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ties, jeigu mes lietuviszkos 
broszuros atspaudinsime ke 
lioliką tukstanezių ir pasėsi- 
me ją tarp savo - brolių, tai 
kiek jūs pakels ir sujudins 
tautiszkai, sudrutins tikėji- 
miszkai, kaip jų. kraujas už
sidegs, kada jie pamatys, kad 
mes jų sopulius ir kanezias į 
knįgas įraszome ir dalinamės 
su jais kaip szventomis lieka
nomis (relikvijomis)! Tadgi 
rūpinkimės, kad padarytume 
taip, kad broszura butų knį 
ga, kuri per amžius liudytų 
musų tikrą pasiszventimą dėl 
savo tėvynės. Žodžiai užsi- 
mirszta ir žaizdos užgyja, bet 
kas knįgose užraszyta, ant vi
sados pasilieka.

Broszura turi būti su pa
veikslais bei illiustraeijomis, 
kas brangiai kasztūja. Todėl 
butų gerai, kad sekdami })ly- 
moutliiszkes draugystes, ku
rioms jau ir be to kasztavo 
Kražieczių reikalas daugiau 
kaip szimtas dolerių, ir kitų 
miestų draugystės padarytį 
ant iszdavimo broszurų balius 
ar sziaip jau paaukautų po 
keletą dolerių, ką jau tūlos ir

PUiratli, Pa., 29 Gtalii.
Ar nemalonu mums, bro

liai. ar neramu ir saldu ant 
sztrdies, skaitant jausmingas 
ir v isz gilumos szirdies 
i^zsiliej an ežias musų isz Lie
tuvos tautieczių padėkavones 
už atliktą darbavimąsi ir už- 
tarymą savo tėvynės, savo są- 
brolių iszpjautų ir žudomų 
per nedorus maskolius Kražie- 
czių*’ Jie sako, kad trūksta 
žodžių, idant iszreikszti tą ant 
popieros, ką jų szirdys jau- 
cžiH, kokia malone ir dėkin
gumu dega dėl musų, kad mes 
būdami nū jų už tukstanezių 
mylių, neužmirsztame jų vai- 
tojanezių, sunkiai dusaujan- 
czių, aszarose ir pagaliaus 
kraujūse plustanczių. Jeigu 
musų visi protestai ir demons
tracijos priesz maskolių bar
barystes butų nuėję ant vėjo, 
nieks jų nebūtų iszgirdęs ir 
jokio matomo vaisiaus nebūtų 
atneszę, tai ir taip mums butų 
buvę gana, kad mes savo bro
liais tūmi suraminame, sudė
tiname, pridūdame jiems drą
sybės, iszturėjimo ir pagūdos; 
gana, kad jie butų žinoję, jog 
tenai už jūrių jie turi brolius, 
kurie, nesibijodami masko
liaus, drąsiai užtaria, užstoja 
jūs. Bet dabartės, matydami, 
kad musų trukszmas, pras
kambėjęs skersai ir iszilgai 
svietą, it elektra papurtė ne
vidonus ir pagaliaus kaip vėt
ra su perkūnija jau iszplėszęs 
tylus isz musų tėvynės, ne- 
sza gal net ten, kur pipirai 
auga. O vienam, kuris pa- dėjimas, kad jie kartais verk- 
drįso apmainyti musų brolių 
nekaltą kraują ant ploto že
mės, iszneszęs kur užrubežiaus, 
galvą nusuko. Bet dar mel
džia musų tautiecziai, kad mes 
pradėję taip iszganingą darbą 
dėl tėvynės pabaigtume, tai 
yra, kad užmanytas broszuras 
kūveikiausiai ir kūgeriausiai 
parūpintume ir dideliame 
skaitliuje paskleistume jas po 
visą Lietuvą, o svetimoje kal
boje po visą pasaulę. Ir isz«

visai užmuszti arba badu nu- 
dvasįti. O ant galo, Rygos 
gubernatorius ir ministras ga
li būti geri žmonės ir verti, 
kad už jų sveikatą tenyksz- 
ežiai lietuviai iszlenkė po tau
rę gėrimo.

Isz Lietuvos.
— Vilkaviszkis (Suvalkų 

rėd.). Kaip žmogus lengvai 
ir netikėtai gali pakliūti į ne
laimę, aiszkiai matyt isz szito 
atsitikimo. Geisztarūse (Vil- 
kaviszkio pav. *) priesz kelias 
dienas nežinomi plėszikai isz- 
plėszė kareziamą ir kaip van- 
denij dingo. Tas jiems leng- 
viaus buvo atlikti, kad žydas 
kareziamos arendorius, buvo 
tada iszvaževęs į Antanavą. 
Ant rytojaus po tam plėszi-
mui
kalvį pasitaisyt vežimą važiū- 
jantis su savo reikalais vaiki
nas, Antanas Krauczeliunas, 
isz J an ežių (Naumiesczio pa
vieto, Liesnitstvos valscziaus).

i sustojo Geisztarūse pas /
• •i * i . • • • o A

buvo nė girdėjęs. Patėmijo 
kareziamos žydas, kad pas 
kalvį sustojo nepažįstamas 

— Gal tūlas skaitydamas 
praneszimą apie užsidėjusią 
Rygoje lietuviszką draugystę, 
nusistebės, kad jiji ant pirmo 
urėdiszko susirinkimo gėrė 
toastus už carą, ministrą ir t. 
t., o pagaliaus uždainavo lie- 
tuviszkai maskoliszką. gimną. 
Nėra ko isz to dyvytis — mu
sų brolių Lietuvoje toks pa

nebus vienas isz anų plėszikų. 
Priėjęs žydelis klausinėjo isz 
kur jisai, kur ir ko važiū j a ir 
t. t. Anas, nenorėdamas žy
dui visko iszsipasakoti, sta- 
ežiai atsakė; kas ta v galvoj!“ 

iaus jo neklausi- 
liepė žydelkai su 
įboti, kur jis eis.

o patsai nulėkė į Szelmius du- 
ti žinią zemskiams. Atvykę
žemskiai suėmė tą vaikiną,
perkrėtė ir rado kiszeniuj apie 
90 rublių. Žydelka pama-
ežius pinįgus griebė ir ėmė

o bueziūti prusiszkus sidabri-
buk už mylistą nius, kuriūs pas aną vaikiną,

-i:,, a....: i. • : _____ • .................. ... .a..

darni priversti yra jūktis, ir 
jei prispaudėjai kartais pave
lija jiems lupas ■ praverti, tai 
jos turi visupirma jus pagar-Į 
binti, jiems 
padėkavoti, nės, mat jie turi 
ant jų valią, kad nori gali jūs 
aklais ir nebyliais padaryti. . . 
Juk ir vergas dėkavoja savo 
vieszpacziui kraugeriui, kada 
jis jį lupęs perstoją arba ba
du marinęs padūda sausos dū- 
uos plutą, nės kitaip gali jį

kaipo isz paežius paprūsės pa
einantį, rado. „Oi, pinįgėliai 
mano, pinįgėliai“, garbavojo 
žydelka buczi ėdama pinįgus. 
Paskui pasigriebus plūksztą

*) Goisztarai — dvaras 3-4 viors- 
tūse nū Vilkaviazkio. Yra tenai 
bažnyczia ir kareziama.

bumaszkų, kaisziojo visiems 
po nosia, sakydama: „Oi, žiū
rėkit, tai mano, da priplėkę, 
kaip buvo užkiszti“... Prieg- 
tam žydelka staCžiai pasakė, 
kad matė tikrai ir dabar ge- ' 
rai pažįsta, kad tas pats vai
kinas buvo prie plėszinio kar* 
oziamos, jis žibinęs su žvake, 
o kiti jo draugai rubavojo. 
Žemskiai dagirdę tiek, o dau- 
giaus netyrinėdami kaltas ar 
nekaltas, ėmė nemaloniai 
muszti vaikiną (žinoma mas
kolių policija!). Pamatė mu- 
szant jį vienas ukinįkas, pas 
kurį anas vaikinas nakvojo tą 
naktį, kada buvo iszplėszta 
kareziama ir užtarė už jį. 
„Kam jus jį“, sakė: „muszate, 
jis nieko nekaltas, asz už jį 
galiu visą savo ūkę užstatyt“. 
Ada žemskiai vietoj paklau* 

^yt to ukinįko, rasztavojo ir 
jį, kaipo ano vaikino sandrau
gą. Ukinįkas persėdėjo peš- 
tungėj 3 dienas ir tik tada jį 
paleido, kada už jį pasiranezi- 
jo jo kaimynai. Antanas Kr. 
da ir dabar sėdi pestupgėj ir 

va, jei kas už jį nesudės kau- 
ei jos 150 rublių.

grūmoja pavojus uždarymo 
jos. Pirmiaus jos mokįtojai, 
ypaeziai katalikai, kuriems 
yra daug sunkinus kaip mas
koliams gauti vietą, buvo di
deliai nusiminę. Pavieto vir- 
szinįkas pasakė gimnazijos 
direktoriui, kad gimnazija isz- 
liks, jei bus dastatyti paraszai 
bent trijų valsczių ukinįkų, 
kad jiems neatmestinai reika
linga yra gimnazija. Neku- 
rie ukinįkai buvo pradėję jau 
apie tai rupįtis, kad tūm tar
pu parėjo žinia, kad gimnazi
ja pasilieka ir be to. Visi isz 
to dideliai džiaugiasi. Inter
natas prie gimnazijos bus už
vestas, vienok prievartos, re
gis, nebus, kad būtinai jame 
visi mokįtiniai gyvetų, bus 
kelios privatiszkos kvatieros. 
Tik neisztikimi dėl sziokių at
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tokny priežasczių mokytiniai 
priversti bus gyventi kaszarū- 
se. ‘
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Pirm kelių metų Girkalnio 
baž n y ežia, Rasiai ui ų pav., nū 
perkūno sudegė, o miszios per 
viostą tolumo nū miestelio bu
vo atprovinėjamos. Hg*i 
žmonės darbavosi pakol nū 
valdžios gavo daleidimą ant 
naujos bažnyczioe statymo. 
Dabar tenai inžinieriūs atva
žiavo dėl apžiūrėjimo naujos 
vietos dėl statymo murinės 
bažny ežios, ant kurios reikės . 
surinkti m ažu-m tižiausiai 
40,000 rublių.

žodis sako: kaip danguje taip 
ir ant žemės, kaip kitur, taip 

i ir pas mus; kitur yra partijų 
partijos, barniai,. nesutikipiai 
ir t. t., taip ir pas mus, nepa
spėjo dar draugystė kaip rei- 

• kiant ant kojų atsistoti, o ežia 
jau dvipusiavimai prasidėjo. 
Tas visas, galima sakyti yra 
pakilęs isz -szitos priežasties. 
Pradžioje draugystės užsidė- 
jimo buvo paskirtas p. Fr. G. 
dėl nesziojimo praszymo prie 
gupernatoriaus ir prie kitų, 
taipogi ant pirmo karto su
rinkti pinįgai ir pas G. buvo. 
Todėl p. G. tikėjos, kad bus 
iszrinktas ir ant tolesnio laiko 
už pirsėdy; bet jis savo apsi- 
ėjiinu su savo draugais, nutro- 
tijė jų simpatijas, nės norėjo j 
būti vienvaldingas. Isz tos miestelį ta pati nelaimė suti- 
priežasties, dienoje 
draugystės valdžios, buvo isz
rinktas kitas pirmsėdžiu, o G. 
tiktai pagelbinįku. Dabar jis 
pradėjo nekuriūs savo vien- 
mislius prikalbinėti, kad pa
darytų naują rinkimą ir jį isz- 
rinktų už pirmsėdį; bet kada 
tas jam nelabai klojas pada
ryti, jis pasirūpino nueiti pas 
gubernatorių su skundu, buk 
musų draugystėje nėsą tvar-. . . ,
koe, buk joje daug es, viso- . ~ P“"
kių „miatežnįkų“ (maitini- vlete- ?rft keh k"™
kų)... Dar to negana, jiJ,,orėdR“ U9 T*9"’ 
žada pasirūpinti, jeigu jam «lU8 v.,etos “Statyti, o pa- 
vieta pirmsėdystes nebus d*ta, P?9 9^’ k* Pr“dėJ°
ir paezią draugystę iszardyti. paryti: pnkalbmo piemenis, 

. , . idant jų saugomus miszkus
lai girdžiant ir matant Į pft(]egtų, taigi dabar keliose 

skaudu ant szirdies daros: mu vieto8e ana8 rukti pradėj0( o 
sų žmoneliat isz savo durnys- med8argiai yra kaltinami, kad 
tos ir paikybės gatavi savo tė- |mj8Zko nedaboja, 
vą ir brolį paaukauti; jie ne- 
žiur ant to, kad visomenei bu 
tų kokia nauda, bet wpinas 1^ /T“.: , . . ’ , ,5 nės vienas latvis Kuszeliszke *
, a. - . \ J centrafugą įtaisė, kuri^atski-

Pi"“- APlin- 
kiniai dvarai ir kaimai suve
žą ten pieną, brangiaiimdami. 
Sviestas nū 25 kapeikų ant 
svaro staiga sulyg 40 kapeikų 
paszoko, Sviestas tas vienok 
nėra taip geras kaip paprastai 
muszamas. Kaip dabar jjivai 
yra vbiszkai pigus,tai labai

straipsnelį.
Jau yra žinoma, kad Rygo

je užsidėjo nauja draugystė 
vadinama ,,Lietuvių Paszelpos 
Draugystė“, kurios mieris, ar
ba siekis yra szelpti savo są
narius. 6 dienojo Balandžio 
mėnesio f (pagal sena kalend.) 
6 adynoje vakare susirinkus 
visiems sąnariams (apie 150), 
draugystė tapo atidengta. 
Ant pirmbuvusip valdžios su
sirinkimo buvo* nutarta, kad 
draugystės susirinkimūse bus 
kartojama vien tiktai lietu- 
viszka kalba; Tai buvo pa
daryta dėlto, kad ir su szita 

puikiai szil tas. [draugyste neatsitiktų taip, 
kaip atsitiko su „Auszros“. 
Dienoje draugystės atidengi
mo visi buvo melsti, kad bu
tų tarp savęs sutikime, vieny
bėje ir meilėje. Taipogi bu
vo raginti, kad savo prigim- 
tos lietuviškos kalbos n&iįb- 
dėtų vartoti.

| Džiaugias Rygos lietuviai 
kad jie pradėjo krutėti ir apie 
sayę mislyti, o ir isz kitųmies 
tų lietuviai buvo atvažiavę, (isz 
Eiguvos) pasidalyti tūm 
džiaugsmu; isz jų vienas paša 
kė keletą labai karsztų žode
lių, girdamas lietuvius, kad jie 
dėl savo gero darbūjas; ypa
tingai atkreipė ant to atydą, 
kad įsteigto  j ai tos draugystės 
nekoki apszviesti arba augsz- 
tos kilties žmonės, bet visi 
gangreit nemokįti arba maž 
ką prasimokinę. Po tų kalbų 
ir praneszimų buvo gerti toas- 
tai, kaip tai — už sveikatą 
ciesoriaus, ministro, guberna-

I tariaus ir kitų; laike toastų gė- 
rymo, buvo užgiedotas vienas 

[posmas lietuviszkai rusų tau 
tos gimnas „Dieve karalių 
saugok“, (Bože caria chrani). 
Po to viso susirinkimas pasi- 
sznekucziavęs, džiaugdamosi, 
jog taip gražiai meilingai ga
lėjo laiką perleisti, iszsiskirs- 
tė namon.

Praneszdamas tą džiaugs
mingą dėl musų lietuvių nau
jieną, negaliu užtylėti ir apie 
jos blogas puses. Kaip prie-

Yra padaryti nekuri atmai
na prie pirkimo lauko. Pir- 
miaus rajentas (notarijus) ga
lėdavo užraszyti tik tada, jei 
kas pirkdavo nemažiaus per 
6’ margus lauko. Dabar ga
lima užsiraszyt ir mažiaus, pa
galinus dalį margo, jei tik 
perkamas laukas prieina prie 
lauko perkanczio žmogaus. 
Buvo keli paveikslai, kad ra
jentas užraszė visai mažą skly
pelį lauko.

Pavasaris
Pirmą Gegužio buvo 19o R. 
sžilumos ir nevienas tą dieną 
maudėsi. Medžiai visi žydi. 
Kiek teko matyti, žiedų yra 
nemažai, ypacziai vysznios ne
paprastai tirsztai žydi. Tik 
kas žin vėjai, kuriais szis pa 
vasaris yra turtingas, ar neuž
kenks mesgimui vaisių.

Lietaus dideliai reiktų. Da 
szį pavasarį, iszskyr^us neku 
rias vietas, nė sykį nepalyno-1 
jo tiek, kad žemė pakaktinai 
atsigertų. Btfrods perbitoj 
pėtnyczioj (4 Gegužio) pa- 
szlaksztė truputį lietukas, jau 
antru syk szį pavasarį, bet 
taip mažai, kad papūtus vėjui 
nė ženklo neliko, kad tai lyta. 
Matė tą dieną ne vienas, ir asz| 
macziau ypatingą Laumės jūs- 
tą. Tarp debesių isz prie- 
szingos saulei pusės ant pa- 
ežios pažemės regraezio (go- 
rizonto) pasirodė platus, bet 
trumpas, dideliai szviesus 
szmoras yvairių dažų, kaip 
paprastos Laumės jūstos, tik 
tiek ploczio, kaip kokios 3 ar 
4 paprastos L. jūstos. Szvie
ša ir buvo kelissyk didesnė, 
kaip matyt ant jūstos. Lai
kėsi negesdama kokią adyną, i 
pakol beblankdama visai ne
užgeso. i

— Ry<ja. Godotinas Rė- 
< daktoriau, nužemintai meldžiu 

patalpįti į „Vienybę“ szitą
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Grinkiszkių miestelį, Kau- 
no paviete, nelaimė sutiko, 
nės ten po Velykų ant £įzusz- 
vos upės kraszta 9 namai su
degė.

— Kauno paviete, Jonavos

rinkimo j ko, bet dar baisesnė, nės ten 
pirm Verbų nedėlios mažnė 
visas miestelis sudegė.

Arklius vėl baisiai pradėjo 
vogti. Apie Tauragę ant 
Prūsų rubežiaus, Kauno pa
viete, 30 arklių pavogė. Ki
tur taipojau yra, kaipo tai 
apie Rasiainius, tos vagystės 
daromos.

Dabar apie Szilavą pienisz- 
I ki dalykai baisiai pabrango

tiktai apie savo gerklės su

nayt, kaipo tie valsczių star- 
szinos. Laikas parodys, kaip 
bus toliau, bet tame tarpe ne
sutikimai daros.^ Tikimės 
kad jis nieko rievei ks, nės visi 
protingesni isz jo to darbavi
mosi gardžiai jūkias.

„Ki&kfaz isz Kopusiu“,

-i *<*4 "V *. .'.■'•i A?: '
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gerai, kad gaspadoriai gal isz 
pienisikų dalykų sziokį tokį 
pelną iszversti.

Eirogalos parapijoje, Kau* 
no paviete, isz Noleczių kaimo 
bebėgo į Angliją, Velykų tre- 
czjoje dienoje po pietų, Žemai* 
tis Antanas, 18 metų vaikinas. 
Ana pavogė nū savo tėvų pi* 
njgUB, o prie Susiedo ir jo pa* 
ciios pagalbos iszneszė daig* 
tus. Iszbėgo jis drauge su 
Vytuku to pat amžiaus vaiki
nu isz Eirogalos. Vytukas 
turi brolį Anglijoje. Gali 
būti, kad tai viskas slapta bu* 
vo su tėvų žinia padaryta, 
idant vaiką nū kariumenės 
tarnystės apsaugoti, ir patiems 
prieše sūdą atsakaneziais ne* 
būti.

Tas knįgų * platinto jas, ku* 
ris arti Rasiainių su lietuvisz- 
komis knįgomis, ’ arkliu ir ve* 
timu nutvertas tapo ir pats let 
tiktai už pinįgus nū nelaimės 
užsipirko, nū nekuriu lietu* 
vių paszelpą gavęs, vėl lai* 
mingai pradėjo savo darbą 
varyti net į tolymus krasztus 
nū Prūsų rubežiaus atsidur
dama*.

Gaspadoriai labai dejūja, 
kad nėra lietaus. Isztikro že* 
mė ypaeziai prie molio didei 
suskinto, vandens trokszdama; 
vėjas pradėjo laukus iszpusti 
ir žemes nesaioti. Upė Dubi* 
sa Žemaicaiūse taip iszdžiuvo, 
kad po daugel vietų, kur to 
niekados nebuvo, pradėjo 
brasta važiūti ir per akmenis 
sausa koja pereiti.

Į Titavėnus, Rasiainių pav., 
neseniai atkėlė naują popą 
girtūklį, isz Kijavo gubernijos, 
kuris dabar po miestelį viso* 
kias sztukas daro. Apsigėrąs 
arielkos savo paezią mėto ak* 
menais, daro szkandalus, 
mukdamas ant ulyczios. 
Sitai per Didį ketvergę pra
dėjo szaukti, prieaz cerkvę at
sistojęs, ant savo tarnų, idant 

zvanytų, tokį lermą pakelda
mas, kad svietas lyg ant gais
ro subėgo žiūrėti.

ialtys.

— 18 Balandžio buvo Pa
nevėžio bankos susirinkimas, 
ant kurio iszrinktas tapo tos 
bankos prezesu p. Simonas 
Meisztavyczia, Pajūsczio dvar
ponis, arti Panevėžio. Isz pir
mesnių Puzino szunybių pa
darytų Gruzdžių bankoje, už 
kurias ans tapo į Siberiją isz- 
siunstas, turės dabar naujas 
prezesas provą su Gruzdžių 
bėnka ir tai ne dėl menkų pi
nigu-

— Joniszkėlvbse (Panevėž. 
pav.) a. a. Karpis paliko di
delį sklypą žemės ir pinįgus 
ant agronomiezkos iszkalos į* 
taisymo, bet lyg szioliai nieko 
ten dar dėl to nepadaryta, 
nors kapitale per procentus 
labai pasididino. — Ant mu
sų nelaimės dėl musų kraszto 
sumaskolinimo yra Penevėžy- 
je įtaisyta maskoliszka semi
narija. Dabar valdžia nori į 
Joniszkėlius perkelti tą mokį- 
tojų seminariją, tai yra, nori 
visai iszkreipti mierį, dėl ku
rio a. a. Karpis buvo savo 
gėrybę paskyręs, norėdamas 
savo broliams tarnauti; dabar 
gi jo gėrybė galės būti ant 
musų prapulties apversta. Sa
ko, kad dėl tų seminaristų rei
kės ir diktą cerkvę pastatyti.

Stropus musų darbinįkas p. 
Silvest/ras Baltromait/is, Pet- 
ropilyje gyvenantis, dabar dėl 
„Sborniko“ padidinimo labai 
daug musų lietuviszkos bib- 
lijograpiszkos medegos atra
do. Dūk Dieve mums dau
giau tam lygių darbinįkų, o 
musų tautos garbė ne menkai 
pasididins. — p. Aleksandra 
Gužutis raszo dabar dramatą 
„Marių Karalienė“.

Lietuviszkoji labdaringoji 
draugystė Petropilyje tai po 
jau pamažu kruta. Balandžio 

mėnesyje buvo visotinas susi
rinkimas, ant kurio buvo per
žiūrėtas draugystės dalykų 
stovis 1893 m. Per visus me
tus įplaukė į dr. kasą 1,042 
rub. Iszdūta paszelpos dėl 
37 praszytojų 316 rub. Ant 
knįgų įgijimo, ir kitų smulkių 
reikalų dėl draugystės 86 rub., 
55 k. ir t. t. Atliko kasoje 
dar grynų pinįgų 640 r., 2 1 k. 
Pirmsėdžiu tapo iszrinktas p. 
Matulai tis.

44.

Apszvietos ministras iszda- 
vė paliepimą, idant studen
tams ir gimnazistams (!) dūtų 
bilietus ant vakacijų važiūjant 
tikt į vieną vietą, nės laike va
kacijų bevažinėdami tikt žmo
nes paikiną. Czia,-rodos, jo
kios kalbos nėra tam apszvietos 
ministro paliepime apie klieri
kus, bet gal mislyjant, kad apie 
jūs užmirszo, ne, apie tūs jie 
labai atsimena. Reikia atsi- 
myti, jog dvasiszkos seminari
jos nepriklauso apszvietos mi
nistrui, bet vidaus reikalų mi
nistrui. Už tai szis paskuti
nis su dvasiszkais turi reika
lus, ir neužmirsz ir jūs. Bet 
gal jus pamislysite, kad tai 
czia kalbasi apie abelnai visus 
Rosi jos krasztus, ne, anaiptol 
tikt apie taip vadinamą ,,va
karinį krasztą“, t. y. Lietuvą. 
Kitur gali gaut bilietą net į 
kelias gubernijas. O nelai
minga Lietuva...

V. Dr.

GMoM Nd!
Skaitant pirmutinius „Vie

nybės“ NN szių metų,/ net 
aszaros byra. Ir kaip-gi neby
rės, kad musų Gūdotini Tau- 
tiecziai ir Tautietės, geizdami 
parodyti mums savo sąjausmą, 
paskutinį kruvinai uždirbtą 
skatiką aukauja! Nežinau 
kaip ir iszreikszti Jums, 
Amerikiecziai, savo aezių var
dan nuvargintos tėvynės. Bet 
norios ir kasžin kaip norė- 
cziau, negaliu, nės, nėsmiu 

poetą, už tai ir negaliu szir
dies jausmus parodyti žo
džiais. Vilius, Gūdotini Tau- 
tiecziai ir Tautietės, jog pri
imsit nū szalto prozaiko ir 
kasdieninį aezių szimtą kart 
jį atkartojus. Užtiesa, užsi- 
pelnysit užraszyti į tėvynės 
atgijimojtnįgą auksinėms li
teroms, jei tikt užbaigsi t, kaip 
pradėjot. Labai mums sma
gu girdėti apie Jus taip pui
kius darbus. Taipogi nega
lima nepagirti, jog liaujatės 
skaitę ir dėdės Taradaikos 
pliovonės. Lai gyvūja Ame
rikos Lietuviai, „Susivienyji* 
mas“ ir jo vadai! K. Dr.

K raži eczi ų k a n k i n t i n i ų
kraujas jau pradeda ir Lietu
voje vaisius iszdūti ir taip Inu 
del i ai V i chm an‘as ir KI ingen- 
berg‘as jau paszėdūti pavaryti 
nū urėdo. Kunįgaiksztis Kan- 
takuzenas taipgi už Kražius 
gavo dimisiją.. Petropilėje 
sziaip apie tą dimisiją kalba: 
Kada vidaus dalykų ministras 
gavo raportus apie Kražius nū 
gu ber n a tor i a u s K1 i n ge n b ergo, 
gen. gub. Orževskio ir na- 
czelnįko žandarų, rado jūs ne- 
vienokius, už tai Kantakuze* 
ną, Rosi j os katalikų popiežių, 
iszsiuntė, idant viską ant vie
tos isztyrtų. Bet Kantakuzi- . 
nas, kaitinote, vietoje virinti 
į Kražius, nuvažiavo į 
ir czionai pirko (?) Bertosze- 
vycziaus dvarą. Sugrįžęs į 
Petroptilę ministrui pristatė 
isztyrimą, kurį padarė ant vie
tos (?); but viskas gal ir bu
vę gerai, jei ne but pakiszę 
carui liežiuvį. Kada caras 
dasižinojo apie kantakuzino 
pasielgimą, baisiai supyko, 
kad ]Sagaliaus ir jo mylimiau
si tarnai „naduvajut jį (ap
gaudinėja). Tū paszaukė 
pas savę Kunig. Kantakuziną 
ir bardamas jį caras taip užsi
degė piktumu, jog kun. Kau- 
takuzinui drožė su kumszczia 
į žandą ir pasakė, kad jau ne
norįs dauginus jo tarnystes. 
Potam Kautakuzinas tū apsi-
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metė įdigą ir važiavo į užru- 

tai isz gėdos, ar tai isz neri- 
maszczio numirė (?) staigu. 
Atėjus tam gandui į Petropi- 
lę, ėmė žmonės sznekėti, kad 
pats sav galą pasidaręs. Kiek 
ežia teisyoės, nežinau, bet but 
labai geistina, idant visi musų 
geradėjai keliautų Kantaku- 
zino keliais. Isz budelių Kra- 
žieczių, kaip matot, pasiliko p. 
Orževskis, kaip su jūra bus dar 
nežinia, bet kad nebus gen. 
gubernatorium Vilniuije, J;ai 
tikra tiesa, tikt jus tautiecziai 
nepaliaukit savo agitacijų.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Fayette C it y,24 Gegužio. 

• Straikieriai, skaitliuje į 1000, 
ypacz vengrai ir slovėnai, no
rėjo pavaryti nū darbo jų vie
toje dirbanezius darbinįkus. 
Bet tenai esantiejie deputy 
sheriffai pagaliaus nelaukda
mi kol straikieriai pradės dar- 
būjaneziųsi darbinįkus vaikyt, 
ėmė jūs kaip žvėrius szaudyti, 
asztūnis ant vietos užmuszda- 
mi, o į dvideszimtį įvairiai su 
žeisdami. Biedni straikieriai, 
neturėdami gerų ginklų at 
kirsti sheriffams, turėjo liau
tis nū savo užmanymo.

I — Ponejoseli,, kad asz tams
tos nepažineziau, tai ir.njępra- 
dėcziau veikalo.

— Kad potias szimtą metų 
gyventumiai! — Viską iszmin- 
tingai atliksiu,, o pagal musų 
susznekos prigulės popui.1,800 
rublių, po atrokayimogi. pri- 
gulinezių mah 750 rublių ir 
65 kapeikų, asz primoksiu 
1049 rublius ir 35 kapeikas,

— Gerai, mano prieteliau, 
asz pasirupįsiu apie tą veikalą.

— Dabar pasakysiu jysį| my- 
listai iki laimingo pasiregėji
mo. Ką isztaręsx žydas, pada
vimu rankps, atsisveikino, su 
ponu virsžinįku ir iszėjo isz 
jo gabinėto, o.eidamas ulyczia 
glostė .apszarmotą ? barzdą, 

Visi didei persigando ir Visa Cripples Creek‘o apygar- milija į Aleksandravą ir įki- mųrmėdąnjas; deszimts sykių 
kiekvienas mislyjo, kaip grei- da didei neramūja, bijodama, szo į purviną kąlinį, o isz ten jau isz,vokavau, kad visc^labo 
cziaus dasigaufįi į viražų, ant kad straikieriai nęapverstų jos tapo nuvarytas į Nizząvos ka- daUgiąup man nekasztūs,jkaip 
valnaus oro, idant nebūti už-(į peleną. - Ir yr ko bijoti, nės(įėjimą, kame jis įkiszo,25 rub. po rujdiu nū czetvęrti^, tai ir 

, kad neįdė- turėsiu tikro uždarbio taipgi po 
panezius. rublių už koįną • ęžetvertį, o

Wilkes Barre Pa. 24 Gegž.
Ekspliodavojo katilas maszinų I kad nuėję pas vieną kasyklės 
name Lihigh‘o & Wilkes szaftą, kuriam darbavosi vie-A 
Barr‘es anglių kompanijos, nūlika darbinįkų, įmetė į jį 
per ką pasigadino įtaisymas, 20 svarų plėszamo parako, 
gu kuriūmi varydavo czistą kuris užsidegęs užmuszė visą 
orą į kasyklę. Tokiu budu vienūliką darbinįkų ir audras- 
keturi szimtai darbinįkų ir kydamas Szaftą, padarė kom- 
keturiolika isz New Yorko panijai ant $25,Q0(J blėdies. 
prekėjų, kurie tą valandą bu- Paskui nuėjo pas itą szaftą, 
vo įsileidę į kasyklę pasiniu-kame dirbo as^hnioli ką dar-1 arba nenorėjo dūti taip daug 
rėti, pasijuto gyvenimo paoju- bikų, pavarė jūs nū' darbo ir pinįgų maskolpalaikiams, szie 
je esanti. (atėmė jiems visus ginklus. | paėmę nuvarė jį su visa pa-

kiekvienas mislyjo, kaip grei- d a didei neramiąja, 
cziaus dasigauti į viražų, ;

troszkintu bei, gazui užsidegus, tenai 3000 straikierių, gerai kalėjimo szunims 
užmusztu- Bet visudidesniai(apsiginklavę ir szaudyme pra-1tų jį į geležinius

T''

persigando ir nusiminė ketu- silavinę, apsistojo į abazą, isz 
riolika minėtų prekėjų, kada kurio iszpuldaim baudžia taip 
jiems darbinįkai pasakė apie 
nelaimės atsitikimą ir, kad ki
tokio iszgelbėjimo nėra, kaip 
tiktai skubįtis szliaužti isz 
kasyklės laukan per kopėtai- 
tes, (!) turinezias 500^ pėdų il
gio, nės krepszis, kuriame 
sėdėdami į kasyklę įsileido, isz 
priežasties perąprogimo maszi- 
nos katilo, gulėjo ani kasyklės 
dugno. Prekėjrti, nebesuma-

sinę ėmė pėr tas neva kopėtai- 
tes it katės ristis augsztyn. 
Iszgirdę apie szią nelaimę^ dau
gybė žmonių prisirinko apie 
kasyklės skylę ir laukė su 
didele nekantrybe ir nerimą- 
szczia iszlendanczių darbinįkų 
ir prekėjų, isz kurių buvo keli 
amžiaus vyrai ir su diktais 
pilvais. Susirinkusieji^ apie 
skylę mislyjo, kad nemažai 
darbinįkų su prekėjais palipę 
per medžio prietaisus, nudrips 
į mainas, užsimuszdami. Bet 

o

ant visų džiaugsmo į kelioliką 
minutų visi darbinįkai iszlipo 

tūli taip lipdami nuvargo ir 

iszlipę ant lauko, sugniužo ap
alpę.

— Cripple Creek, Col., 24 
Gegužio. Straikieriai taip 
įpyko ant czionykszczių rieno- 
rinczių straikūti darbinįkų, 

vadinamus, savo „nepriete
lius“. Sheriffai apsistojo ne
toli nū straikierių į abazą ir 
turi pas savę vieną kanūlę. 
Tarp darbinįkų ir sheriffų ga 
Ii pakilti formolna musza.

— Cleveland, O., 25 GeguŽ. 
Lenkiszkas kunigas Kola- 
szevskis, susibaręs su vietiniu 
vyskupu ir kitomis žmogysto
mis, atsiskyrė nū katalikisz- 
kos bažnyczios, sutvėrė isz ke
leto szimtų žmonių, prie jo 
prisiszusiųs naują nei nū ko 
neprigulmingą parapiją.

Dabartės popiežiaus vieti
nį k as Satolli prisiuntė -jam 
per vyskupą laiszką, reikalau
damas, kad jis tūjąus apleistų 
Clevelandą ir vyktų į nurody 
tą vietą ant pakiltos ir patai-’ 
sytų padarytus papiktinimu^.

— Maskolius mindžioji 
| Amerikos ukėSo tiesas.

Pereitą vasarą lenkas, An
drė Kumovskis, paėmęs czion 
nū maskoliszko konsulo pas-j 
portą, kuris jį užtikrino, kad kalus. 
Maskolijoje nieks jo neturbą- 
vos, iszvažiavo su savq szeb 
myna į Lenkiją atlankyti sun
kiai serganczią/mątiną. . Bet, 
kada jis, perėjęs Prūsų rūbe- 
žiu, įžengė į maskolių vieszpa- 
tystę, tu j aus jį abesezikai su 
uriadnįkais suaresztavojo, pa
sakę, kad jo pasportas ir ame- 
rikiszko ukėso popieros nie
ko negi 1 iūją. Kada szis ban
dė praszytis, maskol palaikiai 
pasakė: davai petsot rublei, 
budesz volui, (dūk 500 rub., 
busi liūsas). „Takoj dlia te- 
be sztraf“ (tokia dėl tavęs 
bausmė). Kada jis neturėjo ,

J ■ :       .........................—  *■■■■ . ■■■ y . —.

Sėsėdamas kalinyje tulu budu 
jis atsiszaukė į Varszavos 
amerikiszką konsulą, - praszy- 
damas jo užtarymą. Bet szis 
atsakė, kad netariąs galėk jo 
[gelbėti. Ant galų galo A. 
Kumorskis, po prisiega priža
dėjęs iszvažiūti isz Maskoįijos, 
tapo paleistas.* Dabar Ku
morskis atsiszaukia kaipo- tik
ras Amerikos ukėsas į Su
vienytų Valstijų valdžią, isz- 
rodydamas kokias jis barba
rystes nukentėjo laike savo 
atsilankymo 1 Maskolijoje > ir 
reikalauja nū maskolių vai* 
džios užganėdimo.

Jis sako, kad maskoliai 
ypacz dėl to jį taip kankinę, 
kad jis nenorėjęs jbkiu budu 
iszsižadėti Suvienytų Valstijų 
valdžios. h.

Huso jraBltfc ir fiatiarlte 
MilDĮlFS.

Tikrų atsitik®nų apsakymas. 
paraškė Aleksandra Gužutis.

— Jūsų mylista, žinote, kad 
turiu protą ir moku vęstį rei-



viso labo įszoks į kiszenių ma
no szabasinio žipono l}800 
rublių. „Auf maine amones 
gtite shere!“ Ant mano sąži
nės, geras pardavime! Kad 
tik įveikcziau apsukti galvą 
tiems „gojams“, pagonams, 
starszinoms.

Parokūtoje dienoje susiva- 
, žiavo starszinos kaimiszkių 

rėdysczių, kuriems ponas vir- 
szinjkas iszguldęs visą sunku- 

. mą pristatymo į Kauną prilik- 
to provijanto, liepė jiems pra- 
szyti Joselio G..... . kad ji
sai apsiimtų tą veikalą atlikti. 
Pagal tą parokavimą starszi
nos nuėję prie Joselio, praszė 

priimti ant savęs atidavimą 
į magazyną priliktų isz vals- 
czių miltų ir krūpų. Žydas 
iszpradžios užsipraszęs po 5 
rublius nū czetverties, bet po 
ilgo derėjimo, ant trijų rublių 
prisileido ir padarė kontrak
tą, po kurio suveszti buvo į 
miestą 1,500 czetverczių miltų 
ir krūpų, o valscziai užmokėjo 
Joseliui 5,400 rublių, tai yra 
daugiaus nekaip pusę vertės 
prilikto provijanto. Isz tų 

/ pinįgų aplaistytų prakaitu ar
tojų, pasinaudojo žydas su po
nu virszinįku karaliszkų tur
tų, o starszinos gavo nil Jose
lio po gerą burną arielkos, po 
szmotelį szabasinės žuvies sii 
pyragu ir krienais, o kada na
bagai «orėjo dar alaus atsiger
ti, tai norins Joselis ir davė 
12 butelių bavarsko, bet isz- 
gėrus alų, liepė už aną už
mokėti.
XIII. ATLIKIMAS KAKALISZ- 
KŲ VALSCZIŲ KARUMfiNISZ- 
KO PRIGULĖJIMO.

Iki 1847 metų, karaliszkie; 
jie žmonės atlikdavo kariumė- 
niszką prigulėjimą pagal paei- 
linį sistemą, tai yra statomi 
buvo isz giminių, turinczių 
daugiaus vyriszkų galvų; vie
nok tasai' įstatymas, tankiai 
buvo neiszpildomas, nės vy- 
resniejie karaliszkų žmonių 
visados mokėjo dagauti žmo
nes, turinozius mažai vyrų, o 
dar mažiaus rublepalaikių, to*

Lietuvininku
ki tai nabkgai pirmiaus pa
puldavo į rėkrutiją.

1847 metūse įvestas, buvo 
naujas įstatymas, pagal kurį 
jauni žmonės priėję 21 metus 
amžiaus, turėjo traukti nume
rius rokūjanczius ėiraą į ka
riumėnę. Pirmiaus iszimda 
vo numerius vaikinai isz gi
minių turinczių po tris ir dau
giaus vyriszkų darbinįkų, o 
taipgi vienstypiai, neturintie- 
jie nei žemės, nei tėvų. To
linus augsztesnius numerius 
iszimdavo tie, kurių giminėse 
rokavos po du darbinįkų, ar
ba po vieną, valdantį žemę ir 
maitinantį savo tėvus; staty- 
mas-gi reikalingo skaitliaus 
rekrutų prasidėdavo nū žemes
nių numerių. Tasai naujas 
įstatymas buvo dideliai paran
kus vyresniemsiems ir urėdinį- 
nįkams karaliszkų turtų, ka
trie dailai mokėjo apeiti įsta
tymus, įpatingai atidūdami į 
rekrutus vargszus, neprilai- 
kanczius pinįgų; tie nabagai 
pliksziai visados buvo prakal
tą, kaip Krilova pasakoje 
avis, gerianti isz vieno upelio 
su vilku.

Dėl geresnio supratimo vei
kalų vyresniųjų ir urėdinįkų 
karaliszkų turtų, prisiveizėsi
me atlikimui kariumėniszko 
prigulėjimo: Norins pagal
nkują įstatymą reikėjo pa
tiems vaikinams eiti prie isz- 
pildymo kariumėniszko prigu
lėjimo, bet atėjus laikui re
krutų ėmimo, kožnas isz jų 
kaip įmanydamas slaptėsi, o 
užklupti vyrukai gynėsi su 
kirviais ir dalgiais; tada ne
vienas isz vyresniųjų vals- 
cziaus įkiszo kailį į darbą, ar
ba paliko smarkiai pažeistas; 
paimtus-gi į rekrutus reikėjo 
dėti į geležinius panczius ir 
ant virvės vesti dėl pristatymo 
į kariumėnę. Toksai nepri
klausymas vyresnybės dide
liai vargino valsczius ir sutei
kė perdėtiniams dasileidimą 
Visokių neteisybių.

j - Metūse 1848 trioboje kai- 
raiszkės rėdystės B, prie 

stalo užtiesto žalia gelumbe 
sėdėjo rasztinįkas, o laikoma 
rankoje žąsplunksna, greitai 
popierą braižė, isz an trosai 
stalo pusės, atsilūszęs ant kria- 
sies rioksojo starszina, leisda
mas isz burnos debesį durnų 
kvepianczios makorkos. — 
Klausyk pone starszina, atsi
liepė rasztinįkas prie savo 
virszinįko ,,de jure“, o pa 
stumdėlio „de fakto“, antrą 
sykį statysime rekrutus pagal 
naują įstatymą, dėlto imdami 
taip mažą algą, turimė apie 
gavę paeirupįti.
- Ponaitis iszmintingai rokūji, 

žinoma, kad reikia pasipelnyti 
ant batų, atsakė starszina. 
Ot Dackis isz Meilėnų praszo, 
kad jo Baltruką nū rekruti- 
jos isztaikįti. Prižad dūti 50 
rublių.
-Tą galime padaryti, bet i&- 

goczius Dackis gal dūti szira
tinę. Pjauk dalgiu koliai ra
sa, isztarė rasztinįkas, o ką, 
tasai Dackitis, ar diktas ir gal 
tikti į kariumėnę? f
- Diktas kaip Radvilo dri

gantas, bet labai nenori tar
nauti ciesoriui. Asz mislyju, 
kad bus szimtinė, tik daryki
me gerai.
- Kad taip, tai padirbkime ji 

kurcziu, kalbėjo rasztinįkas, 
tegul Dackis gerai pavaiszinęs 
savo kaimynus iszpraszo jų, 
kad pasakytų, jogiai Baltruke 
nū užgimimo yra kurtinis.
- Suprantu, ir Dackį iszmo- 

kįsiu, reikia sutaisyti reikalą.
- Tik žiūrėk, pone starszina, 

kad atvažiavus ponui virszinį- 
kui, Dackitis mokėtų nudūti 
kurtinį.
- Nebijokitė, ponaiti, akylas 

tai vaikas, mokės būti kurtinis 
kaip stūbris. Midrėnų Klei
vą, Dulkų Ragutis, ir Asza- 
ežių Kauszas buvo vakar pas 
manę, sakė rasztinįkas, praszy- 
darai iszpainioti jų vaikinus. 
Kožnas dūs po keletą desėtkų, 
vieną pripažinsime mirsztan- 
ežiu nūmara, antrą subludu- 
siu, o trecziam, nėra ko, reikia 
pritaisyti kulą. Ką daryti,
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gelbėsime ligonius, tai ir 
mums bus sveikiau, o norins 
dūsime dalį „naczelnįkui“, vir- 
szinįkui, bet ir mums gerokai 
liks. Jūkdąmas kalbėjo 
rasztinįkas.
- Tik meldžiamasis ponaiti, 

taikįk, kad nepapultumėnie į 
rūtų daržą.
-Nebijokis, brolau, pas mums' 

„kancy v vadu“ galai į van
denį. Padėjimas daleidžia, 
įtraukti į „prizyvnūsius“, pa- 
vadinanezius, rasztus ne tik 
pagal metus parodytus ,,semei- 
nam“, giminiszkam, suraszyrae, . 
bet dar pavelyta yra-priblok- 
szti prie pavadinamo vaikinus, 
kurie isz pavirszutinės iszžiu- 
ros rodo turineziais 21 metus. 
Dėlto dabar dirbdami ,,pry- 
zyvnus“, pavadinanezius, sura- 
szus, turime ką daugiau į- 
briežti vaikinų, įpatingai 
plunksnūtų gaspadorių sūnų, 
kad butų ką pasipeszti. Tei
sybė, jogiai . toksai pri
traukimas prie rekrutijos pri
tiktas yra „schoduF^sueiėji
mui, vyrų, bet kaip tie avinai 
nieko neiszmano, tai mes pa
tys tą veikalą atliksime. Pa
matysi tamsta, kas bus do su
judimas, kada pora desėtkų 
tokių jaunikių įpainiosime. 
O! tada bus geras koszeris, ir 
ne vienas rublepalaikis įgriraz 
į musų kiszenius.

-Tai busdideliai puikiai, at
siliepė starszina, tik neužmirsz- 
kite įpainioti vaikus tų „bu n- 
tauszczykų“, maisztinįkų, Lai- 
kio, Gegužio, Pilipo ir kitų, 
kurie drįso skųstis ant musų.

— No, no, isztarė rasztinįkas, 
asz- jiems parodysiu bažny- 
ežioje szvilpauti, pamatys de- 
vynes vokieczių bažnyczias ir 
atsižadės vaikszczioti prie vy
resniųjų su „prozbomis“, skun
dimais.

Ta kalba perdėtinių aisz- 
kiai rodo, koksai buvo jų pri- 
taisymas ir teisybė. Užtiesą, 
gerai mums turėti isz tarpo 
savęs vyresniūsius, bet tie val- 
dimierai tur būti augsztesni 
už priklausanczius ne tik savo

.v: d.: '
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buviu, o taipgi apszvietimu, |do akis, 
iszminczia ir padorumu. Jei
gu tų privalumų netenka mu
sų perdėtiniams, tai busime 
paveidus aklam, kurį aklas 
veda, nės vadovai drauge su 
vedamais įgrius į dūbę baisių 
nelaimių.

Czia baisu ir ten įbaisu, 
Kasžin, ar aiszki szviesa gaiš* 
^nebaisesnė už jūdą paveiks
lą girios ?

Dabėgo jau iki vysznių so
deliui, jau arti kiemo — ties 
vartais: urnai pakinkiai jo 
sudrebėjo, kojos atsakė savo 

I tarnystes, o isz gerklės isz- 
sprūdo gergždžiantys balsas 
nusigandimo.

i Nieks ant to nekreipė aty- 
dos, norint arti stovėjo kelio
lika žmonių.

| Visi isztempę akis žiurėjo 
ant paveikslo—lupos kiek
vieno net iki kraujų sukrimsr 
tos — veidai kaip akmū —

Katras geresnis?
Apysaka.

Judelis iszsykio pametė nū
voką, bet neiszpasakyta baimė 
vėl ją sugražino.

Rįžosi.
Lėtais, kaip katės, žinks- 

niais prisiartino prie miegan-Inėviens nejuda, 
ežio, atsargiai apeziupinėjo jo 
antį, paskui kiszenius ir kojas.

Jieszkojimas nepasisekė: 
ant veido žydo iszpradžių ap- 
sireiszkė nusiminimas, paskui 
Inirszimas, ant galo rudos 
akys žyptelėjo neapykanta ir Į plykstelėjus labjaus liepsnai, 
kersztu. Sumurmėjęs po no- ant kaktos apsireiszkia jūdos 
šia žydiszką keiksmą, Judelis 
sujieszkojo reples, įkiszo jas 
atsargiai į antį Varinio, o pat
sai užpūtęs žvakutę, kaip sze- 
szėlis iszsprudo per duris.

Valandą ėjo lėtai, paskui 
tekinas pasileido gaisro lin- 
kon.

Kelias buvo kūnoszviesiau- 
sias — aiszkumas žolės net 
buvo patėmytinas, bet žydas 
dairėsi į visas szalis ir tik I 
greitumu žingsnių stengėsi 
mažyti baimę.

Ilgai virszunės aglių artimos 
girios metė savo szeszėlį be
veik iki jo kojų. Stūmens 
medžių da labjaus lipo į k^u*

• vą, kurios paslaptinis tamsu
mas atsimuszė Judelio szirdy- 
je. Ir kiek galėdamas naba
gas stengėsi tenai nežiūrėti, 
vienok akys neiszkentė, tiktai | 
pažiūrėjusios,' 
tiesiog į aiszkų paveikslą gaiš- |kad jį kolera.... 
ro, apsiaubto tamsiais pavida- — Pat.. tylėk!
lais žmoųių, kurie kaip jūdos Ir viskas nutilo, tik už vare* 
kregždės atsimuszė tyrame vei- nų ugnis braszkėjo. Liepsna 
d rodyje ažero. O czia lieps- gerai apszvietė ,,Raudonąją“, 
na savo szviesumu spendė žy- Ipas kurią stovėjo keletas tam*

I Judelis greieziausiai atgavo 
nūvoką ir žiurėjo. Ant žolės 
dryksojo isztiesti per mastą 
plaukai — kruvini suskretę, 
ežia jau iszbalęs veidas, už
dengtas szeszėliu medžių; tik

šių pavidalų ir žingeidžiai 
klausė apaiszkinimų Judelio, 
kursai sznekėjo su vaitu.

—. Vajė, Dievuliau mano 
mielas! — suskambėjo toks, 
gailus balsas, kad Judelis prij 
sispaudė prie vaito, o kiti dri/- 
ežiai surėmė savo krutinės. / ,

— Uždegk žiburį ir vesk į 
vidų! — tarė vaitas.

— Ui, ką j118 mislijat, pons 
vaite? sznabždėjo Judelis: — 
tai negerai.
dviem ineit patamsa

•— Uždegk žiburį..; sku- 
bįk! — susznabždėjo vaitai 
Judeliui.į ausį.

-— Vyrai, eikit szen!
palengva pravėręs.di^ris. .

• Szipulėlis girks.ztelėjo, if 
silpna szviesa iszsiliejo k a ne
bari j.

Kampe gulėjo žmogus.
— Imk jį! — suszuko vait 

tas, ir bematant, asztūnetąs 
•ankų įsikabino į plaukus įr 

virvės sų- 
braszkėjo ir atlikta. . t

Iszpradžių hieko negalimą 
buvo atskirti; po valandėlės 
vyrai prikėlė nū žemės Varinį 
su surisztoms rankoms.

Veidas jo buvo nuliūdęs, 
akys szlapios; navatniai apsi- 
žiurėjo ir užklausė neramių 
balsu:(

— Kur asz? .... , .
— Turi žinot, žmogžudy!

-— tarė asztriai vaitas:—da nė 
valandos nepraėjo, o jau už* 
mirszai. Žiūrėk ant savo 
darbo!

Ir isztiesė ranką • prie lango, 
per kurį veržėsi aiszki liepsna 
gaisro.

Varinis pažiurėjo ir k rup*

Reik kokiem i rankas žmogžudžio;
ir pa- 

paskui
pabudyt....

- — Gerai tu sakai, 
sziau! — eik szen!

— A manę szaukiat? 
sznabždėjo truputį drebantis 
balsas: asz nežinau....

— Tu bijai?
— Ne... tik, norėjau pa

sakyt.... kad jis.... tai yra 
jis..... vagis... gali mus bi
joti. x

i —♦ Mulkis! — skambėjo pa- 
niekinaneziai:—skubįk tik!

— Einu jau, einu....
( Durys lėtai prasidarė ir trys 
szeszėliai įėjo į vidų.

Į Pas patį si ankstį sutiko jūs 
greitas kriokimas, —daugiaus 
nieko. X.

Neilgai, vienok reikėjo 
Jaukti. 1

— Asz... o kas pasakys 
kad buvau blogu žmogum? 
Kas?! Kastą įjaliudįs? Asz 
pats?.. ką?..

— Vajė, gelbėkit, dega! — 
suriko taip draskaneziu balsu, 
kad net drąsus vaitas pastiro.

— Asz uždegiau ?... 
užbraukiau szipulėlį tik!

kaip pradėjo szu jaukiau, laikau.... Pra

viens? dikts

— tai kraujas.
lis viską suprato.
o areziaus, norėda*
tįti, pasilenkė ir pas*mas

tiro.
Kruvinas negyvėlis buvo

tai -— Marytė.

. JV.
— TaU^u sakai, kad jis 

miega?
j — Oi, kaip užmusztas, po
nas vaite. Pirma kaip ėmė 
drebėt, o keikt... brr... ma
nę drugys kratė.

—: Ir prisipažino?
—• Kaip manę 

Oi, kad jį galas, 
dejūt....

— Kas jis do 
Vyras?

— Ui, ką asz
sivėlęs kaip kaltūnas, ką asz 

atgal metėsi I jį galiu pažyt? O dužotas,

gyvą matot!

žinau? Su*

■' - Mm v ■*> J? Ji.

Tarno

811-

Ne, 
Ki-

I keikta ugnis! Asz!... 
iaukk! ne, ne dėl savęs 
ko lendi! Sztai tav, turėk . 
Sakau tav?.. dėl paezios! Ko 
nori? Atsitrauk nū manęs!... 
Vajė, gelbėkit!... griebto..;. 
baltas... palaukk, prisipažį- 
siu.... Užmusziau! Viesz- 
patie! Asz!..

Tūm syk ka#pe kasžin kas 
sugirgždėjo ir nupūlė ant že
mės.

Pa

rėkė rodydamas

— Dievuliau mano, ką asz 
padariau?! — suszuko su neb* 
vilczia, o stambios aszarossrio* 
ve ritos per apskretusį veidą.

Visi sudrebėjo. . ... r
— Prisipažįsti prie #užmu? 

szimo ir uždegimo? - klausę 
vaitas. Varinis tartum negir
dėjo.

— O Dieve mano! kas , isz 
manęs bus? — Szalin, szalin, 
traukis!
ant gaisro: — užgesk ar din* 
gkl... • Vyrai, veskit manę isz 
czia, paslėpkit... užmuszkit.

Ir norėjo užsiimti veidą, bet 
rankos buvo surisztos.^

. Urnai sukruto: į,. z;
— Kur Judelis?— užklaif

Sė. .< į. z

Norėdamas jieszkoti —atsH 
grįžo, bet pamatė ant stalo 
bleszinę. Akys jo praszvito,

— Dūkitl.. ką tik isz?
M.:- - K-A V f. 1^5 V /
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Viens vyras paėmė nū stalo 

bleszinę, prikiszo prie lupų ir* 
laikė.

Varinis gėrė godžiai. Pas
kui apsižvelgė ir tarė beveik 
tvirtu balsu:

— Dabar veskit, tik, susi
mildami, nū.... gaisro!

Vaitas linktelėjo galva, ir 
bematant keletas vyrų jszvedė 
žmogžudį isz karcziamos.

Vaitas atsisuko į Judelį:
— lis tavę pažįsta — tarė 

žiūrėdamas jam į akis.
Žydas truktelėjo pecziais 

paniekinancziai,
— Gal but — atsakė suvis 

abejingai: — tiek czia visokių 
valkatų.. ^. O karcziamoj žė- 
dnam vieta....

Vaitas da sykį pažiurėjo ant 
jo ir nusiszypsojęs sumurmėjo:

— Tokį gūdotiną žydą pa
stebėti gali tik... . mulkis.

Judelis tūmsyk kūnoramiau- 
šiai szlūstė aplietą stalą.

J „ U ždegimas ir užmuszimas. 
*Kaime Balsiūse pereitą sąvaitę 
buvo papildyta baisi nūdėmė. 
Žmogžudys Kaulas Varinis, 
uždegęs namus Jono Inkroto, 
užmuszė jo jauną, 19 metų du
kterį Marytę, kuri laike gaisro 
užtiko jį vagiant pinįgus. 
Žmogžudys atrastas tapo dėka 
stropumui ir nūvokai szinko- 
riaus Judelio B., kursai tapo 
apdovanotas nū valdžios 50 
rublius.“

Taip raszė laikrasztis, o 
žmonės da labjaus gūdojo pa
togų Judelį.

Vaikas.

Isz lllltt fru
— Freeland, Pa.} 27 Ge

gužio. Freelando lenkai pri- 
gulintiejie prie vietinės lietu - 
viszkos parapijos, taip įdūko 
ant kunįgo Maszoto, kad nu
važiavę pas vyskupą, praszė 
kad jį iszkeltų, o jo vietoje 
lęnkiszką atkeltų arba bent 
davažinėtų isz kur lenkiszkas 
arba ungariszkas kunįgas at
laikyti dievmaldystės, bile tik

ne lietuvis. Vyskupas buvo 
jiems prižadėjęs nusiųsti un- 
gariszką kunįgą Lugdą. Bet 
kun. Maszotas perstatė vysku
pui dalykų stovį ir jis patvir
tino jį vėl prabaszczium lietu* 
vių ir lenkų. Lenkai, iszgir- 
dę apie tai, pasiuto ir susitarė 
27 d. szio mėnesio nebeleisti 
kun. Maszotą į bažnyczią lai
kyti dievmaldystės. Kunįgas 
dažinojęs apie lenkų sutarimą, 
užkvietę ant tos dienos polic- 
monus. Kunįgas, pamatęs 
jau isz ryto, kad lenkai it szir- 
szunai apie bažnyczią siauczia, 
eidamas ant dievmaldystės, 
pasiėmė su savim policmoną, 
bet let įžengė į zakristiją, kaip 
buvo,keleto lenkų per duris su 
policmonu iszstumtas. Paskui 
bandė per didžiąsias duris į- 
eiti, bet ir ten stovintiejie ant 
vartos lenkai nubloszkė jį nū 
bažnyczios trepu ir paleido 
akmenį, kuris, nuszvilpęs per 
kunįgo galvą, numuszė polic- 
munui nosį. Isz ko prasidėjo 
tarp lenkų ir policmonu baisi 
ir nūžmi musza, kuri tęsės per 
30 minutų. Lenkai szaudė, 
muszė, metė į policmonus ką 
tikt sugriebdami, o policmo- 
nai ir gi jų nesigailėjo. Pasi
darė baisus trukszmas, riks
mas ir klykymas moterių, vai
kų. Muszoje szie baisiai, jei 
ne mirtinai, tapo, sužeisti: V. 
Tomski perszautas per galvą. 
P. Jasmoski per kerksznį, J. 
Travinski per szlaunį ir J. 
Ducz per szoną. Isz policmo
nu taipgi tapo du smarkiai 
sužeisti. Įvairiai sužeistų 
maisztinįkų tapo daugiau kaip 
dvideszimts. Suaresztavoti tą 
dieną buvo tikt keturi, nės 
priesz szimtus lenkų policija 
negalėjo kaip reikiant atsis
pirti. Kunįgas iszliko czielas 
ir galima suprasti isz apraszy- 
mo angliszkųlaikraszczių, kad 
parapijonai lietuviai stojo už 
kunįgą ir nesikiszo į tą revo
liuciją.

Platesnė ir aiszkesnė žinia 
apie tai bus praneszta sekau- 
cziame numeryje,

— Feysion, Pa. Pas mus 
15 d. szio mėnesio kasyklėse 
paliai Mill Creeko suslraikavo 
darbinĮkai, lietuviai ir lenkai, 
isz tos priežasties, kad kompa
nija atsiuntė jiems vietoje senų 
karų naujus, daug didesnius 
už senūsius, nės 3 coliais ilges
nius, 4 coliais platesnius ir gi
lesnius. Kadangi anglikai, 
kurių tenai tik 15 yra, nenorė
jo prie straiko prisidėti, nės 
jie gerą darbą turėjo, lietuviai 
ir lenkai 17 d. Gegužio susi
tarė apstoti dieną ir naktį vi
sus kelius į mainas ir neleisti 
anglikų prie darbo. Bet ang
likai neatbodami anto, susirin
kę visi į krūvą ėjo ir susitiko 
su straikieriais. Straikieriai 
nū pradžių praszė jų gerūjom, 
kad neitų į darbą, bet kada 
nepaklausė, straikieriai ėmė 
jūs su lazdomis taip lupti, kad 
szeszis prie žemės priplojo. 
Už tas pesztynes tapo suaresz
tavoti keturi lietuviai ir keturi 
pučai. Už kiekvieną reikėjo 
pastatyti po $1000 bilą. Strai- 
kas dar nepasibaigė, o brėkie 
rį saugo policmonai dieną ir 
naktį.

Keystono Mainieris.

kaip taradaikos pasakas apie 
Saladinus ir kitas, isžim* 
tas isz , turkisžko rojalis, 0 
kiekvienas supranta, kaip to
kios sąszlavos dar labjaus pro
tą aptemdįdavo musų brolių, 
ir tiesiog vesdavo namūsna 
paleistuvystės arba kirmindį- 
davo plekūse dvasiszko tingė
jimo ir girtybės. Prie aplan
kymo dėl velykinės spavied- 
nės priežastis atsiranda lietu
viams susirinkti vienon vie
ton, pamato, kiek jų kokia
me kampe gyvena; pradeda 
vienas kitą gedaus pažinti ir 
kitas nū kito stiprintisi. Dau
gelyje vietų, man sukvietus 
lietuvius ant vakarinio pamo
kinimo arba ražancziaus, pri
sirinkdavo po keletą deszim- 
czių lietuvių; matydami taip 
daug lietuvių dažnas iszpažin- 
davo: „kunigėli, asz niekad 
nemislijau, kad pas mus butų 
tiek lietuvių“. Jiems atsaky-, 
davau, kad, jei visus suras
tumėte, butų dar daugiaus; 
pradėdavo klausinėti vienas 
kito kur dar gyvena lietuviai, 
ir isztikro atidenkdavome 
daug lietuvių ant farmų, prie 
plytnyczių ir prie kitokių dar
bų. Fotam rasdavosi daug 
kart priežastis dėl uždėjimo 
nors kūpos „Susivienyjimo“. 
O „Susivienyjimo“ kūpa jau 
yra tikra draugystė. Jei ko
kiame mieste randasi kūpa, 
tenai lietuviai jau gyvūja. 
Amsterdame N. Y. pakol ne
buvo „Susivienyjimo“ kūpos, 
lietuviai gyveno be vardo, be 
supratimo apie savę ir nei vie
nas neskaitė gero laikraszczio. 
Szįmet Balandžio mėnesyje 
apsistojęs ant poros valandų 
tokiame Amsterdame patėmi- 
jau, kad visi tvirtesni lietu
viai skaito kokią nors gazietą, 
kas „Vienybę“, kas „Lietuvą“, 
o kiti net iszsiraszo isz Prūsų; 
taradaikos tenai nebebovyja, 
nės lietuviai jau j Rėžiasi esą 
vyrais, ne žindamais kūdi
kiais, kuriems reikia krioko 
pasijodinėti, arba bobutės pa
sakų, iszimtų isz tukstanczio

— Waterbury s, 11 Gegužio. 
Esant Waterburyje Conn., 
lietuviszkam klebonui daug 
reikia iszpildyti visokeriopų 
užkvietinių prie iszsisklaidžiu- 
šių lietuvių. Suprantamas 
daigtas, kad tos kelionės yra 
sujungtos ne su mažu vargu 
ir kasztu, bet daugelyje kar
tų tie patys lietuviai, prie ku 
rių važiūjasi, kasztus pilnai 
užmoka ir suszelpia, kad butų 
galima kitą kartą nuvažiūti; 
vargas vėl apsimoka szimte- 
riopai, nės tokios kelionės pri
sideda prie pažinimo kraszto 
ir suradimo lietuvių ir jų dva- 
siszko sustiprinimo. Dauge
lyje kartų, kur dar niekas isz 
mokytesnių lietuvių nebuvo 
apsilankęs, musų broliai tū
nodavo tamsybėje, be knįgų, 
be gerų laikraezczių, skaity
davo kartais tokius niekus,
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Vienybe
ir vienos nakties. Mitingai 
daVonli prie aplankymo lietu
vių visados padaro nemažą 
įspūdį ant žmonių, per tokius 
mitingus kartais atsižymi isz 
tarpo brolių koks lietuvis, ku
ris potam esti vadovu brolių 
ant gero ir žadintojom isz tau- 
tiszko miego. Akyva buvo 
matyti godotiną daktarą Kuz
mą Bostone, kurs ant mitingo 
lietuvius per fas ir mefas, bet 
gerame supratime, t. y. geni- 
jūm ir blogūjum kalbino ant 
supratimo abelno lietuvių 
Bostono padėjimo ir jų reik a r 
lų. Daugelyje.vietų aplanky- 
mas padaro tą, ką gausiu lie-

te, tiktai lietuvių parapijom] 
yra lyg 20,000 žmonių, todėl 
spaviednę ir apeigas bažny- 
ežios priprato atlikti skubinai, 
greitai, trumpai. Buvo ma
lonu, kad to paties datyriau 
Athole. Už | valandos po 
nuvaževimui jau tvėrėsi „Su-, 
sivienyjimo“ kūpa, už pusės 
valandos buvo visas -komite
tas perstatytas ir iszrinktas, 
o potam tekini bėgome kle-

lietuviszkoms rankoms ir ap
laistytas lietuvių prakaitu.

Ir kur d augi aus atrasime 
visoje Amerikoje daugiaus 
Jietuviszkų ukinįkų — gaspa- 
dorių, kaip Konnekti kute. 
Szital apie vieną Waterbury 
yra 10 lietu viszkų fermerių. 
Žvyrinai ir akmenynai szito 
kraszt'o tarytum szypsosi prie 
lietuvių, spindėdami ant sau
lės savo stikliniu blizgėjimu, 
kad lietuviai czionai susistip-

I mustį krriszto lietuvius bus 
galima iszgirsti.)

' Kun. J, tebris.

jatą ketvertą valandųvjau 57 
žmonės lietuviai grįžo namon 
atlikę s.

Iii HM laitazaii
. redystes Prusūse.
Keletas isz musų Philadelp- 

hLjos lietuvių iszsiraszėme lie- 
tuviszkus laikraszczius isz 
Prūsų. Butų viskas gerai, 
nės laikraszcziai geri, tiktai 
gaila, kad minėtų laikraszczių 
rėdystės neprisiunczia kaip 
reikiant savo laikraszczių. 
Kursai yra ir su visu užsimo
kėjęs, tai tam prisiunczia du 
tris numerius ir daugiau ne
bematyti; ir kartais pamislyji, 
kad laikrasztis subankrutyjo. 
Kitam vėl vieną numerį at- 
siunczia, o kelis praleidus , vėl 
kitą atsiunczia; arba kelis nu
merius atsiunstus vieną pra
leidžia, paskui vėl siunczia. 
'Lokiu bud u mumis nelabai 
patinka, nės žmogus iszraszęs 
laikrasztį nori turėti visus nu
merius, idant pasibaigus me
tui galėtų padaryti knįgą ar
ba kaip kitaip. Dabar atsi- 
szaukiame per „Vienybę**, o 
jeigu ^minėtos rėdystės nepasi
taisys, tai nustosime iszsiraszę 
jų laikraszczius. •

Philadelphijos lietuvis.

iszkalti sav spindantį t auksą. 
Isz tikro v'i'sztos auginamos 

Sakramėntą. žvirynuse.ir ^kiaulės, prisiran- 
Northamptone yra daugiaus ■ kioję maisto beknisinėdamos 

mislijarne tarp akmenų, gali lietuviams 
kad nemaži] pagaminti turtą; taip, 

jSpringfieldo vyskupystės lie- kad turėdamas nū artimoje 
taip po rna-' tuviams, kurie ir lenkams ro- gyvenanezių brolių dvasiszką 

,, gali jaustisi lai- 
Įmingu, jei szioje aszarų pa 
kalnėje galiipa yra atrasti 
kur laimę. Nevisur akme
nynai ir kalnai, bet daug yra 
riebių lyguųių, kurias lietu- 
viszkai iszdirbus, galima pel
nyti szimteriopą vaisių. Vi
sokį* javai auga Konnektiku• 
te: bulvrf», rugiai, kviecziai, 
miežiai, avižos, komai. So
dų medžiai -laikosi įvairiausi, 
pagaliams vinugės auga misz 
kftse czielais krūmais, lauki
nių obūlių KonnektikutaS" 
turi didelę daugybę, taip kad 
praeitose motuše, kada sustojo 
pakrikai, iszalkę lietuviai ei
davo miszkan pasiūgauti ir 
paobūliauti ir tūm maitinosi 
nū bado. . Bet tokį neturtą

> mes 
iszdžiuvusią ir nevaisingą že- ir abelnai pasirodo, 
mę, sujudina ant iszdavimo 
žolės ir vaisiaus,
žas vieteles aplankymai pasi- Į do kelią, yra labai reikalingas paraminimą
žymi sutvertais . naujomis vienas 
„Susivienyjimo^' kūpomis. 
Merideno lietuviai ant suėji
mo pasirodė savo gabumu gra- 
jiti ant madelino ir skripkos. 
Hardforde pasirodė, kaip mu- 
siszkiai myli savūsius ir kaip 
jie žino, kurs kame gyvena. 
^Kpie Broadbrooką lietuviai 
apsipaeakojo apie savo tabo
kinį darbą. Atholo, Mass, 
lietuviai, būdami maž visi va- 
balnįkiecziais,Panevėžio pavie
to, Kauno rėd., atsižymi savo 
nepalygintu gerumu szirdies ir 
nepaprastu malonumu. To
dėl nedyvai, kad tie žmonės 
susipainioję buvo su davimais 
boesams, nės jie isz prigimi
mo yra labai dūsnus ir begalo 
geri, todėl ne lietuviai kalti, 

. bet kaltas toks bossas, kurs 
j perdaug didelį gerumą szir

dies musų brolių ant pikto ap 
vertė ir nedorai naudojo. 
Lietuviai Amerikoje tokiais 
yra/kaip jų tikri broliai tė- 
viazkėje — vabalnįkiecziai, 
syeczias pas jūs yra dideliu 

. ,daigtu, ant jų stalo: medus,
vynas, alus,z sviestas,- suris ir 
t. t., o szirdis, ta labai gera!

Reikia žinoti, kad Vabalnį- 
kų parapija yra didžiausia lie- 
tuviszka parapija visame avie-

lietuviszkas kunįgas. 
Nėra žinios, kaip gyvena ap
link Northampton?], lietuviai, 
kurių nemažas skaitlius, o dar 
lyg sziolaik nėra tenai buvęs 
nė karto lietuviszkas kunįgas. 

Numananczioms lietuvystės 
reikalus lietuviszkoms akims

keliaunįkui vieni po kitais 
mainosi: kalnai, pakalnės, 
laukai, pievos, net ir rioksan- 
ežios Ūlos neiszlenka < nū paž- 
yilgių ir sąnprotavimų, kaip 
butų galima lietuviams isz tų 
Dievo dovanų vartoti ir kaip 
galėtų lietuviai kokioje vieto
je rinktisi ir stiprintisi ir iki 
geresnių laikų dasivaryti. Pa
tys laukai apmatyti mislijau- 
cziomis lietuvio akimis, tary
tum broliams’ tampa malones
niais ir labjau savais. Teisy
bė, yra Amerikoje daug gra
žių ir buinių ligumų, miszkų 
ir pievų, bet man 
visos Amerikos 
lietuvių , malonesnio žemės 
sklypelio už Konnekti kutą, 
kur vargiai rasime pjatesnę. vi ų geresni ūse 
vietą, kurios nebūtų apvaiksz- 
czioję lietuviai arba nebūtų 
dirbę savo lietuviszkomisS’frh- 
komis. Raudonas Konnekti- 
kuto molis yra iszminkytas

tuvių vienadienių 
kad eina'darbai ir 
gatavi paskęsti

regisi, tarp durnystę, o kad 
nerasime dėl laimė, tai gatavi

, kuriems 
sekasi, tai 

gėry m Ase ir 
visokiariopą 
užtinka ne 

penkis pirsz

pasakyti, kad didumas lietu- 
laikAse moka 

pasirūpinti apie blogesnius, 
6 praeitas metas netiktai Kon- 
netik u to, bet ir visiems lietu
viams stojosi didele moksli- 
nyczia. (Dar ir daugiaus apie

Varpo bei Ūkininko 
Redakcijos 

Perspėjimas.
Gerbiama ,,Vienybės Lietu

vininkų“ Redakcija teiksis pa
tai pi n ti szitą musų perspėjimą.

15-tame Jūsų gerbiariio lai- 
kraszczio numeryje stovi para-

„Tūli dejūja, kad negauna 
„Apž.“ arba „Varp.“ per 
„Vien.“ iszraszytų, tad-gi pra- 
neszame minėtų laikraszczių 
redakcijoms, kad apie tai pa
sirūpintų, nės pinįgai yra mu
sų rankose ir kuriems nebus 
pristatyti tie laikraszcziai, tu
rėsime pinįgus sugrąžinti**.

Szitasai negana apmislytas 
persergėjimas meta didei ne-
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mielą szeszėlį; per tai (palik- 
darni „Apž.“ szalyje) mes nū 
savęs priversti ėsame perspėti 
tąjį persergėjimą, minėtinai: 
• 1) Kad Varpo bei Ūkinin
ko redakcija nėra dariusi ant 
bėganczių metų sutarimo su 
„Vienybe“ priimti prenume
ratas mainais:

2) Kad, to nežiūrėdami, ta- 
cziaus priėmėme „Vienybės** 
užkvietimą siųsti be pinįgų 
musų laikraszczius (kunį 
gams: Lietuvininkui, Baltimo- 
rėje ir Kaulakiui, Philadelp- 
bijoję) ir iszsiuntėme abiem 
skaitytojam visus musų lai
kraszczių iki sziol iszė j ilsius 
numerius.

3) Kad, malonėtumėme 
gauti žinią (jei isztikro katrų 
numerių nėra gavę), kokių 
numerių katro laikraszczio 
nėra gavę, idant galėtumėm 
pakeliui pražuvusius nume
rius antrą kart atsiųsti.

4) Kad pražuvusius pake
liui musų laikraszczių nume
rius (jei yra) mes visūmet at 
pildome isznaujo.

Pagalios priduriame, kad 
anasai, 15-ame „Vienybės“ 
numeryje atspaustasis perser
gėjimas iszrodo, lyg kad mes 
per apgarsinimus tiktai pini
gus*) viliojame, o laikrasz
czių nenorime siųsti; užtaigi 
laikome ęzionai per reikalingą 
daigtą prikergti, kad mes lai
komas kitų principų. Var
pas su Ūkininku iszeina ne 
pelnams pelnyti, tiktai idėjos 
dėlei. Mes džiaugiamės tik
tai, kad musų laikraszcziai 
nors deficito neatgabena ir kad 
bent tampa skaitomi, ir aczių

*] „Vienybės“, Redakcija žino ir 
supranta gerai,, „Varpo“ bei Ūkinin
ko siekių prakilnumą ir jųjų iszda- 
vėjų pasiszventimą, ir nemislyjo, 
kad garsių laikraszczių redakcija 
tfis žodžius taip supras, nės jie buvo 
sykiu raszyti ir dėl Amerikos lietu
vių, kurie per „Vienybę“ iszraszė 
minėtus laikraszczius, kad jie už tai, 
t. yra, už neregulatėą laikraszczių 
prisiuntimą arba visiszką neprisiunti. 
mą, ant „Vienybės1* neužpuldinėtų, 
nerugotų, ir nebijotų, kad jų pinįgai 
prapuls. „Vien.“ Redakcija,

Dievui, ypacz paskutiniame 
laike ant to negalime gūstis. 
Lygiu budu mums miela, ka
da matome, jog ir kiti lietu- 
viszki laikraszcziai platinasi, 
ir dabojamės, kad nereikalin
gai vnenužemintumem katrą 
laikrasztį skaitytojų akyse.

Su draugiszka pagarba 
Varpo bei Ūkininko

Redakcija.

LitaMa Mi.
(Tąsa*).

Maskolių nedorybės Kra- 
žiūse 1893 m. ir Rakitų arba 
Kenstaiczių bažnyczia Žemai- 
cziūse 1886. Tilžėje, Otto v. 
Maud erode.

Siekį tos knįgelės autorius 
pats iszueiszkia prakalboje, sa
kydamas: „idant amžinu at
minimu paliktų tarp Lietuvių 
po mus dar busenczių, nužu
dymas daugybės musų brolių 
Lietuvių per maskolius.. . ir, 
iszgriovimas Kenstaiczių baž- 
nyczios..., iszdūdame knįgelę 
ant amžinos garbės Kražių 
muczelnįkams ir amžinos gėdos 
Maskolijos vieszpatystei“...

Siekis, kaip matome, visisz- 
kai pagirtinas. Tie du faktai 
yra tai aiszkiausia karakteris- 
tika maskolių žvėriszkumo, ir 
vargingo padėjimo musų bro
lių, sloginamųjų kas syk lab- 
jaus lėtena sziaurės meszkino. 
Tie du atsitikimai taip grau
dus ir verksmingi, jog nors jūs 
szimtą kartų būtumei permąs- 
tęs ir apraudojęs, tai skaity
damas isz naujo negali susilai
kyti nil graudžių aszarų... 
Tacziaus dėlei tokio augszto 
siekio, kokiu yra statymas pa
minklo pralietam musų krau
jui ir aszaroms, raszytojui pri
derėjo labjaus aprupįti savo 
brosziurą, idant „po mus bu- 
siantiejie“ tarpais nepaskai
tytų mus negana rūpestingais 
arba ir visai netikusiais atliki
me taip svarbaus dalyko. 
Dėlto reikėjo, man ding, isz- 
vengti tokių baisių netikrumv

•) PraOiU, «urėk N *),
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kada Lietuva nū Bal tujų lyg 
Jūdujų jūrių iszsiplėtus, buvo 
didi, garsi ir galinga. Ir 
taip,, kad Lietuvą valdo nar
sus Gediminas, Vilnius, pirmą 
syk per jį į sostapilę pakel
tas, isz menkos pilaitės, pasta
tytos ant atminimo dyvino sa
vo sapno, kada medžiodamas 
graži ūse tarp Vii n ės ir Nėrio 
kalnūse, užmigęs matę geleži
nį vilką, kuris pagal kūrėjų 
kurėjaus iszaiszkinimą ženkli
no stiprybę pilies ant tos vietos 
iszkilsianczios, trumpam laike 
tampa garbingu miestu, ku
riame apsireiszkia visa Lietu
vos galybė, centralizūjasi visa 
vidurinė ir tarptautiszka po
litika. Taip tai 1325 nietūse 
Vilniuje tampa sutvertas san
doris tarp Gedemino ir Rygos 
Arcivyskupo, o potam ir su 
mistru ricierių kalavijonių 
Inflantinių; toliaus m. 1325 
ežia tampa padarytas sukai- 
bis gražios Aldonės, Gedimino 
dukters, su lenkų karalaicziu 
Kazimieru. Czia Gedimino 
paszaukiami tampa visoki 
kupeziai ir amatinįkai kaip 
Hanzos tarp ir kitų miestų. 
Potam, vieszpataujant kitam 
Lietuvos didžiavyriui Olger- 
dui, Vilnius pakyla dar aug- 
szcziaus, o tam kriksžczionių 
globėjui valdant, jau ir krik- 
szczionybės szviesa į mus szalį 
įsispriausti pradeda, kurios 
pradžia taipogi pirmiausiai 
pasirodė Lietuvos sostapilėje 
Vilniuje. Laike naminės ka
rės, kilusios po myriui Olger- 
do tarp jo sunaus Jagaliaus 
ir brolio Keistuczio, Vilnius 
tampa kelis syk iszgriautas ir 
iszdegįtas, bet jau antroje pu
sėje XIV amžiaus vėla pakilęs 
iszgriuvėsių apsidengia nauja 
garbe ir puikybe, kurias au
torius taip apraszo: „Ant 
augszto kalno, įtekmoje Vii- 
nės į Viliją, stovėjo puikus 
murai stipriai szarvūtos pilies 
trimis boksztais į dangų szau- 
naneziais. ' Visos tos pilys 
buvo augszta siena apjūstos. 
Pietų pusėje tarpe paminto

r abejojimų perstatyme atsi
tikusiųjų faktų..

Ir taip, dėl paveikslo, auto
rius sznekėdamas apie vertę 
Kražių bažnyczios, dar priesz 
aną.katastropą, szitaip iszsita
ria: „Buvęs inžinierius ap-
rokūti, ką turi vertės ta baž
nyczia, apszacavojęs 70 tuk- 
stanczių rublių. - Bet grei- 
cziau gali būti (rokūja ra- 
szytojas), kad tai už iszgrio- 
viiną kasztūtų 70 tukst. rub
lių, (ir tai dėlto), kad „vieni 
sako, buk 3,000 rub., kiti sa
ko, buk 30 tukst. rub. apsza- 
cavę už jos iszgriovimą“. To
kią navatną dvejonę iszgirdę 
mus ainiai apie faktus, 
atsitikusius po musų akių, kas 
žin ką gali pamislyti.’.. . O 
juk tokių nelogiszkų dvejonių 
randasi ir daugiaus. Mes 
amerikiecziai, kad raszysime 
savają, pasirupįkime kaip ga
lėdami iszvengti tokių klaidų 
ir aprupykime savają kūge- 
riausiai! Mano nūmonė, kad r 
musiszkė brosziurą turėtų but 
dagi illustravota; papūszta 
bent Kražių ir Kaunatavo 
bažnyczių paveikslais ir priesz 
ir po iszgriovimui jųjų.

Bitėnai 1893 m.
Praeitė Vilniaus ir Jo Pirm- 

buvusios akademijos. Iszlei- 
do Nėris Nepailstantysis mu
sų ant raszlaviszkos dirvos dar 
binyks

P. Nėris, naujai apdo
vanojo musų literatūrą knį- 
gute po minėtojo užgalviu. 
Knįgelė susideda isz dviejų da
lių: pirmoje autorius perstato 
trumpą istoriją buvusios musų 
sostapilės nū žiliausios jo pra
džios sulyg-musų laikų. Knį- 
gutė paraszyta aiszkiai ir už- 
imancziai, o norint trumpai, 
užturi savyje daugybę faktų 
isz mus praeitės /su jo§ laimin
goms ir nelaimingoms perei 
goms, kadangi istorijoje Vil
niaus kaipo sostapilies, atsi
spindi istorija visos Lietuvos. 
Skaitydamas ją lyg sapne per
bėgi anas laimingas dienas,
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kalno ir upės Vilnės styrėjo 
didi Monvidžro namai, vieno 
Isž didžiausiujtį Lietuvos po
nų. Apaėzioje kalno stovėjo 
žemoji pilfŠT, o truputį toliaus 
Szventragio slėnyje nū amžių 
aržūlais apaugusiame buvo 
matoma rusti medžio žinyczia, 
kurioje be paliovos szventa 
ugnis kūrendavosi. Tūjaus 
netoli nū ežia buvo gyvenimai 
stabmeldiszkų kunįgų. Vie
toje, kame sziądien katedra, 
tarpe didžiausiųjų aržūlų, sto
vėjo rustas Perkūno stabas, o 
ten, kame sziądien varpinjrczia 
katedros, buvo boksztas, isz 
kurio kūrėjų kūrėjai žmonėms 
dievaiezių norą apskelbdavo. 
Apie tą piečių, szventu vadin
tą, riogsojo didi rūmai žemo
sios pilies, tankiausiai medžio, 
su augsztomis boniomis“.. .

Taip maž daug iszrodė Vil
nius dar stabmeldiszkūse tam
sybės lai k ūse, kada per susi- 
vienyjimą risziu moterystės 
Jagįaliaus su lenkų karalaite 
Jadvyga, įplaukė į Lietuvą 
katalikystė su visa iszganinga 
savo szviesos ir civilizacijos 
įtekme, Vilnius neužilgo pas
toja vienu ir garsiausiųjų Eu
ropos sostapilių. Taip, jog 
vieszpataujant garbingiausiam 
musų didžiavyriui Vytautui, 
Vilnius pastoja nekaipo antru 
Jernzalem savo turtais, pramo- 
nyste, puike ir galybe, at
kreipiant ant savęs atydą vi
sos Vakarinės Europos: Gu
dai, Lenkai, Turkai ir Toto
riai plaukte plaukiaį Vilnių, 
laikydami sav už garbę būti 
jo miesezionimis ir dūninį- 
kais didžiojo Lietuvos kunį- 
gaikazezio. O kada 80-meti- 
nis senukas, matydamas, jog 
jau neilgai tesės darbūtis dėl 
numylėtos savo tėvynės, norė
jo apdovanoti ją nū seniai 
prigulineziu karalystės vain i 
ku, Vilnius vaiszingūse savo 
murūse priėmė pasiuntinius, 
karalius, ir monarkas viso 
svieto. Kokis buvo puiku
mas . ir iszkilmė to priėmimo 
sziądien* m urns net sunku ir

Antrojoje dalyje, kuri ne 
mažiau akyva už pirmąją, P. 
Nėris perstato kitą pusę imps 
praeitės gyveninio, minėtinai 
jos dvasiszką, religijiszką ir 
moksliszką iszsilavinimą, pro
gresą ir laipsnį jos apszvieti- 
ido. Bet szioje dalyje auto
rius papildo keletą klaidų, 
kurių kritika užtylėti negali. 
Apraszyme Vilniaus akademi
jos P. Nėris atsiremia mato-i 
mai vien ant labai vienpusisz- 
ko veikalo Balinskio „Dawna 
Akademija Vilenska“, nepa
sirūpinęs prigulincziai per
kratyti vertę jo, užtaigi pa
pildo visas tas klaidas, kurias 
iszmėtinėja minėtam lenkų 
rasztinįkui sziądieniniai kri
tikai. Tas vienpusiszkumas 
labai aiszkiai pasirodo, kada 
autorius pripažįdamas kn. jė
zuitams didelį veiklumą, ener
giją ir pasiszventimą darbavį-1

Vienybe
■ ‘."J 1 ■

suprast. Anot metraszių 
kasdien dėl vieszinimo sveczių 
Isžeidavo 700 baczku vyno, 
alaus, midaus, mil važi jos, ?00 
jauezių ir karvių, 1,40(3 avių, 
100 stūbrių, 100 szernų, 100 
briedžių, o toks pūtas traukė
si per isztisas 7 nedėlias. To
kia buvo galybė tašyk Lietu
vos. Bet mirszta paskutinis 
neprigulmingos Lietuvos" di
džiavyris, o su jūm po valiai 
nyksta ir jos garbė, jos didybė. 
Per susiliejimą su Lenkija, 
meilė tėvynės, prigimtas nar
sumas ir stamantrumas kassyk 
silpniaus atsiliepia krūtinėse 
Lietuvos sūnų, atdarydamas 
vietą netvarkai, iszdy kavi
niams, puikei, atkaklumui ir 
savvaldystei, ip visoms ydoms, 
kuriomis apdovanojo mus len
kystė, įplaukdama ir apsemda- 
ma mus savo jūrėse... pakol ne
atvedė ją ant galo tenai, kuri 
veda kiekvienas isztvirkimas... 
į prapultį... Autorius da- 
ėjęs iki laikiį Muravievo, tarsi 
nedrįsta pažeisti mus szirdis ap- 
raszymu kruvinų pjuczių, pa
pildytų per tą paskutinį Lietu
vos budelį... ir tūmi užbai-

Wti?kuriem/ji7'davėdldeU 
galybę, ėmė dasileisti vardan 
jo visokių neteisybių ir žvė- 
riszkumų, kaip antai Kražiūse, 
iszdavė-18 Gegužio m. netikė
tą ir ąugsztų urėdinįkų nelau
kiamą „Ukazą“, kuris labai 
aprubežiūja augsztų urėdinįkų 
galybę ir savvaldyatę. /Beje, 
atima jiems tiesą pakelti žmo
gystes į žemesnius urėdinįkus 
bėi jūs už prasimaitinimus at- 
Statyti nū urėdų. Atėmęs tą | p 
galybę minėtiems urėdinį- 
kams, atidavė ją naujai su- 

I tvertam įpatingam kontrolio, 
kaip kada buvo prie caro Ni
kolajaus, komitetui, kuris bus 
po locnu prižiūrėjimu ir kė- 
ravone paties caro. Tas ko
mitetas prižiūrės ir turės va
lią atstatyti bei pakelti ką ir 
į augsztus urėdus, žinia prita
riant carui. „Ukazas“ įeis į 
šylą 13 d. Lapkriczio. •

Iszgirdę apie tą „Ukazą“!

'<---------------------------------------------------------——--- ----------- —----------------------—

mflse jų dėl apsZVietittlo Lie
tuvos, neriori Vienok tam vi
sam kito siekio prirAsžyti, kaip 
tikt fanatiszkai neapykantai 
reformacijos. t. Nėris taip 
toli užsitiki minėtam lenkui, 
jog nesidrovi paskui jį atkar
toti tokios baisios ant srau
naus ordeno kaliumnijos kaip 
szioji, kad ,,nebuvo tos paleis
tuvystės (?), kurios jėzuitai 
savo studentams nebūtų da- 
leidę, idant tiktai reformatams 
kersztą padaryti. Kokiu bu- 
du galėtų autorius iszrodyti, 
nors vieną isz minėtajų „pa- 
leistu vysczių“ kaipo tikrą fa
ktą jėzuitų politikos?

Kaipo ypatybė knįgutę pū- 
szia du gana szaunus paveik
slėliai; vienas perstato patį 
miestą Vilnių, kits koplytėlę 
su stebuklingu paveikslu SS. 
Panelės Auszros Vartų, per! 
autorių nežinau dėl ko „Asz- 
triaja Bromą“ paraszyta. |

Caras nemiega!
Matydamas caras, kad jo 

augszcziausi ir isztikimiausi 
tarpai, ministrai, general-gu- 
bernatoriai, gubernatoriai ir 

augszti urėdinįkai didei nusi
minė ir jau tariasi pirm laiko 
pasidūti j demisiją/ nes žino, 
kad minėtas kontrolio komi* 
tetas ir be to pavarys daugu
mą nū urėdų. Žemesni gi 
urėdinįkai isz to labai džiau
giasi, nės jiems nebereikės , 
szokti pagal savo augszteanįų 
urėdinįkų grajimą.

Caras tokiu budu nori per
traukti visokį favoritizmą, 
kaip kad ikisziol buvo, su sa
vo tarnais. Prie tos negirdė
tos reformos maskoliszkoje 
administracijoje, galima saky
ti, prisidėjo ir Kražių skerdy* 
nė ir musų už ją szatiksmas.

Bene bus ežia tik žingsnis 4 
prie konstitucijos?

— Iki paskutinio laiko vie
noje Petropilyje tapo suaresz- 
tavota kaipo politikiszki per- 
sižengėliai du szimtai univer
siteto studentų, isz kurių tris- 
deszimtis jau net į Siberiją 
iszdangino.

j Vabalo i n kai (Panevėžio
pav.) Maskoliszka žandarme
rija stengias kaip galėdama 
prisikabinti prie tokių, pas 
kuriūs nujauezia užlaikant 
lietuviszkus laikraszczius arba

i

sziaip kokią knįgutę. Tūlas 
dvarponis Kuszeliauskas 
(Apasczios) gaudavęs lai- 
krasztį „Vienybę Lietuvnįkų“, 
nežinia kas jam prisiųsdavo 
isz Amerikos. P. K. nero- 
džiai skaitydavęs, nės savę už 
lenką laiko, o mužikiszkMs lai- 
krasztis, pagal lenkų nūmonę, 
visai nepatiko. Ne gana to, 
p. K,, iszgirdįs apie kratą Gei- 
džunūse, kurie nepertoli dvaro

, K.į atgabeno „Vienybę“ 
iržų pristavui, iszsiteisįda- 

Imas, kad jam kas nors ant 
kerszto siunezia. Matydamas 
p. K., kad laikrasztis neper- 
stoja ją lankyti, pasirengė ga
benti žandarmų virszinįkui. 
Ir jo laimė, nės‘ žandarmų vir- 
szinįkas buvo jau gavęs gene- 
ral-gubernatoriaus pavelyji- 
mą krėsti. Neapgailėtinai bu
tų buvę, nės laike paskutinio * 
m aiszto, sako, iszdavęs mas
koliams nemažai ponų, kurie 
ėmė dalyvumą. Agluiut,



Lietuvininku 267

UEWVOS ISTORIJA
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(Tąsa).
Kaipogi tą metą atkeliavo kryžeiviams į talką isz Teuto

li i jos du vieszpacziu Berg ir Julicli, lygia dalia isz Anglijos 
dapgybė didūmenės su stipriomis virtynėmis kareivių į Parus- 
nį kryžių neprietelių drausti, su kuriais marczelga Szinde- 
kop du atvėju žigiavo į Lietuvių krasztą: pirmą sykį į Pane 
munių ėrytį, kurioje paskui įkurta pile Gottesverder vadina
ma: antrą sykį į Žemaiczius į Eirogalos apygardas, bet abu
du nevisai tevyko: pirmą kartą traukdami ten rado didei sti
prius Lietuvius, kurie jūs nuskardę bepaleido. Antrasis žy
gis nū to nevyko, jog adrėkys radosi, staigus tvanai kumpino 
meldžiūnis į Parusnį, kurie grįždami patys mažne piktesnių 
nelaimų nū netikėlių prityrė, kaip jiems buvo pridarę: kai
pogi, kad marczelga su kamendotu Insterburgo Ragainėje 
dar tebetruko, antpūlė Keistutis su stipriu pulku joties su to
kiu vėikumu Insterburgo pilę, jog kryžeiviai, užstalyje sėdė
dami pamatę atskriejanczius Žemaiczius, vos bepaskubėjo til 
tus paremti ir tūmi savę gelbėti. Vienok Lietuviai .daug 
svieto nutvėrė, didį grobį sugriejo, už vis didę daugybę žirgų 
kryžeiviams atėmė; trumpai sakant, visą apygardą į akmenį 
ir vandenį apvertė. Nebgalėjo Lietuviai tolesniai' bevyti 
kryžeivių — reikėjo vis pametus su kitais taippat rustais ne
prieteliais lygia aitra grumtis.

Pasakojau virsziaus, jog Tverų ir Maskovos kuningaiksz- 
ežiu, tarp kitų Gudų kuningaikszczių, vadinosi abudu didei- 
siais kuningaikszcziais. Maskovos kuningaiksztis skaugėjo 
tos gūdos Tverų kuningaikszcziui ir norėjo, kad jo klausytu, 
nū ko kariavo tarp savęs; vienok Tverų kuningaiksztis su pa- 
gelba Lietuvių užsiturėjo, kaipo regėjome, savo kuningaiksz- 
tystėje ir neklausė Maskovos'kuningaikszczio.

Dabar vėl Maskolių kuningaikszcziai, regėdami Lietu
vius įnikusius į kares kryžeivių, norėjo tūm tarpu Mikolą, 
Tverų kuningaiksztį, nukariauti; to dėjus Vasilius, kunin
gaiksztis Kaszino, susitaręs su kitais kuningaikszcziais, pra
dėjo jį kariauti: Mikolas, Tverų kunihgaiksztis, nestengda
mas raminti savo stiprių neprietelių, atkeliavo pas Olgerdą, 
savo szvogerį, didį Lietuvos kuningaiksztį pagelbos ir užtary
mo nū jo lugoti: tūm tarpu minavoti Maskolių kuningaiksz
cziai, įpūlę į Tverų kuningaiksztystę, visą nuteriojo ir didū- 
mėnę Mikolo isz jų valsczių isztrėmė, vildamies jas patys be 
pavojaus vėldėti. Bet netrukus’ Mikolas atgrįžo su stipria 
kariauna Lietuvių ir gieždamas apmaudą ant Maskolių, mo
kėdamas jiems lygiu už lygį, tūjau Tverų pilę užėmė, isztrė
mė Maskolius isz visos savo kuningaiksztystės, patį Vasilių 
apgulė Kaszino pilėje, kursai, regėdamas nebeiszsiturėsiąs 
lugojo vyskupo Tverų už tarpininką, kursai pasiėmęs ant ga
lo jūdu sutaikino; Mikolas paliko, kaip buvęs Tverų kunin- 
gaikszcziu, o Vasilius kakinosi Kaszinu.

Vienok Dmitrij, d. kuningaiksztis Makolių, toms sanda
roms Mikolo su Vasiliu netinkinosi ir norėdamas jį nuvergti 
pradėjo vėl Mikolą, Tverų kuningaiksztį kariauti. Mikolas,

įstengdamas ramdyti taip narsaus neprieteliaus, atėjo vėl į 
sietuvą pas Olgerdą, savo szvogerį, pagelbos lugoti linkėda
mas jam staeziai į Maskovą traukti ir jau ną Dimitri jį, akete- 
’aujantį, sudrausti. Olgerdas, paklausęs savo genties, sukėlė 
careivius visoje ukėje lygiai su broliu Keistucziu, karėse jau 
pražilusiu, ir jo aunu Vytautu, traukė į Maskovą, jau susinė
rus didiemsiem kuningaikszcziam su Smolensko urėdu, niek
šai nežinojo kur traukė: kaipogi Olgerdas, idant neprieteliai 
staigu neantpultu ir pasala jo nepergalėtu, taip mokėjo savo 
ketėjimus slėpti, nors Gudais ir praszaliecziais aptekęs, niek
šai nežinojo galo to žygio ik pat Maskolių rubežių peržen
giant. Tą pajutęs Maskolių d. kuningaiksztis, Dimitrij, lei
do skubinai į visas puses įsakymus kariauną kelti, o Mininui, 
savo karvedžiui, liepė su esaneziais priesz Lietuvius traukti. 
Jau Lietuviai ir Žemaicziai it įbingę liūtai siaubė po visa 
Maskolija vis versdami į rustą tyrą, gyventojus vienus kirsda
mi, kitus vergdami, o ko neveikė kardu, tai ugnia gaiszino: 
kaimus, bažnyczias, alkus degino, romus ir piles grovė ir ar
dė. Į Starodubo pilę vėtra įsilaužė, paskui pergalėjo kunin- 
gaikszcziu Dmitri jį Kropivą ir Konstantiną Jurevyczių: ant 
galo isztikęs21 dienoje Lapkriczio mėnesio, paežeryje Tros- 
tenskoje į aiszkią muszą su visa kariauna Maskolių būtinai 
tenai ją sutratino, kurioje visi jų kuningaikszcziai ir jomylis- 
tos gavo tenai galą. Olgerdas paimtųjų klausė, kame esąs 
Dmitrij, jų didis kuningaiksztis? ir ar turi daugesniai karei
vių? Visi vienaip, etsakė asant jį buveinėje ir neturint ka
reivių. Dariu Olgerdas skubinosi į paezią Maskovą, kurioje 
Dmitrij, iszgirdęs ateinant Lietuvius, su savo bajorais ir mi- 
tropolitu Aleksiejų ir kita didūmėne Kremliuje, taip vadina- 
mūse rumūse, užsirakino, liepdamas gyventojams visus triobė- 
sius apsuk Kremliui nudeginti. Tris dienas buk Olgerdas 
timsojęs painu r i ūse Kremliaus, sariodamas ir degindamas.klio- 
sztorius ir bažnyczias, vienok nedrįsęs, kaip Maskoliai raszo, 
Kremliaus kuszinti, kursai buk plytų muru ir augsztais ka- 
rycziais gurlinęs, o ateinanezią žiemą nebleidusi jo ilgesniai su 
apgulimu betrukti. Darin Olgerdas kakindamiesi grobiu ir 
daugybe imtinių ukėsų ir pilionių, karius su gyvūlių bandomis, 
arkliais sugrietais pirm savęs namon varęs. Ant galo ap
vertęs visą Maskoliją į rustus tyrus, paeidamas dar buk gyrę- 
si sakydamas: „nu, Maskoliai ilgai manę minės”. Ir taip 
Lietuviai sudraudę Maskolius savo galybe ir pagrąžinę Mi- 
kolui jo kuningaiksztystę Tverų, leluidami laimingai pagrįžo 
į namų pelenų pelenus nū Vokieczių apverstus.

Kaipogi pernyksztį rudenį, metūse 1367 d., mistras pats 
su stipria kariauna traukė vėl ant naujai įkurtos Veliūnos pi
lės, kurios įgulė, buk nū baimės, nelaukdama kryžeivių atei
nant, pilę sudeginusi, prasikraustė. Darin kariauna kryžei
vių traukė staeziai pas Naująjį Kauną, kurio apygardas per 
6 dienas iki Eirogalos teriojo, pavyko tenai Vokiecziams didę 
girią n u trėsti ir tenai daugybę susidanginusio svieto nužudyt^ 
ir nuvergti, nū kur suraisziotus burius vaikų ir moteriszkių 
parvarė į Parusnį, niekame neregėję ginklūto nei Lietuvio, 
nei Žemaiczio, kurie tūm paežiu laiku, kaip regėjome, Mas- 
kolijoje kariavo.

II

I

, (Toliaus bus.)

i
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žio. Skubinu praneszt apie 
sziądiėninius ateiti kimus musų 
parapijoje arba geriaus pasa
kysiu, ateiti k irhlis pas^ažny- 
czią. Lenkai buvo gavę da- 
lejdimą nū vyskupo, kad jie 
galėtų užlaikyt savo kunįgą 
toje paczioje bažnyczioje, ir 
kad jiems laikytų miszias ir 
pamokslą jų lęalboje ant 9 
adynos, o lietavių ant 11 ady- 
nos, ir ant szios dienos buvo 
užpraszę ungarų kunįgą. Ku- 
nįgas Masziotas visiszkai prie- 
ezinosi tam. Lenkai atėję ant 
miszių rado duris drucziai už- 
rakytas.

Tada jie apstojo bažnyczią, 
ir kada ėjo jau su policmonais 
kunį^ae į bažnyczią, buvo pri
verstas daugybe lenkų trauk
tis atgal. Ir nū kitų durių 
buvo taip gi atstumtas, ir pa 
lydėtas policmono laimingai 
įėjo į kleboniją. Tūmi tar
pu vienas policmonas iszszovė, 
lenkai su kūlais ir lentgaliais 
pūlėsi ant policmonų, ir vieną 
nutvėrę, turbūt tą katras isz
szovė, pradėjo muszt. Tada 
polimonai isztraukę revolve
rius leido szuvius į daugybę 
žmonių, nežinodami tikrai ar 
tai lenkas ar lietuvis ar airi- 
sžis. Lenkai iszbėgiojo. Li
kosi kolieczyti szeszi lenkai, 
viens gal ir smertinai, vienas 
lietuvis, vienas airiszis ir vie
nas policmonas, buvo suaresz- 
tavoti, keturi lenkai ‘katrūs 
tūjaus iszėmė po baili. Len
kai apskundė kunįgą, Bacz- 
kaucką ir policmonus. Neži
nia, kas bus toliau isz to. 
Lietuviai laikėsi visai spakai- 
niai, dėl to ir lenkai ’ jų visai 
nekliudo. Miszių ir Miązparo 
sziądien nebuvo. Kaip bus 
taip bus, ale provos pinįgų 
kasztūs kaip vienai pušiai taip 
ir kitai. Su gūdone.

Freelandiszlcis.

A Uniontown, Pa., 23 Ge
gužio. Straikieriai, skaitliu- 
je į 2000, susirėmė su sherif- 
fais, prie ko keturi darbinįkai

tapo ant vietos nuszauti ir 
kolioliką įvairiai sužeista. 
Isz shereffų pusės vienas mir
tinai sužeistas, o trys sunkiai.

«4» * ---------------

Pajieszkojimai.
Kazimieras Erengis, pajiesz 

kau savo seną draugą Leonar
da Misiūną, sodžiaus! Medi 
niszkių, Smilgių par. tegul at- 
siszauke; labai reikalingas, ar
ba apie jo buvimą l$its kas 
dūkit žinią pas, K. Erengis 
Paulino str. 4556Chicago Ill.

Pikninkas!
Draugystės szv. Jūzapo, bus 

keliamas seredoj 13 Birželio, 
(June) 1894 m. ant naudos 
lietuviszkos parapijos. Atsi- 
provinės po No. 1210, Wa
shington Ave., Scranton‘e, Pa.

Maloniai prašzome atsilan
kyti visus Brolius ir Seseris. 
Tikietas - - 25 centai.

4

75c.

75c.

75C.
15c.
35c.
20c.
30c.
20c.

1.00c.

‘ ft5c. 
10c. 
40C.

pargabentos isz užmarės:
Maldų knįgos,

Aukso Altorius, arba Szaltinls danglezku skar- 
bu 2.00 Iki 3 00. ‘

‘Garbe Dlewnj ant auksztybėe „ ,, „ >1.50. 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.

Kninga giesmių arba Kenticzkos ,, 
150 Psalmu Dowldo karaliaus ant

paveikslo kanticzkų
Istoriszkos d o as w z ko s įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vieszpatles Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl. 
istorija seno Įstatymo „ ,, ,,
Gyvenimas Marijos ,, ,,
Menuo Szwenczlausios Marijos Panos 
Sopulej MotynOs Diewo ,, „
Evangelijos supuikeis apdarais
Gywenlmaj Szwen^uju, 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. Petravycziaua | Vilniaus 

džiakonystėe kuningus 1870 m. ,, 5c.
Už ką inee lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži kn|gutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais n& pat 

krlksžto Lietuvos
Žiponas bei žlponė ’ „ „
Žirgas ir vaikas „ „
Vytautas didis Lietuvos kun|galksztis 
Apie senovės Lietuvos pilis „

„Auezra” keturių metų puikiose apdar&se 
po >1.25 kninga, visas perkant 

Knįgos poetiszkos.
Senkaus Jurgis ,, „ ,
Vitollorauda, puikus poematas isz 

senovės lietuvių gy venimo, 2 kn|gos
D&nelalczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas 
Tėvynlszkos giesmės 
J&kaunos dainos 
Naujos dainos •: 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės

5c.
40c.
20c.
30c.
10c.

V»C.

15c.

1.25C.
10c.
10c.

5c.

»»
H •1

10c.
10c.
40C.

Pirmutinis degtinės varytojas puiki komedija 5c. 
Ponas ir^Mjižikai, Dr ama penkiose permainose, 

- paraszyta .Aleksandro Gužuczio, 15c.

Apysakos.,
Palangos Juze, linksmi skaitymai „ 20c. -
Kas teisybė tai nemelaę puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo 15c.
Pajudjkline vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrljotlsskoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. les B. autoriaus 
kn(gutės „Kas teisybė tai ne melas 15c.

Pasaka ape Bzaltabuzlus (j&klnga) 5.
Žiemos vakaro adynėlė, \okiszkom raidėm 20c. 
Mužikėlis ,, ,, ,, 15c.
Valkų kningelė „ ,, 15c.

Moksliszki rankvediiai ir

Konstitucija dėl darbingų — 10c.
Namelis puatelnjko — —75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorlje isz lajko 

„ „ ponawojlmo Nerono 80 et.
Pujkus apraszymaj tikru atsytlkimu isz

.„ ,, czesu wajnos 1883 metu 40 et.
Prawadnlkas angelskoe kalbos neabdar. >1,00 

„ „ ‘ .» abdąrytas >1,28.
Pujkus apraszymas apie Lietuvą M >l,oo. “ 
Rlnalda Rinaldinas „ >1,50 et.

kitokios knįgos
Lietuviszka Gramatika paraszyta 

kun|go Mlkolo Miežinio

Senowes apraszymas apie Duktery
„ „ " Filypo Karejwlo 60 et.

Sumyszymas arba bajme tūry dydeles akis 
Tykra tejsybe Isz Sttwalku gubernijos 15 et/
Szwiesa Diewo „ „ „ ** 65 et.
TUkus Persų Karalius, „ 25 et.
Užsystanawlk ant to geraj „ Wet. -
Wltasir Korynna hlstorlje Isz lajko persekiojimo 

Bažnyczlos S. per Deoklecljana 25 et.

50c.
30c.
25c.

• »

H

>1

n
1

H

5c. 
15c.
5c. 

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

Abėcėla „ ,.
Kninga dėl lazslmokinlmo rokundų 
Kninga dėl iszslmoklnimo vlsasvietinėe kalbos 15c 
Apie buwimą Diewo ,, 
Grieszninkas priverstas nietavotlą 
Pamokslai apie trasą 
Talmudas ir musų žydai 
Szkala su kalba „ 
Prteszauszrts „
Kaip įgyti pinigus Ir tprtą 
Girtybė 5
Genių dėdė, graži pasakntė kur iszrodyta, 

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

Amerikoje 20c , dėl perkupczių po 10c. 
Kalendorius ant 1889 m. 25c. Ir ant 1890 m. 10c.

. Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvenclų, ir di. 
džiosios nedėlios, 
Tiesos Žodžei, 
Kilio te a arba kelias j maldingą gyvenimą 
Pokllls Hzventųjų ,, ,, ,,
Iszguldlmas metiniu szwencziu

labai naudinga kningelė
Mokslas Kymo kataliku „ ,,
Kas yra grlekast 
Nekaltybė 
Vartai dangaus 
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra nddai; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 
Raktas | dangų „
Didžioji nedėlia " ,,
Kaip Bumenlją nuspakaj(tt 
Vadovas |dangų „ 
Prlsigatavojinias ant smerczlo 
Draugija dėl duszlų ,, 
Lietuviszkos mlszlos ,,

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

♦ I

H

10c. 
40c. 
15c. 
20c. 
15c. 
75c. 
30c. 
25c.
15c.
5c. 

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

10c.
Visokį Abrozėlial su maldelėmis po 5centus.

KKTIISrO-OS
ZOCNOS SPAUSTUVĖS.

Lietuvos Istorija, n& seniausių gadynių iki 
Gediminui D. L. K., paraszyta 1850 m., 
Sirnano Daukanto. Kninga pirma, 

gaunama už 1,50c- 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalcztų 
paraszytas Sirnano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczlos, „ 1,00.
Kuropos Istorija su žiamląpials „ 50 et.
Lietuviszkos Dainos isz visur surinktos 200c. 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemalczlų Motiejus Valanczlauskas, 25 et. 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 20 et. 
Dievaitis, apysaka szios gadynės 1,00 et.
Apteka Diewo „ „ „ „ >1,00.
Aukso Verszls, labai pulki drama „ 20 et.
Boleslawas arba antra dalis Genowefos 30 et. 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybą # 

žydo ir piktą augynlmą wajkn >1,00. 
Eglė, žalczlų karalienė ir Iszgrlovlmas Kauno 

pilies 1352 m., du pulkus dramatal 
paraezyti Aleksandro Gužuczlo, 25c.

Ilistorlje gražios Katrukos Ir jos visokį
„ „ „ atsitikimai 10c.

Hlstorlje apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus
- isz Neapolio ir apie Petrą kareivi iOc. 

nistorije isz laiko Francuzkos
,, ,, vainos Afrikoj' 30c.

Isz po budelio kalavijo ir Kajlmas, dvi puikios 
apysakos, ant Hetuvlszko perdėjo V. 8t*g- 00c* 
Istorija Septynių Mokintojų

„ „ ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Mlloslawskls — — 80c.
Juozapas Konluszewskis, arba kankinimas

Unijotų po valdžia maskoliaus 60c.

Lenkiszkos kningos
maldų pargabentos isz uimaris.

IVestchnlenle dnszy pobožnej, zblčr nabože6atw 
i pleėni z przydaniem Drogi krzyžowej, Goraklch 
žali 1 psalmOw „ „ ,, „ ,, l,We.

Zloty Oltarz czyll zbiėr nabožeėstw dla chrsea- 
clan i katolikOw „ „ „ „ ,. 1,80 c.

Oltarzyk czyll zb!6r nabožeėstwa dla mlodaležy 
katollckiej „ „ „ „ „ „ ,70 c.

Wyborek nabožedstwa dla mtodzležy katollckiej 
Wc. 

Maly zloty oltarzyk dla pobožnych dzieci ka-. 
tolickich „ „ „ „ 45 cent.
i'fflj'i ».t „iiiLUiJ—ubus ii'iu^

ISTORIJA Kataliką Bažnyozioė 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztdja t loo.

PIRMUTINE
UŽEIGA
dėl lietuvininkų pas

SILVESTRĄ PAUKSZTĮ
Edwardsville, Pa.

Ariel kų visokių, alaus gar
daus, vyno cigarų ir t. t.

Ateik broli pamatyti,
Ir to visko pabandyti.

..Lggggggeg!_______ Į.l j Į., i <1 ! ... .L.Į18UJM—

Kas nori gero tavoro ga|uti ir ska
naus gėrymo ragauti, tegu atsilanko

p<« Joną Žukaucką
Plymouth, Pą. ‘f




