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Plymilh Fa. 23 d. Ms.
Pirm keturių nedėlių pami

na vijome „Vienybėje44 
Prūsų lietuvių politiszką 
„konservatyvų skyrimo drau
gystę44, pritardami tos drau
gystės’darbavimuisį. i Sziame 
numeryje talpįdami p. Chro- 

jondenciją, 
tautieczius

H apie

I hopolitano korės
| paraginanezią savo
| nesnausti per netolimus rin- 
i kimus, randame

■?

reikalingu 
'< paantryti savo broliams Pru- 

sūse gyvenantiems paragini- 
mą, kad pasirodytų vertais sa
vo garbingų prosenių vardo. 
Kaip visur Vokietijoje, taip ir 
tarpe lietuvių yra įyatrios po- 
litiszkos partijos, bet dabar- 
tiniūse skyrimAse mųsų bro
liai privalo pamirsžti apie tas 
partijas, o rupįtis tik, kad pe
reitų jųjų lietuvisžki kandi
datai Tikimės, jog tokioje 
dvasėje darbūsis visi prakil- 

tautiecziai 
Prūsijoje, o taigi laikraszczių 
(ceitungų) redaktoriai nesi
gailės vietos savo laikraszcziū- 
se dėl szelpimo ypacz „lietu- 
viszkos skyrimo draugystiės44, 
kuri daugiausiai darbūjasi dė
lei iszrinkimo lietuviszkų kan
didatų.

Dieve padėk mųsų broliams 
Prusūsė garbingai iszeiti da- 
bartiniūse skyrimųse (rinki- 
mūse)!

datai

nesniejie mųsų

kelis kiekviename mieste ir 
miestelij4: taip, Suvalkūse, 
pagal žodžius to žandaro, esą 
net szeszi toki iszgamos, kurie 
gavę nū maskolių Judosziaus 
graszį, ūstinėja pėdas lietuvių 
ir paskui slapcziai pranesza 
maskolių valdžiai; Senapilėj4 
esą keturi toki sznipukai ir 
kitūse miestūse po kelis. Taip 
apreiszkė užsjtraukęs degti
nės žandaras dadurdamas, 
kad jis tūm peržengia savo 
prisiegą. Jei tas žandaras tei 
sybę pasakė, tai kitą kartą 
galima visai netikėtai pakliū
ti. Taipos gi pasirodytų, ko 
jau tie maskoliai nesistveria 
ir kokių jau lietuvių tarp mus 
paežių atsiranda! Suvūdus 
tokį lietuvį, ką su jūm daryti? 
(Kitos rodos nėra, kaip tik 
jam snukį uždaryti, o kaip tą 
padaryti, aplinkybės teparodo. 
Rėd.)

Iszei vystė į Ameriką vis di
dinas. Didžiausias traktas 
einanėzių į liūsybės žemę yra 
per paežius Suvalkus. Iszei- 
viai eina ten su žinia policijos, 
kurios liežiuvį suparalyžiavo- 
ja pinįgais. Žinoma yra, kad 
nū Kovo mėnesio į Ameriką 
leidžia tik tūs, kurie moka ra- 
szyti ir skaityti nors prigimto
je kalboje.
į Ameriką tokių, kurie nemo
ka visai skaityti, o mokanezių 
raszyti nebus nėi pusės. Žin-\ 
geidu bus dažinoti, koks li
kimas laukia tų iszeivių, ne
mok anezių raszyti ir skaityti.

Niekaip niek4s pas mus ne- 
gal užmirszti )apie cholerą, 
nors da ji pas mus visai nepa
sirodė. Labjausiai ji baugi
na žydus. Tarp paežių žydų 
pakilo kalbos (nežinau aut 
ki^k jos teisingos), kad, atsi
radus cholerai, žydai negalė
sią visai mieste gyventi, tik 
jri versti busią pasistatydįti 
sav szėtras (lapines) ir jose 
oer visą vasarą gyventi. Taip 
pasakoja, kaip sakiau, patys 
žydai ir dreba isz baimės, pa- 
misliję apie tai. Jie sako, 
kad jeigu taip

eina

i

■

Isz Lietuvos.
I

— Isz Suvalkų rėdybos. 
Maskoliai visokiai^ pragumais 
stengiasi nuslopįti kilimą lie
tuvių.’ Vienas žandaras, są- 
taikoje gyvenantis su vienu 
lietuviu kunįgu, kada jį 
kėlė į kitą rėdybą ant tarnys
tes, sztai ką papasakojo tam 
kunįgui. Kožnas žandarų 
aficierius gauna kas met‘s po 
3000 rublių vien4 
kad jais papirkt 
kurie iszdūtiį

tik ant to, 
i lietuvius, 

savo brolius, 
skaitanezius lietuyiszkus laik-• * 
raszczius.1 Tokių papirktų 
judoszių — lietuvių esą po atsitiktų, tai

velyk isz syk į Ameriką eiti. nįkų. 
Visi žydai minta isz prekys
tės, o į „abazą“ tik nieks neis 
pas jūs ko nors pirkti, turėtų 
nebagai badu stipti.

Pakol žydus varys isz mies
tų į „liogerius“, kaip sako 
žmonės, isz kaimų jau jūs ge
na į miestus. Buvo jiems pa
skirtas laikas dėl susikraus- 
tymo į miestus iki Gegužės 
mėnesiui, bet dabar jiems tas 
terminas prailgėtas yra iki ru
deniui. Vienok jie isz kaimų 
labai pamaži neszinasi. Isz 
Vinkszų (Senapilės pavieto) 
iszsikraustė karcziamnįkas — 
žydas, palikdamas savo kar- 
cziamą katalikui. Tokiu bū
du mat ir lietuviai gauna tru 
pūtį atvangos.

Iki žydus kaip reikiant 
prispaus, arba iezbaniutįs į 
Argentiną, jie vis mus žmo
nes, kaip įmanydami, skriau
džia. Stato kazermes (kasza- 
rus dėl kareivių) kaip kitūse 
miestūse, taip ir Senapilėj.* 
Prie to reikia daug kalkių, 
per ką jų prekė buvo pusėti
nai pakilus, nės žydai pradėjo 
varžytis, pirkdami jas nū pa - 
Szeszupinių gyventojų. Kad 
padėti tam galą, žydai padarė 
taip vadinamą kazoką, t. y. 
žydai — kalkinįkai kiekvien‘s 
nusipirko nū kahalo pasisky
rė sav kokį kaimą ir tame 
kaime niek‘s kitas isz žydų 
negali apart jo pirkti kalkes. 
Tokiu budu tas žydas lieka 
nei kokiu valdonu kalkių to 
kaimo ir perka jas už tokią 
prekę, už kokią jis nori. To
kius hazakus žydai uždeda ir 
ant kitų perkamų daigtų, nai- 
kįdami tokiu budu ir taip ne- 
pervisz4 puikiai medegiszkai 
stovinczius mus žmonelius. 
Tik tiek, kad jau dabar ir 
tarp žydų pradeda pamažu 
vienybė irti. (Ar negalėtų 
ir lietuviai panaszių susitari
mų padaryti dėl, apsigynimo 
nū savo nevidonų žydų, o 
ypacz maskolių. Red.).

Arba vėl ką daro žydai, 
pirkdami arklius nū mus ūki-

Vien4s, kit4 
užsiaugina dailų arkliuką ir 
tikisi paimti už jį skatiką. 
Ateina žydas pirkti to arklio, 
bet siūlo mažai — ukinįkas 
nepardūda.. Vedasi ant jo- 
marko. liet žydas dūda žinią 
kitiems žydams, kad jis tą 
arklį derėjo ir tiek ir tiek į- 
siūlė už jį. Kiti žydai siūlo 
da mažiaus. Žmogus vedasi 
namon. Sulaukęs kito jo- 
marko, vėl vedasi, bet žy
dai už jo arklį da mažiaus siū
lo, taip kad ant galo žmogus 
turi pusdykiai pardūti žydui, 
jei neatsiranda kitas žmogus- 
ukvatnįkas, arba prekėjas, 
vokietys isz Prūsų.” Dabar 
d as i protėjo ir mus žmonės ir 
kas turi geresnį arklį, nepar
dūda jo žydams, tik patsai 
veda ant pardavimo į Prusus. 
Ukinįkams parubežinių pa
vietų lengvai tas atsieina, nės 
jie gauna pas vaitą praszpartą 
į Prusus. Sunkiaus ukinį
kams pavietų, tolesnių nū rd- 
bežiaus. Vienok ir tie gauna 
rodą: važiūja į parubežį, kur 
nusiperka praszpartą nū pa
rubežinių, iszsiėmusių ant sa
vo vardo.

* Kelcų seminariją uždarė ant 
keturių metų. Isjj mus krasz- 
to labai mažai ten klierikų 
buvo. Dvįdeszimts klierikų 
tos seminarijos visiszkai* pa
varė, o kas bus su kitais, ne
žinia da gerai.

Mokįtiniai Seinų dvasisz
kos seminarijos ant Devinti
nių jau bus namieje parva
žiavę ant va k a ei jų. Turės 
daug ilgesnes vakacijas kaip 
kitais metais, dėlto kad bus 
taisomas seminarijos triobėsis.

Pavasaris baisiai szaltas. 
Aria, akėja ir sėja įsirengę su 
vilnonėm kelinėm ir žieminėm 
kepurėm. 29 Balandžio tru
putį buvo atszilę, nės buvo 
9 laipsniai szilimos. O sziaig 
beveik po kožnai nakeziai pa- 
sząla. Laukas, kaip girdėt, 
szįmet dūdasi gerai įsidirbt4, 
žemė labai lengvai dirbasi. 
Su paszaru daugumas skun-
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džiasi. Kapa sziaudų kasz’ 
tūja 10 arba ir daugiaus ru
blių.

l.V. Vėžys.

— R esi aini ai. Prie 
padarytų Resiainiūse būmų 
ant miesto naudos, nū pilno 
vežimo ima nū arklio po 2 ka
peikas, o nil pardūdamų gy
vulių po 5 kapeikas. Resiai
nių valszczius padavęs Kauno 
gubernatoriui skundą dėl nu
metimo to naujo mokesczio, 
o kiti valszcziai, nežinia ko
dėl, tyli.

Choleros laukia, Resiainių 
ligonbutis parengtas. Mate- 
racai ir marszkiniai gatavi ant 
300 žmonių. Randas suszau- 
kė visus gaspadoriūs ir pa
liepė, idant kožname kaime 
butų dėl choleros namai pri
rengti. Skiria taipojau nebai- 
lius ir nesibridijanczius žmo
nes, kurie, prie ligonių būda 
mi, ims ant mėnesio algos po 
rublių. O taipojau rūpinas, 
idant butų gatavos padvados 
dėl daktarų, ligonių ir nabasz- 
nįkų ^vežimo. Pasznekėjo, 
kad apie Girkalnį žmogus isz 
choleros pasimirė, bet tai ne
teisybė.

Javų prekės vėl nupūlė. 
Priveža daug javų ant tur
gaus, bet nėra kam pirkti. 
Nors taip szalta, žieminiai ja
vai ant lauko dar gerai laikos. 
20 d. Balandžio po pietų pri
krito sniego ant 5-6 colių sto
rumo, ant ryt po pietų sziltas 
ir gražus lietus nukrito, bet 
paskui vėl atszalo, o 24 d. 
Balandžio vėl mažas lietus 
pradėjo kristi, bet vis per- 
menkai szilimos, idant aug
mens galėtų atgyti.

Isz Resiainių pirklys Kam- 
beris pirko Titavėnūse nū p. 
Reimerio dėl iszkirtimo 5,000 
puszių, kurias, geram žiemos 
keliui esant, ant Dubissos 
upės kranto po Kuszeliszkių 
malūnu (melnyczia) arba ne
betoli sudėjo. Tūs rąstus no
rėdamas Dubissos pavandeniu 
paleisti, pirklys Kamberis 

dovanai arba už pinįgus ponų 
praszė, idant ledams iszėjus 
per paežius tvanus tūs rąstus 
daleistų suplukdyti per malū
nų darnus (užprudijimus), 
o taipjau, idant parvazų ne
užtrauktų. Nors žiūrint ant 
sniego daugumo buvo didelio 
tvano viltis, vienog tas neįvy
ko isz tos priežasties, kad 
sniegui pamažu tirpstant, tva
no nebuvo ir ledai vos tiktai 
iszplaukti gavo. Žemyn nū 
Kuszeliszkių sulyg Nemunui 
yra dar apie 12 malūnų, o 
prie kožno malūno damo sto
vėjo po 30 žmonių, mėginan- 
ežių per tūs darnus, kur rąs
tai susilaiko anūs permesti, 
bet kad ir toli aus per salas 
ir akmenis, mažam vandeniui 
būnant, be žmonių pagelbos 
rąstai plaukti nenorėjo, tai tas 
darbas neapsimokėjo. Czia 
atsitiko dar bjauresni dalykai, 
nės dideli rąstai, nū 6-7 sieks
nių ilgio būdami, su smarku
mu vandens per tūs darnus 
puldami į upės dugną įsibedė 
ir dabar lyg mietai stovi ga
lais į viražų, ant miszko 
lyg kūlainių (ostro- 
k61) iszrodydami. Sunku 
anūs dabar isz vietos iszju- 
dinti. O czia rakas su malū
nų ponais suderėtas perėjo, jie 
savo malūnų darnus sutaisė ir 
pradėjo malti toliaus nelauk
dami, taipojau parvazus vėl 
visur užtraukė, daugiaū tų 
rąstų nebeleisdami. Nežinia 
dabar, kas isz to iszeis. Jei
gu dar didelis lietus butų, ku
rio pirklis iszsižiojęs laukia ir 
upė patvintų, tai ans turėtų 
vėl isz naujo bū visais malūnų 
ir parvazų savinįkais kalbėti; 
Bet vėl pakol ans su visais 
pakalbėtų, tai vandū vėl nu
sektų. Klausymas dar, ar 
toksai lietus kada nors bus? 
Tų rąstų vėl sulyg kitų metų 
palikti negalima, nės suges ir 
į Prusus* nebus imami. Gal 
per tat turės rąstus sulyg Ne
munui vežti aut vežimų ligi 
Szilinės (Borek) prieszais 
Gelgaudiszkių. Tie žmonės, 

kurie vežimu užsiima, labai 
džiaugias mislydami uždirbti 
už vežimą kožno rąsto po 4-5 
rublius, įkinkius keturis ark 
liūs į vežimą. Tas dūtų žmo
nėms uždarbio ant 20 sulyg 
25 tukstanezių rublių. Pre- 
kėjas su nekantrumu vis lie
taus laukia ir tur ant to gata
vus darbinįkus. Tūm tarpu 
jo reikalai vis labjaus besipai- 
nioja, nės jau po daugel vietų 
ant Dubissos dėl lieptų mies
tas (kūlus) sukalė ir dėl žu- 
vių gaudimo persėdas užtvėrė, 
taigi dabar turės derėtis dar 
ir su kitais savinįkais. Sztai 
po Ugioniais arti Betigalos 
rąstai beplaukdami truputį 
lieptą sugadino. Kaimiszkiai 
sugavo rąstus, ant kranto už
sitraukė, aresztavodami pakol 
už lieptą užmokės, o jeigu 
ne, tai miravu sudu grūmoja. 
Isz tos i priežasties rąstai labai 
pigiai nupirkti gali didelį nu- 
pūlimą atneszti, nors isz pra
džios iszrodė, kad tai bus ge
ras reikalas.

Resiainiūse, apskriezio sū
dė, Balandžio 'mėnesyje buvo 
apgarsįta byla ukinįko Ka- 
minskio, netoli Girkalnio gy- 
venanezio, kuris ant iszėjimo į 
Ameriką žmonis kalbino, po 
penkis rublius ant rankos nū 
kožno imdamas. Ans apkal
tintas už žmonių iszviliojimą. 
Isz tos priežasties, kad vieno 
liudinįko nebuvo, byla ant to
lesnio laiko atidėta.

Iszeivystė į Ameriką vis 
didinasi, kūlabjau 4szeina tie, 
kurie žemę ant smulkių szmo- 
tų savo tarpe padalinę, gerai 
ant jos iszmisti negalėdami, o 
tankiai ir su vargu, pardavę, 
užstatę ar paarendavoję ir pa
ėmę pinįgus, į Ameriką iszei- 
na. Isz Paszaltūnio (Resiai
nių parak.) 50 Vyrų iszėjo, o 
dar kiti ,isz tenai rengias isz- 
eiti. Sulyg szioliai mažai 
bernų ėjo isz pinįgų stokos, 
bet dabar ir tie eiti pradėjo. 
Dvarponiai nusigando, kad 
jiems darbinįkų pritruks.

Apie gelžkelio vedimą Re-I 

siainiūse neperstoja kalbėję. 
Žmonės turi viltį darbais ir 
padvadomis uždirbti it kad 
žemės įėjimas ant 15-18$ pro
centų pakils, nės javai bus 
brangesni.

Resiainiūse 19 d. Balandžio
I

aresztavojo jaunąjį Gladkaus- 
kį miesto ukėso (obivatelio) 
sūnų, kurs arti bažnyczios 
kromą turėjo, . antrą masko
lių ir dar treczią kokį už dir
bimąnetikrų rublinių bumaž- 
kų ir sidabrinių keturdeszim- 
czių (20 kap.). Gladkauskis 
todėl pirma sliesorystės mo
kinosi, kad galėtų ką gerą (?) 
padaryti ir turėjo pagelbinįką,. 
su kuriūm susipyko ir kuris 
ant jo policijai praneszė. 
Asesorius rade^ jį prie pinįgų 
dirbimo, atėmė dėl pinįgų 
dirbimo maszinas ir jau pa
dirbtus neteisingus pinįgus, 
visus tris į kalinę paimdamas. 
Gladkauskis sūnų nori ant pa- 
sigalvojimo (parankos) isz- 
imti, bet neatsiranda toks, ku
ris jį norėtų paimti, nės, jam 
pabėgus, reikėtų didelius pi
nįgus užmokėti. Resiainių 
žydai tycziojas besijūkdami.

— „Sunki gadynė, trūksta 
pinįgų ir nežinia, isz kur anūs 
imti! Atsirado vien‘s gera- 
dėjas Gladkauskis, kurs anūs 
dirbti pradėjo, bet ir tą į ka
linę įkiszo“!

Isz tos priežasties, kad 
brangus darbinįkai, o su ma
žai darbinįkų ponai negali 
laukų apdirbti, pradėjo ne- 
kuriūs darbus, kur reikia pa
vasaryje, rudenyje atlikti. 
Sztai p. Zigmuntas Mikuckis 
isz Neszūkūczių, arti Resiai
nių, dar rudenyje burokų sėk
las pasodino. Tą pat .padarė 
jo brolis Antanas Prienūse, 
arti Czekiszkės, Kauno pavie
te. 5. '

Viens ponas nū Resiainių — 
Liudvikas Rincius (Hrynce- 
viez) pasimirė, palikdamas dėl 
savo brolių žeme ir pinįgais 
gėrybės ant 30,000 rūb.

Arti Resiainių dėl dvarų ei
na seniai ginezas Perkauskio,

a
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vis szviežios jų gaujos užlėkė. 
Nebuvo kitos rodos, kaip tik
tai kūgreicziausiai užarti, 
idant kas nors atliktų. Rei
kėjo jau daug tankiau sėti. 
Tūm tarpu storai sniego už
krito ir arti negalima buvo, 
o kovai sulėkę pradėjo snie
gą kasinėti ir grudus rankio
ti. Užarti galima buvo tik
tai ant rytojaus, kaip sniegai 
nutirpo. Dabar nežinia, kaip 
daug kovai sulesė ir ar nerei
kės isz naujo lauką sėti. Da
bar jau reikės aname, kraszte 
visur, pakol neužars, prie už
sėtų laukų dėl dabojimo žmo
gų su szaudykle statyti, ku 
rios kovai nelabai bijosi ir ar
tojams bei arkliams net po 
kojų lenda. Daugumas da
bar pradėjo kovus szaudyti 
ir kalbėti,, kad jų mėsa ruksz- 
tyje iszmirkyta yra labai gar-

ir Kuraiczio tarpe, kuris ir 
dabar nepasibaigė, nės vėl ten 
sūdąs suvažiavo ir žinovus dėl 
nusprendimo į Grigiszkius su- 
szaukė. x

Nū 1 d. Gegužio vėl debe
siais szilPs lietus pradėjo už
eiti, bet dar vis szilumos nėra, 
nės tankiai szaltas ir smarkus 
sziaurinis vėjas puczia, bet 
naktį jau nebeszala. Vis tan
kiau drėgnas vakarinis vėjas 
atsisuko. Laukų darbai kaip 
reikiant prasidėjo.

Žemaicziūse paukszcziai ko
vai prim kelių deszimtų metui 
buvojau kūne isznykę, bet 
mat ką daro protekcija. 
Sztai aname laike vienas Szau- 
lių ponas bijodamas/ kad jie 
visiszkai neisznyktų, dėl kelių 
deszimtų tų paukszbzių, Szau 
liūse dvaro gojuje pasilikusių, 
ant jų paturėjimo, iszmaitini
mo ir nū neprietelių saugoji- I di, o jauni kovukai labai gar 
mo pinįgus palijo. Ten jie | dus esą. 
taip su laiku prasiplatino, kad 
jau netilpdami 
tolesnes vietas prie kitų mies
tų užsigyventi pradėjo. At
sikraustė į Kelmę, Resiainių 
pav., paskui į Ramanavp go
jų arti Resiainių, į paežius 
Resiainius, paskuį į artymus 
Živeliszkius ir Kalnujus, kur 
ant klevų, apie bažnyczią ap
sodintų, baisiai vaišintis pra
dėjo, nevienam ant galvos 
priderkdami. Taigi dabar 
resiainiszkiai skundžias, kad 
apart kitų bėdų kovai pasida
rė nauja plėga dėl aplinkinių 
gyventojų. Jų szauksmas 
jiems per ausis eina, bet dar 
tas .butų menkesniu dalyku.

Viens ponas arti Kalnujų 
pasėjo szį pavasarį kelis pu
rus ankstybų žirnių su avi
žom, kada dar nieks nebuvo 
sėjęs. Isz pradžios du kovu 
atlėkė, prie tų užsėtų javų dik- 
cziai prilesė ir davė žinią ki 
tiems, kurie už mažos valan
dos alkani isz visų * pusių di
deliais būriais pradėjo lėkti 
ir nusileido ant užsėto lauko. 
Gaspadoriūs anūs baidė, szau- 
dė, beį pieks nėęelbėjo^ nėši

f ■ , . , . ,mitimas yra taip sunkus, kad 
nekurie ukinįkai už kelioliką 
rublių baisiai didelius pala
kius moka arba savę žydams 
mažnė pardūda, jokio apsi- 
žiūrėjimo neturėdami, nės už 
tūs pinįgus, kaipo procentus 
padvadoms ir darbu daug 
daugiauą atlieka. Apskriczio 
sūdąs Balandžio mėnesyje bū

Szauliūse į

Atsirado ant kovie- 
Inosamatorių daugybė. Jei
gu toji mesikė žmonėms pa
tiks ir pradės anūs kepti, tai 
daugybę jų pamažįs. Kalba, 
kad koviena savo gardumu 
prilygsta: slankai, balandžiui 
ir kurapkai. Taip tai Resiai- 
niszkiai mąsto, idant ir kovus 
pamažinti ir kad, isz 
tų paukszczių naudą isztrau- 
kus, brangių szuvių 

lant vėjo nelaidžioti.
kad Ramanave arti Resiainių 
a. a. Kaminskis Pijus pirm 
kebų metų desentiną žirnių 
užsėjo, vienok pakol žmonės 
pusryczius pavalgė ir užarti 
anūs nuėjo, nei vieno žirnio 
nerado, tiktai lakstanczius ir 
szaukianezius kovų burius, 
kurie dar prilesę nebuvo.

„Vilenskij Viestnik“ N 72 
korespondencijoje isz Szven- 
tėnų pavieto, Vilniaus gub., 
raszo, jog ten atsitiko, kad 
gaspadoriai ir po 40-50 de- 
sentinų žemės turėjo, bet kaip 
tiktai tų gaspadorių sūnūs ap- 
sipaeziaavo, o marezios neno
rėjo kęsti ūszvio valdžios, pra
dėjo visur spirti dėl žemės da
linimo, kurią pądąliųus, isz-

nuszau-

dovanai
Sako,

liacijoniszkas skundas į Vil
niaus Palatą nurodo, kad ne
tiktai lietuviai savo tarpe, bet 
ir giminės tarpe savęs dėl že
mės bylinėjasi (provojasi). Ir 
taip P. Banis jieszko nū J. 
Banio žemės ant 1000 rublių 
vertumo, J. Simaitis nū S. Si- 
maiezio jieszko žemės ant 
1Q00 rublių.

,,Pribavlenije k 'Kov. gub. 
vied.“ N. 26 raszo: Jonave, 
Kauno piete, cerkvę szventi
no 25 Balandžio (sen. stil.) 
Ant Szauoų Kaune naują 
cerkvę statys.1 — ,, Kaune 
draugystė“, kurios pirmsėdžiu 
yra marszalka p. Stolipinas su 
pagelba daugel ponų didelį 
kromą Keidainiūse, Kauno 
pav., uždėjo, kur net agrono- 
miszkus dalykus galima bus 
pirkti, beje: žagres, akėczias, 
arklus, maszinas ir t. t. Pre
kyba toji pavesta p. Jankaus- 
kiui, prėkybiszkų dalykų pro- 
fessoriui, Paryžiaus akade
mijos sąnariui.

— Eiriogaloje, Kauno pa
vieto. Antrą Velykų dieną 
kamendorius bažnyczioje Szv. 
Komuniją dalino. Žmonių 
tarpe, kurie prie grotų atsi
klaupė, priėjo ir dvi cigoni, 
dikeziai su skepetoms apsigo
busi. Kunįgas davė Komu
niją dėl vienos ir dėl antros, 
kuriūdvi pasilenkusi Szv. 
Komuniją į skepetą iszspjovė, 
idant dėl burtų sunaudoti. 
Pasergėjęs tą kamendorius 
ir gerai patėmyjęs, kad 
jūdvi spaviednės nebuvo 
ir ką daro, ant grotų kieliką 
pastatęs, su bažuyczios tarnais 
tūjaus reviziją padarė ir Szv. 
Koiųųniją rado. Tūm tarpu

pirmoji čigonė iszspruko ne
žinia kur.
padarė, ar prarijo, 
nežinia.
iszėjimui isz bažnyczios čigonę 
baisiai suinuszė ir bjauriai 
kankino. Čigonas kunįgą ir 
muszancaius žmones asesoriui 
apskundė, bet, regis, tas į baž
nytinius reikalus nesikiszo. 
Čigonė pradėjo teisintis kad 
jinai norėjo su P. Dievu pasi
džiaugti ir kad todėl isz bur
nos iszėmė, kad anoji žinoda
ma, jog tas vai na pas pravo- 
slavnus, tai ana ir iszėmė isz 
burnos, jeigu anoji butų ži
nojus, kad taip nevalna, tai 
butų to nebedarius. Už tą 
paklydimą (?) kamendorius 
vėl turėjo isz antro karto už 
pakutą po Velykų septynias 
nedėlias gavėti.

Ką su P. Dievu 
ar pavogė 

Įnirszę žmonės po

Vis szalta yra ir menkai 
kas sėja. Sztai Krakių 
par., Szaulių pav., sėjo tiktai 
po rugiais, tai yra vietas ru
gių lauke dėl mėszlo stokos 
rudenije neužsėtas, kurias pa
vasaryje užvežę mėszlu, žir
niais, miežiais arba atūdagiais 
(vasariniais rugiais!), atūrė- 
ežiais (vasarojiniais kviecziais) 
sėja. Klūpiu par. po kalvas 
žirnius sėti pradėjo. Sėjimas 
per tai yra prastas, kad netik
tai yra szalta, bet nėra drėg
numo, labai ' sausa žemė. 
Dikto ir szilto lietaus dar ne- 
auvo,kurio gaspadoriai iszsižio- 
ję laukia. Smarkus ir szaltas 
vėjas žieminius javus baisiai 
gadina. Szaltis tas tūm iszsi- 
guldo, kad isz sziaurinių sza-

inijos (Finnland) ir Maskoli
uos isz Ladogas ežero per upę 
Nevą ir kitas, o taipojau isz 
Botniszkos ir Sūmiszkos mą- 
rių alkūnių į mųsų Baltąsias*) 
mares sziaurinis vėjas, pa-lat- 
viais ir pa lietuviais daug le-

*) Nd lietuviszko vardo Įkalta ju
ra, paėjo vardas tų marių kitose kaĮ- 
bose: Baltisahes ineer., Baltiųue, 
Baltyckie morze ir t. t.
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dų nA ano kraszto privarė ir, 
anAs ant krantų iszmesdamas, 
didelius volus padarė, taip 
kad neižvėjai negal prie mariui 
prieiti ir žvejoti, nei į Rįgfį lai
vas neina. z Taigi dabar tada 
•zilima užstos, kaip marių vii- 
pys t As ledus sudaužys arba su 
pietiniu vėju atgal į sziaurę 
nuvarys. Ant Baltųjų jurų 
yra tokia ledų daugybė, kad 
kitur vandens nebematytis.

Pons Jazdauskis DaubarAse 
Telszių paviete, nū poros me
tų centrafugą atsigabeno, dėl 
atskyrimo nA saldaus pieno 
Smetonos. Centrafuga daug 
naudos atnesza, nės gali daug 
daugiau nA pieno Smetonos 
atskirti, o pienas mėlynas lyg 
iszrugos pasilieka. Taigi p. 
Jazdauskis sūrių mažai iszdir- 
ba, bet daugiausiai, sviestą, 
kurį į Angliją iszsiuntinėja. 
Czia daugel jam palengvins ir 
tas, kad gelžkelis cziapat esti, 
nės per du viorstū yra Marei- 
kiai, Liepojos gelžkelio stote.

— Joniszkėliuse, Panevėžio 
pav., jau seniai už p. Karpio 
pinįgus yra įtaisyta nA dviejų 
kliasų mokykla, kur du mokį- 
tojai maskoliszkai vaikus mo
kina. Dabar už pinįgus, se
niai jau marszialgos Karpio 
paliktus, ketina agronomiszką 
mokyklą statyti.

— Beisiogala, Kauno pa
viete. Isz tos parapijos per
nai trys vyrai, o szįmetj^O vy
rų į Jelgavą ant uždarbio isz- 
ėjo. Czia jie Gusevo plytny- 
ežioje arti to miesto darbą ga
vo, už vasarą po 45 rublius 
ant gaspadoriaus dAnos algos 
imdami.

— Kruknų par., Szaulių pa
viete, gaspadoriai dejAja, kad 
prie sunkių metų nebėgai szei- 
mynai iszsirnokėti. Bernams 
ant metų moka ant gaspado
riaus drabužiai po 50-60 rub
lių, o mergoms nA 35-40 rub. 
ir tai dar daugel darbų . iszsi- 
der, kad nebedirbs, kaipo tai, 
kad ant girnų nemals, spragi
lais nebekuls. Tankiai atsi
tinka, kad szeimyniksztis ne

Vienybe
benori nei krApų padaryti, nei 
kiaulėms pramalti. , Gaspado- 
riai viską turi į malūnus vežti 
ir su kulių padarymu bėdą tu
ri. Žinoma tas tankiausiai 
atsitinka po dvarus nei ką po 
kaimus (ulyczias).

— Pinskas, ? Minsko rėdy- 
bos. Mųsų garbingoji raszė- 
ja, kurios „Lietuvos istoriją“ 
ir kitas apie Lietuvą knįgas 
nors dar ant mųsų kalbos isz 
lenkiszkos neiszverstas turime, 

k(p. Konstanciją Skirmuntaitė) 
liūdna paliko, nės dabar jai 
tėvas .pasimirė. Dieve patie- 
szyk tą gAdotiną raszėją ir 
d Ak jai spėkos dėl tolesnio 
darbo.

Sziądien graži ir sziltesnė 
pagada pastojo nA rytpieczių 
vėjui papūtus.

6. V Žaltys.

— Isz Prūsų Lietuvos. N. 
11 „Lietuviszkos Ceitungos“ 
randeme straipsnį, užvadįtą: 
.„Apie Lietuvinįkus Ameriko
je“, kuris sziaip skamba:

„Per lietuviszkus laikrasz- 
ežius isz Amerikos mums pa
reina žinios, kaip tenai lietu- 
vinįkai, tarp savęs sutarime 
bei vienybėje gyvendami, už 
lietuvystės iszlaikymą vien 
szirdžiai darbAjasi bei rūpi
nasi.

Vien‘s laikrasztis, „Vieny
bė Lietuvinįku“ vadinamas, 
isz Plymouth Amerikos Pen- 
sylvanioj4, kas nedėlią iszlei- 
džiamas tikroje liėtuviszkoje 
kalboje, yra apie 30 colių il
gumo ir 45 colių platumo di
dis. N 41 (?V. R.) nA 1892 
m. randam jų užsiėmimus 
stropingus aiszkiai apraszytus. 
Kad tenai kur pulkelis lietu- 
vinįkų, ar butų miestAse arba 
ant kiemų randamas, tai jie 
czia susitarę ir susiraszę į vie
ną draugystę, iszsiskiria sav 
vyresniAsius bei perdėtinius, 
o tos draugystės susiglaudžia 
į vieną, taip vadinamą „Vie
nybę44, iszsiskiria sav 
prezidentą bei kitus vy
resniAsius; rasztinįką ir ką- 

sierių, gruntavoja tarp sa
vęs numirimo bei iszlaidojimo 
skrynes (kasas) ir skrynią, 
jeib darbinįkuams darbo ne
tenkant, jiems paszelpą su
teiktų ir t. t.

Yra juk verta paminėti, 
kad tenai užmarij4 lietuviszki 
kunįgai daug daugiaus už lie
tuvystę storavojas neg pas 
mus, ypacz pons kuningas Bur
ba dėlei savo didžio rūpestin
gumo daug garbės užsipelnęs.

Kad mes dabar matom, 
kaip mųsų broliai lietuviai, 
kurie isz visų krasztų Lietu
vos lietuviszkAju liežuviu* kai- 
ban tie, Prūsijos bei Maskoli 
jos, tenai Amerikoje taip 
broliszkai tarp kits kitų sugy
venanti ir už lietuvystės pa
kėlimą ir jos mielosios kalbos 
netik už iszlaikymą, bet ir už 
praplatinimą taip stropiai pa
sirūpina, iszdrukavodami 
visokias lietuviszkas knįgas 
bei laiszkus isz Liętuvos se
novės czėsų, iszkeldami josios 
smarkiAsius karžygius užpAli- 
mo czėse neprietelių, bei pa- 
gAdodami czėse nepalaimos: - 
ar mums tai i negėda girdėti, 
kurie mes lietuvystėje gyven
dami ir visą valnybę turėda
mi, o už iszlaikymą savo mie
losios kalbos bei giminės taip 
nieko nesirūpiname! Bet 
mes, kaip kokie žiopliai, ran
kas sudėję žiūrime, kaip sve
timos kiaulės į mųsų roputes 
knisia. Ar mes, lietuvinįkai, 
negalėtum bent skyrimo czėse 
savo balsus pakelti ir visi į 
vieną vienybę sustoję isz savo 
brolių kelis vyrus lietuvinį
kus paskirti ir į ciesorystės 
bei karalystės seimą nusiųsti. 
Mes bent tAmi galėtujnėm4 
parodyt4 svietui, kad mes dar 
ne suvis isznykę ėsam‘. Juk 
matom4, kiek mųsų iki. szio 
liai paskirtiejie vokiecziai 
už mus pasirūpino: viens už 
savo algą,*o kits tikt už sav 
lygius.

Lietuvinįkai tur mokyto
jams algas mokėti taipojau 
kaip ir vokiecziai, kokią 

naudą parsinesza jų vaikai 
isz szuilės? Vaik4s į szuilę 
beeidama užmirszta ir tAs ke
lis prisakymus, kuriAs nA sa
vo motinos pirm į szuilės ėji
mo iszmokęs buvo.

Ketvirtas prisakymas sako: 
„Garbink tėvą ir motiną sa
vo“, o kad vaiks pradeda į 
szuilę eiti, tai tas prisakymas 
jam visai per nieką pasirodo 
ir taipo tampa gimdytojų bei 
vaikų meilė visai suardyta.

Ar ne isz to atsieina, kad 
sziAse metAse ir lietuvinįku 
taip daug dėlei neteisios pri- 
siegos prasudijama tampa!

Taigi, broliai lietuvinįkai, 
jei mes norim savo motinos 
kalbą iszlaikyti ir lietuvystės 
pakėlimą įgyti, tai mes turim4 
tarp savęs vienybėje sugyven
ti ir nesidAti per kokį nA vo- 
kieczių papirktą nenaudėlį, 
o kad jis ir lietuvis butų, sa
vo užsiėraimAse trukdintis. 
(Kaip paskutiniame skyrime 
ciesorystės seimui? mes patirti 
gavom, koks mųsų triūso vai
sius buvo.)“

Isz szito straipsnio aiszkiai 
matoma, kad ir Prūsų lietu
viai susigėdo besnausdami ir 
rūpinasi ką sav iszreikalauti 
n Ag valdžios ir turėti sziokias 
tokias tiesas. Mes amerikie- 
ežiai, ypacz „Susivienyjimo“ 
sąnariai galime gėrėtis, jog 
savo pasiszventimu nors kiek 
galėsime prisidėti prie su judi
nimo tėvynėje gyvenanezių 
brolių. Tegul tas buna para
ginimu risztis į „Susivienyjim“ 
ir tiems mus broliams, kurie 
dar vieni sav klaidžioja.

— Tilžė 1 d. Gegužės. 
Vokieczių ciesorystės ąeimas 
iszardytas. Naujiejie skyri
mai bus 15 d. Birželio atlikti. 
Dabar Prūsų lietuviai turi la
bai darbAtiesi, idant skyrimo 
kovoje laimėtų. Praėjusiu 
du kartu nelaimėjo, matysime, 
ar szį kartą bus darbas ir pro- 
ce lietiiviszkai - konservatyvų 
partijos žegnoti. Iszardymas 
seįmo atsįtiko per ciesoriaus
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Lietuvininku
paliepimą. Vokietijos kon- vo, bet, vokiecziaras nenorint 
stitucijoje randasi įstatas, pa- ten maskoliszkos kalbos įves

ti, tapo pakasavota. Mokįti
niai po kitas gimnazijas įsi- 
skirstė. Bet vokiecziams vėl 
ant maskoliszkos kalbos suti 
kus nū Kalėdų gimnazija ati-

paliepimą.

padidinti

, turėdami

gal kurį ciesorius turi tiesas 
seimą iszardyt’ų kada szitas 
valdžios užmanymus atmeta. 
Atsitiko taipo ir szį kartą. 
Valdžia užmanė 
skaitlių kareivių: esą tai reika
lingas daigtas, idant atsiginti 
priesz maskolius bei prancū
zus — bet seimas (reichsta
gas) didžiuma balsų atmetė 
valdžios užmanymą.

Reikia lietuviams labai rū
pintis ir nė dąrbo nė pinįgų 
neezėdyti: kad tikt pirmą 
kartą bus lietuviai savo dele
gatą iszskyrę, potam bus jau 
daug lengviaus;, nės žmonės 
matys, kad ne veltu aukavo 
pinįgus. Dabar žiuri viso 
svieto lietuviai į Prūsų lietu
vius, nės szitįe gali dabar 
lietuvių vardą garbingu pa
daryti. Lietusiai 
parlainentariszką balsą, įgys 
garbę tarp kitų tautų ir galės 
galvas augsztyn kelti ir susi- 
vienyjus su kitoms taippat 
prispaustoms gentėms laisvės 
prisiteikti. Melskime Dievo 
Augszcziausio, kad dūtų žmo
nėms atviras akis, idant dėl 
savo dvasiszkos ir kuniszkos 
naudos dirbtų (Neužtenka 
maldos p kad atsidarytų ąkys 
prastų žmonių^ reikia iszma- 
nantnesniems 
kūdaugiaus tanjie dalyke pasi- 
darbūti. Red.) locijai — de
mokratai pradeda ir tarp lietu
vių platintis. Pirm kelių metų 
Tilžėje jokio demokrato ne
buvo, o prie paskutinio skyri
mo arti tukstanezio. O ir 
kaimūse tarp laukinįkų dar 
binįkų auga socijal-demokra- 
tų galybė. Jei demokratai 
tolyn taip daugįsis, kaip pas- 
kutiniūse desžimt metūse, tai 
turėsime Vokietijoj* veik visai 
kitokius davadus, rasi ir res
publika nepertoli.

Chronopolitanus.

jų broliams

— Isz Latvijos. Goldin - 
goję sulyg vakacijų praėjusių 
pietų vųkįszkoji gimnazija bu-

u — Illuksztoje buvo sulyg 
szįoliai lenkiszkas mergaiezių 
pensijonas, bet jį maskoliai 
uždraudė, daleisdami kitur 
Latvijoje maskoliszką atida
ryti.

— P^ga. Isz tos priežas
ties, kad jau czia niekur vo- 
kiszkų gimnazijų nėra, per 
tai nevisi mokįtiniai vokiszkai 
moka, o prie to dar daug mas- 
koliszkų studentų pribuvo, tai 
vargu toliaus vokiszkoji kalba 
Rįgos politechnikoje užsiturės. 
Daugumas studentų geidžia, 
idant maskoliszkai iszguldi- 
Dėtų.

— Po Dubelnu arti Rįgos, 
kur yra marių maudyklės, 
sziaurinis vėjas baisiai daug 
ant kranto ledų privarė, taip 
kad nei žvejai negali žvejoti, 
nei laivai į Rįgą eiti.

6. V. Žaltys.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos. 

Kaip žinote, ant kolumbinių 
iszkilmių New York‘e buvo 
ir 3 Maskolijos kariszki laivai. 
Bestovint tiems laivams New 
York‘o porte pabėgo nū jų 
apie 80 matrosų. Tie pabė
gėliai pasakoja baisybes apie 
žvėriszką apsiėjimą masko- 
liszkų aficierių. Anot jų žo
džių maskoliszko laivo kapito
nas gali, ką nori, daryti su savo 
matrosais, pagaliaus jūs nuga- 
lūti. Už mažiausią prasikal
timą matrosus kapoja kan- 
cziais (nagaikomis), kankina 
visaip kaip, užbarsto žaizdas 
~~T~..............................

*) Paskiau gavau dažinoti, kad 
toji gimnazija uždaryta nebuvo, tik
tai isz priežasties maskoliszkos kal
bos per lekcijas susitrulędyinai pa
sidarė ir daug mokytinių į kitas gim
nazijas iszėjo, bet nu Kalėdą 
yįskąs savo parunke eina.

vėl

(roti as) druska ir įmetę į aug- valdinius, kuris mindo dory4 
sz-tą ir tamsią kalinę laiko po bę, tiesą, gūdą, narsą, laisvę, 
kelias 
marina.
jog kapitonas norėdama įbau- dys savo nepaklusnumą, 
gįti savo pavaldinius liepia 1 
kurį isz prasikaltusių pakarti 
ant macztos. Jojo paliepimai 
iszpildomi be jokio atsisaky
mo ....

Nebereikalo, kada vaiksz- 
cziojo po New York‘o ulyczias 
matrosai laivų, ėmusių kolum- 
binėje laivynės parodoje, gir
dėjosi balsai amerikieczių 
(sveikinanezių klyksmais kitų 
valstijų matrosus): „look ye! į Londoną 19 d. Gegužio pra
tilę russian barbars are going!“ 
(žiūrėkit anavę eina masko- 
liszki barbarai!)

nedėlias ir dar badu ir Suvienytų Valstijų tauta 
Pasitaiko kaip kada,!prie pirmo pamėginimo paro-

Su* 
vienytų Valstijų tauta sukils 
ir sumisz, kad caras pareika
laus pirmos aukos, pažadėtos 
jam ^treaty maker'ių“.

Priduriame ir dabar, tegul 
szis dalykas paragina mus lie
tuvių, o ypacz mųsų „Suviv.“ 
pasiskubįti su protestu nū 
lietuvių vardo!

— Brazilija. Telegrama

— Prezidentas didžio ir 
galingo susivienyjimo dar- 
binįkų — ,,Darbo karžy
giai“ (Knigts of Labor) Pow 
derly asabiszkai įteikė Cleve
land4 u i smarkų protestą priesz 
,,extradition treaty“, p. Pow
derly sako, jog turi būti pra
keikta sądora, padaryta dėlei 
prėkybiszkų reikalų, kur 
žmonių kūnas ir kraujas au
kaujami knutui, cholerai, my
riui; Suvienytos Valstijos gali 
susidėti su žmonėmis, bet ne 
su siaubimais, t. y. masko 
liais. Vieszpats, kuris su 
sząltu krauju veizi ant tuks- 
tanezių savo pavaldinių rete
žiais czerszkanczių, vaikszczio- 
janezių po Si beri jos tyrus 
už kaltenybę, kokia Washing- 
tonui padarė amžiną garbę 
tarp amerikieczių, — yra 
bjauria baidykla (monstrura).J 
Jo gyvastis neverta, kad jos 
gailėtis. Nėra įstato, kuris pa 
velytų senatui bei prezidentui 
būti paslaptingais tiesdavėjais. 
Negalima kęsti, kad paslapta 
60 žmogystų sudarytų sądorą 
su neapkeneziamiausiu isz 
valdonų ir kad 65 milijonai 
laisvių, protau janezių, pats 
savę valdanczių ukėsų-vyrų ir 
moterų, pasidėtų tokiam nu - • 
tarimui. Sądora padaryta su 
tironu, kuris kankina savo pa-1

’ nesza apie įvykusį susikirtimą 
tautiszkos kariaunos su maisz* 
ti nikais, kuriems po vadovys
te jenerolo Tavares pasisekė 
ties Rio Grande do Sul apsup
ti jen. Telles‘ą. Maisztinį- 
kų krito tik keli vyrai ir jiems 
pasisekė paimti į savo rankas 
dalį artilerijos bei didelį smū
gį uždėti valdžios kariaunai.

— Prancūzija. Paryžiaus 
policija 16 d. Gegužės užtiko 
priemiestyje Levallois kelias 
bombas ir nemaž dinamito už
kasta žemėje. Penkias paž
velgtas žmogystas aresztavota.

— Maskolija. Isz Verch- 
ne-Uralsko raszo, kad žiema 
ten labai lengva buvusi; Sausio 
mėnesi j e buvo tiktai paprastos 
szalnos, o jau Vasario mėne
syje sausu keliu ratais važinė
jo.

bar badas tebeyra. Dėl ba
dė j an ežių zemstva iszdūda po 
30 svarų dūnos ant mėnesio. 
Prie magazynų dėl tos dūnos 
gavimo isz toli daugybė svieto 
su važi ū j a, bet paskui su ta 
dūna eina į szinkius dėl jo? 
pragėrimo ir ten jų gaujos vėl 
atsiranda. Sako, kad per tij 
badą szi n koriai baisiai pratur
to, už dyką dūną gaudami 
Žmonės nenor* dirbti, turėdam 
viltį, kad per visą gyvenimi 
anūs valdžia taip maitins



250 Vienybe
Arklių prėkėjai, kurie isz ano 
kraazto su arkliais pas mumis 
atvažiavo, kuriūs po 130 150 r. 
pardūda, pasakoja, jog kada 
jie 15 d. Balandžio isz ten isz- 
važiavo, tai dar sniegą irszlajų 
kelią palįko, o į Smolenską 
gelikeliu atvažiavę jau rado 
pavasarį ir vis sulyg vakarų 
•šiltesnį orą.

Isz Pet rėpi lės priesz Vely
kas ant Kaukazo lietuvis inži
nierius Gegužinskis iszvažiavo, 
gerklės džiova sirgdamas, dėl 
pasigydymo, bet Tiflise antro
je Velykų dienoje pasimirė, 
nemažą gėrybę palikdamas. 
Per tai, jei kas žinotų apie na- 
basznįko gimines, tepranesza 
jiems arba ministerijai į Pe- 
tropilę, katra anų pajieszko.

Žaltys.
»

Tautos apszvietimo ministe
rija neseniai nutarė, kad visos 
mokyklos prie katalikiszkų 
bažnyczių pereina po jos (t. y. 
ministerijos) priežiūra, tūm 
tarpu kati žemiszkas mokyk
las paversta į „cerkovno - pri- 
chadskija szkoli“.

Katalikų bažnytinės mo
kyklos paverstos į svietiszkas, 
nebažnytinės-gi mokyklos į 
„pravoslavnas“, bažnytines! 
Kaip tą valdžios pasiėlgimą 
iazmanyti?

Mimta teita.
Dėl „ Vienybės“ paraszė A. K.

(Tąsa.)
Taip Lessepsui besiren

giant, pakilo Europoje įtalisz- 
ka karė, į kurią Pranduzija 
buvo įkiszus gerokai savo no
sį: lord‘as Palmerston‘as pa
sinaudojo isz tos valandos ir 
iszgavo Konstantinopolyje nū 
sultono paliepimą sustabdyti 
darbą. Įvairių krasztų kon- 
suliai, raginami Palmersto 
no, taip pat paliepė savo tau- 
tiecziams, dirbantiems prie 
perkaso, apleisti Egiptą, — 
pasiliko tik prancūzai su 20.- 
QOO Egipto sodieczių, vadina

mų fellah‘ais, kuriūs nū pat 
pradžios vice-karalius davė 
dėl paszalpos Lessepsui. Bet 
italiszka karė veikiai pasibai
gė ir sultonas iszdildino savo 
nelaimingą paliepimą.

Darbas vis ėjo tolyn, ne
žiūrint ant tukstanczių kliu- 
ežių, su kuriomis prisiėjo ko
voti: taip, ’fellahlams jokiu 
budu nebuvo galima įkalbėti, 
kad vežiotų žemes su karu 
ežiais (toczkomis): mat tas 
vežiojimas butų užgavęs į ūse 
puikę liūsų tyros sūnų. Pri
siėjo many ties ir be karuezių: 
fellah‘as sudėdavo rankas 
isz užpakalio, sunerdavo jas ir 
pasilenkdavo, o kitas fellalfas 
pripildavo jam ant kupros 
tiek žemių, kiek tik ans galė
jo pakelti. Paskui ,,Husas 
^tyros sūnūs“ lipdavo pasilen
kęs ant perkaso kranto, iszsi- 
tiesdavo, paleisdavo rankas 
ir žemės paezios nubirdavo 
nū jo.

Perkasimas kalno El-gisr 
užėmė per 2 metu 25,000 
darbinįkų; galop Lapkriczio 
pabaigoje Lessepsas su iszkil- 
me įleido Viduržemių jūrių 
vandenį į ežerą Timsah. Tas 
didelis ežeras, apsiaustas ap
linkui smėliniais kalnais, isz- 
rodė it didelis iszdžiuvęs kau- 
szas. Czia turėjo paskui kil 
ti tarpjurio" sostapilis — Port 
- Said‘as. Lessepsas akyvaiz- 
doje didelių minių sudavė į 
nedidelį žemės kąsnelį, ski
riantį perkasą nū jūrių, ir su- 
szuko:

— „Isz Dievo malonės, vari 
dan Jo Mylistos Mohamed o - 
Said‘o, Egipto yaldovo, lie
piu, idant Viduržęmių jūrių 
vandū įeitų į ežerą Timsah!“

Iszkilminga- tyla apnyko 
krantus ir girdėti buvo tik 
vandens kriokimas, kurs pa
klausęs paliepimo ėjo į ežerą, 
neszdamas ant savo bangų 
pirmutinius laivus, plaukiau- 
ežius nū marių į vidurinį por-

Džiaugsmas buvo neiszsako 
mas, tikėjimas į laiĮmingą už

manymo galą nū tos valandos 
dar labjau sutvirtėjo; viena 
tik Anglija nesidžiaugė, bet 
tylėdama laukė tinkanezios 
valandos dėl naujų kliuezių. 
Ta valanda jau rodėsi užstojo 
1863 m., kad Prancūzija buvo 
užimta kare Meksikoje ir ne 
galėjo ateiti su pagelba į 
Egiptą. Pasinaudodamas isz 
to, lord‘as Palmerston‘as 
„vardan žmonijos reikalų“ 
iszsiuntė ant tarpjurio Enriką 
Bul\ver‘ą, savo- pasiuntinį 
Konstantinopolyje, tarsi ap 
žiūrėti darbą. Ant pokilio, 
kurį Lessepsas jam, kaipo sve- 
ežiui, pataisė, Bulwer‘as iszta- 
rė tūs raiszkiusžodžius: •

— „Nepasakysiu pagal i pa 
veizdą tūlo garsaus polytiko, 
jog kalba dūta žmogui dėlei 
minezių užslėpimo, bet pasa
kysiu, jog tarpais diplomatas 
gali užtylėti, idant nepasakyti 
visko.“

Supinto Lessepsas tūs žo
džius, o tie, kurie jūs girdėjo, 
pavadino jūs „angliszko /bul
dogo burezyjimu“. Tada 
persitikrino Anglijos pasiun
tinys, jog Draugystė turi tris 
daigtus, neatbūtinus, pagal jo 
manymo, dėl jos būvio: saldų 
vandenį ant viso kelio, žemes, 
isz kurių ateitėje galės traukti 
neiszsemiaįną pelną ir fellah‘us. 
Reikėjo tą visą atimti; bet ir 
tu kartu Anglija nepasiekė, 
ko norėjo, nors tarp sultono 
ir vice-karaliaus ir pakilo dė
lei to didelis ginezas. Nu
sprendimu Napoleono III, isz- 
rinkto tame gineze už teisdarį, 
Draugystė nustojo ir fellalVų 
ir žemių, bet į jų vietą gavo 
tokią sumą pinįgų, jog galėjo 
darbą privesti prie galo. 
Vienok nustojimą 20,000 dap 
binįkų nelengva buvo iszpra- 
džių kū užvadūti: ant tarp
jurio pasiliko tik maža pran
cūzų saujelė. Vienok Ferdi
nandas Lessepsas nenuleidžia 
rankų: yra tai vyras energisz- 
ko budo, pilnas isz turi n ežios 
dvasios ir drąsos, proto liau- 
naus ir derlaus užmanymais.

Atėmė jam fellah^us, į jų vie
tą jis stato milžiniszkas gari
nes maszinas neregėto lig eziol 
didumo, kurios, dirbdamos po 
10 valandų ant dienos, iszkas- 
davo po 1.800 metrų žemės ir 
iszmesdavo ant 70 metrų nū 
savęs. Nū pusės Viduržemių 
jūrių jis pastatė portą (ūstą), 
prie kurio dailiszkai padarė sa
lą krauti blokams, kurie turėjo 
tapti ūstos sienomis. Žemė dėl 
miesto, kurs ateitėje turėjo 
iszdygti prie ūsto, vadinamo 
Port—Said‘u nū vardo Egip
to valdovo Said‘o, tapo taip- 
pat dailiszkai padaryta ant 
sąsiaurio — vienu žodžiu ro
dyta stebuklus. Tū tarpu ir 
didžiausias perkaso nedraugas 
Palmerstop‘as pasimirė, ir 
Lessepsas galėjo liūsai atsi
kvėpti, — o kad Enrikas Bul- 
wer‘as atvažiavo antrą syk ap
žiūrėti darbą, jis jau elgėsi 
visiszkai kitaip, nei kaip pir
mą kartą. Ankliszkas „bul
dogas“ jau nebeburezijo, bet 
pHeteliszkai isztiesė koją; 
garsus apysakų raszytojas 
(Bulwerias) vadino Lessepsą 
savo draugu, gėrė už perkaso 
pasisekimą ir į padanges kėlė 
jo vertę.

Viduržemių juriijį vandū į 
ežerą Timsah plaukė per pen
kis mėnesius, bet ant galo 
pripildė to ežero geldą, už- 
imanezią 64,000,000 metrų: 
vandenį leido siauru upeliu, 
n ės, jei jį butų paleidę smar
kiai, jis butų pagadinęs per
kaso krantus. Tū tarpu nū 
Timsah‘o ir Suezo vedė darbą 
į Karczius ežerus. Buvo tai 
milžiniszkos iszdžiuvusios.dū- 
bės, užklotos druskos gaba
lais, 40 kilometrų ilgio, 7-plo- 
czio ir apie 10—gylio, į ku
rias galėjo tilpti 1443 kilom, 
vandens. Viduryje Kovo 
1869 m. Viduržemių jūrių 
vandū, kurs jau buvo perėjęs 
kalną Serapeum, tapo įleistas 
į Karczius ežerus. Vandū į- 
eidamas po 8.000.000 metrų 
ant dienos, reikalavo 7 mėne
sių, idant ųžĮietį tą geldą.

.i i *



Lietuvininku
Galop Rugeėjije, pripildęs tūs 
ežęj’us, perėjo į antrą pusę 
Suezo link ir 15 dienoje, die
noje varduvių ciesoriaus Na
poleono, perkamo globėjo ir 
apgynėjo, abiejų jūrių vandū 
susiliejo už mylios nū Suezo,'. 
gūlinezio prie to paties vardo 
Raudonų jūrių užtakos. Bu
vo tai valanda isztiesų iszkil- 
minga, kad Raudonoji jurė 
padavė ranką Viduržemei; ro
dėsi, jog tai iszkilmingas są 
doros padarymas tarp žmonių, 
pirmiau taip toli stovinezių 
vieni nū kitųi o dabar taip 
suartintų, sądoros, kurios Ii u 
dinįkėmis buvo trys žemės da
lys: Europa, Azija ir Afrika.

Lessepsas varė satfo perkasą 
per 10 metų nū 1859 lig 1869; 
darbas pradėtas prie Maliome- 
do — Said‘o, tapo užbaigtas 
vieszpataujant jo įpėdinini, 
Ismail1 ui, kurs ūliai ir isz vi
sos szirdies szęlpė Lessepsą. 
Perkasas turi 100 kilom, ilgio, 
100 metrų ploczioir 9 met. gy
lio ir iszrodo it plati grabė, 
per vidurį gilesnė, nekaip pa- 
kraszc/jiais, ir dėlto tatai dau 
giau laivų, kaip du, jame pra
silenkti negali.
Said‘as, stovintis prie ežero 
Timsah ir Suezas — pakrasz- 
tyje Raudonųjų jūrių, yra per
kaso galiniais —ažū
riniu punktu y 
lia, atitolintas i 
Karczių ežerų, 
vietoje, kur su 
su saldaus vandens grabe. 
Yra tai tikras oazas ant tyros, 
skaitantis dabar kelio! i ką 
tukstanczių gyventojų.

Ir sztai ką padarė vieno 
žmogaus noras ir iszturėjimas: 
gausus perkaso vandenys su- 
drėgnino bergždžias 
smiltis ir apdengė jas želme
nimis. Ten, kur seniau bujo
jo vėjas ir kėlė į padanges 
smiltis, sziandien randasi dir- Amadeus, Niderlandijos kunį 
bama žemė, maitinanti daug I gaiksztis ir daug kitų. Isz- 
tukstanczių ar|abų;i vietos, pa- kilmė atsiliko su negirdėta

i ir dūs- 
numu, kaipo Turkijos sultono 

p ?<rsi m a i n ė p a ts ' Abd u 1—A z i s‘ o, tai p i r Ęgi p -

Miestas Port-

-------------------- ,------------ -------  
klimatas, nės lietus ten lyja 
dabar tankiau, nekaip seniau. 
Ant perkaso kilo dideli mies-. 
tai, kuri ūse pagriecziam 
meczetų ir bažnyczių stovi 
mokyklos ir ligonbucziai, ir 
ten, kur neseniai dar buvo ty
ra, virte verda gyvenimas ir 
krutėjimas, auga prėkystė ir 
pramonės. O ant kiek laiko 
Suez‘o perkasas sutrumpino 
kelionę isz įvairių Europos 
vietų į Rytų szalis, nė skaityti 
nereikia, gana tik paminėti, 
jog isz Triesto į Bombay‘ų ant 
37 dienų, o isz Bordeaux ant 
24! Pagalinus Vakarų civi
lizacija, jų draugijos idėjos 
dabar sparcziau pradėjo 
plaukti į Afrikos tyras ir ge
riau turėties ant jos žemių nū 
laiko, kaip tos žemės tapo ap
laistytos europieczių prakaitu. 
1866 m. vice-karalius pirmą 
kartą atidengė iszrinktinį 
vieszpatystės seimą ,,be lūmų 
skyriaus“ — daigtas, pirm to 
Egipte negirdėtas - o tarptau- 
tiszka europiszka komissija 
perkaso iszdirbo taip libera- 
liszką projektą marių tiesų, 
kokio priesz tai nežinojo nė 
pati Europa!

Ir tą visą atliko vienas ge- 
nijaliszkas žmogus su prancū
zų saujele!

Pasibaigus darbui, pasiliko 
tik iszkilmingai atidaryti per
kasą ir atidūti jį dėl visatinio 
pasinaudojimo. Iszkilmė at
siliko 17 d. Lapkriczio tų pa
ežių metų. Ant iszkilmės at
važiavo szviesi Vakarų žvaigž
dė ciesorienė Eugenija, Na
poleono III pati, kuri pirmiau 
aplankė Konstantinopolyje 
sultoną Abdul—-Azis‘ąL Pa
siskubino ant tarpjurio taip- 
pat Austrijos ciesorius Pran-

to vice-k ars liaus.

Said‘e susirinko visi laivai, 
kurie norėjo priimti dalyvumą 
atidarymo iszkilmėje. 16 d. 
atsilaikė dievmaldystė ant 
perkaso kranto, o 17 d. laivai 
įėjo ,į perkasą. • Perplaukę

į Vidurines jūres ir dar po ke
lių pokilių ir žaislių atsisvei
kino su gausia Faraonų žemė.

Pasibaigus iszkilmei, pir
mieji e pradėjo naudoties isz 
perkaso anglai, — o 1875 m., 
jie nupirko didesnę dalį Suezo 
perkaso akcijų ir tokiu bud u 
tapo jo valdovais. Egipto me- 
degiszkas stovis buvo tada 
per silpnas ir vice-karalius 
negalėjo tam pasiprieszinti, 
o Prancūzija po nelaimingai 
karei 1870-71 m. turėjo ir su 
savimi daug darbo.

Tokia tai yra( perkaso isto
rija.

Rodėsi, jog pasibaigus to
kiam milžiniszkam darbui, 
Lessepsas, turėdamas tada jau 
64 metus amžiaus, atsilsės, 
bet jo energiszkas būdas rei
kalavo darbo. Neužilgo po 
to jis važinėjo iszilgai ir sker
sai Siberijos, nĄstydamas, 
kaip pagerinti to kraszto bu-

kauktais. Vidu- 
?a miestas Išmal
ant 25 viorstų nū

Jis stovi toje 
sieina perkasas

tyros

Wilhelmas, įpėdinis Prūsų 
sosto, Italijos kunįgaiksztis

dūrinę jurę Alžire (sziaurinėj1 
Afrikoje)galop pūlė jam į 
galvą perkasti Panamos tarp
jurį. Tas pastarasis darbas 
pasirodė jam geriausiu/ Dvi 
Ameriki, Sziaurinė ir Pietinė, 
yra lyg dvi milžiniszki sali,su
jungti tik siaura žemės jūste- 
le. ' Ta jūstelė, vadinama Vi
durine Amerika, vienoje vie
toje, vadinamoje Panamos 
tarpjuriu, yra taip siaura, kad 
pervažiūti ją geležinkeliu, 
kurs jau yra pastatytas ten nū 
1859 m., isztenka tik 4-5 va 
landų. Bet geležinkelis nega-

visą Pietinę Ameriką, idant 
pasiekti Kaliforniją arba va* 
karinius Amerikos pakrasz- 
ežius. Nekalbant jau apie 
pavojus, ant kokių yra iszsta- 
tyti laivai per tą kelionę, gana 
tik pažvelgti ant žemlapio, 
idant suprastų kiek laiko rei
kia padėti ant tos kelionės.

Kaip mislis perkasti Suezo 
tarpjurį užgimė dar Faraonų 
galvose,' taip projektas Pana
mos perkaso iszdygo ispanų 
galvose tūj‘, Ameriką atiden
gus, — bet perkasas reikalavo 
daug pinįgų. Ispanai, jiesz- 
kodami vien tik pelno, rūpi
nosi tik kraut jūs, o neiszlei- 
dinėti, ypacz nū to laiko, kad 
auksas Meksikoje ir Peru ap
suko jiems galvas. Ispanijos 
karalius ar (taipgi) negeidė 
kolionijų sudrutėjimo, vengda
mas, idant jos sutvirtėjusios 
neužsimanytų atsikratyti nū 
jo‘valdžios. Garsus vokie- 
czių gamtžinys Aleksandras 
Humboldt‘as judino jau užma
nymą per kasti tarpjurį, pas
kui buvo užsiėmę tūmi daug 
inžinierių, kurie ir sustatė tam 
tikslui daug plianų, tik ener
gija Ferdinando Lessepso įve
dė jūs į darbą. Pirmą kartą 
pajudino tą klausymą Lessep
sas 1878 m. ant geograpiszko 
kongresso Paryžiuje ir nors

gresso sąnarių, vienok buvo 
pradėta svarstyti tą dalyką 
praktiszkai tik dvejais metais 
paskiau, t. y. kad iszsiųsti isz- 
tyrti vietines iszlygas moksli- 
nįkai Wiese ir Rečius pristatė 
reikalingas žinias. • Tada už
manymas buvo priimtas ir jo 
atlikimas 
Lessepsui.
budo jaunystės dvasia ir jis, 
nieko negaiszdamas, važiūja 
tiesiok ant tarpjurio, pralei
džia ant jo isz(yrinėjimo kele
tą mėnesių ir jau Sausyje 
1880 m., laiminant Panamos 
vyskupui, jo mažutė duktė 
įbeda į smiltį špatą ir tokiu 

dūda ženklą, -pradėti

tapo pavestas 
Leasepse lyg at
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garsėjusios seniau isz nesveiku- lig tani laikui puikybe 
mo, tapo sveikos dėl žmonių; numu, kaipo Turkijos 
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prėkystė reikalauja pigesnių 
kelių, t. y. marių kelių, — 
dėlto tatai laivai isz Amerikos 
ir Suvienytų Valstijų dar lig budu
sziam laikui plaukia aplink darbi
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ten daug pakalnių, kuriose 
tekanezios upės labai leng
vino varyti perkasą. Vienok 
nežiūrint ant tų palengvinimų 
Leeeepsui prisiėjo kovoti su 
nemažomis kliūtimis. Reikė
jo skaldyti kietas ūlas ir vul- 
kaniszkas žemes, dirbti tarp 
dvokstanezių pelkių/ kuriose 
klimpo ir skendo arkliai ir 
mulai, o baisi smarvė platino 
drugį tarp darbinįkų ir sžim 
tais varė jūs į aną svietą. 
Kaitros svyravo tarp 25 ir 35 
laipsnių szilumos, europiecziai 
negalėjo jų iszturėti ir prisiėjo 
užvadūti jūs murinais (nige- 
riais), pripratusiais prie tokio 
klimato. Visas statymo me- 
degas, pagaliaus ir patį mais
tą reikėdavo parsitraukti isz 
tolo, nės jo ant vietos nebuvo, 
o Kolumbijos respublika, kuri 
leido vesti perkasą po tū są-1 
kalbiu, kad jis bus pabaigtas 
už 12 metų, — neszelpė to už
manymo taip, kaip kada tai 
Egipto valdonas Suezo perka
są ir žiurėjo ant jo, kaip ant 
nūszalio sav dalyko. Darbi - 
nįkai su kirviais rankose taisė 
sav kelią per traszkanczias gi
rias, kuriose gyveno žalcziai, 
jaguarai, alligatoriai ir gaujos 
laukinių indijonu, vertė stū- 
brius milžiniszkų bambusų 
(medžių), kasė ant karezių 
ežerų dugno ir pylė pilis, idant 
nusukti vagą upės Chagges, 
kuri 32 kartu perkerta perka
są. Tūlose vietose perkaso 
gilumas isznesza 120 metrų. 
La Corositoje iszkėlė į padan
gę kalną Gamboli, su pagel- 
ba parako ir dinamito, kuriūs 
uždegė vėl ta pati, nekalta 
rankelė mažutės Lessepso 
duktės, Ferdinandos. Tai 
buvo baisi, o podraug ir isz- 
kilminga regykla. Kalnas 
iszkilo į augsztį ir plyszo, du
rnai isztryszko lyg isz kraterio, 
o skeveldos, turinezios iki 100 
metrų didumo sukrito aplin
kui.

isz lifcisti Jim Artois
— Hazleton Pa. Dasiži- 

nojęs isz ,,Vienybės“, jog 
Hazleton‘o szv. Petro ir Po- 
vylo draugystė „kelia balių“, 
pasiukvatinau asz atsilankyti 
Hazleton e tikėdamas, jog per 
balių pasiseks man pažįti te- 
nykszczins lietuvius, apie ku- 
riūs iki szioliai mažai težino 
jau. Turiu pripažįti, jog ne
sigailiu iszleistipkelių dolerių 
per apsilankymą Hazleton‘e; 
to miesto lietuviai smagią įs- 
pudą ant manęs padarė. Pats 
balius szv. Petro ir Povylo dr. 
atsilaikė kaip paprastai mus 
lietuviszki baliai atsilaiko: mu
zikantai griežė polką ar valcą, 
vyrai sukibę su merginomis, 
moterimis szoko, paskui vedė 
si prie baro (szinkiaus) už 
pundyti ir t. t. — ne už tą da
lyką asz czion noriu pagirti 
hazletonieczius. Ant baliaus 
bet man teko pamatytis kelis 
užsimislijusius, liūdnus vei
dus lietuvių darbinįkų, kuriūs 
iszgirdau sznekucziūjant ir 
apie tėvyniszkus mus reika
lus, apie lietuvystės padėjimą, 
gailaujanczius, jog anoji tau- 
tiszkos sąmonės dvasia, taip 
kitur pasiplatinusi, pas jūs 
taip pamaži platinasi isz prie
žasties smarkaus lenkų bei 
smarkesnio dar jų pakalikų 
naujalenkių persekiojimo, o 
isz dalies ir paežių vadovų at- 
szalimo dėlei tėvynės. Užė
mė manę tie keli tautiecziai, 
ėmiau geriaus tėmyti į ji| bū
relį ir labai smagu man pasi
darė iszgirdus kalbant vieną 
jų: „vyrfti neiszpūla mums 
vien tik bėdavoti ant mus lie- 
tuviųmtszalimo, savo darbu 
parodykime, jog mums rupi 
tėvynės labas....“

Dabar dasižinojau, jog 
Hazleton‘o lietuviai, him tarpu 
neįstengdami dar užvesti ko
kio svarbesnio dalyko, atnau
jinimo „Sjusiv.“ kūpą vardan 
Vytauto, didžio Lietuvos ku- 
nįgaiksžczio, kuri buvo jau 
panaįkįta per tūlų artįregių, 

lenkiszkos kultosos garbinto
jų, o savo tėvynės nevidonų 
prieszgynybę.

Negaliu užtylėti dar vieno 
dalyko, būtent kad Hazleton‘e 
užtėmijau, jog ir nekurtoms 
lietuvaitėms rupi tėvyniszki 
dalykai. Smagu buvo isz- 
girsti dailias mųsų seseles kal
bant apie lietuvystę, apie 
„Susiv.“ pagaliau^. Neku- 
rios kalboje su manim gaila
vo, jog „Susiv.“ seimas nepro
tingai padarė, nutardams ne
priimti į lietuvių abelną drau
gystę moteriszkųjų, iszreiksz- 
damos viltį, jog szių metų sei
mas pataisys aną klaidą.

A—s

— Mahanoy City. Iki 
szioliai laikyta mųsų miesto 
lietuvius (isz dalies rasi ir tei
singai) už tamsiausius ir la- 
bjausiai atlikusius nū lietu
vystės važic>. Tokio sutruk
dymo tėvyniszkų mųsų reika
lų svarbiausia priežasczia be 
abejonės yra ir ta aplinkybė, 
jog mes savo tarpe turime 
„Taradaiką“/ garsųjį „bobų 
meisterį“, kitaip sakant, \dg 
pas mus iszeina į svietą „Šau
lė“, savo netikusioms zaunoms 
žeminantį mųsų ląikrasztystę.

Paskutiniame bet laike su
sipratimas, jog lietuviai yra 
atskiri nū lenkų tauta ir turi 
kūtvircziausioje vienybėje 
tarp savęs laikytis, ir pas mus 
pradėjo beveik varu 
skverbtis į brolių lietuvių gal
vas, ir garsiam iki toliai isz 
savo ‘atzagareivystės „Maka- 
nojuje“ pradėjo žmonės szne- 
kucziūtis, jog reikėtų visiems 
lietuviams vienybės, jog dėl pa
kėlimo savo vardo, savo bū
vio pagerinimo iszpultiį ir ma- 
hanojiszkėms draugystėms 
pristoti prie „Susivienyjimo“. 
Bet........ ar tikėsit?.... tūli
biznieriai (vertelgos), ,o ypacz 
„Taradaika“ („Saulės“ redak-' 
torius), pajutę gal paojų, jog 
lietuviams per vienybę paki
lus apszvietime, negalės jie 
taip vadžioti už nosjes dąrtų-

nįkų, turės neszintis, kur pi
pirai dygsta, su savo szlamsz- 
tais, ėmė, kiek galėdami rė
kauti ant „Susiv.“, toliaik su
kinėti žmonėms galvas, kol 
neiszblaszkė gėrų norų maha- 
nojieczių.

Praneszdams apie szį daly
ką negaliu užtylėti vienos ap
linkybės, būtent kodėl prie- 
szai „Susiv.“ taip rėkavo ir 
nekurie vertelgos. Mat ne- 
kurie isz jų atkalbinėjo sa
vo sądraugus nū riszimosi į 
abelną vistį lietuvių „vieny
bę“....... bijodamiesi, kad J
Baczkauskas (kaip sakiau la- / i 
bai tam dalykui prieszingas) / 
jų neiszdergtų savo gazietoje./ 
Nežinau, kaip kiti mislija, bet 
mano nūmonė yra ta, jog rie
ti kt visi lietuviszki laikrasz- 
ežiai, bet ir visi lie0viai, no- 
rintiejie vadįtis gerais tėvy
nainiais, isz vi§ų pajiegų turi 
rupįtis, kad /mųsų tarpe neuž
silaikytų /kokis ten nebūk 
laikras^tis, kuris pasinaudo
damas7 rasztais pilnais mela- 
gysCės ir paleistburnj'stės, ne
tik ką sumažina žmonėse do
rą, bet užmusza jūse norą 
griebtis prie tąutiszko darbp 
bei jųjų drąsą panaikina. Ar 
gi negėda mums lietuviams 
girdėti apie tokį faktą (t. y. 
tikrą atsitikimą), jog mus tau- 
tieczius nekuriūs gali vadžio
ti už nosies, visaip kaip varty
ti koks ten paleistburnis dėl to * 
vien, jog jis moka gerai nu- 
blevyzgoti, kitus iszjūkti, tai
gi žmonės bijodami, kad ne- 
liktų jojo iszdergtais, apsi- 

f »

leidžia jūmi kad ir svarbiau- 
siūse dalykūse, dūda savę už 
nosies vadžioti. Man ding 
mųsų laikraszczių redakcijos 
turėtų tame dalyke iszmislyti 
ką tokį, kad ir mes galėtumėme 
pasigirti priesz kitus tūrnį, 
jog mųsų laikraszcziūse nėra 
bjaurių iszdergimų pavienės 
žmogystos, arba tūlo būrelio.

Jonas.
Pripažįstame teisybę mąs- 

tijimams gūdotino korespon- 
4ento, bet, ar veik velyjimai
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apsinūdijęs mirti!jo iszreikszti czion iszsipildys, 
. negalime atmįti. Jie galės į- 
vykti tik ta4a, kad lietuvisz
ki redaktoriai ir abelnai lie
tu viszkų laikraszczių sądąr- 
binįkai persitikrįs apie 
vos *) kritikos reil 
nelaikydami jos už 
mąsi.“ Rėd.

praszom
Bėne davatkos

v,

t

i

kana an s ūgų koszę 
aikinas tada verg-

žodžius arba
Mgudonėje,

žiurkių pritaisyti.
kunįgas ant mi- 

į bažnyczią^ vaiki- 
užmir- 

nūdai (trucyzna)

isz ūgų koszės 
). Kunįgas su- 

kad vaikinas ir 
iszlaižinėti, nors

18-

1U, 
„kabini-

nanę tamsta bari, 
xd asz ir taip turiu1, 
ritiku nemislijame va-

t

\

• — Ras kunįgą klebonijoje 
buvo vaikinas, kuris mėgdavo 
labai smiližauti. Kad kunį 
gas ar tai cukerkų, obūlių, 
pernįkų ar kokį kitą saldų 
daigtą palikdavo, tai vaikinas 
tankiai pamėgindavo arba su
valgydavo.
atneszė vi^ną kartą kunįgui 
prismožytos 
(komfiturų 
prasdamas, 
anūs galės
buvo* stipriai pūdūse užriszta, 
visiems, d y paežiai tanr vaiki
nui pasakė, kad nieks neval
gytų, nės ten yra nūdai (tru- 
cyzną) ant 
Kaip tiktai 
ežių iszėjo 
nas, godumui užėjus, 
szo, kad tai
ir pūdus atriszęs dikeziai tos 
koszės privąlgė; paskui atsi
minęs, kad galės jam vodyti, 
liovės, nės dikeziai tų saldumų 
privalgius, p paškui vandenio 
užgėrus, pradėjo dikeziai pilve 
burbulu ir sopėti (skaudė
ti)/ Vaikas isz tikro misly- 
dams, kad tai nūdai po vidu
rius vartos r savo blogą daro, 
pradėjo verkti. Atėjęs kunį 
gas, kuriam komfiturai rūpėjo 
(nės smiliiį namieje turėjo), 
pasergėjęs, ko turksta, ant vai
ko užpūlė, 
iszrijo. V 
damas sako

— Kam r 
juk žinai, k

*) Laisvu k 
dįti tokio, kuris, ypatingai supras
damas laisvę, pavelija sav vartoti kad 
ir neprideranezius 
dergti tą, ką kiti didžioje*1 g 
įjž szventenybę laiko.

—- Vienų kartą popas po 
medžiu ant sūlelio sėdėjo, o 
du vagiu susitarę prie jo pri
ėjo. Vienas isz jų maloniai 
pratarė:

— Tėvai, asz su draugu su- 
siginczyjau dėl pirsztų ant ta
vo kojas. Asz sakau, kad pas 
tavę yra po szeszis, o anas sa
ko, kad po penkis pirsztus ant 
kiekvienos kojos.

— Kaipgi vaikeliai - popas 
pasakė - kaip pas kožną žmo
gų, taip ir pas manę yra po 
penkis pirsztus ant kojos.

— Argi gal būti, 
parodyti I

Popas davė nuauti vieną ba
tą ir skaito pirsztus, rodyda
mas, kad yra penki. Vagis 
vienas lyg netikėdamas sako:

— Taigi ant deszinės kojos 
rods kad pėnki pirsztai, bet 
ant kairios szeszi! į

— Nugi mauk ir antrą ma
no koją ir žiūrėk, ar ne^ taip 
bus!

Tie kaip tik antrą koją po
pui nuavė, kaip žaibai nulėkė, 
basą popą palikdami.

Didelis Balius!
Ant naudos" szv. Antano 

dr-ės Edwardsville4je Pa. bus 
laikomas 30 d. Gegužio (Utar- 
nįke) ant p. S. Paukszczio sa
lios. Bus jaunų, dailių pane
lių, muzykė pirmos kliasos. 
Ateikite visi!

Prasidės nū pietų ir trauk
sis iki auszrai. Tikietas 35 c.

Apgarsinimai.
Antanas Olszewskis 

Chlcago'Jo užlaiko daugybę visokių kn(gų lietu- 
viazkų, lenklazkų ir angllazkų ir pard&da labai 
pigiai,

Taipgi pard&da farinas, lotus, namus, saliunue, 
Igrosernias ir t t. Pard&da szlfkortes ant guriau
sių laivų. Siunczia pinĮgus | visas szalis svieto. 
Vlskę dirba dėl lletuvin(kų k&pigiauaiai.

Taip pas galima gauti visokių maszinukių dėl 
drukavojimo gromatų. Susiuskit markių už 15 c. 
o gausite katallogus tų maszinų. Adresas toks:

Jk.. Olszewski, 
929 33-rd. St. Chicago III.

GRAŽINA.
Lietuviszka apsaka,
Paraszė Adomas Miclcevyczia, 

Verti, Jonas Mr k.
(Tąsa). ‘

Liut4s taip neszoks, kad jį jieszmas pataiko, 
Kaip kunįgaiksztis, tą viską regėdam‘s, 
Metės pirmyn, szirdyj4 karsztį turėdami, 
Kurį didžiausias pavojus n‘užlaiko, 
Paskui kareiviai nūg jo ne‘tsilieka.
Tas tik dalyk‘s didei stebin4 kiekvieną/ 
Kodėl vien‘s skirias ir kodėl sziądieną, 
Jūsius be persargos jokios palieka? 
Argi taip drueziai įpyko, įnirszo, 
Kad net apseit‘, kaip reik4 karėj4, užmirszo?
Ri n vi tas viską tai tėmija, mato 
Ir( tujaus pats, kunįgaiksztį vadūdam‘s, 

, Jodo, drąsumą kareiviams dadūdam‘s. • •Isz trijų szonų jais kalną apstato. 
Prieszais szarvūtus, kampūs4 ir į vidų 
Tūs, ką lankais valdyt4 moka, pastato. 
Jau lenkias4 žemėn, jau ženklą iszvydo. 
Kyla jieszmai ir dar, myrį kad mato, 
Kryžiokai viską, kas dėsis, suprato.
Leidžias nūg kalno; lankus pasidėję 
Lietuviai stengias4 jiems kelią užstoti, 
Ką vien‘s nūg kito nakezia užkavoti 
Prieszai, musiszkiai lig sziol bū stovėję, A 

. Maiszos dabartės, į krūvą suėję. — 
1 Riksmas, dejavim‘s visam muszio plotyje

Czerszka tik plien4s, kardai galvas kapoja — 
Kas liek4 nūg rankos, sumindžioja koja.
Bet Lietavor4s, pryszakyj4 vis kovodami, 
Suvis isz karszczio prie prieszų priėjo, 
Anie ant dangezio, ką veidą kovodanrs 
Slėpė, ant rūbų pažįt4 j^turėjo: 
Lenkias4 nūg jo ir isz pulko jų viso 
Nė vien‘s patikt4 kunįgaiksztį n4iszdrįeo. 
Tik ar kov4s kertant jam ranką sulaiko, 
Ar mažin4 pajiegą kirezio jo tvirto? 
Norint prispyręs kardu prieszus taiko, 
Nė vieną da ikisziol neparkirto, 
Kardas, nors veja, kapoja jūs narsiai, 
Barszk4 tik4, į plieną atsimuszdam4s garsiai.
Rankos silpnumą Kryžiokai pajautę, 
Vėl atsigriebia, stoj4 bėgę, ne4tleidžia, 
Tankia giria jį vilyczių apsiautę, 
Pamestą muszį atnaujįt4 vėl geidžia, 
Bet jis per iszgąstį baugią ar striuką 
Nū dabar durt4 jūs, nė kirsti nemoka.



Vienybe

Sena peczlu 
Velnias ls.ij.riei- 

Novellia.
Paraityta mz tikro atsitikimo. . 

(Pabaiga).
Jonas Grumuldis visą naktį taipgi 

nemigo, nės, palikęs seklyczioje savo 
pardesztą valizą, ttijaus nuėjo į trak- 
tiernę, kur lig dienai su draugais link
smai ui tavojo; tam-gi uliavojimtii ne
mažai pridavė linksmybės jaunos szan- 
sonetkos (dainės), kurios, grajydamos 
ant arphų, daliai dainavo, o dar dai
liau* tusztino gėralų stiklus, kurių nesi
gailėjo vyrai dėl jų statyti. — Mųsų 
Jasius, drucziai įgėręs, ausztant žengė 
namo murmėdamas: „tai mokėjau bobą 
numasįti; važiąja su manimi ten, kur 
Taduke oszkų nenuginė. Kokiai turė
sim pinįgų, viskas bus gerai, o kaip tiį 
niekniekių neteksim, tai reikės jaunesnės 
pajieszkoti....” Tokia biivo meilė jauno 
vyro dėl apsenusios moteriszkės!

Ant rytojaus, saulei nusileidus, 
tamsus debesys apsiautė visą dangų; isz 
tolo smarkus griausmas davėsi girdėti, 
o ntilatiniai žaibai apszvietė tamsą. 
Kilo viesulą, neszdama stulpus dulkių 
į padanges, sutraszkėjo miestelio trio- 
bėsiai, o medžiai vieni lūžo, kiti nusiže- 
minę prilenkė virszunes savo prie že
mės; lietus viedrumi pylė ir baisi au
dra isztiko. Ant geležinkelio stotės 
laukė pasažierinio trūkio į Liepaują. 
Kamskienė, nesulaikoma baisumu au
dros, pasakiusi dukterims, kad neatbū
tinai reikalauja važiūti į Liepaują, at
sisveikino su Julyte ir Nastazėle, o 
priėjusi prie lopszio, kur miegojo ma
žas Vincelis, pabucziavo jį, peržegnojo 
ir sunkiai atsiduksėjusi, pagriebė ry- 
szelį ir, apsidengusi skėscziu (paraso- 
nu), iszbėgo ant stotės, nevelydama sa- 
vę lydėti. Ant stotės suszvilpė loko
motyvą, atsiliepė triubos sargų, su
skambėjo varpas ir trūkis su -trenk-
amu prie stacijos namų prilėkė, kur 
suspausto oro galybė akies mirksnije vi
są trūkį apstabdė. Lietus dar viedru 
pylė, žaibai skersa vos, o perkumai tan
kiai trenkė, dėl to nei vienas isz paša- 
žierių, toliau* važiūjanczių, galvos isz 
vagono neiszkiszo, tiktai ant perono 
stovėjo stotės virszinįkas ir triusėsi ge
ležinkelio tarnai, pildydami savo parei
gas. ' Į

Tretį sykį suskambėjus varpui, lo
komotyvą pailgai suszvilpė, truktelėjo, 
visas trūkis kaip milžiniszkas žaltys 
susijudino ir, kaskarts greicziaus bėg
damas, isz akių isznyko.

Tamsam‘ kampe vagono, sėdėjo 
Kamskienė greta su Jonu Grumuldžiu 
— moteriszkė buvo labai užsidumojusi, 
o Jonas, laikydamas jos ranką, meilin
gais žodžiais savo mylimą drąsino — po 
stilu gulėjo dvi valizos, ant lentynos 
ryszys. — Taip keleiviai mųsų, neatbo- 
darni audros, į tolimą szalį iszkeliavo.

Ant rytojaus Jurgis* Kamskis pagrį
žęs namo ir neradęs paczios, klausė Ju
lytės, kur yra motina?

7 „Vakar iszv'ažiavo į Liepaują”, -4 
atsakė mergaitė.

„Gal užsimanė naują kepuraitę 
pirkti — valkiojas boba be reikalo ir 
piaįgus gaiszina” — suurzėjo Kamskis.

Julytė padavė patėviui prirengtą 
valgį ir arbatą, o tasai pasidrūtinęs su- 
simislijo įdėti į skrynią 3 rublius, ku
rias nusidavė užpelnyti; dėlei to nuka
binęs nū kaklo raktą, katrą vistimet 
prie savęs nesziojo, atrakino skrynią. 
Bet koksai buvo jo nusiminimas ir isz- 
gąstis, kada iszskleidęs gulintį ten po- 
'pieių, nei vienos bamaszkos nerado! 
Perkratė visus skrynios kampus, o pi
nįgų/nebuvo.

ZKamskis kaip subludęs į pirmą se- 
klyczią iszbėgo ir smarkiai Julytės už
klausė: „kur dingo pinįgai isz skry
nios?” —

„Tėveli, asz rakto neturėjau ir apie 
pinįgus nieko nežinau”, atsakė July
tė.

„Tu nieko nežinai!”, suszuko 
Kamskis, asz tav parodysiu „neži
nau”! — už mano geradėjystes juij 
drauge su motina apvogėte manę.”

Julytė graudžiai verkdama teisinos, 
bet patėvis neklausydamas mergaitės 
szaukė: „kruvina procia surinktus 300 
rublių jus, piatadėjės, pavogėte! — 
Grumuldis ar buvo vakar ant pietų?” 
— užklausė.

„Nebuvo^ — atsakė Julytė.
Tą iszgirdęs, Kamskis nubėgo grei

tai į ttis namus, kur gyveno Grumuldis, 
o dasižinojęs, kad vakar į Liepaują isz- 
važiavo, nubėgo ant stacijos ir ten da- 
sekė, jogei jisai nupirko du bilietus į 
Liepaują. Dabar nelaimingas Kama- 
kis, visą teisybę suprato, o nesuspėjęs 
praszyti pąvęlijirųp yyresnybės^ su ei- 

nancziu į Liepaują trukiu iszlėkė jiesz- 
koti pabėgusių.

Atvykęs į Liepaują, nors visą dieną 
teiravosi, bet paczios ir ‘Grumuldžio 
niekur nerado. Grįždamas atgal didei 
apmaudingas, užsilaikė mieste Sziauliti
se, kur po viesznamius vaikszcziodamas 
dasižinojo, kad bėgimai užvakar žy- 
diszkų diližanu į Tauragę iszvyko. 
Nemitęs Kamskis pacztos arkliais nu
siskubino į Tauragę ir ten susekė, jogei 
pati drauge su Grumuldžiu perėjo ru- 
bežių ir į Ameriką nusidangino.

Rūpestingas vyras, negalėdamas to
linus vytis, nės pinįgų neturėjo, grįžo 
namo, keikdamas nedorą paczią ir jos 
suvadžiotoją. Czionai naujoji nelaimė 
užgavo Kamskį, nės už atsitolinimą be 
pavelyjimo vyresnybės paliko atstatytas 
nti tarnystės; dėlei to visą apmaudą ir 
rūstybę nuleido ant podukrų savo, 
ypacz persekiodamas Julytę už tai, 
kad, neva žinodama apie motinos nedo
rybę,! jam nepraneszė. Nors srautus 
arszarų iszliejo mergaitės, bet kanczia 
nepasibaigė5, nės Kamskis, palikęs vai
kus be kąsnio dtinos, iszvažiavo tarnys
tės jieszkoti.

Julytė, pardavinėdama daigtelius 
savo, kaip įmanydama, maitino savę, se
sutę ir mažą Vincelį, bet laikumi vis
kas iszsisėmė ir sunkus netekimas skau
džiai davėsi1 justi, o Kamskis namo nė- 
grįžo. 1

Vieną vakarą Julytė paguldžiusi 
Vincelį ir Nastazėlę pirmoje sėklyczio- 
j e ilgai meldės, p Nastazėlė, nemiegoda
ma ir tylomis verkdama, iszgirdo pase- 
kanczius žodžius Julytės: „Dieve Su
simylėk! ilgiaus gyventi negaliu. 
As^ jį didei mylėjau, o jisai apvylė ma
nę — nedorybes jo ir blogo apsiėjimo 
motinos nepakeliu, nfl kanczios vie
na tik smertis gal iszlitistiti.“

Ant rytojaus pavakariais, Julytei 
smarkiai susirgus, Nastazėlė pakvietė 
pažįstamas moteris, kurios pagal norą 
Julytės, parvedė kunįgą, katras, apvei- 
žėjęs ligonę SS. Sakramentais, įsakė 
ktigreicziaus pakviesti daktarą. — Szi- 
sai pirmiau* nieko neiszsiklausęs ser- 
ganczios davė vaistų, paskui, kada li
gonė pradėjo szaukti, kad jai vidurius 
degin‘, tai daktaras davė kitą vaistą, bet 
pagelba buvo velusta, nės Julytė suszu
ko tik: „mirsztu.... Dieve buk malo
nus!. .. dovanoju jiems”.... — Po tų 
žodžių, ligonė Dieyųį ęįuszią atidavė,



Lietuvininku 255
------------------------- ---------- —--------------
i I • •Nastazėlė, pūtusi ant kūno mirusios, 
baisiai verkė, o svetimi žmonės rūpinosi
apie szermeriis; jaunūmenė gi miestelio, 
parėdė grabą kvietkomis ir ant peczių 
nuneszė į bąžnyczią, o isz ten į kapus.

Amžinas atilsis nelaimingai, kuri, 
trumpai ant svieto gyvendama, daug 
kentėjo.

Apie tą liūdną atsitikimą įvairiai 
žmonės kalbėjo, bet daug buvo tokių, 
kurie pasakojo, kad Julytė, negalėdama 
pakelti vyliaus mylimojo ir nedorybės 
motinos, phosphoriniais sierczikais nu- 
sinūdijo.

1 d. Kugsė;o 1892 m.

, bet daug buvo tokių,

Aleks. Gužutis.

4

Margumynai.
Priežastys ęziandieninių sausių 

formų. Jau XVI amžyje Bacon‘as už 
tėmijo, kad visos sausės eina siauryn* 
žiemių pusėje ir platyn pietų kraszte, 
ir tvirtino, kad tai negalėjo atsitikiti 
netyczia. Mųsų laikūse tū klausymu 
užsiėminėjo Humboldt* 
graph as Bitter is,
Beaumont prancūzas, Dan‘as amerikie
tis, daugiausiai-gi Peszel‘is vokietys. 
Apart virszminėto panaszumo, sausės 
panėszi vier^a į kita ir tūmi, jog pa
prastai rytinės ir ryt-žiepiinės jų szalys

a% garsus geo- 
geologai - El is de

yra žemos, vakarinės-gi ir piet-vakari- 
nės — augsztos, ir kad isz vakarų pusės 
randame gilias marių alkūnes, o isz 
rytų — tankiausiai pussalės. Astrono-’ 
mas Printz‘^s palygino mųsų sausių for
mas su formomis planėtų, mums žino
mų. Jei paimsime žemlapį ir pervesi- 
me tris linijas: per vakarinį pakrasztį 
visos Amerikos, per pakraszczius Gren
landijos, Anglijos, Vakarinės Europos 
ir Aprikos, per Uralu ir Gimalajų kal
nus, Indo—Kynus, Sumatrą, Javą ir
Australiją, tai gausime tris netiesias li
nijas, labai panaszias į viena kitą, tę- 
siancziasias nū sziaur-vakarų į piet-rytus. 
Linijos tos, panaszios į didelę $, dali
na, rodos, Visą, žemę į tris dalis. Vie
nok reikia užtėmyti, kad ir Didžjurių 
salos daro tai p-gi vietomis sutrukusią 
liniją, visiszkai į anas tris panaszią. 
Jeigu vietoje kreivos, panaszios į /S7, 
linijos pervesimė per tas paczias vietas 
tiesią liniją, ant kiek tai yra galima, tai 
pamatysimo, kad visos tos keturios lini
jos pereina per ekvatorių į 9.0 gradusų 
viena nū kitos,y. kad jos padalina 
žemę į keturias lygias dalis ir lygiame 

nū viena kitos yra atstume. Prie tam 
reikia užtėmyti, kad visos trįs pirmuti
nės linijos netoli ekvatoriaus gana daug 
krypsta į szalį. Galima ir daug kitų' 
linijų analogiszkų atrasti, ypacz žiūrint 
rytinius sausių pakraszczius, vienok tos 
linijos yra mažiaus pūlanczios į akis.

Panaszias linijas turi ir planetos. 
Labjausiai isztyrinėtas Marsas turi to
kias pat linijas nū sziaur-vakarų į piet- 
rytus, tikt labjaus palinkusias prie ek
vatoriaus ir labjaus susiraicziusias; 
prie tam pietinė pusė linijos daugiaus 
krypsta į rytus, kaip ant žemės. Mer
kurijus ir Venera permažai dar isztyri• 
nėti: vienok isz pasiektų jau datyrimų 
galima ir ant jų užtėmyti' panaszias li
nijas. Jupiteris yra labjaus iaztyrinė- 
tas: ant jo žemlapių matyti visa eilia 
tokių linijų nū sziaur-vakarų į piet-ry- 
tus: visos tęsiasi lygiame tolume nū 
viena kitos. Saturnas, Uranas, Nep
tūnas permažai yra žinomi, idant apie 
jūs butų galima ką nors nuspręsti tame 
dalyke. Ant Saulės nėra drūtos žievės, 
per tai negali būti nė tokių linijų; vie
nok datirta yra, kad greitumas apsisu
kimo Saulės apie savo aszį yra didesnis 
prie ekvatoriaus, kaip prie polių; prie 
tam ir plėtmų daugiausiai prie ekvato
riaus yra.

Parodyti aiszkią priežastį tų linijų 
niekam dar nepasisekė. Pereitam am
žyje geologas Grinas pastatė pirmutinę 
hipotezą tame dalyke: jis tvirtino, kad 
tai atsitiko isz priežasties susitraukimo 
žemės. Sziądientnis prancuziszkas geo
logas Dobreux patvirtina tą hipotezą, 
tvirtindamas, kad, susitraukiant kū
nams nevienokio drūtumo ir nevienokio 
sudėjimo, visados atsitinka ir susisuki
mas jųjų. Vienok kiti tvirtina, kad 
tai galėjo atsitikti isz priežasties įtek
mės kitų dangiszkų kūnų, koliai dar 
žemės žievė nebuvo suvisai atauszus.

Skaitlius iszdavimų romano „Don- 
Kichot.“ k Nū laiko pirmutinio atspau- 
dimo ,,pon-Kichot‘o“ praėjo 277 metai. 
Tame tarpe „Don-Kicho* tas“ ispaniszkai 
tapo 528 kartus atspaudįtas, angliszkai 
304, prancūziukai 179, italiszkai 99, 
portugaliszkai 84, vokiszkai 75, szve- 
diszkai 18, lemtiszkai 9, daniszkai 8, 
gudiszkai 6, g^ikiszkai 5, katalonisz- 
kai 4, rumunis^kai 3, bąskiszkai 1, lo- 
tyniszkai 1. Tokiu bud u isz viso „Don 
KichoVas“ tapo atspaustas 1.324 kartus.

Arabų prekystė negrais. I sz Adene 
pranesza, kad niekad dar arabai - neg 
rų prekėjai neprėkiavo taip darbsz 
ežiai, kaip dabar. Karavanos su ver 
gaiš traukia isz visų Afrikos krasztų j 
Mombutu Ūmo, Urungi, Ugogo ir ki 
tur. Sudano arabai abelnomis pajie 
gomis stengiasi sugauti kūdaugiausia 
negrų, nežiūrint ant jokių europieczii 
uždraudimų. „Mes sumuszim anglus 
belgieczius ir vokieczius, pereisime pe: 
jų lavonus, bet nesidūsime jiems mui 
už nosies vadžioti ir drausti mums czn 
gaspadoriauti, kaip mums patinka“, sa 
ko szeikai arabiszkų tautų. Szitas ji 
nusprendimas paeina isz priežasties pa 
szokimo prekių ant negriszkų vergi 
Egipte, Arabijoje, ypacz-gi Persijoje 
kur už sveiką vergą 25-30 metų noria 
dūda 1.200 frankų ir daugiaus. Miesto 
Vitu angliai nedaro kliuezių negn 
prekėjams, nės patys jų bijosi. Arą 
biszki laivai nūlatai apsikrauja vergai, 
ir važiūja į kitas Mohometo iszpažįtbji 
szalis be jokių kliuezių ir baimės. Pei 
Tokarą arabai pervarė jau daug parti 
jų negrų, skųsdamiesi, kad isz priežas 
ties paliepimo savo vyriausybės — va 
ryti negrus kūgreieziausiai į Suakimą 
jiems turėjo pražūti su viražu m 70< 
negrų be jokio reikalo. Sziądien ara 
bai vietoje pinįgų ima tankiausiai u 
negrus szaudykles ir kitus szaudymu 
reikalingus daigtus, nės, surinkę atsa 
kantį skaitlių gerų ugninių ginklų, ke 
tina užpulti ant europieczių. A. A.

malonė yr‘ palikta nū Praamžiaus ant szi 
sviet

Kad gyveninis toksai sunkus, kad kelionė tx 
kia kieti

Akys aszaroms užpiltos, nū graudumo szird 
plyszt

Kodėl jaunos, linksmos dienos, kaipo sapnį 
tirpsta, nyksti

Ir prabuvusios ant amžių, niekad, niekad ja 
negrįszta

Puszt.
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— Kaip paddufj'įti karmą 
pieną? Amerikos farmeriai 
tvirtina, jog, isznaikinus kar
vės ragus, pasidaugina jos 
pienas. Pirmą kart patėmyjo 
taip Charleux francuziszkas 
gyvulių gydytojas: jis rody j a 
iszdegįti ragus jaunų telyczių. 
Vokietys Neumann darodė, 
kad beragės karvės tikrai dūda 
daugiau pieno: liollandiszkos 
beragės karvės ant silpno 
maisto davė ant dienos 20 ir 
daugiams bonkų pieno, o to
kios jau karvės su ragais 
prie gero maisto davė 12, dau
giausiai 15 bonkų: datyrė 
prie tam, kad karvės beragės 
greicziaus atsigauna. Diręk- 
torius Wisconsin^ farmos 
Lasley Adams rodyja isznai- 
kįti ragus tokiu lengvu dėl 
visų budu: kada vietoje, kur 
turi ragai iszdygti, užtėmysi- 
me pakėlimą skaros ir lyg 
kalnelius, reikia nukirpti tose 
vietose plaukus ir suvilgįti 
vandeniu daboj ant, Ridant 
vandft toliaus nesuvilgįtų, 
kaip tikt tūs kalnelius. Potam, 
imti taip vadinamą pridegi 
nantį akmenėlį ir trinti jū tas 
vietas taip ilgai, koliai skūra 
vietose nepradės trukti ir pa- 
raudonūs taip, jog iszrodys, 
kaipo kraujo plėtmas. Vie
no tokio prideginimo suvis 
užtenka ir ragai jau niekad 
neiszdigs.

Kun. A. Žychovich GlenLyon
L. Viapsztas Chicago
J. Vencas New York
L. Dombrauckas Snnberland
P. Szekeviczia Roslyn/'
K. Burman Springvalley
J. Mockaitis St Nicholas
M. Narjauckas Baltimore
F. Križanauckas Scranton
C. J. Kurat Hyde Park
J. Gilbert Wanamie
Kun. M. Jiidiszius Brooklyn
J. Kavaliūnas Utica
K. Bobena Pittsburgh
M. Janczaitis Shenandoah
A. /Adomaitis Coketon

t'

Pittsburgh4© lietuvius 
me pribūti ant meeting4© 
katedra 28 u. Gegužės m. 
dalykai bus apsznekami.

Parapijos Komitetas.
■ »

„2,00 
„2,oo 
„1,00 
„2,oo 
,,1,00 
„1,00 
„1,00 
„2,00
„2,oo 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„2,oo 
„2,oo 
„1,00 
„1,00 
„1,00

25c.
35c.
25c.
30c.
20c.

Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl.
Istorija seno Įstatymo ,, „ i.
Gyvenimas Marijos „ ,,
Menuo Szwenczlatieloa Marijos Panos - 
Sopulej Motynos Diewo ,, „
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais 1.25c., 
Gywenimaj Szwentnju, ant visų motų kožnos 

dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožną dal| po „

Gyvenimas szv. Benedikto kabro
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente

Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Flllotea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokllis Szventųjų ,, „ „
Iszguldimas metiniu szwenczin 

labai naudinga knlngelė
11

75c.
10c.
40c.

užpraszo-
ruime po
Svarbus/

Szv. Juzapo lietuviszka parapija 
siunczia per „Vienybę“ vieszą padė- 
kavonę New Yorko> New Jersey ir 
Brooklyn‘o lietuviams, jog jie teikės 
padovanoti ant Waterbury‘o lietu- 
viszkos parapijos $32,50.

Par-os Komitetas.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo draugo Antano 

Ramanaucko, paeinanczio isz Suval
kų gub., Kalvarijos pav. Kirsnos 
gmino isz dvaro Seiminiszjcų. Ant
ras metas kaip isz Londono iszva- 
žiau j Pittsl)urgh‘ą. ir nėra jokios ž& 
nios nu jo. Mano adresass: W. 
Walentukonis John str. Polhard N O
Lowell, Mass. I < (21)

Mokslas Rymo kataliku 
Kas yra grlekas?
Nekaltybė
Vartai dangaus
Garsas apie bajsybes Diewo sudo
Raktas | dangų ,, 
Didžioji nedėlla „
Kaip Sumeniją nuapakaj|ti 
Vadovas | dangų ,,
Prlsigatavojimas ant amerczlo 
Draugija dėl duszių „ 
Lletuviazkoa mlszios „ 
Žlne apie gydymą Ilgų kpno ir

duszlos, apie Liuterį ir Kalwlna

Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos „ „ „ 50c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c.
Aplinkrasztis kun. Petravyczlaus į Vilniaus 

džiakonystės kunlngua 1870 m. ,,
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

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

krikszto Lietuvos

»» n

II

r>oc.
15c.

10c.
50c.
20c.
30c.
20c.
35c.
20c-
5c.

20c.
50c.
50c-
5c.

10c.

1.00c.

10c.

H

»»

»»
»»

>»

of. 
sot.
25c.
40c.
20c.

4.00c.

25c.

1.25c. 
15c. 
10c. 
5c. 
5c. 

10c. 
10c. 
40c.

DM* ffi laikraszti.
“vienybe lietuvniku”

F. Mikolainis Marinette $2,oo
J. Pauksztis Mahamoy City „l,oo 
A. Tepliuszis Pittston „2,oo
C. Pe^a Brooklyn „l,oo
A. Bendoraitis Shenandoah „2,oo
J. Pupkis Freeland ' »l5oo
V. Pikszilnigis Pittsburgh „l,oo
J. Kazakeviczia Hazleton „l»oo
F. Balcziunas Mt.Carrnel »2,oo
G. SanuKs Hastings >J>oo
V. Stoczkus Edwardsville „1,00
J. Bacziauckas Grand Rapids „l,oo
U. Brazas Reedley „2,oo
J. Jankauckas Waterbury „l,Oo
J. Andruszkeviczia „ „ „b°o
J. Baltruszaitis Union City „l,oo
A. Sukurski Chicago ,U,oq

Laikykit vagi!
Pajieszkau Adomo Kaminsko, ku

ris pabėgo isz Pricevillės, nunešzęs 
vieno žmogaus pėdę. Jis yra vidu
tinio ūgio, rusvų plaukų, didelių ru
dų ūsų, į žmogų niekad nežiūri. Kas 
ji pristatys pas manę, gaus $10 na- 
grados ir kasztus kelionės.

Mano adresas: Jonas Abraitis 
Duryea Pa. P. O. Box 83. (22)

Žiponas beižlponė 
Žirgas ir vaikės 
Vytautas didis Lietuvos kun|gaiksztis 
Apie senovės Lietuvos pilis „ 
„Auszra" keturių metų pulklfise apdar&se 

po $1.25 knlnga, visas perkant

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

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn(gos 
D&nelaiczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas 
Tėvynlszkos giesmės 
J&kaunos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės

Pirmutinis degtinės varytojas puiki komedija 10c.
Apysakos.

Palangos Juze, linksmi skaitymai „ 
Kas teisybė tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo
Pajud|kime vyrai žemą, pulki apysaka 

paraszyta patrljotlszkoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
knjgutės „Kas teisybė tai ne melas

Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis „ „ „
Pasakų kninga „ „

Moksliszki rankvedžiai ir 
kitokios knįgos

Lietuviszka Gramatika paraszyta 
kun|go Mlkolo Miežinio

25C.

20c.

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

50c 
30c- 
15c'
25ci

pargabentos isz užmarės:
■Maldų knįgos^

Aukao Altorius, arba Szaltlnia dangiszku akar- 
bu 2.25c., 2.754., 3 25c., 4.00c., 4.50c., 5.00 ir 5.50c. 

|2.25 ir 2.75c. 
„ „ $2.00- 
1.50c. Ir 2.00c. 

„ 75c.

Abėcėla „ ,.
Elementorius lietnviszkas „
Knlnga dėl lazeiinoklnimo rokundų

Kninga dėl iszeiinokinirno vieakvietlnės kalbos 15c- 
Apie buwlmą Diewo ,, 
Grieazninkau priverstas rnotavotia 
Pamokslai apie trosą 
Talmudas ir musų žydai 
Szkala su kalba ,,
Prieazauazrla „ 
Kaip (gyti pln|gus ir turtą 
Girtybė „
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta,

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

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

Visokį Abrozėllai su maldelėmis po 5 centus.

n
11

n

it

10c. 
15c.
5c. 

10c. 
25c. 
20c. 
25c. 
10c.

Senas ir naujas Aukso Altorius 
Garbe Diewuj ant auksztybės „ 
Balsas Balandėlės 1.25c.,
Knlnga giesmių arba Kantlczkos 
150 Psalmu 0owido karaliaus ant 

paveikslo kanticzkų 75c.

Istoriszkos dvcįsiszkos įtalpos knįgos,
Gyvenimas Vleszpatles Jėzaus Kristaus, 75c,

Ė0CK0S SPAUSTUVĖS
Istorija Katalikų Bažnyczioe, 
Europos Istorija tu žImu lupiais

1,00
50 ct.

Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk
Žemalczių Motiejus Valanczlauskas, 25 ct. 

Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 20ct. 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės [1,00 ct. 
Apteka Diewo „ „ „ „ $l,b0.
Aukso Verszls, labai pulki drama ,, ' 20 ct. 
Boleslawas arba antra dalis Genowefos v30 ct. 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę žydo

ir piktą augynlmą wajku „ „ $1,00.
Historlje gražios Katrukos ir Jos wysokl atsy.

tyklmaj „ „ ,, „ „ 10 ct.
Iliątorije apie gražų Magei on a, duktery kara. 

lauš isz Neapolo ir apie Petra karejwi 40 ct.
Historlje isz lajko Francuzkos wajnos Afri

koj ,, ,, ,, „ 30 ct.
Istorija Ueptynlų Mokintojų ir

Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Miloslawskis „ „ 80 ct.
Juozapas Koniuszewskis arba kankinimas

Unljotu po waldže maskolaus , 50 ct.
Konstytucyje del darbininku ,, 10 ct.
Namelis pustelnlko paraszyta* del pujkiu

Lietuwniku ,, „ „ „ „ 75 ct.
Nedorybės Rymo Ciesorių, historlje isz lajko 

ponawojlmo Nerono „ „ „ 80 ct.
Pujkus apraszymaj tikru atsytlkimu isz czesu 

wajnos 1863 metu „ „ „ 40 ct.
Prawadnikas angelskos kalbos neabdar^ $1,00 

o atidarytas „ „ $1,25.
Pujkut ap r as žymas apie Lietuvą „ $l,o0.
Rinalda-Rinaldinas „ ,, ,, $1,50 ct.
Benowes apraszymas apie Duktery Filypo 

Karejwio „ „ „ „ „ 50 ct.
Bumyszymas arba bajme tūry dydeles akis

Tykra tejsybe Isz Buwalku gubernijos 15 ct. 
Szwlesa Diewo „ „ „ „ 65 ct.
Titkus Persų Karalius, „ ,, 25 ct.
Užsystanawik ant to geraj ,, ,, 50 ct.
Witaslr Korynna historlje isz lajko perse

kiojimo Bažnycztos 8. per Deoklecijana 95 ct.

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

Uždėjęs kromų Pittstone, parda
vinėju viską kurni pigiausiai.(

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

Nevienas laiszkas atėjo į „Vieny
bės” redakciją su užklausymu apie 
„drukavojamą” masziną. Pakakin
dami savo tautieczių praszymus 
„Vienybės” iszleistuvė padarė sutar- 
‘i’“ The Crandall Machine Co.,

Groton’c, N. Y., U. S. A.
Kuri tai kompanija apsiėmė padary
ti dėl savo Typk-Writkr Cilinderį 
su lietuviszku alfabetu pagal natiją 
raszliavą. Norintis turėti „drukavo
jamą” masziną geriausio fason^j ku
ri kasztuja 50 dolerių, tesikreipia į 
mus REDAKCIJĄ, arba į fabriką 
tų maszinų, kurio adressas:

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




