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Į šių savo reikalu.

Nemažai prisideda prie su
trukdymo „Susiv.“ reikalų ir 
ta aplinkybė, jog tarpe paežių 
lietuvių atsiranda toki, kurie 
ar tai isz priežasties asabisz- 
kos neapykantos, ar partijisz- 
kų. siekių atkalbinėja visaip 
kaip žmones nū jo (t. y. „Su
siv.“).

Abelnai imant „Susiv.“ szį
met didelį žingsnį žengė pir
myn. Sąnarių, palei skaitlių, 
tūm tarpu yra daug daugiau 

Susiv.“ I kaip pernai. Szįmet galime 
atsidusti, jog musų tarpe jau 

kuriame nebutu paminavota nėra veidmainių. J. A. 
apie reikalingumą dėl musų ---------- - — —11
vienybės; kitam gal ir jū- T t • x 
kingai iszrodė toks pasielgi- 18Z LietuVOS.
mas josios („Vien.“),- bet pri- — Suvalkų rėdyba. Perei- 
alkiausius balsams isz visų tą panedėlį (2 d. Rugsėjo) 
szalių nū musų brolių su prasidėjo Senapilės gimnazi- 
džiaugsmu patiri, kad tie žo- joje ekzaminai tų, kurie nori 
džiai nenuėjo ant vėjo; nėsa nė- naujai įstoti į gimnaziją, 
ra tokio musų brolių apgyvento Liūdni dalykai: konkurentų vi- 
miestelio, kur neatrastu tn mik sai mažai, ne tai kaip priesz de- 
Žiausei nors kelių pritarenezių szimtį ar penkioliką metų, ka- 
„Susivienyjimui“ ir jo nau- da į vieną pirmą kliasą norė- 
dingumą bei reikalingumą davo įsispriausti kelios deszim 
pripažįstanezių. > Teisybė, mes tys vaikiszc^ių. Liūdniausias 
lietuviai; turime tokią įpaty- dalykas, kad ukinįkų-lietuvių 
bę, jog norėti ir įvykdįti ką vaikų szįmet beveik visai ne- 
pas mus yra gana da tolimu matyti klabinant gimnazijos 
viens nū-kito, koliai mes pri- duris. Į gimnaziją stengiasi 
si rengiame prie ko, tai 
reikia dar lukterti, 
jau prie ko pridėję 
ūliai laikomės to. I uždaro

Apart to musų prigimto, jei nįkų vaikams.

Piwmii, Pi, 21 J. Mi
Nevienas gal matydamas, 

jog iki sziol dar neperdaug 
sąnarių teturi „Susivienyji- 
mas“, pamislys jog dar ir da
bar musų broliaii . gerai nesu
pranta tvirtos vienybės reika- 

J lingumo, kad taip pamaži di* 
dina „Susivienyjimo“ sąnarių 

1 skaitlių. Bet,/ prisiklausius 
sznekomis musų brolių įvairio
se vietose, kitokį persiliudy- 
jimą įgyji. Teisybė daug ra- | 

szė ,?Vienybė“ apie „!_
nebuvo, gali sakyti, numerio, |

koliai mes pri- duris.
gana įstoti tik vieni miesczionių 

bet sykį vaikai — lenkai ir maskoliai, 
rankas, Blogi metai ir pigumas javų 

gimnazijos duris ūki- 
Nemažai jūs 

taip tarsiu, neparangumo pri-įgąsdina ir internatas su savo 
sideda daug jau mažesnių, jau brangumu. . Atsiranda tokių,

> kurios kad norėdami leisti sunt| į 
v.“, bet gimnaziją, veža jį į Liepojų ar 
reikalus, kur kitur, kad tik iszleisti Se- 

nors jau pa- napilės internato, perskaudaus 
tarpe musų brolių, ukinįko kiszianiui.

trukdo ne tikt „Su 
ir kitus lietuvystės 
„Susiv.“ vardas 
garsėjo tarpe musų brolių, Iukinįko kiszianiui. Tokiu 
nors jau retam kampelyje ne- budu mažinasi skaitlius moky- 
iszgirstam apie jį sznekant, tinių Senapilės gimnazijos, o 
bet vis gi dar yra keletas žino- lietuviai joje pradeda visai 
nių, kurie mažai dar supranta nykti. O tūm tarpu dar taip 
visą ,,Susiv.“ dalykų stovį, jo- neseniai visą gimnaziją beveik 
jo uždūtę, siekius. Ir „Su- vieni ■ lietuviai buvo pripildę, 
ėiv.“ kaip ir kitos žmogiszkos Kaip sumažėjo skaitlius mo- 
institucijos turi tokį pat liki- kytinių Senapilės gimnazijos, 
iną, ir jam reikia gana dar galima isz to matyti, kad 1882 
palūkėti, kol lietuvys jį pri- metūse buvo dar truputį vir- 
į)ažįs už vieną isz reikalingiau-1 szaus per puszeszto szimto mo

kytinių, o dabar tik pustreczio 
szimto vos galima daskaityti. 
Ir ta maža skaitlinė da vis dy
la.,

Jau nū seniai yra kalbos, 
kad Senapilės gimnaziją nai- 
kįs. Apsilpsta ir vėl atgyja 
tos kalbos, bet visai niekad 
neisznyksta. Pernai jau net 
patys gimnazijos mokytojai 
buvo nusiminę ir gimnazija 
vos tik per plauką iszliko. 
Dabar vėl senosios kalbos at
gijo. Ir dideliai yra galimas 
daigtas, kad Senapilės gimna
zija isznyks. Patys gimnazi
jos direktoriai tartum laikosi 
politikos, kad sistematiszkai 
mažinant skaitlių mokytinių 
taip sumažįti, kad jau gimna
zija negalėtu iszsilaikyti, t. y. 
kad butu pripažįta už nereika
lingą. Sunku numanyti, ar 
taip tik rodosi, ar direktoriai 
isztiesų taip elgiasi, gavę kokį 
slaptą paliepimą isz augszto. 
Tik matyti, jog gimnazija 
nyksta, isz skaicziaus noriu- 
ežių įstoti kas metas vis ma
žiaus priima, nors atsakaneziai 
prisitaisiusių yra kur kas dau- 
giaus, neg kiek priima. Ir 
szįmet nors daug mažiaus sto
ja ant ekzaminų, bet jei visus 
atsakaneziai prisitaisius priim
tu, užtektu da gimnazijai mo
kytiniui

Kaip jau žinia, isz „augsz- 
cziaūsio paliepimo“ tie kurie 
įstoja į dvasiszką seminariją- 
vėliaus kaip pusę metų po at
sitraukimui isz gimnazijos, 
turi isznaujo iszdavinėti ekza- 
miną prie gimnazijos isz isto
rijos, geographijos ir gudisz- 
kos kalbos. Drauge su no- 
rineziais įstoti į gimnaziją, 
ekzaminavoja dabar ir tūs, 
kurie jau iszdavė ekzaminus 
į dvasiszkas seminarijas.

Seniai prajektavojamą ge
ležinkelį per Suvalkų rėdybą, 
regis tik ant galo pradės isz- 
tikrųjų daryti. Kadangi tai 
bus geležinkelis randavas -ir 
dėl kariūmeniszkų reikalų 
paskirtas, ir vesią jį ne ten, 
kur prekystei butu geriaus,

• bet į parubežį. Kalba, kad 
tasai geležinkėlis eisiąs nū 
Alytaus ant Simno, o Simne 
turėsiąs skirtis į dvi szakas: 
viena eis ant Suvalkų, o antra 
pro Senapilę ant Kybartų. 
Tiek yra tikrai žinia, kad in
žinieriai jau atvažiavę ir smai
go kelią tarp Alytaus ir Sim
no.

Javų ukinįkai szįmet dide
liai mažai susi valė. Branda, 
girdėjau, szįmet4 nepeiktina, 
bet vis gi isz mažo daug ne
bus. Bulvės vietomis prade
da puti, kur daugiaus prilijo 
o kur lytaus 
ten, nežinia 
kirmyti.

Labjausei 
su paszaru: 
dideliai mažai, 
visai nenuaugo, 
turėjo dvieilius dobilus ir ant- 
rūsy k želdino, tas nesiskun
džia, kad dobilų mažai turi. 
Lietus ir sziluma puikiai isz- 
augino antraeilius dobilus, net 
miela pažiūrėti. Rugius pra
dėjo visi sėti, kiti jau ir bai
gia barstyti. Turgus nekyla.

i 

nebuvo pervirez, 
dėlko, pradeda

svietas bėdavoja
sziaudų ir szieno

Dobilai tai p-g
Vienok kas

— 1890 metūse, 25 dieną 
Lapkriczio, buvo tai šanvaitės 
diena Utarnįkas. Tai man 
tikrai, kaip sziądien pamenu, 
kad tai Utarnįkas! Ba ir kur 
tav žmogus nepanįsi, kad tai 
buvo diena kokių retai esti, 
diena tarsi kokia paminklinė 
kada daugelis svieto buvo su- 
miszęs: vieni buvo pripildyti 
džiaugsmais, linksmybėmis, 
kiti — smutku, verksmais. 
Meldžiu paklausykite, o tūj 
jum papasasiu kaip tai buvo.

mybėmis daugelis žmonių bu
vo apimtu isz priežasties to, 
kad tasai Utarnįkas, buvo tai 
paskutiniu Utarnįku priesz 
Adventus — paskutine diena 
szlubu, nėsa pas muė nū seno
vės Utarnįkais szliubus žino- 
nės ten priima. Kaip žinoma 
su tais szliubais taip einasi, 
tai periszkados, tai apkalbas,
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tai taip visokios priežastis tan- 
kei jūs ardo, ir per tai atideda 
jūs vis ant tolesnio laiko, o 
daėjus paskutinėm dienom, 
tai jau nieko nežiūri, tik sku
binas kas kaip gyvas, kurio 
tiktai* užsakymai iszėjo, prie 
altoriaus, prie szliubo, idant 
saugok Dieve, nepasivėlūti, 
idant tiktai susiriszti rysziu 
neperskiremu, ba atidėjus ant 
toliau, taigai viskas skirti:' 
ar tai vienam gražesnė pasi
painioti, arba kitam bagotes- 
nė, arba vėlei pasakius, nevie
nam gal kitas aprinktąją pa
vilioti. Tatgi paskutiniam 
tokiam Utarnįke priesz Ad
ventus ar priesz Užgavėnes, 
daugiausei visur esti linksmu- 
kių (veselijų). Taigi ir tą 
dieną, apie kurią szneku buvo 
jų: be skaitliaus — be galo! 
Kur tik neklausei, ten links- 
mukė, ten žmonės tik szoko, 
tik daunavo, tik linksminosi 
ir isz tos tai priežasties, kaip 110 varsnų vienas nū kito, 
sakiau, daugelis buvo pripil
dytų: džiaugsmų bei linksmy
bėmis.

Isz kitos pusės, taip buvo. 
Su lig tam vakarui priesz tą 
dieną, kurį vakarą vadina Su- 
batvakariu*), nors jau buvo 
rudens gana geras laikas, bet 
oras buvo gana gražus — szil- 
tas. Saulutė kaip kokią die
ną szildė kaip apie Mikolines, 
tarsi kaip kada ji po žemę 
raieziojosi. Ir žmonės jau bu- Į trobos visos geros naujintėlės, 
vo pradėję klegėti, kad nebu- namūse vėleik nieko netruks- 
sę žiemos. Ale tą naktį da ta, • skolų nėra, 
isz vakaro, kaip nepagriebs 
staiga szaltis, kaip nepagriebs 
snigti, o sziauris vėjas pro są
sparas namų-cypti, tai žmogui | 
lig tam laikui pripratusiam 
prie gražaus szilto oro, rodėsi 
kad prancuzmeczio laikas atė-

*) Kitados mat szliubus imdavo 
N©daliomis, o linksmukės prasidė
davo Subatos vakarais, ir dėlto Su- 
batvakariai nū to laiko pasiliko, nė- 
sa rinkdamiesi į linksmukės Subatos 
vakare, sakydavo: „einam į Subat- 
vakarin“. Dabar szliubus imant 
L'tarnįkais, tos linksmukės prasideda 
panedėlį vakarais, ale tą vakarą, va
dina senovės budu „Subatvakariu“.

jo! Ale užtiesą taip ir buvo. 
Daugelis jaunų vaikinų ir 
m ergai ežių įszi lūšių per naktį 
nū szokių nū virytinės, neat- 
bonanezių ant to bjauraus 
oro, o įsirengusį į pulką ve- 
selnįku, važiūjant į szliubą 
perszalo, isz ko daugelis kele
tą sanvaiezių persirgo, dauge
lis nūszalo ausų nosų, o dau
gelis, lig tų prancūzų, persza- 
lusių, ir į kapus nukeliavo. 
Ir isz tos tai priežasties, dau
gelis buvo pripildytais: smut- 
įku bei verksmais. Toje tai. 
minėtoje dienoje, tarpo dau
gelių, imanezių szliubą, ėmė 
taipgi ir Mikas Korenauc- 
kas, ukinįkas isz kaimo Kim- 
szų, su jauna, gražia jūdbruve 
mergele, Marijona Karaliūte, 
isz.,‘kaimo Janaukos, abudu 
Janavo valscziaus, Kalvarijos 
pavieto. Namai tūdviejų 
jaunikaiezių, tai galima sakyti, 
kaip namas su namu, kokia

>

Jūdu užaugo, galima sakyti, 
veik krūvoje, lyg vieno tėvo 
vaikucziai vienas kitą pažino
jo isz pat jaunų savo dienelių 
nū pat kūdikystės. Kožnas 
tada tvirtino, kad tokia pora 
suėjusi į porą, gedi gražiai su
tikime gyventi ir valią Dievo 
priderancziai pildyti, 
rodos ir reikėjo būti, 
jaunąjį namelis nors ir neper 
didelis, lauko apie 40 margų,

Taip
Pas

viskas ką isz- 
mokeszczio dviem broliam 
jaunesniem ir tai neperdaugel, 
žodžių sakant, tiktai gyventi, 
tiktai rūpintis apie ateinantį 
laiką tiktai Dievą garbinti. 
Prie to vėlei, vaikinas nekok- 
saPszvistunas, karezemas ne
lankantis, žodžiu sakant: vai
kinas kaipo ukinįkas ant savo 
vietos; kaip prigul kožnam pa- 
doram lietuviui savę laikytis. 
Jaunoji, taipgi ne biednų tėvų 
mergaitė, nors ant linksmukės 
ir nesuteko pinįgėlių ką buvo 
prižadėję dilti, ale prižadėjimą 
savo užtikrino ant raszto, isz-

riutei to nepadarius, su lig 
sziūlaik netiktai ką nesugrįžo 
pas.vyrą, ale pereitą vasarą 
iszsibaldė į Ameriką. Ąle 
ko? gal antrą szliubą su ko
kiu palaidunu paimti, o gal 
pagal Dievo valą, vargo pa
matyti! //

Meldžiami szitąjį laiszką, 
nors ir menkos vertės, bet pa- 
talpįti savo laikrasztyje kuni
gėliam dėl žinios, idant kar
tais anoji iszdykėlė antrą kar
tą prie szliubo neprisitaikytu, 
žmonėm dėl žinios, idant žino
tu isz kokių raszkažių vūdegą 
pakėlus atsibaldė pas j ū mi į 
Ameriką, o jai ant sarmatos, 
idant pametus vėjus gaudyti, 
grįžtu atgalios ir perprasaius 
vyrą savo priderancziai pagal 
Dievo prisakymą pradėtu ves
ti gyvenimą savo.

Taip! Mariute, taip. Tavo 
tavorszka, Zubrų Matulėvy- 
cziutė, per kėlės dienas, ant 
kelių atsiklaupus su aszarom

dūto pas rajantą, kraitį parsi
vežė taipgi nemažą, per ką 
turtą jaunojo dar padidino. 
Ir svecziai linksmukę pabaigę, 
jaunūsius palaiminę iszva- 
žinėjo kožnas sav namon. |

SuĮaukus pavasario, kada 
visiem ir isz pomietės iszėjo 
artoji Mikuczio su Mariute 
linksmukė, ir jų gyvenimas, 
nekuriūs isz kaimynų ir dauge
lį isz anų sveczių linksmukės, 
džiakonas Kalvarijos* kvieczia 
pas savę ant kokių tyrinėji
mų.

Pas Džiakoną susirinkę visi 
dažinojo, kad tai likosi su- 
szaukti dėl tyrinėjimo pagal 
pad ū tą Mariutės praszymą
pas vyskupą, idant jūdu at
skirtu, kad ji negalint su jūm 
gyventi, kad Mikutis ją už- 
musztinai musząs. Paszauk- 
tas Mikutis su aszaromis pa
sakoja, kad josios niekada ne- 
muszęs, kad visada ją meilei 
sznekinęs, ale kad ji isz tos 
paezios dienos po szliubui Iperpraszė vyrą savo už tokius 
pradėjo nū jo viską vogti, pas pat darbus kaip ir tavo, vargo 
savo tėvus viską gabenti, kad prispausta neiszmano jau da- 
su jūm suvisu negyvenanti, bar kokiu labu vyrui savo ge- 
kad jai rados pilnos kasos ant rintis ir jo skausmus szirdies, 
esanezios kokių bjaurybių isz tokių pat priežaszczių už- 
pripildytos, kad suvis, be jo- dūtus, dildyti. Taip sulauksi 
kios priežasties jo nenorint Mariute ir tu to, kada vargas 
nepažinti. prislėgs, kada ranka Dievo

Liudytojai .tą patį pripaži- dalypstės. ,
no, kad muszant ją niekas ne- A. Svirplys.
matė, ale kad viską neszanti ----- -------------
isz namų paties, tai nekartą — Vilniaus ridyba. Lie- 
yra maeziusių, ir visi nutarė, tuvystė Vylniaus rėdyboje 
kad isz jo pusės jokios kaltės pradeda dar tik tūm apsi- 
niekas nemato, tiktai kad ji reikszti, kad bažnyczioge Be
esant pati kalta netiktai svieto tuviszka kalba pradeda iszvy- 
akyse savo pasielgimais, ale ir ti lenkiszką ten kur parapijo- 
Dievo. 1 nys yra lietuviai, ir paskui

Per tai žinomas dalykas at- tūm, kad lietuviszkos malda- 
skyrimo nū vyskupo negavo, knįgės ima viražų ant lėrikisz- 
Visi tikėjosi, kad ateis į protą, kų maldaknįgių tarp lietuvių, 
kad pataisįs savo gyvenimą, Svietiszko įturio knįguczių 
visi da pridurdami, kad obū- dar dideliai mažai czionais 
lys netoli suvis yra pūlęs nū patenka, iszdalies gal dėlto, 
obelies, nė8a ir jos motka taip kad Prūsų rubėžius pertoli? 
dariusi. Bet jos motkai, mat Yra tokios parapijos, kaip 
dievobaimingiem jps tėvu- Nedzingės, Alovės ir kitos, 
ežiam už tokiūs darbus pas- kur vargu nors viena knįgutė 
turgelį gerai atkartojus, apri- svietiszko įturio dasigavo. Ir 
mo pas savo prisieka, ba Ma-1lietuviszkos maldaknįgės isz-
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Seniai daug gryniaus kalba, 
Pertai nedy- 

, kad iszpradžių nelabai

pradžių sunkiai platinosi, nės 
ozionyksztė lietuviszka kalba 
sziek-tiek skiriasi nū lietu- 
viąąkos knįgų kalbos. Nors 
lietusiai lenkiszkose malda- 
knįgė&e dar mažiaus suprasda
vo, kaip lietuviszkose, bet pa
pratimas daug varydavo: ve
lyk priprastoje lenkiszkoję 
knįgoje nesuprasti deszimtį 
žodžių, nekaip naujai siūlo
moje lietuviszkoje rasti vįeną 
nepažįstamą žodį. Juk nesu
prantami lenkiszki žodžiai isz 
papratimo tariasi mechanisz- 
kai, o rastas nors vienas žode 
lis nesuprantamas naujoje lie
tuviszkoje knįgoje priverczia I kitaip sakant, kaip: 
pasimislyti, ką jis reiszkia. mųdlitva, rozas ir t. t. sunku 
O yra žinia, kaip nesmagus iszsyk suprasti, radus žodžius: 
daigtas yra tūliems žmonėms | „skaityti, malda, sykis ir t. t. 
mąstymas.

Kad parodyti, kokia ežio-1 neg jauniejie. 
nais lietuviszka kalba, pride- vai 
du czionais trumpą dainutę, godžiai metėsi prie lietuviszkų 
užraszyt^Merkinės parapijoje: maldaknįgių.
Szių naktelį per naktelį, 
Asz miegelio nemiegojau,

Asz miegelio nemiegojau, 
Už skomeliu persėdėjau.

Už skomeliu persėdėjau, 
Ant rankelių perry mojau.

Ant rankelių perrimojau, 
i Su berneliu perkalbėjau.

berneli, ne brolali!
Ar daug tavo giminėlės?

Ar daug tavo giminėlės, 
Ar daug brolių, seserėlių?

Ar daug brolių seserėlių, 
Ar daug man reiks dovanėlių?

Ar daug man reiks dovanėlių 
Plonų drobių, abrusėlių?

Oi mergeia, ne sesela, 
Nedaug mano giminėlės,

Nedaug mano giminėlės,
Nedaug tav reiks dovanėlių.

Nedaug tav reiks dovanėlių, 
Plonų drobių abrusėlių:

Slauna mano giminėlė, 
Ir be tavo dovanėlių.

. Oi mergela, ne sesela, 
Oi kur laisim szivų žirgų?

Laisira žirgų rūtų daržan, 
Tegul ėda žalių rūtų. j 

Ne teb szkada man rūteles, 
Oiktei szkada dziemedėlio...

Kaip matyt isz szios dainų- 
tės, czionyks'/Jė kalbą pėral

taip labai skirtinga nū lietu- da tarpu dviejų kalnų ant 
viszkos knįgos. Jei tariasi 
daug kitaip, tai užtaigi skai
tant rasztą nepažymus taip 
daug tas skirtumas. Bet vis
gi reikia sziek tiek įprasti, 
ypacz menkai mokancziam 
skaityti, kad nebūtu taip sun
ku suprasti. Paskui dar vėl 
reikia ne užmirszti, kad ežio- 
nyksztė kalba pilna visokių 
barbarizmų. Vietomis gali 
sakyti tik pusė lietuviszkų žo
džių liko, tiek daug prikai- 
sziota lenkiszkų ir maskolisz- 
kų. Žmogui, kursai kitaip 
nesako ir 4itus negirdi 

czitoc,

kraszto upės, nekaipo sakyda
mas: „dabar manęs nieks ne- 
bekars, nės neb‘suvoks, o jei 
ir atras, tai ne toli upė, asz 
geriau lysių į vandenį ir taip 
sav myrį atrasiu, nės geriau 
yra vandenyj4 prigerti (nu-

Bet toliaus 
įpratę giriasi, kad lietuviszkai 
vis-gi daugiaus supranta, kaip 
pirmiaus lenkiszkai suprasda
vo. Lietuviszkos maldaknį 
gės dar tūm yra naudingos, 
kad jau ir dabar iszvyjo isz 
kalbos daug polionizmų ir ru- 
sicizmų. Pradėję mfelstis isz 
lietuviszkų knįgų, meta ir to
kius žodžius, kaip „modlitva“ 
ir t. t. Abelnai kalba tarp 
žmonių eina grynyn.

V. Stagaras.

į — Kartina Telszių apskri- 
czio. Gražus tai miestelis ta 
Kartina. Ji stovi tarp dviejų 
augsztų skardžių (kalnų), kai
po kokiame katile, ant kran
tų upės Minijos. Kokiu tai 

Įdyvinu budu pramonė to 
miestelio sutarė ir turi isto- 
riszką gentystę ir sąryszį su 
vieta, kur jis yra pastatyta^. 
Juk vagies tikt kepurė ant 
galvos tedega, sako amžių am
žiais aptrintas priežodis. 
Taip pat ir ,,Kartinos mieste
lis“, t. y. kurį iszpūla ir ver
tas yra pakarti, kaipo nujaus
damas savo kaltybę ir savo

būti pakabintu, visų regimu 
ir visų iszj ūkiamu“. Dabar 
gi atsiranda klausymas, už ką 
ir kaip jis bis kartuves sav 
užpelnė, ar už neteisybes, ne
dorybes, ar už teisybę ir ne
kaltai? Nėra jis, „kartinas“
- vertas pakorimo už neteisin
gumus ir suktybes, nės karti
niecziai yra tai tikri žemaiczei
- darbinįkai, dorus, isz min
ti n gis artymą, užvis sveczius 
dailei priimanti ir mylinti, bet 
jis yra kartas žydų, tų siurbė
lių musų vargszų žmonelių, ir 
gudų ir už pakartiną nū abie
jų vadintas ir apgarsintas, t. 
y. kartas yra už teisybę!] 
Koks tai gražus ir malonus 
vardas to miestelio ir kaip jis 
aiszkiai iszrodo visą jos var
gingą padėjimą, begalinius
prispaudimus, neteisybes žydų, iszliko, nepaliko jų pakarti, 
užvis maskolių. . Žingeidinga žinoti, kokiu tai

Visu pirmu pasirįžę esame budu, nės retas kas isz rankų 
iszrddyti visą kariavimą su žydų te iszsisuka. O tai per 
nelabomis žydų iszgamomis, tai, kad tenai tautiszkas kru- 
ir kaip narsus, turinti ir pri
silaikanti savo tiesų kartinie
cziai maž ne paliko žydų pa
karti ir kaip nū jų apsigynė. 
Kitą kartą Kartinos miestelis
buvo užgyventas vienų grynųIgiau už aplinkinius savo bro- 
žemaiczių - ukinįkų, kurie tu- liūs apszviestesni, isz antro gi 
rėdami kiekvienas savo ūkę, atžvilgio daugiau nekaip kiti 
dailei su visa savo szeimyna 
isz žemės mito (maistą aptu
rėdavo). Kada per Dievo da- 
leidimą sudegė to miesto baž
nytėlė, jo gyventojai ir para- 
pijonys santaikoje gyvenda
mi suvienytomis spėkomis ėmė 
dirbti ir statyti naują ir gra
žesnę. Dievas jų rankų dar
bus palaimino. Szitai už ke- 
letos metų stojosi puikus Die
vo namai, daili medinė neaug- 
szta bažnytėlė raudonai male-I 

paskyrimą ant pakorimo, len- vota (dažyta), kuri ir da- 1

bar testo vi, žibėdama, kaipo 
kvietkelis antaszarų pakalnės; 
boksztas jos, kaipo pirsztas, 
rodo į dangų, tą szaltinį isz 
kur mes nuvarginti ir netei- 

Isingai persekiojami galime 
semti viltį geresnio atmaino 
gyvenimo ežia ir po smerczio. 
Parapija turėdavo gerus ku- 
nįgus, kurie kaip įmanydami 
rūpinosi apie dvasiszką gerą 
savo parapijonų, o užvis sten
gėsi, idant degtinė nėjokios 

[prietalpos prie jų neturėtu. 
Bet tas szilimosi kunįgų iszė
jo per nieką. Jau daug de- 
szimtų metų praslinko kaip į 
Kartiną įviso žydų, dabar jie 
užėmė mažne pusę miesto. 
Prapūlė jaunos Kartinieczių 
dienos, nės atsileido ant savo 
sprando tas pekliszkas siubė- 
les, kurios isz visų kūno gyslų 
vienkart savo prakeiktomis 
suktybėmis ir apgaulėmis siur
bia žmonių paskutinį laszą . 
kraujo; jau niekam\nederia \ 
žmonių patarle: „Kas Karti
noj4 negyventi, kad žydų nė
ra“. Dievo apveizdas karti
nieczių neapleido: jie nū žydų

tėjimas atrado dėl savę geres
nę dirvą, idant tenai giliaus 
savo szaknis įleistu ir laimin
gus savo vaisius iszdūtu. • 
Kartiniecziai visupirmu dau-

I užsiima raszliava lietuviszka 
ir skaitymu lietuviszkų knįgų 
bei laikraszczių. Tas tai skai
tymas ir užsiėmimas lietuvisz
ka raszliava ir dėl jų vienįte- 
liu įrankiu, kuriū jie nū pik
tos žyd ii veislės mokėjo atsi
ginti, n ės laikraszcziūse kū- 
tankiausei yra patalpinti pa
rodymai ir pamokinimai, ko
kiais pragumais (spasabais) 
reikia nū jų atsiginti 
gali ir be jų dailei 
Szitai sziose dienose

ir kaip 
gyventi, 
atsirado



464 Vienybe
isz kartinieczių su tokiu lai
mingu protu, jog sugebėję, 
kaip reikia laikraszcziūse pa
dėtas parodas sekti ir pasi
naudoti isz jų, o tais įkūrėjais 
naujos gadynės - liūsybės nū 
tydų buvo du nelabai turtin
gu vyru: nekuria Tilvikas ir 
Mazremas, pirmas isz jų uždė
jo miestelyje kromą savo ir 
per tai daugiaus kaip pusę 
pelno nū Kartinos krominįkų 
atėmė; antras gi Mažrimas į- 
steigė karczemą, kur szinkūja 
ir iszdūda vtsokius gėrymus - 
dektinę alų ir 1.1. Tokiu bu- 
du žydai karczemnįkai dau
giau kaip pusę pelno nustojo, 
nės didesnė dalis žmonių eina 
pasigerti tenai, bet ne prie žy
dų, nės jų kambariai visūmet 
yra bjaurus ir apleisti, pyra
gai neczysti, su bjaurinti ir t. t. 
Žinoma pekliszka žydų gudry
bė ir siutimas iszrodo deszim* 
timis visokių pragumų, idant 
žeraaiczius nū tokio užmislo 
atitraukti. Žemaicziai perga
lėjo. Žydai badu stimpa.

Žydai regėdami, jog yra 
iemaiczių pergalėti, nevieną 
gali būti kartą, susiėję į vieną 
raistą (būrį, pulką), suszuko 
ant to nelaimingo miestelio: 
,,kartina, kartina!“, kaip 
priesz dviejų tukstanczių me
tų rėkė ant Iszganytojaus, jų 
pergalėtojo, Piloto rotužėje 
„nukryžiavok, nukryžiavok!“ 
vienok kaip tenai prie Piloto 
negalėjo savo valdžią be Pilo
to daleidimo musų Vieszpa- 
ežiui nieko pikto padaryti nei 
ant smerezio paskirti, taip ir 
su tū miesteliu, nors jį žydai 
ir vadina „pakartinu“, bet be 
prisileidimo ir/ pasidavimo pa
ežių žmonių negalėjo būti pa
kartas, pražudytas. Kitaip 
yra su staeziatikiais gudais, nės 
jie jeigu ką vadina „pakarti
nu“ ir nori pakarti, tai ir pa
kars. Ak baisus pakorimas! 
szimtą kartų genaus but žydų 
pakartam, nei gudų, nės jie 
stengiasi įszplėszti nū žmogaus 
neturtus, bet visą tą, kas yra 
dėl žmogaus brangesnio: liū- 

sybę, tikėjimą kalbą ir visas 
augsztesnes dvasios pajiegas. 
Ak baisus neiszpasakytai tie 
karėjai, prapuldytoj ai to 
brangio musų užkampio. Prie 
jų tai ne atrasi nei kibirksz- 
tėlės to dieviszko žiburio 
szventos teisybės: sziaurinės 
mat audros /užgesino tą szven- 
tą teisybės kibirksztėlę ir bai
sus speigai ir szalcziai atauszi- 
no jų szirdį, iszginė isz to mei
lės sosto visus žmogiszkus 
jausmus ir storais nejausmin- 
gumo Hadais jų duszias apka
lė! Kas nū jų gali laukti tei
sybės ir pasigailėjimo?

Szitai tie nelabi karėjai pa
tempė į kartuves tą nelaimin
gą Kartiną, tą Kartiną, kuri 
nū žydų taip laimingai atsi
ginti mokėjo! Ak lietuviai 
supraskite ant galo, kas tai 
per paukszcziai yra tie mas
koliai, skaitykite laikraszczius, 
nės tenai atrasite, kokias į- 
tencijas turi gudai, kaip nil jų 
kartuvių iszlikti! Prisižiūrė
kime dabar, kaip ta nelai
minga silvertė į gudų nagus 
pakliuvo. Yra sakoma, jog 
isz kibirksztėlės gaisras prasi
deda. Ir tai yra tiesa. Visu 
pirmu gudai, tiesą sakant, 
daug nenorėjo: tiktai iszdavė 
paliepimą, idant „Sielskoi“ 
kertyje pastatytu „ikonų“ 
Božej Matwi. Vyrai valsczio- 
nys nūpirmo labai spyrėsi ir 
ne isz atstu „ikonos“ į 
sielskos kertę statyti neprisi
leido. Atvažiavo kelis kartus 
„posrednįkas“, vagszus labai 
įtampė ir įakėjo, ir ant galų 
galo gavo daleisti „ustupyti“, 
nors per nenorą. Privertus 
kartinieczius, idant į savo 
sielskos kertę maskolių ,,bo- 
gą“ įstumtu, prakeikta sta- 
cziatikių gudrybė iszmislijo 
isz to žmonių prisileidimo pa
sinaudoti, nės „įleisk velnę į 
bažnyczią, lips ir ant alto
riaus“.

Ir szitai ateina nū posrednį- 
ko „rasporiaženije“, idant 
Kartinos valscziaus vyrai dirb
tu naują sielską, žinoma su

„kertiniu ruskių bogu“, ir 
idant dėl pagadinimo aptem- 
dymo jaunūmenės pastatytu 
„mokslavietę — narodnuju 
szkolu“. Tada žmonės supra
to negudrei padarę, kad nū 
pat pradžios gaisro negesino 
ir prižadėjo, idnat daugiaus 
jam plėsties nedaleis. Mažaį 
musų kraszte tebuvo tokių at
sitikimų, idant žmonės su to 
kiu drąsumu gudų nelabiems 
ir kvailiems iszmislams prie- 
szintus. Daug kartų posred
nįkas varinėjo valsczionis į 
sielską ir visokiais budais ir 
pragumais vertė jūs prie pa
statymo sielskos naujos ir na- 
rodnos iszkalos, bet nieko ne
laimėjo ir kiekvieną kartina- 
mon pargrįždavo, kaip musę 
kandęs. Tada tikras sūnūs 
tamsios ir neteisingos sziaurės, 
nelabas posrednįkas užmanė 
kitokį būdą, idant valsczių 
prie to priversti. Numany
damas, kad viso valscziaus ne
perkalbės, liepė, idant tikt 
vieni valscziaus „vibornieje“ 
paszaukus į sielską be „jovy- 
tumės“, idant jūs visokiai^ 
baidymais, perkalbinėjimais 
prie „susiglasijimo“ priversti. 
Vienok Kartiniecziai vyrai, 
ne bobos: moka, kaip su vel
niu „obūliauti“, jie iszrinko 
nebaimingus neliurbius vyrus 
ir pasakė jiem, idant be viso 
valscziaus daleidimo nieko ne
dirbti. Szie taip ir padarė: 
posrednįkui paklausus, ar no
ri valsczius naujos sielskos ir 
narodnosios iszkalos, kaip su 
kirviu kirto „ne ir ne“. Ant 
galo vyrai prisiima padirbti 
naują sielską; bet posrednįkas 
netaip sielskos naujos geidžia, 
kaip „ucziliszczės dėlto „ne- 
sosiglasija“ ir pasakė vyrams, 
kad statyti, tad viską vienkart 
statyti. Vyrai apie„ucziliszcze“ 
nenori ir klausyti, nės jiems ir 
„burlioką uczytelį“ reiks mai
tinti ir ant užlaikymo „uczi
liszczės“ dėti kasztus be jo
kios naudos, dėlto kad „uezi- 
telis“ pats nemokėdamas pri
gimtos vaikų kalbos negali

nei maskoliszkak kalbėti isz- 
mokyti, ne tikt kokitįą kitas, 
mandrybes, bet tikt vaikus 
paikina, gadina ir į ruskius 
verezia. Tada įtūžęs ir įbin-, 
gęs pasrednįkas iszdūda „uka- 
zą“, idant visas valsczius Kar
tinos nū szio laiko rinktumės 
į svetimą sielską Darbėnų dėl 
menkiausio intereso ir už 
kiekvieną nepribuvimą uždėjo 
didę bausmę. Tada vyrai at
meta savo „starsziną“, kaipo 
jau nereikalingą ir eina į sve
timą sielską. Valscziui star
sziną atmetus, posrednįkas su
sizgribo, nės jis negali savo 
valdžia dviejų valsczių į vieną 
suleisti, dėlto tai pradėjo isz- 
radinėti szimtais visokių inte
resų paeziame khrsztamėje 
(karsztamjame) ^darbymetyje, 
idanį kūtankųuisei žiūpnes va- ' 
rinėti, varginti nū darbo ati
traukti ir pinįgus nū nepribu- 
nanezių lupti. . Žmonės žino
ma tokiame padėjime ilgai tri- 
voti negalėjo, nės kas gali 
stengti dėl mažiausio intereso 
darbo laike bepradėm važinė
tis per szeszias mylias. Jau 
vyrai vieną kartą priminė pos- 
rednįkui, ar negeriau butu 
„pasigadyti“, to jis jau senei 
nagus iszskėtęs laukė ir pradė
jo jau su geru maldauti, idant 
nebutu toki „upornyje“ ir 
prižadėjo isz karaiiszko iždo 
gauti Jam reikalui apie tūks
tantį rublių, o patys paikiejie 
nesuprato, kad posrednįkas 
geradejas jų paežių pinįgus, 
kuriūs už bausmes surinko ’ 
prižada dūti. Ant galo vale- 
czionys, lyg kailio perėsti pri- - 
siėmė statyte sielską ir uezi- 
liszczę, bet taktai su ta iszlyga, 
idant jiems luitu daleista staty
ti pačiame mieste Kartinos. 
Posrednįkas kaip įmanydamas 
„žyczyje“, idant geriaus staty
tu per kelis viorstus atstu nū 
miesto, dėlto žinoma, idant 
vaikai, atidūti į uczilis^czę, 
tankiai su tėvais nesimatytusi 
ir per tai pagabiau būti uezi te- 
liui, kaip jiem patinka, su val

akais elgies, Posrednįkas pe-



ežius traukė ir žandus kraipė 
dėlto buk, kad jo „geradėjys- 
tęs“ žmonės nepriėmė, ir viso
kius pragumus iszradinėjo, 
idant žmonės prie savo užmo- 
nio prilenkti. Vyrai gi nūs 
toję kantrybės viens kitam 
sznibždėjo: „Tur būti velnes 
į musų posrednįką įlindo!?“ 
Ant galo posrednįkas, numa
nydamas, jog valsczionys prie 
to prisilaužti nesidūs, daleido, 
idant sielską ir ucziliszczę 
Kartinos mieste statytu. Kar- 
tiniecziai gi, įveikti nelabo 
posrednįko ir pameilę pinįgų, 
kuriūs dėl dirbimo * sielskos ir 
ucziliszczės žadėjo dūti, „pri
siėmė“. Acziu jums, Karti- 
niecziai, szimtą kartų aezių 
už tą, kad lyg paskutinių spė
kų nū judoszių maskolių gi
natės, bet negaliu už tą aezių 
pasakyti, kad lyg galo neda- 
turėjot, nės laimingas ne tas, 
kuris gerai pradeda, bet kas 
gerai užbaigia. Kaipgi nelai
mingi jus, Kartiniecziai prisi
ėmę dirbti ucziliszczę, tą tam
sybės landynę. Aszaros byra 
ir szirdis alpsta žiūrint ant tų 
vargszų vaikelių, kurie gal if 
neužilgo prisigėrę tame tamsy-į 

bės urve maskoliszkos smar
vės, paliks kokiais norint pi- 
soriukais ir burliokais. Ne
gana to, kad gudai privertė 
kartinieczius prie iszpildymo 
savo iszmonių, bet dar norėjo 
isz jų pasijūkti, nekaipo tie
siomis į tą miestelį atsiiįsda- 
mi Kauno gubernatorių, idant 
jis už tą pasidavimą kartinio- 
ežius pagirti. Szią vasarą gu- 
bern. Klinginbergis važinėjo 
po savo numylėtą Žemaitiją, 
kuriai savo meilę bizunu 
paaiszkino, kada jos kitaip ji 
pažinti ir suprasti negalėjo. 
Nusprendė dieną, kįida jis 
Kartinos miestelį turėjoųap- 
lankyti. Paskirtame laike su
sirinko visas valsczius į mies
telį ir lau&i’a drebėdami pono 
gubernatoriaus. Szitai apie 
pietus atvažiūja pats guber
natorius, iszlipa isz karietos ir 
dailei keldamas kepurę su pa

lenkta galva sveikina aplink 
stovinezius žmones, ant galų 
galo, ko žmonės suvisu nelau
kė, gubernatorius szvilpterėjęs 
liepia isz kareziamos isznesz- 
ti viedrą „oczyszczehos“, tu- 
tarpu dėkavoja kartiniecziams 
už tai, kad sporo nedaro su 
statymu sielskos įr narodnos 
iszkalos, taipat kelis žodžius 
pasakė apie apszvietos (ko
kios?) reikalingumą. Kada 
atneszė viedrą degtinės, gu
bernatorius dailei pasilenkęs 
su stikleliu degtinės pasėmė ir 
surikdamas ,,da zdravztvujet 
Car batiuszka!“, grąžei degti
nę į gerklę sukratė, tūmi ne
kaipo sakydamas: „ar matot 
vyrai, koks asz mandras ir ge
ras, nės isz pryszakio glostau, 
o isz užpakalio braižau!“ pas^ 
kui gi galvą papurtinęs suszu- 
ko: ūrrrrrrrraaa |!!! Vyrai 
gi, kurie buvo taip laimingi 
pirmose rindose (ailiose) sto
vėti, džiaugdamiesi, kad ponas 
gubernatorius su jais taip pa- 
dorei apsieina, kū greieziausėi 
ima įlankas tam tikslui su- 
nesztus ir sukrautus indus, se
mia degtinę ir iszlenkę kiek
vienas savo indą kiek tikt ger
klė daleidžia, kaipo perkūni
jos trenksmu vienu balsu rėk
dami atsako - ura. Paskui 
gerai pasigėrę linksmindamie
si ir dainūdami eina kartinie
cziai namon ir kelyje vienas 
antram kalba: „nu tas musų 
gubernatorius tad jau geras 
žmogus esąs, matai, kad ir 
degtinės davė, vienok sako, 
kad Kražiecziams daug nagai- 
kų sudavė, yiat mes laimin
gesni už jūs. Nu ar negerai, 
kad su sielską ir ucziliszczę 
sporo nedarėme, nės kitaip bu
tu me degti nės negavę?!“ O jus 
veidmainiai maskoliaus, o jus 
nelaimingi Kartinieczei!!.... *

Szitai tokiu budu maskoliai 
Kartiną pakorė ir per Kliu- 
genbergį ant j ūko pastatė. 
Tų paežių pyragų sulauks vi
sa Lietuva, jeigu taip kaip isz- 
pūla tikriems kareiviams mu
sų broliai su gudų. neteisybė

mis nekariabs, dar didžiau, 
jeigu suvisu ir nebus ant ka
riavimo pasirengę. Visa Lie
tuva akyse staeziatikių gudų 
yra „kartina“ ir jeigu karia
vime apils ir lyg galo neisz- 
trivos, tai kas gali abejoti, 
kad ji paliks nepakarta?!.. ..

Akyžeida.

— Tčyga, 8 d. Rugsėjo95 m.
Sziomis dienomis isz naujo 

buvo kratos pas nekuriūs lie
tuvius, o tarp tų pas kunįgus 
ir pas vieną policistą lietuvį, 
bet rodos, nieko neatrado.
Pacziame vidurnaktyje, kadą 
daugumas jau buvo nuėję 
miegoti, maskoliszki žandarai 

policijos gauja grūdos prie 
lietuvių, kaipo prie kokių vi- 
sudidžiausių niekadėjų ir ką

letuviszkų „ga- 
ir knjjgų „bescenzu- 
Pas v/eną lietuvį net 

Buvo taip:

i(amieje o dėl 
d atidėti 

5a palaukti.

gi jie ten jieszkojo: gal kas 
paklaus, o gi 
zietų“ 
rich“.
duris iszlauž
Kada atėjo kratyti, tai to lie
tuvio nebuvo 
žandaru nėra t 
ant kito karto 
pikszt - duris ir iszlaužė ir 
be paties valdinįko gyvenimo, 
pradėjo darbūtis saviszkai 
lauždami taip pat ir viduje 
kaip tai: kambdas, szėpas, 
skrynias ir stalus, nės viskas 
buvo užrakyta: jiems besidar- 
būjant, pargrįžo ir pats szei- 
mynįkas; kuris patėmijęs, kad 
jo gyvenime kas žin kas su ži
buriu,pamislijo,kad tai papras
ti vagys; tada prisiartinęs ar- 
cziaus prie durių, iszsitraukęs 
isz maksztų kardą (reik žinoti, 
kad tas lietuvis tarnauja po
licijoje, vietą užima taip va
dinamą „Okolotoczny nadzi- 
ratel), norėjo pulti į vidų ir 
pradėti kirsti piktadarius, bet 
ežia patėmyjo, kad jo gyveni
me nepaprasti vagys - žulikai, 
bet cariszki - razbainįkai rū- 
sziasi savotiszkai; jam įėjus ir 
paklausus, kas tai gal būti, 
staeziai gavo atsakymą, kad 
to ir to jieszko, ir neperpraszi-

darni nei maž už taip drąsu į- 
sigriovimą gyvenimam — Ma
tote broliai, kad prie tų bar- 
barų nieko nėra negalimu: 
eina kur tik sav sumislyja, 
norint kasžin kokion vieton. 
O dar įėjus tam lietuviui tokį 
siurpriža padavė, jog vietoje 
persipraszymo, kibo du žan
darai ir visas vietas, visus siū
lo galus prie jo paties apjiesz
kojo iszgraibydami net ir 
sub..........

Dieve, Dievulėliau, kadągi 
bus galas toms kratoms, tiems 
kankinimams, tiems persekio
jimams?. . . . Kadągi ateis ta 
diena ir valanda, kada mes 
galėsime be baimės ir paojaus 
laisvei ei pūti ir savo rasztus 
prigimtoje kalboje lygiai su 
kitomis tautomis skaityti?. .. .

Sztai maskolius pasitaisęs 
yra mus visus gyvais praryti, 
kad musų nei dvasios nebutu 
- bet dar gėdžias - gėdžias tur 
but szviesos, tai yra Europos, 
kad nepradėtu szukauti ant 
jo, kaipo ant meszkino. Mat 
dar jis nor pasirodyti svietui, 
kad yra civilizūtos, kad pas 
jį visiems gerai yra. — Bet 
Europa!., prisižiurėkie ar- 
cziaus, o pamatysi, kad tas 
sziaurės meszkinas nemaž savo 
paproezių neatmetė, nės kaip 
jau isz krūmų yra imtas, taip 
į krumus ir žiuri. Europa, 
prisižiurėkie areziaus, o pama
tysi, jog maskolius daug pik
tesnis ir bjauresnis ir už tur
ką. Armėnai pakėlė balsą, ir 
jį visas svietas iszgirdo; bet 
lietuvių balso, balso supulin- 
go dar niekas negirdi. Euro
pa, atkreipk savb akį, o pa
matysi, kad Rossi jos ciesorys
tėje yra viena tauta, katra va
dinas, Lietuva, o pamatysi, 
jog ta Lietuva daug daugiaus 
yra maskoliaus kankinama, 
kad kaip armėnai ir macedo- 
nai nū turkaus!. . . . Armėnai 
ir macedonai turi savo szkalas, 
savo rasztus, o lietuviams vis
kas yra atimta, viskas po sun
kė bausme užginta. — Gūdo- 
tinas seneli Gladstone, Tu pa-
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nijos iždo. Tikrina, kad ap
gavikas iszbėgo Meksiką. 
Jis buvo žinomas kaipo dide
lis kazirnįkas ir speculantas.

rirony, prisakė nužudyti tris 
savo sekretorius. Paskuti- 
niejie buvo apkaltinti už tai, 
kad perdaug gero velyjo. 
Prancūzam.

svietas, 
galingą

vienos

kėlei priesz visą svietą balsą, su savim $50,000 isz kompa- 
jog armėnams reikia dūti pa 
gelbą! bet brangus seneli, kad 
tu žinotum padėjimą lietuvių, 
tai Tu szauktum dar stipres
niu balsu, kad visas 
tūjaus iszgirstu Tavo 
balsą............

Isztikro; nėra^ nei
tautos taip prispaustos netik
tai visame sviete, bet ir toje 
paezioje Rosijoje: Spauda, 
rasztas užginta, szkalose pri
gimtos kalbos nei žodžio, vie^k 
tos visos dėl lietuvio nepriei
namos, netiktai jau savo tėvy
nėje Liėtuvoje, bet ir kitose 
szalyse, navet poterius su ka
tekizmais, ir tūs jau pradėjo 
ginti, kad motinos savo vaike
lius nemokytu. — Barbariz
mas maskoliaus dėl mus lietu
vių daug didesnis, nekaip kad 
turkaus ant armėnų, macedo- 
nų ir kitų po Turkaus valdžia 
esą n ežių tautų.

Bet kas už mus užstos? kas 
už mus vargulius užtars? svie
tas mus nepažįsta o gal ir ži
no, bet visiszkai menkai, £ai 
kas gi dabar mus gelbės? 
O maskolius nesiliauna pjo
vęs, sztai vieną pokitam musų 
geresnius tėvynainius gnaibo, 
kaipo vilkas geresnius avinė
lius! -.........

Szaukkimės tada prie ap- 
szviestų tautų — rodykimės 
svietui, nesislėpkime,* kaip iki 
sziol darėme, o dar ir dabar 
nekurie daro - rokūdami savę 
lenkais ir kitokiais. Tada 
svietas mus pamatys ir pama
tęs ateis ant pagelbos: - kas 
mil savo tėvynę, į darbą bro
liai!

Lietuva ant visados prie pa
laimos prie bėdos.

B. isz Puszinės.

— San Prancisco, Col., 20 
Rugsėjo. Žinios kas link 
siautimų choleros Japonijoje 
ir Kynūse suvis yra teisingos. 
Ta epidemija pasibaisėtina 
budu įsivieszėjo Japonijoje ir 
žieminiūse Kynūse.

Siberijos uriadnįkai tikrina, 
jog visi atdari japoniszki por- 
tai kenczia nū choleros, nū 
kurios, kaip žinoma isz ofici-

sziam laikui Japonijoje 17,000 
ypatų nū laiko pasirodymo to 
nekviesto sveczio Pesca Dores. 
Kynūse cholera taipgi gerai 
įsivieszpatavo ir paėmė iki 
sziam laikui tukstanczius au-

— Alfjiel, 19 d. Rugsėjo. 
Užvakar dieną numirė ežia 
ant choleros asztūniolika ypa
tų, laike kada szeszissyk tiek 
apsirgo ant tos pasibaisėtinos 
epidemijos. Turtingi gyven
tojai isz baimės mi užsikrėti
mo, pulkais apleidžia miestą. 
Valdžia rūpinasi visokiais 
prietikiais nedaleisti prasipla
tinti cholerai.

— Shanghai, 20 d. Rugsė
jo. Reikalavimam britiszko 
konsulo, kuris geidė nū ky- 
niszkos valdžios pabaudimo 
vicekaraliaus ir kitų urėdnį- 
ku, apkaltintų užtai, kad ne 
sudraudė skerdynę krikszczio- j 
nių Ku-Cheng‘e, o pagalinus 
dar patarė prie jos,'suvis atsa
kyta. 17 dieną szio mėnesio 

' aike nužudymo septynių ky- 
nų Ku-Cheng‘e, kurie likosi 
nukaitinti ant bausmės smer- 
ties už dalybumą skerdynėje 
krikszczionių ir misonorių, 
neatėjo į jokį maisztą. Žmo
nės prisidingint kariaunos, 
kuri ten buvo, neatsidrąsino 
pultis ant iszpildytojų tiesos 
ir atimti isz jų rankų nukai
tintus ant smerties žmogžu
džius.

— Cardiff, 23 Rugsėjo. 
Garlaivis „Turkestan“, kuris 
susimuszėsu garlaiviu „Edam“ 
arti start Point, pribuvo į 
czionyksztį portą. Joųirysza- 
kys dikeziai sužeistas.- Api- 
cierai ir marinįkai liudija, jog 
„Ėdamą“ ar ten kitą kokį lai
vą negalėjo matyti, kadangi 
tūmlaik vieszpatavo tamsios 
miglos.

— Paryžius^ Vergų pre
kystė Aprikoje stovi dar vis 
gražiausiame žydėjime. Szio- 
se dienose senatorius Isaaks 
prancuziszkame senate tūle- 
ropus daiktus papasakojo, isz 
kurių matoma, kad prancu- 
ziszkoje Senegalio kolionijoje 
po augsztosios yyriausybės su 
vergais visai taip prekiauja
ma, kaip su gyvuliais. Ponas 
Isaaks, kurs pats murinas yra

bai karsztai rūpinasi už savo 
giminės draugus Aprikoje ir 
laiko tai už didžiausią gėdą, 
kad Prancūzija,, kuri isznai- 
kinime vergų prekystės vi
soms kitoms žemėms pirma 
ėjo, dabar ją vėla savo žemeje 
užkenezia. Pagal apsakymus

— Havanna, 19 Rugsėjo. 
17 ypatų, nužiūrėtų pagelbė
jime maisztininkų, ežia aresz- 
tavojo.

K Isz Kitur.
Suvienytos Valstijos.

— Chicago, III., 21 Rugsė
jo.* Sziomis dienomis Ros. 
Vanbolkelen, iždinįkas „Mer
chants & Trust Co“ iszdumė 
į nežinomą szalį, paimdamas

« — Petropilė, 21 dieną Rug
sėjo. Volynijos gubernijoje 
tarp 18 ir 24 Rugpjuczio ap
sirgo ant. choleros 5,849 ypa- 
tos, isz kurių 2,134 numirė. 
Padoliuje tarp 21 iki 31 Rug- 
pjucžio apsirgo ant choleros 
101 ypata, isz kurių 43 numi
rė.

— Berlynas, 20 d. Rugsėjo. 
„Tageblatt“ aplaikė žinią nū 
savo korespondento isz Mada- 
goskaro, kuris pranesza, jog 
prezesas ministerių Rainilai-

kariaunos įimami, tai

— Roma, 21d. Rugsėjo.
„Osservatore Romano“ raszo, 
jog szv. Tėvas aplaikė didelę 
daugybę laiszkų, pratestavo- 
janezių prieszdi valdiszkas isz* Ipono Isaako yra vergų turgai
kilmes, isztaisomas ant atmin- pat priemieseziūse visai pran- 
ties atėmimo popiežiui Romos cuziszkojo vyriausiojo miesto 
per valakiszką kariauną. St Louis laikomi. Tas pats 
Kardinolas Gibbons‘as isz nusidūda sudanėziszkame kie- 
Baltimorės taipgi prisiuntė me Medina. Ten ypatingai 
laiszką su protestu prieszai daug arabįjonų vergų turgus 
panaszias iszkilmes. lanko. Jei sudanėziszki kie-

---------  mai, kaip ant paveikslo nese-
— Londonas, 21 Rugsėjo, nei kiemas Dszun, praneuzisz- 

Garlaivis „Edam“,
diena Rugsėjo iszplaukė New I prancuziszkoji kariauna saliu- 
Yorko į Anistordamą, 19 die- nįkus sugauna ir jūs ten gi
ną 8z. m. anksti isz ryto susi- musiems už plėszimą padalina, 
muszė su kitu garlaiviu netoli Kolionijų ministeris kiek ga- 
Start Point ir į kelias minutas lėdamas teisinosi, tiktai jam 
potam nuėjo ant marių dugno, nevisai pasisekė.
Žmonės visi iszsigelbėjo. Jis 
susimuszė su garlaiviu „Tur
kestan“, kurio iki sziam lai
kui dar nebuvo matyta potam 
susikulimui ir kas su jūm at
sitiko: ar paskendo taipgi, 
arba gal dasisiekė į kokį por
tą to nežinia.

— Aną Subatą iszsiuntė už 
$4,450,000 aukso isz Ameri- y. * ' ■kos į Europą.

— Gainsvilleje, Tld. gyve
na viena negrų 'pora jau-97 
metus podraug. Vyras turi 
115, o pati 113 metų.
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la BallįFfits ran
Ir Iii yra teisyW? 

(Tąsa).
IV.

Dabar pasiklausykime, kaip 
„Polak w Ameryce“ N 97 
apie lietu viszkas parapijas 
szneka:

„Isz pradžios Lietuviai ne
turėjo savo locniį parapijų ir 
lankėsi į lenkiszkas bažny- 
ežias, bet kaip vienoje ir toje
paezioje vietoje susirinko jų 
ženkli vesnis skaitlius, pradėjo 
mąstyti apie pastatymą savo 
bažnyczios ir sutvėrimą savo 
parapijos. Tą jiems niekas 
už piktą negali paskaityti, kad 
pasirūpino apie locną Viesz- 
paties szyentnyczią, o toliaus 
apie parapijines mokslai nes, 
kadangi tikt tokiu budu ga
lėjo užsilaikyti nū nutautimo. 
Lenkai gerai tą suprato ir ne- 
vien netrukdė Lietuvius jų 
darbe, bet jūba nesykį prisi
dėjo dovanomis prie statyrko 
ezventnyczių ir mokslainių. 
„Lenkai nibszirdžiai džiaugė
si isz to, jog prie jų parapijų 
dygsta ir lietuviszkus“. Da
bar pažiūrėsime, ar yra teisy
bė, ką „Polak w Ameryce“ 
raszo.

Visus Lenkų bjaurius dar
bus link Lietuvių, jeigu uorė 
tume suraszyti, anot Thorp, W.
(Vienybės ir 36 p. 429) „Su
si v.“ kilpos įneszimą, turėtu
me paraszyti ,judą knįgą“, 
bet mes pasikakinsime apra- 
szymu tikt trijų lietuviszkų 
parapijų, beje: Shenandoah‘o, 
Plymouth ir Wilkes-Barre, 
isz kurių apraszymo turėsime 
.ganėtiną supratimą, kaip Len 
kai žiurėjo ant besitverianezių 
lietuviszkų parapijų.

1. 'Lietuviszka parapija 
Shenandoah, Pa.. 1872 me- 
tūse pradėjo tvertiesi lietuvisz
ka parapija, o dėl pastatymo 
szventnyczios kožnas dėjo po 
10 dol.. tūmet ten radosi tikt 
vienas lenkas vardu Julius 
Czenczki, kurs ir davė ant to 
reikalo 5 dol. „Nupirkus siž

700 dol. dėlei statymo“ kaip 
raszo „Garsas*1 N 3 1892 m.: 
„bažnyczios žemę du lotu, o ir 
ten jau pasistaezius Lietu
viams mažą, isz lentų sziopą, 
kunįį And. StrupinskatfL bū
dams tikru lietuviu, užraszė 
pas vyskupą visą skurdulingą 
vargą lietuvių ant vardo Len
kų; tame dalyke negalima ži
noti^ koks buvo kun. Strop, 
numanymas? Ar jis tyczio- 
mis tą padarė, mylėdams dau-
giaus lenkystę ar tikt per ko
kią klaidą. Taigi įsteigta 
pirmoji Amerikoje lietuviszka 
parapija 1872 m., o ir pasta
tyta 1874 m. maža bažnycziu- 
kė teko Lenkų vardui. Lie- 
tuviaigi Shenandorio, apie tai 
nieko nežinodami, Irusėsi szir- 
dingai, kaip bitės apie savo 
avilį“.

Pradėjo ant kun. Strup. vi
sokį liežiuviai pasklisti, kurie 
pasiekė ir vyskupo ausis isz 
tos priežasties 1877 m. pra
džioje mėnesio Balandžio tapo 
nū parapijos pastūmėtas. Po 
kam tujaus tapo prisiųstas 
kunįgas lenkas Lenarkievicz, 
kurs lietuviszkai visai nieko 
nemokėjo. Szis kunįgas tū- 
javrsuszaukė parapijos susi
rinkimą, ant kurio beveik vi
si Lietuviai susirinko, bet pa
matę, kad atsiųstas kunįgas 
nieko nemoka lietuviszkai, 
visi urmu iszėjo isz halės, o 
kun. Lenarkiewicz dauginus 
tokių susirinkimų nedarė.

Lietuviai labai pradėjo zur
zėti ant jo. Jis prižadėjo par
gabenti lietuviszką kunįgą, 
bet pargabeno isz Lucko, ku
ris visai menkai galėjo szne 
kėti lietuviszkai, nėsa per pa
mokslus su savo navatna isz- 
tarme prajukindavo savo 
klausytojus.

Lietuviai tris sykius siuntė 
savo pasiuntinius pas vysku
pą, reikalaudami lietuviszko 
kunįgo; berods szis prižadė
davo, bet niekados žodžio ne
dalai kė: Lenarkiewicz apie 
tai nujautęs suraszė praszymą 
ant kurio prasmė pasiraszytį

lietuviams, kad jo (Len.) kal
bą supranta. Žinoma tikri 
Lietuviai nepasiraszė, bet ra
dosi lenkbernių, kurie mielai 
jo paklausė. Tame praszyme 
;vyskupui iszrodinėjo, kad visa 
parapija yra taiki, tikt rali d a- 
si keli, kurie nekaltai ant ku- 
nįgcružpūla. Taigi vyskupas 
tokiam praszymui įtikėjo.

Tokiu budu lietuviai be
veik buvo priversti kentėti, 
nėsa szventą iszpažintį atlikti
su lenkiszku kunįgu tiek te.-'raszto, paraszyto 1). T. Bacz- 
galėjo, nelyginant kaip kiaulė , kausko. Tie pamokslai kaip 
su žąsinu sznekėjo, anot lie- , kada būdavo labai jūkingi, 
tuviszko priežodžio. nėsa lenkas, dar nemokėdamas

1878 m. Luiįuviai vėl su-į lietuviszkai, beskaitant pa- 
bruzdo jieszkoti savo tiesų; mokslus tokių jūkų pridary- 
rinkdavosi į kūpąs, sznekėda- ;davo, kad net klausytojai tu- 
vo, kokiu budu butu galima i rėdavo sąv akis uždengti be- 
isz kurnors gauti lietu viszką i siklausant, beje: vieton aržū- 
kunįgą. Apie szį dalyką Jas isztardavo eržilas, arba 
kun. Lenarkiewicz žinojo, nė- i vieton susirūpino, isztardavo 
sa isz Lietuvių turėjo papirk-jsusirurino. Nėr žinios, gal 
tus savo sznipukus, kurie jam ' būti, kad ir paties Baczkaus- 
praneszdavo apie Lietuvių ko būdavo kaltė.
krutėjimą. Kun. Lenarkie-j Taip dalykams stovint jau 
wicz Lietuviams dar taip pa- pradėjo Lenkai daugintiesi, 
sakė: „greieziaus ant mano kurie, aulink kaip S. Pauksz- 
delno plaukai užaugs pakol jus tys pasakoja, taip pasidrąsino, 
gausite lietuviszką kunįgą“. jog nesykį į Lietuvius pra- 

Liepos mėnesyje iūse-gi me- sznekėdavo: „jus ^prakeikti 
tūse nutarė Lietuviai vieną ne- ( Lietuviai eikite į skliapą, tai 
dėjdienįkun. Lenarkiewicz ne-. musų bažnyczia“. Vienok 
įleisti szventnyczion; susirinko kada kun. Lenarkiewicz pra
vyra! ir moters prie bažny-i dėjo statyti murinią bažnyczią 
ežios. Lenkai žinojo apie viską: J ir vėl Lietuviai davė ant jos
paszaukė paliemonus ,ir visus 
Lietuvius be skyriaus amžiaus 
ir lyties sukiszo į kalėjimus 
taip, jog nebuvo vietos kur 
bekiszti. Kiszimu į kalinius 
atsiženklino ir keli Lietuviai, 
o tarp kurių atsiženklino la- 
bjausei Jonas Bobina, kaip 
skaitome „Garso“ N 5 1892 m.

Tie visi dalykai pasiekė 
Postvilės courtą, kame Lietu
viai dikeziai pinįgų prikiszo, 
eidami už gryną teisybę, o 
kun. Lenarkiewicz dar dau
giaus prakiszo pinįgų ginda
mas savo*neteisybę. .Jis pri
siekė, kad mokąs lietuviszkai, 
tada tūlas advokatas liepė vie
nai moteriszkei prasznekinti 
kyp. Lenarkiewicz; kaip szi jį 

lietuviszkai prasznekino, tas 
'nieko nesuprato. Tie dalykai 
pasibaigė nei ęzaip nei taip, o 
vienok pasibaigė ant naudos 
kun. Lenarkiewicz.

Po tam viskam vėl Lietu
viai, nusigandę lenkiszko ku- 
nįgo, snaudė parapijos reika- 
lūse, o kun. Lenarkiewicz ir 

i truputį pasibaimyjo Lietuvių, 
į todėl pradėjo mokįtiesi lietu
viszkai ir kaip kada sakyti 
lietuviszkus pamokslus isz

savo centus. * Taip kiek metų 
Lietuviai vargę po lenkiszko 
jungo, apie 1888 metus vėl su
bruzdo: darė susirinkimus ir 
sznekėjo, kokiu budu gauti 
lietuviszką kunįgą. Raszė į 
Suvalkų guberniją pas tulus 

! kunįgus melsdami, kad atva- 
Įžiūtu. Szitie atsakė, kad ne
galį atvažiūti. Taip daly
kams esant pradėjo raszinėti 

'gromatas pas kun. Burbą į 
Vilniaus vyskupystę, kurs tū- 
jau prižadėjo atvažiūti, bet 
turėdamas daug reikalų apie 

'Vilnių link lietuvystės darbų, 
pats atsisakė, o prikalbino 
kun. Zebrį, kurs buvo pasi
rengęs keliauti, bet po kiek 

i laiko ir atsisakė važiūti. Ta-
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da kun. Burba, persvarstęs tūs 
dalykus ir raginamas nū tūlų 
karsztų lietu viszkų kunįgų, 
atvažiavo 1889 m. Atvažia
vo ne į Szenadorį, bet į Haz
leton pas kunįgą Abromaitį, 
kadangi vienas isz komiteto, 
prisiųstas į New Yorką pasi
tikti, kunįgui Burbai pasakė, 
kad vyskupas nepriims.

Už kiek laiko kunįgos Bur
ba gavo vietą Plymouth‘e. Ir 
vėl szenadoriecziai užvėso pa
rapijos reikalūse iki 1891 me
tams. Ant Naujij Metų 1891 
m. ant paszventinimo lietu- 
viszkos szventnyezios Ply
mouth^, Pa. isz Shenandoah, 
Pa. ir szv. Jurgio draugystė 
pribuvo. Tie žmonės labai 
nusistebėjo, kad maža saujelė 
lietuvių, pavarytų nū Lenkų, 
galėjo taip urnai pasistatyti 
szventnyczią, labai užsidegė ir 
pradėjo rūsztiesi apie sutvėri
mą grynos lietuviszkos para
pijos ir statymą naujos szvent
nyezios, senąją palikę Len 
kams. Karsztesniejie Lietu
viai tankiai susiraszinėdavo su 
Jcun. A. Burba. Visos gro- 
matos raszomos ir skaitomos 
bei rodos daromos buvo pas 
Joną Skritulską. Uždėjime 
parapijos ’jau urnai gavo pa- 
velyjimą f ir nū vyskupo. 
Sziądien ir lietuviszka para
pija yra ir szventnyczią; Len
kui kun. Lenarkievicziui gal 
dar nei vienas plaukas ant 
dėlno rieiszdygo. Tai Lenkų 
geras velyjimas Lietuviams!

(Toliaus bus.)

Kareivio sMtt,
Apysaka isz baudžiavos gadynių. 
(Latv. raszė Upitsy liet. g. L.).

,,Man jūs reikėjo veszti su 
vyrais į Prusus“ vagorė po il
gam tylėjimui atsakė: „kam 
pardūta, galite paklausti val
dytojo. Asz tiktai iszpildau 
savo perdėtinio prisakymus; 
kur, kam ir kodėl jis pardavė, 
ne man žinoti!“

„Bet kodėlgi tu niekad ne

dovanoji savo dalios už pinį- 
gą?“ pykdama ponas užklausė.

Vagorė truputį truktelėjo, 
bet vėl tapo pakajingas ir ne- 
isztarė nei žodžio. Pons dar 
szį bei tą klausė, bet vis va
gorė nieko neatsakė, tad jį 
liepė įkiszti į kalėjimą. „Gan 
jam liežiuvis judės, kaip oda 
bus gerai iszcjirbta“, pons nu
eidama tarė.

Visa pavakarė užėjo be per- 
žiūrinėjant kambarius vagorės 
ir valdytojo. Valdytojo kam- 
bariūse nieko nerado apart 
nuplėsztiį drapanų ir popierų. 
Vagorės klėties sienoje uždu
ryj e rado skylę, kame buvo 
maiszelis su pinįgais įkisztas. 
Už pinįgu dar buvo keli krep- 
szeliai.

Pons nuėjo pas vagorę ir 
norėjo nū jo dar ko dažinoti, 
bet szis neatsakė nei žodžio. 
Pons jam pasakė, kad tikt iki 
rytojui lauks, jeigu tada neat
sakys, tai varu prisakys jam 
isztraukti liežiuvį isz burnos. 
Pats pons uždarė kalėjimą ir 
raktą paėmė su savimi. Isz 
laiko prie durių tapo prista
tyti du sargai irdrucziai jiems 
prisakyta neleisti nei vieno 
prie kalinio dėl pasisznekėji- 
mo.

Dienos darbai ir vargai bu
vo pasibaigę, nakties tamsu
mas buvo įstojęs atgaivinti 
žmones. Visur buvo taika ir 
tyla. Miszke kadugio szakos, 
kur valdytojas buvo pasislė
pęs, pradėjo judėti. Jis isz- 
lindo isz krūmo, iszmintingai 
vėl sutaisė szakas ir nuėjo sav. 
Jis buvo mislyjęs greitame 
laike isz ežia iszimti savo lobį, 
nuneszti į atsakanezią vietą ir 
tad gyventi sav be rupesezio.

Vagorė viską permislydams, 
nusprendė galų gale dar sykį 
mėginti bėgti.

„Tai eitu, kaip neitu, galas, 
tai galas“, jis mislyjo, „kad 
tikt nū darbinįkų netaptu isz- 
jūktas; jau sządien girdėjau 
kelis pamaži sznekanezius ir į 
manę pirsztais bad an ežiu s 
kurs nupūlė, tai tą visi bado! 

To nereiks būti! Jeigu kitaip 
neisis, tai pats savo gyvenimo 
žvakę užgesinsiu, negu pave
lysiu kitiems padūti ant iszjū- 
kimo iri paniekinimo.

Pirmiausei jis stengėsi pa- 
liūsūti savas rankas nū virvių. 
Ant jo laimės jos lengvai bu
vo surisztos, taip kad jis už 
kojos rankas užkabinęs, pa
mažu traukdama atliūsavo 
rankas. Taip toli jis jau bu
vo liūsas, o dabar tikt reikėjo 
iszkliuti lauk. Jis visaip 
mąstė, bet buvo neiszgalima 
niekur, kaip tikt iszlysti per, 
langelį. Per langelį butu 
sunku iszlysti: pirma - lange
lis buvo persiauras, antra — 
tenpat sargai gulėjo. Tiktai 
per lubas atsiliko iszkliuti. 
Jis palipo arti lubų ir pamažu 
jų kėlės lentas pradėjo kelti.

Lubos nebuvo prikaltos: 
jos kėlėsi. Kitame laike, 
jkaip lubos esti kokiais daig- 
tais užkrautos, tai gal but ne
būtu galima pakelti, bet da
bar lengvai ėjosi.

Trumpame laike vagorė kė
lės lentas pakėlęs į szoną nu
metė ir jau pastojo ant lubų. 
Dabar tikt reikėjo praplėszti 
sziaudų stogą - ir jis bus liū 
sas. Tas veik nutiko. Už 
valandėlės matome vagorę isz 
dvaro bebėgantį keliu link gi
rios. Apmaudos mislys pri
pildė, jo galvą.- Jis butu visą 
pašaulę į miltus sutraiszkęs, 
kad tikt butu iszgalėjęs.

Jau gerą szmotelį jis buvo 
paėjęs; valanda galėjo būti 
pati dvylikta. Czia jo žing
sniai sustojo: tūlas jam ėjo 
priesz. Vagorė jau norėjo 
smukti į krūmus, bet apdumo- 
jęs liko. Kas dabar tamsoje 
galėjo jį pažinti, o jei pažino, 
kas jam ką gali daryti? Jis 
pamažu žingsniavo pirmyn.

Kjėjas buvo koks kareivis. 
Arcziaus priėjęs jis sveikino 
vagorę. Kas tas? Baimė pe
rėmė vagorę. Szis tai buvo 
jam Beniaus didžiausis prie- 
szas, Petras, kurs kitų akivaiz
doje buvo daug gėdos jam

pridaręs. Akimirkoje vago- 
rei pūlė galvon, kad Petras 
kaip jį vežė kariumen^n, pri
siekė jog tą vyrą tfJmusz, ku- 
ris drįstu jo Irynę paimti, pa
kol jis nebus , namieje, ir 
tad...... tos gėdos jis nega
lėjo niekad užmirszti, kaip 
Petras prie žmonių akių jam 
gėdą padarydavo. Užtai jam 
reikėjo atkerszyti? Bet su 
spėka negalėja{kibti prie Pet
ro, czia reikėja^vylių padary
ti; Akimirkoj# jis viską per- 
mislyjęs ir ntisprendęs, kas 
daromas, praszneko: „Labas 
vakaras, labas vakaras, Pet
rai! Tacziaus tu dar nesi mu
sų užmirszęs. Kaip . ėjosi, 
kaip nū musų iszėjai; bet pir
miausei asz turiu tamstą per- 
praszyti. Anūmet buvova 
abu kalti, truputį perkarszti, 
bet kas buvo, tai iszbuvo do
vanota, užmirszta!“

Petras ilgai žiurėjo į vago
rę, tarsi su savimi kaudamasi; 
vienok nesakė nei žodžio, liko 
sav bestovįs.

„Kad tai atsimeni, kaip 
tamsta skirdamas! sznekėjei“, 
vagorė toliaus traukė, „jog tu 
užmuszi Trynės vyrą, namon 
parėjęs, tai man sziurpuliai 
per kaulus pereina. Ką ma
žas kūdikėlis veiks be tėvo, 
Trynė be vyro, o kalnėnų na
mas be gaspadoriaus? Pa- Jį 
mesk szią mislį! Ji tavę jau 
gal nemyli, tu tą už piktą ne
gali skaityti :Hcą akys nemato, 
tą szirdis greįį užmirszta. Ji 
gal durnojo, ktid jau bus po 
tavęs‘b

„Sakyk aiszkiai! Ar Trynė 
isztekėjo?“ Petras pertraukė 
vagorę.

„Asz sif skausmu, mielas 
Petrai, turiu pasakyti: taip 
Dabarinis Kalnėnas, kurs ne
ilgai po tavo iszėjimo isz dva
ro kuczeriaus veik tapo tokiu 
- senis Kalnėnas ^negalėjo 
kiaurai iszeiti — jau pirmūse 
metūse apsivedė su tavo Try- 
ne.“

Tas dėl Petro karszto krau
jo buvo perdaug. Urnai jis 
r ' •
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suspaudė abi savo rankas. 
Vagorė dar daugiaus rūpinosi 
jį įkaitinti.

„Susivaidyk! Rodyk vyro 
protą, grįžk atgal ir czia ne
rodyk daugiaus savo akių. 

. Dabar pats Kalnėnas serga, 
dar daugiaus jį neapsargink, 
jis gali visai nusibaigti, ką 
tad naszlė su kūdikiu veiks?“

Gal būti Petras daugiaus 
negirdėjo paskutinius žodžius: 
greitais žingsniais jis nuėjo. 
Vagorė valandėlę žiurėjo į jį, 
ir tad nusijMęs žengė toliaus.

„Truputį asz tam vaikui at- 
kerszyjau. Asz jį gana gerai 

i pažįstu: jis apsilankys pas 
Kalnėnus ir jiedu bus jam au
ka. Aulink tu, vaikeli, isz 
galvos iszeisi, kaip dasižinoti, 
apie viską, kad senis vagorė. 
tav sumelavo“, jis toliaus ei
damas sznekėjo. Į miszko 
galą nuėjęs, jis apsistojo. Kur 
jis po teisybei norėjo eiti. 
Valseziuje jį visur pažino ir 
neapkentė. Svetszalyje ne
koks gyvenimas gali būti, isz 
ko perteksi? Koks gyvenimas,, 
kad neturi ant kitų valdžios, 
negali jūs bausti ir varginti: 
beto ne gyvenimas! Jis su
prato geriaus persikelti į kitą 
pasaulę. Jau daug anksz- 
cziau jam ta misi is buvo gal
von pūlusi, bet dėl iszpildymo 
nebuvo reikalinga. Dabar, 
kaip gėdos ir bausmės yra lau- 
kernas, tikt per tai galima isz- 
sigelbėti. Kaip jis drąsus 
iksziol buvo, dabar jis drebė
damas vaiksztinėjo.

Veik auszra pradėjo auszti, 
bet vagorei buvo prisiartinęs 
amžinas vakaras.

(Toliaus bus).

Isz liBtittn iim AmsrlKojs
— Minersville, Pa. 17 

Rugsėjo 95 m. Kada tik žmo
gus turi liūsą valandą laiko, 
tai vis atsiranda szis bei tas 
papieszti, ar gerą, arba blogą 
naujieną. Taigi sziūm kartu, 
manding, nebus be naudos pa
sidalyti su kitais lietuv iszkais cija

„Cliubais“ sekanczia žinia[__s
Musų „Cliubas“ užvedė 

puikų užmanymą, naudingą 
dėj savęs paežių ir dėl labo 
lietuvystės, (tiktai nėra žinios, 
ar gali iszpildyti tūs savo nu
tarimus?). Kadangi daugelis 
jau draugysezių ar „Cliubų“ 
ką naudingo nutarė, bet pas
kui savo uždfltę neiszpildo.... 
Tas gali patikti ir , musų 
„Cliubą“. -Betgi nebus pro- 
szalį, jeigu jo nutarimus pra- 
nesziu savo jtautiecziams.

Pirmiausei likosi nutarta, 
kad reikia įsitaisyti tūmlaiki- 
nį knįgyną, t. y. užlaikyti lie- 
tuviezkus laikraszczius, o jei 
bus galima, tai ir atsakau- 
ežias knįgas. Apsirinkti tam 
tinkamą salę, kur galima bu
tu kelis vakarus per sanvaitę 
usirinkti ir pasiskaityti ką- 
snaudidgo. Taipgi užstoti k e 
lią visoms bjaurybėms ir gir- 
tūkliavimams, o tapti doriais. 
Stumti tamsybę nū lietuvių 
szalin, o platint, kiek galint, 
apszvietimą.

Taip sakant, kas link szito 
užmanymo, tai'yra labai nau
dingas ir pagirtinas; tik gaila, 
kad mus lietuvių labai maža 
dar te saujelė tą supranta. 
Už tai reikia pripažinti tiesą, 
kad apverktinas likimas yra, 
jeigu ką naudingo pradėjus 
reikia vėla pamesti.

Taigi malonus lietuviai 
Minersviliecziai! Laikykitės 
tvirtai savo pradėtam užma
nyme ir nepasigailėkit kiek 
laiko ir kelių centų dėl apsi- 
szvietimo, o savo laike sulauk
site gausius vaisius isz savo 
darbo. Su gūdone

Sekret. J. Ranianauckas.

— Minersville, Pa. 14 d.
U

Rugsėjo 95 m. Tapo nu- 
žvelkta „Vienybėj“, isz Bos
tono Mass., dvi koresponden
cijos kas link parapijos ir, ta
po nutarta jas apsvarstyti ir 
tą apsvartymą padūti į „Vie
nybę“.

Užtai gi Garbinga Redak- 
Vienybės“! Teiksis pa-

alpįti, savo laikrasztyje mus 
parapijos „Komiteto“, ap
svarstymą kas link szių dviejų 
korespondencijų.

Kas link jųjų nevienokios 
pažiūros, tai mes neaps vars
tome, katra yra teisingesnė: ar 
Parapijorio? Ar G.rinoriaus 
Zanemuncziko ?

Gali but pagal Grinoriaus, 
kad ir bedieviai kiek maiszo 
jiems parapiją, bet ir^szita nė
ra tvirtai atsakanti, nės jau jų 
nutarimai yra per vėlai. Kaip 
Grinorius sako: ^<Ateinantį, 
nedėldienį, bus Eitas susirin
kimas, bet jau bedieviai nebus 
įleisti ant salės“.

Taigi, ant szito įneszimo, 
mes Minersvilliecziai parody
sim jums projektą, kaip mes 
padarėme parapiją tverdami. 
Jus da tik dabar padarėt, kad 
bedievius neįleisti. O mes 
ant pirmutinio susirinkimo 
jūs atmetėm, jr nepriimam į 
parapijos reikalus lysti. (Ne
galima pasakyti kad visai at
metėm visuf; yra dar įsimai-' 
sziusių vilkų avių kailiūse, 
bet jiem nedūdam paversti 
visą parapiją ant savo kurpa
lio. Ir jeigu atvirai pasirody
tu tūjaus butu, atmesti.)

Kas link parapijos yždo ir 
vyriausybės; tai mes turime 
savo visą vyriausybę be kunį- 
go. Pinįgus dedant į banką, 
pasiraszo 4 isz vyriausybės 
o kun. penktas, dėl tvirtesnio 
užlaikymo iždo, be skriaudos 
parapijos.......

Kas link vedimo krfĮgų, tai 
pas mus. yra sekretorius, ir po 
kalektavojimui isz kvitariju- 
szų traukiai tai tokiu budu ne
gali but, jokių klaidų su knį- 
gų vedimu. Ir tikimės, kad 
pradėtą darbą, ir toliaus taip 
varysim. Nebus mus iždo ir 
parapijos valdytoju vienas ku
li įgas, ir nekels vaidų bedie
viai, dalydami į dvi partijas 
musų parapiją. . . .

O jus pagal Parapiiono 
korespondenciją, (jeigu yra 
teisinga?) Tai viskas yra pa
vesta ant vieno kun. rankų, mės.

parapijos iždas, ir visas valdy
mas. Ir gi isz to kyla savitar
piniai vaidai jus parapijoje ir 
dalinasi į dvi, puses. Iszko 
matyt, jog neatnesz jokio labo 
dėl parapijos, tik sukels da 
didesnius savitarpinius vaidus 
ir daug negero pridirbs.

Taigi, manding, jeigu su 
atyda perskaitytumet, mus pa
rapijos įstatymus ir pagal jūs 
vestumėt visus reikalus,' tada 
isz jus tarpo pranyktu visos 
neapykantos ir pradėtumėt 
darbūtis vėl visi isz vieno.

Tiek mes apsvarsto m apie 
szias korespondencijas, kad 
jos abidvi nėra per daug atsa- 
kanezios ir galima abidvi vien- 
pusiszkai papeikti:

Nės viena užsipuldinėja ant 
kun. ir gal neperdauk teisin
gai? O kita neva užtaria, bet 
neperdauk taktiszkai. Taigi 
nežinia, katrai tikėti, ar Pa- 
rapijono? Ar G rinoriaus?

Su gūdone pasiraszo Komi
tetas: prezid. Frank Ambra- 
szans, sekret. Kazys Draugelis, 
ir trys isz komiteto Vincas 
Marazae, Vincas Draugialis, 
Jūzas Ramanauckas.

— Philadelphia, Pa. 15 
dieną Rugsėjo. Draugystė 
szvento Jūzupo turės iszkil- 
mingą paszventinimą savo vė
liavos 7 dieną Spalių mėnesio 
8 valandoje vakaro; paszven- 
tinimas bus bažnyczioje; o pas
kui visi trauks per miestą su 
liįjjzyke ant salės, kur bus ba
lius per naktį. Toje iszkil- 
mėje ims dalybųmą visos lie- 
tuviszkos Philadelphijos drau
gystės. Ta Vėliava tapo par
traukta net isz Manakijęm, 
kuri yra verta $150,oo.

Taipgi szv. Antano drau* 
gystė ^nusprendė apdovanoti 
aukso medeliu Antaną Zuikį 
už keturių metų gerą tarnavi
mą protokolų sek reto rystės. 
Medelis bus prisektas su isz- 
kilme ant tos paezios salės lai
ke baliaus dr. szv. Jūzapo, 7 
d. Spalių. Taipgi bus laiky
tos prakalbos kas link iszkil-

l)rau<jystės sąnarys.
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai.

PABASZYTA 8IMAN0 DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVEBSITETO PHIL0S0PHIJ08 MAGI8TB0.

(Tąsa).
Nu pradėjo siuntiniai tarp Vytauto ir Lenkų vaikszczio- 

ti, szis norėjo iszverszti leidimą, jie to įdūti jam nenorėjo.* 
Vytauto siuntiniai Gosztauts, Vilniaus urėdą, ir Rombūtis, 
Lietuvos marczelga, su kitais nuėjusiu į Korczino sueimą, 
apreiszkė norą didžiojo Lietuvos kuningaikszczio surinktoms 
Lenkų lūmomis trumpai ir aiszkei tais žodžiais' baigdami: 
„leid ar heleid Lenkai, \ Vytautas daro kaip tinkams, o jus 
paskiaus, o paskiaus savo nertėjimo gailėsitėsi, bet neblaiku.

Lenkų lūmos sutarė jiedum nėkokio aiszkaus atsako ne- 
dilti, bet kitus siuntinius į Lietuvą leisti, kaipogi paskyrė 
visudrąsųjį ir bylūjų vyrą iki vyskupą Krokavos Zbignievą 
Olesnickį ir vaivadą Sondomiriaus, Mikalauskį: tūdu turėjo 
Vytautą persergėti, idant vienybės su Lenkais nelaužytu, to 
neklausant karę jam apskelbti. Vytautas tūm garsinimu 
nevien nenusiminė, bet dar didesnei užsirūstino, kursai tilmi 
įbingęs skatino ciesorių tą reikalą nubaigti, su žokonu kryžei
vių Parusnyje ir Padaugavyje sandaras padarė ir didūmenė 
Lenkų pakukuliavo.

Todarin sukėlė naują sueimą ant 8 dienos Šzilo mėnesio 
į Sandomirių, kuriame rįžosi antrą atvėjį siuntinius, minavotą 
vyskupą Olesnickį ir Joną Tarnauskį pas Vytautą leisti su 
kitu siulojimu. Vytauto papraka jau maczyjo ir Lenkai ra
dosi didžiame paojuje. Jaugalius buvo pasenęs, jo karszin- 
ežius kūdikis. Vytautas neturėjo vaikų. Nu jam siunti
niai su Jaugaliaus valia siuloti Lenkų karūną ir taip įgyjo 
Vytautas tai, ko jis geidė ir nupelnė bei vienybė Lietuvių su 
Lenkais paliko apūli (apvali). To Vytautas negalėjo pra- 
jausti, todarin rodėsi pradžioje užganūtu, bet tūjau pakuku- 
liūtiejie Lenkai, vildamiesi dar daugesnei gauti ml jo, perkal
bėjo jį nil to, ir jis atsakė siuntiniams: Jaugaliui jis linkįs 
ilgo vieszpatavimo, asz netykoju jo karūnos, jisai man tene 
skaugia manosios. Priesz karalių ir jo rykę asz nieko pikto 
nesiuneziu, bet jei Lenkai to nemindami varu eitu, tad asz 
klat varą varu remsiu. Lenkų siuntiniu dar buvo neiszkelia- 
vusiu, kad ciesoriaus siuntiniai įėjo ir Vytautui ženklan nau
jos bendrybes ciesoriaus isz aukso ir sidabro, didei pagėbsnei 
iszdirbtą, sliguną padovanojo, ir vienkartu norėjo, idant jis 
tulus sandarų artikulus prisieka patvirtintu. Vytautas atsa
kė: dovanas ciesoriaus imu szirdingai, bet nauja bendryba 
rodosi jam nereikalinga, senoji noris nėra prisieka patvirtin
ta, vienok yra stipri, kaipogi žodis vieszpaties negal vilti. 
Taip akivaizdoje kalbėjo, bet slaptu sutarė karunavojimą 
paskubinti, kuriam 16 dieną Spalių mėnesio pžženklino.

Jaugaliui radosi didei trumpai, nebįmanydams kur be
dingti, glaudėsi visudidžiausę pasaulės toje gadynėje valdžią, 
beje popiežius, kursai prajausdams kersztus, kurie galėjo 
ateitėje krikszczionybę sukrutinti, graudino drąsei savo gro- 
matoje kaip Vytautą taip ir Zigmantą, jo brolį, nū tokių ke
tėjimų liautiesi, bet vėlu nebuvo. Lenkai tūm tarpu sukėlė 
tretį sueimą į Jodliną ir tenai sutarė visais parubežiais savo 
rykės sargtis pastatyti, kurios nėkokio siuntinio ciesoriaus ar 

Vytauto nepraleistu. Antveizą jų įdavė Jonui Czernkauc 
kui, tam pavyko Boblistą Cigalą Elvestą ir Zigmantą Rat-, 
tau toną nutverti, kursai perkratydams jųdviejų rysziu, rado 
ciecoriaus gromatas, kurias atėmęs paeziudu paleido, vienoje 
gromatoje buvo paraszyta, idant Vytautas nemaž tūnai nerti- 
pintųsi, ar galėjo ciesorius be žinios ir valios popiežiaus į ka
ralius ką kelti? Jis tur tiktai paženklintoje dienoje kartinos 
laukti, siuntiniai ciesoriaus kurię jam gabena, buvę jau iszke- 
liavę, kurie karu navoj iman lygiai bus. Su taja gromata bu
vo dar iszraszas sandarų naujei padarytų tarp Lietuvių, 
Vengrų ir Vokieczių, Parusnio bei Padaugavio ir rasztas, ku- 
riūmi Zigmantas ciesorius kelia d. Lietuvos kuningaiksztį į 
Lietuvos karalius. Vis tas buvo jau žinoma pirmiaus Len
kams nekaip Jaugaliui jo rumūse lindojaneziam. Kad tai 
Tautonijoje nujautė Lenkūse besirandant, siuntiniai pargrįžo 
į Prankpurtą ir veltu tenai laukę du mėnesiu pargrįžo hieko 
nenuveikę pas ciesorių.

Tūm tarpu Vytautas laukė ilgėdamas įvykimą savo ke
tėjimo, kurs jam taip artimu rodėsi. Jis pakvietė kunin- 
gaikszczius Maskolių, Tvero, Odojevo ir Tautorių kanus arba 
vieszpaczius, bei abu mistru, pasimetęs kitu lycziumi į Vil
nių; vienok vąiszino jūs isz ūkės lobių ir ateinanezio karūna- 
vojimo pūta. Bet atėjus toms rustoms žinioms isz Lenkų, 
pirmu jis liepė savo apmaudą svecziams ir pūtavo lig galo 
Szilo mėnesio. Ant galo kad.svecziai namieje iszsiskeidė ir 
visa jo viltis iszgaiszo, apsirgo.

Vienok ir taip dar liekuliams jo neapleido, žinodama be 
Jaugaliaus valios nieko nenuveiksęs, todarin ėmė jis bandyti 
kitu pragumu sav karūną steigti ir Jaūgalių sav gaubti. To
darin liepė sav kliauminui Mikalojui Maldrigiui apreikszti 
Jaugaliui, jog jis nebdumoja daugesnei apie karūną; vis kas 
buvo, tur būtinai užmirsztu būti, tiktai lugojo jis, idant kara
lius jį sergantį aplankytu. Lenkai nekliovėsi tokiu veikiu 
Vytauto persikeitimu ir nelinkėjo karaliui keliauti. Bet kad 
jis nenorėjo to klausyti tad davė jam bylius ir gudrius tarnus 
lygiai.^

Priėmė Jaūgalių ant Lietuvos rubežių* karaliszkai ir taip 
į pat Vilnių pergūdojo. Pirmąsias dienas Vytautas karalių 
ir jo dumezius vaiszino, gaubdama jūs sav, kad kanakados 
karalius viens pas jį pasitiko, apsirei’szkė jam su tais žodžiais: 
„asz stoviu jau kapūse, ko jus munę^nugąstaujate, asz nieko 
nebnuveiksiu su mano karūna, noriu tikt/ai pasaulei su tūm 
ženklu pasirodyti, kaipo su mano nūpelnu nedėvėsiu, sako, 
asz jos, prisiekiu vardan visų Szventujų, jog dvi ar tris bus, 
asz jos apent iszsižadėsiu”, ko jis szirdingai lugojo. Jauga
lius, sugraudintas tais žodžiais, abejojo, paskui apsireiszkė, jog 
be leidimo tėvūnų jis nieko negal daryti. Tad atsigrįžęs 
•Vytautas ant jų, užvis ant Zbignievo, lugqjo jo, kukuliavo jį 
ir gorino, ketėdains jiems vyskupiją atimti. Bet Zbignievasx 
stangei atsakė: „szviesiausis kuningaikszti, visuvereziausis esi 
pirm visų vieszpaczių ir karalių karūnos tavo kraszto, lavo 
galybė lyginasi visudidžiausioms vieszpatijoms,bet Lietuvos 
karalius negali būti: jis gal kūmetnors neprieteliumi Lenkų 
tapti, sziądien abi tauti yra sunerti amžinai ir karūna abi- 
dviem ant vienų galvų sumati. Tiedvi bendringi tauti szią
dien ciesorius, jiedviem neprietelius, nor perskeisti, ne ant 
jiedvim laimos, bet nelaimes”. Kaipogi patsai skūmėje yal- 
gydama isztarė tūs žodžius; ,,Vardą karaliaus it mėso/^szratą
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tarp szuniį įmecziau”. Sunerti musų tauti yra nepergalimi, 
bet perskeisti taps grobiu neprieteliams ir tu pats tą kart gai
lėsis, negi, jog teisybę kalbu ir nesu vilėju mano tėvainės”. 
Noris taip drąsei kalbėjo czionai ant prisiekos Vytauto, jog 
jisai apent ketėjo karūnos atsižadėti, nieko neatsakė. Ant 
galo ir tie Lenkų tėvūnai, kurie pradžioje linkėjo Vytautui 
karūnos, nebgalėjo arba nebnorėjo bestirvelėtPpriesz vyskupą 
Krokavos. /

Taip stygavojant Olesnickiui, nėwmo tarp Lietuvių tė
vūnų įeradosi, kurs bent tai butu pasak®, norim bendrais ir 
talkėjaiąj bet ne vergais Lenkų būti. neteisingai Krokavos 
vyskupas nor laimos paežių Lenkų, o prapulties Lietuvių ir 
tą nor nuteisinti prisiekįomis Lietuvių. Tiesa, jog prisiekė 
Lietuviai iszvieno su Lenkais turėti esi nū neprietelių, bet ne
prisiekė ant to, jog nebebus daugiaus Lietuviais, bet Lenkais, 
jog kalbės, raszys lenkiszkai, ne lietuviszkai, jog iszsižadės 
Lietuviai savo įstatymų, savo apsiėjimų, o rėdysią pagal len- 
kiszką; nei ne ant to Lietuviai neprisiekė: nesang iszsižadėti 

j savo kalbos, savo įstatymų, savo dabos ir gudintiesi į sveti
mus, lygiai yra, kaip ir kad butu prisiekę sav ukiszką galą 
daryti, bet argi butu to žmogaus prieka galinga, kurs prisiek
tu pats say galą padaryti, kasgi galėtu jį nębnorintį sukti ga- 
lūtiesi, idant prisieką savo atteistu? Nei vieno raszto Lenkai 
neparodys, kuriame Lietuviai butu savę vergais Lenkams už- 
siraszę toje gadynėje, kurioje Lietuviai valdė Gudais, sugrau
dino kryžeivius Parusnyje ir PJdaugavyje, sudraudė Tauto- 
rius ir gorino dar savo galybe paežius Turkus, kursgi Lietu
vis leis savę tokioje dienoje svetimu vergu užraszyti? Jei 
rustose ir kruvinose dienose mokėjo Lietuviai Žemaicziai savę. 
ginti nū galybės visos Europos, pergalėjęs sziącĮien visus savo 
neprietetlius, savo kantrybe mokės ir toliaus taip savę ginti ir 
anturėti. Esame liūsais ir tokiais norime gyventi ar mirti 
bei tvarką kokią sav tinkamą įkurti; bet jei kas drįstu musų 
kalbą, musų įstatymus ir apsiėjimus drevėti ir raus vergti, tad 
rnes, sekdami musų tėvus, pirmiaus yrose musų namų užsi
rausiu!, nekaip svetimiems vergausim. Galim mes su Len
kais bendryboje gyventi ir isz vieno nū neprietelių gintiesi, 
ifet kartgi sav kaip tinkamis ūkę savo rėdyti ir kartgi sav 

'^'■kalbėti raszyti, mokįties kalbą savo boezių praboezių. Neži
nau, pasakykite jus Lietuvos tėvūnai, užką raus Olesnickis- 
nor verginti? Jei jis giriasi mylįs savo tėvainę, norėdama 
mus Lenkais padaryti, mes už jį tūkstantį kartų didesnei my
lime musų tėvainę ji (ir) mes už jį tūkstantį kartų daugesnei 
kraujo praliejome. Nebuvo nei vieno, kaip sakiau, kursai 
butu bent taip užtaręs Lietuvius, o rasi kas ir atsakė vysku
pui Krovavos, bet svieto skaugė neužlaikė mums jo iki musų 
gadynei. _ A

Reik žinoti, jog Lenkai toje gadynėje turėjo universitetą 
arba augsztąją mokslinę Krokavoje ir daug kitų iszkalų savo 
žemėje didė daugybė ūkėjų mokėjo skaityti, raszyti ir įvai
riomis svetimomis kalbomis kalbėti. Kad tūm tarpu Lietu
voje nėkokios iszkalos nebuvo, o raszyti patys Gudų kunin- 
gai, kaip regis, temokėjo ir taip dar savo kalboje teraszė. 
Jaugalius bukliais buklesniais gudrineziais, vyskupais ir 
arcivyskupais ir kitais ūkės dumeziais (buvo apsileidęs Perr.) 
kurie jo rykę rėdė, o jis pats vardą karaliaus tedėvėjo. Vy- 

j tautas pats, kaip gudrus, taip ir sumanus, bet jau į karszatę 
į atėjęs, noris ir turėjo savo dumezius, tacziaus daugiaus nar

sius ir smurtus bei vikrius kareivius, nekaip bylius ir buklius 
gudrinezius, kurie but galėję savo bylumu, kaip kardu savo 
neprietelius graudinti. Lietuvos vyskupai ir pralotai, noris 
iszmintingi vyrai ir didi steigiejie praplatinimą tikėjimo 
szvento, bet szioki toki atėjūnai daugiaus nieko nežiną, neisz- 
maną, kaip tiktai vienus įstatymus krikszczioniszko tikėjimo, 
todarin negailu jiems buvo Lietuvos prapūlanezios: nesang 
kad Lenkų vyskupai savo tautos laban viską gaubė, tad Lie
tuvos pralotai vėpsodami žiovavo.

Tiek likosi, jog Vytautas neantsiniovė Lietuvos karūna, 
bet ką nuveikė tumi Lenkai, negut tai, jog per 400 metų isz- 
dildė Lietuvių būdą, paskui Gudai abejus praryjo: Lietuvius 
užvargusius, Lenkus iszlepusius. Rasi daug laimingesni but 
beesanti abi tauti, jei but įpatingai rėdžiusi, o priesz savo 
neprietelius stembusi. Daug dar apie tai reiktu iszguldyti, 
bet trumpumas mano raszto neleidžia to daryti, todarin pa
linktu tam tai neveikti, kurs Lietuvių reikalus iszguldys, ta- 
cziaus darbą Olesnickio ir Jaugaliaus nepagirs.

Vytautas nebturėdams vilties apsimauti Lietuvos karūna, 
kūdidesnei nududėjo, czionai pražilęs senelis, 80 metų turė
dama, dar gerą darė savo neprieteliams: kaipogi kėlėsi isz 
lovos, lydėjo Jaūgalių, grįžtantį į Lenkus, bet jodama isz Vil
niaus į Trakius nū žirgo nukrito ir ant žmonos1 ratų nusiveži- 
no į Trakius ir tenai, pirmu su Augszcziausiu paskui su Jau- 
galiumi pasitaikinęs, ant rankų savo žmonos Julionės Algi- 
montatės, kuningaiksztatės Alszienų, 27 dieną Spalių mėnesio 
raetūse 1430 su sziūmi svietu persiskyrė. Sako palaidota 
esant Vilniaus katedroje desziniojoje pusėje didžiojo Alto
riaus, bet sziądien veltu tenai Lietuvys ar Žemaitis veizės, no
rėdama jo pelenus (matyti Perr.), apraudoti kruvinas dienas 
savo tautas.

Taip visugarsiausis karvedis ir vytis savo gadynės paliko 
szią pasaulę, rėdęs jos vieną dalį ilgai ir garbingai, jo val
džios būžė sviro nū Žemaiczių juros ik) upėms Dono ir U gros 
bei dilėms Viazmo ir Možaiko. Sziądien (iūdų arba Masko
lių rėdąs paskaidė Vytauto rykę arba tos gadynės Lietuvą 
į 22 guberniji arba urėdi, beje: . Vilniaus, Vitebsko, Pskovo, 
Naugardo, Smolensko, Mogilevo, ('zinikavo Kijavo, Poltavos, 
Kalugos, Voronežo, Ekaterinoslavos, Slobodos, Ukrajinos, 
Kerson^ko, Volinijos, Padai i jos. Minsko, Gradno, Bialostoko, 
Podliaskės, Augustavo, Pelinio ir Sudaujų. 'Lankei davė 
.Tautoriams vieszpaczius arba konus; vieszpacziai Bulgarų, 
Valakų ir Maldavionų, lygia dalia Maskolių, Rezaniaus, Tve- 
ro, Odajevo gerbė jį, karaliai Danų, Zuvėdų, ciesoriai rytų, 
Turkų ir Tautonų gūdojo. Ant viso buklus ir rįžus durnoje, 
veikus ir stropus darbe, daug vikrumu ir spierumu nuveikus 
ir taip stropus, jog valgydama skūmėje, ar teisybę kam darė, 
ar apie karę teiravosi; dėsnis svetimiems, saviesiems, užvis di- 
dūmenės drausmus; ant galį) jautrus ir tai didei užsiturįs, jog 
niekados nei vyno, nei midaus, nei alaus negėrė. Jo urėdams 
pralobus, iszdrevėjęs jus, perkėlė į kitą vietą ir skaitliaus nū 
jų niekados nereikalavo arba jų kolektacija nerupiuos.

(Toliaus bus.)
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t1’J Patarles
Varna ankstyboji dantis, 

vėlyboji akis krapszto.
Varna peęta ir neperta vi- 

sūmet tokia.
Varnas varnui akies nekirs.
Vasarą nedirbęs, žiemą kū 

misi.

kėtu 11 arba 12. Siųs 
kia ant szitokio adreso:

A. Kaupas, 
Polish Seminary 
Detroit Mich.

J

ir gražų abrozėlį dykai. Ad
resą vok taip: Kelpsch, No- 
reiko Co. 105 Brown St.

Chicago Ill.

“vienybe lietuvniku” 
V. Manas Detroit 
A. Liszkauckas Plymouth 
J. Varnagiris ,, „
V. Kamaranckas Pittston 
A. Szilinvis West Pittston o
A. Alyta Plymouth 
S. /Krbaszauskas Philadelphia 
A. Margys Angels Camp * 
Ign. Vengras Edwadsville 
J. Pacziukonis Hazleton 
V. Ambrozevyczia Philadelph. 
V. Paczkauckas Waterbury 
N. Girdvainis May wood 
S. Zigman Bristol 
F. Mikolainis Thorp 
.J. Dubauckas Cincinnati

A. Sujieta Plymouth

11,00 
„1,00 I 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,(10 
„1,00j 
„2,00 
„1,00 
„1,00 
„2,00 
„1,00 
„1,00 
„2,00 
,,2,oo 
„1,00

Pajieszkojimai.
Asz Stasys Paskevyczius 

pajieszkau Petro Jovaiszio, 
kuris, būdamas krūvoje ant 
burdo, pavogė $50 ir nežinia 
kur iszdumė. Jis paeina isz 
kaimo Panaros, Liszkevos pa
rapijos, Kudrėnų gminos, Sei
nų pavieto, Suvalkų guberni
jos. Augszto ūgio, jftdbruvas. 
Jeigu į kur kvaraba atnesztu, 
meldžiu prietelių dilti žinią į 

ką„Vienybės“ rėdystę už 
gaus $10 dovanų.

Kn.in.gos
pargabentos isz užmarės:

75c.

75c.

Kaip Įgyti plnĮgus ir turtą „ 20c.,
Girtybė 5c. Ir 10c.
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 5c. 
Apie Dangų 5c.
Finai ir jų gyvenimas, ir pirmutinė szalna 10c. 
Lietuvos gaspadinė 10c.
Žodynas kun. M. Miežinio $200.
Naujas elementorius [1895 m.] apdarytai 

su puikiais,paveikslais '
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c., dėl porkųpcziųpo 
Kalendoriai ant 1889, 1890 ir ant 1894 m. po

Įvairios dvasiszkos knįgosy 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvencių 
džlosios nedėlios, 
Tiesos Žodžel, 
Fillotoaarba kelias | maldingą gyvenimą 

i Pokllls Bzventųjų ,, ,, „
lezguldimas metiniu szwenczlu 

labai naudinga knlngelė
»»

15c.

10c.
10c.

Ir <11-
50C.
35c.
50c.
15c.

"V yrai!
BALIUS! BALIUSI

22 dieną Spali- 
ant

75C.
15C.
25c.
20c.
30c.
20c.

1.00c.

ii

65c.
10c.
40c.

Bus keliamas 
nio (October) 1895 mete, 
naudos draug. szv. Kazimiero, 
atsilaikys ant salės Armory 
Hall Pittston, Pa., ant kurio 
yra meilingai užpraszomi bro
liai lietuviai ir lietuvaitės vie 
tiniai ir isz apielinkių mieste
lių. Muzykė bus pirmos klia- 
sos,rėžsz tikrai lietuviszkusszo- 
kius. IJžpraszo Komitetas.

Jonas Skirkevyczius 
miau buvęs New Yorke 
kriauezių, o gal dar ir dabar 
yra tenai, bet asz nežinau jojo 
antraszo, užtai meldžiu dftti 
žinią ar paežiam, arba mažu 
kas taip jį žino tegul dūda ži
nią Jurgiui Czėplai per Jūzą 
Pauksztį ant antraszo tokio.

J. Pauksztys 
Bx 1018

Plymouth Pa.

Apgarsinimai
— Isz Chicagos. 

lietuviai dasilaukė 
geriausią lietuviszką 
laikrodėlių: Kelpsch

pir- 
prie

T

Aukso Altorius, arba dzaltinls danglszku skar- 
bu 2.00 Iki 3 00.
Garbe Dlewuj ant auksztybės ,, ,, ,, $1.50. 
Baisas Balandėlės 1.25c., 1.50c. Ir 2.00c.
Knlnga giesmių arba Kanticzkos ,, 
150 Psalmu Dowldo karaliaus ant 

paveikslo kantlczkų
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vleszpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno Ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo „ ,, ,,
Gyvenimas Marijos ,, ,,
Menuo Szwencziausloa Marijos Panos 
Sopulej Motynos Dlewo ,, ,,
Evangelijos supuikeis apdarais
Gywenimaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia Ir ketvirta 

į dalis už kožną dąlĮ po ,, ,, ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro ,, 
Stebuklai Dievo Hzvencz. Sakramente
Istoriszkos k n Įjos svietiszkos įtalpos.
istorija Lietuvos ,, ,, „ 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.

I Apllnkrasztis kun. Petravyczlaus | Vilniaus 
džlakonystės kunlngus 1870 m. ,, 5c.

I Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 
nedėkingi, graži kn(gntė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenksianti pat 

krikszto Lietuvos

Czionai

5c. 
40c 
20c. 
;u)c 
10c.

Žlponas bot žlponė ,, ,,
Žirgas Ir vaikas ,, ,,
Vytautas didis Lietuvon kun[galksztla 
Apie senovės Lietuvos pilis .. ,,

> Knįgos poetiszkos.
Senkaus Jnrgls ,, „
Vltollorauda, pulkus poematas Isz

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knĮgos 
D&nelaiczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — 
Tėvyniszkos giesmės — 
J Skatinus dainos ,,
Naujos dainos ,,
Birutės dainos ,,
Tėvynainių giesmės ,, 
Petro Armino rasztai — eilės

Į Pagirėnų gobtuvės — teatraliszka
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczio,
I Apysakos.

Palangos Juze, linksmi skaitymai ,, 
Kas teisybė tai neinelas puikios apysakėlės

I 16 z lietuvių gyvenimo

15C.

M

1.25c.
10c.
10c.
Sc.
5C.

10c.
10c.
40c.
10c.
10c.

Lietuviai, mokinantis! Len- 
kiszkoje seminarijoje Detroite 
Mich., meldžia savo brolių, 
kurie turi lietuviszkas grama
tikas ar tai kun. Miežinio, ar 
kitu autorių, maloningai pri
siųsti jiems, prižadėdami pri- 
deraneziai už jas užmokėti, — 
nės, atsidavus iszguldymui 
lietuviszkos kalbos, jie neturi 
isz ko mokintis, o pirklystėje 
lietuviszkos gramatikos jau 
iszsibaigė. .Egzempliorių rei-

vieną ir 
krautuvę 
Noreiko 

ct Co. Velyjame visiems,lie
tuviams pirkti laikrodėlius, 
lenciūgėlius, žiedus ir kitus 
daiktus no jų, nės tai yra tikri 
lietuviai, katrie gauna dau
giau ir daugiau kostomerių 
kožną dieną. Jie padidino 
savo biznį pardftdami ne tik
tai vienus laikrodėlius, bet ir 
visokius daiktus kaipo: ma- 
szinas dėl drukavojimo gro- 
matų, maszinas dėl siuvimo, 
armonikas, britvas, peilius ir 
t. t. Iszsiunczia daiktus į vi
sus miestus ir mietelius Ame
rikos. Kas prisius savo adre
są, gaus lietuviszką kataliogą

15c.

20c.

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

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

10c. 
5c.

Mokslas Rymo kataliku 
Kas yra griekasT ,,
Nekaltybė „
Vartai dangaus „
Pekla, arba amžinas pragaras
Arielka yra n&dai; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Dlewo sūdo 
Raktas | dangų' ,, ,,
Didžioji nedėlla „ „
Kaip Bumenlją nuspakajjtl ,, 
Vadovas Į dangų „ ,,
Prisigatavojiinas ant smorczlo 
Draugija dėl duszių ,, ,
Lietu viszkos mlszlos ,, 
Kasdieninės Maldos

Notos dėl partapijono.
Varpelis [valcas] 30c. Dėdienė [polka] 30c, 
Sudiev [mazurka) 40c.

į Paveikslai \abrozai\.
Kražių skurdybė 50c. Paveikslas Gedimino 30c. 

I Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijos 25c. 
i Visokį Abrozėltal su maldelėmis po 5centus.

ii

1,00.
50 ct.
200c.

25 ct. 
20 Ct. 

1,00 ct. 
$1,00.
20 ct.

$1,00.

26c.

isz Neaoolto ir apie Petrą karelvj 
PajudĮkime vyrai žemą, pulki apysaka 

paraszyta patrijotiszkoje dvasėje pagal 
vengrlszką pono A. isz B. autoriaus 
knĮgutės ,,Kas teisybė tai no melas 

Pasaka apė Szaltabuzlus (jdklnga) 
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 
Mužikėlis „ „ „
Valkų knlngelė „ ,,
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur meilė,'ten ir Dievas 
Kas kaltas 
Negirdėtas daigtas 
Pasakojimas apie vaitą ir jo rasztlnĮką 
Senis Makrickas' 
Vakaras Tilviko plrktelė 
Gyvenimas Stepo Raudnoslo ir kiti naudingi 

skaitymai. [ketvirta dalis 
„Szlaulėnlszkio Senelio”] 15c.

Moksliszki rankvedžiai ir 
kitokios knįgos

Knlngadėl Iszsimoklnlmo vlsasvletlnės kalbos 15c 
Apie buwltną Dlewo ,, 

.Grleszninkas priverstas metavotls 
Į-Pamokslai apie trusą ,, 
Talmudas Ir musų žydai ,, ,
Szkala su kalba

I Prleazauszris

1.5c.
5.

20c.
J5i. 
15C. 
5c. 
5c. 
5c.

5c.
5C.

5c
5c

II

ii 
H

5c. 
15c.
5c. 

10c, 
20c. 
20c.

10C.

30c.

Z OCNO 8 8PA U8 T U VfiS.
Lietuvos istorija, nft seniausių gadynių iki 

Gediminui D. L. K., paraszyta 1850 m.‘ 
Sitnano Daukanto. Knlnga pirma,

gaunama už 1,50c- 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalczių 
paraszyta* atmano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, ,,
Kirropos Istorija su žiamlaplals ,,

pLiotuvlszkos Dainos Isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczių Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apteka Dlewo ,, ,, ,, ,,
Aukso Verszls, labai pulki drama ,, 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę 

į žydo ir piktą augynimą wajku
Eglė, žalczlų karalienė Ir Iszgriovimaa Kauno 

pilies 1362 m., du pulkus dramatal 
15c. paraižyti Aleksandro Gužuczio,

Hlstorije apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus Hlstorije gražios Katrukos ir Jos visokį 
20c. Į ,, ,, ,, atsitikimai

Hlstorije Isz laiko Francuzkos 
,, ,, vainos Afrikoj’

Isz po budelio kalavijo ir Kajlmas, dvi puikios 
apysakos, ant lletuviszko perdėjo V. Htag. 40c. 
istorija Saptynlų .Mokintojų

,, ,, ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis .Miloslawskis ~ — 80c.
Juozapas Konluszewskls, arba kankinimas

Unijotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Kabalas talpinantis savyje visokius užminlinus 

ir aut jų reikalaujant j atsakymą 10c.
Konstitucija dėl darbin|kų — 10c.
Namelis pnsteln|ko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorije isz tajko 

80 ct.,, ,, ponawojiino Nerono
Pujkus apraszymaj tikru atsytiklmu Isz 

,, ,, czesu wajnos 1863 motu
Prawadnlkas angelskos kalbos neabdar.

$1,00.
$1,50 ct.

50 Ct.

40 ct.
$1,00

,, ,, ,, atidarytas $1,25.
Pujkus apraszymas apie Lietuvi} ,, 
Kinalda Rlnaldinas ,, ,, ' ,,
Senowes apraszymas apio Duktery

,, ,, Filypo Karejwlo
Sumyszymas arba bajme tūry dydolos akle 
l'ykra tejsybo isz Suwalku gubernijos 
Szwiesa Dlewo ,, ,, ,, ,, i
Tltkus Persų Karalius, ,, ,, !
UžsystanaWik ant to geraj ,, ,, !
Wltaslr Korynna hlstorije Isz tajko persekiojimo

Bažnyczlos S. per Deoklecljana 95 ct.

15 ct.
65 ct.
25 ct.
50 ct. , <9




