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Tėvynės meilė adventas 

jausmas, szventesnis už meilę 
gimdytojų ir artimų, nės kas 
myli savo tėvynę, ir apreisz 
kia tą meilę savo darbūse ir 
pasielgimūse, tas myli netik 
savo tėvus ir giminaiczius, bet 
visus savo tautos žmones; pa- 
galiaus jos žvėrine, pauksz- 
ežius, kalnus, girias ir upes su 
ažerais; žodžiu, kas yra joje ge
ro ir malonaus;jis nori, kad jo 
tėvynė dvasiszkai ir medegisz- 
kai žydėtų bei joje perteklis 
ir apszvietimas vieszpatautų. 
Mylintis tikrai savo tėvynę, 
yra, gatavas viską paszvęsti 
dėl jos, pagaliaus savo gyvas
tį. Jog tėvynės meilė yra 
augsztesnė už meilę kraujo 
giminystės, beveik kasdien 
matome. Myli vaikai savo 
tėvus, vyrai savo paežius, bet 
retai kame nusidūda, kad jie- 
jie už tą meilę paszvęstų savo 
gyvastį bei iszstatytų ją nors 
ant aiszkaus paojaus. Už tė
vynės gi meilę nū pradžios 
svieto, per tukstanczius metų 
kasmets szi nitais ir tukstan- 
cziais lieja kraują, drąsiai isz- 
statydami savo krutinės kul
komis ir plienui. Jeigu pa
klausti, dėlko žmonės myli ir 
turi mylėti savo tėvynę lab 
jau kaip savo, gimines. Trum
pai galima atsakyti: dėlto, 
kad gerovė ir laimė žmonių 
priguli nū laimės ir gerovės 
jųjų tautos, jųjų tėvynės, tad- 
gi ir tėviį ir giminaiczių; jeigu 
mes ir kasžin kaip mylėtume 
savo artymus, o tėvynę už- 
mirsztume, musų meilė nepa
darys jūs laimingais. Jeigu 
tėvynė kenczia, visa tauta 
genezių, jeigu tėvynė serga, 
visa tauta serga ir jeigu tėvy
nė mirszta ir tauta vargiai bė
gy vūs. Pažvelkim į sziądien 
gyvūjanczias tautas, o pama
tysime, kad tų žmonės yra 
laimingesni, linksmiau ir gra
žiau gyvena, kurių tėvynės 
yra liūsios ir geresniame pa
dėjime, kurių apszvietimas

kultūra, augszcziau stovi. 
Mylėkime kaip norime, dūkim 
sav, mes amerikiecziai savo 
tėvus ir giminaiczius, siųskime 
jiems kas metsszimtais rublių, 
ar padarysime mes jūs laimin
gais? Ne. Nės m ūsų tėvynė 
yra varginama, draskoma; ir 
plėszoma baisiausiu budu; jai 
nevidonas maskolių padarė 
tukstanczius įvairių žaizdų ir 
kasdien naujas atveria. Tau
ta tai vienas kūnas, kurio jei
gu pažeisi vieną sąnarį, vi
sas kentės; jeiga užgy
dys! vieną žaizdą, o szimtas 
pasiliks, bus dar lygiai ser
ganti. Kaipgi musų broliai 
ir.seserys gali būti laimingi, 
kad visa musų tėvynė yra pas
kendusi vargūse ir suspaudi- 
mūse: mokescziais apkrauti, 
žemės vaisius beveik uždyką 
reikia adūti, uždarbio niekur 
jokio nėra, o ežia dar -visokis 
dvasiszkas persekiojimas ir 
kankinimas. Visoje Lietuvo
je tik duksavimai ir dejavi
mai. Nutilo linksmus daina
vimai, jūkavimai ir szokiai, o 
jų vietoje užėmė tyla bei niu- 
nevimas liudnių dvasiszkų 
giesmelių, liudyjanezių nūbo 
dą szio gyvenimo ir ilgimąsi 
užurabinio. Žmogus tik tarp O OI
linksmų gali būti linksmas, 
o tarp nuliudusių turi būti 
nulindęs. Kaip saldus daig- 
tas, padėtas tarp karezių, pa
liks kartus, bei sziltas .tarp 
szaltų, taps szaltu. Apipilki
me savo tėviszkės pinįgais, o 
ar bus jos laimingos, kada jų 
kiti artymai ir kaimynai bus 
nuliūdę ir jų akys patvinę asza- 
romia? Niekados. Bet jeigu 
musų tėvynė butų liūsa, žydė
tų joje prekystė, pramonystė 
ir mokslas, nereikėtų mums 
siųsti pinįgų savo tėvams ir 
giminėms, jie butų be to per
tekę', linksmi ir laimingi, kaip 
kad kitų tautų žmonės. Pri
siveizėkime vokiecziams, ang- 
likams, prancūzams ir kitiems 
ar jie szelpia taip savo arti
mus, kaip kad mes, o vienok 

, jie yra daug laimingesni ir

turtingesni už musų, nės jų 
tėvynės yra liūsos ir neperse
kiojamos, kaip Lietuva. Ir 
mums svetimszalyje butų 
daug geriau ir linksmiau gy
venti, jeigu musų tėvynė butų 
kitoniszkame padėjime, nės 
nereikėtų siuntinėti į ją kru
vinai uždirbto skatiko ir, ži
nodami, kad musų artymai tė
vynėje yra linksmi ir mums 
butų linksmiau, smagiau ir 
visoki darbai ir užsiėmimai 
labjaus sektųsi. Tadgi gero
vė musų artimų ir pagal i aus 
musų paežių priguli nū musų 
tėvynės gerovės. Bet ką mes 
turime veikti, idant pagerinti 
padėjimą savo tėvynės bei ją 
gelbėti isz visą ryjanezių mas
kolių nasrų. Žinoma, saky
simi, reikia dėl jos darbūtis ir 
darbūtis su pasiszventimu. 
Ale pasiszventimo be meilės 
nėra, o tėvynės meilė nors 
kiekvienam žmoguje yra įgim
ta, tacziaus reikia ją kaip ir 
kitus jausmus bei spėkas žmo
gaus dvasios, sužadinti, isz- 
auklėti ir palenkti ją taip, 
kad ji ženktų prie sav paskir
to mierio. Bet kada ir kokiu 
budu turime tą meilę auklėti 
savo broliūse ir seseryse. Ži
nia, turime mes ją auklėti nū 
pat mažūmės. Bet kokiu bu
du ar nurodymais ant vargin
go padėjimo savo tėvynės ir 
neteisių ir baisių jos persekio
tojų, bei sėti neapykantą tarp 
musų žmonių link tėvynės ne
prietelių. Turime ir tai da
ryti, bei tai paskesnis pragu
mas. Pirmiausia pragumas 
sužadinti tikrą tėvynės meilę 
yra sveikas mokslas. Sveikas 
mokslas yra tautų saulė. Kaip 
saulė kokį žemės kampą malo
niau apszvieczia ir suszildo, te
nai žemė iszd ūda gausi ngesnius 
vaisius, taippat,-kurio kraszto 
stovi augszcziaus apszvietimas, 
tenai žmonės mylisi labj aus tarp 
savęs, ir karszcziau myli savo 
tėvynęptenai yra pasiszventi- 
mas. To kraszto žmonės isz- 
dūda visus galimai gražiausius 
dvasiszkus vaisius. Tiktai 

tikras ir grynas mokslas ir ap* 
szvietimas gali pagimdyti tik
rą ir gryną tėvynės meilę. 
Apie tai liudija ir musų pa
ežių tėvynė. Pakol musų 
žmonės tūnojo dvaslszkoje 
tamsybėje, nors buvo liūsesnl 
ne kaip dabar, tūnojo ir mie
gojo jūse. sykiu ir tėvynės 
meilė. Nebuvo kalbos apie 
tautiszkus dalykus, nebuvo 
klausymo tautiszko kilimo. 
Bet kada jie,\ jau nū kelioli
kos metų, ėmė griebtis į mok
slą, ėmė rūpintis savę ap- 
szviesti, tada tarp jų atsirado 
ir tėvynės meilė, nežiūrint ant 
to, kad tas mokslas, įgautas 
maskoliszkose mokslai nėse, 
yra permerktas nūdais cariszko 
tikėjimo, maskoliszko patrijo* 
tizmo, o tankiai ir bedievys
tės. Kaip jau sakėme, kad 
tik tikras ir grynas mokslas 
gali sužadinti tikrą ir gryną 
tėvynės meilę, todėlgi musų 
broliai, apturėję nū maskolių 
įvairiai suszmeižtą prieszingu- 
mu musų tautai ir tikėjimui 
mokslą, tankiai taipogi turi 
iszkrypusią tėvynės pieilę bei 
patrijotizmą, kuris traukda
mas musų tautą isz vienos 
prapulties, gramzdiną į kitą, 
kartais dar • baisesnę. Ir isz- 
ties, kaip be mokslo galima 
turėti tėvynės meiliu ir pasi- 
szventimą? Juk be mokslo 
žmogus yra aklas ant dvasios, 
jis nemato ir nepažysta savęs, 
savo padėjimo, nežino kas ap
link jį dedasi, kaipgi gali pa
žinti kitus ir savo tėvynės rei
kalus? Mokslas tik nuplėszia 
žmogui nū dvasios akių tam
sybės plėksznį ir tada jis pra
deda sveikai apie savę ir savo 
tėvynę mąstyti ir apsvarstyti; 
tada jis pažysta, ką kaltas yra 
savo tėvynei, kokias geradė- 
jystes nū jos apturėjo; prade
da apmislyti ir palyginti savo 
tėvynės padėjimą su padėjimu 
kitų krasztų, ir tokiu budu, 
pamato joje skriaudas, ne
teisingus persekiojimus ir sus
paudimus, užsidega jo szirdis 
tėvyniszka meile, ir jis tampa
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patrijotu, pasirengusiu neszti 
aukas aut iszliūsavimo tėvy
nės aukuro iki jo gyslose 
kraujas neužszals. Žinia, ga
lima patrijotais padaryti ir 
tamsius žmones, bet jų patri- 
jotizmas bus žvėriszkas, tum
iai kiąis, kuris tik tada gali 
atneszti naudą savo tėvynei, 
kada bus kėravojamas iszmin- 
tin go ir apszvieto patri joto. 
Galima ugningais žodžiais, 
siundydami ant prieszų savo 
tautos, uždegti tamsiūse žmo- 
nise kraują, ir jie neapkęstų, 
szauktų, musztiĮ jūs, bet kas 
isz to iszeitų, jeigu nebūtų isz 
mintingo ir apszviesto tarp jų 
vadovo bei jo nenorėti^ klau
syti. Jie plėsztų nū musų 
tautos kūno dar nenudžiuvu- 
sius szaszus ir vietoje sumaži
nimo ant jo žaizdų tankiai at
naujintų gyjanczias, o gal per 
savo neatsargumą ir naujas at
vertų. Musų tauta yra tai 
ligonis ronų apdengtas, kurį 
norint veikiaus iszgydyti rei
kia visą gydyti ir daugiau 
vaistai į vidurį dūti, o tokiais 
vaistais yra mokslas. Ir mu
sų iki sziolaikinis patri jotiz- 
mas buvo labjausiai pavirszu- 
tinis, ant žodžių ir szauksmo 
paremtas, o ne ant mokslo ir 
tikrų darodymų. Mes dau
giausiai szaukėme, kad tie ir 
tie žmonės, tokios ir tokios 
tautos, toki ir toki yra, tą ir tą 
daro dėl musų ir musų tautos. 
Ir isz ties, szitoki musų tėvy- 
niszkos meilės sužadinimo pa- 
kreipa pagimdė ir gimdo 
daug patrijotų. Bet kokia 
nauda ir jų ir jųjų patrijotiz- 
mo? Jie tankiausiai szaukia, 
rėkia ir kumszczioms mojūja 
ant mus tautos nevidonų be- 
skyriaus, bet ką gero daro ir 
gali padaryti dėl tėvynės — 
deszimtį ir szimtą dolerių pra
gers, prakazirūs arba ant pa- 
leistuvysczių apvers, o vieną 
centą nepaszvęs ant lietuvisz 
kų tautiszkų dalykų, o dva- 
sišzko taipgi nieko negali dū
ti kitam, nės patys yra tame 
dalyke ubagais. Tadgi vie

Isz Lietuvos.-
— Suvalkų rėdyba. Isz 

svetimos nelaimės vis turi kas 
nors pasinaudoti. Pasinau 
doju ir asz isz maskolių nelai
mės. Teisybę sakant, asz ma
žai ką pasinaudoju, o masko
liaus da mažesnė nelaimė, ar
ba, teisingiaus sakant, buvo 
tik pavojus nelaimės. Kad 
ilgai nekankyti skaitytojaus, 
iszsyk pasakau, kad asz tiek 
pasinaudojau, kad gavau pa
sikalbėti su kazoku to pulko, 
kurio du ar trys szimtai buvo 
nusiųsti į Kražius žudyti ne
kaltus žmones. Ką apie mas
kolių nelaimę, tai da isz tos 
jie sziūm syk sziaip taip isz- 
sisuko. Taip yra. Smolens
ko rėdyboje butų szią vasarą 
buvę dideli manievrai, ant ku
rių but pats caras buvęs su vi
sais savo didžiausiais ponais. 
Buvo jau viskas surengta, tik 
reikėjo kariumėnei susirinkti ir 
carui atvažiūti. Kas butų į tą 
vietą atvaževęs, nebūt reikėję 
tam isz tenais gryžti.... Pagir
do caras baisų daigtą: po tūm 
visu plecium, kur caras butų

toje budinimo musų broliūse 
to tuszczio ir bepamatinio pa
tri jotizmo rūpinkimės kaip 
galėdami ir kur galėdami pa
kelti tarp jų mokslą ir ap 
szvietimą, įsteigdami sziokias 
bei tokias mokslaines, o tada 
ir be didelio szukavimo bus 
musų broliai gerais žmonėmis, 
tikrais lietuviais, grynais ir 
protingais mylėtojais savo 
tautos, savo tėvynės. Moks
las ir apszvietimas atidarys 
jų akys ir jie pamylės Lietuvą 
karszta szirdžia, tmokins kitus 
ir savo vaikus ją mylėti. Be 
to musų patrijotizmas bus 
tiktai debesys su vėju ir audra, 
darys trukszmus, lausz me
džius, o gal ir triobas iszar- 
dys, bet ant musų džiust!an- 
ežios dirvos, nedūs tiek rasos, 
kuri galėtų atgaivinti baisios 
tvankos naikinamus augumy- 
nus.

kariumenės žiūrėjęs, buvo pa
kastos minosl) rida tokios bai
sios, kad caras butų iszlėkęs 
į padanges su visa divizija 
(4 pulkais) kariumenės. Bu
tu galėjęs kariauti pragare su 
ledokais.... Kaip tenais 
buvo, negalima visko žinoti. 
Apie tokius dalykus, žinoma, 
maskoliszka cenzūra nedaleis 
laikraszcziams raszyti. Žinia 
daeina tik per lupas, vienam 
nū kito. Smolensko rėdybo
je, ties taja vieta, kur turėjo 
caras gėrėtis savo kariumėne, 
atsirado skurų dirbtuvė, kur 
netiek skuras raugino, kiek 
knisosi po žeme ir minas taisė. 
Viskas gerai pasisekė, reikėjo 
tik, kad atvažiūtų caras ir jai 
butų nusiųstas į kitą karalys
tę.... Tūm tarpu atsirado 
iszdavikas, kursai praneszė 
maskolių valdžiai apie tas mi
nas. Caras neatvažiavo, o ka
riu menė, kuri jau buvo pra 
dėjus isz visų krasztų į ten 
rinklia, gavo žinią, kad grįžtų 
namo. Mus kraszto kariu- 
menė gulėjo apie 20 dienų 
Kaune. Paskui gavo palie
pimą eiti ant A lytos, o isz ten 
ant Uranų (Vilniaus rėd.) ir 
sudaryti, nors dėl akių, szio- 
kius — tokius manievrus. 
Kareiviai taip įbailyti, kad 
net bijosi įeiti į savo locnas 
kazermes (kaszarus), mislyda- 
mi, kad ir ten ant jų galvos 
dinamitas užtaisytas. Kur 
kareiviai nakvojo, vieni buvo 
paskirti į miestą, kiti paupiū- 
se nakvojo, o kazermės visur 
buvo tuszczios paliktos.

Kada tie kareiviai traukė 
per Suvalkų rėdybą, prisitai
kiau asz pasikalbėti, kaip sa
kiau, su kazoku to pulko, ku
rio buvo žudytojai Kražių. 
Tasai kazokas patvirtino jau 
pirmiaus mano girdėtą atsiti
kimą su minomis ir visai ne
slėpė nieko pasakodamas apie 
Kražių atsitikimą. Apie Kra
žius pasakojo lyginai taip, 
kaip yra raszyta lietuviszkūse

1) Apie tai buvo jau seniau trum
pai „Vienybčje“ raszyta. R.

laikraszcžiūse. Lyginai taip 
kaltas už Kražių pjuvynę, 
anot žodžiij to kazoko, pra- 
baszczius tos parapijos, kaip 
ir maskoliai. Prie Kražių
murinės bažnyczios buvusį 
lauką valdžia pasisavino, o 
prie medinės bažnyczios buvo 
30 desėtinų lauko, paskirto 
klebonui. Pasilokamijęs ant 
to lauko, prabaszczius2) pa- 
sirasžė, kad jis nori medinės 
bažnyczios. Gubernatorius, 
kursai to tik laukė, atpyszkė- 
jo užpeczėtyti murinę bazny- 
ežią. Žmonės nedavė, net gu
bernatorių bažnyczioje uždarė. 
Gubernatorius davė telegrap- 
bu žinią, kad ateitų isz Var
nių du ar trys szimtai kazokų 
— to neatsimena gerai kazo
kas, su katrūm asz kalbėjau. 
Kazokams atvykus, prasidėjo 
žmonių pjūvy nė. Kiek žmo
nių iszpjaųta ir prigirdyta, 
mano kazokas nežinojo tikrai, 
nės jų „sotnė tūm tarpu Tau
ragėje stovėjo. Jisai viską 
pasakojo taip, kaip nū savo 
draugų, Kražių skerdikų, gir
dėjo. Jisai pripažįsta, kad 
žmonių užmuszta ir prigirdyta 
apie szimtą. Tai gi matom, 
kad patys maskoliai prisipa
žįsta, kad jie žudė Kra^iūse 
žmones. Negalime geisti savo 
prieszams nieko blogo, bet 
jeigu ties Smolenską caras bu
tų iszlėkęs į padanges, nevie
nas butų protavęs, kad tai yra 
teisingas pabaudimas už ne
kaltą kražieczių kraują.

Pereitos subatos (1 Rugsė
jo) naktį pakilo baisi perkū
nija, kuri uždegė nevieną na
mą, o tarp kit ko įtrenkė ir 
sudegino Suvalkūse kareivių 
kazermes.

Pasirodo, kad užderėjimas 
javų szįmet yra daugiaus kaip 
vidutinis. Miežiai ko-ne vi
sur puikus. Rugiai lengvose 
žemėse buvo geresni, drutže- 
miūse — vidutiniai; užtai-gi 
negirdėjau nė nū vieno, kas 
skųstųsi, jog rugiai nebran-

2) Paprastai maskoliai verezia 
kaltę ant kunįgų. R.
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dus. Vargas tik, kad turgaus 
nėra. Visi pradeda netekti 
vilties, kad szįmet pabrangtų.

Jaunutė maskolių žemdar- 
bystės ministerija, norėdama 
pasirodyti, kad ji nevisai 
snaudžia, pradėjo svarstyti 
priežastis, dėlei ; kurių taip 
baisiai javai atpigo. Tarp ki
tų, pripažįsta ir tai, kad Mas- 
kolijos ukinįkai, arba abelnai 
žemdarbiai, beveik visi augina 
tfts paežius, kaip vienas, taip 
ir kitas, augalus, per ką vienų 
javų esti perdaug ir jie neat
randa pirkikų. Žinoma, tada 
visi tie javai turi atpigti. 
Dėlto ministerija žemdarbys- 
tės pasiryžo užvesti naujus au
galus ir Maskolijoje. O kad 
butų žinia, kokitljavų kada 
ir kiek reiks, kad ukinįkai 
žinotų ko sėti daugi aus, o ko 
mažiaus, didesniūse mies- 
tūse, turineziūse ūstus, bus į- 
steigtos ypatingos agencijos, 
kurios dūtų žinią žemdar - 
biams ko ir kiek užrubežinės 
rinkos reikalauja, kad pagal 
tas žinias galėtų atsakaneziais 
javais savo laukas užsėti ar 
užsodyti; Taip gi ta agencija 
butų tarpinįke tarp pardavikų 
ir konsumentų.

Pereitą sykį paėmęs isz 
„Kraj‘aus“ žinią, kad Masko
lijoje nori įvesti priverstiną 
lankymą mokslainių ir buk 
jau nū ateinanezių mokslinių 
metų pabandysenti tai ketu
riose rėdybose — pranesziau 
„Vienybėje“. Dabar tasai 
pats ,,Kraj‘us“ sekaneziam nu
meryje tvirtina, kad ta žinia 
yra neteisinga.

Neužilgo Maskolijoje pi- 
giaus vežsz geležinkeliu, kaip 
dabar reikia mokėti.

Seinų dijecezija kas-žin 
kada da gaus vyskupą. Klie
rikai, kuriems reikia įsiszven- 
tyti į dijakonus arba į kunį- 
gus, turi važiūti į Varszavą. 
Priesz vakacijas atvaževęs į 
Seinus kun. vyskupas Rusz- 
kys, Varszavos sufraganas, į- 
szventino į 15 naujų kunįgų, 
tarp kurių ir s.ziūs lietuvius; 

kun. Bridžių, kun. Kurtinaitį, 
kun. Skinkį, kun. Galiacką, 
kun. Dailydą, kun. Dargį. 
Visi lietuviai gauna vietas lie
tu viszkose parapijose, iszsky- 
rus vieną kun. J. Bridžių, kur
sai paskirtas yra į Mozuriją.

Į J. Vėžys.

— Krinczinas yra tai nedi
delis miestelis Panevėžio pa
viete su muro bažnyczia ir 
penkiais kromais. Pirmą 
bažnyczią uždėjo ežia kunį- 
gaiksztis Kurbskis, kuris bė 
go isz Maskolijos^nū caro Iva
no Grozno baisybės. Katali
kų tikėjimą priėmęs ir nū Lie
tuvos kunįgaikszczio, o Len
kijos karulio Krinczine apda- 
vanotas ežia medinę bažny
czią pastatė, bet paskiau, pirm 
szimto metų pastatė ežia muro 
bažnyczią kunįgas Szarkevy- 
ežia kanaunįkas. Yra ežia 
kromai dviejų lietuvių: Ku- 
bilio ir Zdanaucziaus, treczias 
priguli prie latvio kataliko 
Vocbergio, tas turėjo ir kar- 
cziamą, bet su žydu konku
rencijos neiszlaikė. Apart 
to yra dar du žydiszki kromai, 
į kuriūs lietuviai retai kada 
eina pirkti, per tai krikszczio- 
niszki kromai yra labai gera
me padėjime, nės to kraszto 
lietuviai numano, kur yra ge
riau pirkti ir kur pirkti isz- 
pūla. Vocbergio kromas yra 
kūpuikiaušis. Visoje Lietu
voje Gegužės mėnesio diev- 
maldystė (Majova) nū masko
lių yra uždrausta (?R.), bet 
tame kraszte ant to policija 
per pirsztus žiurėjo, o per tai 
viskas atsiprovinėjo senovisz- 
kai. Toje parapijoje rugius 
jau pradėjo sėti nū 20 Rug 
pjuczio. Liūdnas yra daig
ias, kad aname kraszte, kaip 
ir visur mažne, broliai ir gi
minės, o taipojau susiedai sa
vo tarpe baisiai provojasi, 
maskoliams besikloniodami, 
idant po sudus jų provas sū
dytų. Javai ežia yra labai 
pigus, nės rugių pūras kasz- 
tūja, 1,20 kap., o kvieczių nū 

1,80—200 kap. Krinczino 
par. turtingiausi kaimai yra: 
Suntautai, penki gyvenimai, 
Mežiunai, Kiemialiai, Girniu- 
nai ir t. t. Suntautai turi 
pirktą žemę, o kiti kaimai tu
ri nū valdžios iszdalintą žemę 
po iszpirkimu (vikupu). Dau 
gurnas gaspadorių isz ežia lei
džia savo vaikus į gimnazijas;

— Biržių asesorius, Pane
vėžio par., Grosgalis netikėtai 
vietą paterioja todėl, kad savo 
valdžia pravirszyjo. Liepos 
mėnesyje važinėjo po szitą 
krasztą vyskupas; kuriam pa
gal naują maskolių zokoną, 
nevalia yra nei jokių vartų 
su kvietkomis taisyti, nei ke
lių su szakomis kaiszyti ir 
barstyti, nors dėl važiūjanezio 
arkirėjo toji pat valdžia to vi
so reik ai auna. Taigi policija, 
o tūm kartu ir asesorius turi 
patėmyti, kur yra tokia isz- 
kilmybė dėl katalikų vysku
po daroma Bet
asesorius ant to nesusilaikė, 
bet liepė tokį vieną ant vys
kupo sutikimo Vabalnįkų pa
rapijoje padarytą iszdraskyti. 
Isz tos priežasties, kad nevie
nas vyskupas, bet ir spraunį- 
kas važiavo, vyskupas turėjo 
priežastį aną asesorių guber
natoriui apskųsti, kuris aną 
iszmetė. Prie to dar tam ase
soriui ir antra bėda prisidėjo. 
Šztai pamatęs vieną žmogų 
negerai kelią taisantį anam 
asesorius su botkoeziu sudavė, 
bet tas žmogus, nekvailas bū
damas, su lopeta, kurią ranko
je turėjo, asesoriui tris kartus 
sudavė ir dar aną apskundė.

Vyskupas tame paviete Lie
pos mėn. lankė bažnyczias: 
Kriniezino, Pasvalio, Vaszkų, 
kurią paszventė, Saloczių, Bir
žų, Vabalnįkų, Pumpėnų ir tt. 
daugel svieto dirmavodamas.

— Gubernatorius Klingen- 
bergas lankė Pasvalio ir Gul
inu valsczius. Kožname vals- 
cziuje nū karūnacijos laiko 
yra paveikslai, iszrodanti carą 
karūnacijos laike, o priesz jį 

visos vieszpatystės starszinau 
Taigi, kada gubernatorius pa
klausė iszkalos vaikų, koks tai 
yra paveikslas, vaikai atsakė, 
kad nežino. Tada guberna
torius atsigręžęs į vietinius 
mokįtojus paklausė, kodėl vai
kus su taip svarbiu (?) isto- 
riszku atsitikimu nesupažin
dino, smarkiai anūs bardamas.

į 
r

— Barauskienės parapijoje 
(Podbirž) Panevėžio pav. yra 
barono Ropo Daužgirių dva
ras, kur dabar dėl sviesto dir
bimo maszina tapo įtaisyta. 
Baronas Ropas yra apsivedęs 
su maskalka, kuri užrubežyje 
būdama, liuterių tikėjimą pri
ėmė, per tai jo pati dabar nu
bėgai į Lietuvą grįžti isz mas
kolių valdžios užpūlimo bai
mės drauge su vyru ten gy
vendama.

— Eleonora ve p. Puslaus- 
kio dvare netoli nū Veliūnos, 
Kauno paviete, ant Nemuno 
upės buvo didelis ant vilkų 
ablavas. Supraszyti buvo 
svecziai net isz Kauno. Striel- 
czių buvo 114, o varanezių nū 
400—500 žmonių. Tris vii-v

kus užmuszė, o kiti isztruko. 
Atsitiko tai pradžioje Rug- 
pjuczio mėnesio.

Žemaicziūse cholera siau- 
czia net po kaimus, kur mirsz- 
ta po kelis žmones. Viena
me Veliūnos miestelyje, Kau
no pav., mirė jau 12 žmonių, 
labjausiai isz žydų. Žalių 
vaisių policijos nebedūda da
bar ant turgų pardavinėti, 
versdama anūs, kaipo tai Jel
gavoje, į upę, arba garu su- 
terszdama, idant nieks neval
gytų, nors ežia choleros nebu
vo, bet buvo keli cholerinos 
atsitikimai. Rinsztokai ir isz- 
ėjimo vietos vopna ir karbo
liu yra laistomi.

— Vilniaus rėdyboje szįmet 
netiktai rugiai, avižos, bet ir 
visi kiti javai buvo gražus. 
Tiktai per paskutinius lietus 
bulvės puti pradėjo. Žolė
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buvo tanki, bet nedidelė, nės 
isz pavasario buvo stoka lie
taus.

— Rokizzteyje, Žarasų pa
viete, buvo uždėjęs kromą 
koks ten Szeniavskis isz Len
kijos, kuris, su savo gaspadi- 
ne gyvendamas, turėjo jau ke
letą vaikų. Paskui taip at
sitiko, kad ten ir kitas Sze
niavskis atvažiavo, nės gavo 
vietą dvare pas grovienę 
Przezdzieckienę. Pasirodė, 
kad tai buvo tikras brolis. 
Tas paskui dėl kunįgų ir dėl 
sūdo paiszkino, kad toji gas- 
padine, su kuria ans Sz. gy
vena, yra tikra sesti, tai yra 
kad jie kazirodstve gyvena, 
kas yra labai persekiojama ir 
nti krikszczionytės ir nti sūdo 
pusės. Taigi tie kaltinįkai, 
Sz. brolis ir sesti, buvo ttijaus 
į lencugus sukalti ir iszsiųsti 
j kalinį.

— Žagarėje, Szaulių pavie
te cholera buvo nustojus, bet 
dabar vėl pakilo. Iszmirė 
ežia nti 500—600 žmonių, la- 
bjausiai isz žydų. Aplink 
Žagarę po kaimus pradėjo 
žmonės nti choleros mirti, o 
tai labjausiai tie, kurie žydisz- 
kų bulkų miestelyje privalgė. 
Nės žydai, norėdami tą ligą 
nti savęs ant žmonių nukraty
ti, pradėjo savo nabasznįkus ir 
ligonius bulkomis, silkėmis 
kloti. Viens turtingas žydas 
sąvo serganezią cholera paezią 
netiktai arielkoje, bet koniake 
maudė. Bet mislyjat, sako 
žmonės, kad ans tą koniaką 
laukan iszpils. Ne, ans aną 
supila į bonkas ir žmonėms 
pardavinės. Dabar žmonės 
nti kunįgų isz ambonijos ir 
kitų persergėti nti žydų nieko 
nenori pirkti, o perka pas 
krikszczionis. Isz tos prie
žasties Žagarė yra mažne tusz- 
čzia, nieks ant turgaus neat- 
važitija, nieko gauti negalima. 
Tyla lyg grabe.

Jau seniai Jonuszkus Ei- 
riogaloje, Kauno paviete, kro

mą uždėjo, o antras lietuvis 
Roczkus uždėjo antrą kromą. 
Eiriogaloje ant rinkos vidurio 
labai gilų saulinį iszkasė, per 
tai yra įtaisyta vindas su 
szniuru dėl viedrų su vande
niu traukimo. Bet vandti dėl

1888 mete, o norėdami nti to 
toliau pasisaugoti gaisro ka- 
maudą rengėsi įsteigti. Pama
žu pirko tam reikalingus įtai
sus, o kitiems žmonėms paragi
nus, dabar jau įsteigė gaisro 
kamandą, susidedanezią isz> 40

gėrimo yra bjaurus.

Dabar yra imamas po mies
tus muitas nti gyvenimų. Tai
gi „Bižė-ved.“ raszo, kad Vil
niaus miestas praszo valdžios, 
idant treczią to muito dalį pa
aukautų ant miesto pagerini
mo, nės ano įėjimai yra per 
menki.

Pagal seną kalendorių nti 
10 lyg 16 Liepos Kaunu rėdy- 
boje ant choleros susirgo 45, 
o isz tų mirė 23. Nti 17 lyg 
23 Liepos Kauno rėd. susirgo 
23, o mirė isz tų 11.

— Į Petropilę į gaspado- 
rystės ministeriją Lietuvos ge- 
neral-gubernatorius Orževskis 
atsiuntė projektą laukinįkys- 
tės draugystės uždėjimo dėl 
Vilniaus, Kauno ir Gardino 
rėdybų, praszant taipojau pa- 
szelpos dėl draugystės. 
„Graždanin“ raszo, kad- tas 
projektas yra dabar ministeri
joje peržiūrinėjamas.

— Keidainiai, Kauno pav. 
Pirm kelių dienų kaip „Kur- 
jer Warszawski“ pranesza, už
pulta ežia ant namų p. A. 
Szulco buvusio tėvynainio, o 
dobar Keidainitise gyvenau- 
ežio. Du vagiai Sankauskis 
ir Mecichauskis, abu keidai- 
niszkiai, naktį į p. S. namus 
įsiplėszę, muszdami ir peiliu 
durdami, prispyrė Szulcą ir jo 
paezią dėl atidavimo jiems ke
lių szimtų rublių, kuritis tu
rėjo. Su ta ntiplėsza iszeida- 
mi norėjo abi aukas pakarti, 
bet antis kas žin kas pro szalį 
eidamas tiubaidė. Ant ryto
jaus policija antis nutvėrė. — 
Isz tų pat Keidainių raszo į 
„Kraju“, kad žydai įbauginti 
gaisru, kuris ežia atsitiko

akvatnįkų, mažne vienų žydų. 
Kauno spraunįkas besidžiaug
damas isz jų manevrų, ant ku
rių patsai buvo, iszsistorojo, 
idant gaisrinįkams butų da- 
leista ant kairio peties raudo
ną jtistą neszioti, per ką ak
vatnįkų skaitlius pasidino.

Taigi yra dabar Keidainiti
se žydiszka gaisrinįkų sargy
ba, kurią regis greitai valdžia 
patvirtins.

— Varniuse (Telszių pav.) 
arklių parodos laike buvo la
bai graži pagada, per tat buvo 
didelis žmonių suvažiavimas. 
Pirmą nagradą, tai yra aukso 
medalį, gavo už sartį kunį- 
gaiksztis Bagdonas Oginskis, 
antrą pinįginę nagradą už szir- 
vą drigantą gavo p. Guževskis,
žinomas aname kraszte gaspa- 
dorins. Sidabrinius medalius 
gavo, ponai: Szlegeris už sar
tį, Jakszevyczia už jtidį, Va
lenti n avy ežia už kerszį ir Len- 
kovskis už sartį. Už kumelę 
pirmą pinįgų nagradą gavo p. 
Langminas, sidabrinį medalį 
p. Danilla. Apart to iszda- 
linta kelis varinius medalius 
ir kėlės pagirimo gromatas, 
ukinįkams už mitulius ir už
augusius arklius apie 200 rub 
lių. 1

— f Statymas gelžkelio tarp 
Szvintenų ir Glenbokie (Viln.
rėd.) jau prasidėjo, regis szį 
rudenį Spaliaus ar Lapkriczio 
mėnesyje kelias iki Lisztunų 
bus gatavas. (Novosti).

— ĮPydo* paviete. Vilniaus 
rėdyboje roktija tiktai kėlės 
grinai lietuviszkas parapijas:
Naczius, Raduniusį Eiszisz- 
kius ir isz dalies Žirrrįunus. Bet 
ežia tiktai namieje lietuvisz- 
koji i kalba yra vartojama. 
Žmonės moka „po prostemu“

(gudiszkai) ir lenkiszkai. 
Jeigu kur eina, tai jau su ba
jorais, ponais, o tankiai ir su 
kunįgais tiktai gudiszką arba 
lenkiszką kalbą vartoja. Ku- 
nįgai ežia iszginė isz bažny- 
czios suvisu lietuviszką kalbą,
skaito tiktai lietuviszkai evan- 

j

geli ją. Visos bažnyczių gies
mes, spaviednė, szliubai, krik- 
sztas pamokslai ir t. t., yra 
lenkiszkai. Žmonės be savo 
inteligentų būdami ir maty
dami, kad nieks isz inteligen
tų ir kunįgų lietuviszkos kal
bos nevartoja, laiko ją už pa- 
goniszką ir praseziausią, norė
dami ktigreieziausiai jos atsi
kratyti. Tie žmonės nei žino
te nežino, kad tai yra kokios 
ten lietuviszkos knįgos,1 mal- 
daknįgės, laikraszcziai ir t. 
t. 1) Buvo Žirmūnų parapi
joje atsiradęs viens gudriu- 
ežius isz daugel, kuris mokėjo 
skaityti ir isz Tilžės „Apžval
gą“ buvo įsiraszęs, bet ar per 
redakciją ar maskolių trugdi- 
nimus to laikraszczio akurat- 
niai apturėti negalėdami nus
tojo skaitęs. Anas gudrin- 
ežius, kurių ten yra labai 
menkai „lietuviszką gazietą“ 
balsu skaitė, o kiti, kurie skai
tyti nemokėjo, klausė ir džiau
gėsi, bet dabar vėl viskaas te
nai tiliai eina. Nėra ten lie- 
tuviszkų inteligentu ir vargu 
kada jie galės atsirasti, kad 
nieks ten vaikų į mokslus ne
leidžia. Sztai isz Radunio 
parapijos, kur yra 8600 kata
likų, nei ponai, nei ukinįkai 
nei vienas savo vaikų nelei
džia į mokslus, sakydami: 
mano tėvas manęs į mokslus 
neleido, o gerai gyveno ir asz 
savo vaiko neleisiu. 2) Lietų- 
viszkos dainos ežia suvisu isz- 
nyko, per tat anų nieks nedai- 
ntija, o Jeigu daintija, tai tik-

1) Dabar ten vienas lietuvis isz 
Zarasą pav. kėlės lietuviszkas knį- 
^as paskleidė.

2) Koks tai didelis yra tarpas: 
Sztai Panemunio pav., Zarasą pav., 
Kauno rėd., leidžia į Jelgavos gim
naziją devynetą vaiką..
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tai gudiszkas. Visos didesnės 
szventės yra maskoliszku budu 
labai ilgai azvencziamas. Ir 
taip Velykos, Sekminės ir Ka
lėdos, jeigu nedėliojo ar pa- 
nedėlyje pripūla, per czielą 
nedėlią szvenczia. Per tat 
pradėjo ant jų szaukti kunį- 
gai, taigi dabar truputi trum
piau szvencziama.

Didesni lietuvįszki kaimai 
Radunio parapijoje yra: Pile- 
kalnia (Horodiszcze), Mažei
kiai, Papiszkiai, Smilginė, Vi- 
gancziai, Kurkiai ir t. t. Taip 
kaip ir Kauno rėdyboje trio- 
bos yrp galu į ulyežias stato
mos, o per kaimą eina tiesi 
ulyczia. Bet dabar jeigu 
naujas triobas stato, tai daro 
jau bajoriszkai frontu į uly- 
czią. Bajorų akolyczios (kai
mai) turi sujvisu kitą pavida
lą, nės turi iszmėtitas triobas 
ir statytas dvariszkai. Gali 
būti, kad bus kada ten geriau, 
bet mes muset nesulauksime, 
nės daugel pareis laiko, pakol 
ten žmonės nors poterius lie- 
tuviszkai iszmoks. Dabar isz- 
kraipydami ir nesuprasdami 
kalba poterius lenkiszkai. To
kius poterius atspaudino ku- 
nįgas Burba „Vienybėje“ ir 
tai yra tikra teisybė.

Grovams Tiszkams po tėvo 
smerties besidalinant pasiliko 
dangei dvarų, o tų tarpe ir 
pajūrinė Palanga. Isz tos 
priežasties, kad jų rankose tas 
vienintelis dvaras pajūryje at
siranda, dėl pasimaudymo va
saros laike, kožnas isz jų sav 
paėmęs pliacių pajūriais villes 
statys puszinėje, tarp ūsto til
to ir Birutos kalno. Szįmet 
Palangoje ant pasimaudymo 
daugiau sveczių, negu pernai 
suvažiavo.

Dorpato universiteto pro
fesorius Wideman n paraszė 
knįgą „De praeteritd lituani- 
co“. Kunįgas Jaunis be ne 
jau pirm metų paraszė ant 
darbo atsakymą, jo klaidas

iszrody damas. Ta veikalą 
Petropilės akademija buvo 
daleidusi lietuviszkai spaudin- 
ti, nors pirma už Juszkos dai
nų atspaudinimą papeikimą 
buvo nū valdžios gavusi. Sa
ko, kad didelis proto darba- 
vimas privertė kunįgą Jaunį 
prie anos nelaimingos proto 
ligos. Bet dabar sako, kad 
nū Balandžio mėnesio jo svei
kata eina geryn.

Pirm kelių metų mirė Vi
duklės klebonas (Resiainių 
pav.) Kalenda, kuris nupir
kęs pliacių miestelyje buvo 
savo kasztais kleboniją pasis
tatęs. Po jo smerties atpirko 
tūs namus su žeme p. Jan- 
czauskis isz Blinstrubiszkės, 
bet dabar parapijai kelis tuk- 
stanezius rublių surinkus, ano
ji puikioji klebonija bus vėl 
dėl parapijos grąžinama ir jo 
j e užsigyvens nū kelių metų 
ežia paskirtas k u n. Janczaus- 
kie.

— Kunpjv^ permainos. 
Kunįgas Rudminas isz Resiai
nių persi kel į Duksztus, o 
kun. Bumbulas, tai po jau isz 
Resiainių į Jakobsztadtą, į 
Latviją. Kun. Kozakevyezia 
isz Titavėnų kelemas į Viduk
lę, o isz Viduklės kun. Vai- 
nauskis į Žaiginių filiją, Szi- 
lavos parapijos.

Resiainių bažnyczia dabar 
yra stropiai taisoma. Isz pri
vežtų akmenų mūris aplinkui 
szventorių. Stogą taipojau 
dengė. Mat, kaip tai yra ge
rai, kad „Vienybė“ papeiki
mą paraszė. Žinome bent 
kad dabar bažnyczia negrius.

Varlė.

— Szauliuse ant seno mar- 
szelkos Zinkevyczios iszleistu- 
vių, o naujo marczelgos, taipo
jau maskoliaus, priėmimo, nū 
ponų pusės buvo isztaisytas 
balius 17 Rugpjuczio. Ant 
to baliaus buvo bajorai po 10 
rublių sudėję.

— Szaulių paviete, Szaki- 
navo parapijoje turi savo dva
rą Palesių p. Stanislovas Liu
tikas, inžinierius — mechani
kas, kuris buvo perdėtas pir
ma ant Kauno, paskiau ant 
Kuržemės rėdybos dėl prižiū
rėjimo nū valdžios pusės viso
kių maszinų po bravorus, ga
rines melnyczias, dirbtuves ir 
t. t. Bet isz lietuvių katali
kų persekiojimo priežasties 
perkėlė jį dabar į pie
tus Maskolijos į Rostovą ant 
Dono, kur žiūrės garlaivių 
maszinas ant Jūdujų ir Azovo 
marių, pildydamas ten ant 
pietinių vandenių inspekto
riaus urėdą.

— Isz Panevėžio į gazietą 
„Sviet“ raszo, kad tame pavie
te yra Baronienės Budbergienės 
gaspadinystės iszkala, vieniu- 
tėlė czieloje Maskolijoje, kur 
dabar egzaminai iszlaikomi 
buvo. Czia mergaitės ūkės 
gaspadinystės mokinasi. Tos 
iszkalos užlaikymas per metus 
kasztūja 10,000 rublių. Apart 
daktaro ir veterinoriaus, higi
eną, veterinariją iszguldan- 
czių, yra dar 8 mokintojai. 
Daugumas moteriszkių, kurios 
czia mokslus pabaigė, geras 
vietas gauna. Sziame mete 
ponia Butbergienė pirko dėl 
pieniszkų iszdirdinėjimų ga
rinę masziną už 6,000 rub
lių. Buvusi ant egzamino
grovaitė Zyberg—Ploteraitė 
rengiasi tokią pat iszkalą sza- 
le Varszavos įkurti.

— „Krajus“ pranesza, kad 
Vilniuje laike choleros isz tos 
pat pusės, kaip ir pernai, nū 
Gardino rėdybos, kur per pu
sę Liepos mėnesio mirė 83 
žmonės — Trakų paviete ant 
galvijų maras atsirado ir per 
tai Pajūdiszkių dvare 50 sztu- 
kų krito. Yra vienok viltis, 
kad toliau tokių atsitikimų 
nebus, nės valdžia Lietuvoje 
ir Gudijoje pastato kožnam 
isz 81 pavieto po vieną vete- 
rinorių (gyvūlių daktarą).

— Isz Aszmenų pavieto į 
„Kraj“ raszo: Naktį isz 12 
Rugp. buvo su ginklais už- 
pūlimas ant Surviliszkių kle
bonijos. Klebonas, kunįgas 
Sulatickis, 70 metų senis, apie 
vidurnaktį poterius kalbėjo, 
besirengdamas eiti gulti. Ant 
antro klebonijos galo kunįgo 
giminaitės vyras jau nū kelių 

iadynų miegojo, taipojau ir jo 
pati. Isz netyczių užpūlė aną 

■ keli vyrai miegtantį, užgulė 
nutverdami jį už gerklės, ran
kų ir kojų. Bet tas (liktu 
būdamas anūs visus nū savęs 
nupurtė ir szoko per langą. 
Bet vienas stoventis už lango 
užmuszėjus rėžė jam su paga
liu per galvą, o kaip tas pūlė 
ant žemės suriszo jį ir jo pa
ežiai rankas ir kojas. Paskui 
rubaunįkai pūlė į kunįgo mie- 
gomą kambarį, aną užpuldami, 
anas kelis užpūlikus pavertė, 
bet paskui turėjo pasidūtį. 
Aną su virvėmis suriszo, gal
vą jo su kaldra apsuko, o gu
lintį ant žemės pradėjo kan
kinti, klausdami kur yra pinį- 
gai. Kada jau kun. S. suvi
su apalpo, užpūlikai prispy 
rė jo giminaitę, gandindami, 
kad jos kūdikį papjaus, jeigu 
ji jiems pinįgų neparodys. Ji 
sunsztose rankose žvakę lai
kydama po visą gyvenimą už
muszėjus vadžiojo. Tie visas 
ir skrynes suskaldė, net visas 
knįgas iszrevidavojo, ant galo 
atradę tris tukstanezius rub
lių, ketino isz klebonijos atsi
traukti, balsu besirodavodami, 
be ne reikia kunįgą ir jo na- 
miszkius papjauti, bet pas
kiau užmuszėjystės nedaryda
mi atsitraukė. Tais užpūli- 
kais buvo žydai, kaip tai isz 
jų kalbos pasirodė, pagal bal
są pažino taipojau berną, ku
ris pirmiau pas kunįgą tarna
vo. Dabar vieną isz užpūli- 
kų suėmė, o regis netrukus vi
sa ana szaika bus suimta.

Apart javų pigybės yra dar 
antra nelaimė dėl gaspadorių 

..— lietus, kuris lyja po trupu-
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tį kožną dieną nū kelių nedė- 
lių. Diena yra aiszki ir graži, 
o ežia isznetycžių užeina de
besys su lietumi. Per tai tas 
lietus prie szilto dabartinio 
oro sudaigino daugel vasarojo, 
o ypacz nupjautus miežius. 
Už rugius dabar moka po 40 
kapeikų už pūdą, bet kalba, 
kad bus pigiau. Bet kiek mo
kės už sudygusius miežius, 
žirnius ir t. t.? Bulvės taipo- 
jau puti pradėjo.

44.

Isz Jvitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Washingtone, 19 Rugs, 

nuspręsta, kad^kol cholera 
siaus Rytiniūse, Vakariniūse, 
Silezijoje ir Poznaniuje, ne
leisti isz ten į Ameriką nei 
vieno emigranto ir tūs, kurie 
atvažiūtų į Hamburgą grąžint 
atgal.

— Bostone, 20 tu Rugs, 
sustraikavo į 5600 kriauezių 
darbinįkų; apart kitų dalykų, 
jie reikalauja nū sovo darba- 
davėjų, kad butų įvesta ne- 
dėlinė uždarbio mokestis ir 
kad dienos darbas tęstųsi tik 
devynias adynas.

— Isz San Francisco Cal., 
21 Rugs, pranesza, kad dide
lis angliszkas garlaivis „Sene
gal“ laike audros su 29 žmo
gystėmis ant Didžiojo okeano 
nuskędo.

— Austin Minn. 21 Rugs. 
Perėjo baisi audra per keletą 
Minnesetos ir Jovos stėtų da
lis, laužydama bei versdama 
isz szaknių medžius, griauda
ma triobas ir darydama blėdis 
ant laukų. Audros laike ta
po į 100 žmonių užmuszta ir 
daug daugiau sužeista. Blė- 
dies padaryta į $1,000000.

— Vienoje 18 d. Rugsėjo 
viename sveczių susirinkime 
hypnotikas Neukor, norėda
mas sveczius užbovyti, iszrin- 

ko namų gaspadoriaus dukte
rį, žinia su tėvo pavelyjimu, 
kaipo hypnotizavojimodalyką. 
Hypnotikas laike savo daty- 
rimų norėjo nurodyti jaunai 
merginai, kad ji džiova serga. 
Bet led spėjo jis apie tą mer
ginai pasakyti, kaip jį? baisiu 
balsu rėkdama, griuvo ant 
grindų ir iszleido dvasią.,

Vokiszki ir maskoliszki lai- 
kraszcziai raszo, kad Amerikos 
lenkai jau turi 4000 iszlavįntų 
kareivių ir laukią laiką, kada 
bus paszaukti į Europą, idant 
lenkų karalystę atvadūti.

Kadągi maskolius ; pradės 
raszyti apie lietuviszkus ame- 
rikiszkus kareivių pulkus?

— Edinburge, (Anglijoje), 
19 Rugs. 5000 kasyklių strai- 
kierių susimuszė su 100 poli
cijos konstabeliais. Nors 
straikieriai muszė konstabelius 
pagaliais ir akmenais, tacziaus 
negalėjo jų nuveikti ir turėjot 
pasidūti, kitose vietose strain 
kieriai taip-gi kruta. *

Nors Italija, o taipgi Vo
kietija ir Austrija labai norė
tų, kad sz. tėvas popiežius pa- 
sigadytų su vietiniu randu. 
Bet popiežius dūda suprasti, 
kad to iki tol nebus, į kol jam 
nebus sugrąžyta svietiszka 
valdžia. Tai conditio, sine 
qua non.

— Sveikata caro ir jo an
trojo sunaus nematyti, kad 
kreiptųsi į geresnę pusę.

Isz Petropilės 22 Rugs, pra
nesza, kad nū 2—8 Rugsėjo 
Kielczių gub. buvo 426 nau
ji surisgimai ir 225 miriai; 
Koliažo gilb. 37 8. ir 24 m. Ra- 
domo gub. 282 s. ir 10 m.; 
Kurlandijoje 213 s. ir 11 m.; 
Livonijojė 93. s. ir 41 m.; Vo- 
linijoje s. 59, ir 15 m. Nū 
2—15 Rugs. Varszavos gub. 
buvo 15 nauji susirgimai ir 
88 miriai; Petropilės gub. 
245 s. ir 96 m., Sarotovoss. 102. 
ir 47 m. Nū 9—15 Rugs. gub. 
Petrokovo buvo 305 nauji su

sirgimai ir 106 miriai.
Plocko gub. 50 s. ir 9 31 m. 

Siedlecko gub. 122 s. 43 m., 
Minsko gub. 108 s. ir 44 m.; 
Padolskogub. 390 s. ir 166 m. 
Besurabsko gub. 310 s. ir 113 
m., Nižnij — Gorodsko gub. 
102 s. ir 52 m.

Isz tos statystikos matyti, 
kad cholera dar placziai siau- 
ežia po Maskoliją, o ir po Lie
tuvą.

Pereitą nedėlią, kaip jau 
buvo raszyta, Korėjoje buvo 
didelė musza tarp japonų ir 
kynų. Isz japonų pusės ėmė 
toje muszoje 60,000 kareivių 
o isz kynų tiktai 20,000. Ky
nai tapo į dulkes sumuszti, nės 
isz 20,000 vos į 3000 sveikais 
ir liūsiais atliko. Penkis ge
nerolus prikiszo ir daugybę 
apicierių. Tūrn tarpu japonai 
kit 260 kareivių paklojo, 11 
apicierių ir keletas szimtų jau 
apicierių, jau prastų kareivių 
tapo sužeista. Iszgidęs apie 
tokią nelaimę savo kariumenės 
kynų ciesorius labai supyko 
ant savo vice-karaliaus Li- 
Hang-Ching, degradavojo ir 
atėmė garbės ženklus už tai, 
kad jis būdamas vadu visos 
karumėnės taip baisiai daleido 
ją isznaikinti. Taipogi 19 d. 
szio mėnesio pranesza apie di
delę muszą ant vandens tarp 
japonų ir kynų. Toje muszo
je ėmė dalyvumą 17 kiniszkų 
kareiviszkų garlaivių, ant ku
rių radosi 5000 kareivių ir 10 
japoniszkų. Musza tęsėsi 6 
adynas, kynai tapo pergalėti; 
daug jų jau užmuszta, jau su
žeista; penki jų kariszki gar
laiviai tapo paskandinti ir ke
letas pagadintų. Japonai gi 
prikiszo: 9 apicierius, 30 pra
stų kareivių, o 160 sužeista, 
lygia dalia ir keletas jų karės 
garlaivių gerokai sukulta. 
Bet kynai ketina jokiu budu 
neapsileisti japonams.

Tir W -------------------

te Mtt dirvų AMU
— PitMone, Pa., bnžny- 

ežia jau pabaigta, po j a ja d(i 
dideliu skiepu, gražiai isztėi- 
sytu, isz kurių viename para* 
pija ir draugystės laiko susi
rinkimus, o antrame lietuvisz- 
ki vaikucziai mokinas lietU- 
viszkai skaityti, raszyti, lietu*- 
viszkas giesmes ir dainas dai- 
nūti. Vaikus mokina vietinis 
prabaszczius g. kun. Zloto- 
rzynskas ir dudorius. Žodžiu, 
Pittston o parapija viskį jau 
turi. Jeigu taip sutvirtėtų 
nors didžioji pusė lietuviszkų 
parapijų, lietuviai jau galėtų 
pradėti daug stipriau dvasisfc- 
kai ir tautiszkai gyventi ir ne
reikėtų taip bijoti, jog Ame
rikos lietuviszka nauja karta 
pražus dėl lietuvių.

Taippat jau nū kelių neda
lių ir Chicagos lietuviszka pa
rapija atidarė mokslainę.

— Brooklyn N. Y. 8 d. 
Rugsėjo. 16 d. szio mėnesio 
buvo susirinkimas naujos pa
rapijos po vardu sz. M. Panos, 
ant kurio prisiraszė septyni 
nauji parapijonai, įplaukė į 
parapijinę kasą $12.00 ir tapo 
iszdalihti baliaus tikietai. 
Ant susirinkimo delega
tai praneszė, kad jiems, buvus 
pas vyskupą, jis prižadėjęs 
kūveikiausiai parūpinti dėl 
naujos parapijos lietuviszką 
kunįgą, o taip pat raginęs vi
sus parapijomis ir praszęs tu
rėti kantrybę ir stiprintis. ^Tai 
iszgirdę, visi parapijonai di- 
dei nusidžiaugė. Tokiu budu 
vyskupo sudrutinti, mes lau
kiame baliaus ant parapijos 
naudos.

Broliai tiktai visi ant

— Lawrence Mass.. 17 d. 
i

Rugs. Meldžiu patalpinti 
sziūs žodžius ,,'Vien.M apie 
musų trijų žmonių vienybės 
nutarimą, beje: J. Budzevy- 
ežio, St. Vasiliaucko ir J. Va
liulio. Mes pirmiau kiekvie
ną su batą eidavome alaus įsi
gerti, bet dabar nutarėme ne
begerti ir tū4 pinįgus, kožnas 
po 15 c., kas subkta apversti
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ant nupirkimo naudingų lie 
tuviszkų knįgų ir mokintis.

St>. Vas i Uauckas.

— Forest City Pa. 17 d. 
Rugsėjo. Gūdotinas Redakto
riau! Meldžiu patalpinti į 
„V. L.“ szią mus trumpą ko
respondenciją.

Nesuprantamas yra daigtas, 
kad žmogus nori kartais pa
kelti vardą lietuvystės, sutver
damas draugystes, o nepoil- 
gam laikui vėl stojasi jų dras
kytėj um. Taip, būvo ir pas mus 
1893 metūse. Jau rudeniop 
uždėjome moksliszką draugystę 
po vrfrdu: V. M. Volonczaus- 
ko, po tam padarėme mažą ba
liuką ir surinkome keletą do
lerių, pasidėkavojant musų 
miestelių jaunūmėnei. Par
sitraukėme už keletą dolerių 
knįgų isz druk: p. Jūzo
Paukszczio, iszsiraszėme 3 tik
rai lietuviszkus katalikiszkus 
laikraszczius: „Vienybę“
„Lietuvą“ „Apžvalgą“ isz 
Prūsų. Pasiėmę mažą kam
barį susirinkdavome vakarais 
pasiskaityti knįgų ir laikrasz- 
ežių bei pasimokįti skaityti ir 
raszyti. Taip traukėsi kele
tą mėnesių, o kaip neperdide- 
lis musų būrelis ten prigulėjo, 
tai nū mėnesio Balandžio su
vis nebeėjome ne tik ką į 
mokslainę, bet ir ant mitingų, 
atidėdami ant tolymesnių lai
kų, todėl ir knįgas perneszėme 
pas p. sekretorių. Kada mu
sų szaftas N 2 sudegė, tai ir 
žmogus nebegalėję sėdėti ant 
vietos be darbo, nės nedirbsi, 
nevalgysi, priežodis mums 
sako, taip ir mes: po sudegi
mui szafto iszvažinėjotne į ki
tus pleisus, o kada pagrįžome 
atgal, klausome, žmonės pasa
koja, kad jau musų draugystė 
pairo ir pinįgus pasidalino; 
asz vis mislyjau, kad tai ant 
jilkų szneka, nės tai musų 
žmonės liubija, bet nepasili- 
kau apdiltu, nės tos sznektos 
perėjo ir ant teisybės. Buvau 
aprinktu knįgium ir tariau 
sav, nuveisiu pas sekretorių, 

peržiūrėsiu knįgas ir atliksiu 
mitingą, nės tą mat dieną pri- 
pūlė mitingas būti, ir užsimo
kėsiu mėnesinę mokestį. Ale 
kada pavadinau eiti ant mitin
go vieną isz sąnarių tos drau 
gystės, jis man atsako: ar 
da tu nežinojai nieko iki 
sziam laikui, kad jau ta drau
gystė seniai pairo ir pinįgus 
pasidalinome? Mat susiėję ke
turiese padarė, kad reikia pa 
sidalyti pinįgais, taip ir pada 
rė, o vis tai pasidėkavojant p. 
prezidentui Pr. Dragūnui, o 
musų dar randasi ir daugiau 
sąnarių, negu keturi. Kada 
buvo užklaustas prezidentas 
ar atidūsi pinįgus atgal, tada 
pasakė, kad mes vieni mokėjo 
me ir vieni be jūsų iszdalino
me, o mes žinome, kad jie nei 
vieną centą virszaus užmuš 
nemokėjo. Mes isz savo pu
sės tariame atidūti ant savo 
bažnyczios, o taipogi trys isz 
jų atidūda, bet p. prezidentas 
ant to nebenori suvis sutikti, 
O tai gali turėti broliukas, kad 
jam reikia. Beje, Liepos 
mėnesį uždėjome naują 
draugystę kareiviszką po var
du „kareiviai szv. Jurgio“, o 
p. Dragūnui prezidentui 
draug: szv. Jurgio patrono 
nelabai patiko ir kad prima
nytų szaukszte vandens pri
girdytų: bjaurina kaip iszma 
nydamas, liepia visiems musz- 
ti sąnarius naujos draugystės, 
kur susigavęs, iszvadidamas 
„kirvių, nihilistų ir nevierionių 
susaide, szaukia ant visų, kad 
jau užsteliavom 150 kirvių 
dėl tos draugystės ir 3 mulus 
dėl vyriausybės. Mat ponui 
nepatinka, kad isz senosios 
draugystės pereina į naująją, 
kurią nesiklausė jo uždėjome; 
mes nebegalime nė pasirodyti 
žmonės rėkia kaip, purvu dre
bia ant akių, kurie e?same tojb 
draugystėje. Broliuk, pagal 
mano nūmonė, nežinai dar kas 
yra tie n i Iii litai ir bereikalo 
burną tik auszini, o dėl ma
nęs, tegul buna vienam mies
te ir 10 draugysezių, jos nū 

manęs dūnos neatims, nės no 
ri prigulėk, nori neprigulėk, 
nieks į sprandą nemusza rr 
per prievartą neverezia, tai yra 
valna valia. Jeigu atsiszauk- 
tų, asz ant to galiu pristatyti 
liudinįkus, kurie priguli prie 
draugysezių ir kurie darodys 
tikrai.

Su gūdone
Varde komiteto naujos 

draugystės sekretorius szv. 
Jurgio Kareivių.

S. J. Markauckas.
Nū Redakcijos: Liudnu, 

kad v. M. Volonczausko mok- 
sliszka draugystė pairo, nės 
jijė buvo nekaipo apsiszvieti- 
mo ir tautiszko iszsigudinimo 
žiburis dėl Foijest City lietu
vių. Gaila joK kad užgeso. 
Mažu atsiras vėl tarp jūsų to
kių szaunų vyrų, kurie jį at
gaivins! Nenorime tikėti, 
kad p. prez. A. Dragūnas bu
tų taip nemandagiai pasielgęs, 
todėlgi meldžiame szį dalyką 
placziau paaiszginti mums, 
idant kartais žmogus nekaltai 
nenukentėtų. Mes p. Dragū
ną pažinom ikisziol tik isz ge
ros pusės ir pagal i aus kaipo 
vadovą Forest City lietuvių 
bažnytiszkūse ir draugiszkūse 
reikalūse.

Ckieayo,T2 diena Bus •sėjo, 
Lietuviszkas Teatras Chicago. 
30 dieną Rugsėjo nedėlios die
ną 7 adyną vakare taps atgra 
ita žaislė „Nichilistai“ - arba 
užmuszimas Maskolijos cie
soriaus Aleks. II. Szi žaislė la
bai naudinga dėl musų lietu
vių. Supras isz jos, kas tie ni
chilistai, ko jie trokszta, koki 
jųjų darbai; pamatys caro pa 
slaptinius darbus, patirs tiro- 
nybes jojo lupikų tarnų. Pa- 
rodįs musų broliams po kokiu 
jungu vaitoja musų * tėvynė. 
Apart to, szita žaislė iszliūsūs 
daugelį nū klaidingo suprati
mo apie carą ir jojo nužudirną.

Teatro Komitetas.

Prie„Susi.“ prisiraszė
— Oakdale, Pa. Vietinės 

kūpos keturi sąnariai užsimo
kėjo posmertinę į „Susiv.“ ir 
szie keturi: And. Gumauckas, 
Jonas Josis, Ant. Vigmonta ir 
Jūzas Karas, paaukavo vieną 
N 1. dolerį ant kražieczių bro- 
szuros.

Lietuvos Sūnų draugystės 
sekautiejie sąnariai prisiraszė 
į „Susiv.“ Vincas Kudirka, 
Alena Kudirkienė, Jonas Ru
daitis, Agota Rudaitienė, An
drius Skaisgiraitis.

Kun. >1. Burba.'
♦

Bei ki a užtėmy t i!
Ne nū vieno, netikt lie

tu viszko, bet ir nū svetini tau- 
tiszko daktaro, girdėtome, kad 
sergantiejie lietuviai, nuraszo 
pas jūs laiszkus, praszydami 
rodos ligoje, netik kad nori 
gauti rodos dykai, bet paga- 
liaus neįdeda nei markutės 
dėl atsakymo. Kada-gi -dak
tarai nieko neatsako ant tokių 
laiszkų, tai xnųs tautiecziui, 
pyksta.

Žinokit broliai, kad Ameri
koje nieko uždyka nėra —jei
gu nori, kad ta v kas ką gero 
padarytų, daryk pirm tu jam.

Betgi naujienos.
„Vienybės“ N 36 parasziau 

straipsnį kas link „Susiv.“ 
reikalų. Tame straipsnyje 
rūpinausi daug maž paraszyti 
tą, ką užtėmy jau laike mano 
„Susiv.“ prezidentystės. Gal 
būti, kad nekurios ypatos už 
tą straipsnį užpyko ir po sziai 
dienai pyksta. Bet kas tam 
yra kaltas. Juk jeigu žmo
gus užimi kokį darbą varyti, 
tai turi teisingai varyti, o dar 
kas link tautiszkų dalykų, 
kurie, man ding, kožną tikrą 
lietuvį turi labai ir labai apei
ti, jeigu neturi savo asabis%- 
kūmų.

Betgi eikime prie paties da
lyko. N 36 „Vienybės“ ap
garsinau, jog Skulkino pavie
te paszlemėkas Baczkauskas 
nori sutverti kitą „Susiv.“, tai- 
posgi ir Chicagos lietuviai,
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tarydami N 34 „Lietuvos“, 
idant nedėlioję, 26 d. Rugpju- 
czio, 1-mą adyną po pietų su
sirinktų į bažnytinę salę visi 
Chicagos lietuviai, o labjau- 
siąi draugystės ir jų vyriausy
bės ir sutvertų Chicagos lietu
vių „Snsivienyjimą“.

Žinoma, kožnam tėvynai
niui tas dalykas yra labai 
skaudus, o labjausiai- musų 
lietuviams, kurie prigulime 
prie menkai skaitlingos tau
tos. Jeigu didesnės tautos 
skaidosi, tai mums visai ne
galvoję yra, bet jeigu musų 
tauta turėtų skaldytis, kaip 
lenkų, į daugelį „Susiv.“, tai 
kožnas karsztas tėvynainis tą 
dalyką turi papeikti. Kaip 
matėme augszcziaus, tą skal
dymo dalyką „Lietuva“ pri
pažino, ba apgarsino urbi et 
orbi. Vienok „Lietuva“ jei
gu tikrai dirba dėl lietuvystės 
labo, tai, man ding, turėjo 
gana gerai žinoti, jog szį metą 
„Susiv.“ organu yra tiktai 
„Vienybė“. Taigi „Lietuva“ 
negalėjo tokį netikusį įneszi- 
mą patalpinti savo „N 34“, 
o dabar N 37 atitaisyti: jeigu* 
dabar garsina, kad ji žinojo 
ką „Susiv.“ kūpa nutarė, ko- 
dėlgi tada apie tai neapgarsi
no? i

Mano staipsnyje apie Chi- 
cagos lietuvius yra tikt tiek 
apgarsinta: „Taiposgi szįmet 
Chicagoje III. koki ten Szpo., 
Andr. Rag., ir Joc. bei jų 
draugai užsimanė tverti „Chi
cagos susivienyjimą“.^

Dabar turime paaiszkinti 
„Lietuvai“ ant jos „paaiszki 
nimo“ N 37, kuri tūs neda- 
baigtus žodžius paaiszki no 
taip: Szpo. — Szpokus, Andr. 
— Andriuszius, Rag. — Ra- 
gaiszius, Joc. — Jocius. Da
bar iszeina taip, kad „Lietu
va“ aiszkiai viesziai pripažino, 
koki tai yra prieszai „Susiv.“, 
daleiskime, kad dažinojo isz 
įkvėpimo dvasios szventos. 
Bet kadangi mes esame n etai p 
tobuli, tai aiszkinsime tūs žo
džius ir nepagal patarlę „ant

vagies kepurė dega“, tiktai 
žmoniszkai ir iszmintingai. 
Paimkime žodį Szpo., isz kurio 
lietuviszkai gali būti: Szpo- 
nas, Szponinkinas, Szposas, 
Szpokus ir t. t., o lenkiszkai 
bei poniszkai Szpokovski, 
Szponinski, Szposinski, Szpo- 
kinski Szpokevicz, ir t. t. 
Andr. lietuviszkai: Andrio- 
nis, Andriukaitis, Andriulis, 
Andriuszis ir Andriuszius, o 
poniszkai Andrziejewski, An- 
drujewski, Andrusewicz, An- 
druszkewicz, Andriukewicz 
irt. t.: Rag. lietuviszkai;
Ragaiszis bei Ragaiszius, Ra
ginąs, Ragelis, o poniszkai: 
Raginski, Raginowicz, Ra
go waki ir Roksz t. t.; Joc. 
lietuviszkai: Jocziunas, Jo
cius, Jocis ir t. t., o poniszkai: 
Jocewicz, Jacinowski, Jocins- 
ki Jocowicz ir t. t.

. Taigi matome kiek ežia 
pravardžių galime iszvesti, 
bet „Lietuva“ atvirai pripa
žindama „Susiv.“ prieszinin- 
kus, net jų tikras pravardes 
apgarsino. Už tą dalyką mes 
„Lietuvai“ esame labai dėkin
gi, jog mums nūszirdžiai pa- 
aiszkino, koki žmonės, musų 
broliai, yra prieszingi musų 
„Susiv. L. K. A.“

Kun. A. Burba,

POfflMSZnJPINYS 
„Tegulsi bns kova Tariau Vieszjata1'

Paraszė Jonas Avails,
■ (Tąsa.)

Bet pasakyk man,mielasskaity- 
tojau,argi tai iszmintinga priesz 
kelias deszimtis žmonių iszpa- 
sakoti kokį nors nepatinkantį 
maskoliams dalyką, o paskui 
keliauti su žandarais į szaltes- 
nius krasztus, kada tūmi tar
pu tą patį dalyką, gali ir pla- 
cziaus ir gražinus iszguldyti 
deszimcziai tukstanezių žmo
nių ir prieg tam pasilikti vi- 
siszkai „blagonadežnu“ akyse 
maskolių valdžios. Juk nie
kas nepagirs tokio kareivio, 
kuris isztikus kovai su prieszu, 
atsistojęs kur ant kalnelio

pats atkisztų savo krutinę 
prieszo szuviams; kur kas isz- 
mintingiaus lindoti ’ kur gra- 
bėję arba už akmenio ir nu- 
szauti deszimtį prieszinįkų, nei 
be rodant didelį drąsumą pa
ežiam galą gauti. Užrubeži- 
nės musų knįgos tai ir yra tie 
pilymai, už kurių mes puikiai 
galime slėptis savo kovoje su 
maskoliais. Kokių tai nū- 
monių negali per jas iszpla 
tinti ir tai iszplatinti taip, kad 
maskolių valdžia nei manyte 
negalės numanyti, kas galėjo 
paleisti kokią nūmonę arba 
padūti užmanymą. Imkime 
nesakau jau sziaip kokias 
dvasiszkas knįgas, bet net ir 
tūs paežius Altorius, Szalti- 
nius, Szaltinukus ir t. t. Ar
gi ne naudingiaus butų ir dėl 
lietuvių ir paties katalikiszko 
tikėjimo, jeigu vietoje visokių 
naujai sudedamųjų litanijų, 
karunkų, adynų ir visokių 
maldų bei giesmių mes szę tę, 
kur galėdami stengtumėsi ir 
tose paeziose maldaknįgėse 
prikaiszioti naudingų perser
gėjimų apie tai, kaip masko
liai rūpinasi ardyti musų tikė
jimą, kaip jie stengiasi pla
tinti tarpu musų žmonių savo 
kalbą, tikėdamiesi, kad žmo
gus pripratęs prie maskolisz- 
kos kalbos lengvinus jau pri
pras ir prie maskoliszko tikė
jimo, kaip jie darko musų 
vaikus per savo ucziliszczes, 
platindami per jas nūmones 
prieszingas katalikystei ir 
kaip jie stengiasi apsilpnįti 
lietuvius, spausdami ir perse
kiodami apszviestesniūsius 
musų brolius, kurie gerinus 
supranta norus valdžios ir kiek 
galėdamas gina prastesniūsius 
musų žmones nū susimaskoli- 
nimo. Ar gi tai butų neisz- 
mintinga, jeigu mes ir per 
dvasiszkas knįgaS imtuinėme 
drausti žmones, o y paežiai jau- 
nesniūsius ir nū maskoliszkos 
kalbos, kaipo pirmojo žings
nio į susimaskolinimą ir nū 
visokių susidėjimų su masko
liais, kaip antai tarnavimo pas 

maskolius, pirkimo pirkinių 
nū maskoliszkų pardavikų, 
svuziavimosi pas maskolius 
arba priėmimo jų pas savę į 
sveczius, jau nei nekalbant 
apie tokius dalykus, kaip su
sigiminiavimas su maskoliais, 
vai kszczioj imas į cerkves, 
klausymas pamokslų maako- 
liszkų popų, prigulėjimas į 
maskoliszkas bažnytines ap
eigas, kaip antai kriksztyoas, 
svodbas, szermenis ir t. t. Vi
si toki pamokinimai ir perser
gėjimai be abejonės padarys 
kur kas didesnę įtekmę ant 
musų žmogaus, jeigu jis ras 
dvasiszkoje knįgoje, ant ku
rios jis isz mažumos pripratęs 
žiūrėti kaip ant szvento daly
ko, ir kurios pamokinimus jis 
pripratęs yra pildyti, kaipo 
dalyką savo tikėjimo, nei jei
gu tūs paežius pamokinimus 
mes platintumėme per kalen
dorius arba laikraszczius, ku
rie dar mažai platinasi tarpu 
žmonių ir ant kurių daugumas 
musų žmonių dar ir dabar žiū
ro kaip ant rasztų kokios tai 
nesubrendusio8 jaunūmenės. 
Elgdamiesi iszmintingai mes 
ir isz dvasiszkų savo knįgų, 
kurios dabar tiktai dūda pel
ną Prūsų spaustu vnįkams, ga
lėtumėme apturėti galingą 
ginklą nū maskolių. Gerinus 
apsi pažindami su blogomis 
pusėmis maskolių, musų žmo
nės vis labjaus ir labjaus to
lintųsi nū jų, saugotųsi kaip 
didelio nusidėjimo susidėti su 
jais, vartoti jų kalbą, isznyktų 
pas mus ir tie neiszmanėliai, 
kurie dabar dažniausia per sa
vo neiszmanumą ir tamsumą 
iszdūda valdžiai darbus bei 
užmanymus szviesesniųjų lie
tuvių ir tokiu tai budu mas
koliai isz tikrųjų pradėtų 
jausti savę ne ponais, bet ne
mielais ateiviais musų žemėje. 
Neabejotinas dalykas, 
kad maskolių valdžia jeigu ir 
ne iszsykio, tai visgi gana 
greitai suūstų pavojų gresian
ti jiems per dvasiazką musų 
raszliavą ir gali būti dar la-
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bjaus pradėtų persekioti musų 
knįgas. Bet kas gi isz to isz- 
eitų? Maldaknįgės ir sziaip 
dvasiszkos knįgos, jau ir szią- 
dien labai iszsi platinusios net 
ir tolimiausiūse kampūse Lie
tuvos. Persekiodami ir ati
minėdami nil žmonių maldak 
nįges maskoliai labjaus suszi- 
žintų priesz savę visą Lietuvą. 
Atiminėjimas maldaknįgių 
vargiai pasieitų be pesztynių 
tarpu žmonių ir maskoliszkos 
policijos, kas neretai atsitaiko 
jau ir dabar. Į kovą už spau
dą tokiu budu butų įtraukta 
visa Lietuva, pradėjus nū 
prascaiausiųjų ukinįkų ir bai
giant apszviescziausių musų 
vadovų. Tai jau nebūtų kę- 
va menkos saujelės inteligen
tų ir nedidelio skaitliam ap- 
szviestesniųjų ukinįkų, kuriūs 
dabar nesunku sužiūrėti ir pa
daryti nepavojingais dėl už
manymų maskolių valdžios, 
bet kova visos tautos, kurią 
jau sunku butų apmalszyti ir 
maskolių administratoriams. 
Iszsi pildytų žodžiai lotyniszko 
poėto: Si su peras flectere ne- 
ųuaeo, inferiora movebo. Ta
da ir maskolių valdžia gal su
prastų ant galo, kad uždrau
dimas spaudos ir uždarymas 
burnos visai tautai, tai neyra 
tokia dalykas, kuri gali atlik
ti vienu sakiniu: ,,byt‘ po še
rnu“ ir, kad, negalėdami isz- 
reikszti savo nūmonių atvirai, 
mes stengsimėsi ir turime tiesą 
stengtis reikszti jas paslapta. 
Persitikrinę, kad uždraudimas 
musų spaudos ne tik neverczia 
lietuvių į maskolius, bet at- 
verniai szalina jūs nū viso ko 
maskoliszko, maskoliai ant 
galo ir patys turėtų tapti ma
lonesnis! dėl musų raszliavos 
ir jau nesiderėtų taip su mu
mis už musų spaudą, kaip da
ro ikiszioliai. Taigi broliai, 
apsvarstykime gerai szitą da
lyką ir jeigu ką bus galima 
padaryti, tai ilgai nelaukdami 
ir pradėkime daryti. Ypa- 
ežiai musų inteligentams ne 
kunįgams priderėtų mesti sza- 

lin ikisziolinę savo pažiūrą 
ant dvasiszkų knįgų, kaip ant 
dalię^ raszliavos galinezios 
apeiti vienus tiktai kunįgus ir 
drauge su kunigais imtis už 
darbo ir ant szitos dirvos. 
Niekados neužmirszkime to 
principo, kad, norint padaryti 
ką gero dėl milijonų žmonių, 
dažnai reikia iszsižadėti asa 
biszkų savo pažiūrų ir daryti 
tai, kas tūmi tarpu gali būti 
naudingiausiu ir kas labjausia 
atsako kulturiszkiems reika
lams ir pažiūroms szitų mili
jonų. O kad dvasiszka rasz- 
liava dar ir sziądien yra pa
matu apszvietimo musų visū 
menės, tai tikiūsi, negali už 
ginti nei vienas lietuvis. Nė
ra mums ką žiūrėti nei tp, kad 
kovodami su maskoliais per 
dvasiszkas savo knįgas, mes 
platinsime tarpu savo žmonių 
fanatizmą, kuris, teisybę kal
bant, žinia, nelabai atsako 
dvasiai XIX amžiaus. Bet ką 
gi daryti, jeigu ir patys mas
koliai, užpuldami ant musų, 
be jokios dvejonės griebiasi 
už kiekvieno ginklo, kuris 
tiktai gali mums užkenkti. 
Ne mes užpūtame ant masko
lių; jie patys įsivieszpatavę 
musų kraszte jau ne tik nedū- 
da mums nei atsikvėpti, bet 
staeziai sako mums, kad jie 
tik tada apsimalszįsią, kada 
jau neliksią nei paties vardo 
lietuvio; taigi ir mums nepri- 
deri gerintis savo žudytojams 
ir laižyti ranką, kuri stengiasi 
užnarįti virvę ant musų kaklo, 
bet narsiai stoti į kovą ir tarti 
savo žudytojams žinomus žo
džius: „tai tegul gi bus kova 
vardan Vieszpaties!“

(Dar ne viskas)

i

25 Rugs. Plymouthe, Pa., 
per neatsargumą vaikinas J. 
Ditkievyczius tapo pagriebtas 
priliodūtais karais N.III brė- 
kerio: baisiai veidą sužeidė ir 
vieną koją sulaužė.

(Strijai, senuliai, ainiai)

. Veikalas poeto Adomo Mickevyczios, 
PertĮultlė isz lenkiszko Aleksandras (ruiutis.

(Tąsa)
Numedžiojau giesmelę! negalės'rugoti 
Medžiotojai, kad be paukszczių namo pagrįžau; 
Parėjęs, turėsiu asz jiems padainūti.
Kur nuklydau. Nei pėdsakio kelio nematau, 
O!. . . Kurcziai kaip miszke, nei triubos, nei szovimo. 
Klystu. Tai įvykimas dainiaus karszcziavimo! 
Vejant Mūzą, palikau apstatą. Szalcziūja, 
Reikia sukurti ugnelę, tegul szvietūja, 
Gal koksai medžiotojas palikęs draugystę 
Klaidžioj kaip asz, ta ugnis suves į vienystę, 
Pigiau kelią atrasim.

A prieteliau tikrumo! 
Tokių kaip tu, medžiotojų neatrastum daugumo. 
Anie nemėgst isz girios į debesius veizėti, 
Ir gražių paveikslų szunimis tikinėti, 
Vienumi mieriumi ir geida pėdsakioja 
Nuplėszos ant žemės! tūm geriaus — neklaidžioja, 
Tikrai su linksma szirdžia, kakta prakaitūta 
Dienos meilingumą baigia už stalo puta: 
Kožnas giriasi isz praėjusių nuplėszų, 
Skaito savo trapnus szuvius ir tuszczius kitų, 
Jūkiasi isz savęs balsiai, arba sznabždėjimu, 
O senas tėvas klauso visų kalbėjimų, 
Jeigu ant galo.įkirėjo medžiojimas, 
Tūmetu su kaimynais j ūkai, bijojimas. 
Laikais medžionės meilė, keleivė pauksztelė, 
Lekiant szirdį lanko. — Taip praeiti adynėlė 
Nedėlia, metai czieli. Taip buvo vakar dieną, 
Taip yra sziądien ir bus kožną vakarą vieną. 
Laimingiejie!
O asz kodėl taip neelgiūsi, kaipo jie daro? 
Iszvažiavom drauge, kas manę į laukus varo? 
Ak! ne meilingumų vėjų, bėgu nū nubodų; 
Ne nleilingumų medžionės troksztu, bet sunkumų, 
Gerai, kad misliju, kad vieta mainikaujas, 
Kad ežia mano mąstijimų nieks neteiraujas, 
Aszarų tuszcziujų, nežinau isz kur szvietanezių, 
Duksavimų be mieriaus, nežinau kur lekianezių; 
Tikrai ne prie gražių kaimynų — Vėjais ir miszkais, 
Prie mąstijimų. . . *
Dyvai! Man rodos visais laikais, 
Kad kas aszaras mato, duksavimus rokūja, 
Ir amžinai kaip szaszėlis aplink skritulūja.
Kiek sykių tyloj dienoj susznabždėjo ant pievelės 
Neva lindynės, kokios tai lankstanezios pėdelės; 
Veiziu — szlėjas kvietkos ir kel virszunę galvos, 
Kaip lengvai užgautos. — Tankiai viduj ai kavos 
Vienas knįgą skaitau; knįga isz rankų krinta; 
Pažiurėjau — ir prieszais zerkolo nusavinta 
Lengvas paveizdas, jo rūbas susznabždėjo, 
Dūmojau naktyje, kada mislis skirstinėjo.
Duksauju ir duksavimams kas dūd gyvumą,
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Szirdis muszė ir jutau antrą szirdies muszimą, 
Nejautrumi cziūdytoju visur maną praminė; 
O kas gi, jeigu ne jos isz jautimo iszginė? 
Atmenu, kaip kožna gražybė jaunystės akyj 
Lyg dvasia sapno szvietė mąstijimo debesyj, «> 
Kad rengiaus iszspėti isz virszutinių dailumų, 
Milijonus paslapczių gražybių ir privalumų, 
Su baime prie stebuklų pavidalo skubinau, 
Gana buvo žodžio, kurį atėjęs isztariau, 
Kad paveizdas, vertas lygintis su aniolumi, 
Pavirsta taszytumi isz ledo stovilumi! 
Kiek sykių, kada duszia iszlek prie lupų arti, 
Noriu suprasti vidurinio svieto paslaptį; 
Kada vizius akyje dugną mielių teirauja, 
Kalba szirdies, szirdingo atsakymo geidauja, 
Tūmet nebilė dievystė bijos mano akių, 
Negirdž, nės nepritinka girdėti žodžiiį tokių; 
Ar jų galas kaip atbalsis antrkartauja, 
Ar gražiai nurausta, arba linksmai jūkauja: 
Ir vėl nor maną traukti į kalbą vakarikszczią, 
Jau žinomą užvakarykszczią ir užpernykszczią, 
O kad ją giminės pagal rodą ir valdžią, 
Mergaujancziam prekėj ui staigiai vincziumi pardūs: 
Skaisti, nematanti ir negalinti girdėti, 
Kokia bus? - Nors nieks manąs neklauso, gėda kalbėti. 
A duszios mažos,, tikriaus gi kaulkaliai kapinių, 
Semenczios Ipidiszkumą isz vėžlivasczių gražių, 
Kurių gailescziai, atszalos, didumas uždegos, 
Taikinasi prie naujųjų kalendorių mados; 
Kalbos dailaus apsiėjimo ir vežlivascziai, 
Kaip nū grindų triobos pakelti cukriaus smaguriai, 
Gabaus žodis daugel sykių neaiszkiai kurcziai, 
Kaip lėkis musės, suteik glostimą ausiai. 
Užmigau szviesiose akyse ir isz augsztumo, 
Kas blizga, nors neaiszkin regemu paveikslumu; 
Junta nujoką veido ir spindulį akių! 
Kur esi gi, vienystė dukrelė paslapczių? 
Tegul dvasia tavo aiszkinasi 
Nors veikiai nikstancziumi kunumi, 
Szviesa orarikszties dangstinasi 
Ar skaistaus szaltinio krisztalumi, 
Tegul apdanga tavo szviesioji 
Ilgai, o ilgai stovi akyse, 
Lupų tavo giesmė roiszkoji 
Ilgai, o ilgai skamba ausyse. 
Szviesk man saulė! Tegul akys mano 
Apaks nū szviesumo veido tavo; 
Giedok sirena! gražiūse balsūsū 
Užmigsiu ir pasijusiu dangūse.
Ak kur tavęs jieszkoti? — Žmones pamesiu; 
Buk su manimi, svieto iszsižadėsiu! * 

Judas medžiotojas:
Szalyj giesta. Lekioji paukszteli, per augsztai lekioji 
Ar pažįsti szaunumą savo sparnelių, 
Paveizėk į žemą, kurią taip vainoji;
Kiek ten masintojų, kiek ten žabangelių.
Gustavas. Ola! girdėt giesmę — Ei! dvasios gyvis; 
Atsiliepk brolau, kas esi?

Medžiotojas. Lygaus kaip tu noro,didesnio vieko truputy] 
Abudu medžiojam, nors tu rytmeczio lai keliu 
Eini į svietą, asz pradedu medžionę naktyj, 
Tu tykini žvėrių, o asz gi dailių mergelių.
Gustavas. Nežinau ar gerą vietą medžionei iszrinkai: 
Nenoriu gaiszįti; linkėju kelionėj laimės!
Medžio. Ola drauge mano! nebūk brolatu staigus toksai, 
Tai nevėžlivastis, arba įveikimas baimėm?
Pirmiaus szaukė manę, o dabar bėgi patsai. 
Gustavas. Asz įmanycziau tavą szaukti? ;
Medžiotojas. Isz tolo girdėjau tikrai, 
Kad vadinai — Ką ir dėlko? gerai nežinau, 
Gan - kad duksavimus ir gailesczius nugirdau.
Esu kaip tu medėjas ir jaunumi buvau, 
O amato ir amžiaus ojumus numanau; 
Turi ką ant szirdies pakalbėkim tikrybėj! 
Paveidei žvėris užklydo girios tankybėj. 
Brolau, asz klaidžiojau, žinau žvėrius visokius, 
Sparnūtus, pėsczius, d vi ko jus ir keturszokius, 
Jeigu jų netykini, norėtum tinkinti!
Ar tuszczios torbos negal tavęs užgėdinti? /
Gėda jaunam nieko lygsziol nenumedžioti, 
Prisiartink - asz galiu tav reikale dūti.
Gustavas. Dėkui - nū svetimųjų negeidžiu pagelbos, 
Nei prietelystės; ypacz laike nakties tamsios, 

I Pažimimą žodžių teikies man pasakyti, 7
Medžiotojas. Jeigu nesupranti, tai stengsiūs iszguldyti, 
Kad netiki, tikresniumi busiu dėl tavęs, 
Žinok, kad kur tik žengi, yra augszcziaus tavęs 
Esybė, stengianti visti met tavę matyti 
Ir žmoniszkoj paveizdėj geidžianti aplankyti, 
Jeigu tą, ką prižadėjai užlaikysi tikrai. . . - 
AkVkas tai daros? nesiartink prie manęs patsai!

Trumpi pamokinimai,
Jei brangini valanda, negaiszink minutės.
Gerai verpėjai netrūksta marszkinių.
Ant vietos bestovint, akmū kerpėms apauga.
Didi nelaimė tankiai atsiranda iszmažo apsileidimo.
Be vinies žūsta pasaga, be pasagos arklys, be arklio jotojas.
Užlaikymas vienos svavalios dauginus reikal auja, kaip augi
nimas dvieju vaikeliu.
Kas arielkos geria nors keliszka piktai daro, nės maži upeliai 
daro didę upę.
Per mažą plyszelį -- pilna laivė ir paskęsta.
Durni pūtas kelia - o iszmintingi jas valgo.
Gerai pamislyk, koks bus pelnas isz mažos prekės.
Tada suprantame brangumą vandenio, kad szulnis iszdžiuvo. 

!|Jewtiori pažinti prekę pinįgų - pamėgink jų pasižiczioti.
Lengviaus pergalėti pirmutinį užsigeidimą, kaip visus kitus 
norus.
Puikybė skaniai pusrycziauja, prastai pietauja, sausai vecze- 
riauja.
Tuszczias maiszas staczias nestovi,



. Lietuvininku 471

LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai.

PABA8ZYTA 8IBAN0 DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVERSITETO PHILOSOPHIJOS BAftISTBO.

(Tąsa).
4

Jis iszmėtinėjo kaip atkakliai 
ir nepatogiai netikėlių vieszpats elgėsi ant sutarto pasiregėji
mo, kaip jį patį, marczelgų ir visų zokonų niekino: 1) jog 
Jaugalius ir Skirgalius ant pasiregėjimo dienos dėl patvirti- 

1 nimo sandarų visaip jiedu gūdojant ankšties atkakliai; 2) jog 
Jaugalius per atkaklybę trijų trukių nepažygėjo lig d. mis- 

į trui, jam nebgalint tolesniai beirklūti dėl nusekimo upės; 3) 
jog kalinius kryžeivius d. mistrui užtūrėjo ir jūs Gudams į 
vergus pardavojo, kad szis jam jo kalinius, 1200 kapų grai
žiniu vertėjanczius, buvo paleidęs. Kad Jaugalius priesz d. 
mistrų vos 21 vyrų, kiekvienų už ketures kapas, teiszliūsavo; 
*0 j°£ Jaugalius Žemaiczius, kryžeiviams pavestus, paikino; 
5) jog kuningaiksztį Mozūrų kariavo, o vieszpatį Vengriu tū 
mi pykino, kad turn tarpu buvo pasiėmęs sandaromis be ži
nios kryžeivių zokono nekokios karės nepradėti; 6) jog Jau
galius nusiųstam Ragainės kamendotui atsako nedavė; 7) jog 

.jis antru atvėju paties marczelgos nusiunsto nenorėjo klausy
ti; jog jis d. mistrui pakajaus rasztų negražina, nusiuntęs jam 
savąjį. Sakydama tasspriežastis, raginus jį dėl naudos visos 
krikszczionybės ginklų imti, pakajų atsakyti ir Jaugaliaus 
atkaklybę ir varu drausti. Dar dėl parodymo, jog tų karę 
visas zokonas kryžeivių priesz Jaugalių pradeda, penki jų vy- 
resniejie, kurie pirma buvo su Lietuviais sandaravę, tame ka
rės apreiszkime pasiraszė ir apžymėjo.

Tūm tarpu d. mistras buvo pasitiekęs į karę isz peties ir 
ryžosi Lietuvos karalių ginklu drausti. Jau pradžioje Rug- 
pjuczio sukėlė kariaunų visame Parusnyje. Pilės taippat 
turėjo leisti savo kareivius, kurni pasidarė didei stipri kariau
na. Dar lig neisztraukęs, Vytauto reikalus, kurie dar tebe
buvo suirę, kaip įmanus d. mistras pasitiekęs isz paties į karę, 
ryžosi ant galo Lietuvos d., kuningaiksztį arba rykį ginklu 
drausti. Jau pradžioje Rugpjuczio mėnesio sutraukė isz visu 
savo krasztų stiprių kariaunų. Tūm tarpu Vytautas, Tapijos 
pilėje persikriksztyjęs, pasiėmė už kryžeivių talka, įgavęs sa
vo tėvo palikimų, jiems tarnauti ir Žemaiczius sav ant pagel- 
bos telkė, dūdams jiems ginklus, žirgus ir apdarų, kurie ežio- 
nai pradžioje niekaip nenorėjo bendrautiesi su kryžeiviais, 
savo kruvinais neprieteliais; bet ant galo pasigailėjo jo, kaipo 
sunaus savo garbingo Keistuczio, pasiėmė jį szelpti. Tada d. 
mistras su savo zokonu ir meldžionimis, o Vytautas su Žemai- 
ežiais traukė taikiai į Lietuvų. 12 dienų Szilo mėnesio atėjo 
^kariauna, į dvi dali perskiedusi, pas Trakius, į kuriūs Skirga
lius buvo stiprių įgulę įdėjęs; bėt tūlos dienos vėtravojimai 
jau nū Vytauto, jau nū kryžeivių kariaunos įgulė tū įtimpi- 
nėję kovoje nuilso, už vis, jog niūrūs stambiomis puszkomis 

*vienoje pusėje pilės buvo jau praardę; aiszkiai jau rodėsi pilė 
nebstengsenti: kaipogi netrukus Žemaicziai su kryžeiviais 
vėtra įsilaužė ir likusiųjų įgulę apvergę pavarė. Vytautas 
tūjau tenai įgulę įdėjo, o d. mistras. kryžeivius kamendotais! 
jos perdėjo. Tūjau ėmė tenai tvinti daugybė Žemaiczių ir I

Lietuvių Vytautui, kaipo savo tikram kuningaikszcziui tar
nauti ir jam algauti. Ir taip užėmus Trakių pilę, Skirgalius 
atliko nū Žemaiczių valdžios, o Vytautas tarėsi pasiekęs savo 
siekį.

Bet tūmi dar nenugiežė apmaudų ant Jaugaliaus: kaipo
gi vos buvo Trakius įgavę*, kad d. mistras liepė komendo- 
tams pilių Elbingo, Baigas, Brandeburgo ir Kristburgo, butu 
kas nebusiąs į Vilnių laužtiesi. Isztiko ant Žaliojo tilto į 
didei kruvinų muszų, tris atvėjus Lietuviai kryžeivius nugrū
do su didžiu nūkricziu, tris atvėjus apent kryžeiviai ansigru- 
do ant tilto ir gavo dienu nemetu pragumų pilę uždegti. 
Gaisras pusę pilės į plėnis palai kinęs nugiežė apmaudų Vy
tautui. — Vienok netruko tenai kryžeiviai: kaipogi palikinę 
anglis pilės bežariojant susitraukė į vienų kariaunų. Paskui 
didis mistras su visa savo galybe ėjo paneryn ir tenai paėmęs 
nū Žemaiczių vadus dėl didesnės sav kliauties, Įdavė dar Vy
tautui savo pilę Marienburg netoli nū Kauno valdyti, o pats 
mažomis virtynėmis arba rotomis, sutupinęs savo kariaunų į 
laivus, pagrįžo į Parusnį. Vytautas tūm tarpu paliko besi- 
kurųs į savo ūkę, pas kurį skaitlius Lietuvių ir žemaiczių kas 
diena beregiant didinosi. Bet Vytauto laima veikiai persi
keitė, kaipogi lig žiemai neatėjus, Jaugalius ir Skirgalius 
staigu pasirodė pas Trakius su stipria kariauna ir pilę apstojo, 
kurios įgulė per 6 nedėlės gyniodami visunarsiausiai, ant galo 
turėjo ginklų padėti ir liūsa ben su savo turtu iszsidanginti.

Taip laimų prastojo vėl Vytautas: noris ateinanczių žie
mų stiprus būrys buvo Karaliaucziu je netikėlių kariauti su
sirinkęs, vienok dėl darganų ir szlapdrabų negalėjo žygiūti į 
Lietuvų. Czionai Vytautas būdamas, tenai šu Narmontu 
broliu, kuningaikszcziu Naugardo ir su daugybe kitų, Lietu
vos ir Žemaiczių didūmene, kaip įmanydamas steigė naujas 
žadas ir pasiėmimus, naujų sav pagelbų nū kryžeivių įgyti. 
Jis nemintąs nevien patvirtino vėl rasztų, jog jei pats ar jo 
karszincziai bevaikiais mirs, kryžeiviai jo rykę veldės, be- 
to dar naujį Pas ^aunjl strunyti ir kitas s ryti s savo 
krasztų jiems pavedė, beje: visų krasztų tarp Nerio arba Vi
lijos ir Nemuno, per mylių platų lig antrapus Rumsziszkės, 
taippat pavedė jiems krasztų tarp Rumsziskės, Nemuno, upės 
Rosos ir Mozurijų, beje: paskūjų dalį Sudaliju, kur sziųdien. 
yra Šėrėjus, Lomža ir Augustavas. žemaiczių liukon nevien 
lig Dubisos upei adavė Žemaiczius, kaip jau pirmu Jaugalius 
buvo pažadėjęs, bet lig Nevėžos upei, pagal kurių einant tie
siu rybu į Padaugavį, upės Eglona, Vesiti, ir Stavungė, turė
jo būti rubežiumi tarp Vytauto ir kryžeivių kraszto; taippat 
turėjo pavesti jiems Padaugavyje Žemgalionių, Salonų žemę, 
jos srytis, vadinamas Medene, Polione, Maleisine ir Taurakse, 
visų paszalį Daugavos tarp szios dienos Pridriksztato ir Du- 
naburgo, trumpai sakant, Vytautui pats kalnas beliko. Ant 
ko ir rasztų iszdavė Vytautas 30 dienų Siekio (Grūdžio) mė
nesio 1384 m. priesz Grabnyczias sūbatoje Karaiiaucziuje. 
Pasiraszę yra tame raszte: pats Vytautas, kuningaiksztis 
Trakių, taip jis savę tenai vadina, Jurgis Narmonts jo brolis, 
kuningaiksztis Naugardo, Leve jo szvogeris, kuningaiksztis 
Drucko ir Sudmonts isz Vesiskės, jo žymės, lindėjais nū Vy
tauto pusės yra pasirasziusi jo didume: Svirgalius, Gimbuts, 
Žemaiczių urėdas, Rombūtis ir Mikols Milegandė, su vardais 
yra krikszczionys, o be vardų pagonys.

(Toliaus bus.)
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Balius bus laikomas 27 d. . Ant metų ka.ztuja tikt doleris o 
, , , j I »sz®ina has nedėlia su iszguldymaisSpalinio mėnesio, 93 Grand. lekcij(i irevangolijH. { K„ropą iįtlol. 

str. Brooklyne, Palace Hall. 
Prasidės 6 adyną vakare. Į- 
ėjimas 25 c. Bet draugystės, 
eidamas in corpore, nieko ne . e, . T. *_ 1 . Atvažiavo isz Lietuvos tikrai Itetu-mokės. _ Merginos, moterys I (lidalio mokslo (lalctliras p. j. 
taippogi įeis uždyka. Todėl’ yj Stupnickis ir atidarė ofisų Ply- 
gi meilingiausiai užpraszome | mouth, Pa., 28 Cherry str. Todėlgi, 
visas draugystes, kaipo tai —| jei.kas isz musų brolių arba seserų 
Dr. szv. Jftzapo ir szv. Jurgio Į 9«>rga «rl>a apsirgtų, linkiams atsilan- 
isz Brookiyno, szv. Kazimie- kyti'Pa9 8avo tautieti P- »r. Stupnio-

• J ir » ta t tz hi, huris jums suteihs visohias rodąsro isz New-Yorko, 1). L. K. c . . , . . .. .’ , gražioje lietuviszkoje kalboje. Uti-
Olgerdo isz Jersey City, SZV. gas j0 atidarytas kasdien nfl 9 ryto 
Jurgio isz Newarko, szv. Ka- iki 3 popiet.
zimiero ir szv. Jurgio Eliza- Box 615. Plymouth, Pa. 
beth Porth. Tiki am ėsi mieli 
musų broliai, kad neatsakysi
te ant musų užpraszymo.

Su gfidone 
Baliaus sekretorius

Jwrgis Afoliu-szis.

LttĖta Daktaras!

pargabentos isz užmarės:

Moksliszki rankvedžiai ir 
kitokios knįgos

Lietuviszka Gramatika paraškyta 
kunigo Mlkolo Miežinio 50c. 

:10c. 
25c.

H

»»

5c. ir

5c. 
15c.
5c. 

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

Abėcėla „ ,.
Kninga dėl iszsimoklniino rokundų 
Kningadėl iszsimoklnimo visasvietinės kalbos 15c 
Apie buwimu Diewo „ 
Grieszninkas priverstas inetavotls 
Pamokslai apie trusų 
Talmudas Ir musų žydai 
Szkala su kalba ,,
Prieszauszris „
Kaip įgyti pin|gus ir turtų 
Girtybė
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

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

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

, Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių, ssvonclų ir dl. 
tižiosios nedėlios, 
Tiesos Žodžei, 
Fillotea arba kelias | maldingų gyvenimų 
Pokilis Szventųjų ,, ,, ,,
Iszguldimas metiniu szwenczln

labai naudinga kningelė
Mokslas Rymo kataliku ,, ,,
Kas yra griekas T 
Nekaltybė
Vartai dangaus 
Pekla, arba amžinas
Arielka yra n tidal; su iliustracijomis
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 
Raktas | dangų ,, ,,
Didžioji nedėlla ,, ,,
Kaip Sumanijų nuSpakaj|ti ,,
Vadovas j dangų ,, ,,
Prisigatavojlmas ant smerczlo 
Draugija dėl duszių ,, 
Liettivlszkos mtszios ,,

Visokį Abrozėlial su maldelėmis po 5centus.-

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

pragaran

Utsystanuwik ant to geraj ,, ,, 50 et.
Witastr Kory ana historije iaa lajko persekiojimo 

Bažnycztos 8. per Deokleeljana 95 et.

Lenkiszkos kningos
maldų pargabentos isz užmarės.

Westcbniente duszy pobožnej, zbiėr nabože6stw 
I pleAni z przydanlein Drogi krzyžovvej, Gorzkich 
žali i psalmOw „ „ „ „ „ 1,50c.

Zloty Oltarz czyll zbiėr nabožefistw dla chrzel-
cian 1 katolik6w „ „ „ „ ,. 1,30 c.

Oitarzyk czyll zbiėr nabože6etwa dla inlodziežy 
katolicklej „ „ „ „ 70 c.

Wyborek naboZeftstwa dla mlodzležy katolicklej 
50 c.

Maly zloty oltarzyk dla pobožnych dzleci ka- 
tollckich ,, „ „ „ 45 cent.

Pajieszkojimai.
Pajieazkau savo draugo An

tano Dapkevicziaus, ir Mate 
uszo Szukevicziaus, kuris jau 
5 metai kaip Amerikoje ir 
kuris jau kaip girdėjau, ma
nęs jieazkojo per gazietas; jei
gu kas žino apie jį arba jis 
pate, meldžiu žinią dilti ant 
szio Adreso: Antanas G’zepo- 
nas 536 Northampton st. Wil
kes Barre Pa. arba į rėdystę.

“VIENYBE LIETUVNIKU”.

J. Armulaitis W. Va.
A. Achramavyczia Du Bern

J. Polobis Glenlyon
L. Dambrauckas Norwich
F. Pajaujis Coal Dale 
J. Dubauckas Cincinnati
V. Trakauckas „ 
A. Ažukas S. Boston 
S. Kaeris liauna 
J. Puceta Catskill 
V. Paczkauckas Waterbury 
A. Jaukautskas Plymouth 
V. Kalinauckas Plymouth

11,00 

„2,00 

„1,00 

„1,00 

„1,00 

„1,00 

„2,00 

„1,00 

„1,00 

„1 ,oo 

„2,00 

„1,00 

„1 ,oo 

»1,OO

Aukso Altorius, arba Szaltinls danglszkn skar- 
bu 2.00 iki 3 00.
Garbe Diewuj ant auksztybės ,, 
Balsas Balandėlės 1.23c.,
Kninga giesmių arba Kanticzkos 
150 Psalmn Dowldo karaliaus ant 

paveikslo kanticzkų 75c.
Fstoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vleszpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno įstatymo ,, ,, ,,
Gyvenimas Marijos „ „
Menuo 4zwencziausios Marijos Panos 
Sopulej Motynns Diewo ,, t ,, 
Evangelijos supnikeia apdarais 
G’ywenimaj Szwentuju, ant visų metų koži 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožnų dal| po ,, „ ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Lahrd ,, 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 
Tstoriszkos knįgos svietlszkos įtalpos 
Istorija Lietuvos ,, ,, ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių istorija 10c.

Į Aplinkrasztis kun. Petravycziaus | Vilniaus 
džlakonyatės kuningus 1870 m. „ 5c.

Už kų mes lenkams turime būti dėkingi arba 
nedėkingi, graži kn(giitė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais n& pat 

krikszto Lietuvos
Į Žiponas-bel žiponė ,, ,,

Žirgas ir vaikas ,, ,,
Vytautas didis Lietuvos kun|gaiksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis ,, 

„Auszra” keturių metų puikiose apdaruse 
po $1.25 kninga, visas perkant 

Knįgos poetiszkos.
Senkaus Jurgis ,, ,,
Vltollorauda, puikus poetnatas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knjgos 
D’inelalczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvyniszkos giesmės — —
Jdkaunos dainos ,, ,,

, Naujos dainos ,, ,,
Birutės dainos ,, ,,

’ Tėvynainių giesmės ,, ,,
, Pirmutinis degtinės varytojas pulki komedija 5c.

Ponas Ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 
’ paraszyta Aleksandro Gužuczio,

„ ,, •!•»».
1.50c. ir 2.00c.

15c. 
25c. 
20c. 
30c. 
20c. 

1,00c.
nos

05c.
10c.
40C.

40c 
20c. 
30c 
10c.

4.0OC.

15C.

1.25c.
10C.
10c.

Musų spaustuvėje iszeina dvasisz- 
kas katalikiszkas laikrasztis
„Valtis“,

kurį turėtų pasirūpinti kožnas katali-

Palangos Jnze, linkimi skaitymai „ 
Kas teisybė tai neinelas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo 
Pajud(kime vyrai žemų, puiki apysaka 

paraižyta patrljotiszkoje dvasėje pagal 
vengriszkų pono A. isz B. autoriaus 
knjgutės „Kas teisybė tai ne melas

Pasaka apo Szaltabuzius (j&kinga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis „ „ ,,
Vaiką knlngelė „ „

5c. 
10c. 
10c. 
•10c.

15c.

20c.

1,5c.

15 c.
5.

20c.
15C.
15C.

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

15c.
5c;

15c.
40c.
40c.

10C

zocwos s pa us tu kės.

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1058, 
pas Rov. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztiija I loo.

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

gaunama už 1,50c 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Zemalczių 
paraszyta* Slmanp Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, ,, 1,00.
Europos istorija su žlainlapials ,, 50 et
.ietuvis/.kos Dainos isz visur surinktos 200c 
'asakojiinas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žetnaiczių Motiejus Valanczlatiskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apteka Diewo ,, ,, ,, ,,
Aukso Verszls, labai puiki drama ,, 
Boleslawas arba antra dalis Gnnowefos 
Du pnjkiH apraszvmaj apie nedorybę 

žydo ir piktų augynimų wajku Ji,00.
Eglė, ž i'czių k ir iIl Miė ir Isz-rlovlmas Kauno 

pilies 13*1! m., du puikus dramatal 
paraižyti Aleksandro Gužuczio, 

llistorljs gražios K itrukos ir jos visokį 
,, ,, ,, atsitikimai

ifistorlje apie gražų Magelonų, dukterį karaliaus 
isz Neapolio ir apie Petrų kareiv| 40c.

Illstorlje isz laiko Francuzkos
,, ,, vainos Afrikoj’ 30c.

Isz po budelio kalavijo ir Kajimas, dvi puikios 
apysakos, ant lietuvlszko perdėjo V. Stag. 40c. 
istorija Septynių Mokintojų )

,, „ ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Miloųiaivskls — — 80c.
Juozapas Koniuszswskis, arba kankinimas

Unijotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Konstitucija dėl darblnjkų — 10c.
Namelis pustelnjko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hiatorije isz lajko 

80 et.

I 
1

25 et. 
20 et. 

1,00 et. 
$1,00.
20 et. 
Met.

25c.

10c.

40 et. 
•1,00

,, ,, ponawojimo Nerono
Pujkus apraszymaj tikru atsytiklmu isz 

,, ,, czesu wajnos 1853 metu
Prawadnlkas angelskos kalbos neabdar.

„ „ „ abdarytas >1,25.
Pujkus apraszymas apie Lletuvų „ |l,oo. 
Rinalda Rinaldlnas „ „ ,, >1,50 et. 
Senowes apraszymas apie Duktery

„ „ Filypo Karejwlo 50 et.
Sumyszymas arba bajine tūry dydelės akis 
l'ykra tejsybe isz Suwalku gubernijos 
Szwiesa Diewo ,, „ „ „
Tltkus Persą Karalius, ,, h

15 et.
05 et.
26 et.

PIRMUTINE
TJŽIEIGkA- 

<161 lietuvininkų pas 
SILVESTRĄ PAUKSZTĮ

Edwardsville, Pa.

Jeigu sziezia atke
liausi,

Tai pas Pauksztį vi
ską gausi.

Arielkų visokių, alaus gar 
daus, vyno cigarų ir t. t.

Ateik broli pamatyti,
Ir to visko pabandyti.

Kas nori gero tavoro gauti ir ska
naus gėrymo ragauti, togu atsilanko

Joną Žukaucką

Juzo Miliauvko,
Szaltas alus, skanus gėryinai, gar

dus, cigarai. Smagi vieta dėl užei
gos. Praszau brolius atsilankyti 
pas manę.

Jūzas Miliauckas,
. M Ali ANO Y CITY.




