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PILNIU Pi. 14 i. IMtt.
Daugiausiai rjausų tau tie- 

ežiai, atvykę į Pensylvaniją, 
darbūjasi anglekasyklėse, po 
žemėmis. Tenai jie turi dar
bą kūsunkiausią ir kūmažiaus 
užmokamą. Vieni ant niėne 
šio uždirba tik SB 15, kiti $20, 
30 arba 40, retai kuris įvaro 
iki $50-60; ir nėr kam stebėtis: 
musų broliai tankiausiai nega
li nei kiek susisznekėti ang- 
liszkai, mažai isz jų numano 
apie svarbesnius dalykus link 
anglių kasimo; isz antros-gi 
pusės, visos anglekasyklės yra 
svetimtauezių rankose, kurie 
įvairius perdėtinius -tų kasyk- 
lių taipgi pastato savo ta utie- 
ežius; paskiejie paskirdami 
darbą darbinįkams, taiposgi 
visas geresnės vietas atideda 
jau savo draugams ir pažįsta
miems, jau vienžemiams; to
kiu budu lietuviams vis palie
ka paskiausi ir praseziausi 
darbai. Dėl tos tai priežas
ties daugumas svetimtautiszkų 
darbinįkų, anglų, airiszių ir 
kitų, turi savo locnus namus 
ir gyvena kaip geri ponai; 
musų gi broliai vargiai vienas 
isz szimto turi savo namelį ir 
nedyvai, nės svetįmtaucziai du 
ir tris sykius daugiau už jūs 
uždirba. Sunkiai dirba mus 
tautiecziai ir nedaug uždirba, 
bet palyginant su darbais, ku 
riūs Lietuvoje turėjo, visgi 
ežia geriaus užsimoka ir dau 
giau gauna atilsėti, daugiau 
turi liūso laiko. Bėda tik, 9kad daugelis isz to laiko ne
moka pasinaudoti. Vietoje 
pasiskaityti lietuviszkų knįgų 
bei laikraszczių arba pasimo
kinti angliszkos kalbos, be ku
rios ežia nieko gero negalima 
pradėti, susirenka pas tūlą sa
vo draugą, o dar tankiau į sa- 
liūną ir, sėdėdami ar stovėda
mi niekus, baikas sznekucziū- 
ja, smilko, kartomis lūszia, 
prie ko, žinia, netrūksta nei 
alaus, nei degtinės, o ant galo, 
neretai cziuprinoms pamaina, 
arba sziaipjau su kumszcziais 

ir bom komis pasimikliana. 
Taip susirinkę perleidžia kar
tais daug adynų.

Įeik žmogus isz szviežio oro 
į triobą tokio susirinkimo, 
troszkulis ima, akis ėda, ant 
szirdies blogai daros.

Dėl ko tai taip? Lengvas 
atsakymas: saliunas durnų 
pilnas visokio tabako, langai 
saliuno tankiausiai uždaryti, 
žmonių gikados iki dvide- 
szimts, oras visai pagadintas, 
sudvokęs, o ežia dar ir grindys 
apspjaudytos, skriaplių pri- 
drapstyta... Musų broliai 
sėdžia tenai adynas linksimi ir 
nieko blogo nejauezia; pavir 
szutiniszkai rodos ir viskas 
gerai (allright). Bet taip nė
ra broliai, kaip rodos. Pir 
ma, gaiszinate veltū laiką, ku
ris yra už viską brangesnės, 
nės be laiko nieko negalime 
padaryti, o su laiku viską ga
lima įgyti. Antra, nevienam, 
sėdineziam saliune, iszszoka 
isz kiszeniaus centas kitas vi
sai bereikalo, toliaus, kaip sa
kiau, dažnai pakilsta barniai 
ir musztynės, o ant galo, kas 
blogiausiai, sudvokęs ir suge
dęs saliuno oras didei blėdin- 
ga įtekmę daro ant sveikatos, 
ypacz ant krutinės. Reikia 
žinoti, jog žmogui grynas oras 
yra reikalingesnis ir naudin
gesnis už visus valgymus ir 
gėry mus; kaip žuvis be van
dens, taip žmogus be oro nega
li nei minuezių išžiūrėti. 
Anglekasyklių darbinįkams 
ir be to jau prie darbo mažai 
tenka gero oro* dėl kurios 
priežasties yra jie tankiausiai 
iszblyszkę, apsi blausiai ir 
neskaistaus veido, o da ežia, 
susirinkę keliolika į vieną 
triobą, troszkiną savę ir nai
kina savo sveikatą. Argi ne
būtų jums broliai iszganin- 
giaus ir sveikiaus ant kūno, 
duszios ir kiszeniaus, kad, jei
gu- neturite noro skaityti ir 
mokintis, per liūsą laiką, isz- 
ėję už miesto pabuvotumėte 
valandą kitą ant valnaus oro; 
susirinkę į krūvą ir, prasimanę 

kokią zobovą, pabėgiotumėte, 
kaip tai daro anglai, airisziai 
ir kiti. Tas dalykas nemažai 
prisidėtų prie pagerinimo ir 
užlaikymo sveikatos, todėl gi 
ir pasirūpinkit broliai dėl sa 
vo locnos naudos tai padaryti.

Isz Lietuvos.
— Senapilė. Da vis mis

ti jam kad j ūkai, o jau sztai ir 
po paezia nosia turim cholerą: 
Senapilėje numirė jau du žy
dai taja liga, abu jūdu ne isz 
Senapilės, tik isz toliaus at
važiavę, viens, sako, isz Alek
soto, o kitas nė nežinau isz 
kur. Dabar tik laukia su
kankant asztūnių dienų nū 
jūdviejų myrio, 
dys, ar liko po 
gas ligos, ar ne. 
mieste turi būti 
sias szvarumas, 

kada pasiro- 
jūdviejų die-

Tu m tarpu 
kū didžiau- 
kad niekur

nebūtų jokio mėszlelio. Rin- 
sztokai visur iszbaltįti kalkė
mis, isz visur skverbiasi į nosį 
karbolinės rugszties kvapas. 
Ligonbutyje jau yra įtaisytas, 
laukiant choleros ligonių, ke
letas lovų. Valseziaus kan
celiarijose stovi sziomis lauki
mo dienomis pad vados: ūki- 
nįkai turi paeilium leisti pad- 
vadą su pora arklių, kuri turi 
ties kanceliarija stovėti 24 
adynas, pakol neatvažiūs kito 
u kinį ko pad vada. Kitos pa- 
naszios pad vados turi stovėti 
po parą ties pavieto virszinį- 
ku. Mat, jeigu kas valscziu- 
je apsirgtų cholera, tai į tasias 
pad vadas sėstų gydįtojai ir 
lėktų gelbėti.

‘ Turiu viltį, kad toji baisi 
liga pas mus neįsikerės, nės 
jau rudū, vėsios dienos, neat- 
sakanezios iszsiplėtojimai to
sios ligos. Ant galo ir tos 
kelios dienos laukimo gana 
visiems įgriso, kaip miesto, 
taip ir kaimų gyventojam su 
savo korbolium ir padvado-
mis. Jei kam gerai, tai tik padarė mažą portepijonuką; 
visokiems valkatoms ir žmo-' kurį tūjaus pardavė, o dabar 
nėms be sąžinės: reikia tik ei
ti per miestą susiėmus ran- kitą didesnį, o taipgi

kome pilvą ir taip\ pasirodyt 
policijai, — tūjaus paima į li- 
gonbntį, kur gerai pavalgydi
na ir pagirdo vynu ir degtine. 
Isz to kiti buvo jau pradėję ir 
naudotis.

Pasklidus garsui apie cho-? 
lerą, žmonės bijoki ei t* pas žy
dus pirkti, įpaeziai valgomus 
daigtus, kaip druska, silkės ir 

pirkikai Senapilės ukinįkų 
krautuvėje, kuri geriaus isz- 
eina, kaip galima buvo tikė
tis, tarytum pati užkviesdama, 
kad kū daugiausiai tokių 
krautuvių atsirastų. Tik, ant 
nelaimės, jos neatsiranda, taip 
kaip buvo iszp radžiu pradėję 
rodytis.

Vis-gi prekystė kassyk la- 
bjaus pradeda spraustis į tar
pą lietuvių. Ir taip, Szuns- 
kūse, nedideliam bažnytkai
myje, Senapilės pavieto, atsi
rado neseniai net treczia lie
tuvio krautuvaitė. Jau nū 
pirmiaus buvo p. Novitsko 
paskui apie szv. Magdelianą 
iszdygo Lingio, o szioms die- 

kas, kurs norėjo nuveiti į 
Ameriką, bet per cholerą ne- . 
galėdamas tenai dasigauti, su
grįžo į Lietuvą ir kibosi prie 
prekystės. Butų p. Lingys 
padaręs ir užeigą su užkan
džiais ir alumi, tik pinįgų tiek 
nepriteko.

Prekystė priminė man ir 
amatus. Oželi ūse (Pažeriu 
gmino, Vilkaviszkio pavieto) 

paprastais gabumais prie vi
sokių amatų. Yra tai Jonas 
Draugelis, kurs niekur nesi- 
mokinęs, ką padaro, miela pa
žiūrėti, visur, kaip tai sakosi, 
nagai prilimpa. Pats per sa
vę jis iszmoko gerai taisyti 
laikrodžius, daryti visai nau
jus puikius armonikas (liar-

darbo Bandė ir

kaip girdėt, rengiasi
darys

V
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meliodikoną ir kitą muzikinį 
instrumentą, vidinamą aristo- 
nu. Patsai pasidarė obliūja 
nią, tekinanczią geležę ir me
dę maszinas. Moka kalviau- 
ti, ir nekalbant apie kitus 
menkesnius daigtus, dirba 
puikiausiai tiC visus netik sa
viškius, bet ir už vokieczius, 
malūnus vėjinius ir arklinius, 
k ulemas med ines maszinas, 
medinius maniežius sukimui 
akselinių maszinų. Įstabiau
sias daigtas, tas, kad niekur 
nesimokino. Tegul tik ką jis 
pamatys kur padarytą, tūjaus 
laužo sav galvą, kaip ten pa
daryta, ir turi padaryti da ge 
riaus, tankiai su pagerinimais 
ir savo iszmislytais dadėczkais. 
Koks isz jo butų meisteris, 
kad butų galėjęs kur mokįtis, 
jei sziądien pametęs bernavi- 
mą gali tiek padaryti!

— Seinų seminarijos klie
rikai turi szįmet nepaprastai 
ilgas vakacijas, nės pertaiso 
szįmet jų seminariją. Nega
na ką szįmet labai angsti jūs 
ant vakacijų paleido, prie 
mokslo vėl labai vėlai su- 
szauks, nės turės stoti priesz 
Visų-szventę kelioms dienoms, 
t. y. ant 28 dienos Spalių mė
nesio.

Rudens laikas sziurksztus, 
neturtingas skaisczioms die
noms, kaip lygiai ir žinioms. 
Labai man liūdna, kad asz 
Jums negaliu nieko žingeides- 
nio praneszti. Visos naujie
nos, tai didelis skaitlius už
sakytų, kas rodo, kad . bus ir 
veselijų nemažai; žemos pre
kės javų, isz ko matyt, kad 
da vokietys su maskolium ne
pabaigė ^derybų apie rube- 
žiaus muitus; mažai akrutų, *)

*) Paszauktiįj1! szįmet dėlto bus 
mažiaus, kaip kitais metais, kad nu 
szių metų szauks tiktai tfis, kurie 
iki liosų-pabaigs dvideszimts vienus 
metus, kurie-gi baigtu nors kelioms 
dienoms vėliaus, yra atidedami ant 
ateinanczii| metų. Pirmiaus szauk- 
davo visus, kurie pabaigia metus 
priesz Naujus Metus. Tokiu budu 
szįmet nesto« beveik ketvirta dalis, 

o vis tas pats skaitlius ima 
mųjų į kariumenę, isz ko ga
lima suprast, kad szįmet ma
žai kas isz vaikinų iszsisuks 
nū kariumenės isz taip vadi
namų davadinių („davadi- 
niais“ vadina apie Senapilę 
tūs, kuriems yra privilegija 
likimo nū kariumenės); pil
nas karcziamos gerenczių alų 
(gėrymas degtinės lyg • maži- 
naši), kas ženklina, kad jau 
ukinįkams prasidėjo „szventas 
rudenėlis“. Ir taip toliaus, ir 
taip toliaus panaszios rudeni
nės žinios, už kurias atleiskite, 
gal kitą sykį ką žingeidesnio 
pranesziu.

J. Vėžys.

— Lietuviszka — Brasta 
(Brest - Litowsk), Gardeno 
gub., 11 Lapkriczio. Per ne 
atsargumą vieno chemikerio 
pasidarė sieros iszdirbime eks- 
pliozija, kuri suardė visą na
mą, dvideszimts vieną žmogų 
visai užniuszė ir daugybę su
žeidė.

— Linkimai Prususe 7 
Lapkriczio. Tapo iszrinkti 
į ciesorystės seimą: 148 kon
servatyvų, G2 liūsiai — kon
servatyvų, 88 nacijonallibera- 
lų, 94 centro sąnarių, 14 vai- 
namislių laudies partijos, 6 
valnamisliai valnamislių susi- 
vienyjimo, 18 iftikų, 2 donų, 
1 vildą.

(Kur lietuviai?! R.)

Isz Kitur.
— Suvienytos ' Valstijos.
— Riverton, Ala., 11 Lap. 

Tūlas su liczyna apsidengęs 
vyras įnėjo. iszryto į namą po 
nų Davisių su misle rasti te
nai daug pinįgų. Gaspadinė, 
matydama, jog tai yra vagis 
ir atėjo jos nami| rubavoti, 
ėmė ginti jį laukan, bet vagis, 
tai yra gimusieji© Lapkrityj4 ir Grū- 
dyj4 ir antroje pusėje Spalinio pagal 
senąjį kalendorių. Liosai prasidės 
27 Spalinio, t. y. pu?ė mėnėi^o 
pirmiaus, kaip pirmiaus būdavo.

iszsi trati kęs revolverį paguldo 
gaspadinę ant vietos, ant szu- 
vio atbėgo isz antro kamba
rio nuszautosios duktė, kurią 
žmogžudys taipgi nuszauna ir, 
taip apsidirbęs ėmė vėl ruba
voti namus; bet ant laimės 
tūm tarpu pargrįžo isz miesto 
16 metų sunįjs ponios Davi- 
sėnės, ir, pamatęs užmusztas 
motyną ir seserį, szovė su re
volveriu į žmogžudį, kuris na
mus plėszė, tris sykius ir už- 
muszė.

Pabėgėliai isz Siberijos.
San Francisco, 8 Lapkri; 

ežio. Penki maskoliai, kurie 
isz siberiszko kalinio ant salos 
Sachalinlo, prie kranto rytinės 
Azijos, pabėgo ir ant Ochots
ku jūrių žuvėjų ant laivų pri
imti tapo, daug iszkentėję ir 
apverktiname padėjime atvyko 
į S. Francisco. Pabėgėliai ke- 
turioliką dienų buvo ant laivo 
po atidarytu dangumi ant ma
rių, turėjo szturmą ir audras 
perneszti ir mitinos tik risais. 
Daug kartu jie buvo paojuje 
prigėrimo. Jie apsakė jaus 
minga istoriją kentėjimo, ir bu- 
do, kaip jie priesz keletą nedė 
lių rengias pabėgti. Kol jie 
įgyjo laivus, turėjo musztynės 
su savo sargais ir t. t. Pabėgė
liai sakos, kad jūs maskolisz- 
kas randas už politikiszkus 
prasižengimus buvo isztremęs 
ant Sachalino. Amerikos 
teisdariai darys isztyrinėjimą 
ir, jeigu atras, kad jie yra ti
krai politikiszki prasižengė
liai, neiszdūs jų carui ir pave
lys apsigyventi Amerikoje, o 
jei aiazkiai pamatys, jog jie 
yra patrasti kriminalistai, bus 
atgal atidūti maskoliams.

Pranesza laikraszcžiai, kad 
da kiti penki maskoliszki nu
sidėjėliai isz Siberijos pabėgo 
ir neužtlgo pribus į Ameriką.

Darbai anarchistų.
Barcelona (Iszpanijoje) 8 

Lapkriczio. Dar Iszpanijos gy
ventojai tebėra perimti nu 
liūdimu, neramumu ir 

szirdies skausmu isz 
priežasties anos neapsako
mos nelaimės, kuri atlankė 6 
Lap. m. miestą Sandar, kur 
daugiau kaip 500 žmonių galą 
gavo, tukstaneziai sužeistais 
tapo; beveik visas miestas pa
virto į yrąs ir griuvėsius, 
20,000 gyventojų apleido 
miestą jau isz baimės, jau, jog 
jame nėra kur pasidėti.

Taip Iszpanijoje vieną ne
laimė nepasibaigė, kita užėjo, 
beje: 8 d. Lapkriczio, mieste 
Barcelon'os susirinko tuks
taneziai žmonių į teatą „Liceo 
—Theater“ ant Ramba do Ca- 
puchinos. Tik prasidėjo te
atre antras operos aktas „Wil
helm Tell“, ėmė kas žin kas 
isz ketvirtos ar penktos gale-" 
rijos mesti dinamito bombas 
į parųuetloges. Viena bomba 
eksplodijo (užsidegė) su tokia 
galybe, kad visas namas isz 
pamatų sudrebėjo. Myris, 
opos, ir isznaikiniraas į visas 
pusės buvo eksplozijos pasek
mės. Pasidarė neapraszoma 
sztrosznybės regyklė. Apart 
negyvų ir sužeistų, paszoko 
visi susirinkusiejie ant teatro 
isz sėdynių su didžiausiais 
ženklais iszgaszczio. Szau- 
kianti iszgaszczio ir nusimini
mo balsai davėsi girdėti po visą 
namą; nieks nežinojo tikrai kas 
pasidarė. Troszkinanti du
rnai ir dulkės, kurie pripildė 
teatrą, dabaigė baisybės didu
mą. Ant szauksmo „dy narni- 
tas“ nusiminė ir drąsiausi ir 1 
ėmė grūstis galvatrukiais, 
kiekvienas tik apie savę niis- 
lydamas ir nežiūrėdamas ant 
silpnesnių — moteriszkųjų, 
vaikų, prie teatro durų. Mo
terys ir merginos buvo nū sti
presnių beatydos į szalį nu
stumtos, nežiūrint ant jų verk
smingo szauksmo, spaudėsi 
kaip pasiuntė drutesni vyrai 
pirmyn ir užkimszo durys 
taip, jog nieks nebegalėjo nei 
į pryszakj, nei užpakalį pasi
judinti. Kur tik kas pažvel
gė, matė visur sužeistus, mirsz- 
tanezius ir numirusius, kas .
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darė sudnos dienos baisybę. 
Atbėgus policija maždaug su- 
davadijo tokia nelaime už
kluptus žmones ir rado par- 
ųuetlogese, kur bomba eks- 
plodavojb, daugybę neapre- 
biamų yru ir skeveldų, tarp 
kurių skaitlių iki nėpažinimui 
sudraskytų ir suplėszytų lavo
nų. Kada buvo laužai pasza- 
linti, rasta vienoje vietoje 
penkiolikę lavonų: devynis 
moteriszkujų ir szeszis vyrisz- 
kūjų. Kurie buvo taip bai
siai suplėszyti, jog negalima 
buvo pažinti. O kiek tapo 
smertelnai nužeistų, laike su 
miszimo, sumindžiotų ir su 
gniužintų, nėra dar žinios. 
Publikos teatre buvo daugiau 
kaip 4,000. Piktadėjas nėra 
dar tikrai atrastas, bet apta
riama yra, kad tai padarė ni- 
chilistas Frenchman Aragon, 
atmonydamas myrį nichilisto 
ir žmogžudžio Pallas‘0.

— Triesto mieste, Austrijo
je 9 Lap. mėn. buvo 27 laip
sniai szalczio.

— Italija, 12 Lapkriczio. 
Vol kanas „Vezuvijus“ pradė
jo dabar rusėti (Skurintis), isz- 
mesdamas oran didelę liepsną 
ir upelius kaip ugnis raudo
nos lavos.

Tukstancziai žmonių isz ar
tesnių ir tolesnių vietų susi
rinko ežia, idant prisistebėti 
tam stebuklingam gamtos ap- 
sireiszkimui.

11 ;....,
— Maskolijdje 9 Lapkri

czio, Kursko gub., pasažierskas 
trūkis su 24 vagonais * iszszo- 
ko isz vėžių ir nugriuvo į pa
kalnę-nū augsztai iszpilto ge
ležinkelio; tame baisiame prie- 
pūlyje dvilika pasažierių ga 
lą gavo ir penkiosdeszimtis 
tapo sunkiai sužeistais.

— Raszo svetimtautiszki 
laikrasziai, kad priesz kėlės 
dienas maskoliszkas randas 
dvideszimts du kunįgu isz 
Varszavos gub. suaresztavojo

perkūnais ir velniais Randais- 
k į vai n o ja.

Daktaras Rimeika mirda
mas pavedė visus turtus Ju
lei Kairevyczienei, kuri sulau
kusi dviejų sūnų ir dukters, 
laimingai su savo vyru gyve
na, laikydama prie savęs ap- 
naszlavusę Burnienę.

Martynas Kairys su savo 
paezia Rozalija, sulaukę se
natvės į antrą geresnę pasaulę 
nusidangino.

Girinis rasztinikas arba 
Žalgi rėš ponas, Gabrys Zub- 
rickis, ligi 1862 metų užsiim
damas iszdavim u vargdieniams 
rasztų, datyrėdidelio persekio
jimo nū policijos, kuri nevalio
dama jo paties suimti, suspėjo 
pagriebti rasztinįko krepszį 
su visomis peczėtimis, ir tūmi 
padarė Zub^ickiui didelę blėdį 
ir sugaiszino jo darbavimą. — 
Galutiniai 1863-se metūse 
Gabrys susirgo ir apveizėtas 
szventais sakramentais į am
žiną gyvenimą pasirinko. — 
Amžiną atilsį žmogui, kurs 
ant szio svieto neturėjo ramu
mo ir karezią gyvenimo tau
rę iki dugnui iszlenkė.

Nū iszliūsavimo pavaldinių 
iszėjo daugiaus bertainio am
žiaus, o didesnėji dalis ano 
laiko ponu ir vargdienių, am
žinai užmigo, dėlto negaiszį- 
darni jų miego, užmeskime už
dangą ant liūdnos praeitės, 
o žvilgterėkime į dabaresybę.

Apraszydami nekuriūs var
gus pavaldinių, neturėjome 
užsikėsėjimo įžudįti draugijo
je skyriaus, neapkultos ir 
kerszto, bet musų linkėjimu 
buvo, idant valszczionys ap- 
mislydami vargus savo pro
senių, mokėtų įgytą laisvę 
brangįti ir gūdoti, nės liū- 
siems žmonėms, nepritinka 
būti vergais blogų darbų, tai 
yra girtū klystės, rūstybės, 
kerszto, nesutarties, tėvų pa
niekinimo, vyresniųjų ir ne
malonės artymo, todėl mums 
neatbūtinai reikia iszsižadėti 
žeminanezių žmogystę blogų 
papratimų, žengti keliu tiesos

dėl jųjų duszių iszganime pa- 
siszventimo, prieszingo caro į 
sakymams (ukazams).

Žandarai varė, surinkę, pra
sikaltusius akyse • barbarų 
maskolių, kunįgus į kalinį. 
Iszgirdę apie tai lenkiszki 
ukinįkai, susirinko į būrį ir 
ėmė varu liūsūti nekaltus ku
nįgus isz žandarų rankų; pra
sidėjo musztynės ir jau buvo 
žmonės pergalėję, kaip atlėkė 
pulkas kazokų, kurie žmones 
isz pradžios bizūnais ir kum- 
szcziais muszė, o paskui, ma
tydami, kad nieko nepadarys 
ėmė isz muszkietų į krūvą 
szaudįti. Daug žmonių už- 
muszė ir sužeidė, ir taip nu 
ramdė maisztinįkus, kaip jie 
vadina (usmirili mietežni- 
kov )!....

Vargdieniai
Pasaka isz tikra atsitikima penktos ir 

szesztos deszimties musu amžiaus.
Mykolo G.

XIII UŽBAIGA.
Baigdami pasakojimą, pa

kalbėsime apie būvį nekuriu 
žmonių tame pasakojime isz- 
aiszkįtų.

Ponas Gubertas Randalekis 
įbrido į skolas iki paties vir- 
szugalvio, dėlto skolinįkai 
pardavę jo dvarą, už rublį 
skolos po 25 kapeikas gavo; 
o ponas Gubertas plikas kaip 
turkiszkas derviszas pastojo 
degintojumi žiburių vienam 
Paryžiaus teatre.

Prancūzas Bali geriaus lai
mėjo, nės iszgavęs nū savo 
mokįtinio keletą tukstanezių 
rublių, vedė paezią ir įtaisęs 
dirbtuvę panezekų, gerai bū
damas užsimanė numirti.

Ponai Bukauskis ir Milvy- 
dis nepasilikę Urėdinįkais, per 
asztūnis metus vaikszcziojo 
prie pono Randalskio praszy- 
darni savo pinįgų, nū pakali 
kų daug gavo kumsztelejimų, 
o ant galo nustumti nū trepu 
ir užpjudyti szunimis, szoko 
bylinėtis, bet nieko nelaimėję,

ir dorybės, o taipgi rupįtis 
apie praplatinimą tarp musų 
apszvietos, kurioje nū kitų 
Europos giminių toli jau pa
silikome. *

Broliai Lietuviai! atsibus
kime iszmiegd tamsybės ir vi
somis pajiegomis rįžkimės ap- 
siszviesti, noris tūmi kad kož- 
nas isz musų vaikų ir jaunū- 
menės iszmoktų skaityti ir /a- 
szyti. — Tepražydi musų szįr- 
dyse savotarpisakoji malonė 
ir supratimas, jogei visi žmo
nės yra vaikais visotinio Tėvo 
ir tarp savęs broliais, nės vi
sais valdo vienas Dievas, vi
siems szvieczia viena saulė ir 
visus gi maitin viena žemė. •

Didžiausias musų amžiais 
gamtinįkas Darvinas mokin, 
kad paprastiejie sliekai, ku- 
riūs tankiai kojomis mindžio
jame, noris neturi aiszkių pa
jautimų regėjimo, girdėjimo 
ir ragavimo, vienok gamtos 
ukėje atlieka svarbų darbą, 
iszneszdami isz gelmės į virszų 
derlingas daleles žemės, nės 
tukstancziai milijonų tų dar- 
binįkų nepavargtinai kasdąmi 
žemę, iszjūdina aną ir savo 
iszmėtymais padaro aną der
lingesnę.

Jeigu menkos kirmėlės yra 
taip svarbiomis padarinėmis, 
tai neapsakomai svarbesnėmis 
yra milijonai žmonių, kurie 
noris netur apszvietos, bet 
gaiviu savyje mislį ir sunku 
triusu iszveržia žemei rei
kalingą žmonijai maistą; dėl 
to jus, žmonės augsztesnio sto
vio, kuriems prieinamas buvo 
apszvietimas, neniekįkite ma
žesnių savo brolių, vienįkitės 
su jais ir veikale apszvietimo 
padūkite artojams prietelisz- 
ką ranką, o tada apart szir- 
dingo pasimėgimo turėsite ir 
medegiszką naudą, nės tamsus 
žmonės, įgiję apszvietą ir do
rybę, bus gerais kaimynais, 
darbinįkais ir tarnais. Dėl 
pasiekimo gi taip prakilnaus 
siekio nereikia didelių pinį
gų, bet gero noro ir broliszkos 
malonės? Isztiesų,^ kad kož-
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na* isz mokanezių iszmokįtų 
tik keletą žmonių skaityti ir 
raszyti, o tie iszmokįti vėl^ ki
tus mokįtų, tai atsirastų dau
gybė mokanezių rasztą ir isz 
to neapsakyta butų nauda.

Galas 19 II. 88.

Isz iihttii iim AffiBrtkoie
— Plymouth, Pa. 10 Lap- 

kriezio. Matydami, kad mu
sų broliai tautiecziai, Prūsų 
lietuviai, darbūjasi, idant isz- 
rinti savo tautietį pasiuntiniu 
į ciesorystės seimą (parlamen
tą), musų garbingi kunįgai ir 
klierikai, geisdami taip svarbų 
dėl lietuvystės dalyką paspir
ti, paaukavo skatiko, beje: 
prez. ,8usiv.“ kn. A. Burba 
$15, vice prez. — kn. M. Pėža 
$10, knįg. kn. J. Zlotorzyns- 
kas $8, kn. J. Žebris $1, kl. 
J. Žilinskas $1 ir kl. V. Kau- 
pas 50 c.; viso labo iszsiųsta 
142 markės. —

Redakcija.

Ta 
isz- 

cheną, Vokietiją,

. i
mokslas yra teisybė ir szvie- darbinįkams, nesidėti prie tos 

raszo jftdas parapijos. Nežiūriusybė, o ,,Saulė“ 
neteisybes ir sėja tarp žmonių 
kvailybę. 2) ,,Saulė“ yra 
prieszinga žmogiszkai dorybei, 
nės platina tarp musų tautie- 
czii| kirminą paleistu vysezių. 
3) ,,Saulė“ yra prieszinga lie
tuvystės dvasiai, nės erzina ir 
pjudo tarp savęs lietuvius, ar
do tarp jų vienybę ir visokius 
gražius užmanymus ir pra
džias, kaip antai „Susivieny- 
jimą“, kurio mieris yra tiktai 
apszvietimas lietuvių ir labas 
visos Lietuvos.

Sekretorius.

Gėdykimės broliai savo ne- 
ant to parangumo, imkime paveizdą 

A. J. daug ir szczyp&i darba- nū kitų ir pradėkime krutėti, 
o Dievas padės mums visame! 

Jonas Bakutis.
parapijos; 

metęs darbą, 
vaiksztinėjo po^mt^stą, rinko 
lietuvių adresus, darė susirin
kimus ir geroka lietuvių skait
lių buvo prie parapijos pri
traukęs, bet ant nelaimės įsi- 
kiszę į tūs dalykus lietuvių 
neprietelių, naujalenkis J. K. 
bosas kriauezių. J. K. įsisprau
dęs, su pagelba savo draugų 
ir darbinįkų, į prezidentus, 
visai nesirūpino apie parapi
jos reikalus, nesuszaukdavo 
ant paskirto laiko parapijinių 
susirinkimų; dėl tos tai prie 
žasties prisiraszę sąnariai pra
dėjo atsimesti, nebemokėdami 
mėnesinės mokesties (50 cen
tų). Dabar rodos liko tik 
parapijos komitetas, 3-4 vy
rai ir kaip girdėti, tai prezi-

vosi dėl uždėto

— Sziądien uždėjo kun. A. 
Burba vaikų draugystę, prie 
kurios 16 lietuvukų prisiraszė.

— Boston Mass. Skaity
damas „Vienybės“ . (N. 39), 
užtikau p. Debesilo korespon

dencijoje, jog Bostono lietu- [dentas ragina komitetą pasi- 
viai eina lenktinėmis su Wa- dalįti tarp savęs surinktus pi- 
terburyo ir kitų viestų lietu- nįgus ir taip užgiedoti parapi 
viais parapijos uždėjime ir jai — amžiną atlilsį. 
bažnyczios statyme.

Taigi, kad kiti neperstoja|noti, kiek pas mus, su 
mus gyrę, turime mes patys, 
nors nenoroms, pasirodyti kū- 
mi esame.

Dūdų žinoti visiems bro
liams lietuviams, kad bosto- 
niecziai jau ir užmirszo apie 
savo parapiją, tadgi nėra czia 
reikalo eiti lenktynėmis nei 
su mažiausiu lietuvių būrelių, [į aukso verszį — ant mitingo 
kitur gyvenanezių. Bostono tiktai bosui reikia ką prakal-

— South Boston's Mass. 
I I
Vieno lietuviszko siuvėjo pati 
gydidamasi per kelis metus, 
iszvažinėjo pusę pasaulės, isz- 
barstė daug sunkiai vyro už
dirbto skatiko ir daran pargrį
žus namon su kokiu ten kava 
lieriu susineszė ir iszsižadėjo su 
savo vyru gyventi; vyras, maty
damas nedorybę savo paczios 
ir negalėjimą daugiau su jaja 
gyvent, iszpėrė gerai jos ka- 
valierį ir palikęs paleistuvei 
paežiai 900 dol. ir visą kriau- 
cziszką įtaisymą/paėmė su sa
vim savo mantą $4,000 ir ap
sigyveno pas savo seserį. v

Annanim.

Mes patys dar negalime ži- 
aplin- 

kėmis, yra lietuvių; apie lietu
vystės reikalus visai mažai kas 
rūpinas, o taipgi ir prie ap- 
szvietimo didei rambus.

Boston‘e bile kokiame už
manyme ima pirmą vietą 
kriaueziai; o kriaueziai darbi- 
nįkai tiki į savo bosus, kaip

— Plymouth, Pa. 12 Lap- 
kriezio. V. M. Volonczausko 
skaitinyczios draugystė laikė 
mėnesinį susirinkimą. Į kasą 
įplaukė lloo dol. 25 c. 
po nutarti sritie dalykai 
siųsti į
10 dol. paszelpos musų jau
nam ir visai biednam tėplio- 
riui F. Žitkevycziui; * ran 
krasztis sąsiuvų dėl mokini- 
mosi lietuviszkai gražiai ra- 
szyti tapo pavestas Liet, inte- [lietuviai yra labai divnais, nės Ibėti, o jo darbinįkai tiljau pa- 
ligentams (kadangi jie atsi- rūpinosi apie parapijos uždė tvirtina, 
szaukė, jog negerai yra para- jimo ne dėlto, idant lietuvius 
szytas) dėl peržiūrėjimo . ir sutraukti į vieną būrį, bet tik, I niszkiai darbinįkai — kriau- 
pertaisymo, idant butų kfige- idant isz to turėti onarą ir ežiai laiko savę už 
riausis, bet tą pertaisytą rank- sziokią tokią naudą.
rasztį V. V. sk. dr. peržiūrės Czia parapija apmirė isz 
ir nusprens ar pertaisytą spau- priežasties tūlų mokintesnių su prie darbo, o ne susirinki- 
dinti ar senąjį. Spaudinimas vyrų, kuriems rūpėjo tik va- 
yra jau suderėtas ir kasztfls: dovais tapti. , Uždė to jų tos [ lygus. Virszinįku gali būti 
5,000 expl. - 284 m., 50 pf.,.o paropijos buvo A. J.
jei spaudinsime 10,000, tai tik J. nebuvo jokiu bosu, nei vald bile tik tam dalykui atsakan- 
472 markės. Draugystė taip- dytojų kriauezių darbavietės; Į tis; taipgi nebūtinai reikia, 
gi isztarus paniekinimą, atme- tai kriaueziams boseliams (rei- kad vadovas butų>» mokintas, 
tė laikrasztį „Saulę“ dėl sekan- kia žinoti, kad Bostone kriau- bet tik gerai mislijantis, ge- 
ežių priežaszczių: 1) ,,Saulė“ ežiai visą galę savo rankos^J ro pasivedimo ir 
yra prieszinga mokslui, nės Ituri) nepatiko ir prisakė sav^b pasiszventimu. 

r

— Cleveland, O. 5 Lapkri- 
czio. Iszbėgo isz musų mies
to dvi merginos A. Z. ir P. D. 
be žinios tėvų ir brolių ir tai 
gerai apsivogę. A. Z. 21 me
tų, augumo ir storumo vidu
tinio, labai raupūta ir vieno 
akis raupų pagadinta, plaukų 
jūsvai geltonų. P. D. 15į 
metų vidutinio augumo, laiba, 
mėlynų akių, nosis biskį kum
pa ir szveplūja. Jeigu kuris 
apie tas mergas dažinotų, pra- 
szomas yra dilti žinią ant ad
reso :

J, Z—s 167 Ontorlo Str. 
Cleveland, O.

— Isz Shenandoah, Pa. 
Sąnariai „Volonczausko skait. 
draugystės apvaikszcziojo Si- 
mano Daukanto „Jubilėjų“, 
ant kurio eznekėjo kun. Abro
maitis > apie S. Daukanto 
darbsztumą ant lietuviszkos 

_____ ____ dirvos; buvo ir kitos sznektos 
Bet A. [aprinktas praseziausis žmogus Į ir skaitymai laiszkų ir visoki 

straipsnių isz įvairių laikrasz- 
ežių apie S. D' gyvenimą, jo 
veikalus ir t. t.

Shenandoriszkis.

Isz to matyti, kad bosto-

vaikus, o 
savo bosus Už tėvus; rodos rei
kėtų žinoti, kad bosas yra bo-

me, ant kurio turi būti visi

darbštus su
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Lietuvininku

Negana to ap-

Isz Seimo.
Kun. A. Burba, atidary

damas S. L. K. A. „Seimą“ 
25 dieną Spalių daugmaž 
taip prakalbėjo į delegatus;

Mieli broliai!
Ramu ir linksmu darosi ant 

szirdies kožnam lietuviui, jog 
taip skaitlingas būrelis musų 
lietuvių sziųdien yra susirin
kęs ant seimų. Pirmų dar 
lietuviszkų seimų turime, ant 
kurio taip dikcziai suvažiavo 
delegatų nū lietuviszkų drau
gysčių, septynetas lietuviszkų 
kunįgų ir daugelis kitų sziaip 
jau žmonių.
turėjome pasveikini mus nų 
savo brolių isz Europos ir gi 
daugelį telegramų isz Ameri
kos, linkenezių mums geros 
pasekmės. Todėlgi mes ant 
szio seimo turime pasirodyti 
vyrais iszmintingais ir subren
dusiais, apsvarstyti visus 
draugysezių įneszimus szaltai 
ir iszmintingai, atmetant visus 
savo asabiszkumus ir neap- 
kantas vienas kito, jeigu kuris 
isz musų tai jaustų ant savo 
szirdies. Atminkime, jog mes 
czion suvažiavome, nepasima
tyti asabiszkai, bet apsvarsty
ti lietuvystės darbus, su pa- 
gelba kurių nors ne taip urnai, 
betgi visgi pamažu musų tau
ta pasikeltų. Tiktai „Susi- 
vienyjimas“ gali mus pažadin
ti, tautiszkai apszviesti per 
spaudimų gęrų lietuviszkų 
knįgų, tik LSusivienyjimas“ 
visus mus lietuvius iszsisklai- 
džiugius po visus pasaulės 
kampus gali sutraukti į vienų 
tautiszkų ryszį, kurio ir bai 
šiauši musų neprieteliai ne

Teisybė, musų „Susivienyji- 
raas“ szį metų labai žymiai pa
augo nėsa jau jame turime 
.pervisz fiOO | sųnarių. Galima 
pasitikėti, jog su Dievo padė
jimu ateinantį metų nors pen- 

didins: jau lietuviai suprato 
neprietelius norinezius savo

lietuviszkų tautų paskandyti 
lenkiszko patrijotizmo jūrėse 
— marėse.

Jau nemažai lietuvių atsi
metė nū lenkiszkų „Zwiųz- 
kų“, o noriai prisiraszė prie 
„Susivienyjinio“. Žmonės su
prato, jog lenkų ir dvasiszkie- 
jie vadovai, turėdami savo pa
rapijoje lietuvių, nesimokina 
lietuviszkai, kad tikrai kata- 
likiszkai užganėdinti lietuvius 
dvaslszkūse reikalūse, bet jū - 
ba verczia lietuvius lenkisz- 
kai mokintiesi, vadindami lie
tuviszkų kalbų pagoniszkaja. 
Isz tos priežasties per keletu 
metų daug daug grynai lietu
viszkų parapijų iszdygo ir 
skaitlius lietuviszkųjų kunį- 
gų ženkliai pasidaugino.

Teisybė, lenkai iszmėtinėja 
mums lietuviams separatizmų, 
bet mes kitokiu keliu ir nega
lime žengti, jeigu norime tau- 
tiszkai gyventi ir savo dva- 
siszkus reikalus gerai atlikti. 
Mums gi nėra smagu ant szir- 
dies girdint, kaip lenkiszki 
vadovai pramėgdžioja musų 
kalbų, ir mus paežius niekina, 
per dantis lietuviszkų tautisz- 
kų judėjimų perleisdami 
Jeigu musų lietuviszki kunį 
gai gali iszmokti lenkiszkai 
dėl lenkų prietelystės, kodėlgi 

būdami, turėdami savo para
pijose ir dikcziai lietuvių, ne- 
iszmoksta lietuviszkai taip, 
kad nors evangelijų lietuvisz
kai perskaitytų ir kelis žo
džius į ‘ lietuvius pratartų. 
Berods įekurie savo spavied- 
nyczioje laiko pakabintų kor
telę, ant kurios paraszyti szie 
žodžiai: „kada buvai spavied- 
nės? kų sugrieszyjai? kalbėk 
penkis poteris“. Tai toks 
klausymas lietuvių spavied- 
nės! Tai toks lenkiszkų ku- 
nįgų pasielgimas su lietuviais 
dvasiszkūse dalykūse! Kad 
ir žmogus butų didžiausis va
gis arba razbainįkas, vis vienų 
pakutų gaus: kalbėk penkis 
poteris. Juk tikt pagal tei
sybę tariant, kunįgas 100 syk

- 

vieszpa- 
sziųdien 
Po tei-

tau tom. Juk 
nori pamuszti 
antrai nenori 

gimsta nesu-
Jei lenkai

greicziaus gali iszmokti kelių 
szimtų žmonių kalbų, neigu 
szie jo kalbų. Argi tai patys 
lenkų vadovai neeutveria tų 
separatizmų?

Jeigu mes pažvelgsime į 
musų istorijų, jau po susijun
gimui Lietuvos su Lenkija, 
tai ir nematome tikros sutik- 
mės 'tarp/lietuvių ir lenkų. 
Juk vienok nebuvo to seimo, 
ant kurio jie tarp savęs nebū
tų rokavęsi ir tankiai baręsi, 
nėsa visur lenkai norėdavo 
ant lietuvių sprando 
tauti. Tas pats ir 
daug vietose darosi.
sybei, sunku yra sugyventi su- 
tikinėję dviem 
vis viena antrų 
po savęs, viena 
pasidūti, isz ko 
tikmė ir vaidai.
ir lietuviai per amžius tokę 
sutikinę tegalėjo turėti, tai ir 
sziųdien niekas negali norėti, 
idant lietuviai susilenkiutų 
dėl draugavimo su lenkais. 
Jau tautiszko lietuvių judė 
jimo jokia lenkas nesulaikys. 
Ant galo ir pats maskolius 
neisznaikįs lietuviszkų tautų, 
kurių meszkos žiaunomis yra 
apžiojęs ir veik nori jų prary
ti. Greicziau maskoliaus vi
duriai persprogo, negu jis lie
tuviszkų tautų galės sugrumu 
liūtį. Neigi vokietys neį
stengs lietuvių iszgiminiūti 
savo stipendijomis, mokamo
mis tūliems lietu viszkiems 
Prūsų laikraszcziams dėl su- 
germanizavojimo musif brolių 
lietuvių.

N eg a n a to,,, S u s i vie n y j imas“ 
turėjo ir turi savo didžiausius 
prieszus, iszdygusius ir isz lie
tuviszko kelmo, beje: karsztu- 
lį bedievį J. Szlupų ir jo sza- 
linįkus, kurie trokszta lietu
vių judėjimų sulaikyti, troksz 
ta ant lietuviszkos tautiszkos 
dirvos pasėti naujų bedievisz 
kų pagonijų: Turime dar 
bedievį ir paszlemėkų Bacz- 
kauckų, kurs per 
viszkų „Saulę“ ir ,, 
pinasi žmones nū tikėjimo ati 

savo bed i e-
ru-

traukti, mokina savo skaity
tojus bjauriausios paleistu
vystės ir melagystės su savo 
bobiszkais žuronais. Tie lie
tuves neprieteliai per visų me
tų rūpinosi visomis savo pra- 
(jariszkomis iszgalėmis musų 
augantį „Susivienyjimų“ isz- 
j ūkti ir panaikinti. Bet jū 
daugiaus jie žvėriszkai lojo, 
jū daugiaus žmonės rūpinosi

Mat, aezių Dievui, atėjo lai
mingesnė valanda dėl tėvynės 
Lietuvos, kurios kūdikėliai pa- 
kirdo(isz budo)isz ilgo tautisz
ko miegojimo: pradeda jie apie 
savę apsižiūrėti, pradeda su
prasti kas yra naudingu dėl 
lietuvystės, o kas blėdingu; 
iszmi n tingai persvarsto darbus, 
kurie lietuvystei atnesza naudų, 
o kurie jai kenkia; pažįsta 
žmonės, kurie nū szirdžiai dir
ba dėl lietuvystės pakėlimo? 
o kurie traukia jų į pragarų; 
mato „Susivienyjinio“ darbus 
ir jo reikalingumų dėl prikėli
mo lietuvystės; atskiria pasz- 
lemėkus bedievius, begėdžius 
ir paleistuvius, kurie savo 
pragariszkais laikraszcziais ir 
rasztais musų tautų ant pra
pulties stumia. Vienu žo
džiu, lietuviai jau atskiria ge
rų nū blogo. Isz ko beveik 
galima sziųdien drųsei.sakyti, 
jog per ateinantį metų gal vi
sos lietuviszkos draugystės 
prisiraszys prie „Susivienyji- 
mo“, o tada ant 9 seimo gal tu
rėsime apie 100 delegatų pa- 
sirodavojanezių apie lietu 
vystės reikalus, apie pageri
nimų lietuvių būvio kaip dva 
siszko taip ir medegiszko 
Taip, ateis valanda, kada Eu 
ropos lietuviai žiūrės ant inu 
sų Amerikos lietuvių, kaip< 
ant lietuviszkos tautos iszgel 
bėtojų, nors mes sziųdien gy- 
vename toli, toli nū savo tėvy 
nės — Lietuvos, gyvenami 
„už jūrelių, už marelių, už gi 
lių vandenėlių, už augszti 
kalnelių“. Taip „Susi v.' 
sziųdien gyvu j a, ir jū tolinus 
jū gerinus gyvūs: niekas i

***** ■j
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mei

vientau 
vieno 

grasina

aipogi
Keistuczio laikai

kad mu-
, parodė laiką 
prancūzų atgi-

revol i įlei
sti riszta tėvy- 

nuo meile 
d, pirmuti- 
I prie ap- 
žmonių Iš

eivius 
aezius 

Gediminas, 
ųžpraszo vi

sa vo ka
imo liūsybę

mu- 
, sutikmė 
tada visa 
gyvens it 

vyras sveikas, iszmin- 
laisvus, tada 

sveikas

panczius. 
daug ma- 

tautų įgyjo savo

angliszki 
kompani-

priežas-
tos tau-

kožnas prakilnesnis 
lietuvis, kožna 

viszka draugystė 
prie jo prigulėti, 

kožno 
lietuvio 

pareiga pri- 
paeziu

ir iszplėszimo 
tų kalbos 
lietuviais ir lenkais

nesutrukdys, nors jo prieszas 
turėtų ir pragariszką galybę. 
Sziąd 
ir isznianesnis 
tikrai lietu 
rūpinasi 
idant pasirodyti, ; 
g--ro ir iszmintingo 
yra szveneziause 
gulėti prie jo ir tūmi 
prisidėti prie pakėlimo lietu 
vystės.

tizmo ir kad Lietuvos ukėsai, žodžius, apie patrijotiszką j 
kada Lietuva buvo 
turėjo gerą
meilę; {patingai Gedimino lai 
kas, kuris sumusza kryž 
po Veliona, užima pi 
Gudijos krasztus 
tarė kalbėtojas, 
sokius amatnįkus^ 
ralystę, dūda ttikėj 
ir pats raszo 5pas popiežių ir 
žada įvesti krikszczionybę į 
visą Lietuvą, jei tik ji isz tos 
priežasties nenustotų būti sa- 
vistovė karalystė 
Olgerdo ir 
rodo mums aiszkiai 
šų boeziams riestokavo tėvy
nės meilės, ba kas, klausiu, jei 
ne tėvynės meilė, savo papra
timų, laikė Keistutį per 60 
metų kasdieninėse karėsi; bet 
su susivienyjimu 
Lenkija ta mei 
ta baisiai 
Įimti Lietuvos 
džia ta 
nyksta ir žūsta 
giasi 25 kaip Lieti 
budintis isz baisaus 
jos sūnūs kila ir 
žmonių 
minas ir 
kokius vaisius iszdūda tas tau V 
tiszkas prabudimas 
draugystės tėvynės 
visose svieto szr 
kai dauginasi, 

nil dienos

vos sūnų, kuri 
jau nepražus niekados.

įtalpa k. Pautieniaus, 
sznektos, laikytos po „Seimui“, 
Pittston^e ant „Armory Ma

lte“, 26 Spalinio.
.i

Kun. S. Pautienius sznekė- 
jo apie tėvynės meilę ir patri-

Lietuvos su 
lė silpsta, tems- 

Ant galo su papū- 
gudų vai 

tėvynės meilė suvis 
bet sztai bai- 

iva pradėda 
miego, ir 

isz tarpo 
Basan avy ežius, Ar- 
iti. O sziądien jau

11* fu. A. Burtos 
Sznektos laikytos po „S&mui“

ant „Armory Holies“.
Kun. A. Burba pradėdamas 

nū Simano Daukanto žodžių: 
„Nieko nėra amžino szioje pa 
sau 
via, kas yra, 
ankszcziaus 
ku persimainys 
dar pirmu g.
viena vieszpatystė pūl^, o kita 
į jos vietą pastojo, taip ir^o 
g. Kristaus darėsi iki musų 
dienų, taip bus ir toliaus. 
Taigi ir Maskolijos terionybė 
Lituvoje su laiku persimainys 
ir tada Lietuva numes nū sa
vęs svetimtauezių 
Jeigu XIX amžiujt 
žų Europoj 
autonomiją, tautiszkai pakir
dusių, kodėlgi ir mes lietuviai 
galime pasitikėti, 
„Lietuvos langelį 
spindulė!
abejonės, tiktai mums patiems 
reikia nesnausti, bet dirbti ir 
dirbti, susiglaudžiant Visiems 
į vieną tautiszką kūpą, beje: 
turime visi prigulėti prie „Su- 
aivienyjimo Lietuvių Katalikų 
Amerikoje“. Tada tarp 
sų pražydės vienybė, 
ir tautiszka meilė, 
lietuviszka tauta 
vienas 
tingas, drąsus 
pasikėls tarp musų 
mokslas ir apszvietimas, kai 
kožną tautą prilaiko nū amži 
nos pražūties.

nurodė aiszkiai, jog 
Dievo parėdymu 
ir vėliaus su lai- 

Kaip buvo 
Kristaus, jog

Sznektą kun. J. Kaulakio 
po „Susiv.“ seimui ant „Ar
mory Hali“

Nemisliju, mieli tautiecziai, 
laikyti jums kokią ten garsin
gą sznektą, nei iszrodineti 
kaip pataisyti lietuvių Ame 
rikoje materijaliszką padėji
mą, ale tįktai primįsiu kelis

: ryszasi 
mylėtojų 

nlyse, rasztinį 
aukos auga 

diena nū dienos ant naudos 
lietuviszkos raszliavos, žodžiu 
sakant, jau sziądifen ne pavie
niai, kaip priesz deszimtį me
tų, mislija, elgiasi, gyvena, 
kalba, ir raszo * lietuviszkai, 
betszimtai, tadgi aiszku, kad 
tas senas patrijotizmas atgyjo 
szirdyse Lietu

iszdirbimų į visą 
pargabeno pi- 

Baigdamas sznektą,

negali iszmisti ir 
asi už visokių isz- 
»et iszdirbimų rei 

kad' pardūti, 
užimti svieto rinkas 

kad užimti

jo toliaus,i tai andelis (prekys
tė), ba sėdėdami ant mažo že 
mės sklypo, 
dėlto griebi 
dirbimų, b 
kia pardūti 
reikia 
(turgavietes) 
rinkas, reikia būti turtingu 
sztai iszkur dygsta 
susidraugavimai — 
jos, sztai dėl kurios 
ties nors menkiausia 
tos sąnarys turi galingą parė 
mimą nū visų savo 
ežių, ba nugalėjimas 
anglo per svetimtautį 
paojumi visiems.
patrijotizmas, tarė, priguli nū 
aprokavimo kiek kasinėta isz- 
siuntė savo 
svietą ir kiek

nurodė ant lietuvių patrij

jotizmą.
1) Darodė, kad tėvyaės 

lė randasi pas kožną bevieną 
žmogių nežiūrint ant to ar jis 
stovi žemiau ar augazcziaū 
moksle. 2) Iszaiszkino, kad 
ta tėvynės meilė netik randas 
pas pavienius draugijos sąna
rius, bet pas visas tautas. To 
liaus, perkratinėdamas poeilia 
Europos tautas, 
ano tautiszko 
jimo ir nurodė ant 
jos, kuri buvo 
nės meile su 
Prancūzai, sznek 
niai pramynė ke 
szvietos, sulygino 
mas ir t. t.

Sznekėdamas apie vokie- 
czius, sakė, kad jų tautiszkas 
patrijotizmas remiasi ant už
griebimo savo kaimynų žemės 

užkariautų tau
kai p pasielgia su

neužmirszo 
į ko žodžių 

tautos nė
šy bė! sziądien 
m i Iž i n isz kais 

iš
baigiu tą ma- 
kisdamas, kad

savistovė, dėjimą tautų Europos, katras 
karsztą tėvynės areziau pažinau.

Teisybė, yra dar. ir ten tau- 
i tų visokių kaslink dvasiszko 

apsiszvietimo, vieni da lyg 
, sziol ten bemiega gilume 

miege, kiti jau pradeda busti 
isz jo, ale už tai kiti jau se
niai sukilo. ,

Ant klausymo, ko mums 
reikia, idant musų tauta kū- 

i greicziausįai iszbustų isz mie
go, primena mums, broliai, 
kad naudinga butų areziau 
prisižiūrėti istorijai atgijimo 
czekų tautos, kuri, būdama 
beveik tokiame pat padėjime, 
kaip mes, jau laimingai pa
siekė tą siekį. į kur mes dar 
neperseniai pradėjome kreipti 
savo valtį, smarkiausių vilnių 
ir bangų skandinamą.

Nupūlimas arba apmirimas 
czekų tautiszkos dvasios ir 
pirmi mėginimai prikelti isz 
numirusių tą tautos lavoną tu
ri daug vienokių sąlygų su 
tokiu pat krutėjimu lietuvių; 
tą visą liudijo istoriszki fak
tai, kaip iki szioliai tūlos dės- 
potiszkos" tautos nenori mus 
pripažinti da už givą tautą, 
taip pat ir czekams buvo j aš 
iszsitarę tokius žodžius, kaip) 
„czekų ateitėje nebebus“, a$- 
ba „jau nebėra czekiszkoš 
tautos“. O czekai kai^ ir lie; 
tuviai turėjo savo didvy
rius, kuriūs minė ne tik pa
davimai, bet ir senovės poe
zija.

Bet visa puiki praeitė ne
įstengė iszgelbėti Czekijos nū 
liūdnų dienų, nū dienų, kurio
se nelaimingai tautai iszrodė, 
kad tamsus debesiai, užkloda
mi dangų neiszsisklaidys nieka
dos ir neperleis ne vieno spin
dulėlio vilties geresnid laiko. 
Vienok tie vyrai 
tų garsaus rasz 
„kol kalba gyvū 
pragaiszta“ ir tei 
czekiai kilsta 
žinksniais aukszt 

Tais žodžiais 
žą paminėjimą, g
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broliai atrastų jame nors 
smulkią dalelę tos dvasios ir 
jausmų, kurių pilni ano laiko 
czekų darbinįkai stipria szir- 
džia ir drąsiu protu vedė savo 
tėvynę prie apszvietimo ir lai
mės.

Rokunda 1893 ant 8 
„Susiv.“ „Seimo“.

Įplaukimas t
1) Liko nū pernykszczio

seimo---------  11,64 c.
2) Surinkta per metus nū

sąnarių---------  3L%oo
3) Posmertinės surinkta 21,oo

viso labo — 345,64 c.
KnįgiusJ. Pauksztys įneszė: 
,1) Už knįgas - Amerikoje 

pardūtas---- j----  29,25c.
2) ------ į Europą — 12,72c.
3) „Susiv.“ pardūtus ženk

lus --------- 118,50 c.
viso į neszė------ 160,47c.

Kadangi J. Pauksztjrs už 
„Susiv.“ ženklus užmokėjo 
221,90c., todėl jam (P.) Su- 
sivienyjimas, paėmęs dar li
kusius ženklus 118, iszmoka 
61,43c.

Iszėmimas isz kasos:
1) J. Paukszcziui už liku

sius „Susiv.“ ženklus -61,43c.
2) Už spaudimą „Budo sen.

Liet.“ Daukonto ---- — 200oo
viso labo ------ 261,43c.

Taigi viso buvo:
1) Įplaukimo per metus į

„Susiv.“ kasą j-?— 345,64c.
2) Iszėmimd  261,43c. 
kasoje pasiliko 84,21c.

Sekretorius.

Nt S. 0. Mins.
D®. Sz. J. HsMias 
Broliams Plymouth 'įšildami Lituviams 
17 Spalinio 1893 m. Chicago III.

Mes broliai Chieagiecziai du- 
dame garsą ant apvaikszczio- 
jimo iszkelmingos S ima no 
Daukanto dienos.

IbZEieli ■broliai!
Sziądien iszkilmingai ap- 

vaikszcziojate sukaktuves 100 

metų Simano Daukanto gimi 
mo, labai yra garbingas jūsų 
tas apvaikszcziojimas, jog pa
krutinate szirdis ir kitų lietu
vių; jus esate kaip lietuvystės 
pravaduįkai, už tai jums gar 
bė te buna!

Ir mes Chicagiecziai jums 
meilingai pritariame ir musų 
szirdyse spingso meilės ki- 
birksztėlė dėl Zimano Dau
kanto, ir dėlto 22 szio mėnesio 
turėsime susirinkimą ir su
tversime skaitinyczią ant at
minties Simano Daukanto, to 
musų didvyrio, kuris savęs 
atsižadėjo, o dėl musų darba 
vos; kuris dirbo ant dykos dir
vos, idant ją padaryti naudin
ga, kuris troszko musų ap 
szvietimo; kuris pramynė ta 
ką dėl musų, kuriūmi tai ta
ku mes sziądien visi privalo 
me vaikszczioti. Isztiesų ga 
lime didžiūtis priesz kitas tau
tas, turėdami tokį žemčiūgą, 
kaip „Istoriją Lietuvos“, ku
rią mums parūpino Simanas 
Daukantas, nerokūjant jo ki
tų veikalų.

Daukantas numirė, ale jo 
dvasia, jo darbai dėl lietuvys
tės nemirs, ir jū toliaus, jū lab- 
jau prasiplatins ir pragarsės; 
todėl, mieli broliai, pasirūpin
kime, idant ta jo dvasia' pra 
si plati n tų kūvei kiausi ai tarp 
visų lietuvių; procevokime 
broliai lietuviai, kiek turime 
galės ant tos paczios dirvos, 
ką ir Simanas Daukantas pro 
cevojo. Jis pasėjo sėklą, kuri 
iszdygo ir nesza vaisius, isz 
kurių mokėkime mes pasinau
doti. Musų spėkos dar yra silp
nos, jaunutės, todėl turime 
visas spėkas suvienyti, visi 
dirbti iszvieno, nekrikti ir ne
naikinti vienybės tarp musų 
paežių. Suprantame mes vi
si gana gerai, jog trokštame 
labo dėl savęs paežių, kaipo 
ir dėl ateinanezios musų gent 
kartės; todėl turime dirbti isz 
visos galės, tada ateinanezioje 
genkartė minavos Vardus tų, 
kurie dirbo dėl tėvynės, kaipo 
ir mes sziądieną minavojame 

vardą Simano Daukanto, prie- 
szingai, ateinanti genkartė isz 
tars žodį prakeikimo ant kapo 
tų, kurie trugdė arba ardė 
Lietuvystės darbą.

Kur vienybė, ten spėka, 
dirbkime, o dasieksime savo 
mierius.

Priimkite sžirdingus pas
veikinimus nū musU. '

Jūsų broliai lietuviai Chi
cagiecziai. Pasiraszo su gū
do n e.

Prezidentas A. Noveckis.

Volonezausko draugys • 
tei dienoje apvaikszczioji- 
mo szimtmetiniu sukaktu- 
v ių S i mano D a uka nto

c užgimimo.

Meilingi nnczlal!
Ramu mums atmįti szviesias 

dieneles isz Lietuvos praeitės, 
o atminimas apie musų di
džiavyrius pakelia mus drąsą, 
pridūda pajiegų pergalėti 
kliūtis musų tautiszkūse dar- 
būse. Susirinkot czionai szią 
dien, brangus tautiecziai, kad 
paminėti dieną, kurioje suka
ko 100 metų nū užgimimo to 
mdsų milžino, apgarsėjusio ne 
karės žygiais ir sriovėins pra
lieto kraujo, tik gaivinimu 
mus nuvargusios Lietuvos 
rasztais ir plunksna.

Kad suprasti visą didumą 
nūpelnų Simano Daukanto, 
reikia atsimįti, kokiose apy- 
statose gyvenimo jis darbavo
si. Jei sziądien yra ir vis di
dinasi skaitlius lietuvių, dir- 
banezių ant naudos tėvynės, 
tai tame nėra taip labai stebė
tino daigto, nės jau tai, jei 
taip pasakysiu, įėjo į madą: 
sziądien toksai darbinįkas ži
no, kad jis bus už tai gerbia
mas.

Netaip buvo dienose S. 
Daukanto. Tada visi ap- 
szviesti lietuviai kitaip nekal
bėjo, kaip tik lenkiszkai, pa- 
gabaus laikė už priderystę 
naikįti lietuviszką, o platįti 
lenkiszką kalbą tarp prasezio- 
kėlių, kurie tada dejavo po 

su n kum baudžiavos jungų. 
Kas butų padrįsęn kitaip elg
tis, butų palaikytas už bepro- 
tį, o gal ir „zdraicą“. Tokiū- 
se tai laikūse pasiryžo S. Dau
kantas darbūtis apie pakėlimą 
lietu viszkos kalbos, ir jeigu 
butų nieko daugiaus gero nė1 
padaręs, jau ir užtai prigulėtų 
amžina jaut garbė; Bet čzioU 
da tik pradžia nūpelnų Dau
kanto. Kam Isz lietuvių nėra 
žinomi pūszianti lietuviszką 
litereturą jo rasztai, isz kurių 
kiti net tarp praszalieczių 
garsus? Ar nebrangina dar 
ir sziądien lietuviai tokius jo 
vekalus, kaip „Budą“ ir „Vei
kalus lietu viszkos tautos“? 
Kiekvienas Lietuvoje Jums 
papasakos apie vyskupą Mo
tiejus Volonczauską, kurio 
vardą nesziųja ir Jus patogi 
draugystė, keno, jei ne Dau
kanto, nūpelnas, kad tas pa
girtas kunįgas pastojo tikru 
lietuviu ir Lietuvos rasztinį- 
ku?

Ir visą Daukanto gyvenimą 
galima pramįti vienu dideliu 
nūpelnų. Kiek jis prisidar- 
bavo ir prisikentėjo per visą 
savo gyvenimą ir vis dėl Lie
tuvos! Jei butų norėjęs, butų 
visą savo amžį praleidęs links
mai, kaip visi ano laiko po
nai; vienok bevelijo jis paau
kauti visą savo turtą savo my
limai motiuėlei-Lietuvai, o 
patsai numirė didžiausiame 
varge. j

Garbė, garbė tokiam vyrui! 
Užsitarnavo ant to, kad jo lie
tuviai niekados nepamirsztų. 
Garbė ir Volonczausko drau
gystei, kuri neužmirszo pagar- 
bįti atmintį tos dienos, kurio
je jis atėjo ant szio svieto!

Mes gyventojai Lietuvos, 
negalim nė pajudįti savo 
sprando, nugraužto masko- 
liezko jungo, kad, suszokus 
į krūvą, ką nors sudėtoms pa- 
jiegoms padorytume gero; 
daugiausiai, kad mes galim 
tik kaipo pavieniai žmonės, 
darbūtis. Bet J us, brangus 
Amerikos broliai, esate žemė-
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elemtorius, 
Historiarum

Budą Senovė* Liet 
a ’

mokino jūs, kaip 
pagerįti savo ba

už
žmones, galite viską daryti, 
ką tik Jums sąžinė daleidžia. 
Dėlto pasitikiu, kad apart 
szventimo S. Daukantą, pa
darysit ką nors tvirtesnio, ne 
taip greit užmirsztamo kaip 
viena dienelė, kas primįtų 
mums apie 8. Daukanta, bū
tent pasirupįsit uždėti kokią 
nors draugystę ant vardo 
Daukanto, draugystę lygiai 
patogią, kaip Jūsų draugystė 
Volonczausko, kuriai linkim 
viso labo, kad diena nū dienos 
augtų kaip skaitlium sąnarių, 
taip ir darbais lietuvystės, ku 
rie po visą Lietuvą apgarsėtų.

Su visųdidžiausia gūdone.

Laiszkas nu Antano Milu
ko plymouth'' tiekiams lietu
viams, apvaikszcziojantiems 
S. Daukanto, didžiausio Lie
tuvos rasztinįho 100 -metinį 
jubilėjų. (Pabaiga).

Mieli broliai!
Simanas Daukantas gimė 

pereito amžiaus pabaigoje (28 
d. Spalių 1793 ra.) isz nelabai 
turtingų tėvų, bajorų, Kiviv 

vieto, Kauno gubernijoje. 
Anose gadynėse nekas gero 
girdėti buvo musų padangėse. 
Ant visos musų brangios tė 

» vynės, Lietuvos, kybojo tam
sus, sunkus baudžiavos debe 
sys. Troszkiose tos vergybos 
miglose vargo sunktu vargą, 
kareziai vaitojo musų tėvų tė
vai; jųjų dejavimai negalėjo 
prasimuszti per tąjį storą bau
džiavos debesį, negalėjo pa
siekti ausis geradėjingų žmo
nių, kurie nelaimingiems bu
tų padavę broliszkos pagelbos 
ranką. Ka 
musų tėvus? 
no lietuvius?
vargszą lietuvį laikė priraki
nęs tamsybės kalėjime, jįjį 
lupo, skriaudė jojo tikras bro 
lis, lietuvis, ponas, kuris per 
pražūtingą praszalięczių (len
kų) {mokinimą, atsižadėjo sa

vo brolių, savo kraujo, savo 
tėvų kalbos, pavadino savę 
lenkų (polak‘u), szlėkta, po
nu, savo-gi broliui, jam dūną 
uždirbaneziam, jįjį maitinan- 
cziam, dėl jo savo kruviną 
prakaitą liejancziam, davė 
vardą „cham“, „chlop“, lyg ir 
norėdama tokiu budu užma- 
rįti savo sąžinės užmėtinėji- 
mus, graužimus, jog taip be-- 
dieviszkai, nežmoniszkai pa
sielgia. Nelaimingas panie- 
kįtas brolis per laiką apsi
prato su savo jungu, pradėjo 
net mislyti, jog dėl to tik gal 
jį Dievulis ir leido, kad varg
tų visą amželį, visą amželį „su 
aszarorais sausą dūną rytų“, 
savo sielvartūse nesitikėdama 
sulaukti jokio geradėjo, kuris 
jį suramįtų, apie jo vargą ki
tiems pasakįtų. Ką tai dary
siu, kol sulauksiu sraerties? — 
klausė nelaimingi mus tėvai 
— viltij* gyventi, reik arielką 
gerti*) — kitokio atsakymo

*) žodžiai isz baudžiaviszkos dai: 
nos, prisiųstos Daukantui vieno ba
joro.
negalėjo jie iszrasti ant to 
klausymo ir degtinėje jieszko- 
jo susiraminimo.

Tose bet taip sunkiose dėl 
musų tėvų valandose szian ar 
ten žybtelėjo it žvaigždelė 
prakilnesnis, mokįtesnis vyras, 
kuris sąjausdams savo brolių 
vargui, o negalėdama isz- 
traukti jūs isz jų nelaimių, 
sunkenybių dūbės, nors dva- 
siszkai jūs szelpė, jau žodžiais, 
jau raszteliais ramįdamas jūs, 
nors ant valandėlės atitrauk
dama vargūlių atydą nū jų 
vargo, o taipogZ^ftiek galė
dama ir 
jie gali
vį. Mes, o taipogi ir ateinan- 
ežios kartos, musų vaikai ir 

kas taip kanki-!
• O nelaimė!

vaikų vaikai, koliai gyvūs 
mus tauta, su dėkingyste mi
navusi m e tų musų tėvų gera- 
dėjų vardus: Donelaitis, Posz 
ka, kn. Drazdauckas, Stana 
viezius, Ivinskas, vysk. Volon- 
czauskas, Daukantas ir kiti 
musų to ląiko rasztinįkai, nors

nedaug kiti isz jų yra te para- 
szę, jų bet vardai brangus yra 
ir bus visiems lietuviams.

Simanas Daukantas tarp vi
sų tų vyrų, nors betarpiniai 
dėlei savo gadynės lietuvių su 
judinimo ir pakėlimo nėra gal 
tiek nuveikus, kaip antai vys
kupas Volonczauskas, bet dė 
lei savo darbsztumo, savo į 
tėkmės ant kitų prakilnesnių 
to laiko, paraginimo jų prie 
darbo ant tėvyniszkos dirvos 
bei savo įtekmės ant dabarti
nio musų tautiszko atgijimo, 
dabartinio lietuvių krutėjimo, 
dėl tų visų priežasezių, sakau 
musų „vargo pelė“ (taip va
dina Daukantą ant jo kapo 
akmens paraszas) ypacz vertas 
gūdonės, paminėjimo, dėki n- 
gystė*. Pabaigęs mokslus ir 
dėlei savo gabumo įgijęs gerą 
vardą, o per tai ir vietą gerą 
(jis. dirbo karės gubernato
riams kanceliarijoje Rįgoje, o 
paskui, dasigavo prie Senato 
Petrppilėje ir dirbdamas sky 
riuje lietu viszkų metrikų, įgi
jo titulą valstijos dumeziaus) 
S. Daukantas butų galėjęs tu
rėti labai gerą gyvenimą. 
Bet kraujas jo neatleido; ži- 
uodams savo brolių vargą, jis, 
nesigailėdams laiko nei savo

O

skatiko, ėmė leisti į savo tau- 
tieczių tarpą knįgeles įvai
riausios įtalpos vieną paskui 
kitą, tikėdamasi, jog per 
mokslo szviesą apsiszvietę ne 
laimingi lietuviai sugėbs savo O o
gyvenimą kiek pagerįti. 1837 
m et ūse Simanas padovanojo 
lietuviams savo pirmą rasztą 
„Prašiną lotynų kalbos“, už 
kelių metų (1842) . suteikė 
jiems ,;Abecėlą Lietuvių Kal
nėnų ir 
1843
Draugystės 
paskiaus ,, 
karVaidų“, 
dro“ 
>>

ir Žiamaiczių kalbos“, 
„Knįgelę apie žinias 

nufriturėjimb“, 
Gy vatus didžiųjų 

„Pasakas Phre- 
„ Dainas Žemaiczių“,. 

Pamokininlą apie auginimą 
tabako“, „Biczių knįgelę“, 
„Rasztelį apie apynių augini
mą“, „Ugnies knįgelę“, „Pa
mokslą apie sodžius“, „Pamo-

kymų, kaip rinkti medines sė< 
klas“,ir knįgelę apie „Pas z aro 
žoles sėjamas“. 1845 metft. isz- 
davė savo „ 
tuvių Kalnėnų ir Žemaiczių 
(dabar antrą kart atspaudįta 
Susivienyjirao kasztais), kur 
iszrodydams lietu viszkosios
kalbos senumą, lietuvių tautos 
galybę ir jos u; 
senovėje; ragina 
laikyti godonėje 
vų palikimus; tai 
viaras pasielgiant 
pe jų bjaurus sl< 
Vingesnių edgiuj 
kurie tai dalyk?, 
kautai patiekia, 
gero 
skriaudikui.

Apart augszd

savo brolius 
brangius tė- 

p, mat, lietu- 
isznyks tar- 

artumas,' ga- 
ias mažesnių, 
i tik pražūtį 
neiszeina ant 

nei skriau Ižiamam, nei

iaus parainė- 
paliko po sa

vęs dar nemaž Rasztų, kuriū* 
atspaudįti neturėjo 
Sztai tie jo rasztai: 1) Palan
gos Petras, 2). 
mą gi rėš, 3).
4) . Lietu viszkas
5) . Justinaus 
iszguldymas, 6). Rubinaczio 
Peluzė* gyvenimas, 7). Žemai- 
tiszka istorija ir 8). Pasakoji
mas apie veikalus < lietuvių 
tautos senovėje. Pastarąjį 
veikalą spaudina pamaži Jū-

il* jau yra atspau.dinęs pirmąjį 
tomą su garbaus raszėjo pa
veikslu ir jojo trumpa bijo 
grapija (gyvenimo apraszy- 
m u).

Taigi matote,,jog vyras, ku
rio sziądien jubilėjų apvaiksz- 
ežioj ame, jau tik vienu savo 
rasztų skaitlingumu užsitarna
vo ant garbės tarpe lietuvių. 
Gūdonė bet musų dėlei jo 
tampa kur didesne, jeigu mes 

dalelę. Visur ten kūgryniau- 
šia lietuviszka kalba, visur 
matoma jo meilė, szirdingiau- 
si linkėjimai dėl tėvynės, tai- 
tieczių, o taipogi tūse rasztūse 
užtėmijame augsztą raszėjo 
mokslą ir jo gabumą. Neku- 
rie Daukanto rasztai taip 
svarbus, jog jūs, nors dar yra



• ■ ->•' ■ •Tw'E’T^.- ■^.“’W**“'.- į ■ ;" ■■' < '•''
V'V’ ' '' !

Lietuvininku 553
neatspaudyti (kaip antai jojo 
istoriszki rasztai) su didžiau
siu akyvumu I isztyrinėja sve- 
timtaucziai, ir isz jų iszskaito 
nevieną naujieną, pamokinimą 
dėl savęs. Apie Daukanto 
rasztus randame nemaž raszy- 
mų svetimtauczių kalbose, 
kaip antai lebkų, maskolių ir 
vokiėczių. Tiejie svetimtau-Tiejie svetimtau- 
ežiai stebėdamiesi musų to tė 
vyniszko daėbinįko mokslui, 
iszmanymui, sako, jog, jeigu 
Daukantas butų raszęs ne lie
tu viszkoje įkalboje savo isto- 
riszkus iszvadžiojimus, bet ko 
kioje kitoje (Daukantas mo
kėjo daugelį svetimų kalbų, 
pagaliaus lotymszką ir grai- 
kiszką), tai jo" garbė butų 
praskambėjus po visą svietą. 
Daukantas bet velijo rasžyti 
lietuviszkai, nors matė, kad 
jojo tautiecziai neveik supras 
jojo nūpelnus ir ims naudotis 
isz jo mokslo ir triūso; jis sa
vo moksliszkus rasztus raszė 
lietuviškai ir dėlei to, kad ti
kėjosi per tai atkreipti sve- 
timtauczių atydą ant lietuvisz- 
kos raszliavos, o sykiu ir ant 
lietuvių ir tokiu budu pakelti 
lietuviszkąjį vardą. — Garbė 
tebūna jam už jo visus gerus 
darbus! — Mirė S. Daukantas 
1864 m. 24 d. Lapkriczio* 
Daugelis jojjo neatspaudįtų 
rasztų pateko dabar į nagus 
svetimtauczių; maskoliszkasis 
caras savo 
biblijotekoj^ laiko svarbiau
sius musų 
rasztus.

Isz mano pavirszutinio szio 
apraszymo galite numanyti, 
mieli broliai, jog ne dovanai 
czion susirinko, idant atsakau 
ežiai paminėti 100-metines 
sukaktuves nū tos dienos, ka
da Dievas Nuteikė mums tąjį 
garbingą vyrą. Apmislyda- 
mi, kaip jis darbavosi dėl ge
ro savo brolių, savo tėvynės, 
kaip dėlei geresnio tarnavimo 
savo broliams iszsižadėjo gar
bės, turtų ir kitų smagumų, 
ir mes nors kiek imkime sekti 
jo paveizdą; nepasigailėkime 

imperatoriszkoje

garbaus raszėjo

savo skatikėlio dėl szelpimo 
savo visūmėniszkų reikalų, 
kurie mus visus apeina. Ži 
note, jog mes, lietuviai, esame 
prispausti maskolių, kurie vi
saip kaip mus kantu pina; ne- 
geriaus su mumis apsieina ir 
vokiecziai, kurie kūne baigia 
marįti musų brolius Prusūse, 
o kaipogi ir lenkai, kurie ne 
tik musų tėvynėje mums gerai 
daėdė, bet ir ežia, szioje lais
voje žemėje, neretai gana 
skaudžiai mus užgauna. 
Kaipgi mes . atsiginsime nū 
tųji| savo nevidonų, kokiu 
budu atsikratę nū jų sulauk
sime dėl svęs geresnių gady
nių? ar su kumszcziais jūs 
įveiksime? Ne, broliai! 
Mut>ų ginklas, su kuriūmi ga
lime įgyti laimikį, yra moks
las. Per mokslą tik pragu 
drę, t. y. iszkytrėję, per rasz
tus pažinę savo silpnybes ir 
jasias atmetę, susitelkę į vie
nybę, mes galėsime pasiprie- 
szįti savo nevidonams ir jūs 
nū savęs nuvyti. Taigi, bro
liai, kiek iszgalėdami, szelpki- 
me savo rasztus, jūs skaityki
me, vengkime (sergėkimės) 
vaidų, nesutikimų savo tarpe, 
viens kitą į broliszką būrelį 
ragįdami, stokim lyg viena 
siena priesz savo nevidonus. 
Mus lietuvių neperdaug yra, 
taigi nekrikime tas mažas pul
kelis da į mažesnes daleles, te
gul nebūna tarp mus jokio 
skyriaus, ar tas kauniszkis, 
žemaitis, suvalkiszkis, dzūkas, 
tas taip tikįs, o tas kitaip, — 
visi mes broliai lietuviai, visų 
gyslose plaka tas pats kraujas, 
visus mus norėtų mus nevido
nai isznaikįti, taigi visi turime 
it vienas vyras, žaliukas stoti 
prie darbo. Ypacz szioje že
mėje, tarp tiekos tautų miszi- 
nio mes privalome kūtvir- 
cziausioje vienybėje laikytis, 
susižinoti viens su kitu ir, pri
siėjus reikalui, viens kitą pa
gelbėti.

Koliai atsisveikįsiu su Ju
mis, brangus tautiecziai, noriu 
pasakyti Juips, ką pekūrie 

mus broliai užsimanė padaryti, 
kad tiek gero dėl mus pada- 
rusio S. Daukanto vardą la- 
bjaus pagarsįti tarp lietuvių. 
Žinote, jog musų tėvynėje, 
Lietuvoje, maskoliai kūsmar- 
kiausiai persekioja visus skai- 
tanczius knįgas ar laikrasz- 
ežius lietuviszkus, nesikakįda- 
mi tumi, jog neleidžia mums 
spaudįti savo tėvynėje lietu- 
viszkų rasztų. Daugumas 
pertat inusų tautieczių tėvynė
je suvis nieko nežino apie lie- 
tuviszkus rasztus ir knįgas, 
kuriūs malonėtų paskaityti 
dėl susiraminimo, arba pasi- 
mokinimo, o jei ir girdėję ku
ris isz jų ką apie jūs, tai tik 
kaip sapne: nežino, kaip jūs 
gauti, o kaip kada dėlei bran 
gurno ir neįstengia jūs laikyti. 
(Žinote, jog kiekviena knįgu- 
t£, laikrasztis lietuviszkas, ko
liai daeina į paskirtą vietą 
Lietuvoje, turi pereiti per 
daugybė rankų, o tai vis pas- 
laptai —- taigi jųjų prekė 
(czienia) pertat pasitrigubi- 
na). Kiekvienas bet žmogus 
reikalauja peno netik kunisz- 
ko, bet ir dėlei savo proto, 
kiekvienam reikalingas yra 
mokslas, kad per tąjį tapęs 
iszmanesniu, kytresniu, ge
riaus galėtų suktis apie savo 
reikalus, lengviaus apsisaugo
tų nū nelaimių. Isz kur-gi 
lietuvis mokslą įgys, jei ne isz 
savo rasztų. Taigi nekurie 
vyrai, ką ilgesnį ar trumpesnį 
laiką užėmę buvo platinimu 
apszvietimo tarp savo tautie
czių, ir visaip kaip apmislinė- 
jo dabartinį mus padėjimą, 
sudūmojo, jog dėlei pagelbė 
jimo nelaimingos tėvynės, 
tamsybėje vargstanezių brolių, 
reikia sudaryti draugystę, ku
ri visokiais pragumais rinkda
ma pinįgus (per balius, pik- 
nįkus, Loterijas, kolektas ir 
t. t.), ir už jūs nupirkus kiek 
knįgų, laikraszczių, tūsius už 
dyką, ar už mažą prekę, isz- 
dalytų ten tarp lietuvių tėvy
nėje, ktir jie ypacz yra reika
lingi. Tokios draugystės, ku

rią rodija pavadįti S. Daukan
to dr e, žinoma nepadarys 
Lietuvoje, nės maskolius vi- 
sus jos sąnarius į poseleniją, 
ar Siberiją isz vaiky tų, bet to
kią dr-ę labai lengvai mes ga
lime įsteigti. Nevienam isz 
mus gerai įkirėjo maskolius) 
nevienas su aszaromis' turėję 
apleisti tėvynę, savo tėvus, gi
mines, mylimas žmogystas 
kad nepakliūti į to nevidone 
nagus, taigi dabar, pasinaudo 
darni isz progos, imkime jan 
už tai kerszyti pobiskį 
Mums anaiptol nebus sunku 
jeigu ant metų mesime vieni 
kitą kvoterį, o už tūs mų 
kvoterius platįsis po visą tė 
vynę rasztai apszviecziantieji 
mus brolius ir iszrodantiejii 
maskolių szunybes bei šutei 
kiantiejierodos, kaip nū tune 
vidonų galima atsikratyti 
Maskoliai, žinodami apie ta 
garbįs mus paskutiniais žodžiai 
nežinos ką daryti isz piktume 
o mes įsirėmę į szoną, anaipte 
nebijodami tujų nevidonų szė 
limo, galėsime isztarti „sz 
tav szunie deszra“. — Taig 
pritarkite tik tam reikalui 
iszrinkite dėl to siekio pas si 
vę isztikimą komitetą, kuri 
susinesz su kitų miestų komi 
tetais ir padarys vieną cer 
traliszkąjį komitetą, kuris, U 
mydams, kur Lietuvoje reiki 
Ii ilgiausia pagelba, ten padiS 
varginamiems tautiecziam 
broliszkos pagelbos ranki 
Darbūkimės, broliai, o už sav 
triūsą, savo gerą szirdį dėl a 
tymo, ypacz dėl savo broli 
lietuvio, netik užpelnysiu: 
dėkingystę sziezia ant žemė 
bet ir po smert Vieszpats pa 
kaitys musų gerus darbus 
priims jūs kaipo atlyginitr 
už mus netobulystes. Neb 
naudos butų dėlei paminėj 
mo sziojo Daukanto jubil 
jaus pagerįti musų draugyst 
pagelbines, kad jos rupįtų 
daugiaus ir apie dvasiszką p 
ną savo sąnarių, kaip tai r 
dijo „Vienybės“ redaktorii 
p. J. Petraitis (N 39 „Vien;



Vienybe
bė#“), arba uždėti Si mano 
Daukanto draugystes, kurios 
savo tobula, gerai sudavadyta 
konstitucija butų paveizda dėl 
visų lietuviszkų draugysezių. 
Apie tai bet placziai iszglrslte, 
kad daeis j ils garsas apie Chica 
g*isžkių lietuvių Daukanto 
JtibUėjaUs apVaiksž(jziOjimi|.

fjai gyvflja Lietuva! lai gy- 
vūja Jos geradėjai! Garbė 
tebūna jau ilsintiems kapeliū- 
ae musų tėvyniszkiems darbi
niams! Garbė Simanui 
Daukantui, Lietuvos didžiavy
riui!

z j
Antanas Milukas.

Broliai Lietuviai!
M * '

Dovenosite man, kad žmo
gus sveezias ir daugeliui nei 
nepažįstamas atsiliepsiu prie 
visų atvirai. Mahanojuje, 
Pensylvanijos miestelyje, yra 
tesdAdamaa lietuviszkas laisz- 
kas po vardu „Saulės“. O 
tai tame raszte Rėdytojas, per 
daug numerių smaukdamas 
prię visos Afaerikos lietuvių, 
nurodo ant manęs, kad buk te 
esmu atvažiavęs isz Lietuvos 
dėl azpiegavojinio brolių lie
tuvių. Pasakau, mieliausiejie 
broliai lietuviai, kad szpiegu 
nžsmu\ mano inieris atvažiūti 
Amerikon vien tiktai buvo, 
kacLtfalėcziau patarnauti savo 
bralKms — lietuviams dva
sink Ase reikalūse. Teisybę 
pasakius, lyg sziolaik d ir nie
ko daug gero nepadariau. 
Bet tAm naudinga, kad įvei
kiau aplankyti daugel vietų, 
kur gyvena musų broliai lie
tuviai. Neturėdamas lyg 
asiam laikui dar paskirtos vie 
tos, gyvenau ilgiausiai p is gū 
dotlnų kun. Abromaitį Slm- 
nandoah‘e, Pensylvanijoje. O 
tai Mahanojuje vienoje isz 
kun. Abromaiczio parapijų, 
laikydamas szventadienį baž 
nyeaioje tarnavimų, persergė 
jau Žmones per pamokslų, kad 
iszeinanti tenai /yasztai p. 
Baczkautsko negeros įtalpos, 
kad prieszingi teisybei irpai-

kinanti dorų krikszczioniszkų. 
Vaisium to pamokslo buvo, 
kad 8zv. Liudviko draugystė 
atsisakė skaityti, o kitjh par- 
neszė jos Rėdytojų laiszkų 
„Saulę“. IsZ tos priežasties 
pakilo melagystės, u4 pravar
džiavimai ant musi|. Dėl sa
vęs bucziau tylėjęs, bet' dėl 
meilės brolių, tylėti man ne 
galima. Ir dabar, daug ne 
kalbėdamas apie savę, kad 
iszpildyti žodį Vieszpatie^ 
kurs sako: Žodis jūsų tegul 
bus taip, taip ne, ne, pasa
kau: Nesmu szpiegu, ir tai 
pasakęs galiu dabar parodyti 
dėlko mes nesame ir negalime 
būti už „Saulę“. Kaip jus 
patys, broliai, matote tam 
laiszke yra raszoma daugelyje 
kartų tikras melas. Rasztas 
szventas sako: Lupos mela
gingos ir dvilinkas liežiuvis 
bus isznaikįti. Mes nieko ne
galime su tokiais turėti, o ir 
perstovinėdami nieko nepel
nysime. Visiszkum dar nese
niai, nės tiktai praeitame mė
nesyje raszė apie p. Vaicziulį, 
gerų lietuvį, kad pasikoręs, to 
vyro asz macziau rasztų, kaip 
dejavo, taip apjūdintas žmo
gus. Jei Rėdytojas „Saulės“ 
tai moka padaryti, nepasimis- 
lįs ir priesz daug kitų nedo
rybių. Eikime biskelį toliaus 
su apraszymais visokių paleis- 
tuvisczių, kurias tenai atran
dame, niekas nesusi lygis. Po- 
Hežiuviu jo zalezio gelonis. 
Toks tenai pasiticziojimas isz 
doros nekaltybės, toki bliuz- 
nijimai, ir atidengimai gėdin 
gi, kad niekur kitur neatrasi 
tokio kirmėlyno, kaip toje 
„Šaulėje“. O, jei tikroje 
saulė, tokių szviesų beiszdūtų, 
kaip p. B., butų sūdo diena: 
visi turėtų kavotiesi nū tokios 
szviesos. Reikia, mums bro- 
liai, atsiminti ant žodžių 
szvento Raszto, kurs sako: Ne
klyskite, broliai, anei paleistu
viai, anei svetimoteriaujanti, 
anei neczistiejie........ neįneis
j dangaus karalystę. Cort. 
IX, kitoje vietoje vėl mokami

t—----------------------_ ■ - . _

esame: Visokia paleistuvystė 
tegul nebus nei minėta tarp 
jūsų, kaippritinka szventiems.

P. Baczk. „Saulė“ nori vi- 
slsžkai isznai kinti tarp lietu*

apie dorų. rfas labai nedo
ras fasžtaS dideliai gadina 
kfiksžčziortiszkų gyvenimų 
tarp Amerikos lietuvi^; tr 
ant nelaimės, kaip fiats daty- 
riau, yra labai isiplatinęs. 
Macziau ir kruvinus vaisius to 
bėgėdingo laiszko. Man 
skundėsi nekurie laikanti bur- 
dingierius, kad vyrai prisis 
kaitę „Saulės“ bjaurių paleis- 
tuvingų apraszymų, stengiasi 
tų vis Užpildyti ir palieka 
bjauresnės už Sodomitus, ku
rias ugnis iszdangaus kritus 
prarijo su visa ana vieta. Ne 
joki iszvedžiojimai szios ga- 

sakau teisybę, paimk

dingi Amerikos lietuviams, 
kaip nedoras laiszkas „Saulė“. 
Supuvimų ir isznaikininių da
ro tarp lietuvių p. B. savo 
„Saulėje“ ir daugelyje kitų 
rasztų. Jo visi maž rasztai 
yra iszimti isz Mahometo ro
jaus, o žinoma yra, kad Ma
hometo rojus nėra tikras. Asz 
tūm 
„Saulės“ apgarsintas knįgeles, 
tai daugumas isz jų vis apie 
rytų szalies paleistuvingus 
darbus apraszymai: tenai Sul- 
tanai ir baszos.

O Lietuva, Lietuva pagim
dei savo XIX szimtmetyje be- 
gėdingų vyrų, kuris labili ga 
dina piktindamas savo bro
lius! Czionai pasirodo ir pa
gedimas musų paežių, o bro
liai lietuviai, kad tarp musų 
užsilaiko toks rasztas! Pats 
lietuviai gerai pažįstate, kad 
p. B. savo raszte melūja ir 
dergia, o dėlto dar yra skaity
bų to raszto. Asz pats gir
dėjau, peikiant lietuvius „Sau- 
ę“. VT&nas raszo B. nudija 

dvasią lietuvių. Baczkauts- 
kas mums stato, kilpas. Kam 
todėl, lietuviai, dar skaitote tų 
nedorų laiszkų. Neisztenka 
žodžių dėl suraszymo nedory

bių daromų lietuviams per 
„Saulę“. Gėda mums ir ęe- 
szlovė didžiausia, kad gali per 
paleistuvystės vedžioti musų 
brolius, kaip avinus ant už- 
muszimo, nės paleistuvystėje 
yra smertis; arba jau mes taip 
nedori esame, kad ryjame
stervų paleistuvystės, kaip
kranklys, kur| nors užmuszk, 
nesitrauks nū mėszlo neprlė- 
dęs lyg soeziai. Palygysltl 
czionai kitus Amerikos pak
lydusius lietuvius -ir pasiro
dys, kad „Saulė“ mums blė- 
dingesnė. Žino Amerikos 
lietuviai, gėda sakyti, bedie
vius! tie nelaimingi susideda 
isz vyrų sziek-tiek mokytų. 
Jie paklydo per skaitymų be- 
dieviszkų rasztų, per suktus 
iszvedžiojimus tūlų rasztinįkų, 
garsių žemiszka szlovė, per 
nedorus paveikslus. Bet dau
gumas isz jų, kurie laikė savo 
szirdį czysta, nesi purvino sut
rose svieto, palaiminti ežys- 
tos szirdies, nės anie Dievą 
regėsi sako Iszganytojas, kad 
gerinus apsiskaitę, placziaus 
apsižiurėjė, paliko geriausiais 
lietuviais — katalikais ir bus 
apginėjais katalikiszkos tei
sybės lyg smereziui ir iszmin- 
tingais Mylėtojais ir priete- 
liais brolių lietuvių. Daug 
tokiif m a ežia vi placzioje Ame- 
•ikoje. Man teko su tokiais 
r sznekėti, o kaipgi greitai 

galima buvo susikalbėti... 
c ai p linksmu buvX matyti 
jaunus lietuvius, o\biskelį 
pramokusius, kad iszpižino 
inžemintai paklydimų ir nio

Dievo, kuris pats savę, nekai- 
jo rodė; kiek pas tokius asza- 
•ų džiaugsmo, kad nū szunke- 
ių sugrįžo ant tikros Teisybės 

ir Gyvenimo kelio! Musų ma
loniausia daktaras, kuris tai- 
posgi painiojasi visokiose 
klaidingose gudravojimūsi 
kad sugrįž prie geriausio Die
vo ir prie brolių, taiposgi visi 
linksminsimės.* Taip atsitin
ka su nužemintu protu, ir ne- 
(Pabaiga ant puslapio 457)
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai. 

PABA8ZYTA SIMANO DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVERSITETO PBILOSOPHIIOS BAOISTBO.

' (Tąsa).
1334. Įbingęs tūmi Eberard, kalavijonų mistras, su sti 

pria kariauna traukė Žemaiczių drausti, kurie, lig laiku tai 
nujautę. veltu norėjo misti* u i kelią užstoti, kursai, kruvinoje 
muszoje jūs pergalėjęs, 1,200 vyrų karvidėje paguldė. Pas
kui į Dubiosės pilę varu įsilaužęs, visą Cikulių arba Kikulių 
krasztą užkariavo ir kuningaikszczius Augsztųji| (Austeiden) 
ir Žemaiczių prisūkė sandaras daryti su kalavijonimis. Mi 
navotas mistras, stiprindamas dar savo valdžią, nukariautūse 
Žemaiczių krasztūse Dubiosės pilę apent pastrunyjo, o Jelga
vos, sziądien Mitau, vadinamos stipresniam aptverdino.

1336. Ateinantį metą Venceslaus, Mozūrų kuningaiksz- 
tis, Gedimino žentas, už kurio treczioji jo duktė Danutė buvo 
nutekėjusi, mirė. Lig szioliai dėl tos gentystos Lietuviai su 
Mozūrais bendringai gyveno, bet jam ir jo žmonai nustipus, 
didūmenė, perkalbėta nū savo kuningų, padarė sandaras su 
kryžeiviais, pasiimdami vieni antriems reikiant taikinėti ir 
gelbėti, nemindama ant to, jog tokias sandaras buvo pirmes
nių] su Lietuviais padariusi. Todėl Gediminas iszsiuntė sa
vo sūnų Olgerdą su Keistucziu su stipria kariauna, kuriūdu 
traukė į Mūzų riją, kurią baisiai baisesniai nuteriojusiu, 1,200 
paežių vergų su didžiu grobiu į Lietuvą parvarė.

Tūm tarpu daugybės didūmenės Tam tonų ir kitų tautų, 
skatinamos, kaip virsziaus minavojau, nu popiežiaus, Lietuvių 
netikėlių kariauti, sukilo visoje Tautonijoje: kaipogi tūm 
paežiu laiku vieszpats Brandeburgijos, jo mylista Namur, 
Enneberg, daug didūmenės Prancūzų ir Aiistrijonų, atvedė 
gaujas meldžionių į Parusiu, su kuriomis didysis mistras su
sėjęs (sunėręs) savo kariauną, traukė Sausio mėnesyje į Že
maiczių krasztą, Trappe vadinamą, ant Pilenės, kurios apy
gardoje daug kartų jau Žemaicziai buvo grūmęsi su meldžio- 
nimis.

Pilenė buvo didė pilė ir stipriai aptverta, turinti rimtą 
įgulę, į kurią dar ūkininkai, Apsukui gyveno, nujautę kryžei
vius per rubežių įsigrūdus, su visu savo turtu, kūdikiais ir 
paeziomis buvo nusidanginę, vildamiesi tenai sav uždangą ra 
sį. Likosi, jog pilės — vyrų pasitiko Margeris narsus, kan
trus ir dy kstųs ai vienoje valandoje neprietelius pergalėti ar 
pats liūsu pelenėse namų savo užsiriausti. Gėlė jam szirdį, 
veiziant isz pilės naktį į gaisrus, o dieną į durnus, deganezių 
aplinkinių kaimų, kuriūs kryžeiviai, artindamiesi pilėn, gruz
dino. Varstė jam szirdį rustus balsai jo brolių Lietuvių ir 
Žemaiczių, kryžeiviams jūs į gelžinius kalant ir į vergus va
rant; vienok niekaip negalėjo jų gelbėti, noris siutėdamas 
szirdyje rustą atmoną (kersztą) jų neteisybių. Apgulus pilę, 
per kėlės dienas Margeris užpuldamas isz pilės laimingai grū
do kulvertiniais meldžionių gaujas į ravus, dieną ir naktį su 
jomis pjaudamas! ne grumdamasi. Kryžeiviai grūdosi taip- 
pat narsiai, vildamiesi auksą, sidabrą ir nepasaikomą lobį te
nai rasti. Žemaicziai ir Lietuviai gynioja tenai tą, kas yra 
žmogui szioje pasaulėje visubrangiausiu ir szveneziausiu, tai 

yra, Dievus, liūsybę, gyvybą, vaikus, paezias ir turtus. Ilgą 
laiką įgulė gyniojo su visusmarkiausia smarkybe pilės grio
vių užkimszti ir mažiausiu pragumu gavę atlidą, tūjau pilės 
sienose aidimus kamszė ir taisė. Vienok sunku buvo Mar- 
gėriui gintiesi, 4,000 turineziam vyrų, priesz 20,000, gelžia ir 
variu aplietų meldžionių Vokieczių, kurie kas valandą vily- 
ežias it sniegą, o akidinis isz svilksnių it kruszą į pilę bėrė, 
kad tūm tarpu įgulė nei nū kur veikios pagalbos negalėjo 
viltiesi, kaipogi rinktiniai pulkai Mozurijoje kariavo. Noris 
įbingę Žemaicziai szimtais kryžeivių grūdo žemyn kulverti
niais nū pilės sienų, noris jau meldžionių kūnais laukus buvo 
apskleidę ir pilės ravus jų kūnais užkimszę, vienok nei tūmi 
įnirtusių kryžeivių nestengė nugriesti, kurie kaip pasiutę pūlė 
į pilę, vildamiesi iždus visos ūkės tenai rasį. Jau nebuvo pu
sės įgulės gyvų, o tarp gyvųjų nei 4 dalies nežeistų ir sveikų, 
vienok tokioje rustoje dienoje likusiejie ryžosi ant galo lab- 
jaus pilės yrose iki paskūjo liūsais užsirausti, nekaip Vokie* 
ežiams vergauti. Tūm tai pu paskūjus ravus kryžeiviai už
vertė ir kas kartą taranais platyn vien sienas ardė ir vien kar
tu szeszis szimtus deganezių vilyczių įmetė į pilę. Nebliko 
jau Lietuviams nėkokioa vilties iszsiturėti, ir kad paskūji va
landa įgulei artinosi. Margeris, narsus ir kantrus apginėjae 
liūsybės, įpūlęs į rupesnį, liepė pilės gasyje ugnį sukurti; vi- 
supirmu sumetęs tenai savo turtus, gėrybes ir ką vien turėjo, 
paskui kuningė isz pjovusi senus, kūdikius ir motriszkas, kro
vė lygia dalia ant deganezių malkų szvehtos ugnies bei įpū- 
lant tenai kryžeiviams pati sav galą padarė, ant virszaus mal
kų sėdėdama. Tai pamatęs Margėris, kursai pilės boksztt 
apgobtas durnais ir liepsnomis grūdo dar žemyn su savo kan
tresniais szimtus neprietelių, į boksztą ropanezių, ir, regėda
mas nei tenai nebeiszsiturėsiąs, metėsi it ne savyje pro ang^ 
ant kryžeivių: kas vien tenai pasitiko, tas kniusto po koji; 
nū jo rūstaus kardo, matydamas ant galo, jog niekaip neprie 
telių nebnuramdysiąs, pūlė į szventą liekną ir tenai pakrau 
szyje užslėptą savo jauną žmoną ragotine pervėręs, pats sa^ 
galą padarė ir, virsdams ant žmonos nabasztikės, sakė: „tegu 
krinta tas kraujas ant musų kraugerių akių, kurie dyksti 
mums iszplėszti musų liūsybę, nū paežių Dievų mums suteik 
tą, mes dėkavojam musų augszcziausiems, jog noris taip su 
spausti, vienok dar liūsais mirsztame”. Kaip narsiai gynės 
taip kantriai ir mirė. Jo tarnai ir kareiviai lygia dalia, ne 
norėdami Vokiecziams vergauti, ragotinėmis viens kitą nu 
varstė. Įsigrūdę kryžeiviai nusziurpo, matydami tūs ermus 
kaipogi vienur kūnai liepsnose tirpo, antroje rioksojo, kitu 
pastyrę viens ant kito kežojo, ežia anglys žėravo, kitur pele 
nų szusnys niūksojo, kitur kraujų latakai žlugėjo, keli Iiku 
siejie blaszkėsi dar it nesavyje pilės rusiūse, norėdami sav 
gentis ir bendrus nugalėti, idant Vokiecziams nevergautu 
Paežių kryžeivių inaž beliko, o tarp likusiųjų retas tenebuv 
kelis kartus žeistas, darau nebgalėjo tolesniam begrustiesi 
Lietuvių gilumą, bet turėjo į Parusnį grįžti, opas vaistelot 
Sziądien dar tos garbingos pilės pamatūse artojai randa nu 
rudėjusių ginklų skiautes, kaipo ženklus tos kruvinos dienoi 
Sako, jog kryžeiviai buk niekūmet nepargrįžę taip baisiai j 
veiktais isz Žemaiczių, kaip tūm žygiu nū pilės Pilenės. (29)

29) Voigt l’reiia. Gėechlch. T. IV. k. VIII. e. 538.

(Tolimus bus.)
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kaltos szirdies paklydusiais 
broliais, kurių galva klaidžio 
ja, o ne szirdis. Bet bėda su 
szitokiais paszlemėkomis, taiu- 
sunais, kurtūs gimdo jų tėvas 
Taradaika. . . giminė neczysta 
bu* išnaikinta. .. sako S. 
Rasztas. Todėl visi, kiektik- 
tai įspėdami, kunįgai ir žmo
nės mylinti savo brolius, turi 
me jūs traukti isz to mėszlyno 
„Saulės“, kad neprigertų, nės 
kad iszgers taurę nūdų, gali 
būti pervėlai vaistai........
Tūm rasztu draug teisinda
masi nū nielagysczių „Saulės“ 
ir parodau, kad „Saulė“ dan- 
giaus blėdies daro lietuviams 
už visus kitus paklydėlius. 
Patys piktiejie yra geresni, 
nės ko nežino kitiems neuž
meta, ir savo paklydimų ne
platina, o szitas B. neturi gė 
dos garsinti atvirai begėdystes 
ir prikalbinėti ant paleistu- 
vysczių; dabar savo paskuti
niame numeryje užkvieczia 
lietuvių mergaites, kad per jį 
pradėtų garsintis ant necnatos, 
isztikro pasmirdę, žydai gadi
nanti musų jaunimų, didesnę 
turi prigimtų gėdų, už Rėdy
toji „Saulės“. Tėvai, moti
nos, ir kas tiktai bijote Dievo 
visi viena szirdžia pasakykime 
musty neprieteliui, szalin nū 
musty, nūdai tovo bjauresni 
užpasiutusio szunies; jei pa
siutęs szū įkųs, apnūdys kūnų, 
o tu mums užmuszi duszių, isy 
plėszdamas nekaltybės dorų 
isz jaunų szirdžių.

Sudidžiausia gūdone nuže
mintas tarnas, ir draugbrolis 
— myliamų lietuvių, Kun. 
Juzapa# Žebri*, buvęs Ak
menės kamendoriu*. Plymouth 
Pa. 4. Lapkriczio 1893 m.

Jog kun. J. Žebris teisingai 
raszo apie p. Baczkausko 
bjauriauses melagystes ir nū- 
dyjanczias paleistuvystė?, gar
sinamas per „Saulę“ dėl musų 
brolių lietuvių prapulties kaip 
laikinės, taip ir amžino?, yra 
viskas teisybė. Bukite, bro-

Vienybe
t t

liai, atsargus su paleistuvinga 
„Saule“. Pameskite skaitę 
ir rėmę bedieviszkų „Saulę“, 
jeigu jums yra malonus doras 
gyvenimas. Kun. A. Burba.

I „Susiv“. užsimokėjo
Pavieniai isz Shenandoah, Pa.: 

Jonas Mieldažis, Andrius Draugelis.
Moteriszkosios: Magdė Pauksz- 

tienė, Edwardsville, Konstancija 
Pauksztienė, Pittston, Katrė Klimie- 
nė, Urszulė Sapocziute, Magdė Ze- 
reckiutė, Magdė Mieldažienė, She
nandoah Sabina Donek, Ona Drau- 
gelienė.

Isz dr. szv. Kazimiero, Pittston, 
Pa. Antanas Miliauckas.

„Susiv." Vyriausvbė.

Gromatnyczia.
f

— J. iszMt.C labai aczių už straip
snį! betgi panedėlyje apturėjau, ne
begalima buvo N. 40 patalpinti, pa- 
tilps sekancziam.

/*. W., isz Pittsburgo, Ad. Az., isz 
PitMorfo, K. A., isz Pallimore‘s ir 
J. R., isz Shenandoah^ visiems szir- 
dingą aczių! jūsų korespondencijos 
patilps N. 47. Meldžiu tolesniai 
pasirūpinti apie \sa,\\Red.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau J&zo Myrunaiczio pa- 

einanczio isz kaimo Kirsnakavizmo 
Skrandžių par. jau bus keturi metai 
kaip amerike, jeigu kas apie jį žino 
arba jis pats, tai meldžiu dftti žinę 
ant szio antraszo:

Vincas Peczkis Edwardsville Pa.
arba į Rėdyste. (47)

Balius!
Vyrai ir moterys ant didelio ba

liaus, katras bus laikomas Philadelp- 
hijoje Pa., 27 Lapkriczio ant naudos 
statymo lie&iviszkos bažnyczios. 
Prasidės 8 adynoje vakare ant salės 
„Shentzen Hali“ 536 Third str.

Nepatingėkite, mieli tautiecziai 
ir tautietės ateiti ant baliaus, nės 
bus dailiai gražus pasilinksminimas!

Tiekietas ------ 25 c.

Balius!
Bus puikus ir linksmas balius lai

komas 23 d.- Lapkriczio (Nov.) Haz
leton^ Pa., ant salės „Maennerchor“. 
Grais daili vokiszka muzykė. Už- 
praszome visus tautieczius ir tautie
tes iszdumo! Žinia balius prasidės 
paprastame laike vakare.

Tikietas ------ 50 c.

Nereikalingai
„Vien.“ N. 45 po laiszkd „Chica- 

gos „Susi v.“ kilpos, įsikiszo žodžiai: 
Rokunda 1893 m. ant 8 s. ir t. t.

KNINGOS
ROČKOS SPAUSTUVĖS.

Lietuvos Istorija, n& seniausių gadynių iki 
Gediminui D L. K., paraszyta 1850m., 
Simano Daukanto. Kaluga pirma, ' 

gaunama už 1,50c.
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų Ir Žemaiczlų 
paraazytas Sitnano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
istorija Katalikų Bažnyczios, ,, 1,00.
Europos Istorija su žiamlapiaia ,, ’ 50 et. 
Lietuvlszkos Dainos isz visur surinktos 200c. 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczlų Motiejus Valanczlauskas, 25 et. 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 20 et. 
Dievaitis, apysaka ardos gadynės 1,00 et. 
Apteka Dlewo „ „ „ ,, $1,00.
Aukso Verszls, labai pulki drama „ 20 et.
Boleslavvas arba antra dalis Genowetos 30 et.
Du pnjkns apraszymaj apie nedorybę 

žydo Ir piktą augynimą wajku $1,00. 
Eglė, žalczlų karalienė ir Iszgrlovhnas Kauno

pilies 1302 m., du puikus dramatat 
paraszytl Aleksandro Gnžuczlo, 25 et.

Historlje gražios Katrukos Ir jos wvsoki
„ „ „ atsytykimaj 10 et.

Historlje apie gražų Magelona, dnktery karalans 
isz Neapolo Ir aplerPetra karėj wi 40 et. 

Hlstorljelsz lajko Francuzkos wajnos
„ „ „ Afrikoj 30 et.

Istorija Septynių Mokintojų Ir
Lietuvio Sapnas 50c. 

Jnrgis Mlloslawskis „ ; ,, 80 et.
Juozapas Koniuezewskia arba kankinimas

Unljotu po vvaidže maskolaua 50 et. 
Konstytucyje del darbininku „ 10 et.
Namelis pustelnlko paraszytaa del pujklu

„ „ „ Lletuwnlku 75 et.
Nedorybes Rymo Ciesorių, historlje isz lajko

„ ,, ponawojlmo Nerono 80 et.
Pujkus apraszymaj tikru atsytikimn Isz

,, „ czesu wajnos 1863 motu 40 et.
Prawadnikas angelskoa kalbos neabdar. $1,00

',, „ „ atidarytas $1,25.
Pujkus apraszymas apie Lietuvą ,, $l,oo. 
Klnalda Rinaldlnas „ ,, „ $1,50 et.
Senowes apraszymas apie Duktery

,, ,, Pilypo Karejwio 50 et.
Sumyszymas arba bajme tūry dydeles akis 
Tykra tejsybe isz Suwalku gubernijos 15 et. 
Szwlesa Dlewo „ „ ,, „ 65 et.
Titkns Persų Karalius, ,, „ 25 et.
Uftsystanawik ant to geraj >. 50 et.
VVltasir Korynna historlje Isz lajko persekiojimo 

Bažnyczios S. per Deoklecljana 95 et.
e

......-1-!"'^

Vyrai! vyrai!
Kurie norite gautie kataloge lie

tu viszkų knįgų ir parsisiųsdinti sav 
laikraszczius ir knįgas isz Tilžės, tai 
raszykite ir pinįgus siųskite pas Mo
tiejų Noveskį, o greieziausiai aptu
rėsite, ne taip kaip kurie yra siuntę 
pas vokieczius, 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.
TILŽĖJ E-TILSIT

Goldschmiede str. 8 GERMANY.

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 10531 

pus Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa, kasztuja $loo.

JTolin TML CJacrr
Patronas (advokatas) provų. Oflisai:

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

Genuine Elgin Walch

Kiekvienam, kuris prisius iszkirpląe szitą 
Apgarsinimą sn savo vardu pravarde ir pilnu 
adreesu, apturės auksinį dzlegorėl|, tok| gerą kaip
14-tos prabos ozysto AUKSO betdaug 
DKUTESNl su geriausiais ELGIN V1DVKIA1S, 
be raktelio užsukamas, dailei iszmarg|tas ir gerai 
laiką užlaikantis.

Gvarantavojamas ant 20 metų.
Dykai Expreaa'ii dėl persitikrinimo. Ir jeigu 

pasidabos tadą užmokėk 11.50c. ant Kxpress'o ir 
bus tavo, o jeigu ne patiks tai be jokių tavo kasz- 
tų bus sugrąžytas, mes užmokame kasztus.

Prisiusi: 50 centų už $3.oo, vertės ienciugėl| 
kuris yra prltaik|tas prie dziegorėllo. siųsdamas 
plnjgus siųsk, reglstravotoj’ gromatoj' paczto, 
arba Express money order. Ir paraszyk mum 
kokį dzlegorėlį nori, vyrlszką ar moteriszką, ar 
adarą ar uždaromą? Adressas szloks:

Red Star Watch Co.
21 Quincy Str., CHICAGO, III.

? 12 — 21, 93.
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Nevienas laiszkas atėjo į „Vieny
bės” redakciją su užklausymu’ apie 
„drukavojamą” masziną. Pakakin
dami savo tautieozių praszymus 
„Vienybės” iszleistuvė padarė sutar- 
‘isu The Crandall Machine Co.,

Kuri tai kompanija apsiėmė padary
ti dėl savo Typk-Writkr Cilinderį 
su lietuviszku alfabetu pagal naują 
raszliavą. Norintis turėti „drukavo
jamą” masziną geriausio fasono, ku
ri kasztuja 50 dolerių, tesikreipia į 
mus REDAKCIJĄ, arba į fabriką 
tų maszinų, kurio adrossas:

The CRANDALL MACHINE CO.,
Groton, N. Y., U. S.




