
keli į krūvą, 
iu būdu galė

lietuvių

Dejūjame, mes amerikie- 
ežiai, žiūrėdami su szirdies 
skausmu į lietuvius Ameriko
je gimusius, jog jie, perimti 
nū patmažūmenės svetimtau- 
tiszka dvasia, žūsta amžinai 
dėl tėvynės, dėl lietuviszkos 
tautos. Suėję 
teiraujamės,, kok 
tume užbėgti pragaisztei ežio- 
nyksztės jaunutės 
gentkartės. Pripažįstame, jog 
mokslainės lietuviszkos, pa
keltas iki mokslo laipsniui pra
dinių randavų mbkslainių, ga 
lėtų geriausiai tą dalyką at
likti. Bet dėl į rengimo tokių 
mokei ainių mums dar stokūja 
medegiszkų spėkų (sylų). 
Dvasiszkų gautume isz Lietu
vos kiek reikiant. Berods 
jau turime prie bažnyczių ke
letą mokslainių, ąle kas isz to, 
kad jose lietuvaicziai tik skai
tyti, raszyti ir dą kito ko bis- 
kį neiszmokstą. Vaikai, lan
kę tokias mokslai nes, negali 
niekur pasirodyti, todėlgi ir 
tėvai, kurie nori, kad jų vai
kai apsipažintų sistematiszkai 
nors su elimentais mokslo, jūs 
į tokias iszkalas arba visai ne 
leidžia asba leidę žiemą kitą, 
siunezia į rando mokslai nes, 
kame, jei jie ir buvo lietuvys
tės dvasia užkrėsti, veikiai ji 
jūse, varoma stipresne, isznyka
ta. Sakiau; jei tie vaikai įgavo 
liet, mokslainėje kiek lietu- 
viszkumo, nės, žinia, jei nori 
kam ką dūti, turi netik tą 
pats turėti, bet ir mokėti 
dūti, ypacz mokslo dalykūse. 
Paklauskime, ar visi musų 
vaikuczių propesoriai, gūdotini 
dudoriai, yra patrijotai bei 
nors geri tėvynainiai? labai 
abėjotina. Dūkiin sav, kad 
jie myli tėvynę ir numano 
apie patrijotizmą, bet argi ga
li jie mažiems vaikucziams 
įpilti tą tėvynės meilę ir pa- 
dūti aiszkią numanę apie tė
vynės pridermes, 
vienas žmogus 
Mislijų, kad ne.

kurias kiek- 
turi pildyti?

Dėl to da

lyko reikia žmogaus, jei ne- 
augsžtai mokinto, tai nors vi- 
dutiniszkai apszviesto, turin- 
ežio gabumą sznekėti su ma- 
žiueziais; turi būti ant jų 
(vaikų) įtekmingas, t. y., idant 
jo žodžių vaikai klausytų su 
atyda, jiems tikėtų ir jais 
brangįtų. Dudorių gi žodžiai 
pas vaikus to neturi.

Kiti sako, kad tėvai patys 
namieje įkvėptų savo vaikams 

Itėvyniszką dvasią. Tai vėl 
yra labai sunku ir pagaliaus 
negalima, nės tėvai yra tau
kiausiai biedni žmonės ir rupi 
jiems dūnos kąsnis, o ne vai
kų patri jotizmas; antra, jie yra 
daugiausiai visai tamsus žmo 
nės, kogi isz jų norėti!

Man ding, kad lengviausia 
ir pigiausia būdas dėl sužadi
nimo ir sudrutinimo musų vai- 
kūse tėvyniszkumo yra įtaisy
mas visur, kur yra vaikų, vai
kų patrijotiszkų draugysezių, 
kurios butų pavestos atšaka n- 
ežioms žmogystomis. Vaikai 
yra didei įtemingi ir ką jie 
pamato, iszgirsta ir supranta, 
jūmi liūsai ir noringai persi
ima, tas pasilieka jūse ant vi
sados. Todėlgi vaikų patri- 
jotiszkos draugystės, kurių vai
kai—sąnariai nesziotų patri jo- 
tiszkus ženklus, ant susirinki
mų turėtų visi lietu viszkai 
sznekėti, butų jiems laikomos 
vaikiszkos tėvynis^kos szrmk- 
tos ir kalbos; butų jiems da
romi baliai bei vaikiszki pa
silinksminimai; turėtų savo 
parodas po miestą ir t. t. Ži
nia, tą visą reikėtų jiems isz- 
aiszkinti į pusę tėvynės mei
lės. Kokia tai įspaudą ir į- 
tekinę tas visas ant jų darytų. 
Vaikai, iszbuvę du tris metus 
tokioje draugystėje, galima 
sakyti, kad neiszsižadės savo 
tėvynės, bet bus tvirtais lietu
viais ir laikys sav už garbę 
tokiais esą. Toki vaikai, pri
pratę nū mažumės prie drau
gystės, nebeklaidžios pavie
niais, bet per amžių prigulės 
nors prie vienos lietuviszkos 
draugystės. Prie tokių drau

gysczių prigulintiejie vaikai, 
apart tėvynės meilės, įgautų 
kitų gerų į tapatybių, kiekvie
nam žmogui reikalingų. 
Tadgi, neįstengdami dar įtai
syti kitų įrėdnių dėl užlaiky
mo musų vaikuczių nū isztau- 
timo, griebkimės už to leng
viausio ir labai tame dalyke 
naudingo pragumo, uždėdami 
vaikų patrijotiszkas draugys
tes. 
-------- -------------------------

Isz Lietuvos.
— Tilžė. Czia subatoms ir 

seredoms yra turgai žuvė*. 
Reikia tada matyti, kokia czia 
daugybę žuvės priveža, ypacz 
rudenyje. Diktą lydeką nū 
rankos ilgumo, gali už pu
santros markės nupirkti. 
Ateina czia keliolika botų 
vienų stintų (smulkių žuve
lių) kurias biedni žmonės val
go, o kaipo smirsta, tai kiau
les peni. Tada czia su kubi
lais szmotas žmonių privažiu- 
ja ir už stintų kartį moka po 
5 markes. Sako, kad jas 
kiaules baisiai ėda ir tunka.— 
Žąsys pradėjo brangy n eiti. 
Už gyvų žąsų svarą moka po 
31 feningį, o ant sztukos net po 
dolerį. Parszas nū diejų pū
dų vogos 10 dolerių (30 mar
kių) kasztūja.

— „Mokslo draugi/stė“ Prū
sėse pradėjo dabar sapnų knį- 
gėlės dėl žmonių apszvietimo 
(?) Bitenūse spausti.

— Katalikams dabar labai 
t 

reikia Naujo testamento. Jo 
negaudami, pradėjo Prusūse 
naujį testamentą liuteriszką 
pirkinėti. Gerai butų, kad 
jau ir maldaknįges pagal nau- ■ 
ją raszybą su č ir s pradėtų 
spaudinti. Yra jau datirta,' 
kad dėl žmonių yra net leng- i 
viau naują raszybą skaityti.

Kaip dabar daugel lietuviai 
knįgų reikalauna, tai galite 
isz to numanyti, kad vieną ne- 
dėlę pas Mauderodę Tilžėje 
kontrabantnįkai pirko knįgų 

už 1,500 markių. Visokios 
maldaknįgės yra steroti pi rūtos 
ir tos be n natoj i mo spaudžia 
po 24,000 egzempliorių ir 
daugiau ant karto. Kitos 
dvasiszkos knįgos spaudžia
mos po 5,000 egzempliorių; 
kaipo tai: „Tiesos žodžiai“. 
Pas Szenkę „Nekaltybė“ ir 
„Girtybė“ spaudi narnos po 
5,000 egzempliolių. Spaus
tuvės tada sustoja, kada po- 
pieros netenka; aną pravady- 
ja nū Dancigo ir Leipcigo. 
Kartais rankraszcziai turi 
laukti kėlės nedėles ant po- 
pieros. l)rukoriai ir iszdavė- 
jai, matydami, kad Ii etų v isz- 
ki rankraszcziai jiems užsimo
ka, pradėjo anūs pirkinėti ar
ba davinėti egzemplioriais. 
Iszdavinėti lietuviszkas knį- 
gas savo -kasat u neapsimoka, 
nes jeigu kas kokią knįgą 
spaudįtų, sulygęs su drukoriu 
kiek -tukstanczių egzemplio
rių, tai aus drukorius, turė*. 
damas jau sustatytas literas, 
atmusza sav antrą tiek ir, lyg 
dykai tūs egzempliorius gavęs, 
veda su iszdavėju, kuris jam 
piuįgus užmokėjo, konkuren
ciją.

Nors dabar rudens vėlus 
laikas yra, vienok choleros 
baisybė platintis pradėjo ne
tiktai po Didžiąją, betirpo- 
Mažąją (prūsų) Lietuvą. 
Kaune baisi cholera esanti. 
Isz ten du žydu į Staropolį 
nuvažiavo ir ten cholera pa
simirė. Visur vėl pradėjo 
karbolį laistyti, kuris smirda 
lyg padūkęs, Tilžėje yra visur 
iszlipyti vokiszki apgarsini
mai apie pasisaugojimą nū 
choleros. Liepta visur tiktai 
virintą vandenį gerti. Sztai 
dabar Tilžėje 7 vaikai susir
go, isz kurių 5 mirė. Musėt 
grabai vėl pabrangs, ir speku
liantai ant to pclbys. Neku
riu susirgo nu gėry m o isz Ne
muno vandens. Tilžėje dak
tarai suvažiavo, idant dėl cho
leros nustabdymo pasirodavoti.

-- ----------- *

— Kontrabantnįkai kurie



Vienybe
į Tilžę dėl lietuviszkų knįgų 
pirkimo ateina labai dėjūja, 
kad kunįgai lenkai jiems di
delius trusjdinimus dirba, netO 
neprieteliams nurodydami vi
sus takus, kur knįgos eina ir 
kur yra. Sztai Szilave.szįmet 
dideli kratymai buvo. Maž
ne visus namus per Szilinės 
atlaidus (atpuskus) iszkratė. 
Kunįgai lenkai pradėjo draus
ti kupcziavimą su lietuviszko- 
mis knįgomis. Net už „Ap
žvalgą“ kuri yra dvasiszku 
katalikiszku laikraszcziu, 
szaukti pradėjo. Kam, sako 
reikia tų iszraislų praszczio- 
kams; kurių pirma niekados 
nebuvo ir nereikėjo. Kunį
gai lenkai pradėjo ant spa- 
viednės nedūti iszriszimo (?!) 
tiems, kurie „Apžvalgą“ skai
to. Taigi tie pradėjo eiti 
spaviedės prie kunįgų lietu
vių ir tie liepia, dėl paplatini
mo, už pakutą (?) aną skaityti. 
Mat, lefikai mato, kad lietu
vystė kyla, taigi drauge su 
maskoliais pradeda mus spaus
ti. Lenkai kunįgai szaukia, 
kam tai reikia „Szaltinį“ isz- 
taisyti, jeigu buvo ,?Jezus‘o 
Kristus‘o“; kam padarė „Jė
zaus Kristaus“,kam isz„Pone“, 
padarė „Vieszpati“ ir už pa- 
<kasavojimą kitų lenkiszkų žo
džių isz lietuviszkų maldak- 
nįgių. Mat, jie džiaugės, kad 
pirma lietuviszka kalba buvo 
arcziau prie lenkiszkos kal
bos, ir žmonės gal butų grei- 
cziau į lenkus iszvirtę, o da 
bar, mat, pradėjo knįgas pa
gal kokių ten gramatikų ir 
iezmislų „mužikų kalbą“ tai
syti, kam to reikia tamsam 
žmogui, be ne jis iszmanąs?! 
Nors tas „Szaltinis“ perėjo 
per Popiežiaus cenzūrą Komo
je (Ryme), vienok lenkai ku
nįgai nenori to pripažinti. 
Liepia jieszkoti knįgų senovės 
iszdavimo, kurių dabar nėra. 
Netiktai, kad reikia mums 
kovoti su maskoliais, lenkais, 
bet ir su lenkų kunįgais!

— Szilave keli palicistai ir 

žandarai visur kratė, lietuvisz
kų knįgų jieszkodami. Pali- 
cija žmones daužė, o tie kvai
liai žiurėjo. Buvo tai taip: 
pradėjo karabelnįkus (szkap- 
liernįkus) prie bažnyczczios 
kratyti, o žmonės apstojo žiū
rėti. Taigi szimtus žmonių 
pradėjo palicijantas daužyti 
už tai, kad jie žiuri. Žinoma, 
kad dėl muszimo iszsižiojėlius 
rinko. Szkapliernįkas per 
savo szetro drobes iszmetė 
knįgas, o publika pagavo ir 
iszpesziojo, o po revizijos vėl 
atgal atidavė.

— Kad ateina karaliaus 
diena Maskolijoje, tai su pri
vertimu liepia po miestus ant 
langų žvakes degioti, ant uly- 
ežių lajų liampose degti, isz- 
kaiszo karūnas ir kitas kome
dijas dirba, varo vaikus į 
cerkves ir t. t. Kiek, tos die
nos kasztūja, tai kiek tiktai 
yra karalystėje bienujų gali
ma butų iszmaitinti.

— Prususe karaliaus die
nos laike, tiktai ant valdžios 
namų, sudų karūnas iszkaiszo, 
o žmįpnes prie apeigos nespi
ria, kaip kas nori. Galima 
girdėti, kaip suėję pas kokį 
sudžią urednįkai, uždainūja 
vokiszkas patrijotiszkas dai
nas ir t. t.

— Susitikau su sąnariais 
kontrabantnįkų draugystės, 
kurie pristato lietuviszkas 
knįgas dėl dviejų tiktai Lietu 
voje pavietų, tų kur tai prasti 
žmonės ir bajorai prie lietu
vystės prisideda. Taigi tie 
vyrai pasakoja, kad po savo 
adresais isz užrubežio groma- 
tų ne gali apturėti, nės pali- 
cija anūs plėsz, skaito ir neati- 
dūda. Taip tai darosi Re- 
siainiūse, nū kurios pusės knį 
gos varomos yra. Pėszczius 
su neszuliais po daugel vietų 
pradėjo kratyti, per tat knį- 
gos, laikraszcziai po visokiais 
pavidalais yra vežamos.

Toji kompanija verezia ka
pitalą nū. 3,000 rublių ir per

tris nedėlios lanko Prusus dėl 
lietuviszkų dalykų pirkimo. 
Sako, kad per tūs metus dau
giau lietuvystės reikale yra 
padaryta, negu per anų de
szimts metų. Nės pernai jie 
turėjo dėl liet, laikrrszczių 
200 skaitytojų, o szįmet 500. 
Lietuviai skaitydami pradeda 
isz miego pabusti ir smarkes
niais tapti.

— lAetaviszkos pacztos su 
knįgomis lyg kokios szventės 
laukia ir tą gerą nil kontra
bantnįkų naujieną isz džiaugs
mo net su aszaromis akyse 
prijima. Aname kraszte di
delė vienybė darosi ir per tat 
žmonės drąsumą ir smarkumą 
įgyja. Pažinę isz rasztų savo 
padėjimą, spaudimą, tikėjimo 
varginimą, vis didesnę turi 
prie maskolių dabartinios val
džios neapikanta. Kontra 
bantnįkus kaip didžiausius 
draugus prijima, jų rasztus 
kavoja ir platinti padeda. 
Sziokiu budu reikalas taip 
platinasi, kad nepaspėjo knį
gų vėžti. Sako, kad szįmet 
su rubežiumi didelė laimė bu
vo, kad deszimts metų lietu
vių krutėjimo didelę viltį ant 
ateinanezio laiko dūda.

— Pirma lietuviai, isz ka- 
rumenės pagrįžę, su savo mos- 
kolyste girdavosi, bet dabar 
savo padėjimą supratę, ant vi 
šoko maskoliszko spjaudyti 
pradėjo, net po miestus tas 
kilimas pradeda znaimyn eiti.

— Nors „Apžvalga“ smar
kiai raszo, bet mažiau turi ge
rų žinių, per tat labjau svie
tas pradėjo prie „Ukinįko“ 
kibti, tūm labjau, kad ten 
ir gražus priedai atsiranda.

o______
— „Genių dėdė“ baisiai 

žmonėms tinka, ir tą knįgelę 
su pasimėgimu skaito.

— „Pleputė“ Szaulių pa 
viete turi tiktai deszimts skai
tytojų. Gaila (?) kad žmo
nės ne moka suprasti tą lietu-

viszką „Kladerdacza“ arba 
geriaus paszkviliu ant tūlų 
žmogysezių jos bedieviszkai 

' nūmonei nepritaranezių. Su 
tūmi laikraszcziu nieks pole
mikos neveda, nės bijo, kad 
pajudinus didelė smarvė ne
pasidarytų, lyg nū „Saulės“,

— „Panevėžio ir Aukmer- 
gės paviete suėmė pirm pen
kių nedėlių 30, kaip sako, so- 
eijalistų isz bajorų ir miesz- 
czionių. Jie dabar yra Pane
vėžio kalinyje ir i vedami isz- 
tyrinėjimai. Jų tarpe atsi
randa ir mergina Szvoinickai- 
te, duktė kotelio užlaikytojo. 
Isz tų 12, matė Panevėžyje isz 
kalinio pas isztyrinėtoją varo
mus. Musėtne didelias kai- 
ežias atranda, kad vienu kar
tu į Siberiją ar Petropilę ne- 
grūdo. Toliau matysim, kas 
isz to iszeis. Buvo jau peli
kes nedėles pirmiau kalbama, 
kad anūs maskoliai ims, nės 
jau sznipinėjo.

44.

— Zsz Dzūkijos szįmet už- 
derėjimas bulvių (ropuezių) 
buvo menkas; gavo, abelnai 
imant, tik 3$, retai kur 4%. 
Sodūse ant medžių taipgi ma
žai vaisių ir tie pats nuezirę. 
Žieminius javus, ypacziaL 
angszcziaus pasėtus, daugelije 
vietų iszkirto kirmėlės. Iki 
16 dienai Spalinio buvo pui
kus oras, bet nū tos dienos 
bepaliovos lija.

Jau ir czionais pradeda 
krutėti lietuvystė: yra keletas 
(rodos tai nedaug) platįtojų 
lietuviszkų knįgų, per kurių 
rankas pateko į tarpą žmonių 
nemažai lietuviszkų knįgų, 
taip kad vietomis pats žmonės 
pamėginę skaitymo, troszkau- 
ja ir jieszko jo. Kiti prade
da rankioti lietuviszkas dai
nas, priežodžius, patari esu r t. 
t. Abelnai ir czionai diena 
nū dienos danginos pasekėjai 
idėjos lietuvystės. '

Kaip niekur nerandam gry
nos mėsos be kaulo, taip ir be

o
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liūdnų dalykų negalima apsei- 
ti. Visoj4 Lietuvoj4, o la- 
bjausiai czionais, yra daug 
dvarponių — lenkų, prieszin- 
gų kilimui lietuviszkos dva
sios; kiti scepti^zkai ant lietu
vystės žiuri, nesidžiaugdami, 
nė nusimįdami isz jos kilimo, 
rupįdamies vien tik, kur ir 
kaip daugiausiai pinįgėlių su
griebt. Toki isz jų nelabai 
žiuri kokiu budu jų sustvers, 
ot, jaib tik sugriebia kur. 
Žinomi yra žydai, kaipo pinį- 
gų dėdės, tai-gi toki dvarpo
niai prie jų ir gretinasi, kad 
pasidalyti su jais iszplėsztą 
nū vargdienių skatiku. Žy 
dus varo isz kaimų nū ukinį- 
kų lauko, ot, czionais atsiran- 

žinomą vagių

(Įa proga dvarponiui pelnyti 
nū žydo, nės ant dvaro lauko 
žydams yra daleista gyventi.

Tarp kitų panaszių dvarpo
nių yra toksai ir Muszynski‘8, 
valdytojas Metelių dvaro, ke
lių palivarkėlių ir kelių ažerų, 
tarp kitų ir Dusios. Rodos 
turint tiek turto užtektų vie
nam žmogui. Bet kur ežia 
iszkęsi neėmęs, kad ir nū va
gies (o juk už vogtus daigtus 
daugiausiai pelnosi), jaib su 
griebi.

Ant kryžkelių netoli nū Ba- 
runų kryžių stovi senas namas 
p. Muszynski‘0, į kurį jis lei
do gyventi Betiiomkę, visiems 
aplinkiniams
vadą — žydą, kurį randas bu
vo iszvijęs isz kaimo Senėnų 
(Seirijų pav.). Tas žydas, 
negana to, kad be patento 
szinkūdamas, cziulbia isz žmo
nių skatiką, niekaip negali 
pamirszti savo amato: po se- 
noviai kas naktis maino ark
lius, žinoma kitų pavogtus.
- Ponas apie tai negali neži
noti, o vienoku laiko tokį bai
sų žydą. Aplinkiniai gyven
tojai — ukinįkai taip-gi nesi
rūpina, kaip jį prakreipt. 
Paklausus jų, kodėl jie nepra- 
nesza valdžiai apie to Benio ni
kės darbus, atsako: „Oi kų 
jai praneszi, kad ji arszesnė 
vagilka UŽ szitūs žydus; o kad 

ir praneszi, tai kas bus? Pa
kol prova bus, tai žydas ir su 
žibįs ir dar paskutinius ark
lius pavogs44.

— Apie Senapilę tūm tar
pu pasiszvaistė cholera. Ne
gana to, kad mieste numirė 
du ateiviai žydai, ji pasirodė 
ir kaime, būtent Mokolūse 
(Szunskų gm.). Pirmutinei, 
o tikimės kad ir paskutinei, 
jos auka krito ukinįkas Au 
gustas Osylius. Nedėlioj4 22 
Spalinio parėjo namon svei
kas, tik užsigėręs; tą paezią 
nedėlios naktį apsirgo, o czet- 
verge 26 Spalinio numirė ir 
tapo palaidotas ant senovės 
Mokolų kapinių, ant kurių 
jaunesniejie nė nepamena, kad 
ką butų (kavoję) laidoję. Tą 
paezią czetvergo dieną apsir 
go cholera du sūnūs mirusio 
taja baisia liga Osyliaus. 
Vienas, jaunesnysis, tūjaus 
pasveiko, o kitas, vyresnysis, 
baisiai sunkiai buvo apsirgęs, 
bet dabar pelengvėjo ir yra 
viltis, kad pasveiks. Dau- 
giaus atsitikimų choleros ne
girdėt, nės baisiai saugoja, 
kad ji nesiplatįtų toliaus. 
Osyliaus namus lyg daryte už
darė, pastatė vartaunįkus, kad 
jie nieko neleistų nė iszeiti, nė 
įeiti. Prie ligonių nieko ne
leidžia, tik feldszeriai daboja. 
Tai gi prie tokio atsargumo 
yra viltis, kad nuslopįs chole
rą, o tai da labjaus, kad arti
nasi jau szalcziai; tik tiek, 
kad rudū, lyg tyczia, yra szil 
tas.

Labjausiai žmonėms įsidėjo 
į atmintį laidojimas Osyliaus: 
nepraustą, susiterszusį įdėjo į 
iszsmalūtą grabą, o paskui į 
vežimą, ir vežikas laikydamas 
vadeles už pats galo, sukda
masis priesz vėją, nuvežė į ka 
pines, o žmonės isztolo ėjo 
paskui, isz nusistebėjimo ir 
gailesezio užmirszę ir giedoti. 
Atvežę ant kapinių įvertė į 
dūbę, užkasė ir ten pat ant 
vietos sudegino sziaudus, ant 
kurių buvo grabas, Da ir 

sziądien vieni kitiemi be galo 
pasakoja, kaip tai koktu ma
tyti tokias laidotuves, arba 
apie jas atsimįti. Visi la
bjaus bijosi tokių laidotuvių, 
nė kaip paezios choleros, kad 
žmogų, sako, tu r iszvežti kaip 
mėszlų kruvutę, o užkasti ar- 
sziaus kaip gyvulį.

Isz kitų ligų czionais da vis 
retkareziais atsitinką dezinte- 
rija. Bulvės užderė 
sur vienodai: vieni 

rubliu

o ne vi
ii žsi vertė 

jomis pilnas kamaras, kitų 
baisiai supuvo. Rugius szilti 
lietus dailiai pataisė, visur su
dygo tankiai ii; puikiai žaliū 
ja. Turgus vis žemas, įpa 
ežiai ant rugių; gerinus moka 
už miežius, nės po į
už puskartį, o už genesnius da 
ir branginus./

Neperseniai sugavo Senapi- 
lėj4 žydą — kontrabantnįką 
su arbata, apakai niai važi lo
jantį per miestą su karetką, 
apkamszyta pakais arbatos. 
Tūjaus nuvarė su arkliais ant 
tamožnės.

J. Vėžys.

— Isz liauno. Nū szio 
mokslinio meto pradžios prie 
daugelio ukinįkų mokslinįczių 
įsteigs knygynus skaityti mo
kintiniams ir aplinkiniams 
žmonėms. Užmanymas szitas 
priguli gubernatoriui ir mok 
slinyczių direktoriui. Ant 
nupirkimo knįgų lieps sudėti 
kiekvienai valstijai (tų vals
tijų Kauno rėdyboje yra 145) 
po 10 rub. — pasidarys 1,450 
rub. Tokiu budu lietuviai 
neva uždyką, bet isztikro už 
savo pinįgus, galės skaityti 
gudiszkas knįgas ir garbinti 
gudų geradėjystes.

Užlaikymas pradinių moks- 
linyczių, neskaitant miestinių, 
kasztūja 78,000 rub. per me
tus. Kiek tai žmonės turi 
kasmetas sudėti pinįgų, už ku 
riūs valdžia jūs nori paversti 

!į gudus!
Nū szio mokslinio meto 

pradžios įvestas taps visose 
j mokslinycziose mokslas karisz- 

kos gimnastikos (r. y. vaisko 
mustarai). Nekuriose moks- 
linynycziose pradės iszguldinė- 
ti daržinįkystės mokslus: bus 
tam tyczia įsteigti ir sodai 
prie mokslinįczių. Per vaka- 
cijas keletą mokintojų iszsiun- 
tė į Hory-Horki — ap-upažin- 
ti daržų apdirbimu.

— Nauji geležinkeliai Lie
tuvoje. Padėtas yra projek
tas nuvesti geležinkelius: nū 
Szventėnų per Lintupį, Adu- 
tiszkį, Postąvą, Danilavyczius, 
Osipo-Hrudek iki vietai Giu- 
bokije — 120 verstų, Vilniaus 
gubernėje. Toliaus: nū sta
cijos Parlecziaus iki Draski- 
nįkų — 18 verstų, Gardino 
rėdybos. Ant galo: nū staci
jos jtfažėftių per Aigirdžius, 
Pievėnus, Terkszlius iki Tel- 
szių — 40 verstų — Kauno 
rėdybos.

— Lietuviszka spauda gu- 
diszkuse laikraszcziuse. Su 
Džiaugsmu- galiu praneszti 
jog uždraudimas lietuviszkos 
spaudos pradeda rasti prie- 
szinįkus gudlsizkūse laikras? 
cziūse.' Taip „Russkajt 
Žizn“ 60 ame numeryje patal
pino straipsnį ,,Lietu viszkf 
kalba ir gudiszkas szriflas“ 
kuriame darodo, jog uždrau 
dimas lotyniszko szrifto pra 
platinimo tiktai neapykanb 
priesz gudus, o neatneszė jo
kios valdžiai naudos. Nese 
niai vėl „Novoje V remia4 
pranesza, jog nūlatai dar vi; 
platinasi iszeivystė tarp lietu 
vių. Iszrodydamos tos iszeivye 
tės priežastis, laikrasztis tas ka 
tegorlszkai sako, jog joki vai 
džios įstatymai nepergalės is: 
ei vystės; lietuvius galėtų si 
laikyti tiktai pakėlimas vieti 
nės žemdarbystės ir praplati 
nimas tarp žmonių apezviet 
m o, ko galima butų lengvi ai 
si^i dasiekti, iszdūdant lieti 
viszką laikrasztį, ko nedale 
džia ukazas 1864 m. „Dale 
dimas“ spaudinti lietuviszk 
lotynisz komis raidėmis ai



3,200,000 bul-

po tiesei sodą

Kąga- 
paro- 

Priesz

nycziose skamba varpai, daro | mukai 
balius, gieda, dainūja ir viso 
kiais balsais iszreiszkia savo

t

linksmybę.

katalikai, bet stacziatikiai. 
Gimnazijoje tarp kitų mokslų 
iszguldo vieszpatystės tiesas 
ir politiszką ekonomiją.

mirkoje, sako, pakeltų lietu- 
višzką apszvietimą ir pagim
dytų rasztenybę, prilinkusią 
valdžiai; lietuviai, sako to
liams, perstotų skaitę prieszin- 
gus valdžiai prusiszkus ir 
amerikiszkus laikraszczius.

— Isz Lietuvos Kauno 
gubernijos. Lietuviai pra
dėjo isz Amerikos grįžti į 
tėvynę: parėjusiejie sako kad 
ten Amerikoje, užsidarė fab
rikai. Daugel isz pasirengu
sių iszeiti į užmarį, iszgirdę tą, 
sparnus nuleido ir vėl sutupė 
ant vietos. — Isz priežasties 
szlapumo rudens ukinįkai 
daug kur mažai pasėjo žiemiu 
nių javų, dėlto pavasaryje tu
rės daug darbo ir su sėkla bus 
nevienam sunku. Kad musų 

' broliai vargdieniai pažiūrės 
linksmesne akelia? kad apstos 
nykti jų skambios, linksmios 
dainelės?!

— „Baltijos Westnesis(i. 
Raszo: Kauno gubernatorius 
padavęs užmanymą Ministrui 
Apszvietimo, idant lietuvius 
pabaigusius taip vadinamą 
žmonių szkalą lyg 16 metų, 
vėl kasmets imtų į szkalą ant 
2 lig 6 nedėlių dėl persimo 
kinimo. Russkaja Žijzn' ra 
szo, kad Ministerija tą dalyką 
greitai paimsint ant apsvars
tymo. Niekas kitas czionai 
nesigirdžia, kaip tik taižvėrisz- 
kas szaųksmas: praryt-Hetu- 
vius, nedūt jiems gyvenimo. 
Wocztoby tonistalo obrusit 
litowcevv! Tacziaus, , jeigu 
mes nemiegosime, nepergalės 
sziaurės tamsybė nuvargintų 
lietuvių.

Isz Kitur.
— Isz Rymo. Szv. Tėvo 

laikrasztis ,,La Gerarchia Cat- 
tolica“ padūda žinias, kiek 
pasididino katalikiszka Baž- 
nyczia, vieszpataujant Leonui 
XIII (per 14 paskutinių me
tų). Pasirodo, kad Leonui 
XIII visiszkai pritinka var-

das praplatytojaus Bažny- 
ežios: per tą 14 metų įsteigta 
tapo 1 patrijarkija, 26 arei- 
vyskupystės, 77 vyskupystės, 
1 apasztaliszka delegatura, 47 
apasztaliszki vikarijatai ir 18 
apasztaliszkų prefektūrų. 
Sziądien katalikiszka Bažny- 
ežia skaito 14 patrijarkų, isz 
kurių 8 lotyniszki ir 5 ryti
niai. Vienoje Antijochijoje 
yra 4 patrijarkai: melkitų, 
maronitų, syrieczių ir lotynų. 
Europoje yra 2 patrijarkai: 
Lissabone, Venecijoje, kur 
pernesztas tapo isz Akvilėjos 
ir Stambule. Afrikoje yra 
1 patrijarkas — Aleksandri- 

s joje; kiti visi Azijoje. Di
džiausią svarbą turi Jeruzo- 
limos patrijarka. Arcivysku- 
pysezių iszviso yra 189, iszku- 
rių lotyniszkų 171 ir 18 ryti
nių (armėnų, graikų — rumu
nų, rusų, melkitų, syrieczių, 
maronitų, chaldėjų). Vysku- 
pysezių lotyniszkų 708, ryti
nių 53. Tokiu budu kardi
nolų, patrijarkų, arcivyskupų 
ir vyskupų yra iszviso 1,054., 
Katalikų-gi yra maž^daug 
215,000,000.

— Isz Bulgarijos. 
Ii padaryti liūsa tauta, 
do mums Bulgarija. 
1874 metus nebuvo 
mokslinyczių: skaityti galima 
buvo iszmokti tiktai kliosz- 
toriuje arba nū keleto mokin- 
tesnių. Tikt pirm 20 metų, 
jaunoji Bulgarų genaracija 
pradėjo įsteigti mokslinyczias|draugai didei džiaugiasi; baž- 
dėl apszvietimo tautos ir dėl 
iszsiliūsavimo nū Turkų jun 
go. Sziądien 
garų (ne ką daugiaus kaip 
lietuvių) turi: 4,200 pradinių 
mokslinyczių, 186 miestines, 
3 klasiszkas gimnazijas, 7 rea- 
liszkas, 11 moteriszkų gimna
zijų, 6 pedagogiszkus insti
tutus, 1 prekystės akademiją, 
2 žemdarbystės, 1 moksliny- 
ežią fabrikacijos vyno ir 11 
universitetą. Daugybę moks
linyczių, ypacz moteriszkų, už
laiko katalikiszki zokonįkai ir 
zokonįkės, nors bulgarai ne |dyti permananęziais dalyką,

Darbininkai pergalėjo l
london^as, 17 Lapkriczio.
Žinoma yra asztri darbinį 

kų kova, pakilusi 28 d. Liepos 
m., su kasyklių locninįkais, 
kurie norėjo nuraažįti darbo 
mokestį. Darbinįkai, maty
dami tokią skriaudą, ipetė 
darbą bei sustraikavo. Ka
pitalistai, vieszpaczai kasyklų, 
nelabai nusiminė iszgirdę apie 
tai, nės mislijo, kad szimtai 
tukstanezių darbinįkų negalės 
ilgai isztrivoti bedarbo. - Bet 
apsivylė. Darbinįkai stipriai 
susiriszę, broliszkai szelpė 
viens kitą skatiku ir tokiu 
budu nors siubūdami, daug 
vargo ir bado iszkentėję, pri
vertė savo darbo davėjus (pa 
gal Gladstone rodą) susitai
kinti su jais ir užganėdinti! 
jųjų reikalavimus. Taip, 17 
szio m., susirinko London‘e 14
darbinįkų delegatų ir 14 ka- lėkė vis ir lėkė Ii 
sykių locninįkų, ant seimo, ku-|cagah 
rio szios pasekmės (rezultatai) 
yra: 25 procentų darbinį
kams nebenumusz, bet mokės 
senąjį, mokestį iki Vasario m. 
1894 m. Po to laiko^komisija, 
susidedanti isz 14 darbinįkų, 
14 • locninįkų ir 14 nūszalinių 
žmogysežių, kėravos darbais 
ir jųjų užmokeseziais. Isz to 
pergalėjimo darbinįkai ir jųjų

— Dobraja Nadežda (Mas- 
kolijoje netoli nū ūstinio 
miesto, ant Azovskų jūrių, 
Taganrog) 13 Lap. Atrkdo 
vieną granatą, isz kurios buvo 
szaudyta laikė Krimskos ka
rės (1855 m.). Paprastai, su
sirinko gauja žingeidžių, idant 
prisistebėti radiniui. Tūli 
isz surinkusių, norėdami paro- -k M • • 1 1 1 

ėmė tyrinėti granatą. Vienas 
isz tų gudrėlių sudavė plaktu
ku per granatą, kuri tulit (tū- 
jaus) užsidegė ir, su baisia 
smarkybė sprokdama, devynis 
žmonės, aplink stovinczius, 
ant vietos užmuszė ir daugel 
taip sužeidė, jog sunku - bus 
iszgyti.

Chicaga ir jos paroda.
(papieszė M. J. .as).

Tai jau ir pasibaigė visa- 
svietinė Chicagbs paroda! 
Kas ant jos buvo — buvo, o 
kas nebuvo, tai jau nė nema
tys ten svieto stebuklų

Man teko but‘ Chicagoje ir 
matyt tūs prajovus; taigi 
klausykite, nors abelnai, 
trumpai, papasakosiu, kokią 
ta paroda padaro įspaudą. 
Pradėsiu nū pradžios.

Važevau asz į Chicagą isz 
Pensilvanijos. Kelias gana 
tolymas net nusibodo -L rei
kėjo važiūti per pusantros pa
ros, nors trūkis, kaip paszėlęs, 

pat Chi-

Pavakare, apie 8 valandą, 
jau pradėjo rodytis miestas. 
Bet kaip asz didei apsigavau! 
Mislyjau iszsyk tūj pamatysiu 
baisius rumus, puikius maga- 
zynus, ulyczias placzias, dai
lias, iszsodytas medžiais, taip 
kaip dideliūse’ Europos mies- 
tūse, o czion.. . klūnai (szan-

praszczių papraszcziausi na- 
— mediniai, o tiktai 

. Į kaip kur mūriniai; kaip kur 
koks sztorelis, kaip kur saliu- 
nae, o aplinkui kiekvieną na
melį dikeziai da matyt tusz- 
czii| lotų.

Bet mes vis važiūjam ir va- 
žiūjam. Trūkis gana tankiai 

ktoja, pasažieriai retinasi. Jū 
tolyn, jū miestas vis eina tan- 
kyn, tuszczių lotų mažiaus ir 

.namai jau geresni, bet vis da 
nėr taip, kaip asz tikėjausi.

Pravažiavom jau kėlės sta
cijas, pravažiavom isz tolo 
szvjeczentį



Lietuvininku 561
parodos, pravažiavom kelioli- 
ką ulyczių, o da vis nėr galo.

Beveik pusantros adynos 
reikėjo važiūti iki dasigavome 
prie paskutinės stacijos; o tai 
juk da tiktai miesto vidurys.

Tik-gi tur but ir didelis tas 
Chicagos miestas!
^Taip, tai yra antras, kas 

link didumo, miestas Ameri
koj*, kaip visas Užsibūdavęs, 
tai ir kas link daugumo gy- 
ventojų, bus vienas isz di
džiausiųjų miestų ant svieto, 
o da gali sakyt, tik 50 ar 60 
metų, kaip tas miestas yr‘ už
dėtas. I

Du stebuklus pamato atsi- 
lankantiejie Chicagoje, ypacz 
europiecziai: parodą ir patį 
Chicagos miestą, kurs lyg 
grybas po lietui į trupiausią 
laiką, iszdygo ant kranto 
Michigan ažero.

Kitkart, priesz szimtą metų, 
ten buvo nepraeinamos pel
kės, kur tik Indijonai įlysda- 
vo. Sako kad jie czion turė 
ję savo sodybą „Che-caųua“ 
ką reiszkia laukinis cibulis. 
Kronikose miesto randama, 
kad 1790 m. apsigyveno czion 
pirmutinis kolionistas, negras, 
vardu Jonas Point. Isz bal
tųjų apsigyveno pirmutinis 
czion prancūzas Le Mai metū- 
se 1843, negrui prasitraukus. 
Negreit da vienok po tara 
Che-caųua pradėjo kilti; per 
kėlės deszimtis metų tai buvo 
tikt žvėjų sodyba, daugiaus 
niekas. Pasakoja, kad ir da
bartės da yra Chicagoj* žmo
nių, kurie pamena kaimą Che- 
caųua, kurs tųnojo ten, kur 
dabartės guli iszsiplėtęs dide
lis, vienas isz didžiausiųjų, 
Amerikos miestų.
metūse, ten buvo da tik 30,- 
000 gyventojų ir nū tų tik 
metų Chicaga ir pradėjo pa- 
sigarsėti ir augti, taip kad į 
kelias nedėlias, sako rasztai, 
tūse metūse skaitlius gyvento
jų isz 30,0C0 ant 112,000 pa
sikėlė*).

Apie pusiau-deszimtą jau 
—— —■

*) Kjng‘8 ĮĮapdbook ofthę Ųn.§|.
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nuvargytas, per visą naktį be
veik užmigti nebegalėjau. 
Ant atdarųjų durų užtacziau 
stalelį. Žiburį kambaryj4 ir 
negesinau per visą naktį. Tą 
sykį teisybė, nieks manęs, ne
kliudė. Kas žin, kaip but 
ėję, kad bucziau ten pabuvęs 
ilgiaus, bet asz daugiaus jau 
tam liotelyj4 nenakvojau.

Ant rytojaus susijieszkojau 
savo giminaiczius p. Varau- 
kus, kurie isz savo namų jau 
manęs ne iszleido.

Taigi pas jūsius apsyvenau 
ir su jaisiais tai tankiausiai ir 
lankiau parodą.

(Toliaus bus).

Isz litWszIfli dim AMtt
Pittston, Pa.

Gūdotinas redaktoriau!
Meldžiu patalpinti jūsų lai- 

krasztyje sziūs kelis žodelius 
apie musų miestelio lietuvius. 
Musų mieste yra pusėtinas 
skaitlius lietuvių; yra keturios 
lietuviszkos draugystės: Sz. 
Jurgio Gvardija, turinti sąna
rių 50; Sz. Kazimiero, turinti 
sąnarių apie 90; Sz. Jūzupo, 
didžiausia draugystė, turinti 
sąnarių 140, ir ketvirta, — 
Sz. Antano, nauja draugystė, 
turinti sąnarių apie 100. Isz 
to galima spręsti, jog Pittsto- 
ne yra jau daug suprantan- 
ežių lietuvių savo ir tėvynės 
reikalus. Garbė už tai mums 
broliai lietuviai! Riszkimės 
į draugystes kūdaugiausiai. 
Kokia nauda isz to, nėra rei
kalo jums kalbėti, nės patys 
žinote. Tiktai vieno dalyko, 
broliai, mums stok ū j a, beje- 
lietuviszkos muzykės. Norint 
yra orkestrą lietuviszka, bet 
isz tiek lietuvių, kaip yra 
Pittston‘e, galima susirinkti 
vyrų kokią penkioliką, kurie 
jau moka grait, nės Maskoli- 
joje, tarnaudami vaiske, buvo 
vajaunais muzikantais, taigi 
visai mažai reikėtų ir mokin
tis, o instrumentai jau yra, ba 
buvo jau banda susitvėrus, ale 
per ' nedbolumą pakriko.

buvom ant statioe (dypo).
Kaip tik spėjau iszlipti, tūj 

kaip varnai, isz visų pusių 
apstojo manę nigeriai — važ 
nyczios, siūlydamiesi manę 
nuvežti, kur norėsiu. —

Kiek reikalaujate, paklau
siau, į tokį ir tokį hotelį, kurs 
yra netoli nū parodos sodo?

Už penkis dolerius, sako, 
vežszim.

Dėkavoju, pamisliau sav, 
jūsų arkliai ne dėl manęs, ir 
pėsczias, daigtus palikęs .ant 
stacijos, leidausi prie karų.

Apsistojau hotelije „Alakm- 
bra“.

Kotelis gana puikus ir tur
tingas — turi savo saloonus, 
savo sztorus (magazynus). 
Czion tik, pamisliau sav, man 
skriaudos nepadarys, nės daug 
jau buvau girdėjęs apie va
gystes ir apiplėszimus Chica
gos hoteliūse, į kur isz viso 
svieto didžiausi vagys ir apga 
vikai ėsą suvažiavę.

Į dideles knįgas įrasziau sa
vo vardą ir man liepta eiti 
augsztyn. Vedė manę koks 
ten storas kotelio tarnas. Už- 
ėjova ant vieno gyvenamo, 
ant antro ir ant treczio. 
Tamsu karidoriai užversti 
krėslais, szienikais. Na mis- 
liju, jau isz ežia tik manę 
sveiką ir czielą tur but ne isz- 
leis.

Neužilgo pasijutau man 
paskirtoje vietoje. Tarnas 
uždegė da elektrikos knatą, 
pasakė labą naktį ir iszėjo. 
Jam iszėjus, asz tūj pradėjau 
sznipinėt savo gyvenimą. 
Kambarėlis tik vienas, ale du
rių net trys. Ugi kad pakli- 
bysiu vienas duris — atsidaro. 
Norėjau užsirakyti, bet nėra 
rakto; yra tik stumdė; ban
džiau užsistumti, bet žiuriu, 
kad toj‘ stumdė isz kitos pu
sės durių ir ateistumia, taip 
kad tai yra tiktai antroj1 
klemka, o ne stumdė. Kam
baryj4, į kurį tos durys vedė, 
buvo tamsu.

Dabar jau iszties pasidarė 
pyku, o pora buvau kelionė 

Kam-gi mums broliai lietuviai 
reikia praszinėti kokių tea 
prūsų, arba cziutabakių airi- 
szių, ir dūti jiems uždirbti kė
lės deszimtis dolerių, kuriūs 
lengvai galėtų musų broliai ‘ 
paimti. Dėltogi broliai, ne
miegokime, bet vėla susiraszy- 
kime nors keli vyrai ir uždė
kime muzikantų bandą; įstru- 
mentai dėl grajaus yra ir - 
lengvai galėsime pradėti. 
Tūmi pakelsime savo vardą 
ne tik tarp savųjų, bet ir tarp 
svetiratauezių. Ura! broliai 
lietuviai, neapsileiskime prū
sams arba airisziams, kurie 
tik cadfisziais užaugįti ir da 
tur mus aplenkti.... Jūsų 
Viengentis. A. Sz.

— Pittsburgh, Pa. Links
mu iszgirsti, kad musų broliai 
lietuviai atsiszaukia per lai- 
kraszczius, jog turime visi 
rysztiesi į draugystės, o visos 
draugystės į vieną didelę 
draugystę, vadinamą „Susivie- 
nyjimu Lietuvių Amerikoje“. 
Ant asztunto seimo yra nu
tarta priimti ir moteriszkas 
asabas, lietuvaites. Randame 
N 45-tam „Vienybės“, nog 
jau kelios lietuvaitės prisira- 
szė prie „Susivienyjimo“, ar 
tik iszeis ant gero tas užsima- 
nymas, (be abejonės R.), jeigu 
iszeitų ant gero, tai butų la
bai linksmu. Tikimės mes, 
jog kas karta augs mus „Su- 
siv.“, kasdien pribus naujų 
draugų ir draugenįkių. Buvo 
daug prieszų dėl inųs „Susiv.“ 
ypacz Dėdė Taradaika visaip 
rėkė per savo „Saulę“, vienok 
iszmintingi lietuviai nepaisė 
aut visokių tauzijimų ir melą 
gysezių „Saulės“, atliko „Su 
siv.“ reikalus kūgeriausiai 
Broliai, kurie gyvenate tokiūs< 
miestūsė, kur nėra draugys 
ežių, rūpinkitės biskį daugiai 
suprasti apie lietuvystė 
reikalus ir uždėti savo roiest 
draugystę kokio nors varde 
kuri taipgi prisiraszytų pri 
„S u si v. Liet. Amerikoje4 
Tokiu bųdu žinosime, kur
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562 Vienybe
kiek mus brolių randasi sz i ta
me naujame sviete. Kaip tai 
Ii kam u persk ai ežius N 45-tam 
„Vienybės“ jog mus broliai 
Plymouthiszkiai ir Chicagisz- 
kiai apvaikszcziojo jubilėjų 
mus didvyrio Simano Dau
kanto. Plymouthiszkiai ir Chi- 
cagiszkiai stengėsi kaip galė 
darni pakelti Lietuvos 
vardą szitoje žemėje, kurioje 
kožna tauta savo vardą kelia. 
Taip visi svetimtaueziai kelia 
aavo vardą, kodėlgi mes lietu
viai negalime to padaryti* ar 
mes jau esame suvis prapūlę? 
ne da lietuviai taipgi gyvūja, 
ir gyvūs. Žinomas daigtas, 

viens kits kokiame pla- 
cziame sviete neką gali pa
kelti savo vardą; ale, jeigu 
mes riszimės isz visi| pusių 
j vieną kilpą, tik tada galėsi
me pasigarsėti tarp svetimtau- 
czių. Prisižiūrėkite broliai, 
kiek szįmetą priaugo „Susi- 
▼ienyjimo“, — jau turime 26 
draugystės, prisiraszusias isz 
įvairių miestų.
- Kokį darbą pradedi, vis 
tur atsirasti sziokių tokių 
prieszų - taipgi ir ant mus vi
saip iszrado: jog „Susivien.“ 
yra nereikalingas, tik apmui- 
lyjimo akių, jog nori padaryti 
baudžiaunįkais. Tai yra gy
vas melas. Mat, pas mus, jei
gu žmogus dirba dėl visų ge
ro, turi dar nukentėti szlovės 
nuplėezimą; bet jeigu žmogus 
tikrai pasiszvenczia, tai nieko 
negirdi, viską kantriai nuken- 
ežia, už tai garbė mus „Susi- 
vien.“ perdėtiniams buvusiems 
ir esantiems! Dėltogi broliai 
nelaukime diena po dienos, 
ryszkirnės į vieną kilpą, o per 
tai, jeigu tropįsis mus bro
liui apleisti vieną miestą, o 
reiks pasikelti į kitą ar nėra 
geru daigtu, jog, radęs adresą 
laikrasztyje, galima surasti 
savo tautieczius, kurie priims 
į savo prieglobą, kaip sąnarį 
„Susivienyjimo“. Nereiks 
tada klaidžioti pas svetimtau- 
czius. Butų geras daigtas, 
kad isz kiekvieno miesto, kur

tik lietuviai randasi, padūtų, 
kuris moka raszyti, į „Vieny
bės Lietu vnįkų“ Rėdystę 
kur kokiame mieste, kiek lie
tuvių yra ir kokį užsiėmimą tu- 
,ri, koki darbai ir už kokią mo- 
kestįdirba. Kaip tai butų link
smu, kad galima butų žinoti 
visus czionykszczius savo bro
lius ir jųjų padėjimą: koki 
tarp musx| butų galybė ir ko
kią naudą dėl savęs turėtume, 
kad visi butume tarp savęs 
susiryszę!

Nesiginkime broliai, ' jog 
mes esame lietuviai, o ne len
kai. Negalima suprasti, kas 
tai do garbė lietuviui, kuris sa
vo tėvų kalbos įsidėjo,o priė 
mė svetimą lenkiszką arkitokią. 
Dėl tokio negali būti brolisz- 
kos meilės, kuris savo tėvų kal
bą niekina. Kaip butų grau
du nevienai motynai, arba tė
vui, kurie pamatytų savo vai
ką įlindusi, į svetimo kailį ir 
negalėtų su jūmi kaip reikiant 
susikalbėti. Jeigu vaikas 
užsigina savo tėvų kalbos, at- 
szala taipgi jo szirdyje meilė 
dėl savo gimdytojų ir nebenori 
matyti jų akyse savo.

Kaip daug randas tarp mu 
sų brolių, kurie netik kad ne- 
szėnavoja gimdytojų arba ge- 
radėjų, bet da nuplėszia jiems 
szlovę. Kiek yra ežiose die
nose iszdergtų per laikrasz- 
ežius mus geradėjų, kiek yra 
neteisingų apmelavimų tarp 
m,ųs brolių lietuvių. Jei ant 
ko kas turi kokį piktumą, tū 

‘padūda į laikrasztį, idant jį 
iszdergtų priesz svietą. Koki 
gali būti tų žmonrų szirdys 
dėl tų, kurie neteisingai jiems 
szlovę plėszė priesz tiek svie
to?

Atmeskime tūs visus nege
rus apsiėjimus, imkime viens 
kitam už rankos, parodykime 
viens kitam broliszką meilę; 
o kur bus meilė, ten ir Die
vas; ir Dievas mums padės 
procevoti ant lietu^viazkų dir
vų Amerikoje ir kitur. Ne
miegokime, broliai, turtėdami 
sziek tiek laiko, szelpkime sa

vo žiniomis laikraszczius, tada 
negalėsime sakyti, jog ma
žai žinių yra.

Stengkimės, kaip galėdami 
įgyti gerą lietuviszką laikrasz
tį, kuriame rasime daug gero 
dėl savęs, o ne skaitykime to
kio, kuriame talpi naši papik
tinimas. Mums priguli ne
atbūtinai skaityti mokslo lai
krasztį, kuriame taipgi galime 
rasti daug gero dėl lietuvys
tės, ir apie reikalingumą „Su
si vieny j imą Liet. Amer.“.

Pittsb urght ietis.

— Shenandoah, Pa. Mu
sų miestą nors galima, pagal 
skaitlių, vadinti lietuvių so 
stapilė Amerikoje, bet pagal 
darbus ant lietuviszkos dirvos, 
sunku jiems pripažinti pirmą 
vietą (?.).

Nežiūrint ant įvairių parisz- 
kadų, kurias darė lenkai su 
savo samdinįke „Saule“, She- 
nandoriszkiai sutvėrė savo pa
rapiją ir bekeik jau pabaigta 
statyti graži ir ruiminga baž- 
nyczia. Bažnyczia nors ir di
delė, tacziaus beveik treczia 
dalis susirinkusių ant diev- 
maldystės žmonių netilpsta 
joje ir turi grįžti namon.

Daug yra Shenandoah lie
tuvių, vienų draugysezių ųet 
dvylika. Bet kūmi tos drau
gystė atsižymėjo tautiszkūse 
darbūse? Neva nei viena dar 
nepriguli prie „Susivienyji
mo“, prie taip puikios brolisz- 
kos vienybės, kur galima pa
dėti ranką broliams tėvynėje 
vargstantiems po maskoliiį 
barbariszku jungu. Vieni 
sako kam man to „Susiv.“, asz 
galiu, jei noriu, nusipirkti knį- 
gas ir pasiskaityti. Antri sa
ko, kad „Susiv.“ iszdūda knį- 
gas mums • nesuprantamoje 
kalboje; tretieji© szneka, kad 
visai netikusios „Susiv.“ isz- 
dūtos knįgos, nės tiktai, sako, 
apie gyvulius, tvartus ir kHųs 
niekus raszo, o apie Dievą 
nieko nėsą paraszyta. Taigi 
broliai dūšių asz jums trum
pus atsakymus ant tų jūsų

užmėtinėjimų. Nusipirkti 
knįgas galima, ale kas galės 
jas iszdūti, jeigu nieks ne- 
paszvęs savo kasztų? nės dėl 
biznio (reikalo) jokios darę; 
lietuviszkos knįgos neaprimo* < 
ka (apart maldaknįgių) savo 
kasztais spaudinti. Tada mes 
suprasime knįgas, kurios yra 
grynai lietuviszkoje kalboje 
paraszytos, atspaudintas „Su
sivienyjimo“ * kasztais, kad 
iszmoksime lietuviszką kalbą, 
kada iszmesime isz kasdieninės 
kalbos žodžius, paimtus nū 
lenkų, gudų ir kitų svetimtau- 
ežių.

Tūli sako kad knįgos iszdū- 
tos „Susiv.“ yi;a menkos ver
tės. Tie, kurie taip sako, pa 
si rodo, jog visai mažai supran
ta apie knįgų vertumą (ir ge
rumą, nės „Budas sen. Lietų- 
. i . 'A - , . , -vių“ yra svarbiausia ir bran
giausia knįga, isz visų iki da
bar iszėjusių 1 i etų v isz k ų knį
gų. Tai kiekvienas prakil
nesnis lietuvis pripažins.

— Trugdo lietuvystės darbą 
netik lenkai, bet ir patys, kė- 
likai lietuvystės, kaip jie pa
tys savę vadina, atrasdami, 
jog kunįgai yra nereikalingi 
prie tautiszko darbo.

Klausiu tų ponų, kokią 
skriaudą daro kunįgaų jeigu 
paszvenczia savo skatiką dėl 
lietuvistės reikalų? Argi tai 
galima jūs atmesti ?

— Teko man būti ant S. 
Daukanto jubilėjaus, kurį „L. 
M. Dr.“ apvaikszcziojo. Ir 
ką tenai iszgirdau?

Gal mislijate, kad tenai bu
vo sznekėta apie S. D. gyve
nimą, jo veikalus ir lietuvys
tės dalykus. Ne. Ta visą 
vietą užėmė neapykanta 
krikszczionybės ir iszbjauro- 
j imas kunjgų. Rėkė tenai,
kad reikia isznaikinti kuni
gijos ir katalikystės taip, kad 
nepasiliktų jųjų nei pėdsakių. 
Taipgi turiu priminti, jog ten 
Sznekėta buvo, kad „Susivie- 
nyjimas“ blėdį darąs „L. M. 
Dr.“; „Susiv.“ viską valdą 
kunįgai ir tautiszką darbą



naikiną*
Taipgi sznekėjo daktaras, 

kad visos stebuklingos (cu- 
daunos) vietos yra iszmisląs 
kunįgų ir kad tokius stebuk 
lūs, kurifls žmones mato ir da- 
tiršto ant stebuklingų vietų* 
sziądien galiąs padaryti kož- 
nas daktaras. Nežinia dėlko 
nepadaro dėl musų ponas dak 
taras kokio stebuklo? kad 
nors bent rojų padarytų ant 
žemės, kaip žada. Buvo tenai 
ir daugiau sznekėjimų pana- 
šzios įtalpos, apie ką nebeno
riu ežia dėl j u niekadėjystės 
minėti. ♦

Raszė ,,Garso“ N 56 Ten- 
buvisy kad S. Daukanto kutų 
gai didei neapkentė.

Turi būti raszėjas to straip
snio visai mažai apie JS. D. ži
no, nės nepriminė, kad S. D. 
kunįgai priglaudė prie sa 
vęs, pas jūs gyveno, ant jų 
rankų numirė ir jie jam pa 
minklą pastatė su lietuviszku 
paraszu.

Skenandor i et i s.
- -------------- --- !-----------------------------f*

’ — Baltimore Md. Links 
ma ir malonu yra girdėti lie- 
tuvinįkus dirbant dėl lietu
vystės labo, bet nesmagu ant 
szirdies darosi, kadangi iszgir 
sti vienur ar kitur vaidus ir 
nesutikmes tarpe musų brolių. 
Taip tai ir asz pasirįžau szį tą 
praneszti isz musų miesto, jei
gu tik mano rasztelis turės 
vertę užimti straipsnį „Vieny
bėje“, vienok pasidrąsinęs iri 
sziądien atsiszaukiu į savo 
brolius su savo misle ir su 
karszta meile lietuvystės, pa
sitikėdamas, jogei manę skai
tytojai priims kaipo savo bro
lį ant tėvyniszkos dirvos gy
vėjantį. Berpds pirmiausiai 
turiu nukreipti atydą ant mu
sų miesto lietuvių, nurodyda
mas jų pasikėlimą tautiszkūse 
dalykūse nekliudant asabisz- 
kai, tacziaus to visko, dvase 
lietuvystės palengva czionais 
platinasi, nėsa musų broliai 
neturi laiko apmislyti padėji 
mą lietuvystės; jiemis labjaus

Lietuvininku
miela rūpintis apie vaidų kė 
limą, ne kaip apie lietuvystę, 
jiemis neatėjo į galvą szven- 
tė S. Daukanto (nors asz esu 
raginęs apvaikszczioti tą isz- 
kilmingą dieną), bet szventė 
kokią tai dieną „visų szventų“ 
kareziamose prie pultėbėlių. 
Visi tai laikraszcziai ragino 
visur apvaikszczioti tą dieną, 
bet musų lietuviai. buvo kur- 
ežiais, turbut jiems apsisapna
vo banka Jobcziko, kurioje 
kožno be vieno stovi po kelis 
desėtkus dolerių. Sarmata 
tai yra dėl musų miesto ir dėl 
visos lietuvystės! Bet ką da
ryti, kadangi tarp musų bro
lių vieszpatauja fanatizmas, 
nemuraliszkumas ir nedorybė, 
ažūt pasikėlimo tautiszkai: 
Kaip visur taip ir pas mus ne
linksmos tai naujienos darosi: 
taip antai 23 dieną Spaliaus 
Jūzas Ulevyczius likosi per- 
szautas per savo buvusią pa- 
ežią. Priežastis atsitikimo 
yra tokia: J. Ulevyczius susi
tiko su savo paezia ant uly- 
ežios ir toji jį parsivedė į na 
mus; duris užsirakino ir be- 
vaikszcziodama szovė į jį isz- 
revolverio. Ulevyczius, kaip 
sako, nieko nejautęs ir pama
tęs kraujus szoko prie još ir 
revolverį isztraukęs iszmetė 
per langą. Tada žmogžudė 
sugriebus ambrilių (parašo- 
niką) kirto jam į galvą ir ta
sai sukrito ant grindų. Ma
tydama žmogžudė jį gyvą bė- 
go laukan atsineszti revolverį 
ir visai suszaudyti, bet Ulevy
czius rėplomis tūm syk iszėjo 
ant ulyczios, isz kur palicija 
nugabeno į ligonbutį. Felek- 
są Stankevycziutę suėmė ir 
pasodino už geležinių grotų 
pakutavotis už savo griekus. 
Daugelis norėtų iszimti kaipo 
nekaltą, bet jokią kauciją ne 
prima pakol Ulevyczius pas 
veiks ar numirs, tada bus pro 
va, taip sakant, žudys
ite“. Ulevyczius kaip dūdasi 
matyti, tai pasveiks ir tada 
matysime keno bus teisybė, 
ar moterų ar vyrų, nėsa mo
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me daug Lietuvos mylėtojų 
norsXui-ifer rasztus, tai non 
per taut/szką agitaciją: beje 
platinanti tarp lietuvių laik 
raszczius bei knįgas yra pasi 
rengę ant visokių priepūlit 
neatboti užklupus audrai ne, 
vidonų, už tai gi mieli broliai 
kurie dirbate dėl lietuvystė; 
labo ir troksztate valnybės 
tai nekriti ka voki te savo ven 
genezius, o tautiszkūse daly 
kūse eikime visi iszvien ir, pa 
dėdami ranką rankon, sutver 
si me tikrą vienybę, tikrą mei 
lę broliszką, tada tai pražydės 
tarp musų dvasė lietuvystės 
Ką pamaezija, kad mes būda 
mi tik saujelė szitoje žemėje 
o į partijas dalinamės ir vien 
priesz kitus kariaujame ir ne 
žinia ką dalinamės - tarsi vai 
dus keldami vieni priesz kitus. 
Kunįgija kariauja **) priešą 
„L. M. Dr-ę“ o anoji priesz 
kunįgiją, „Saulė“ priesz „Su
sivienijimą“, lietuviai priesz 
vienas kitą ir tolygiais, bet 
tuszcziais niekais užsimanė 
- ažūt platinimo antikinės ii 
dorybės.

Baigdamas savo rasztelį at
siszaukiu į savo brolius ir se
seris, kurių szirdyse dar liep
snoja meilė tėvynės Lietuvos, 
idant atmestume kontradikci- 
jas ir vaidus, o eitume vieni 
priesz kitus su meile brolisz- 
ka, su tikru • pasiszventimu dėl 
tėvynės, o ateis laikas kada 
užtekės saulutė į Lietuvos 
langą, tada mes jos mylėtojai 
galėsime isz antro isztarti, jo 
gei laimėjome savo motiną, 
kuri mus augino, penėjo, idant 
mes jai nesztume sziądien pa- 
szelpą po "barbariszka pries
pauda maskoliaus. Riszki- 
mėsi į krūvą ir vienybę, pla- 
tydanli tarp savo brolių szvie-

**) Nieks neužpuldinėtų „M. 
Dr-ę“, kad ji nesikisztų ne į savo 
dalykus- Ant blogų kunįgų darbų 
galisma užpuldinėti, bet kamgi ku- 
fffgiją užkabinėti, kuri niekurn ne
prasikalto ir neatsako už kunįgų blo
gus darbus, kaip urėdas už urėdinįką 
arba pareiga už savo pildytojų [R.]

ters labai pagiria tokį darbą, 
turbut ir daugiaus tokių at
siras ką vyrus pradės szaudy- 
ti, ba jos sako: „czionais musų 
provos ir mes ką norime tai 
su vyrais darome“, mat mer
ginos arba moterėlės atvykę 
į sžitą žemę neatsilieka užpa
kalyje kitų: apsikerpa plau
kus ties kakta ir seka pagal 
madą Amerikoniszkų mote
rų ... L

Kaip moters, taip ir musų 
vyreliai eina visai- isztvirkusiu 
keliu į pražuvimą, ažūt pasikė
limo dvasioje. Neraszysiu 
czionais apie paleistuvystes 
savo brolių, ba ir patys gali 
dasiprotėti kokią tai naudą 
apturi isz to,- kad muszdamie- 
si ir provodamiesi lietuviszkus 
dolerius nesza svetimtau- 
cziams. Sziądien mieli bro 
liai laikas yra atmesti vaidus 
ir koatradikcijas į szalį, o 
jieszkoti tautiszko apsiszvieti- 
mo isz tėvyniszkų knįgų bei 
laikraszczių, nėsa baigiasi jau 
ir devynioliktas amžius, o kūm 
mes pasirodysime? Nesnauski
me užkampėse fanatizmo įsi- 
kėrėjusio per *) 500 metų, bet 
pažinkime savo prietelius ir 
neprietelius. Kur tik musų 
brolių randasi, tenais uždėki
me skaitinyczias ir darykime 
visokius agitacijiszkus susirin
kimus, laikykime prakalbas 
apie praeitę ir ateitę lietuvių 
tautos, idant nors kittaucziai 
matytų,kad mes nesnaudžiame, 
o taipo-gi dirbame. S. Dau
kantas beveik nematydamas 
judėjimo lietuvystės savo d va- 
sėje sprendė ir atspėjo: jogei 
ateis ana laiminga dienelė dėl 
musų, kada Lietuvos vaikai 
kelsis iszmiego tamsybės. 
Sziądien jau ta laiminga die
na atėjo dėl musų, nėsa turi

*) Gaila, kad autorius neiszaiszki- 
no, koksai fanatizmas įsikėrėjo tarp 
rnusų. Jeigu jis supranta per tai 
tikėjimiszką, (o kokį kitą turėtų su
prasti) fanatizmą, tai visai bereikalu 
oaraszė per 500 m'., nės musų prose- 
nėliai stabineldiszkame tikėjime bu
vo daug sykių didesniais fanatikais, 
ne kaip mes krikszczįoniszkame (R ]
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są mokslo ir valnybės, o ne
pražūsime !

Kazys Adomaitis.

— Plymouth, Pa. Kn. M. 
Pėža paaukavo ant knįgų ir 
laikraszczių dėl ligonių į Ii- 
gonbutį Ashland Pa. $10, kn. 
A. Burba $5 ir knįgų, kn. J. 
Žebris vieną knįgą už $2.

Taipogi szios aukos yra dėl 
musų biedno, bet tolentlivo 
teplioriaus F. Žitkevyčziaus 
(žiūrėk N 45 „V.“): Kn. A. 
Burba $20 ir kn. M. Pėža $5.

•-----------------------  i ----

[i įsukai n apie Was
Ir ko gero jiems veli?

Teisybė, labai jie mažai ką 
raszo, bet jeigu raszo ką, tai 
vis nori, idant lietuviai pa
mestų savo kalbą bei papro- 
ežius, ir, apie savo tautiszkus 
darbus nieko nemislydami vis
ką lenkiszką priimtų. Jeigu 
lenkai kur tveria parapiją, 
traukia prie savęs ir lietuvius, 
prižadėdami, kad bus tokia 
kunįgas, kurs galės ir lietu- 
viszkai sznekėti, bet pasta- 
ežius bažnyczią, jau lenkai ne
benori nei girdėti apie lietu- 
viszką kalbą: jau kožnas lie
tu vys turi moki n tiesi lenkisz- 
kai, kad nori atlikti sąžinisz- 
kai savo dvasiszkus reikalus. 
Tas pats yra lietuviams ir tau 
tiszkūse dalykftse su lenkais 
gyvenant,, bene dar daug 
arszeszsnis?

Sztai ir dabar tūlas lenkų 
vadovas, kurs turi savo lizde 
dikeziai lietuvių ir lenkina 
j ils visomis lenkiszkomis isz- 
galėmis, apgarsino N 9 ,,Gor- 
niko“, lenkiszkame laikrasz- 
tyje, visokias melagystes, kas 
link seimo „Susivienyjimo 
Lietuvių Katalikų Ameriko
je“, laikyto 25 d. Spalių szį 
metą Pittston, Pa. Nabagė
lis tėplioja, buk lietuviai len
kus kliudę, ir uždėję tautisz- 
ką szventę ant atminties iszsi- 
liusaviiAo lietuvių nū lenkisz- 
kos baudžiavos.
Piktinasi vargszas isz tūlų į-
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neszimų seime, apriė kuriūs ne
supranta arba ir negirdėjo. 
Pranaszauja biedniokas savo 
lenkiszkose svajonėse, buk 
tautiszkas lietuvių judėjimas 
prapulsiąs, jeigu lietuviai len
kų arba naujalenkių neklau
sysią.

Mat, ponas lenkomanas no
rėjo, idant lietuviai, laikyda
mi lietuviszką seimą, nesirū
pintų apie lietuvystės labą, 
bet tiktai apie lenkystę arba 
sulenkinimą savo brolitį- Tai
gi kaip lietuviai mislija ir dir
ba apie savo tautos reikalus, 
tai musų lenkomanas net isz 
kailio neriasi. Dyvynas daly
kas!... Kodėl ponai lenkai 
taip karsztai apie lietuvius rū
pinasi? Juk lietuviai į jų 
seimus savo nosies nekisza: lie
tuviai tikt rūpinasi apie isz- 
laikymą savo giminės. Jeigu 
lenkai į tautiszkus lietuvių 
darbus kisza nereikalingai sa
vo nosis ir jūs nori už nosies 
vadžioti, tai lenkai aiszkiai 
pasirodo, jog lietuvius vis ir 
vis teblaiko savo baudžiaunį- 
kais. To jau nėra ir nebus. 
Greicziaus lietuviai lenkams 
pasakys: szelauk begėdi! ne
lysk į svetimą daržą blėdies 
daryti! ....

Jog lietuviai kadais buvo ir 
dabar yra skriaudžiami len
kais, nevien tą dalyką užtvir 
tina istoriszki faktai, kaip an
tai gadynėje Vitauto ir Jegė- 
los, bet ir musų dienų atsili
kimai aiszkiai tą patį parodo. 
Juk Vitautas, didis Lietuvos 
kunįgaisztis, matydamas len
kų doriszką isztvirkimą, plau- 
kentį į Lietuvą, norėjo vaini- 
kūtiesi Lietuvos karaliumi, 
idant tokiu budu savo tėvynę 
iszvadūti nū lenkiszkų puvė
sių. Toliaus randame tokį 
Mikalonj, gyvenusį laike Zig
manto, lenkų karaliaus, nuro
dantį savo rasztftse apverktiną 
blėdį, kokią Lietuvai atneszė 
Lenkija: kaipogi lenkų pone
liai, apsigyvenę Lietuvoje ir 
užvedę baudžiavą, lietuvius ir 
lietuves pardavinėjo turkams 

ir kitoms rytų tautoms.
„Zigmuntas Augustas, len 

kų karalius, norėdama lažą 
arba bandžiauvą, kaip raszo 
Simanas Daukantas, svietui 
antmesti, jau nū metų 1562 
pradėjo svietą versti sodžiūse 
(kaimūse) gyventi“. 1) Ar ne 
Lenkija Lietuvon užvedė bau
džiavą?

Apart to Lenkija visados 
buvo moeziaka dėl Lietuvos, 
kaip tūli garsus rasztinįkai 
nurodo, beje: Mickewiczius, 
Kraszewskis ir t. t. Sztai ką 
Kraszewskis raszo: Lenkija 
per savo užsigriovimą ant Lie
tuvos pasistengė taip dailią ir 
gražią lietuviszką kalbą nie
kinti, podraug su jos papro- 
ežiais. Prasti žmonės sziądien 
tą kalbą tebvartoja. O gaila, 
gaila taip dailios kalbos! 2)

Nu, juk tai, yra aiszki tei
sybė; juk tą dalyką patvirtina 
istoriszki faktai Todėl len
komanas, nors giriasi žinąs is- 
tor isz k us faktus, bet matyti 
arba visai jų neskaitė arba ir 
skaitydamas nederėjo supras
ti. \ Mat, dėl lenkomano ne
reikia istoriszkų faktų: jis 
mishja, kad žmonės,jo mela
gystes noriai priims už teisy
bę, ir pagal jo grajų visi lie
tuviai szoks. Gal b«ti, pas 
lenkus taip yra; bet pas lie
tuvius visad turi pasirodyti 
gryna teisybė be lenkiszkų 
melagysezių.

Tūs istoriszkus faktus ir 
szios dienos lenkų apsiėjimai 
su lietuviais užtvirtina kas 
dieniniais beveik atsitikimais.

Dar pirm kiek deszimtų 
metų Seinų vyskupas Stra- 
szinski, gimimu lenkas, iszlei* 
do savo įsakymą pas visus sa
vo vyskupystės kunįgus, idant 
szie lietuyiszkose parapijose 
paliautų sakę lietuviszkus pa
mokslus bei lietuviszkai po 
terius skaitę, bet visus reika
lus su žmonėmis atliktų len* 
kiszkoje kalboje ir rūpintųsi 
žmones iszmokinti lenkiszkos

1] Budas p. 24 ir 167 2) Ziurftk 
jo Litwa P. 1. p. 27.

kalbos. Negeriaus buvo ir 
Vilniaus vyskupystėje, tū
liems lenkiszkiems vyskupams 
vieszpataujant.

Pažvelgsime į Ameriką. 
Czia tebgyvūjanczių faktus 
rasime, kaip tai broliszkai 
lenkai apsieina su lietuviais.

Paimkime tokį Shenandoah, 
Pa., kur lietuviai pirm kelių 
deszimczių ( ?) metų pastatė sa
vo bažnyczią ir tikt dėl brolys
tės lenkų užraszė ją ant lenkisz- 
ko vardo. Viskas rodėsi, tu
rėjo būti gerai. Bet kur tav? 
Už kiek metų, kaip jau gero
kas lenkų būrelis atsirado, tū- 
jau lenkai pradėjo isz lietuvių 
tycziotiesi: „ax wy przeklęci 
litwini idžcie do skiepu, to 
nasz košcioi“. ToliaUS jau 
lietuviai pradėjo mislyti apie 
uždėjimą savo grynai lietu- 
viszkos parapijos. Vienok 
tūjau tūli lenkiszki vadovai 
pasamdė tokį „Saulės“ redak
torių, idant szis lietuvius isz- 
tvirkįtų Savais begiediszkais 
rasztais ir sulaikytų dvasisz- 
ką lietuvių judėjimą. Ta- 
cziaus visi lenkų plianai ir 
idėjos nuėjo ant nieko; nėsa, 
sziądien lietuviai turi pasista
tę savo bažnyczią.

Arba paimkime tokį Ply- 
mouthą, kuriame lenkai po
draug su lietuviais statė baž
nyczią ir skolas mokėjo. Sko
las iszmokėjus ir kapines nu
sipirkus, tūjau lenkai nevien 
uždarė dėl lietuvių bažnyczią, 
bet ir lietuvių lavonus (na- 
basznįkus) atkasinėjo isz ka
pų ir su jais gyvuliszkai ap
siėjo.

Bus apie du metai, kaip 
vilsberiszkiai lietuviai pradė
jo mislyti apie sutvėrimą savo 
Ii etų v isz k os parapijos, už ką 
lenkiszkoje bainyczioje lenkų 
vadovas visus lietuvius szėrė 
perkūnais, velniais, licipieriais 
ir t. t.

Neseniai Scranton‘e lenkisz- 
kas vadovas net kursoryją isz- 
davė į visus kunįgus, kaip airų, 
taip ir vokieczių, idant niekas 
lietuviams dvasiszlęųs yeika’
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lūs nepildytų: visi lietuviai 
turį prigulėti prie lenkiszkos 
parapijos, nors lietuviai jau 
yra sutvėrę savo lietuviszką 
parapiją nū pereitų metų.

Jau neminėsiu apie kitas 
lietuviszkas parapijas giras- 
tanczias bei už gimsianczias, 
kurias ponai lenkai visomis 
savo pajiegorais rūpinasi jeigu 
nepakrikdyti, tai nors kenkti 
joms. Į

Argi isz tų įpriveėtų faktų 
negali kožnas suprasti, jog 
lietuviai turi pasirūpinti apie 
numetimą nū savo sprandų 
lenkiszką jungą.

Man rodosi ir kožnas len
kas, gerai ir sveikai mislyjau
tis, turėtų suprasti,- jog lietu
viai savo atmintyje taip gy
vus faktus užlaiko ir aiszkiai 
supranta, ką tai ženklina len 
kiszki žodžiai: „braeia litri
ni.“ Juk iszmąnesniam lietu
viui szis lenkišzkas žodis be 
daug mislijiiųo persi m ai mo 
ant žodžių: „Poddani naši“.

Todėlgi tegul lenkomanai 
nesidyvija, jeigu vienas lietu
vy s iszseimo lankytojų, svetys, 
iszsitarė apie numetimą len- 
kiszkos baudžiavos nū lietu- 
visžkų sprandų, nors delega
tai apie tą dalyką, kad ir ge
rai žinojo baudžiavos pradžią, 
tylėjo. Matome, tas lietuvys 
turėjo teisybę ir geriaus su
pranta istoriszkus faktus už 
aną „Gorniko“ lenkomaną. 
Taigi dabar kas metą lietuviai 
turės savo taiitiszką szventę 
isz priežasties numetimo nū 
Lietuvos sprando lenkiszką 
jungą (sic), kaip kad ,,Gorni
ko“ lenkomanas velija.

Kas prisieina paties „Gor** 
niko“, tai velijame jam nū- 
szirdžjai žengti tomisgi pėdo
mis nustipusios 
Nanticoke“, kuri 
szinėjo įvairias ir kvailins me
lagystes apie lietuvius ir jų 
tautiszką judėjimą.

O jums, broliai lietuviai 
norint gerai pažinti p. lenkų 
prietikius su lietuviais, linkiu 
nusipirkti mažą

„Gazeta z 
visados^ ra-

knįgelę: „Už

ką mes lenkams turime būti 
dėkingi arba nedėkingi“, ku
ri kasztūja tikt 5 centus.

Lietuviszko seimo delegatas.

Apie UoMta Mosllas.
,,Lietuva“ dabar sako ge

riausia esant atrasta vieta lie- 
tuviszkoms naujokynėms, 
Arkanze Prairi, tai yra Len.' 
kų paviete. Tenai esą daug 
žolės, augą net per du kart 
ant metų bulbes, esant sėjama 
b*vėl na, galima esą auginti 
gyvulius. Tas vis labai gra
žu. Skaicziau lenkiszkoje ga- 
zietoje, kad daug lenkų esą 
Texase ir gyveną isz auginimo 
bovelnos. Texas yra sziltesnia- 
me kraszte, kaip Kanzas. Jei 
isztikro taip yra, kaip raszoma 
regėtusi lietuviams anūse 
krasztūse butų galima gražiai 
įsigyventi. Asz nešinu nei 
priesz tokias kolionijas, nei 
už, nės pats gerai nepažįstu 
tų vietų. Bet kaip ten butų, 
abelnai imant, užmanymas 
apie kolionijas nėra blogas. 
Ant farraų svietas esti svei 
kiaušis, gražiausia ir ilgiausiai 
gyvena, o ir bedarbė vėl nega
li varginti farmerių. Prie isz- 
dirbių ir po miestus, kartais 
ten geras esti pelnas, kartais 
kaip pasidaro, kad žmogus 
nežinai nei kurdėtiesi: nėra 
jokio darbo ir gina! Argi 
szią vasarą lietuviai Amerikos 
neprisidykinėjo lig valiai, per 
kelis mėnesius... taip neretai 
atsitinka. Todėl, kad užbėgti 
tam, reikia neatbūtinai tverti 
lietuviszkas kolionijas. Mano 
nūmonė nėra ant to, kad ne
atbūtinai reiktų lietuviams 
renktis, kokion įpatingon ker- 
tėn, bet dėl užlaikymo lietu 
vystės isztektų, kad lietuviai 
po dauginus arba mažiaus 
pirktų kas mets szitą nepaju
dinamą prie dabar esanczių 
lietuviszkų parapijų. Taip, 
jei kur atsitinka koks mažas 
biznelis, turi jį lietuviai susi
dėję, jei vienam negalima, įgy
ti į savo rankąs užpelnytais 

mainose pinįgais. Malūnas, 
plytnyczia, fabrikėlis lentų, 
pieva, dirvelė netoli lietuvisz- 
kos parapijos vis gerai, bile 
butų po kojomis pamatas. 
Maža skiautelė daržo ir ta 
valgyti nepraszo. Dau
gumas sako, kad isz tokių 
daigtų czionai ne biznis, bet 
atminkime broliai, kad lai bus 
visiszkai menkas darželis, tu 
jį bedarbės laike pats apdirb
si, ir tav apdirbimas visiszkai 
pigiai apsieis, ir taip sav dy
kaudamas nieko nebūtum už
dirbęs, o valgyti vis butų rei
kėję, o kad iszdirbai plecelį, 
nors pusę akro žemės, pasėjai 
ant jo daržo žoles, arba nors 
bulbes, atėjo rudū: turi sav' 
kopūstų, turi batvinių, yra 
bulbių ar tai negerai? o jei 
tiek užauga, kad gali pardūti 
— esi ponas, nės imi pinįgus 
už tikrą savo darbą, kurį atli
kai vasaros laike, laike, kad 
niekur nieko nebūtumei pel
nęs. Taip tad sav užsidirbi 
žmogus, kaip kokiame fabri
ke. Sakysite: ir pinįgai be- 
jokio darbo, bile butų, nesza 
palūkanas? Atsakysiu, kad 
isz uždirbtų pinįgų mažos tėra 
palūkanos, jei jūs atidūsime 
bankieriui, o kad taip darysi
me, kaip sziądien lietuviai de 
da pinįgus pas žydiszkus ban- 
kierius, graitai patrotysime 
netiktai palūkanas, bet pra
puls ir pati suma. Sziomis 
dienomis raszo isz Elizabetho, 
kad žydai bankiriai suėdę lie 
tuvių pinįgus, pabėgo, Chica- 
gos žydai vėl ketina padaryti 
antaip Joske, tai yra apvilti 
lietuvius. Iszeina, kad, jei ką 
perki, pinįgus padedi gėrės- 
nioje vietoje, o antra isz to tu
ri daug didesnes (procentą) 
szimdalas. Jei taip yra, tad 
broliai lietuviai, netėviszkėn 
nesiuntinėkite pinįgų berei- 
kalo, nei nedėkite bankosna, 
bet už vis geriaus su pinįgais 
verstis. O tas vertimasi yra 
labjausiai mums lietuviams 
pritinkantis ir žinomas, mes 
ant to esame meistrais, kad 

būti gaspadoriais, ukinįkais. 
Lietuvoje už žemę musų bro
liai bereikalo smaugiasi, o szi- 
czionai mes nenorime turėti 
savo sklypelio žemės. Toli 
nejieszkant, tenai, kur mes 
esame sziądien apsigyvenę, vis 
atsiras po sz m otelį žemės, tą 
lietuviai ir turi maloniai nu
sipirkti. Tokioje Pensilva
nijoje vienas akras geras že
mės atnesz didesnę naudą, 
kaip kasžin kur 20 akrų. 
Apie patį Wilkes-Barrę, kur 
jau yra pastatyta lietuviszką 
bažnyczia, kaip gražių, 
dar lietuviams galima sutverti 
gaspadoryszczių. Biskį ant 
kalnų ir truputį toliaus nū 
miesto rastume gražiausių vie
tų. Apsidairyti apie Hazle- 
toną, Freelandą, Mahanojų, 
Pittstoną, Scran tus, Forest 
City, man regisi, butų daug 
darbo lietuviams, o jei paei
tume toliaus nū geležinkelio, 
pavažiūtumėte geriausiu viesz- 
keliu, kurių czionai netrūksta, 
atrastumėte gražiausias vietas 
naujokynėms. Ogi ir rytų — 
pamariūse, kur jau nevieną 
atrandi lietuvį, argi nebūtų 
galima, norint, ir kitiems ap
sipirkti. Žemė teisybė bran
gesnė, kaip vakarūse Ameri
kos, bet isz tos žemės, daug 
didesnį imsi pelną. Ką czio
nai pirksi už 1000 dol., tenai 
temokėsi 100, bet kas isz to, 
kad nū tukstanczio czio
nai padėto, bus didesnis pel
nas, kaip nū tukstanczio tenai. 
O dar gali atsitikti, kad Pen
silvanijoje pirkdamas < gali 
laukus užtikti, kur apaczioje 
bus anglis, o už keleto deszim- 
tų metų, isz to turėsi pinįgus. 
Nepeikiu kolionijų Vakarūse 
Amerikos, kur galima gauti 
didelius szmotus žemės, nės isz 
tenai su laiku tie sziaudai, tos 
begalinės pievos ir miszkai 
paliks auksu ir grūdais. Szi- 
tame straipsnyje tiktai norėjo
me lietuviams parodyti, norin
tiems pasilikti Amerikoje su 
visais savo vaikais ir vaikų 
vaikais, kad pirkimas ir ma-
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žo szmotelio žemės, arba ko
kio bizniaus dildą kojoms pa
matą, ir kad toki ant visados 
•apsigina nu nelaimės bedar
bės ir sav stiprią ateitį taiso 
szitoje szalyje, kurią sav apsi- 
renko už naują tėviszkę. Jei
gu vien lietuviams tevelycziau 
medegiszko gerumo, manę ga
lėtų pavadinti neprietelium 
lietuvystės, prieszu tėvynės, 
bet velydamas, idant lie
tuviai apsigyventų stipriai ant 
szitos žemės, velyju ir užlai
kymo — lietuvystės, niekas 
mus negali kaltinti. Insidė- 
kime sav gerai, kad geriaus 
yra už pinįgus nusipirkti nors 
mažą sklypelį žemės, daržo 
arba pleciaus, negu dėti pi
nįgus bankon, kur mažos pa 
lukanos ir tankiai bankrutyja 
ir naudingiaus czionai suvar
toti uždirbtus pinįgus, dar di
desnius pelnant, kaip siųsti 
Lietuvon, kur teiposgi nemoka 
(?) ar negali pasinaudoti isz 
parsiųstų pinįgų. Jau mislyjų, 
kad keletą milionų rublių lie
tuviai užprakaitavę parsiuntė 
Lietuvon,’o dėlto niekas isz to 
nepraturto. (?)O kad butų lie
tuviai uždirbtus pinįgus czio
nai suvartoję, iszmintingai nu
sipirkdami žemę ir užimdami 
biznius, jau butų du kart — 
bagotesni ir daug didesnę tu
rėtų žimę, kaip dabar kad
yra. Ogi atsiminkime kiek•7 O
lietuviszkų pinįgų pražuvo 
susibankrutijusiūse žydų ban- 
kose, o kiek lietuviai važinė- 
damiesi Lietuvon be reikalo 
patrotyjo pinįgų vėl žydų — 
faktorių rankose, tai pamaty
sime, kad perkant žemes ir 
imant biznius butume jau la 
bai toli nuvėję. Vienam lie
tuviui, garsam fabrikais Pitts- 
burgh4o mieste, geras bosas 
siūlo vieną piečių už 150 do
lerių, tas neėmc, o sziądien už 
tą vietą spręs $25,000; kur yra 
katedros katalikiszka bažny- 
czia už tą vietą sziądien reika
lauja 1,000,000 milijono dole
rių. Ir visos vietos, įpatingai 
prie bagotų anglekasyklių, tu-

ri kas kartas eiti brangyn, to* 
dėl dabar padėjus tūkstantį 
dolerių arba 100, kodėl neno
rėti už keleto metų imti do- 
szimties tukstanczių ir dau
ginus, o pinįgai kiszeniuje ga
li prapulti ir. kankoje tuks- 
tancziais kartų žuvo ir žus. 
Iszeina, kad gyriaus pirkti že- 

arba kėkį biznį, negu 
i pinįgus skrynioje ar sa- 
r bankos. Jei ko lietuviai 

i, kaipo neperbagoti, 
negalėtų nupirkti, reikia imti 
susidėjus, o potam ar pasida
lyti, arba dalytis isž to szim- 
dalėmis. Kad szįmet — vasa 
roję buvo pagarsinę, kad ban- 
krutys bankai, viename Maha- 
nojuje lietuviai atėmė 40,000 
dolerių, o gi kiek turi lietu 
viai Amerikoje pioįgų visi? 
Bus ant milijonų, o dėlto isz 
tų pinįgų lig sziolaik mažai 
tesi versdavo, jei tiktai uždė
davo saliunus; bet, teisybę pa 
sakius, saliunai nedidino lietu
vių turtą, o dar mažino, nės 
kūm dauginus buvo iszgerta 
lietuvių visokių gėrymų, tftm 
daugiaus lietuviszkų pinįgų 
subėgo į svetimus kiszenius 
už rumus, už patentus, už gė- 
rymus, o kiek dar lietuviai 
nusiskriaudė, blėdies nukentė
jo, kuri paėjo isz nūpūlių sa 
liunflse, už kuriūs turėjo lygį- 
tis pas skvajerius.

J. Debesilas.

mę,
turėti
vo, ar
pavieniai,

Pajieszkojimai.
Pajieszkau Juzo Myrunaiozio pa- 

einanczio isz kaimo Kirsnakavizmo 
Skrandžių par. jau bus keturi metai 
kaip amerike, jeigu kas apie jį žino 
arba jis pats, tai meldžiu ddti 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 lietuviszkos 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 ę.

Kas galėjo tikėtis!
Kas galėjo tikėtis, kad atsilankymas ^naskoliszkosios 

laivynės (flotos) prancūzų žemėje, užkliudys ir Lietuvą? Nie
kas nesitikėjo, o vienok taip atsitiko; — maskoliai ir mums 
paliko mažiuką atminklą. Yra jūm sztai koks atsitikimas.

Dienoj4 atsilankymo maskolių Paryžiuje, mokįtiniai Vil
niaus gimnazijos gavo nd prancuziszkujų gimnazistų laiszką, 
kuris lietuviszkai skamba taip:

LPe.ryjžiu.s
Per kalnus augsztūsius, per jūres placziaises

Lėkk‘, lėkkie balandžiu į mielą mums szalį,
Nors kliuczių visokių kelionėj* patiktum,
Mus meilės atskirt4 jokias kliūtys nįgali.
Lėkk4, lėkkie, laiszkeli lengvasis, nulėkęs
Nupulk4 po skliautu tos padangės melsvosios
Ir bukie apreikeztoju musų brolystės.
Linkėjimų<, džiaugsmo ir meilės karsztosios.
O broliai, draugai mus isz Rusiszkos žemės, 
Į jus mus atydą atkreipianti ežią dieną; r
Dvasia nors atlėkit ant pfltos garbingos,
Nors dvasioj4 paiveikit n‘iužmirszkim4 viens vieną.
Szią dieną< kada jūrės mėlynos vilnys
Ir musų ir jūsų laivus krūvon glaudžia;
Kada vyresniejie mus broliai szirdiugai, 
Karsztai vienas kitą globėsiftse spaudžia.
O mes jaunūmėnė po jųjų apveizda
Nors ateitės laiko nodieją gaivysim
Ir lauksim dienos tos, kada susiėję
Karszcziaus vienas kitą už jūs apkabysim.

Regimai, jog tas laiszkas yra prisiųstas į Vilnių su apro- 
kavimu ir tendencija. Keravijo jojo iszsiuntimu, matyt, pa
tys maskoliai. Mokįtiniai Vilniaus gimnazijos, gavę vienok tą 
pasveikinimą, sakė paryžiecziam ežioms ailutėms ir prancu- 
žiszkoje kalboje:

< I

Už prielankų laiszką dėkingi jums esam,
Tik matom, klaida adrese but turėjo. ..
Suprantam — jus laiszką tą siuntėt maskoliams, 
O jis tik per klaidą į Vilnių atėjo.
Maskoliai už mus da, — mes ėsam lietuviai
Į jungą maskolių tiktai įkinkyti;
Mus krasztas y r4 kitas, tikybė kitokia 
Kitokioms raidėms musų rasztai raszyti.
Jus to nežinojot! — bet turim nodieją —
Mokytojai jus tai apreiksz jums ant galo:
Dėjas apsakys mus, parodys mus krasztą
— Visiems visame juk teisybė privalo.
Post Scriptum. Stebėsitės gal but4, kad szit‘s mus rasztelis 
Be paraszo jokio pas jumis atklysta?
Bet tėmykit, - ėsam vergai mes Maskoliaus, 
O vergas minėt savo vardo nedrysta.
Be to, mums raszyt mus kalboj4 juk užginta,
O žodis užgintas ir viens czion daug vodys,
Bet paraszo vietą užims lai teisybė,
Kuria czion kvėpAja kiekvienas mus žodis. Mr. Jns.
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai.

PABASZYTA 8ISAN0 DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
DNIYER8ITET0 PHILOSOPHIJOS MA8I8TB0.

(Tąsa).
Regėdami kryžeiviai, jog kas dieną sunkyn vien randasi 

su Lietuviais ir Žemajcziais kariauti, ir kas kartą didyn vien 
paojus nū jų kilsta; darin d. mistras, norėdamas kūdidesniai 
Parusnyje apsitvirtinti, piles Velavos, Sibmit, Eilau, Neien- 
burg ir Marienwerder jau naujas strunyjo, jau esanczias 
stipresniais mūrais apritino.

1337. Taip besitaisant didžiūjui mistrui, ateinantį metą 
atkeliavo naujos gaujos ineldžiopių nū Tautonijos į Parusnį 
Lietuvių ir Žemaiczių su daugybe jomylistų, tarp 
kurių užvis atsiženklino Jons, Czekų karalius, 
garsus tūm laiku szaldra, kursai papratęs po sveczias szalis 
baldytiesi, patelktas nū mistro atėjo su stipria kariauna rink
tinių kareivių, su daugybe didūmenės, tai yra, su kuning. Ba
varijos ir Burgundijos, kursai dar karaliumi Tesalonikos va
dinosi, su jo mylistomis Rei?o, Piemonto, Berg ir kitų; vienu 
žodžiu, kas vien buvo Tautonijoje didūmenės, visą tą metą, 
kaip sakiau, buvo atėjusi į Parusnį netikėlių Lietuvių ir Že
maiczių krauju kristyti, vienok Jonas karalius dėl tūlų nami
nių reikalų sugrįžo isz kelio, palikinęs kitus meldžiohjs į Pa
rusnį bekeliaujanczius.

Mistras, susinėręs su tokia talka, traukė tūjau į Žemai- 
ežius ir, atėjęs į tą paezią vietą, kurioje pernykszcziai buvo 
pradėjęs pilę Marienburg Žemaicziūse strunyti, kurią dabar 
besaugojant minavota kariauna suvisu įkūrė. Tūm tarpu 
Bavarų kuningaiksztis lygia dalia ant Žemaiczių rubežiaus 
pa-Nemunyje antrą stipresnę pilę įkūrė, Baierburg praminęs, 
gausę įgulę įdėjo. Taip apsitvirtinęs Bavarijos kuningaiksz
tis, leido meldžįonių pulkus sarioti į apygardas, kurie, neras
dami niekame atsparą, „ visą sryti Sudergė, daug imtinių suga
vo ir didį grobį sugriejo, lig mistrui antrą pilę nenubaigent. 
Ant galo Bavarų kuningaiksztis savo pilę, dideis grioviais 
apkasęs ir pylomis apipylęs, įgulei įdavė Vėliavą su savo že
me dėvėti. Tai tenuveikę meldžionys Žemaicziūse, grįžo vėl 
į Parusnį užvis dėl to, jog žiema artinosi.

Taip besigrument Žemaicziams ir Lietuviams kalne su 
Maskoliais ir Mozūrais, Padaugavyje ir Panemunyje su mel- 
džionimis Vokiecziais, Žuvėdai pradėjo karelionis paikinti, 
kurie nū jų jurdinti, prekiotojus Ladogos ir Naugardo užmu- 
szę, nuteriojo paežerius Onegos, lygia dalia apygardas Lado
gos nudegino, jau ir į paezią pilę Kaparijos mojavo laužtiesi? 
Tam tenai nutinkant, Narmonts, Karelionių kuningaiksztis, 
pasitiko pas savo tėvą Gediminą Lietuvoje, patelkęs tenai 
jaunūmenės ir susinėręs su savo sunu Aleksandru, kursai, jam 
namieje nėsant, Karelionis valdė, traukė priesz žuvėdus ir 
Karelionis trakūjanezius, tūjau iszliūsavo Kapariją, paskui 
paveikę keliose muszose Žuvėdus su patrakėliais, kuriūs isz 
apmaudo įkanden vien vydami, paties Wirburgo pilės apy
gardas baisiai baisesniai nuteriojo, visur ugnia ir kardu siaub
dami; nusigandę Žuvėdai pakajų padarė su Narmontu kunin- 
gaikszcziu pagal pirmųjų sandarų. (30)

80) Karaiuzln T. IV. k. IX. S. 180.

Kad didis kryžeivių mistras pargrįžęs, Parusnyje ilsėjos, 
Lietuviai ir Žemaicziai maž neįgyjo į ranką pilę tokia dings- 
te: du perkriksztu, neApvežėdamu Vokieczių vergybos, suta
rė Lietuviams minavotą pilę iszdūti; to dėjus, viens tarp ju
dviejų nuėjęs pas Gediminą, Lietuvos didį kuningaiksztį, ap- 
reiszkė jam pilę esant isz medžio pastrunytą ir galima leng
vai užimti, darin graudeno jį ant sutartos dienos tenai trauk
ti, sakydamas, jog atėjus jam tenai antras brolis pilėje triobė- 
sį uždegs ir angą pilės adarys. Gediminas, jo paklausęs, sti
prią kariauną sukėlė ir traukė tenai, bet tūm tarpu vylius 
pilėje iszsireiszkė. Kaipogi nū mažų dienų buvo vokietėlis 
Gedimino rumūse kai pu arba sluga, tas apie tai nujautęs nu
skriejo į Baierburgą ir pilės įgulei praneszė. Sugautas pi
lėje antras perkriksztas tą patį iszpažino, ką vokietėlis buvo 
papasakojęs. Tūm tarpu atėjo Gediminas su baisia kariau
na ant paženklintos dienos ties pile, vienok Gediminas supy
ko, iszvydęs antrą perkriksztą pilės angoje bekarūjantį, isz 
apmaudo liepė ir antrą nukirsti kariaunos akivaizdoje, tarda
mas nukroptu esąs; tūm tarpu ryžosi, kas nebudams, į pilę 
laužtiesi, kurią apgulęs per 22 dieni beperglitos vėtravojo, 
vienok nestengdamas įsigriauti, su kryžeiviai ant dviejų die
nų paliaubas padarė; ketėdams pasistiprinus varu laužtiesi. 
Bet įgulė, jutus ateinant sav pagelbon marczelgą Dusener, 
paliaubas sulaužė: kaipogi pasalu naktį pagal antpūlė Lietu
vių abazą, kuriame noris Lietuviai ir Žemaicziai nugandinti, 
vienok norėjo dar tame subruzdėjime stipriai remtiesi, vilda
miesi savo narsybe Vokieczius sutratusį. Nės ant nelaimos 
Lietuvių Gediminui, sav kelią skinant per neprietelių rindas, 
vilyczia peczius pervėrė. Kritus tam garbingam karvedžiui, 
Lietuviai paskido ir kas kurbegalėjo prasiblokszti tamsos 
dingstėje, tas muko szalyn, vis palikinęs. <

Kryžeivių marczelga, geisdamas Lietuvius lig paskūjo 
nubaigti, vijo vis įkanden Viduklei]; kryžeiviai pakeliais kū
dikius ir m o tr isz kasės, vienus kirsdami, kitus vergdami, vis, 
ką sutikdami, į rustą tyrą vertė; ko neveikė vardu, tą ugnia 
gaiszino. Bet tūm tarpu antra kariauna atskubėjo Že
maicziams ant pagelbos ir akies mosterėjimu Galekunių lau- 
kūse ties Viduklę kryžeivius apsiautė, kurie isz pergalėtųjų 
pergalėtais pasijuto: kaipogi suspaudus Žemaicziams mel- 
džionis nū visų pusių, taip buvo jau nusiminę ir gurti prade
dą. Marczelga Dusener, regėdama sav ant nosies giltinę ir 
nebeįmanydams ką bedaryti, ėmė meldžionis drąsinti, bruk
dama jiems geriaus dėl gūdos Szvencziausios Marijos garbin
gai toje vietoje mirti, ne kaip gėdingai netikėlių* vergyboje 
žūti. Meldžionys, sugraudinti tais žodžiais, metėsi it pasiutę 
ant Lietuvių ir Žemaiczių, bet retas kurs tarp meldžionių su 
marczelga į pilę Baierburg beįspruko atsipusti, palikinęs lau
kus Vokiecziais nukrėstus, o Žemaicziams ginklus, Kardus, rago
tines ir kitas karės padargas su visais turtaią.ir gėrybėmis, ką 
vien buvo turėję abaze, nū to viso atliko. Žemaicziai leliojo 
džiaugdamiesi, jog ben tūmi atmonyjo sav6 kruviniems ne
prieteliams smertį savo garbingo ir garsaus karvedžio didžiojo 
kuningaikszczio Gedimino. (31)

31) VolgA Pr«us. Geschich. T. IV. k. VII.

(Tol i aus bus.)



Vienybe

30 et

80 Ct

50 et

mu

25c

DzlegornĮkų 
prekė

Mus numažjta 
prekė

Tikras Elgin
$11.50

Dzlegornjkų
Prekė

$40.oo

50 et 
200c

25 et.
20 et.

1,00 et. 
$1,00. 
20 et. 
30 et.

25c 
20c. 
25c.

15 et 
85 et.
25 et 
50 et.

$10 ir $20, popieriniai tikri. Confederatų 
pinjgal po 5 centus kožnas; $50 ir $100 

po 10 centų kožnas; $1 ir $2 po 25 centus kožnus. 
Kas norite jų gauti siųskite plnjgue po adressu 

tokiu: Ciiah. D. Bakker. 90 8. Foray th Street, 
Atlanta, Ga.

Dovanai 
(už dyką)

Uždėjęs kromą Pittstone, parda 
vinėju viską kūmi pigiausiai.

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

Pujkua aprašymas apie Lietuvą „ 
Rinalda Rlnaldlnaa „ ,, „
Senowee apraszymaa apie Dnktery 

,, „ Filypo Karejwio
Samyezymaa arba bajme tūry dydeles akla 
Tykra tejsybe Isz 8uwalku gubernijos 
Szwlesa Dlewo „ ,, ,,
Tltkna Persų Karalius, ,, ,,
(Jžsystanavvlk ant to gera) ,, „
Witaair Korynna hlatorije isz lajko persekiojimo 

Bažnyczios 8. per Deokiecijana 95 et.

40 et. 
$1,00 

abdarytas $1,25. 
$1,00. 

$1,50 et. John AL. Carr
Patronas (advokatas) provų. (Misai:

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

Dovanai 
(už dyką)

Isz Neapolo Ir apie Petra karejwl 
Illstorljeisz lajko Francuzkos wajnos

„ „ ,, Afrikoj
istorija Septynių Mokintojų ir

Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Miloskawskls „ „ 80 et.
Juozapas Koniuszewskls arba kankinimas

Unljotu po vvaldže maskolaus 50 et. 
Konatytacyje del darbininku „ 10 et.
Namelis pnstelnlko paraszytai del pnjklu

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

,, ,, ponawojlmo Nerono
Pujkns apraszymaj tikru atsytlkimu isž

,, ,, czesu wajnos 186-3 metu
Prawadnikas angetskos kalbos neabdar.

Kiekvienam, kuris prisius iszkirpiąs ezitą 
apgarsinimų su savo vardu pravarde ir pilnu 
adressu, apturės auksini dziogorėl|, tok| gerą kaip 
14-to$ prabos czysto AUKSO bet daug 
DRUTESNĮ su geriausiais ELGIN VIDURIAIS, 
be raktelio užsukamas, dailei Iszmargįtas ir gerai 
Laiką užlaikantis.

Gvarantavojamas ant 20 metų.
Dykai Express'll dėl persitikrinimo. Ir jeigu 

pasidabos tada užmokėk 11.50c. ant Express’o Ir 
bus tavo, o jeigu ne patiks tai be jokių tavo kasz
tų bus sugrąžjtaa, mes užmokame kaeztus.

Prisiųsk 30 centų už $3.oo, vertės lenclugėlĮ 
kuris yra pritaikĮtas prie dziegorėlio. Siųsdamas 
pinĮgus siųsk, registravotoj' gromatoj’ paczto 
arba Express money order. Ir paraszyk mum 
kokĮ dzlegorėl| nori, vyriszką ar moteriszką, ar 
adarą ar uždaromą? Adressas szioks:

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

XII.-21, 93.

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

Pas Joną Zukaucką
Plymouth, Pa.

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
ri kasztuja 50 dolerių, tesikreipia į 
mus REDAKCIJĄ, arba į fabriką 
tų maszinų, kurio adressas:

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

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pas Rev, P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztuja S loo.

Vyrai! vyrai!
Kurie norite gautie katalogą lie- 

tuviszkų knįgų ir parsisiųsdinti sav 
laikraszczius ir knįgas isz Tilžės, tai 
raszykite ir pinįgus siųskite pas Mo
tiejų Noveskį, o greicziaųsiai apttfr* 
rėsite, ne taip kaip kurie, yra siuntę 
pas vokieczius, nu kurių niekq yra 
negavę daugelis. Norint gautie .ka
talogą, reikia įdėti į gromatą marke
lę pacztavą už 5 centus. i*

Jo adresas toks:
Lietuviszku knįgų prekystė.

Mathias Noveski.
TILŽĖJ E-TILSIT

Goldschmiede str. 8 GERMANY.

PCTSTIISTC3-OS 
&0CH0S SPAUSTUVĖS. 

Lietuvos Istorija, nd seniausių gadynių iki 
Gediminui I) L. K., paraszyta 1850m., 
Slmano Daukanto. Kninga pirma, 

gaunama už 1,50c. 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczių 
paraižytas Slmano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, ,,
Europos Istorija su žlamlapials ,,
Lietuvlazkoa Dainos isz visur surinktos 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk 

Žemaiczių Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės 
Apieka Dlewo „ ,, „ ,,
Aukso Verszis, labai pulki drama ,, 
Bolestawas arba antra dalie Genovvefos 
Du pujkns apraszymaj apie nedorybę 

žydo ir piktą augynimą wajkn $1,00. 
Eglė, žalcztų karalienė ir Iszgriovlmas Kauno 

pilies 1362 m., du puikus dramatai 
paraszytl Aleksandro Gužuczio, 25 et. 

Hlatorije gražioj Katrnkos ir joe wysoki 
„ ,, . „ atsytyklmaj 10 et.

Hlatorije apie gražų Mageiona, duktery karalaite 
40 et.

I „Susiv“. užsimokėjo
Sz. Juzapo Draugystės isz 

Pittston* o Pa., prisiraszė prie 
,^Susiv.“ szie sąnariai: Simas 
I.apata, Anufras Szlikas, Vin
cas Maczulskas, Vincas Stocz 
kūnas, Jūzas Milius, Jonas 
Kederis, Simas Mozurkevice, 
Baltrus Žukauckas, Simas Szi 
makauckas, Petras Didžiūnas, 
M i ko l as Gataviackas, Povilas 
Navickas, Kazimieras Augis.

Isz Shenandoah, Pa. v. Vo- 
lonczausko d r.: Antanas Da
ri i levyczius, Kazimieras Ra
the vy ežius, Kastantas Branisz- 
ka, i» pavieniai Jurgis Jurai 
tis, Silvestras Mockaitis.

Isz Plymoutho v. Vol. dr. 
Petras Rėkus ir Petras B u rd u- 
lis. „Sus iv P vyriausybė.

Nevienas laiszkas atėj 
bės” redakciją su užklausymu apie 
„drukavojamą” masziną. Pakakin
dami savo tautieczių praszymus 
„Vienybės” iszleistuvė padarė sutar- 
'isu The Crandall Machine Co.,

VTENYBE LIETUVNIKU 
Ed. Goske Oakdate Station 
K. K urlanski Chicago 
W. Smith Ferrona Canada 
M. Motiejūnas Luzerne 
J. Busik Lawrence
J. Šankus Pittston
K. Halitko Woodville 
K. Rokas Chicago
K. Malinauckas Philadelphia 
J. Garalevyczia Chicago
J. Macevycz.ia Plymouth 
A. Adzgauckas ,, ,,
R. Gobės Fraverse City 
V. Dovydaitis Philadelphia 
A. Burozikas Carbondale 
J Pamataitis Wanamie 
A. Ramanauckas Pittston 
V. Kvietkauckas „ „ 
M. Dervinis „ „
J. Matiliunas Ghicago
L. Rimkus Throop

Alokzliszki rankvediiai ir 
kitokios knįgos 

Lietavlszka Gramatika paraszyta 
kun|go Mikolą Miežinio ( 

Abėcėla „
Klementorlua lletuvlazkaa „ 
Kniuba dėl iazaimoklnimo roknndų
K nlnga dėl iazalmoklnlmo vlaaavletlnėa kalbos 15c 
Apie btiwlmą Dlewo ,, ,,
Grlesznlnkaa priverstas metavotis „ 
Pamokslai apie trusą „ >•' „
Talmudas ir musų žydai ,, ,, „
8z. kala su kalba ,, „
Frieezaaezria ,, ,,
Kaip (gyti pinigus ir turtą ,,
Girtybė „ „
Genių dėdė, graži paaakntė kur lazrodyta.

kaip labai avletą slogina maskolių valdžia 10c 
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

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

Iszkirpk szį apgarsinimą, parnszyk 
savo tikrą adress’ą, o mes tav prisiu
sime dziegorėlį kokį nori vyriszką 
ar moteriszką, be jokių kasztų per 
Express’ą ant persitikrinimo jogei 
yra taip geras kaip kad už 188.bo ir 
jeigu rasi jį tos vertės,- užmokėk 
Express’ui $11.25 ir bus tavo dzie- 
gorėlis.

O jeigu ne tai tav už tai jokių 
kasztų nėra. Czia nėra blekinis pa
aukautas su blogais viduriais bet 
dailus ant pažiūrėjimo ir taip geras 
kaip 14toB prabos AUKSO ir daug 
drūtesnis ir geresnis, be raktelio už
sukamas ir užstatomas, dailiai isz- 
margįtas, laiką laikys per amžius, 
mes užtai ranezyjamės ir jeigu ne

būtų tokis kaip mes gvarantavojame ant 20 metų, su kiekvienu dziegorė- 
liu, gali sugrąžįti.

Ir jeigu prisiusi 50c. už lenciūgėlį kuris visur kasztuja IB.bo ir yra 
pritaikįtas prie dziegorėlio, taip-gi drauge prisiusime.

PinĮgna siųskite registravotoj' gromatoj’, per paczto arba Express money order, ant ežio adreso 

G^viEurELxrty ‘w'ELtoIx Oo.
(INCORPORATED)

100 Washington Str. CliicagO Ill.
(Vienybė Lietuvti|kų-Nr. 50.)
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