie ----------. . I

*) Po teisybei Suvienytose Vals
tijose inųs brolių yra daugiaus nei

amaži dirbti.

tuvių gali gero nuveikti, ro- 'kaktinai yra tėvynėje ir kurių 
dija net gimnažiją lietu viszką nemaž atsirastų, jei tik įsteng- 
įkurti ir tąjį tai veikalą, kurs 
reikalauja mažių mažiausiai 
kelių deszintų tukstancziųdole- 
rių, liepia atlikti Susivienyji- 
mui (?R.), kurio ižde yra tik 
keli szimtai dol. - Anaiptol ne- 
esmi prieszingas įkūrimui musų 
tautiszkos augsztesnės mokyk
los ir Vyliūsi ją i sž Vysti neto- 
lymoje ateitėje, jeigu tik Die
vą suteiks niums anierikie- 
tiziams lietuvlaiiis meiliu, ap 
saugos mus nū vaidų, o musų 
vadovus nū jieszkojimo vien 
tuszczios garbės; bet idant toji 
mokykla įvyktų; tai pradėki
me pirmiaus pamatus statyti 
dėl jos. Ką dovanai sav gal
vas bedžioviname apie lietu- 
viszkas gimnazijas, seminari
jas, universitetus, rupįkimėsi 
isz visų pajiegų apie savo nors 
parapijinių mokyklų įsteigi
mą ir tokį jų įtaisymą, kad 
tikrai atsakytų savo ('uždūtei 
ir vertos butų savo prakilnaus 
vardo. ' Shenandoah‘0 lietu
viai, kur p. Debesylos rodija 
įsteigti gimnaziją, pakaktinai 
tūm tarpu savo tautiszkoms 
pareigoms užgana padarys, jei 
savo parapijinę mokyklą taip 
patobulįs, jog jijė, tegul jau 
nepralenks vyriausybinių mo
kyklų (public school), bet ne> 
bus silpnesnė už tėnyksztę pa
rapijinę vokieczių mokyk
lą. Labai man navatnais isz- 
rodo žodžiai p. Debesylo, kad 
„į „Vienybės“ redakciją turi 
būti siuncziamos žinios, koki 
turi būti mokįtojaiu lietuvisz- 
koje gimnazijoje. Juk tik 
negali būti gimnazijos mokį- 
tojumi tokis ar tokis varga- 
minta, bet vyrai augsztesnius 
mokslus iszbaigę, kokių pa- 
200.000. Tiek buvo pirm 3—4 me
tų, bet ataukime, jog per tus kelis 
metus iszeivystė nenustojo. Girdė
jau, jog vienas mus tautietis, besi- 
darbūjęs Bremene prie agentūros 
laivynės dėl vežimo iszeivių į Ame
riką, pasakojo, kad nū kelinto laiko, 
kaip jis ten dirba, mažiausiai po 500 
lietuvių tik per Bremeipų iyzeina j 
Ameriką.

tume prajektavojamą gimna
ziją įkurti bei galėtume nors 
kelis tukstanczius kas metą 
ant jos užlaikymo gauti isz 
kur.

Kas link manęs, tai asz ro- 
dycziau, idant ant seimo suvis 
nebūtų dovanos sznektos apie 
lietu viszkąją gimnaziją, Susi- 
vienyjtmas da kokius 3—4 
metus gana turės darbo, jeigu 
parupįs žemesnėms mokyk 
loma ir gimnazijai reikalingas 
moksliszkas knįgas.

Susivieriyjimas szįmet gana 
pasididino, skaitlius jo sąna
rių gal jau daėjb iki 2000, tai
gi ypacz reikia kO mažiaus 
sznekėti apie žįtnias permai
nau, nės nežinome ar tie nauji 
mus draugai, kurie sutiko ant

jas, ar nepalingus tik galva 
matydami mus netvirtumą, 
abejojimą ir stoką aiszkių sie
kių.

seimas gali per telegraphą 
praneszti Susivienytų Valstijų 
prežidėntui apie tąjį savo pro
testą ir reikalauti jo, kad jis 
visiszkai panaikįtų tą sądoros 
punktą, kur kalbami yra apie 
iszdavimj Miskolijai tų, kurie 
buvo užsikė<ėję cirą nugila- 
byti — Aiszkįti placziai, ko- 
dėl tąjį Į) iri k t į pmaikįti rei
kalauja, telegram oje nereikia, 
tik pakaks priniįti, jog nlaS- 
koliszki teivi.-iriai kiekviehį 
cariszkai valdžiai nemalonų 
gali apiziugci tokiu piktadėju. 
Seimas dėl geresnio pasigar
sini mo gali taipogi iszsiųsti 
atsakanczią telegramą pas 
szventą tėvą. Padėdamas 
sziūs užmanymus dėlei pasi
garsini mo 1 ietuvių vardo tarp 
svetimtauczių nemisliju davi
nėti rodų apie patį seimo ve 
dimą. Mislija, jog jau praėjo 
laikas, kada keli rėksniai ga 
Įėjo isz seime pasinaudoti dėl

Szįmetinis Susivienyjimo 
seimas reikia tikėtis pagal de
legatų skaitlių bus gana žį-

kad jis netik tarp mus, lietu
vių pagarsėtų, bet kad ir sve
tini taucziai apie jį žįnotų, o 
per jį ir apie amerikieczių lie
tuvių tautiszką darbavimąsi 
patyrtų. Dėlto seimas privalo 
isz savo tarpo iszrinkti tam ti
krą komitetą, kuris painfor- 
mūtų apie seimo veikalus sve- 
timtauczius, beje: svetimtau- 
tiszkų (angliszkų ypacz) lai- 
kraszczių reporterius. Kaip 
žinome „Susivienyjimas“ pa
kėlė protestą priesz „extradi
tion treaty“, taigi labai gerai
seimas padarytų, panaujįda- sziokiu 
mas tą protestą ir per Masko- 
liszkai — Amerikiszkos Tau
tiszkos la'gos komitetą pasiru- 
pįtų apie kūplacziausią pagar
sinimą to protesto. Protestas 
turėtų būti kūasztriaus sure- 
dago votis ir, kiek 
aiszkiaus, jame turi būti iszro

dę savo kosėres tik erzino 
viens kitą, tarpe svetimtauczių 
tik žemino „Susivienyjimo“ ir 
lietuvių moka vardą, o tarpe 
savo tautieczių tik didino ne- 
pykantą. Pereitų metų seimas 
MtCarmebije parodė, jog n8u-’ 
sivienyjimo seimas gali apsi
eiti be barnių, riksmų, jog ir 
lietuviai parlamentaliszkai 
pasirodavoti, be abejonės lie
tuviai ir tol i aus tikins gražius 
seimus turės, tik kas syk vis 
didesnius, garsesnius ir vaisin
gesnį us pasekmėmis. Szių 
metų seimas pagal mano nū- 
monę turėtų pataisyti taipgi 
nekurias klaidas ar netobulu
mus pernykszczio, beje: neap- 
rubežiūti „Susivienyjimo“ 

ar tokiu bildu, neat
stumti moteriszkųjų nū sąna- 
rystos, o taipgi „Susivienyji. 
mą“ pastatyti ant grynai tau- 
tiszko pamato, t. y. kad ir ki
tokių persitikrinimų žmogys
tos butų pri ji mamos į „Susi- 

galima vienyjimą“, apsaugojant tik 
jog katalikų tikyba yra ofici- 

dytas vargingas lietuvių padė- jaliszka ir jog sąnariams po 
jimas Maskolijoje. Apart to (Pabaiga ant puslapio 508.)
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(Tąsa).
Tflmi dar kryžeiviai nekakinosi, nės kfldidesniai dar ru- 

pinosi su artimais meldžionimis ir Lietuvių neprieteliais susi
bendrauti, daran atnaujino pažines ir sandaras su Gudų knia 
ziais arba vieszpacziais, užvis su Jurgiu, kuningaikszcziu raus
vųjų Gudų, kursai jiems pasiėmė taikinėti kaipo jo praėjunai 
ir nū Tautorių jūs ginti. Negana dar nė'to buvo. Mistras, 
jutęs Vartislavo, kuningaikszczio pamarėje, sukersztus su 
Vladislavu, karaliumi Lenkų,* tūjau ir su jūrai sandaras pa
darė, viens antram žadėdami, taikinėti ir y paežiai su Lietuvos 
neprieteliais nekariauti, bet sandarauti. Tūra tarpu karė su 
Lenkais skaistyn vien reiszkėsi, o Lietuvoje didei stipriai 
pradėjo ginklūtiesi: kaipogi Vladislaus, tardamas eisiąs pa- 
marę užimti, sutraukęs stiprę kariauną į Kujaviją, pūlė staigu 
į Mozunją ir visą krasztą, kurio kuningaiksztis bendravosi 
bu kryžeiviais, nuteriojo ir į Plocko pilę įsigrūdęs sudegino ir 
didį grobį sugriejo, lig kryžeiviams ant pagelbos ateinant. 
Nū to rodėsi it pradėta jau karė Lenkų su kryžeiviais, bet 
Vladislaus, palikęs kryžeivius, norėjo pirmu susigrumti su 
vieszpacziu Brandeburgo ir bendru kryžeivių, bet, jusdamas 
savą nevisai stipru, patelkė Lietuvius, kuriam Gediminas tū
jau nuleido Dovėtą, garbingą karvedį, su 10,000 joties rimtų 
meszkinūczių. Tas karvedis, persikėlęs su savo pulkais, pir
mu per ių>ę Islą, paskui per Adrą, įėjo į Brandeburgij'ą ir 
ką sutikdamas, tą kardu ir ugnia gaiszino. Visą krasztą bai
siai baisesniai nuteriojo, palei Berliną apygardas nudegino, 
kaimus, vietoves, rūmas ir piles gruzdindama, paežių bažny- 
ežių daugiaus ne 140 jau sugrovė, jau sudegino, szveutus in
dus vartojo, gerdams isz jų ir valgydams. Nekakinosi dar 
tūnai narsus Dovėta su savo Lietuviais ir Žemaicziais, nės, 
persikėlęs per upę Elbą, Saksus ir kitas gimines savo smar
kybe ir narsybe nugandino.

Tarpe kitų veikalų Lietuvių, pasaka yra užraszyta, jog 
tenai beteriojant, vienas jų kareivis, drevėdamas kliosztorių, 
sutikęs grąžę kuningę arba davatką; tas baisus pagonas užsi
geidęs ją tenai iszžarginti, Jęuri, nei malda, nei aszaromis ne
galėdama nū jo atsiginti, apsidrąsinusi buk tarusi, jog ji rao 
kanti žmogų taip užgrūdinti, jog jis taps neįžeidarnu nei nū 
kokios gelžies, žadėdama jį iszmokinti, jei jis paleis ją neda 
silytėjęs. Lietuvis, panorėjęs neįkertamu tapti, užsiturėjo. 
Szi, tūjau paeziupojusi savo kaklą, lenkdama galvą, tarėjam: 
bandyk, tu jo nenukirsi. Lietuvis milžinas, turėdamas tai už 
tiesą, smugterėjo sieksniniu kardu ir galva gražios kuningės 
paritėjo. Suprato paskui meszkinūczius Lietuvis dėlko tai 
pasali kuningė padarė, bet jau nebiaiku.

Grįžo jau namon rimti pulkai .Lietuvių ir Žemaiczių, nu- 
slogūti gėrybėmis ir turtais, buklus kalinių varydami, tarp 
kurių sako 6,000 paežių mergaiezių buvus. x Pargrįždami dar 
teriojo ir gaiszino Mozuriją, kaipo žemę bendrų kryžeivių. 
Tenai belėbaujant Lietuviams, du vyresniūju, susivaržę, dėl 
didei gražios mergaitės ir viens antram skaugėdamu jos, atėjo 1») Kozebue Preuss, aelt. Gesch. T. IT, k. SJI, jį

20) Kojalowlcz hist. Mth. T. I. p. I. L.

pas patį savo karvedį Dovėtą teisybės sav 1 u goti, kiirsrti, isž- 
traukęs isz paszonės savo kalaviją, visų akivaizdoje ant kartd 
grąžę mozurėlę perskėlęs, metė katram pusę, taip tarėsi jis tei
singai judum grobį perdalyjęs. Tai iszgirdęs nabasznįkės 
jaunikis, Endrėjus Gast mozūras, prisiekė karvedžiui Lietuvos 
atmonyti. To dėjus, įlindo, įsispraudė į eilias Lietuvių, tarda
mas, noris jiems tarnauti ir jų rir.dose kariauti. Tūm tarpu 
nutikojęs Davėtą karvedį savo žirgą paupėje begirdant rago
tine jam szoną pervėrė. Taip pabaigė gyvatą Lietuvos vytis, 
garsus narsybe ir drąsybe, krikszczionių giltine vadinamas, 
tas, kursai aiszkioje muszoje buvo niekūmet nenuramdomas, 
ežia galą gavo. Noris nuliūdę Lietuviai ir Žemaicziai tokia 
nelaima savo karvedžio, vienok su neapsakomu grobiu toliaus 
ne 150 trukių arba ' mylių pargrįžo laimingai į Vilnių ir tenai 
leliojo, linksmindamiesi isz pergalių. (19)

1327. Įžagę Lietuviai į taip naudingą grobį Brandebur- 
gijos, ateinantį metą sukėlė visus kareivius ir, paskyrę sav 
karvedžiu Olgerdą, vyri ausį sūnų Gedimino, kursai buvo jau 
garsus nevien Lietuvoje, bet ir užrubežyje savo kantrybe ir 
narsybe, traukė vėl į Braneleburgiją. Tasai karvedis persi
kėlęs taippat per upes Islą, Adrą, sustbjo į abazą ties Frank
furtu, buveine Brandeburgijos, leisdamas rimtus pulkus te- 
rioti į likusiŪMus krasztus nū praėjusiojo žygio; tenai apver
tęs į rustą tyrą, persikėlė per Elbą upę, idant tenai meldžiu- 
nys, keliaudami į Lietuvą kariauti, negalėtu raaitintiesi ir 
kitos paszalpos gauti, plaoziai platesniai Saksonijos krasztus 
lig pat Magdeburgo angą pilės nuteriojo. Lietuviai, iszdre- 
vėję tenai daugybes Teutonų giminių ir pergalėję Valdema
rą, Brandeburgijos vieszpatį, laimingai vėl į Lietuvą su ne
pasiekiamu grobiu pagrįžo: (20)

1328. Tūm paežiu laiku vėl buvo prasidėjusi karė tarp 
Lenkų ir kryžeivių, kurie, susinėrę su pamarių ir Mozūrų 
vieszpacziais, su stipria kariauna į Lenkų žėmę įsigrūdo ir 
Kujavijos apygardos baisiai baisesniam nuteriojo; triobėsius 
nudegino, gyventojus iszkirto ir pilę, Kavol vadinamą, vėtra i 
įsilaužę, žemė aprausė; palikinę rustą tyrą su didžiu grobiu 
namon pargrįžo.

Bet Vladislaus karaliaus, rupindamosi kitais ūkės reika
lais, tūm žygiu nebstengė kryžeiviams beatmonyti; vienok, 
geisdamas apmaudą nugiežti, patelkė vėl savo ūszvį Gedimi
ną, kursai, susinėręs su Lenkais, įpūlė į Kulmijos krasztą taip 
staigu, jog kryžeiviai nebepaskubėjo susitraukti į vieną 
kūpą ir su lietuviais siena iszsigrumti, tūm tarpu kur vien 
užėjo Lietuviai, ten rustą dieną darė, palikinę visoje Kulmi- 
joje yrąs ir degėsius žėrūjanezius, grobį sugrietą tenai namon 
iszleido, o patys metėsi su visa smarkybe į Mozuriją, idant 
Venceslavui už pernykszczias teriones atmonytu, lygia dalia 
drevėjo ir teriojo jo žemę. Tūm tarpu vienok kamendots 
Kulmo pilės, sukėlęs skubinai stiprią kariauną ir susinėręs dar 
su Mozūrų vieszpacziu vyjo Lietuvius, kuriūs panokęs Kuja- 
vijoje, baisiai baisesniai susigrūmė, ilgas valandas varžėsi 
pergale, kraują latakais szlakiudami, ant galo iszguro kry
žeiviai, kurių patys kamendotai pilių Toruno ir Kulmo su vi
sa savo kariauna paliko karvietėje beklaksą, o Venceslaus 
pats vos gyvas beiszsprudo, palikęs visas gėrybes Lietuviams 
ir Lenkams.
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Kitoje pusėje tūm paežiu laiku Žemaicziai, susinėrę su 
Rygos pilionimis, Padaugavį į tyrą apvertė, kuriame dau 

, giaus ne už 30,()00 ilgųjų (musztinių) padarę iszkados, į pilę
Dinamindą vėtra įsilaužė ir gyventojus iszkirto. (21)

Nors kryžeiviai buvo didei stipriai į karę pasiteikę, vie
nok regėjo aiszkiai, jog L’etuviains sunertiems su Lenkais nie
ko nebepadarys ir veikiaus ar paskiaus užimtąją žemę jiems 
grąžinti ar patys vergauti turės, todėl kaip įmanu rūpinosi 
jūs pers keisti.

Tūm tarpu kryžeiviai,
. už teriones Padaugavyje, ketėjo dar su jais grumtiesi, to dė

jus į parubežines piles, tai yra, Klaipėdos ir Skersnemunių 
įdėjo stiprės įgulės, kurias noris tenai , sunku buvo maitinti, 
darau, jog Žemaicziai tūįtimpos jos vėtravojo, vienok kaip 
įmanu Vokiecziai tenai lindojo ir turėjusi. Ant didesnės dar 
Lietuvių laimes, žemės drebėjimas Klaipėdos apygardose 
pasitiko, kursai nevien vietovę užrausė, bet ir paezią pilę su- 
grovė, kurios yrąs nuvokus, mistras liepė naują pilę strunyti, 
o tūm tarpu iszlejdo savo kariauną į Medinįkus, kurių vienok 
gyventojai, užjūutę kryžeivius ateinant, vieni į girias iszsidan- 
gino, kiti pilėse su savo turtais užsirakino, o meldžionys nie
ko nepeszę apent į Parusiu sugrįžo. Žemaicziai, tardami 
kryžeivius būtinai per rubežių iszsi traukus ir tam paojui pra
ėjus, nusiginklavo ir paskido, bet tame daigte didei nusivilė: 
kaipogi kryžei 
vidutį ir, nėra:
trukius į rustą tyrą apvertę, paezią pilę Kartinos apgulo, kuri 
neturėdama kito tokio apginėjo, gaip Dovėtą, kryžeiviams 
pasidavė, kurie įėję tenai gyventojus gyvus paliko, kurie isz 

pasiėmė jų klausyti ir tarp paežių vyresniųjų 
94 persikriksztyjo. Antra žara kryžeivių, iszėjusi isz Rogai- 
nės pilės, apniko naktovidu piles Putenįkų ir Ankaimę ir gy
ventojus papilių bėmiegtanezius iszkirto, trobėsius sudegimo, 
vienok nestengdami į paezias piles jsilaužti, szalyn paėjo. (22)

Tūm tarpu popiežius karię tai 
baigė!tokia dingste: 
burgi jos vieszpatį už tai, jog jis Liudviką, 
jo neprietelių, szelpė, 
ir Žemaiczius drausti.
sandarą padarė ant vienų metų su kryžeiviais, 
žius, dar drąsindamas ant Lietuvių, įsakė kuningams visoje 
Tautonijoje krikszczionis telkti į kryžiaus karę, Lietuvių ir 
Žemaiczių eiti kariauti, žadėdamas tas paezias pataikas ir lė- 
cybas keliaujantiems dilti, nevien tiems, kurie kryžiumi apsi- 
ženklinę patys eis, bet ir tiems,
szelps kryžeivius nauda ar kitu kokiu pragumu.

1329. Tūjau ant to balso popiežiaus sukilo nevien didū- 
menė Vokieczių, Ingių, Vengrų, bet dar pats vieszpats Czekų 
Jonas pasiėmė keliauti su savo didūmene Lietuvių kariauti, 
kursai tą patį rudenį atkejiavo su didžiomis gaujomis į Parus
nį. Ir taip turėdavus jau mistras daugiaus ne 30,000 karei
vių, ketėjo vėl į patį Žemaiczių vidurį grustiesi, vildamas iki 
paskūjo jūs iszgaiszinsiąs, už vis; jog žiema buvo didei spei- 
gota ir visur kelanti. Togi vildamiesi, Vokiecziai ties Ra
gainę persikėlė per Nemuną, paskui per Jurą upę ir vėl į 
Medinįkus įsig-udo, • kurį krasztą, kaipo artimą Klaipėdai,

todėl kaip įmanu rūpinosi

norėdami atmanyti Žemaicziams

viai pasistiprinę grūdosi vėl į patį Žemaiczių 
sdami tenai nėkokį atsparą, per 6 mylės arba

to džiaugsmo

ir kryžeivių nu- 
Vladislav u i 'liepdamas kariauti Brande- 

Tautonų ciesorių, 
o kryžeiviams senu įpratimu Lietuvius 

Vladislaus, paklausęs popiežiaus, 
kuriūs po pi e-

kurie to negalėdami daryti,

Vokiecziai didei norėjo įgyti, kurio narsus ir kantrus gyven
tojai tankiai buvo didei baisiai jūs įgrobę. Visųpirmu pilę 
Meduagalę arba Medvalakę, į kurią jau pirm 13 metų buvo 
grudęsi, 1 dieną Sausio mėnesio apgulė if‘ ber kėlės dienas 
tūįtimpos su visudidžiausia smarkybe ir narsybe dieną ir nak
tį vėtravojo; noris įgulė su neapraszoma kantrybe ir narsybe 
gynėsi, vienok nuvargusi tūįtimpinėje karėje, nei nū kur neb- 
vildamasi pagelbos, užvis kritus jos karvedžiui, paguro ir 
kryžeivių patai kon atsidavė. Įėję meldžionys įypilfy v^i ste
bėjosi į didelybę Žemaiczių kritusioje karvedžio, kursai buk 
turėjęs 12 ūlekczių paties augszczio. Likusiejie pilės gyven
tojai, kurių buk buvę 3,000, lugoję kniupszczia nū karaliam 
ir mistro sav gyvybos; bet taip rustos szirdies buvusiu, užvit 
mistras, jog jis norėjęs visus nugalūti; kas butu ir nutikęs 
jei nebūtų Czekų karalius mistrą numaldęs ir neperkalbėjęs, 
pasidūdanezius gyventojus geriaus gyvus likti ir kriksztyti 
nekaip galūti. Ant galo mistras, paklausęs karaliaus, krik
sztyjo jūs ir vergė. Tūm vykimu Czekų karaliaus didei 
džiaugėsi, noris tūm paežiu žygiu nū darganų, lytų, vėjų 
szalczių, pusnių ir speigų pats buvo apjakęs ant vienos akies: 
kaipogi jei tas jam nebutu nutikęs aiszkiai, butu dar ilgesniai 
Lietuvius kariavęs, ir jei nebutu dar atėjusi į abazą žinia, jog 
Vladislalis, Lenkų karalius, križeiviams karę apreiszkęs ii 
jau Kulmiją teriojąs.

Todėl kryžeiviai, palikinę Žemaiczius, grįžo greitai j 
Kulmiją Lenkų ramdyti, o persikriksztijusiejie Žemaicziai 
apent pagrįžo į savo boezių tikėjimą. Kryžeiviai, persikėlę 
Drevensa upe, įpūlė į Lenkų žemę ir tenai sryti, vadinamą 
Dobrine, baisiai baisesniai nuteriojo, gieždami apmauda už 
savo nelaimas, į Dobrinės pilę įsilaužę, visus, kurie nenorėjo 
iszsižadėti Vladislavo valdžios, nugalavo. Lygia dalia pilės 
Seslavos, Placko, Werburg Wiszegrad kliuvo į nagą kryžei
viams, kurie žemę jos aprausę, gyventojus be pers k i ros lyties 
ir amžiaus nugalavo, Taippat antrų žarų kryžeiviai, Dobri- 
nę teriedami, į pi lesi B ręsti ų ir Nakel įsigrūdo ir gyventojus 
iszkirto. \

Kad taip kryžeiviai lėbavo Lenkų žemėje, Lietuviai ii 
Žemaicziai d re vėjo Parusnės parubežius, grobį griedami ir 
meldžionius, savo galžudžius, senu įpratimu galėdami.

1330. Jau kryžeiviai liovęsi nū Lenkų kare, ketėjo atei
nantį metą grįžti vėl Žemaiczių kariauti, už vis, jog tūm pa
ežiu laiku buvo atėję* kryžeiviams į talką meldžionių gaujos, 
su kuriomis susinėręs didis mistras traukė į Žemaiczius, kaip 
buvo ketėjęs, į Vaigių ėrytį, pagirtą savo szventenybe, apk 
kurią virsziaus jau minavojau/ Bet ūkininkai, užjautę atei
nant kryžeivius, vieni į girias iszsikraustė, kiti pilėse užsira
kino taip, jog kryžeiviai maž ką tepelnę turėjo grįžti namon, 
Tūm paežiu laiku Ragainės'įgulė, įpūlusi pasalu į Žemai
czius, papilius Gedimino pilės nudegino, tarp kurių vos tūli 
bepaspėjo pilėje užsirakinti/(23) t

23) Diwburg Suppl. c. 14.

(Toliaus bus.)

21) Voigt T. IV. 450.
22) Dueburg c. 7—B.
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didele bausme nevalia užsiimi
nėti tikėjimisizkaia ginezaia, 
tycziojimfui isz tikėjimo szio- 
kio ar tokio, žodJįn sakant 
sekdami szios žemė t konstitu
ciją, kur taip malonią prie 
glaudą radome, ir mes priva 
leme turėti kft Tulžiausią tole
ranciją. Lai gyvūja „Susi- 
vienysimas! lai gyvūja seimo 
delegatai! Dieve dūk jiems 
kūgeriausius dėl lietuvystės 
nutarimus padaryti!

7 seimo Delegatas. i

Combridgeport Mass.
Mitydamas kilanezius bro

liui lietuvius prie tmtiszko 
darbo isz visų pusių ir paju
dintas tūmi dvasioje, ryžaus ir 
asz keletą žodžių isztarti apie 
tą dalyką.

Kas link mano įneszimo — 
tai ar nebūtų gerai, kad dele 
gatai‘ susirinkę ant „Susivie- 
vienyjimo“ seimo, pasznekėtų 
apie įvedimą vienom baszybos 
visūse lietuviszkū.se laikrasz- 
cziūie ir sziaip jau rasztūse. 
Iki szioliai turi kiekvienas 
laikrasztis savo įtapatingą ra- 
szynjo būdą, kas didei kenkia 
daugumui skaitytojų, kurie 
pripratę prie vieno laikrasz- 
ežio, negali kito skaityti. 
Nevieną girdi sakant: kas tūs 
lietuviszkus rasztus 
mokti, kiekvienas 
pagal savo madą.

Antrą ar nebūtų 
giau, kad mokestis
nyjimo“ sąnarių butų padidin
tas, o posmertinė isz kasos 
butų iszmokama. Dabar, pa- 

-sididinus sąnarių skaitliui, per 
metą atsitiks keletas myrių, 
apie ką vyriausybė turės pra- 
neszti sąnariams, reikalabdą- 
ma posmertinės užmokesezio. 
Sąnariams, kurių draugystės 
priguli prie „Susivienyjimo“ 
arba bent kūpą sudaro, tai 
dar pusė bėdos, nė3 preziden
tas suszaukia mitingi, ant ku- 
rio nū sąnarių surenką po- 
emertinę ir nusiųczlą į jijusi* 
vienyjimo kasą, bžįt pavie
niams sąnariams tas dalykas1

spaudini

naudin-
„Susivie-

apsunkinantis. 1) 
per pacztą po kelis 
pats siuntinėjimas 
kasztfts, negu po- 

centai, o nežinia

yra didei 
Siuntinėti 
centus, tai 
brangiau O 
inertinės
kaip ir galės vyriausybė pa
davinėti pavieniams — žinią, 
kurių daugiausiai nei adriso 
nežino. 2) Tankiai dėl tų 
kelių posmertinės centų pri- 
seis visą dieną sugaiszti, nės 
mes beveik visi esame darbi- 
nįkai, o yra darbavieczių, ku 
riose paskirtą laiką turi ati
dirbti, dėlko, nepribuvęs ant 
laiko, turi visą dieną gaiszti; 
o money order tik nū 6 iki 8 
vakare yra gaunami. Tokiu 
budu kaip kada sąnaris, be 
perdėtinio pavelijimo palikęs 
darbą, gali ir vietos nustoti.

J. Bakutis.

Apgarsinimai.
Wanam’e, Pa., 15 Spalinio. Szią- 

dien Gedimino draugystė turėjo su
sirinkimą, ant kurio iszrinko delega
tus į seimą — A. Rėklį ir P. Sarpa- 
lių Gedimino dr. sekretorius P. Sar-

Forest City Pa. Sz. Jurgio o ne 
Antano dr. iszrinko delegatų j „sei-

26 d. Spalinio ketverge 
Pittston‘0 Pa. bus didelis ir puikus 
balius ant salės „Armory HalH ant 
garbės „Lietuvių Susivienyjimo“. 
Yra užpraszomi visi, kas vien kvė- 
pfija lietuviszka dvasia.

Prasidės ant 6 vakare Tikietas 15 c.

Pajieszkojimai.
Pajiekau p. Antano Kirsevyczios, 

kuris pirm 20 metų gyveno Utikoje, 
New Yorke; jis turėjo pažintį su 
Lajdych‘u gimine. Kas apie jį da- 
žiiios, arba jis pits norės atsiliepti, 
tegul atsiszaukia ant szio adreso: 
Jan Božek, Ennis, Ellis Co., Texas.
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Kas nori gero tavoro gauti ir ska
naus gėrymo ragauti, tegu atsilanko 

pas Joną Žukaucką

Žiponas bei žiponė „ ,,
Žirgas ir valka* ,, ,,
Vytautas didis Lietuvos kunįgalkaztla

50c.
25c.
40c.

4.00c.

25c.

»>

H

••

1.25c. 
15c. 

a 10c.
, 5c.

5c.
10c. 
10c. 
40c

Apie senovė* Lietuvos pilie „ 20c.
„Auszra" keturių metų puikiftee epdarfiee 

po $1.25 knlnga, vieae perkant

Knįgos poctiszkos. 
Senkaus Jurgis „ „
Vitoliorauda, pulkus poematae isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knfgos 
D&nelalcztb pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas 
Tėvynlszkos giesmės 
Jtkkauno# dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės

Pirmutinis degtinė? varytojas puiki komedija 10c 
Apysakos.

(Palangos Juze, linksmi skaitybai „ 
Kas teisybė tai nemotas puikios apysakėlės

isz lietuvių gyvenimo 
Pajud|kime vyrai žemų, pulki apysaka 

paraszyta patrljotlszkoje dvasėje pagal 
vengrlszką pono A. isz B. autoriaus 
knjgutės „Kas teisybė tai ne melas

Žiemos vakaro adynėiė, vokiszkom raidėm 
Mužikėlis „ ,, „
Pasakų knlnga - ,, J

Mokaiiszki rapkvedilai ir 
kitokios knįfjos

Lietuvlszka Gramatika paraszyta 
kun|go Mikolo Miežinio

Abėcėle ,,
Elementorius lletuvlszkas ,,
Kntnga dėl iszslinokinlmo rokundų

Knlnga dėl tszslmokinimo visaavletinės kalbos 15c.
■Apie buwimą Dlewo ,, 
Grleszninkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie trusą „ 
Talmudas ir musų žydai ,, ,
Szkala su kalba „
Prieszauszris „ „
Kaip |gytl ptn|gus Ir turtą 
Girtybė ,, „
Genių dėdė, graži pasakntė kur iszrodyta,

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

Amerikoje 20c., dėl perkupezių 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.
:10c.
15c.
25c.

>1

1OC. 
15c. 
5c. 

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

1,00.
50 et. 

200c

n

25 et.
20 et.

į 1,00 et. 
$1,00. 
20 et. 
30 et.

ŽOC'NOS SPAUSTUVĖS.
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų Ir Žemsiczių 
paraižytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00 
Istorija Katalikų Bažnyczios, ,,
Europos Istorija su žiamlapiais ,,

Lietuvla/.kos Dainos isz visur surinkt os
Pasakojimas Antano Tretininko parasz.ė vysk.

Žemalczių Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szios gadynės 
Apteka Dlewo ,, „ ,,
Aukso Verszls, labai pulki drama
Bolestawas arba antra dalis G0nowefos 
Du pnjkus apraszymaj apie nedorybę žydo 

ir piktą augynimą wajku „ ,, $1,00.
Hlstorije gražios Katrukos Ir jos wysok! stay, 

tyklmaj ,, ,, ,, ,, ,, 10 et.
llistorije apie gražų Magelona, duktery kara- 

- lauš isz Neapolo ir apie Petra karejwl 40 et.
Hlstorije isz tajko Francuzkos wajnos Afri

koj i> >i n
Istorija Septynių Mokintojų ir

Jurgis Mlioslawskis 
Juozapas

Unijotu po vvaidže maekolaus 
Konstytucyje del darbininku 
Namelis

Lietuwniku

30 et.

Lietuvio Sapnas 50c. 
n it 80 et.

Koniuszewskls ąrba kankinimas 
50 et. 
10 et. 

pustelnlko paraižytas dėt pujkiu 
75 et.

Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorije isz iajko 
ponawojimo Norono

Pnjkus apraszymaj tikru atsytiklmu isz czesu 
wajnos 1863 metu „ „ ,,

Prawadnlkas angelskos kalbos neabdar. 
o abdarytas - ,, „

Pujkus apraszyinas apie Lietuvą 
Rtnalda Rinaldlnas „
Senowes aprasžymas apie Duktery Filypo 

Karejwio „ „ ,, ,, „ 50 et.
Snmyszymas arba bajme tūry dydeles akis 

Tykra tejsybe isz Suwalku gubernijos 
Szwlesa Dlewo „ ,,
Titkus Persų Karalius, 
Užsystanawlk ant to geraj
Wltasir Korynna bietorije isz Iajko 

klojimo Bažnyczios b. per De u k Levi J ana 95 et.

80 et.

>i

40 et. 
$1,00 

$1,25. 
$l,(>0. 

$1,50 et.

n

15 et
65 et.
25 et.
50 et.

perse-

ISTORIJA Katalikų Bažny ežios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box .1053, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztftja $looi

John TMC Curr
Patronas (advokatas) provų. Oflisai:

15 S. Frankin St., Wilkes-Barre, Pa.

Uždėjęs krotną Pittstone, parda
vinėju viską kurni pigiausiai.

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

Vyrai! vyrai!
Kurie norite gautie katalogą lie

tuviszku knįgų ir parsisiųsdinti sav 
laikraszczius ir knįgas isz Tilžės, tai 
raszykito ir pinįgus siųskite pas Mo
tiejų Noveskį, o greiez.iausiai aptu
rėsite, ne taip kaip kurie yra siuntę 
pas vokieczius, nft kurių nieko yra 
negavę daugelis. Norint gautie ka
talogą, reikia įdėti į grdniatąįhparke- 
lę pacztavą už 5 centu?. /

Jo adresas tok's;:^ 
Lietuviszku knįgų prekystė/) tĮ

r
TILŽEJfl-TlLSIT 7 i 

Goldschmiode sir. 8 GERMANY.
■f > ' 7 ? .

U ! ................. ...

Nevienas 14§Xįcas aJėjo į „Vieny
bės” redakciją sųpruž)ffkusyinu apie 
„drukavojamą” ' maskiną. 
darni
„Vienybės’ 
tį su

Pakakin- ” J w,
savo taufieęzių praszymus 

’ iszleistuvė padarė sutar- 
Tite Wall Machine Co., ■ < *

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

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

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

lietuviszk%25c5%25ab.se



