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Amerikos lenkai, kaip jau 

žinote, užsimanė susiriszti į 
tautiszką raisztį arba, kaip jie 
sako, įvykdinti lenkiszką Li
gą. Prie tos Ligos nori pa
traukti ir lietuvius, prižadė
dami jiems isz to didelę nau
dą. Ypacz tūnai užsima Clii- 
cagos „Sztandar.“ O kad vi
si prakilnesni lietuviai ir lai- 
kraszcziai tyli apie lenkiszką 
Ligą ir nemato riszdamiesi su 
lenkais jokios naudos, bet di
delę blėdį, lenkai ugnia spjau
na ir per savo laikraszczius 
jūdina bjauriausiai gerus 
musų , flarbinįkus, o ir lai
kraszczius, kurie su pasiszven- 
timu tarnauja savo tėvynei.

Dyvynas dalykas — lenkai 
nori, kad mes su jais susivie
nytume, tdm tarpu, kada tarp 
jų paežių nėra vienybės, isz- 
siskajdę į partijų partijas, ku
rias kiekviena sav atskyriai 
vieszpatauja. Ir dabartinis 
užmanytas susivienyjimas, ką 
jų paežių laikraszeziai tvirti
na, niekados neįvyks, nės len
kai jau szirntą sykių ir per 
szimtus metų mėgino gyventi 
ir veikti vienybėje, iszvien, 
bet tai jiems arba visai nenu- 
sidavė arba tik ant trumpos 
valandos. Lenkai nori ant 
kitų vieszpatauti, negalėdami 
savęs nuvaldyti, nori su kitais 
vienybę turėti, kurios tarp sa
vęs neturėjo ir neturi. O su 
si vienyti su tokiais gaivalais, 
kurie bepertrukio it alus ku
bile maiszas ir rūksta, tai 
jieszkoti prapulties. Juk tai 
visi žino, kad lenkai prapuldė 
savo tėvynę per savo nesutiki
mus, o kadągi Lietuva būva 
tada politikiszkai susi vieny jus 
su Lenkija, tadgi ir ją ponai 
lankai politikiszkai savo vai
dais užmuszė. Nereikia 
mums žiūrėti į istoriją, idant 
parodyti, kad mes vienyda
miesi su lenkais, jeib kokiūse 
dalyk ūse, nieko gero dėl savęs 
ir savo tautos neapturi m, bet 
įlėdies neapsakomai. Pažiū

rėkime, mieli broliai, į Ame
riką, kurioje, jeigu mes ml 
pradžių nebūtume susidėję su 
lenkais ir jokių su jais prieti
kių neturėję, argi sziądien ne
stovėtume du syki augszcziau 
tautiszkai, o pagaliaus ap- 
szvietime ir medegiszkai. A- 
merikos lietuviai pirm penkių 
szeszių metų gyveno su len
kais, kaip jie patys sako, kaip 
broliai su broliais: statė isz
vien bažnyczias, uždėjo drau 
gystesj darė apvaikszczioji- 
mus, kėlė balius, padarė pik- 
nįkus ir t. t. Paklauskime 
ponų lenkų, kokią lietuviai 
turėjo isz to naudą? Jokios 
naudos, blėdies daugybę. 
Lietuviai Amerikoje gyvenda
mi iszvien su lenkais, taippat 
arė prakaitą liedami, bet arė 
į lenkiszkus arklus įkinkyti ir 
ant lenkiszkos dirvos, ir kad 
kas paklausdavo, kas ežia do 
darbinįkai? lenkai skubinda
vo atsakyti, kad lenkai, o ir 
patys lietuviai sakydavos len
kais esą, nės, mat, gėdijosi ir 
savo tautiszko vardo, Lietu
vių vardas buvo pakastas, lie
tuviai į lenkus ir visokius 
naujalenkius virto, iszsižadė- 
darni savo ' kalbos ir marinda
mi savyje atnesztą isz sz ve n tos 
Lietuvos kibirksztėlę tėvyvės 
meilės. Ir tai darė isz geros 
valios. Lietuvių Amerikoje 
nebuvo, bet tik vien lenkai; 
isz tos priežasties ir sziądien 
daug svetintauezių negali dar 
atskirti lietuvių >nū lenkų ir, 
matydami jųjų didelius susi- 
rinkimus ir iszkilmingas de- 
monstracijasj dy vyjas, sakyda
mi, isz kur atsirado tie lietu
viai, kas jie per vieni, mes 
apie jūs iki sziol nieko nežino
jome. Jeigu iki sziai dienai 
Amerikos lietuviai nebūtų at
siskyrę nū lenkų, ką jie butų 
turėję gero lietuviszko, tau
tiszko? Ką isz ganingo butų 
nuveikę dėl savo žudomos 
tėvynės? Atsakymas —- 
daugiau, kaip nieko. Tai 
juk patvirtina sziądieninių 
Amerikos saujalė lietuvių, 

kurie dar po senoviai iszvien 
su lenkais gyvena, beje viso
kios Jagėlos, Liublino Unijos 
ir toms panaszios. Ką gi mes 
isz tokių lituvių turime? Dau- 
giaus kaip nieko, nės patys 
lietuviais būdami, kuriūs Lie
tuva užaugino, netik kad nie
ko neveikia dėl savo tėvynės, 
bet savo iszgamyste kvailina 
kitus lietuvius link tautiszkų 
reikalų ir tokiu budu priside
da prie marinimo tos motinos, 
kurios krutes žindo. Tūli 
sako, kad politikiszkūse daly- 
kūse link tėvynės iszgelbėjimo 
galima su lenkais vienytis. 
Nežinia, ką ežia mums lenkai 
ir tame dalyke gali gero pada
ryti? Bene, susivienyję lietu- 
viszkos kareiviszkos draugys
tės su lenkiszkomis, plauks 
makolių muszti? Jeigu mes 
su lenkais padarytume sziokią 
tokią uniją, tai vėl ką pada
rėme pragaisztų, o ką tik da
rytume, vis eitų ant garbės ir 
naudos lenkų, kaip kada se
niau buvo. Tame gali mus 
pilnai pertikrinti Kražių ne
laimė: lenkai lyg nežinodami, 
kaip daugumas svetimtauezių, 
kad maskoliai Lietuvoje ir ti
krus lietuvius iszpjovė, rėkė 
savo visūse laikraszcziūse, vi
sam svietui skelbdami, kad 
maskoliai lenkus Lenkijoje 
iszpjovė. Pagaliaus, kada 
lietuviai vieni jiems po nosia, 
kaip antai Wilkes-Barre j e, 
darė demonstracijas Kražie- 
ežių reikale, tūli lenkiszki lai- 
kraszcziai neturėjo gėdos, pa- 
raszyti, kad tai buvo demon
stracijos lenkiszkai-lietu visz
kos. Tadgi, jeigu lenkai nesi- 
gėdžia musų brolių kraują ant 
savo vien naudos apversti, ko- 
gi gero galime mes nū jų vil
tis kitoniszkūse dalykūse? 
Lenkai daro mums pinkles 
netik Amerikoje, kaip tai ne
vienas kunįgas įlindęs tarp 
būrio lietuvių ir, nemokėda
mas nei žodžio lietuviszkai, 
bėgioja pas vyskupą, sakyda
mas, jog jis yra lietuvis ir ga
li būti lietuvių dvasiszku va

dovu ir tokiu melu, užlenda 
lietuviszkiems kunįgatns už 
akių, bet ir Maskolijoje. Pri- 
mįsiu ežia tik du faktu* 
Rygoje lietuviai buvo užsidėję 
savo draugystę „Ausfcrą“* 
Lenkai įlindo į ją po placziu 
broliszkumu ir tol darbavos^ 
iki nepadarė jos lenkiszką i>a-' 
likę lietuviszką vardą. Dabartės 
tik užsidėjo kita lietuviszką 
draugystė, o lenkai jau tykoja, 
kad ir tą į savo nagus paimti. 
Petropilėje yra Labdaringa 
Lietuviszką Draugystė, į ku
rią įsispraudė keli lenkai ir 
su padūkimu stengiasi isz jos 
iszvaryti kas vien, lietuviszko, 
o to vietoje įvesti viską len
kiszką.

Argi tai, broliai, mus neper
tikrina, kad lenkai yra lietu
vių pirmos tautiszkos siurbėlės, 
nū kurių mums reikia szalin- 
tis, kad mebecziulptų musų 
beto silpnų gyvatiszkų spėkų, 
kuriomis jie penėjosi per kelis 
szimtus metų.....

Pradedame dabartės vėl 
talpinti Lietuvos Istoriją, ant 
kurios praszome skaitytojus 
atkreipti {patingą atydą, nės 
tai yražemeziugas musų tau
tos praeitės.

Isz Lietuvos.
Važiodamas gelžkeliu ga

vau susitikti su vienu apskri- 
czio sūdo urednįku, kuris, li
beralu būdams, kalbėjo dau
gel apie dabartinę Maskolijos 
politiką, o taipojau ir apie 
Kražius per „Vienybę“ ir ki
tus lietuviszkus ir svetimtau- 
tiszkus laikraszczius po visą 
svietą pagarsėjusius. „Dabar 
caras pats veda užrubežinę 
politiką, tai yra dalį vieszpa- 
tystės reikalų, užrubežine mi
nisterija vadinamą. Viduri
nių reikalų ministerija yra pa
vesta ministeriui, kuris veda 
„obruseniją“ ir '„pravoslavi- 
ją“ pagal caro norą, tai yra 
daro neteisybę, per tat teisy
bės arba justicijos ministerija
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prie dabartinio rando yra pa
žeminta. Caras užrubežinę 
politiką vesdamas, o isz užru- 
bežinių laikrasz^zių matyda
mas, kaip jo ten vidurinių 
reikalų politiką peikia, bijo
damas, idant jo smarki vidu
rinė politika užrubežihei poli
tikai nevodįtų, pasidarė daug 
minksztesnis. Caras tokius kaip 
Kražių buntus (!) pripratęs 
yra karės sudu sūdyti, bet da
bar, girdėtis, Ipd isz priežas
ties užrubežinio szauksmo, pa 
dūs tą provą apskriczio sudui, 
o tas visus nekaltais padarys 
ir sziokiu budu Kražių prova 
pasibaigs. Bet Maskolijoje, 
kaip gaunate žinoti, baisus 
dąigtai darosi“!.... Jau saulu
tė kopdama budina svietą, o 
su jaja prasideda visokį pava
sario ženklai ir žmonių darbai. 
Mažą szaltį tik naktį turime. 
Dienos yra nors ant tiek szil- 
tos, kad jau be kailinių apsi
einame ir po purvyną braido
me, nės ką naktis pataiso, tai 
diena pagadina. . ’Pribrinkę 
spurgai yra tiktai ant nekuriu 
kerų, o medžiai jūdi senovisz- 
kai tebestovi.- Paukszteliai 
po anūs laksto ir pradeda 
cziulbėti. Žvirbliai po szaisz- 
lavimus ir stogus vieni kitus 
gainioja. Bet liūdna, kad 
keliai neiszvažiūjami.

Su pavasariu apie namus 
darbai prasidėjo, nės jau gali
ma į žemę mitą ųkalti, tvorą 
tverti, medžius sodinti, iszka- 
sinėti. Sztai ir Kurszenų ba- 
žnyczios (Szaulių pav.) teplio- 
jimas prasidėjo, kuris iki Ve
lykų turi būti nors isz dalies 
gatavas. Sulygta už bažny- 
czh>8 teplioj imą su meistrais 
700 rublių, o už klebonijos 
100 rublių. s

44.

Dzūkija.
Žiemos lyg nebuvo rogė

mis neteko važinėti, vis neisz- 
* r

klampojamas purvynas arba 
didis ir skaudus grūdas, per 
tai ukinįkai daug blėdies ap-

supykęs ant žmonių pardavė 
pirma savo namą, paskui dar
žą Paczėsai kalviui; tas įsikū
ręs Pukaszere, pasistatė savo 
kalvę ir su geroku pelnu varo 

retas kuris savo amatą. Kitas kalvis ka- 
užtat talikas, lietuvis paczioje Ūdri

joje atsisėdo ir tas turės isz- 
tektinai darbo. Arkė taipgi 
Pakoszevoj, tas prakeiktas 
dielė kaimo, kurs bandas^ pa
pirosus, cukerkas ir įvairius 
mažniekius mainė ant kiaūszi- 
nių, miltų, javų ir visaip mo- 
nyjo ir viliojo vaikus ir szei- 
myną, turė trauktis isž kaimo 
ir riebios vietos; dabar yra 
katalikas, tik gaila, kad ne 
lietuvis, Cinkuila — lenkas 
nupirko nū Arkės namelį ir į- 
stenge kaime krautuvaitę. 
Bartuszkiemyje taipgi yra ka- 
talikiszka krautuvė; tų dvie
jų krautuvėlių žydai Balbie- 
riszkio labai neapkenczią, nės 
žmonės apygardos, ypącz szią 
žiemą, dėl bjauraus kelio, 
mažai važevo su reikalais į’ 
Balbieriszkį, vis pirko tai szį, 
tai tą isz artymų krautuvėlių.

Dzūkai jau turi savo kriau- 
ežius, sziauczius, staliorius, 
atsiranda muliorių, kalvių, 
sliesorių; du vaikinu, kaip ži
nau, net Varszavoje pabaigė 
mokslą sliesorystės. Kanau- 
kutisMsz Butrimiszkių ir Ma- 
tulioniukas isz Szugždų.

Baigiant szią koresponden
ciją liūdna žinia su skaityto
jais pasidalysiu: Dabkrisz- 
kės dvaras visiszkai sudegė: 
triobos, gyvuliai ir kerdžius 
szerdamas gyvulius liepsnose 
ugnies rado smertį.

S Bl. D(jl.

turėjo. Norint kur važiūti 
arkliai reikia kaustyti, tranki- 
nantės po grūdus, vežimai ne
laikė — gedo, aszys lūžo, bei 
ratai nū aszių smuko; malkos 
kurui isz girios i 
užtektinai parsivežė, 1 
visi rengiasi ateinanczią vasa
rą durpas kasti; apart to, len- 
kdamiesi purvyno, kiek tai 
pievų iszvažinėjo, kiek rugių 
iszmindžiojo! Szalcziai maži 
tebuvo, tikt pradžioje Sausio 
siekė 17 laipsnių R. ir tai vie
ną dieną szaltis, taip skau
džiai kando, per dvi dieni da 
po 13 laipsnių R. buvb. Va
saris atsižymėjo purvynu, vė
jais, lytumis; 12 d. to mėne
sio griovė ir giriose Balbie- 
riszkio perkūnas trankėsi. 
Dabar jau pavasariu kvepia, 
vyturys iszlėto dejūja skun- 
ėdamasis, kad nelesintas par
lėkė.

Alytus isztikrųjų isž miego 
keliasi; ketvergais turgaus 
dienos sulaukę, tad ukinįkai 
apygardos Alytaus, turės szio- 
kią tokią naudą miestelyje sa
vo, javus galės pardūtiį nerei
kės, kaip iktolaik, vežti beri- 
jūsna arba Balbierisžkin, kur 
žydai baisiai apgaudinėja. Da 
du kermosziu sulaukė pane- 
dėliaįs: po Joninių ir po
Aniolų sargų; iksziol tik vie
nas buvo panedėlyje po szv. 
Kazimieriui.

Isz Ūdrijos ir isz Pakaszevo 
žydai iszguiti tapo. Ūdrijoje 
Sroliaus kolonijautę Šaulynas 
nupirko už 525 r.; dabar savo 
namūse Saulynas gyvena ir 
laiko, kaip ir pirma, karcze- 
raą. Joszczikas Szalmanas 
Pakoszevo, ką seniau varė 
ukinįkus isz namų ir žmones 
girdė karczemoje degtine, be- 
siprovodamas su p.'Narbutą 
nuskurdo, visiszkai nupliko. 
Žydpalaikis negalėjo suprasti, 
kaip tai ūmam laike viskas 
persimainė, kad jis pirma tu
rėjo pinįgų kaip pelų, o da
bar turi padėti, kad jau da
bar jo žmonės neklauso, tad

bur- 
užmuszė

— Seinai. Cziopais 
liokas, starovieras, 
žmogų, pas kurį tikėjosi rasti 
pinįgų, o užmuszęs nerado nė 
skatiko. Vedėsi žmogus į 
Seinus pardūti karvę ii[ vedėsi 
su savim mažą dukrelę. Ant 
kelio susitiko gerai pažystamą 
burlioką, su kuriūm įsisznekė- 
jęs pasisakė, kad karvę vedąs 
par dilti. Pardavęs laimingai

karvę, žmogus padavė pinį- 
gus savo dukterei, kad patsai 
kartais nepasigertų ir nepame
stų jų. Susitiko ir aUgszcziau 
minėtąjį burlioką.

— O ką, ar pardavei karvę? 
daug gavai ? klausia burlio
kas. — Tiek ir tiek' atsako 
žmogus. Toliau taip virsta, 
kad burliokas pavėžina anąjį 
žmogų. Įvažėvus į girę, bur
liokas užmusza tą žmogų, bet 
apjieszkojęs visur, nerado pas 
ji PMsH* kuriūs tikėjosi ras
ti. Lavoną užmuszto žmo
gaus paslėpė girioj. Kada tė
vą mūszė duktė su pinįgais 
spėjo isztrukti. Lėkė per gi
rę, kur akys neszė ir dabėgo 
grincząitę. Įbėgus į griuczai- 
tę, pasipasakojo mergaitė, kas 
su jos tėvu stojosi, kaip jį dėl 
pinįgų užmuszė ir kad tie pi- 
nįgai pas ją esą. Taip pasi
taikė, kad ta grinczaitė buvo 
to paties burlioko, kursai tos 
mirgaitės tėvą užmuszė. Bur- 
liokė tūjaus suprato, kad tai 
jos vyras užmuszė žmogų; Pa
ėmė nu mergaitės pinįgus ir 

užmųszti, jei ji nepasislėps, 
uždarė burliokė mergaitę į 
mažą kambarėlį, neva slėpda
ma. Neužilgo pafvyko ir pa
tsai burliokas.

— Tai užmusziai žmogų, o 
pinįgų neradai? — klausė pa
ti. —■ O sztai asz namiej bū
dama turiu tūs pinjgus. — Ir 
papasakojo vyrui, kaip atbė
go mergaitė, kaip paėmė nū 
jos pinigus ir kad paczią mer
gaitę laiko uždarius kaiąba- . 
ryje. , '

— Keikia ir jų užmuezti — 
nutarė burliokas: kad paskui 
neiszdūtų manęs. — Uždaryta 
kambaryj mergaitė girdėjo tūs 
žodžius. Paėmė ją baimė: 
per duris iszbėgti negalima, o 
langas tame kambaryj toks 
mažiukas, kad iszlysti negali
ma. Vienok ji nenusiminė ir 
atrado būdą iszsigelbėti. Nu
simetė nū savęs visas drapanas 
ir būdama visiszkai nūga isz- 
silamino per mažą langelį.

& ii?- 4' . Mi ■



Pabėgus davė žinią apie szį at
sitikimą kitiems žmonėms. 
Praneszta tapo policijai, kuri 
viską rado, kaip kalbėjo mer
gaitė ir suėmė žmogžudį, kaca- 
p*

— Pilviszkiuse per pusiau- 
gavėnio metturgį pavogė vagis 
net septynis arklius. Ukinįko 
J. nuvaževo porą visai gerų ar
klių su vežimu, kada jis su ki
tais savo vyrais užėjo į karcze
mą: iszėją isz karczemos ir 
po ežiai dienai nemato savo 
arklių.

Visai įstabiai pavogė ar
klius kito ukinįko. Kada ga- 
spadorius /įėjo į karczemą, o 
ant vežimo liko tik viena ga- 
spadinė, priėjo prie arklių ne
pažįstamas žmogus ir pradėjo 
kabinėti atkabįtus nd brank
tų viržius. Paklausus žmonai, 
ką jisai czionais daro, atsakė, 
kąd jį ketinąs gaspadorius pa- 
vėžįti ir liepęs jam sutaisyti 
arklius. Susitaisąs viską kaip 
reikia, nepažįstamas sėdo į ve
žimą, sakydamas, kad jam lie
pęs gaspadorius užvažiūti prie- 
szais karczemą, kur jisai lau
kia, o paskui visi važiūsą. 
Paskui teisįdamasis tūm, kad 
angszta apsisukti, važiavo to
lyn, neten kur reikia, pakol 
neatsitolino nū karczemos. 
Czionai suplakąs arklius pra
dėjo smarkiai važiūti keliu. 
Dabar žmona suprato, kad 
czionais negerai ir pradėjo 
rėkti. Ji rėkia ir vagis rėkia, 
kad žmonės nesuprastų, jog ji 
szaukėsi pngelbos. Szale ei- 
nantiejie žmonės nieko nepai
sė, mislydami, kad važiūja 
koki rikėniai, girtūkliai. Pa
važiavęs toliausnū miesto, kur 
nėra žmonių, vagis pagriebęs 
už pakarpos gaspadiną, iszme- 
tė isz vežimo ir nupyezkėjo 
sav, ir nieks jo nesulaikė. Su
grįžus visa purvina, gaspadi- 
nė papasakojo szį nelinksmą 
atsitikimą gaspadoriui.

Isz gudų laikraszczių girdėt, 
kad sinodas nusprendė įkurti 
}c|įosztoi4ų maskalkų-minysz-

Lietuvininku
kų prie miestelio Sopoczkinės 
(Augustavo pav. Suv. gub.), 
kurį pramįsą: „Spasopreobra- 
ženskij“. O-o! labai jo rei
kia! Padarytų garbę visai 

‘Suvalkų rėdybai! Žinomaa 
yra „szventųmas“ maskoliszkų 
miniszkų...?

Žiema dar vis nemeta savo 
sziometinio paproczio: apsieiti 
be szalczio ir sniego. Jei na
ktį kiek paszalvena, tai dieną 
atszilus sustengusiam purvy
nui, pabjūra. Dieną tankiai 
esti szilumos 4 laipsniai Reau- 
muro. Upėse antrasis ledas, 
kursai ir taip buvo nestoras, 
dyla. Vyturiukai visur gieda, 
nors dar tik pradžia Kovo mė
nesio.

Bevažiūjant per Szeszupę 
sulužo su arkliais gyventojas 
Luginės (Szunskų gm.) ūkinį- 
kas O? Arkliai prigėrė, per 
ką yra trotos dauginus kaip 
ant poros szimtų rublių. Ra- 
szau apie tai dėlto, kad tas at
sitiko per girtybę ir dar noriu 
pridurti: „o tai vaisiai degti
nės!“

Pradžioje Vasario szių me 
tų vienas didelis knįginkas 
prisipirkęs Tiižėje visokių 
knįgų už 500 rublių, kur ra
dosi tiktai vienų laikraszczių 
daugiau kaip dėl 300 skaity
tojų, tapo per szunbajorio len
ko liežiuvį arti Reseinių Sto- 
nūse sziaurės siaubūnui į na
srus pateko; važiavo jis su 
dviem-vežimais ir Stonūse už
važiavo prie vieno ukinįko pa
siganyti, nės buvo jau 5 my
lės nuvaževęs, tai tas szunpa- 
laikis patėmyjęs ,kad tai kon
trabanda, lėkė į Reseinius ap
skųsti ir tūjaus du urėdnįkai 
su keliais sotnįkais atlėkė ir 
jūs rado besiganant. Antanas 
pamatąs, kad jau blogai, viską 
pametą ėmė bėgti linkon misz- 
ko, kurį viens urėdnįkas su 
sotnįku gi nėši, tas pribėgęs 
miszką iszsipjovė gerą brūklį 
ir tūmi atgręžė jis ginanczius, 
o Jurgis, nabagas, su Kazimie
ru neįstengė pakųrtį ir abudu 

kartu su knįgomis vežė į Re 
šeinius. Mat laimė visur su gu
dais, kad pinįgų turi, tai nors 
gali atsipirkti, tai j ūdų mato, 
kad blogai, ėmė derėtis su 
urėdįkais, kad jūdu paleistų, 
ant ko ir prilinko maskolpa- 
laikiai, nės vos ne vos už 70 
rublių paleido jūdu. Urednį- 
kai nudavė nekaltais jų palei
dime, nės daugel žmonių bu
vo grįžtanczių isz Reseinių, 
tad liepė jūdviem bėgti nuszo- 
kus nū vežimo. Jurgis nuszo- 
kęs tiesė kaip tik įstengė ir 
pabėgo, nės jis jau pripratęs 
prie pabėgimo, o Kazys, naba
gas, bėgdamas, parpūlė ir pri- 
vijęs urėdnįkas užgulęs tolei 
laikė, kolei atėjo kits u red n į- 
kas ir vėl nusivedė drauge 
prie knįgų, tada antru kartu 
urėdnįkas jam sako: „dabar 
bėgk, o nepulk, o asz vyda
masis pulsiu“; tokiu budu ir 
Kazys pabėgo.

Taipogi Vasario pradžioje 
už lietuviszkas knįgas prasi
kaltėlius visokiu budu Resei- 

v

nių kalinyje kalėjo 15 žmogy
stų: vyrų, moterių ir mergų.

— Paszuszvio par. klebo
nas užgynė kn. kamendoriui 
laikyti miszias ir miszparą per 
visą oktovą Dievo Kūno už 
tai, kad anas pirmoje dienoje 
užgiedojo ant procesijos lietu 
viszkai, o ne lenkiszkai, nės 
Paszuszvėje gieda lenkiszkai.

Krakių klebonas už aplen
kimą suplikacijoj: „Idant mo- 
narką, musų ciecorių ir jo visą 
veislę etc.“ atstatė visus gie- 
dorins todėlei ir giedorkas, 
nės turbut jis jau ypatingą 
malonę caro yra užsipelnęs, 
už tai taip isztikimai tarnau
ja

— Tilžė. Prekystės derėji
mams įvykstant vokieczių su 
maskoliais, buvo mislijama, 
kad vokiecziai be Užkabinėji- 
mų leis keleiviams isz Gudijos 
laisviai keliauti į Ameriką, 
bet tas pasilieka posenovei, 
vokiecziai reikalauja guberna-
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toriszko paso bei konsuliO pa-’ 
tvirtinimo ir apie 200 rublių 
pinįgų turi turėti keleivis. Jų 
neturint, norint ir pasą turėtų 
iszvaro atgal į Maskoliją. 21 
Vasarį Tilžės policija areszta- 
vojo4 knįginįkus, kurie beveik 
kas mėnesis Tilžėje apsilanko 
ir po keletą szimtų rublių pa
lieka, jūs paleido tiktai užsta- 
riant Tilžės pirkliams, kurie 
nū jų visados perka tavoms.

Zambrukas.

Maskoliszkas pravoslavnas 
organas: „Ruskyi Palomnik“ 
(Maskoliszkas keliautojas), 
n u rodyd am as pran c ifziszk a i - 
maskoliszką vienybę savo lai- 
krasztyje patalpino Motinos 
Dievo paveikslą, taipojau ba- 
žnyczią Notre-Dame Paryžiu
je, Szventos Gcnevefos, patron - 
kos Prancūzijos paveikslą, 
Szv. Dionizą, pirmą Paryžiaus 
vyskupą, isz to moksliszkoji 
publika labai džiaugiasi, o tas 
laikrasztis raszo: „Isz czielos 
szirdies geidžiame, idant ar- 
cziausioje ateitėje abejotinos 
gūdonės jausmai prisidėję prie 
politikiszkų mierių, persimai
nytų į brolystės vienybę ir ti
kėjimo d ai y k ūse“.

Neseniai ant pievų Stonais 
vadinamų arti Resiainių pėrė 
mė maskoliai kontrabandą su 
lietuviszkomis knįgomis ir tai 
czielą vežimą. Buvo d u tas 
pranesziinas musėt nū paežių 
lietuvių. Taigi du policijos 
uriadnįku isz Resiainių Bu- 
szeckis ir kitas isz Girkalnio 
sugavo. Žmogus, kūris vežė, 
pabėgo, o knįgas, vežimą ir 
arklį paėmėm

Jau maskoliai apie tą vaik- 
szczioja, kad po valszczius lie
tuviai savo tarpe tiktai inasko- 
liszkai kalbėtų. Jfurbut ir 
tas maskoliams nusidūs kaip 
ir viskas, nės lietuviai yra la
bai kvaili. .
Sztai visur Kauno, Vilniaus 
ir Gardino gubernijose-masko- 
lių pisrėdnįkai užmetė visur



Vienybe o

po valscszių kanceliarijas savo 
maskoliszkus rasztinįkus (pi- 
šorius), kurie drau
ge su posrednįkais vagia pinį- 
gus, kurie yra ant padotkų 
surinkti, o kaip tie pinįgai pa
vogti prapūla, tai kvailiems 
žmonėms liepia isz antro karto 
mokėti.

Sztai Žagarėje (Sziaulių 
pav.) pastatė perkriksztą žy
dą, Jovelį ant valscziaus piso- 
rio, kuris isz iždo pavogęs 
10,000 rublių pirm penkių 
metų iszspruko. Rodos, kad 
skarbui nereiktų pinįgų jiesz- 
koti savo czinovnįką vagį pa- 
staczius, bet apskriczio sūdąs 
prisudyjo, idant žmonės isz 
antro Kkarto 10,00U rublių 
skarbui užmokėtų.

Man rodos, kad musų žmo-i 
nės tur gana dorų ir savo mo- 
kįtų žmonių, kurie galėtų ra- 
sztinįko vietą užimti? Bet 
tai vis yra musųžmonių dide
lis užsileidimas ir kvailybė.

— Isz Maskol/ijos. Atėjo 
neseniai nū Uralo gromata, 
vieno pono, Sausio mėnesyje 
raszyta, kuris sziaip savo ke
lionę į Siberiją apraszo: Isz 
Ufos į Bikbardą per pusan
tros dienos atvykau. Szlajų 
kelias buvo baisus, nės dūbės 

straipsnį apie didžiausią musų I taip didelės buvo, kokių Lie- 
Belovežos girią, užimanezią tuvoje žmonės niekados nema- 
Gardino rėdyboje apie 30 ke- tė. Sniego visur mažne per 
tvirtinių mylių, kur dar gy- sieksnį yra gilumo. Isz Si- 
yena žiobriai, gyvuliai jau ant beri jos eina didelis skaitlius 
viso svieto regis iszsibaigę. priliodūtų szlajų, per tai ant 
Yra jų dar tenai apie 600 kelio dūbės viena prie kitos 
sztukų, bet per tai nyksta, taip didelės, kad arkliai ir 
kad žiobrių karvė tiktai per szlajos nusileidžia į anas lyg 
du metu ant karto vieną ver- nū kalno ir vėl priesz kalną 
szį atveda, o buliai vyresni lipa, o paežio j e dūbėje yra dar 
ant pavasario daugel jaunų dvi arba trys dūbės, kurios 
iszmusza dėl karvių užvydė- greit važiūjant baigtinai žmo 
darni. Padūda czia p. Glin- gų suvargina. Reikia važiūti 
skis kelis paveikslus ir raszo, lyg virszo kokiu ten valu, ku- 
kad nieks, kuris ten nebuvęs ris isz buranų*) priežasties, 
nei žinoti negali, koki tai me- kurie sniego prinesza, darosi 
džiai auga. Vienas per kitą vis augsztesnis. Kožrją valan- 
veržiasi į saulę į virszų ir isz- dėlę žmogus laukia, kada szla- 
auga lygus kaip Striūnos. Tū- jos nuyirs į vieną pusę ir 
se miszkūse yra: briedžiai, tas neretai atsitinka. Kelias 
stirnos ir kiti stambesni gyvu- yra taip siauras, kad tiktai po 
liai, o dar galima rasti ir gor- vieną arklį viens paskui kitą 
nostajus F). pakinkytus gali važiūti.

Lietuvoje, norėdami masko- Taip turėjau sukinkytus po 
~?)“v71kHnei mewk, nJtri9 ir keturis kaiP

ands mįsakasargiai gaitzin, todėl *) Buranai, yra tai baisus vėjai 
m isz k e kitij gyvulią neplėsztą. I (szturmai) aname kraszto.

„Tygodnik Illustrovany“
1894 m. N 8 dūda gražų

tas, o nebeauga nei į pietus 
ant Ufos pusės, nei į sziaurę 
ant Bikbardos.

Medžiai miszkūse auga, sen
sti ir džiūsta, ir taip yra sziek* 
sztų priyesti, kad aplinkui mi- 
szkasargiai vaikszczioja, kerta 
nū kraszto, o kas yra vydu- 
ryje nieks nežino, nės prieiti 
nebegali. Isz tos priežasties, 
net ponai po miestus, kurie 
turi saVo miszkus perka nū 
baszkirų atvežtus rąstus pi* 
giau, negu, kad darbas ir at* 
vežimas isz savo miszko kasz- 
tūtų. . ' J '

Isz ūgų czia* po miszkus ir 
pievas auga: žemūgės, spra
gės (truskovki), jūdos ir bal
tos serbentos, avietės. Isz 
grybų auga czia rudmėsės, 
grūzdai, ūmėdės, szilbaravy- 
kai, lepszės, bet baravykai ne
auga. Žvėryną Bikbardoje 
yra baisiai pigi. Jerubių po
ra kasztūja 10 kapeikų, teter- 
vų pora 20—25 kapeikos, zui
kio tiktai skurytė kasztūja 
5-6 kapeikos, o pats zuikis be 
skurikės 1 kapeika. Meszkų 
yra ęzia begalis. Bikbardos 
ponas Poklevskis nors yra dar 
jaunas užmuszė per du metu 
jų 43 sztukas.

Czia labai navatniai įtaiso 
nū seniąi medžioklę arba ab* 
lavą ant vilkų. Kaip tiktai 
sužino, kad kokioje miszko 
vietoje vilkai atsiranda, o nė- 
ra iszeitų pėdų į antrą pusę, 
tada tą vietą apstato visokių 
spalviį karūnomis, taip, kad 
vilkai tą matydami bijo pri
eiti priė tų karūnų, kurios nū 
vėjo siu bū j a ir tajp sėdi ten 
alkani per 2 ir 3 dienas ant 
vietos iki ablavai, pakol anūs 
prispirti n ai neisz varys. Da
bar p. Poklevskis, kurio misz- 
ke vilkai karūnomis apstatyti 
lauke Ufoje atsiranda ir pa
kol aus, 13 (1) Vasario, pri
bus, jie ten lauks.

Per Bikbardą važiodamas, 
pakol arklius atmainė, pats 
užkandęs nuėjau p. J. Pok- 
levskio palooių pasižiūrėti, 
kur yra įtaisyta meszkų parų-

liai apszvietimą sulaikyti, da- j czia vadin 
leidžia prie mokslo tiktai 10$ 
į gimnazijas. Vienok, -dabar 
maskoliai pajutę, kad lietu
viai tą iszvengia, Latvijoje 
mokslą apturėdami, ketina ir 
ežia uždrausti lietuviams po 
tomis paeziomis iszlygomis 
mokįtis. Mat, apszvietimas, 
kad ir maskoliszkoje dvasėje 
prisideda ir prie tautiszko lie
tuvių kilimo, o tas masko
liams negeistinas, kaip matote 
diena po dienos vis labjau už
gula. Taigi priebaltmarinii 
gubernijų kuratorius liėpė da
bar sužinoti kiek yra procen
tų po gimnazijas lietuvių ir 
datyręs, kad jų yra apie 50$, 
ketina dabar nū vakacijų da- 
leisti priimti tiktai 10$.

„v gusia“ (į žąsų 
pavidalą). Prisėjus ant kelio 
prasilenkti yra baisiai daug 
klapato, sunkybės, kurios tan
kiai musztyne baigiasi. Tą 
kelionę 240 verstų arba 24? 
mylių, nors pakeliui] nakvo
jau, pervažiavau per pusan
tros dienos. Ant to viso ke
lio iki Ufai burliokų gyven
tojų labai mažai, nū puškelio 
nū Birsko kūdaugiausiai gy 
vena baszkirai, tutorial, mor- 
dva, czeremisai, votiakai. Tie 
paskutiniejie, nors yra stab
meldžiais, yra pagarsėję kaipo 
dori ir teisingi žmonės. Apie 
anūs ežia kalba, kad nors jie 
ir pagonis, bet tai dfįr vieniu- 
tėli Maskolijoje nesugadinti 
žmonės. Votiakai yra tai žmo
nės gana augszto ūgio ir dikti, 
jų veidai drąsus ir toki, kad 
gali jiems pasitikėti. Per ne
atsargias vietas naktį važia
vau pasitikėdamas tiktai ant 
to, kad manę vež votiakai. 
Tie žmonės abelnai laukinį 
kyste užsiima ir kaip .žinoma 
yra turtingi. Burliokai mas
koliai vienok dėjūja, kad la
bai mažai arba suvisum žemės 
nebeturi, nės toji mažne visa 
baszkirams iszdalinta, nū'ku
rių maskoliai žemę ant sėjimo 
samdo, pigiai mokėdami. 
Kūdidžiausis dyvas yra is!ž to, 
kad baszkirai savo žemę mas
koliams persamdo, o paskui 
dėl tų paežių eina dienas su 
savo gyvuliais ir ant savo dū- 
nos ir tai už mažą užmokesnį. 
Taip kad isz gerumų ano 
kraszto žemės maskoliai nau
dojasi, o tai isz priežasties 
cvailumo ir nesupratimo 
5aszkirų, nū kurii| tūri viską, 
nės ir mažiausią ryksztelę isz 
miszko nū jų gauna. Prie 
<elio nū Birsko ant Bikbar- 

dos, tai yra į sziaurę per 20— 
60 verstų po kaimus, kurių 
kalnai į pietus yra atsisukę, 
auga: geros veislės obelės, 
apseziai -vaisių iszdūdanczios. 
Czia nei gruszios, nei kiti so
dų vaisingi medžiai nebeauga. 
ObeĮės auga po tas tiktą! vię*
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da dviejose salose. Yra tai 
pątelka meszka, per jį pirma 
užmuszta su trimis vaikais, isz 
kurių vienas Piastunasl) maž 
ką nū motinos mažesnis. Visi 
jie yra iszkimszti kaip gyvį, 
slankiojantis apie savo kynį, 
taigoje, (tai yra tamsiame 
miszke), kuri yra puikiai pa
daryta. Visas tas miszkų bu
ris aptrauktas yra stiklu, į ku
rį baisu yra pasižiūrėti.

Yra czia jūdžiamė gražiau
sia, o darbinįkai daug pigesnį, 
kaip Lietuvoje. Szįmet(1893 
m.) bulbės (roputės) czia da
vė 12 vaisių. Ukinįkai kū- 
labjausiai laukinykyste užsi
ima ir lapai turtingai gyvena. 
Arkliai czia yra dideli ir gra
žus. Javus kulia isz jaujos. 
Retas tas ukinįkas, kuris ne
turėtų pinįgų. Kūlabjausiai 
sėja czia žieminius rugius, 
avižas, grikus, sodina bulbes, 
miežių ir žirnių sėja mažai, o 
kvieczių ne sėja suvisai.

Bikbardoje vaisiai yra pi
gus, pūdas rugių — 28 kapei
kos, bulbių 8 kap., grikų 40 
k. Svaras jautienos: 4—5 
kap., kiaulienos G į k., 100 
kiauszinių žiemą po rublių 
kasztūja, o vasarą tikt 50 kap., 
viszta 15 kapeikų.

8 Vasario buvo czia baisus 
buranas, kuris dar ir dabar 
nenustoja. Užpustė sniegą 
taip baisiai, kad pakol nepra- 
kasė, reikėjo vaikszczioti ant 
medinių pacziūžų, yra tai me
dinės lentos isz lengvo medžio 
padarytos, o dėl sklidumo ver- 
szių su plaukais skurike ap
siūtas A Tų pacziūžų galai yra 
nū galo truputį užsukti ir il
gio 2į arszino, o platumo 6-7 
colių.

Po deszinei gelžkelio pušiai, 
Permos ir Ekaterinburgo tar
pe, yra gelžinė dirbtuvė, Nižnyi 
Tagil, grovo Dimidavo - Sau- 
donato, kuriame yra 40,000 
dirbtuvėsdarbinįkų, atsilikusių 
nū bado metų, kurie badme-

1) Piftstunaa, tai vyriausia mosz- 
koa vaikas, kuris dar vieną, žiemą 
guli su savo jnotina vienaipo kyhyje. 

tyje valdžiai ir zemstvai pra- 
siskolijo, bet nū jų tą skolą 
iszgauti negalima buvo, nės 
žmonėl baisiai biedni. “ Vie
nok vietinis žemės (zemskyi) 
virszinįkas pradėjo tą skolą 
per sūdą reikalauti, pardavi 
nėdamas tų pavargėlių baldas, 
su tikra anųjų iszkada. Per 
tai žemės virszinįkas (ęemskyi 
naczialnik) atsigręžė oficija- 
liszkai prie dirbtuvės kantoros 
reikalaudamas, kad dirbtuvės 
uriadyste, darbinįkų užmokės- 
ežio dalį atidavinėtu jam dėl 
nedamokėjimo (nedoimki) pa
pildymo. Tas ir buvo iszpil- 
dyta, bet darbinįkai baisiai 
murmėjo, o ant galo pirm 
dviejų nedėlių(apie 28 Sausio) 
susibuntavojo beveik visi 
darbinįkai. Vietinis popas, 
matydamas kas darosi, į arno
tą pasirėdęs, iszėjo priesz 
žmones su byla, idant jie 
maiszto nedarytų, maloniai 
jiems isz savo pusės kalbėda
mas, bet žmonės ant jo pūlė; 
tas baisiai sumusztas, pabėgo. 
Paskui įnirszo maisztinįkai, 
pūlė ant žemės — virszinįką, 
tūjaus jį užmuszdami. Tai- 
pojau užmuszė žandarmą, čir- 
kulavas asesorius tarp žmonių 
pražuvo ir iki szioliai negali 
jį atrasti. Sako, kad ir pri- 
stavas užmusztas ir į szachtąl) 
įmestas. Apart to toks mai- 
sztas be iszkadu dėl dirbtuvės 
neapsiėjo. Per telegramą 
apie tą dažinojęs Permos gu
bernatorius Pagodinas, pribu
vo gelžkeliu su kariumėnę į 
Tagilą ir szaudydamas žmones 
ir jūs užmuszdamas maisztą 
sutildė. Daug žmonių aresz- 
tavojo ir į kalinį pasodino. 
Ketina anūs karės sudu (tai 
yra szaudymu ir korimu) sū
dyti. Dabar Tagile stovi ka- 
riumėnė, bet ne žiūrint ant to, 
keliose kitose dirbtuvėse 
maisztai prasidėjo2).

1) Szachta yra tai rentinis szuli- 
nio, kuriami į pažemius Įkasyk lės 
leidžia.

2) Gavę maskoliai su jais darb^, 
pius skriausti pūstos?

5 Vasario 1894 mete. Osos 
paviete, Permos rėdybos, arti 
Uralo kalnų, yra kaimas arba 
soda (sodžius) vadinamas 
Krasnyi—rCholm, kur pirm 
dviejų nedėlių prasto
vos vietiniams baszkiramsl) 
apgarsino, kad žemė, dėl ku
rios jie provojasi ir kurią val
dė, dabar prigulės prie ponų, 
kurie yra prie to kaimo 
(selo) 2).

?t

Dvideszimtyje valstijų ver- 
cziama yra leisti vaikus y mo- 
kslaines, daugiausiai nū asz- 
tūnių iki keturiolikai metų, 
nū 12 iki 16 nedėlių per me
tą. . c

— Washington 21 Kovo;
Buvo daryta proba szaudy- 

mo isz naujai nulietos didelės 
armotos (kanūlės), nės 67 to
nus sverinezios ir 12 colių sto
rio turinezios. Pati armota 
kasztavo $200,000, o vienas 
szuvys kasztūja $600. Pirmą 
syky armota buvo užtaisyta su 
plienine granata ir szauta nū 
tolumo 200 jardų y nikelinę- 
plieninę 12 colių storio platą. 
Granata lėkė isz kanūlės grei
tumu 1600 pėdų per sekundą, 
įlindo keturis colius į minėtą 
plieno platą ir, joje suspfagus 
į szmotus, iszlakstė y visas 
puses su baisia smarkybe. 
Antrą syk buvo įdėta į ar mo
tą granata 1100 svarų sunku
mo, dėl kurios iszvarymo įde
da 403 svarus parako. Kada 
įszovė, granata su trenksmu 
giliai įsimuszė į prieszais gu
lintį kalnelį.

Hot Springs, Ark., 23 Kovo,
Czia lyja jau per penkias 

dienas ir naktis be perstojimo. 
Visa apygarda aptvinus van
denių. Treinai nebegali eiti, 
nės kelios pėdos ant geležinke
lio vandens. Vandū vietomis 
netik tvoras, bet ir namus 
farmerių mislyja nuneszti.

Tas pats dedas ir Arkadel- 
phijos, Ark., apielinkėje.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos. 

Statistika Suvienytu Valstijų 
mokslainių 1891 metu.

Mokinancziųsi buvo
14,669,069 arba 23 procentas 
visti gyventojų. Czia nesis
kaito vakarinės, dailos, indu
strijos, biznių ir indijonų isz- 
kalos, kurių skaitlių mokyti
nių pridėjus, butų isz viso 
15,000,000. Pagal iszrokavi- 
mą, isz 1000 mokytinių 964 
ėjoj elementarnąs makslaines, 
26 į augsztesnes it 10 y kole
gijas arba profesijonaliszkas 
mokslavietes. o

Vidurinis mokslo laikas tę
sėsi per metą 136 dienas. 
Skaitlius mokytojų iszneszė 
368,791, tarp kurių apie trys 
dalys buvo moteriszkųjų. 
Privatnose iszkalose darbavosi 
60,000 mokytojų vyriszkų ir 
moteriszkų. Dėl užlaikymo 
vieszų iszkalų iszėjo į $146,80 
0,163; dėl paturėjimo privat- 
nų mokslai n ių iszdūta $28,00 
0,000. Imant abelnai ant 
kiekvieno vaiko, kuris per 
metą lankė per 136 dienas mo- 
kslainę, iszdūta į $18.- Jei
gu kasztus ant gyventojų pa
dalyti, tai ant kožno iszeina 
apie $2. 70 procentų ant isz
kalų iszdūtos sumos buvo su
rinkta nū vietinių apmuitini- 
mų, 19 procentų nū randavų.

1) Somiszkoji tauta kalbanti tuto- 
riszkai.

2) Maskoliszkas selo yra labai di
delis kaimas, lyg miestas su cerkvė- 
jni«, kroniais, dirbtuvėmis,

Des Maines, Ja., 22 Kovo, 
Ant naci jonai no susirinki

mo, sidabro klausyme, advoka
tas Johnson savo kalboje daro- 
dinėjo, kad dabartinis prezi
dentas Clevelandas yra dides
nis iszdavėjas link rando už 
garsų iszdavėją Jeff‘o Davis,ą.

Ta kalba susirinkusiems la
bai patiko, ką iszreiszkė ran
kų plojimu.

— Pittsburgh, Pa. 23 Ko*

i . . •
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Vienybe
w. Eksplodyrijo dinamitas 
ir pabrikas su didžiausiu 
trenksmu, 
purtė, iszlėkė į padanges ir 
penkias žmogystas užmuszė.

— Santander {Iszpanijoje)
21 Kovo. Baisi katastropha,su

ką visą miestą pa* I kuri atsitiko 3 d. Lapkriczio 
pereitą metą ant iszpaniszko 
garlaivio „Cubo Machichaco“.

— Paryžius, 22 Kovo.
Pranesza, kad vienoje ba- 

žnyczioje, po dievmeldystės, 
kada žmonės spausdamiesi ėjo 

- isz bažnyczios laukan, eksplio- 
dyrijo prie durių dinamito 
bomba, kuri dvideszimtį žmo- 
gysesių sužeidė, isz kurių 
trims nėra iszgijimo vilties. 
O taiposgi isz persigandimo 
grnsdamiesi žmonės daug su
mindžiojo moterių ir vaikų.

— Homa, 26 Kovo.
J Romą, Ketverge, (29 Kovo), 
suvažiūs isz visos pasaulės gar
siausi daktarai ant kongreso, 
ant kurio bus įvairus prane- 
szimai ir teiravimaisi apie vi
sokias ligas ir visą tą, kas Ii- 
ežias daktarystės. Ant dakta
rų kongreso ims dalyvumą 
6588 gyditojai, tarp kurių 
8486 pribus isz svetimų Itali
jos szalių. Kongresą atidarys 
pats Italijos karalius Humber- 
Vas.

skrynelių dinamito, kuris už
sidėjęs iszneszę į padanges 
garlaivį, prie ko į 1000 žmo
nių užmušta. ■ Sudaužytas 
garlaivis nuskendo. Szįmet 
randas dasiprotėjo, kad nu- 
gramsdėjusiame garlaivyje 
randasi dar nepagadinto dina 
mito. Todėl liepta buvo jį 
isz garlaivio iszimti. Kada 
darbas buvo pradėtas, dinami
tas eksplodyrijo ir 18 dar
binįkų užmuszė, septynis su
žeidė, o penkiolikos pasigen
da, tur but ir jie vandenyje 
pražuvo. Miesto gyventojai 
isz priežasties tos antros nelai
mės, labai sujudo ir įpyko ant 
valdžios perdėtinių, kad szie, 
bijodami užpūlimo, paszaukė 
stiprą kariumėnę ir liepė kū- 
greieziausiai palaidoti užmusz- 
tus. Tacziau, nežiūrint ant to, 
laike užmusztuj^ų lydėjimo, 
kuris isz visų pusių buvo ap
statytas kareiviais, susirinko 
tukstaneziai žmonių ir ėmė 
užpuldinėti kareivius, norėda
mi atimti nabasztnįkus; tokiu 
budu susirėmė kareiviai su 
žmonėmis, kapodami jūs su 
szobl^ais, kas neapsiėjo be 
kraujo praliejimo isz žmonių 
pusės iki jūs kareiviai iszvai- 
kė.

Randas, idant numalszinti 
žmones, prižadėjo daugiau ne- 
beiszstatyti žmonių ant gyvy- 
bos paojaus, judinant su dina
mitu nugramsdėjusį garlai
vį-

v — Londonas, 21 Kovo. 
Anglijos žemesnę lūmą nori 
panaikinti didžturezių lordų 
(ponų) partiją, kurie su pa
galba savo turtų, turi didžiau
sią karalystėje galę už visas 
kitas partijas ir slogina jas, 
ypacz darbinįkus žmones. 
Todėl žmonės ėmė dideles de
monstracijas daryti, kaip buvo 
praneszta pereitame „Vien.“ 
N, reikalaudami nū valdžios, 
kad lordų vieszpatavimas bu
tų paszalintas nū karalystės i 
reikalų. Lordai, matydami, 
kad jiems gali kreivai iszeiti, 
užklausė pirmą ministrą lordą 
Rosebery, ką reikia daryti. 
Szis atsakė: Anglijai grū
moja didelis paojus, didesnis, 
ne kaip primatyta karė, jeigu 
nebus užganėdinti daugumoj laužyti ir daužyti langus visų 
reikalavimai 
darbinįkų būvis.

jie varu įsilaužė į teatrų ir 
koncertų hales ir isz jų isz- 
vaikė ir iezlupo visus teatrų ir 
koncertų davėjus su visa pub
lika. Policija norėjo tam 
periszkadyti, bet studentai ją 
sumynė ir privertė, kad Veng
rijos sostapilė iszreiksztų liūd
numą nustojus 'to, kuris 
Vengriįą atgaivino.

— Budapest, 23 Kovo. 
Vengrijos sostapilė isz prie
žasties Kossuth‘o myrio netik 
yra apsidengus jūdu kyru, bet 
joję teka kraujas, liejamas isz 
gyslų savo tėvynės mylėtoji^ ir 
garbintojų josios didžiavyrių. 
Vengrijos patrijotai reikalau
ja, kad netik visos pasilinksmi
nimo vietos butų uždarytos ir 
ant jų kybotųžėlaunos vėliavos, 
bet ir randavi ofisai, ir pa- 
galiaus pats karaliaus palocius 
iszreiksztų liūdnumą pavirszu- 
tiniais ženklais. Randas ant 
to nenorėjo sutikti, kodėl tuks- 
taneziai žmonių ėmė patys tai 
daryti. Pribuvo kariumėnė, 
idant žmonės numalszinti ir 
periszkadyti jųjų užsi manyme. 
Bet žmonės neklausė nei ka- 
riumenės. Ant ulyczios pa
kilo tikra muszą tarp žmnnių 
ir kariumenės. Žmonės tapo 
pergalėti. Keturiosdeszimtis 
žmogysezių tapo, sužeista ir 
tris deszimtis szeszi yengriszki 
patri j o tai suaresztavoti.

kuria

kuri pervėrė szirdį Vengrijos 
gyventojams ir daugino tikrus 
patrijotus it pavasaryje malo
nus lietus ant rudos lankos 
žolelę. Ko8suth‘as kur tik ėjo, 
ką veikė, vis dėl savo myli
mos tėvynės, todėl gi* buvo 
labai gūdojamas netik savo 
viengenezių, bet visų liūsybės 
ir teisybės žmonių. Jis prisi
dėjo prie gerovės savo tėvynės 
visūse pažvilgiūsė. Tėvynės 
labas buvo jo gyvenimo idėja. 
Jis garsus ant svieto netik kaip 
idėjaliszkas patrijotas, bet ir 
kaipo mokytas ir rasztinįkas. 
Todėl, jam mirus, isz visų pa
saulės kampų prisįųsta daugy
bę apgailistavimo iszreiszki- 
mų. Visa Vengrija didei su
drebėjo ir apsidengė giliausia 
žėlava ir verkia szirdyje, nu
stojus savo geriausio sunaus. 
Vengrai iszblaszkyti likimo po 
svetimas szalis, o iszgirdę, 
kad mirė Kossuth‘as daro taip 
gi žėlaunus atminimus. Jis 
gyvens atmintyje ir szirdyje 
vengrų tautos, kaip ilgai pa
teks ji ant szios pasaulės. Ko- 
ssuth‘0 kūnas Bus parvežtas į 
Vengriją ir savo tėvynėje pa- 
laidotas.

Kovo. 
perimti

— Budapest 22 
Vengrai — studentai, 
tėvynės meile ir dideliu gai- 
lescziu ir gūdone dėl savo mi
rusio didvyrio Kossuth‘o, ėmė 
tukstaneziais susirinkę truksz- 
mingas demonstracijas daryti;

ir pagerintas!tų namų, kurie nebuvo apsi
dengę želauna. Negana to -r-

Turin {Italijoje), 21 Kovo.
Pabaigė savo amžių, pergy

venęs 90 metų, didei garsus 
Vengrijos patrijotas Liudvi
kas Ko8suth‘as. Jis 1848 su 
kėlė,visą Vengriją ir buvo jai 
bęiszkariaunąs visiszką nepri- 
gulmę nū Austrijos, jeigu pa
skesnės Maskolija nebūtų pas 
pyrus. Dėl savo patri. otisz 
kų darbų buvo Austrijos ant 
smerties apsūdytas. Bet ^ziam 
patiko iszbėgti į Turkiją, isz 
kur paskui nuvyko į Angliją, 
Ameriką ir visur szaukė savo 
taųtieczius į krūvą ir, savo 
ugningomis sznektomis ir jau
smingai patrijotiszkais rasz- 
tais, uždegė jūs tėvynės meilę,

— Paryžius, 23 Kovo.: 
Užsidegė vidurnaktyje mer- 
gaiezių pensijonas, kada visos 
kietai miegojo ir taip veikiai 
visus namus apėmė liepsna, 
kad mergaitės, pabudusio^ 
ir iszbudintos isz miego, bai
siame iszgąstyje, nebegalėjo 
būti visos iszgelbėtos: szeszios 
sudegė, o kelios taip apdegė, 
jog m/iža iszgyjimo viltis.

~ Petrapilė, 23 Kovo. 
Caras, sznekėdamas su augszta 
žmogysta, pasakė, kad viena
tiniu pakajaus ir tolinžengys- 
tės neprieteliu (progreso) yra 
anarchizmas, kurį reikią be- 
mielaszirdystės isznaikinti.

Isz lisM Hm AmMi 
< 

South Boston, Mass. 
Garbus „Vienybės“

o <
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Rėdytojau!
Szirdingai meldžiu tamstos 

patai pįtt sziūs mano kelis ' žo
džius į Jūsų gūdotinąlaikrasz- 
ti-

Mieli mano broliai, sunku 
man butų apraszyti visą Bos- 
ton‘o lietuvių padėjimą ir dėl 
to trumpai apraszysiu prieti
kius tarp Bostono lietuvių ir 
lenkų.

Keli metai atgal Bostone ta
po uždėta lietuviszką parapi
ja, vardan szv. Kazimiero. 
Lietuviai siuntė visur prie len
kų gromatas, idant jie ateitų 
ir prisiraszytų prie liėtuvisz- 
kos parapijos. Tas lietuvių 
darbavįmap paliko už dyką, 
nės hėi vienas lenkas neįdėjo 
ant susirinkimų (m'eetingų) ir 
visai! nieko nenorėjo žinoti 
apie lietuviszką parapiją. 
Tūm tarpu lietuviai atėjo ant 
susirinkimų ir mielai prigulė
jo prie parapijos', užsimokėda
mi mėnesinę mokestį. Gal 
dar lyg sziol butų tebegyvavus 
lietuviszką parapija, kad bu
tų neatsiradę tarp lietuvių, 
taip vadinamų, Lietuvos par 
davikų arba szunponių ir pa- 
vydėtojų, kurie, žiūrėdami į 
gražų lietuvių pulkelį, turėjo 
iszmislyti kaip ir kokiu budu 
galėtų suardyti tą lietuvių gra
žų užmanymą. Ir taip, kad 
lietuviai rengėsi padaryti dėl 
parapijos naudos piknįką, ne- 
apsižiurėjo, kad tarp savęs tu
rį vilkus avies kailiu apsivil
kusius ir į piknįko komitetą 
aprinko tokius žmonns, kurie 
to jau ir tykojo, nės žinojo, 
kad isz to pelnys. Dėl piknį
ko aprinko dieną, kuri buvo 
labai puiki ir žmonių buvo la
bai daug, per tai iszgėrė apsz- 
ežiai alaus ir kitko. Ne vie
nas galėjo pasakyti, kad para
pija tą dieną nemažai pelnys 
dėl savo kasos. Bėt suvisu 
kitaip pasirodė, nės kada pa 
rapija laikė mėnesinį susirin
kimą, komitetas, kursai priė
mė pinįgus už tikietus ir tt., 
nei akių neparodė ant susirin
kimo. Parapijonys nutarė,

pataipįti į laikrasžtį ,,Vieny
bę“ sziūs mano kelis žodžius 
apie Lietuvių krutėjimą 
Spring-Valley.

Iki sziol nieko nebuvo gir
dėti apie Spring-Valley lietu
vius, bet dabar, dėkui Dievui, 
per gŪdotino klebono, kn. J. 
BalsevycziaUSį rūpestį tapo stl 
išzkilme apVaikszCziotas tiž 
Kražių kankintinių duszias at
minimas. O taipgi per to pa
ties klebono, Aleksandros 
Vie’nbiskio ir Motiejaus Mia- 
riavycziaus rupesczius tapo 
parkviestas isz kitur vienas 
Lietuvos mylėtojas, idant 
mums iszaiszkintų mokslo ir 
„Susivien.“ naudą, nės mes 
norėjome uždėti akai tiny ežios 
draugystę, bet, matydami, kad 
musų broliai sziądien nevisi 
supranta apie mokslo reika
lingumą, uždėjome „Susivie- 
nyjimo,, kūpą, prie kurios 
prisiraszė suprantantesni musų 
tėvynainiai. Mes tikimės, 
kad ir kiti muių broliai, pa
matę tą naudą, kokią žmogui 
atnesza „Susivienyjimas“, pri- 
siraszys prie musų, nės musų 
kūpa nori sekti kitų miestų 
lietuvių paveikslą ir nebenori 
tautiszkai miegoti. Tiktai 
nelaimė ir gėda, kad musų 
broliai dar tebebicziuliaujas 
su lenkais, kurie neturi nėi 
visztos proto ir dūdasi savę 
lenkams už nosies vadžioti lyg’ 
akli. Laikas jau lietuviams 
suprasti, kad pas Dievą ir pas 
svietų kiekvienas žmogus yra 
lygus ir, kad jis turi kovoti 
už savo tieshs, kurios jam yra 
nū Dievo dūtos. Ir taip, mes ” 
broliai lietuviai, pažinę savo 
tiesas, traukėmės į kūpąs ir 
triuskime vardan Dievo ir tėvi- 
niszkos meilės, nės tokiu budu 
užsidirbsime sav laimę ir gar
bę dabar ir ant amžių!
‘ Szirdingai gero velyjantis

Gediminas Stanionis.

parsigabenti sav kunįgo nei 
dėl spaviednės iszklausymo ir 
dar dadėdamas patvintina sa
vo kalbą, kad, jeigu lietuviai 
norės parsigabenti lietuviszką 
kunįgą dėl spaviednės ir tt., 
tai jie turės praszyti pavelyji- 
mo nū lenkų klebono, o pas
kui galės eiti * prie vyskupo 
praszyti paVelyjimo. Bet kad 
ir tas lietuvius nelabai baugi
na, tai lenkai pradėjo tėplioti 
į angliszkus laikraszczius viso
kius niekniekius ir sako, kad 
buk lietuviai Bostone norėję 
užmuszti lenkų kunįgą. — Bo
stono lietuviai dabar buvo už
si praszę gūdotiną kn. J.Žebrį 
isz Plymouth© dėl velykinės 
iszklausymo. Žinoma gūdoti- 
nas kun. iszklausė lietuvių 
praszymą ir atviko į Bostoną, 
norėdamas atlikti dvasiszką 
reikalą. Labai buvo gaila, 
kad kn. turėjo Ž. grįžti atgal į 
Plymouthą, nieko gero lietu 
viams nepadaręs. Priežastis 
to buvo, kad kunįgėlis neatsi
vežė su savim popierų nū to 
vyskupo, kurio vyskupystėje 
jis gyvena. Ir pirmiau lietu
viai užsipraszydavo dėl savęs 
kuningą ir no kokių popierų 
nereikėdavo, tiktai reikėjo 
nueit prie vyskupo ir viskas. 
O dabar jau sunku buvo ir 
prieiti prie vyskupo, nės len
kai visoko jau yra pripasako
ję vj’skupui ant lietuvių.

Dabar szvento Kazimiero 
parapi jonai laikė mėnesinį 
susirinkimą ir susidrutino po 
senovei, o taipgi iszrinko nau
ją komitetą, kurio prezidentas 
yra P. Czeplikas, vice-prezi- 
dentas M. Zioba, protokqlų se
kretorius A. Klimaranskas, 
finansų sekretorius A. Senkus, 
kasierius J. Gutauskas. Visi 
nutarė daugiaus su lenkais ne- 
beužsidėti ir padarė mokestics 
25 centus ant mėnesio.

p. P ar apijovus.

— Spring- Valley III., 12 
Kovo.

Gūdotinas Redaktoriau!
► Szirdingai meldžiu Tamstos

kad jūs reikia paszaukti ant 
kito susirinkimo. Ir taip pra 
ėjo keli mėnesiniai susirinki
mai, kol tūs ponus pripraszė 
ateiti ant susirinkimo. O kad 
komitetas atėjo, tai iszrodė, 
kad parapija nepelnė, bet dar 
tur primokėti, nės kur komi
tetas buvo iszdavęs $l,oo, tai 
buvo padėta $5,oo, o kur bu
vo fto,oo, ten $lŪ,oo. Lietu
viai, matydami tokią suktybę, 
iszsiskirstė ir lyg szioliai buvo 
kaip suiręs namas; bet dabar 
pabudę jų vadovai vėl pradė
jo jūs traukti į būrį. Lenkai 
savo laikraszcziūse garsina, 
kad jie Bostone labai susibro- 
levę su lietuviais, dėlko pa
kilo tarp lietuvių ir lenkų didi 
ginczai.

Nebūtų nei kokių ginczų, 
jeigu lietuviai visi darytų 
vienszirdžiai; dabar daugybė 
yra tokių, kurie sako: ,,kas ži
no Lietuvą ir jos politiką“ ir 
tt. O dar gi nesmagu pasi
daro veiziant ant tokių lietu
vių, kurie moka biskį lenkisz- 
kai, sumaiszytai su maskolisz- 
ka, ir sakos esanti lenkais. 
Žinoma, jeigu pas mus ateina 
tikras lenkas, tai jis nieko ne,- 
gal peszti nū musų, nės su 
jūm nesznekam, bet dabar 
ateina tikri lietuviai, , kurie, 
per savo aklumą, stato savę 
už lenkus. Dabar Bostone tu
ri didelį vaidą lietuviai su 
lenkais dėlto, kad jiems netaip 
nusidavė kaip jie mislyjo. Jie 
nenorėjo pristoti prie lietuvių 
parapijos, kad jūs lietuviai 
szaukė. Dabar lenkai gavę 
kunįgą mislyjo vienu mostelė
jimu visus lietuvius prie savęs 
pritraukti, bet, kad jiems szi- 
tas dalykas nepasisekė, jie ne
žinojo kaip ant lietuvių dergti 
ir visur užbėga lietuviams ke
lius. O dar gi lenkų kunįgas 
nuėjęs prie vyskupo pasisakė, 
kad gal būti klebonu ant Bos
tono lietuvių ir lenkų. Ir jau 
dabar visur vaikszcziodamas 
pasakoja, kad, jeigu lietuviai 
neprigulės prie lenkų parapi
jos, tai jie piekącĮos peąaus

Mojas nnkmn irtas „Sosii." vyriausybes.'
Kadangi musų „Susivieny-
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kretoriaus ir kasieriaus. To
kiu budu isz kiekvieno apskri
czio bus po keturis kandida
tus; o isz penkių apskriczių

jimas“ jū tolyn, jū labyn vis 
auga ir auga, nežiūrint ant už
puldinėjimų nekuriu nesu- 
prantanezių „Susi v.“ naudą 
brolių; kadangi sziądien jau I bus kandidatų dvideszimts, 
yra prasiplatinęs po visą Ame- penki ant prezidento, penki 
riką, mes priversti esame dėl 
naudos brolių, dėl labo lietu
vių, gyvenanezių Amerikoj, ir 
dėl garbės visos lietuvystės, 
rinkimus virszinįkų „Susivie
nyjimo“ padaryti tikrai visū- 
linais.

XIX Amžiaus persekiojimas,

vienytose valstijose apgyven
tas, norime padalyti ant ap
skriczių.

Apskriczių szį metą bus 
penki: Luzernėsy prie kurio 
prigulės: Wilkes-Barre, Pitt- 
stonas, Plymouthas, Wana
mie, Glen-Lyon, Hazleton, 
Scranton, Priceville, Carbon
dale, Forest City, Kingston ir 
Luzerne Boro. Schuylkino, 
prie kurio prigulės: Shenan- 
doaohris, Mahanoy City, Mo- 
rea, Mt. Carmel, Shamokin. 
Pietinis'. Baltimorė, Philadel
phia, Richmond. Pamarinis'. 
Elisabeth N. Y., Amsterdam, 
Waterbury, Union City, 
Northanlpton. Vakarinis:
Chicago, Pittsburg, Detroit, 
St. Louis, Marinette, Cleve
land, Spring Valey, Oakdale 
Station.

Kiekvienas į apskritys dar 
priesz seimą privalo aprinkti 
kandidatus ant prezidento, vi
ce prezidento, sekretoriaus ir 
kasieriaus, kurie bus apgarsįti 
per laikraszczius. Isz t tų tai 
kandidatų paskiaus ant seimo 
suvažiavę delegatai aprinks 
virsz minėtus urėdnįkus.

Ir taip, kada dabartinis or
ganas „Susivienyjimo“ „Vie
nybė“ pranesz, jog laikas jau 
yra kandidatus skirti: visos 
draugystės ir kilpos kiekvieno 
isz augszcziaus minėtų apskri- 
ęzių privalo, susineszę per de
legatus arba per laiszkus .su 
visoms kitoms to apskriczio 
kilpomis, aprinkti dėl savo 
apskriczio kandidatą ant pre- 
ziįento, vice-prezi^eųto, ąe- 

'* Į ’ į i 
u ■ i

ant vice-prezidento, penki ant 
sekretoriaus ir penki ant ka
sieriaus.

Rinkti-gi ant bet kokio urė
do galima kiekvieną lietuvį 
isz sąnarių prigulinczių prie 
„Susivienyjimo“, be skirtumo 
vietos ir apskriczio. Aprinkę 
kandidatus, apskricziai turi 
prisiųsti jų vardus „Susivieny
jimo“ prezidentui su pat virti- 

1 nimu.to apskriczio draugysczių 
bei kūpu ir po tam tik bus tie 
kandidatai garsįti lietuviszkū- 
se laikraszcziūse, kurie prita
ria „Susivienyjimui“. —

Tokiu budu tikimėsi, jog 
per szitokį rinkimą vyriausy
bės užganėdįsime labjaus vi
sus brolius, kaip suprantan- 
ežius, taip ir nesuprantanczįus 
„Susivienyjimo“ naudą, nės 
dabartės bus proga geriaus 
apsvarstyti ir pažįti ,,Susivie
nyjimo“ naudą ir mierius.

Susivienyjimo vyriausybė.

Perjeidome szv. Velykas, 
nors gražiai] bet ne taip links
mai ir ne su tokia szventa ra
mybe ir pasigėrėjimu, kaip 
Lietuvoje, nės, mat, mažai 
pasny kaudami, nelabai jų 
laukėme. Ką padaryti, kas 
krasztas tai mada, o, ir mada 
ant žmonių daro įtekmę.

Praszome „Vienybės“ skai
tytojus pažvelgti į knįgų kata
logą „Vien.“ patalpintą, ku
riame rasite keletą labai nau
dingų naujų knįgų ir numu- 
szimą prėkės ant visų užrube-

patalpintą, ku-

— Plymouth Pa. 27 Kovo. 
Kn. J. Žebris iszvažiavo į Wa
terbury ant parapijos, kurioje 
yra vyskupo patvirtintas kai
po prabaszczius. Dieve jam 
padėk arti tą naują dirvą su 
d y as isz ką ir tautįszka ųauiįa,

- # Isz Kraity (Žemaitijos). A. Kibir.......

IV.
MIERIS.

Žvėrys žmogaus kraujo kol neparagauna.... 
Žmogui nėr taip baugu, bet kūmet užgauna, 
Tūkart baisus yra: taip ir tenai gudai 
Kražiūs4 kraują gėrė dar didžiaus subludo.... 
Pūlė į Kalvariją*) tarnai Anti-Kristaus 
Dvi muro bažnyczias, keliūs4 Jėzaus Kristaus 
Uždarė ir savo peczėtes uždėjo ! 
Ir su apjūkimu žmonėms taip kalbėjo;

„Dabar czioii4 dvi cerkves žemaieziai turės* to 
Kriokdami po kalnus eit nebegalėsite.... 
Tą paprotį jūsų tikrai isznaikins‘me 
Ir prie savo cer 
Nepra‘is metai tręjųasz ant to stovėsiu 
Visus pravoalavnais Žemaicžius turėsiu“.. 

Kalbėjo tais žodžiais Kliygenbergas**) Kauno, 
Kuris kaip traks szuva mumis apsėdęs, pjauna. 
Toks gudų yr4 mieris, taip stengias daryti: 
Daugybę bažnyczių jie žad4 uždaryti 
Žemaicžius, Lietuvoj4 kad g^eieziaus galėtų 
Verst į pravoslavnus, o kurs nenorėtų 
Tą kniutais primusztą, retežiais apkaltą 
Gint4 į gudų žemę, kaip žmogžudį kaltą.. 
O į anų vietas gudus atvaryti.... 
O kaip tik su gudais paliks sumaiszyti, 
Tad‘ jie tūkart gudais visi norės būti; 

’Lietuviai, Žemaieziai tiirėsę pražūti. ....

imis prijaukinsime.

! GARBĖ.
i r

Oi lietuviai ir žemaieziai, Ii nksmi ties nustokim, 
Kraują liejancziųs mųs brolius graudžiai apraudokim. 
Tuszcziom rankom priesz bedievius ginklfttus stovėjo: 
Už tikėjimą, tėvynę drąsiai kraują liejo. . . .
Jie žinojo, kad priesz vėją dulkę nepapūsi,

I Jogei, gudams presztaraudams, nū jų rankų žūsi .. .
Ir parodė, jog tikėjimas Romos—Katalikų

I Vertas y r4 kraujo ir gyvasties ne kelių skatikų***) . ..
I TĮkra garbė dėl Kražieczių, jūs reik minavoti;

Rėgim, gud% muši vjsus naikin, turim jūs sekioti. ...
- Mes kareiviai Jėzaus Kristaus, kad už Jį kariaus4me 

Amžinos garbės Vainiką isz Jo rankų gausme....
• Szit4, nelaimė, kurie įtik tarnui Anti-Kristo, 

Tie jau amžinai djėl savo tėvynės nuvyto;
Todėl broliai tvirtai jauskim, kad atėis ta diena, 
Nesidūkiin apsigauti, kad isz mus ne vieną
*) Isz Kražių visi važiavo į Kalvariją, Telszių pavietą, gubernato

rius, žandarai, kazokai — Vyrai policijos ir paslaptį! nusamdyti vagabun- 
dos, kurie už algą savusius pardiida ir valkatos viską fisto karezemose.

**) Kiingenbergas, Kauno rėdybos gubernatorius, su gauja visokių 
i szeszias dalis lietuvių į Maskoliją, . o į jų 

vietą atvaryti tyro kraujo niaskolius dėl sumaskolinimo. Lietuvos.
***) Maskolijoje bujro ilgus metus taip: visiems, kurie isz žydų, tu. 

iją“, mokėjo po 30 rųbliij. Daugelis jų ko
jos. ’ ‘

**) Kiingenbergas, 
tarnų, žada iszdanginti

torių/ priimdavo „pravoslav 
Jotą sykių del pelno krįkt|zį
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Negalėt4 pritraukt4 prie savęs, tie tarnai tirono, 
Kurs krikszczioniu nors vadinas, bet Jau už pagoną

• Daugel kartų y r4 bjauresnis, jog tiesą regėdami, 
ISkenst ir kitus nor pritraukti, pats kreivai tikėdami.
J is nerupinas, kad žmonės jį tikrai mylėtų 
Ir kad tautiszkai dvasia su jtimi susilietų, 
Jo geidimas į kreivatikius subraukt4 visą svietą 
Bet tikrai jis aps4gaudihs... Mus ula yr4 kieta, 
Ant kurios bažnyczii Kristaus yra pastatyta 
Kol tvertis szita pasaulė, liks neisždildyta....

VI.
MESZKERIOJIMAS.

Nekurie prekėjai, geizdami pelnyti, 
Apgauliodami svietą, turtus įgyti, 
Garsin savo prekę. Anie rodos tykiais.... 
Laikraszczitis ant kerczių prilipo visokiais 
Monydami paptisztais garsinimo lapus 
Ir ttim nors neteisiai iszdirba sav takus, 
Kuriais ir privilioj4 pirkėjų daugybės 
Ir isz to tur pelnus. Noras be teisybės..... 
Taip geizdami gudai mumis privilioti 
„Pravoslavo“ savo kaip nors įsiulioti, 
Viliojimo lapus prilipo geidinės, 
Kad kurs isz girttiklių skaitydami minės 
Užsigeist gudelkų ir imt jas glamžtitis 
„Visiems esą valia su anom paczititis 
Be apeigų jokių, tikėjimo budo44.... 
Regimai, kad gudai visiszkai pabludo, 
Ded4 pinkles visokias bile kaip sugauti 
Ir į savo nasrus kaip norius įgauti.

(Toliau bus).

Margumynai.
— Kaip ilgai purpliai {ar

ba kurkliai) gali kęsti badą ?
Revpe Scientifiųue“ pra- 

ad mokintas fizijolo-

Maskolių szunybes.
f I

Seniau buvo,. kad kiekvienas turėjo eiti prie' sovo kunį- 
gų padtiti užsakus. O dabar, kad mergaitė katalikė, ar liu- 
terė, aryžydėlka bei tutorka nori isztekėti už maskoliaus (pra- 
voslauno), abudu eina prie policijos urėdnįką ir 
ttijaus gauna rasztą, o su tti rasztu bile pas kokį popą, jau už 
adynos turi vyrą, o katalikas galina paczią. Žydas, tutorius 
gali pamesti savą paczią, vaikus ir imti už paczią maskalką, o 
Sziaulitise žydelka vaistejatis Nurkos pati vieną dieną sakė 
savo vyrui: sziądien eisu pasivaikszczioti. Apsirėdė ir ėjo, o 
už poros adynų sugryžo vežime su svecziais spraunįku, 
policijos vyresnybe ir daug kitų. Kaip suėjo, tai policijos 
vyresnis sako daktarui: ttijaus iszsidangink kur sav 
nori, nės tavo pati jau tųr vyrą, o namai, kuri ti
se lyg sziol gyvenai jos yra. , Jau ana, nebežydelka, ana da
bar yuskė ir tur vyrą daug jaunesnį, ir sūnų mes turime vesz- 
ti pas popą dėl to, kad motina taip nor. Iszginė Nurką.

/ Klumpi#.
| J------ ĮSO------------- --------------------------------- r----------------------------------- ---------------- 5

i Užėjęs szaltis su vėju per szventes kehtise labjau į pietus 
gulinczitise steittise ir kitose Amerikos vieszpatystėse suszaldė 
medžių žiedus arba jau užmegstus vaisius, o taipogi pražidu- 
sius žolynus.

j nesza
gas llconamopulos laikė užda
ręs porą purplių 13 mėnesių ir 
15 dienų be jokio ėdesio ir 
gerymo — ir tiedu purpliai ne 
tikt nepastipo, bet deszimtą 
mėnesį atsivedė vaikus, kurie, 
neilgai trukę, suėdė viens kitą 

I ir visi isznyko. Purpliai-gi 
seniai abudu labai su kudo 
(pasidarė lysais), bet nepras
tojo savo sylų ir miklumo.

— Saulė ir jos plėtmai. 
Saulė, viena isz didžiausių 
dangiszkų gumulų szvieczia 
ir gaivina žemę, didesnė už ją 
pusantro milijono sykių, tik 
dėlei savo nti mus tolumo (20 
milijonų mylių) iszrodo mums 
ant mažo ritulio. Saulė sto
vi nepajudinama, o žemė 
drauge su mumis ir visu kti- 
mi, kas tikt ant jos yra, suka
si aplink jąją. Szviesa per
bėga 40,000 mylių per vieną 

Į sekundą ir nti saulės atbėga 
pas mus per 8 minutas; užtai po 
kiekvienam saulės užtemimui 
arba nusileidimui pereina asz- 
ttinios minu tos., o mums rodo
si, kad tik ką saulė užtekėjo 
arba nusileido.
i Ant saulės gana tankiai pa
sirodo plėtmai, bet dėlko jie 
pasirodo, mokslininkai tikrai 
neisztyrė. Žinoma, szitis 
plėtmus galima pamatyti tik
tai per žiūronus, o ne parastoms 
akimis.

Daugiausia? plėtmų užtėmy- 
ta ant saulės Grtidžio mėnesy
je 1883 m., kurie . visiszkai 
isznyko baigentis 1889 me
tams. Szįmet pasirodė ant 
saulės visokio didumo plėniai, 
isz kurių toli uždengia baisiai 
didelį plotą. Pagal žvaigždi- 
ninku ntimonę skaitlius plėt
mų taip pasididįs, kaip da 
niekad iksziol nebuvo. Per
nai Rugpjuczio mėnesyje pa
sirodė ant saules pailgas plėt- 1

mas; kuris turėjo 150,000 
verstų ilgio. Žemės apskri
tinio dijametras (t. y. linija, 
įervesta per patĮ vidurį ap
skritinio, ritulio) turi 12,740 
verstų (1820 mylių), taigi szis 
įlėtmas didesnis už žemės di- 
jametrą 12 sykių. Kelių ob
servatorijų (t. y. triobų, isz, 
kurių tėmija žvaigždininkai) 
užtėmijiraai nti 1880 m. paro
dė, kad iki 1883 m. .plėtmai 
traukėsi į krūvą besiartinant 
prie saulės lygdienio. Per du' 
kitu metu plėtmai traukėsi to
lyn nti lygdienio, o nti 1890 
m., pasididinus saulės veiklu
mui, vėl artinosi lygdienio , 
link, ypacz plėtmai atsiradu- 
siejie ant sziaurinės (žiemių) 
pusės saulės apskritinio. Per 
visą užtėmyjimo laiką buvo 
žymu, kad plėtmai ant vaka
rų pusės saulės apskritinio to
linus stovi nti lygdienio. 
Žvaigždininkai Meyeris ir 
Tomsonas sako, kad saulė, tai 
didelis ugnies židinys, ant ku
rio be paliovos ptila mirijadai 
meteoritų (t. y. atskilų (ske
veldrų) nti žvaigždžių), kurie 
prilaiko jame ugnį. Anglijos 
žvaigždininkas Linas, pasi
remdamas ant Meyerioir Tam
son o iszvedimų, iszreiszkė 
sztai kokį dasiprotėjimą. .
Anot jo szitie plėtmai atsiran
da ne dėl apntigimo tūlose 
vietose pamatinio saulės grun- 

s to, iszrodanczio ant jtido plė
nio vidur žydriai ugninio pa- 
virsziaus, o tikt dėlto, kad į 
vieną saulės vietą nukrinta 
baisenybė dangiszkų gumulų, 
kurių krūva ir iszrodo mums 
ant plėtmo.

ONYTE IR JONUKAS.

Tykas vakaras, be vėjo. ...
Ona rūtų lankyt ėjo

Į naująjį daržužį.
Ne, ne rūtos jai rūpėjo —
Darže jos Jonuką stovėjo, 

Prie jo traukė szirdužė.
Ji jam neszė dovanėlę, 
Savo baltą rankužėlę

(pabaiga ant 160 p.)
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai. > 

PA1A8ZYTA SI1ANO DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVEBSITBTO PfllLOSOPHHOS IAGISTBO.

(Tąsa).
Lietuvoje ir Žemaicziūse. Darih likusieji^ meldžionys, pali
kinę Visą saVo abazą ir karės padargą, grįžo namon keikdami.

Tfim tarpu Olgerdąs, Padaugavyje visą krasžtą iki salai 
Eselų.arba Kuresarų .nusiaubė ugnia ir kardu, gaiszindamas 
kas buvo dar užlikęs nū praėjusio žygio. Taippat Keistutis, 
Parusnyje lygia dalia visą Samiją vėl į peleną apvertęs ir 
daugybes vietovių ir pilių sugriovęs, su didžiu grobiu ir dau
gybe imtinių lig neužnikus kryžeiviams namon pagrįžo. Ir 
taip Lietuviai ir Žemaicziai savo gudryba ir narsyba sugriau
dino galybę meldžionių ir savę nū pavojaus ir kruvinos ver- 
gybos iszliūsavo.
x 1375. Taip sudraudę Lietuviai ir Žemaicziai savo neprie-1 

telius Padaugavyje ir Parusnyje ateinantį metą sukosi į Gu
dus. Negal žinoti dėlko Naugardionys apidyjo didį Lietu 
vos kuningaiksztį Olgerdą: kaipogi jų rėdytojas Jevstafii isz- 
vadino jį žmonių akivaizdojeszuniu. Tą nugirdęs Olgerdąs trau
kė į Naugardo valdybą. Visupirmu tenai nuteriojęs po Szelo- 
nius ir po Lugius, į pilę Opoką vėtra įsilaužė. Paskui, Por 
kavo pilę užėmęs, liepė jos ūkininkams 300 ilgųjų musztų, ar
ba graižių kaipo karės kasztą sav užmokėti ir pasakyti Nau- 
gardionims „jog jų urėdas Jevstafii drįso manę žmonių aki
vaizdoje szunimi įtarti, toksai mano begėdingas apidijimas 
reikalauja atmonos, asz, sako, traukiu ant jų” — Tą iszgirdę 
Naugadionys pradėjo grobę į ginklą ir ketėjo gintiesi, bet re
gėdami nestengsią ir, nebsumanydami kaip Olgerdui pasige
rinti, savo valdimierą Jevstafijį užmuszė. Olgerdąs tūmi nu 
ližintas sandarą su Naugafdionimis padarė ir sutarė iszvieno 
kalavijonis Padaugavyje kariauti. (36)

Vienok sunku buvo Lietuviams ir Žemaicziams toje ga
dynėje grumtiesi su dauggalviu jjmaku, kuriam vieną galvą 
nurentus, kita dygo: kaipogi nū visos pasaulės tvino szioke 
toke pergalionys, pasivertę iszganymą duszios pelnyti, ku-| 

, riūs iszmuszus vieną kartą, tūjau kiti szaldros dar smarkes 
niai plūdo, nū kurių gindamas dar narsesniai reikėjo kariauti. 
Nors pernykszcziu žygiu Lietuviai ir Žemaicziai perdaug buvo 
įveikę^ kaip sakiau, vokiecziuą, meldžionis Padaugavyje ir Pa
rusnyje, jau terionimis, jau pergalėmis; vienok negalėjo jų 
būtinai nubaigti, darau, jog jūs silpnus tūjau popiežius, cie- 
corius ir kiti krikšzczionys vieszpacziai szelpė: kaipogi atei
nantį metą mistras kryžeivių, norėdamas apmaudą ant Lietu- 

' vių ir Žemaiežių nugiežti, surinkęs nū pernykszczio nūkri- 
ežio meldžionių likusiūsius ir susinėręs su Brandeburgijos 
vieszpacziu traukė į Žemaiczius, kur užėjo ten akmenį ir van
denį beliko. Nės gyventojai lig laiku, nujautę jį ateinant, 
su turtais ir gėrybėmis, į piles susidanginę, užsirakino, kurių 
kryžeiviai negalėdami nuveikti, neigi patvinusių upių pereiti, 
maž ką tepeszę namon pargrįžo.

Jū ilgyn tos karės tęsėsi, jū smarkesnėmis kasdien darė
si: kaipogi iki sžioliai abi pusi nevedė daugiaus kaip 13 ar 
15 tukstanezių, o

90) Karamzin T. IV. K

nės dabar vieni ir antri po kėlės deszimtis tukstanezių, o 
kartais szimtą tukstanezių jūties statė į muszą.

Keistutis, gieždamas apmauda užpernykszczias meldžionių 
teriones, su stipria kariauna gulė ties Ragainėj Parusnį, ku
rios apygardas tris dienas drevė jo ir degino, nū tenai žaibų 
veikuinu per Graudžių girią įpūlė į Insterburgo srytį, kurioje 
lygia dalia lėbavo, paskui skubinai pasirodė ties Vėliavos pi
le, į kurią 6 dienoje Spalių mėnesio vėtra įsilaužęs su žeme 
sulygino; nū tenai pasibloszkė Į Vainių srytj, į kurią trauk- 
dainas pakelyje akmenį ir vandenį beliko* Norėjo dar tenai 
kryžeiviai kelią jiems užstoti, nės Isztikus į aiszklą ttiuszą su
tratino būtinai vokieczius, kurių 14 broatvių ir kelis tukstan* 
ežius joties karvietėje paklojo, o likusiūsius gyvus sugavo. 
Nū tenai grįždamas lygia smarkybe Graudžių srytj nusiaubė 
it ana baisi audra, kuri vis versdama viena rustybę ir tyrus 

' po savęs beliekta. 
padarė, tų niekšai ne 
kiamu a) 
ežių imtinių krikszczįoUių 40,000 j Lietuvą parvaręs, 
szird-is į tai veiziant kryžeiviams pilėse būdantiems, kurie vie
nok savo gale nedrįso Žemaicziams rody tiesi lig neatėjus mel- 
džionims, kurių ilgėdamiesi laukė. I

Pradžioje ateinaezio meto pasirodė ir meldžionys seniai 
laukiami isz Teuton i jos, Prancūzijos ir Anglijos, garsus kar
vedžiai atvedė gaujas kareivių į Parusnį kariauti lygiai su 
kryžeiviais netikėlių Lietuvių ir Žemaiczių, o tūmi atleidimą 
nūdėmių ir iszganymą sav pelnyti. D. Mistras sukėlęs visus 

I savo kareivius, susinėręs su minavotais meldžioniinis, turėda
mas 40,000 rimtos joties, traukė į Žemaiczius, kurių rubežių 

Į peržengęs ties Veliūna per 7 dienas jos apygardas teriojo bai- 
į šiai baisesniai: kaipogi marszelga kryžeivių buvo įsakęs mel- 
džionims nei vieną netikėlį gyvą nelaikyti, daran beperskiro 
lyties ir amžiaus; senus ir jaunus, motriszkas ir kudikius kir
to it medžius laukon; Nės asztuntoje dienoje Olgerdąs su 
Keistucziu pasirodė pryszakyję rimta kariauna. Dahenfeld, 
marczelga kryžeivių, iszgirdęs stiprią kuriauną Lietuvių esant, 
atsitraukė į užpakalį ir patogioje vietoje ant skardės upės 
Strebės pasitaisęs į muszą, liepė saviemsiems visą dieną pas- 
nykauti. Lietuviai, kurie įpėden sekė kryžeivius, upę paliko 
užpakalyje, kurią peržengę rado jau meldžionis rindoje mu

rzos belaukenczius ir taip, jog Lietuviai nebgalėjo be pavo
jaus per upę beatsitraukti. Antrą dieną Sausio mėnesio, 
Grabnyczių dieną, kibo Lietuviai ir meldžionys su tokia aitra 
ir narsybe it tarsi, jog sav galą ar neprietelių jieszkotų, pra
džioje iszleido vilyczias ir varpstes, it sniegą iszdrėbė ant Vo- 
kieczių; paskui — ragotinės abiem pusėm suposzkėjo. Ttik- 
staneziais vokieczių vyrų ir žirgų virto, vienok negnro. Ant 
galo sukibo vyras su Vyru grumtiesi. Prasidėjo jau nebmu- 
sza, bet pjova. ' Visunarsiejie vyrai it ąžūlai virto, bet nei 
taip dar meldžionys nėguro ir ketėjo visi tenai mirti. Visu- 
baisiausioji muszą buvo ties brostvinę vėliavę, prie kurios 
Lietuviai it pasiutę grūdosi, vildamiesi ją jgysią. Abiem pu
sėm tenai kraujai latakais varvėjo, 6 kritusiųjų jau malkos 
suverstos gulėjo, 50 paežių brostvių ties vėliavą jau užmusztų 
klaksojo, pats komendotas Dansko Stregen ir urėdas Samijos # 
Lan stein, vėliavą brostvinę gyniodami, pakrito. Regėdami 
meldžionys jau prapulsiu, susiskliautę į kamūlj, metėsi anį

a) (orig. —. nepaseykamu),

Nės kokias teriones Gerdavių kraszte jis 
gal apraszyti, nū kur paskui sti nepasie- 

grobiu pargrįžo laimingai į namus, sako buk pa- 
Gėlė

kartais ir kelių tukstanezių pakako į muszą, 
x.n9.
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rindos Lietuvių, kurie it Hutai iszsirėžę graudeno dar mel
džionis, nės tūm/arpu nebsuskubėjo užpakaliniai Lietuviai 
per upę lig laiku su nauja rinda paszokti ir savo narsiūsius 
vyczius pastriprinti priešu virstanczią ant jų meldžionių sieną, 
darin nestiprinami iszguro. Antroji rinda Lietuvių, ik nepa 
sitaisiusi dar į muszą, suniuko, kurią meldžionys veikesniai 
dar perlaužė. Veltu Olgerdąs drąsindama vis bandė, Ifą vien 
visunarsusis kareivis ir visubuklusis karvedis gėb daryti, no
rėdamas kareivius įdrąsinti ir savo neprietelius pergalėti; 
kaipogi radosi vieūmėnis suniįvkimas Lietuvių kariaunos, ku-

- ri ant nelaimus mukdama nū karvietės įlūžo upėje ir tenai 
įskendo. Vienok Olgerdąs taikė dar su keliais pulkais atsi
traukęs Veliunos pilėje užsirakinti. Vieni raszo 22,000, kiti 
10,000 palikusių toje rustoje dienoje Žemaiczių ir Lietuvių. 
Turėjo tenai daugybės ir paežių meldžionių kristi, noris ra- 
szytojai to neminavoja, kaipogi nū to gal matyti, jog nuveikę 
Lietuvius nebstengė bevyti likusiųjų; vienok Vokiečiai taip 
didžiavosi taja pergale, jog minavoniai vieną mergų klioszto-
rių Karaliaucziuje, antrą vyrų Velėvoje įkūrė ir siuntinius 
nuleido į Lietuvą, liepdami sav donį mokėti. Bet Olgerdąs, 
tycziodamas isz siuntinių ir rodydamas nėsaneziu pergalėtu, 
įkanden su tais paežiais Žemaiczių pulkais įgulė į Parusnį, 
kur apvertęs visą Samiją vėl į peleną, kelis tukstanezius im
tinių parvarė į Lietuvą.

Nū to aiszkesniai dar gal manyti, jog Lietuviai nebuvo 
taip didei nuveikti tūm nūkricziu, kaip vokiecziai taria: kai
pogi norįs pergalėti, vienok tą paezią žiemą taikinėjo Nau- 
gardionims, kariaujantiems su MagnUm, Žuvėdų vieszpacziu, 
kursai norėjo jūs į Romos Bažnyczią atversti. To dėjęs, ap
gulė jis pilę Orekov, kurios įgulė noris pradžioje stipriai tu
rėjos!, vienok negaudama pagelbos pasidavė už vis, jog paties 
valdimiero to kraszto, tai yra kuningaikszczio Narmonto te
nai nepasitiko; kursai paskui jutęsi kas tikosi su jo ūke, tū
jau Lietuvius patelkė ir susinėręs su Naugardionių kariauna 
traukė ant Žuvėdų, su kuriais isztikus į muszą, pergalėjo Žu- 

< vėdus, kurių 500 karvietėje paliko. Normontas netrukus 
atėmė apent nū Žuvėdų pilę Orekov. Paskubino dar isz te
nai Žuvėdus tremti nevien kantrybė ir buklybė Narmonto, 
bet badas ir ligos, kurios buvo kilusios kariaunoje Žuvėdų. 
Ta dingste nustekinęs Magnus visą savo kariauną, tinkinos 
(kakinos) pats bepargrįžęs su 10 imtinių, kuriūs buvo Ore- 
kovo pilėje sugavęs, tarp kurių pasitiko Aoram szimtinikas 
ir Kasma vyresnysis.

Kad taip Lietuviai ir Žemaicziai kruvinai grūmėsi su 
kryžeiviais pas Strebę, o su Žuyėdais pa-Isoreje su įvairia 
laima, tūm paežiu laiku mistras kalavijonų, Herike patelktas 
nū kryžeivių, su stipria kariauna nū Padaugavio pusės Žemai- 
maiezius teriojo niekame atsparos nerasdamas ir vis į rustą 
tyrą versdamas, ko neveikė kardu, tai ugnia gaiezino; ant ga
lo įsilaužęs į piles kulių, Dobiosės ir Zelos, visą tą srytį į ak
menį ir vandenį apvertė.
besigrumant apginėjams to kraszto, kaip sakiau, 
po-Strebėja, kitiems po-Isoreje su kitais kruvinais 
liais.

Tame nūgąstyje Lietuvių, norėdami kryžeiviai 
kartas po kartui tą patį metą žygiavo į Žemaiczius.
atvėjį marczelga kryžeivių Dahenfeld su stipria kariauna įė
jęs tenai Eirogalos pavietą, taip nuteriojo, jog ko neveikė

Lengvu jiems buvo vis tą nuveikti, 
vieniems 
nepriete-

naudoti, 
Vieną

kardu, tai ugnia gaiszino; paskui antrą atvėjį atgrįžęs nevien 
tą paezią srytį antrą kartą nusiaubė, bet pavietus Pastovių, 
Pernarių (rasi Panarių), Gesavo, per dienas drevėjo ir degino 
gyventojus laukan kirsdami beperskirio amžiaus ir lyties.

Tą patį metą vasarą atėję meldžionys isz Teutonijos ir 
kitų krasztų, dar didesniai kryžeivius įdrąsino: kaipogi mi
stras iszleidęs pirmu per Ragainę marczelgą Dohenfeld ant 
Bistene pilės, pats traukė su kariauna Menui n u pagal ant Ve
liunos, kuri raktu buvo į Žemaiczius ir giniojo dar szventą 
girią, szalip stovinezią, kurios mums susinėręs tenai su mar
czelga per keturias dienas ir naktis su visudidžiausia narsybe 
ardė, bet įgulė jos, turėdama 1500 vyrų, stebuklus kantrybės 
ir narsybės rodydama, gynėsi, nės ilgainių nebvildamos jokios 
pagelbos, pradėjo gurti, kurią dar mistras, masindamas ją gy
va laikyti ir liūsa paleisti, didesniai dar gurlino ir ant galo 
kritus savo vyresniemsiems pasidavė. Kryžeiviai tenai įėję 
paezią pilę ir skutą sudegino, o įgulę s’u vaikais ir žmonomis 
iszvarė į Samiją, anapus Karaliaucziaus ir tenai pajūriais į 
naujokus paskaidė. Ir taip apent kryžeiviai įgyjo visusti- 
priausį zomatą Žemaiczių žemės.

Ateinantį metą sukerszta Pleskavionis su Lietuviais nū 
tokios priežasties: minavojau virsziaus, jog Andriejus, Olger- 
do sūnūs, Palacko urėdas, norįs taippat buvo urėdu ir Ples- 
kave, vienok paežiam nenorint ar nespėjau t, jo sunns Jury 
valdė Pleskavionis, nės tasai narsus ir kantrus vyras, geras 
krikszczionis ir didei mylimas Pleskavionių, kariaudamas su 
kalavijonimis ties Isborsko pilę atliko; paskui Pleskavionims 
nuveikus kalavijonis ir įsilaužus į Narvos pilę, kad jiems An- 
driejus kitą urėdą norėjo įvietoti, pradėjo didžiū tiesi sakyda
mi: „tu pats pirma nenorėjai musų valdyti, dabar mes neb- 
norim nei tavęs, nei tavo urėdo”. Ant tokio atsako Olger- 
das tūjau užtūrėjo prekėtojus Pleskavionių, Lietuvoje prekio- 
janezius ir jų tavorus atėmė: kad tūm tarpu Andriejus isz- 
traukęs su kariauna apygardas upės Velikaja nuteriojo; Plės- 
kavionys, regėdami nenuveiksią Lietuvių, tenkeno Andriejų 
iszpažinę sav rėdytoju ir senąsias sandaras patvirtinę.

Nū antros pusės Kazimieras, Lenkų karalius, regėdama 
Lietuvius taip suspaustus, norėjo naudoti taja dingste, vilda
mos jūs nestengsiant su jūmi grumtiesi; darau padaręs sanda
ras su kryžeiviais, traukė su visa savo kariauna į Lietuvą. 
Lietuviai nevildamiesi nū tos pusės karės, neturėjo tenai nei 
kariaunos įpatingos, neigi pilėse stiprių įgulių laike, tardami, 
jog Lenkai padarytas su jais sandaras metūse 1340 szventa- 
rffyvai saugos: kaipogi visą savo galę laikė atsukę priesz 
kryžeivius, kalavijonis ir Maskolius. Lengvu buvo Kazimie
rui siaubti ir sarioti kraszte negyniojame ir piles be įgulių 
vieną po kitai imlioti; kursai tūm žygiu visą Voliniją, Pada
lijąs ir rausvūsius Gudus, Lietuvių valdžioje esanezius, užėmė, 
belikęs vieną patį Lucką Lubartui. Sunku buvo Lietuviams 
ir Žemaicziams nū visų ‘pusių gulinezius ant jų neprietelius 
savo viena gale raminti, Lenkus, Kalavijonis, Kryžeivius ir 
Maskolius; kas dar piktesni ai, buvo krasztas nuteriotas jau 
nū kalavijonų, jau nū kryžeivių ir Lenkų, jau nū kitų Gudų,* 
gyventojai vieni iszskirstė, kiti į vergus iszvaryti, likusiejie 
ne jau namūse begyveno, bet giriose ir versmėse. Tos visos 
ūkės nelaimas didino dar baisus ankritis,. jūdūje giltine vadi
namas, kursai tą metą radosi Lietuvoje ir Žemaicziūse.

(Toliaus bus.)
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(Pradžia anti p)
Ir skaiseziają szirdužę.

Tykas vakaras, be vėjo, 
Tik laksztingala cziulbėjo 

Ant rūtelių krumužio.
Jau isz ryto pakils vėjas,
Stos laksztingala cziulbėjus, 

Iszlėks lauk isz daržužio.
Stos laksztingala cziulbėjus, 
Verks moeziutė czion atėjus- 

Jieszkos savo dukružės.
Už jūrelių, užj marelių,
Už szaltųjų vandenėlių, 

Placzios lygios lankužės.
Tę iszėjo, iszvandravo
Jonuks su On

Vakar tamsę naktužę 
J o net s {1886 m.).

lite savo
V

apie tai raszyta; jeigu būtumėte jas

atsiuntę, buturne su malone sunaudo
ję

Ang. siųsk „Ap.“ nfi N 1: Chas 
Jurevich Park Place, Skul. Co. Pa.

25 Kovo gavpme žinią isz 
Shenandoah, Pa., kad M. An- 
drukaitis bandė savę nusiszaur 
ti. Turbut tas pats, kuris pe
reitą mėnesį iszsi 
damas popiežių, 
tikėjimo.

adėjo, j tiding 
katalikiszko

Sziądien (27 Kovo) vakare 
atvyko isz Žemaiczių į Ply
mouth^ du vyrai; vienas isz 
Kražių miestelio, o antras isz 
parapijos, kurie pirma sėdėjo 
kalinyje, o paskui buvo palei
sti; bet dasigirdę, kad jų vėl 
maskoliai jieszko ir nor trauk
ti ant sūdo, iszbėgo į liftsybės 
žemę. Ant rytojaus jie priža
dėjo mums papasakoti apie vi
są Kražiflse atsitikimą.

Pajieszkojimai.
Asz Maika Butelis pajieszkau sa

vo Juzo Navanaucko. Jau du me
tu, kaip asz apie jį nieko negirdžiu. 
Todėlgi kas apie jį dasižinos arba 
pats norės atsiliepti, tegul atsiszau- 
kia ant szio adreso:

Peter Welsh Box 52
Forest City,' Pa. [15]

—,— —»■ ■

Gromatnyczia.
Gražiai perpraszome New Yorko 

szv. Kaz. Dr. ir korespondentą isz 
Cleveland, jog nepatalpinome ko
respondencijų apie
Kražieczių iszžudymo, nės jau už
perėtame „Vien.**

ap vai kszczioj i mą

numeryje buvo

Žodynas kun. M. Miežinio. 
Keturiose kalbose: lietuviszkai, lat- 
viszkai, lenkiszkai ir maskoliszkai, 
jau iszėjo iszpo spaudos, turįs savy
je daugiau žodžių kaip 14,000 (ke
turiolika tukstanczių) į 8 (didelio 
aszmaino) puslapiu 292, su prisiun- 
timu į Ameriką |2 doleriai, apdary
tas 225 centai. Užpraszantieins žo
dyną iki Liepos mėnesio (July), vė
liaus kasztus 3 doleriai. Pinįgus 
geriausiai siųsti registrą votose gro- 
matose arba per „International Mo
ney Order“, kurį galite gauti ant 
kiekvieno paczto. Adrisas toksai:

Germany Mr. M. Noveski 
Tilsit Ostpreussen.

„Atiizra” keturi t} metų pulkl&ao apdar&ae 
[ po >1.25 knlnga, visa# perkant 
i Knįgos poetiszkos.
Į Senkaus Jurgi# ,, ,,
Vltolioraiida, puiku# poemata# l#z 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|goa 
Diinelalczlo pavasario linksmybė* 
Konradas Valenrodas — 
Tėvyniszko# giesmės — 
J&kauno* dainos ,, 
Naujos dainos -e ,, 
Birutės dainos ,,
Tėvynainių giesmės ,, 
Pirmutinis degtinės varytoja# pu 
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraezyta Aleksandro Gužucrlo,

4.00c.

15c.

1.25c.
10c.
10c.

• 5c.
5c.

10c.
»» 40c.

iki kpmedlja 5c

15c.

Balius!
Bus didelis ir gražus balius 

ant naudos szv. Antano para
pijos, Forest City, Pa., 16 
Balandžio, ant Pijuszo Valins
ko salės;, prasidės ant 3 po
piet. Užpraszome visus Bro
lius ir seseris; bus gera m u zy
kė, grajįs lietuviszkus szokius.

Vardan komiteto
Sek r. V. S. Gailiavyczius.

pargabentos isz užmarės:
Maldų knįgos,

Aukso Altorius, arba Szaltlnls danglszku skar- 
bu 2.00 iki 3 00.
Garbe Diewuj ant auksztybė* „ ,, „ >1.50. 
Baisa* Balandėlė* 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Knlnga giesmių arba Kantlczkos „ 75c.
150 Psalmu Dowido karaliaus ant 

paveikslo kantieskų 75c.
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos. 
Gyvenimas Vieszpatiee Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno Ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo „ „ „
Gyvenimas Marijos „ „
Menuo 8zwenczlaa#lot» Marijos Panos 
Sopulej Motynos Dlewo ,, „
Evangelijos snpuikels apdarais 
Gywenlmaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczla Ir ketvirta 
dalis už kožną dal| po ,, ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos- 
Istorija Lietuvos ,, ,, „ 30c.'
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Aplinkrasztls kun. Petravyczlaus | Vilniaus 

džiakonystės kuningus 1870 m. „ 5c.
Už ką mes lenkams tarime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži kojgutė kurioje apraszyta > 
visi musų prietikiai su lenkais nfi pat 

krlkszto Lietuvos
»>

75c.
15c. ‘
25c.
20c.
aoo.
20c.

1.00c.

05c..
10c.
40c.

Žlponzs bei žlponė
Žirgas Ir valkas
Vytautą* didis Lietuvos kunjgalksztls 
Apie *eoovė* Lietuvos pili* „

5c.
40c.
20c. .
aoc.
10c.

Apysakos.
Palangos Juze, linksmi skaitymai „ 
Kas teisybė tai nemela# puikios apysakėlės 

, • isz lietuvių gyvenimo
Pajudjklme vyrai temą, puiki apysaką 

paraižyta patrijotiszkoje dvaf ėję pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
knigutės „Kas teisybė tai ne ųteląk

ji » _1 — — — — Ll. .1 A . k. .. — i .. .. 11 fi • - *_  L - K

Žiemos vakaro adynėlė, vokiszko
Mužikėlis „ „
Valkų kningelė ,,

Afoksliszki rankvedtiąi ir 
kitokios knįgos

PzaakA ape Szaltabuziue (jfiklnga) 
m n įdėm 

it

20c.

15c.

15c.
5.

20c.
15c.
15c.

Lietuviszka Gramatika paraszyta 
kun|go Mikolo Mhn 

Abėcėla ,, ' ,.
Knlnga dėl jszslmokintmo rokundų 
Knlnga dėl iszslmoklnlmo vlsasvletlc 
Apie buwimą Dlewo ,, 
Grleszninkas priverstas metavotis 
Pamokslai apie trasą ,, 
Talmudas ir musų žydai ,, ,
Szkala su kalba „ "
Prleszauszrts ,, „
Kaip (gyti plnjgus ir turtą 
Girtybė • 5 |
Genių dėdė, graži pasakutė kur Iszro I 

kaip labai svietą slogina maskolių Valdžia 5c. 
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c., dėl perk^ipcMų po 10c. 
Kalendorius ant 1880 m. 25c. Ir apt 11100 m.

įvairios dvasiszkos ki.įgos^ 
Pamokslai ant didžiųjų metinių s švenčių Ir di
džiosios nedėlios, 
Tiesos Žodžei,

ainio 50c.
30c.
25c.

ės kalbos 15c
5c.

,, 15c.
„ 5c.

„ 10c.
20c 
20c.
20c.
10c.

lyta,

10c.

Eiliotea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Po kill* Hxventidii •* .. IPakili* Szventųjų ,, ,» „
Iszguldlmas metiniu sswencziu

labai naudinga knlngdė
I Mokslas Rymo kataliku ,, į ,, 

Kas yra griekasT
I Nekaltybė
į Vartai dangaus
| Pekla, arba amžinas pragaras

Arielka yra n tidal; su lllustracljumli 
Garsas apie bajsybes Dlewo sudo 
Raktas j dangų „ 
Didžioji nedėlia ,,

l'Kalp Sumenlją nuspakajjtl
Vadovas | dangų „
Prisigatavojimas ant smerczlo 
Draugija dėl duszių ,, 
Lietuvlszko# mlszlos ,,

H

•t

II

n

• •

50c.
35c.
50c.
15c.

10c. 
4Oc. 
15C. 
20c. 
Į 5c. 
75c. 
30c. 
25c. 
15c.
5c. 

15c. 
40c. 
40c.
5c. 

10c.
Višaki Abrozėllal su maldelėm!^ po 5centua.

ZOCNOS SPAUSTUVES.
Lietuvos Istorija, nfi seniausių (gadynių Iki 

Gediminui D. L. K., paraškyta 
Slmano Daukanto. Kningė plfma, 

I gaunama už
Hilda# Senovės Lietuvių Kalnėnų t • Žemalczlų 
paraižytas Slmano Daukanto, gautina 
Istorija Katalikų Bažnyczlos, ;
Europos Istorija su žiainlaplaisį 
Llotuviezkon Dainos Isz visur stirlnktos 
Pasakojimas Antano Tretininko pi

Žemalczlų Motiejus Valanczlanakas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės 
Apteka Dlewo „ . „ • „ 
Aukso Verszis, labai puiki drama 
Bolestawas arba antra dalis Genowefo* 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybė 

žydo Ir piktą augynimą wajku

1850 m. >

1,50c*

MM UŽ 1,00. 
1.00. 

„ 50 Ct.
200c.

M##zė vysk.
25 et.
20 et. 

1,00 et. 
>1,00.
20 Ct.
30 et.

ii

>1,00.

pilies 1302 m., du pulku* d ramstai 
paraszyti Alek#*ndro Uaiiwzlo, 36c»

Jlistorlje gražios Katrukos ir jos visokį
J „ „ „ atsitikimai 10c.
(lilstorij'e apie gražų Mageloną,. dukterj karaliaus 
v isz Neapolio Ir apie Petrą kareivi 40c. 
ilfė|orije isz laiko Francuzkos

,, ,, vainos Afrikoj’ 30c.
Istorija Septynių Mokintojų

„ „ Ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Miioslawskis — — 80c.
Juozapas Koniuszewskie, arba kankinime*

• Unijotų po valdžia maskoliaus 50c, 
Konstitucija dėl darbln|kų — 10c.
Namelis pusteln|ko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, htstorije isz iajko

„ „ ponawojimo Nerono 80 ct.
Pujkus apraszymaj tikru ataytikimu isz.

„ czeen wajnos 1808 metu 40 ct.
Prawadnikaa angelskos kalbos neabdar. >1,00 

„ „ „ abdarytaa >1,25.
Pujkus apraszymas apie Lietuvą ,, >l,oo. 
Rinalda Rinaldina* „ „ „ >1,50 ct. 
Senowes apraszymas apie Duktery

-X ,, Pilypo Karejwlo 50 ct.
Sumyszymas arba bajme tūry dydeles aki* 
Tykra tejeybe l*z 8uwalku gubernijos 15 ct. 
SzwlesaDlewo „ „ ,', ,, 55 ct.
Titku* l’ernų Karalius, „ „ 35 ct.
Užsystanawik ant to geraj „ „ 50 ct.
Wltasir Korynna historije l*z iajko persekiojimo

Bažnyczlos 8. per Deoklecijana 25 ct.

Lenkiszkos kningos
maldų pargabentos isz uimarės.

Weetchnienie duszy pobožnej, zblėr nabotedstw 
1 piedni z przydanlem Drogi krzyiowej, Gorzkich 
žali i pealmOw „ „ „ \, „ 1,50c.

Zioty Oltarz czyll zblėr nabožeėstw dla chrzeė- 
clan 1 katollkėw „ „ ,« ,, »• 1,80 e.

Oltarzyk czyll zbiėr nabožeėstwa dla' miodziežy 
katolicklej ,, „ „ „ „ „ 70 c.

Wyborek nabožeėstwa dla miodziežy katolicklej 
» - 50 ė.

Maly zioty oitarzyk dla pobožnych dziecl ka- 
tolickich ,, ,, ,, ,, 45 cent.
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ISTORIJA Katalikų Bažnyčios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 105$, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan stį. 
Shenandoah, Pa. kasztfija tloo. 
ssamsEKSHasBsaaaataHHBsa—MBBammaaMiaaaa

Uždėjęs k romą Pittstone,’ parda
vinėju viską k&mi pigiausiai.

Tam. Pauksžtis.
132 N. Main str., Pittston, Pa.

liroliai Lietuviai!
Kurie reikalaujate drabužių ste- 

lidtis ir norite, kad butų kaip rei
kiant pasiūta, stėliukitėsi jdsrpas:

Geo. J. Glasser,
162 E. Market Sti., Wilkes-Barre, Pa.

Pas kurį daug kriauezių lietuvių 
dirba. < n.

Įvairiausių KNĮGIĮ. galite 
pas J. MATUTĮ. Parduda jis Ra- 
sztą Szvjjirftą, visokias Maldų knįgas 
ir sziaip jau puikių skaitymų knįge- 
e«: pranaszavimas Mikaldos, Sapno- 

rius, Juzefato pakalnė ir t. t. Taipo
gi turi ranžanezių, szkaplierių, o ir 
dziegorėlių auksinių ir sidabrinių, 
enciugėlių, Viedų ir kitokių daigių.

Jo adreasas:
Jos. Matutis,'

287 IVAj/ieAve. Brooklyn E. D.




