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Musų broliai atvyksta isz 

Lietuvos į Ameriką vieni ati
tarnavę kariumenėje, kiti isz- 
traukę didelį burtą (liosą) bei 
turėdami taip vadinamą Igotą. 
Bet nemažai yra ir tokių, ku
rie atvažiavo į ežia priesz dvi- 
deszimtpirmus metus, bijoda
mi pakliūti į yyVaiskąS\ ant 
galo rasime ir tokių, kurie pa
bėgo isz kariumenės. Apart 
to, ežia yra lietuvių, ką kito
kiu budu nusidėjo priesz mas- 
koliszką valdžią ir, nenorėda
mi į jos nagą pakliūti, atbėgo 
į liūsybės žemę. Tie visi ta
riami ųusidėjėliai priesz mas
kolius, pabuvę Ąmerikoje, 
norėtų kartais arba visai par
grįžti į savo tėviszkę arba bent 
atsilankyti, bet bijos masko
lių, nors ir turi amerikiszko 
ukėso pilnas popieras. Tad- 
gi, dėl parodymo maždaug, 
kokias tiesas turi czionyksztis 

-i ukėsas svetimoje bei savo se
noje tėvynėje ir dėl žinios apie 
amerikiszką pasportą, pade
du ežia trumpą paaiszkini- 
mą, iszimtą isz angliszko laik- 
raszezio ,,Elmira Budget“. 
Pasportą gali gauti į svetimą 
szalį bei į savo senąją tėvynę 
tikt tikras Amerikos ukėsas 
ir tai tada, kada jis vyriausy
bės akyse patvirtins prisiega 
ir darodymais, jog tokiu yra. 
Czionyksztė vyriausybė, pa- 
raszius pasportą, t. y., dalei- 
dimą važi liti į tūlą vieszpatys- 
tę, turi jį nusiųsti pas konsu
lą tos vieszpatystės, idant jis 
ant jo pasiraszytų, jog* nėra 
jokios kliūties, kad tas ir tas 
važiūja, dūkim sav, į Masko- 
liją. Pasportą galima gauti 
tikt ant dviejų metų. Pas- 
portas yra reikalingas, jei kas 
važiūja į despotiszką, barba- 
riszką ir mažai apszviestą 
krasztą, kaip antai į Maskoli- 
ją. Į kitas gi apszviestas įr 
liūsybe kvėpūjanezias viesz
patystės nėra reikalo, nės te
nai žmogų tada užkabinėja ir 

ifc baudžia, kada jis ką blogą
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padaro bei mieli ja, jog tai yra 
padaręs.

Amerikos ukėsai yra dvejo
ki, beje, ežia gimę ir natura- 
lizavoti. Prie paskutinio sky
riaus priguli visi tie, kurie at
vyko į czion isz kitų krasztų. 
Suvienytų Valstijų valdžia 
nedaro skirtumą tarp ukėsų 
ežia gimusių ir naturalizavotų, 
apart to: jeigu naturalizavotas 
ukėsas grįžta į savo senąją tė
vynę su misle ant labai . ilgo 
laiko bei joje ant visados pa
silikti, tada czionyksztė val
džia skaito jį už iszsižadėjusį 
jos be jokių isz jo pusės for- 
mainų liudijimų ir tokiu bu
du nustoja tiesos reikalauti nū 
Amerikos valdžios užtarymą 
nei nū jos daugiaus pasportą 
gauti. Czia gimęs ukėsas ga
li užrubežyje iszsižadėti ežio- 
nyksztės valdžios tik per for
mai ną aktą. Valdžia iszdū- 
dama pasportus neparaszo ant 
jų ar kas yra gimusiu ukėsu 
arba naturalizavotu. Tie gi 
ukėsai, kurie atvyko į czia, 
neatbuvę kariumeniszkos tar
nystes bei neatlikęs kitų ran
da vų priderysezių, kurias jam 
randas tėvynėje bėsant buvo 
uždėjęs, turi pagrįžęs atgal jas 
atlikti. Tacziaus, jeigu natu
ralizavotas ukėsas nenustojo 
bei neiszsižadėjo savo ukėęys- 
tės (his citizenship) ir czio
nyksztis randas yra tvirtai 
persiliudijęs apie jo gerą pa
sivedimą, nors jis savo tėvy
nėje nebūtų ai likęs priderys
ezių, yra tikras Suvienytų 
Valstijų ukėsas ir jam nieką* 
dos negali būti atsakytas pas- 
portas ir užtarymas. Suvie
nytų Valstijų valdžia negina 
savo ukėsams butų padonais 
kitų vieszpatysczių, bet dūda 
jiems tame dalyke pilną va. 
lią. Suvienytos Valstijos už
taria lygiai kaip naturaliza- 
votus, taip ir gimusius savo 
ukėsus ir gal apskelbti kitai 
vieszpatystei karę už sulaužy
mą vieno ukėso tiesų; kas jau 
tikt ir neatsitiko 1812 m.

— Labai yra gražu, kad

Freelando lietuviai nė nesiki- 
szo į pereitame numeryje mi
nėtą parapijos maisztą. Jie 
tūrai pakėlė netik savo, bet 
visų lietuvių vardą ir parodė 
svetimtauezių akyse, kad lie
tuviai yra kiti žmonės ir aug- 
szcziau stovi už lenkus jeigu 
neapszvietime, tai bent savo 
pasielgimūse. Lenkai patys 
per savo laikraszczius nebesu
mano kaip besibarti ant savo 
freelandiszkių brolių, kurie 
taip bjauriai sutepė jau ir be 
to žemai stovintį lenkiszką 
vardą. Jeigu gi butų įsiki 
szęs į tą revoliuciją vienas ki
tas lietuvis, tai lenkai be abe
jonės butų vertę visą bėdą ant 
lietuvių.

Bažnyczia likosi nesutepta 
(neprofanavota) ir kunįga's 
nebuvo aresztavotas. Keturi 
sužeisti lenkai ir vienas lietu
vis, kuriam lenkai blausdą 
perszovė, guli dabartės llaz- 
letono ligonbutyje ir kaip ro
dos, nei vienas nemirs. Len
kų maisztinįkų yra suareszta- 
vota kelios deszimtys ir bene 
bus padūti po sudu. Free: 
lando lenkai dabar yra ranko 
se lietuvių, jų kunįgo, o ir po
licijos, su kuria jie peszėsi. 
Bažnyczios taipgi negalės 
atimti nū lietuvių, nors yra 
ant lenkų Vardo užraszyta. 
Visi sveti mtaUcziai Freelande 
taip yra įpykę ant lenkų, kad 
tariasi jiems darbo nebedūti 
arba visai isz miesto iszginti.

— Negana, kad lenkai tau- 
tiszkai skaldos į skeveldų ske- 
veidas, bet paskutiniame laike 
ir jų duszių piemens pradėjo 
savo žmones katalikus, patys 
neturėdami tikėjimo, vesti į 
baisią atskalunystę, t. y. ati
traukti nū katalikiszko tikėji
mo ir sutverti neprigulmingas 
parapijas. Tokiu kunįgų ir 
parapijų jau randas sziądien 
keletas Suv. Valstijose. Beje: 
Kun. Kolaszevsk-is sutvėrė 
tokią parapiją Clevelande, ku- 
nįgai Stroelke ir Barszcz tve
ria ją Baltimorėje, kun. Dębs- 
kis Buffale. Taipgi kun. Ko- kentės

liasinskas • Detroite ir esąs 
apastata. Dar ir kitose vieto
se panaszių kunįgų ir parapi* 
jų randasi.

— Nū Bridgeport© daileszaj 
kad tenai gūdotinas kum 
J. Krauczunas, per trumpą 
laiką pataisė ir , iszpfb 
szė lietuviszką bažnytėlę. Po 
bažnyczia jau baigia szkalą 
daryti.

Parapija turi deszimtį lotų, 
ant kurtųJau nedaug yra sko
los. Isz to viso galima sąpro- 
tauti, kad lietuviszka parapija 
Bridgeport© už tJhimpo laiko 
bus viena isz prakilniausių 
Amerikoje lietu viszkų para-

Isz Lietuvos.
— Sena p U ė. Neperlinks* 

mos naujienos apie Senapilę. 
Liūdniausia paežiai Senapilei. 
Antrą dieną Sekminių nevie* 
no tukstaezio to miestelio gy* 
veutojų plakėszirdys nū iszgas* 
ežio, nevienas laužė isz nusi* 
minimo rankas: tą dieną ’ap
lankė Senapilę didelė ugnelė.

Antra diena Sekminių buvo 
daili, szilta, gyventojai, kaip 
paprastai, buvo ramus, pakol 
pavakarei! neiszėjo ugnelė isz 
vieno tvartelio. Nū tvartelio 
ugnis perlipo ant artymiausio 
namo, nū to ant kito ir taip 
besi žargydama tol i aus rijo na
mą po namui, pakol neprarijo 
pažymios .dalies Senapilės. 
Ugnis atsirado apie kokią ket
virtą adyną po pietų. Nerei
kia nė pasakoti, kad buvo 
daug riksmo, o da daugiaus 
blėdies. Bažnyczia, gimnazi
ja ir lietuvių krautuvė liko 
neužkabįtos ugnelės. Sude
gė daugiausiai mediniai namai 
(mūriniai tik keli), gali sakyti 
pats knibždynas žydų suplesz- 
kėjo.

Kiek namų sudegė, da szią
dien negaliu pasakyti, tik tiek 
žinia, kad nemažas plotas, ma
žiausiai ketvirta dalis Senapi
lės pavirto į pelenus. Nu- 

isz to daugiausiai pa*
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270 Vienybe
vargėliai žydai, kurie turi 
samdytis kambarius: į kaimus 
persikelti jiems nedaleista, 
mieste, sudegus tiek namų, 
bus perankszta gyventi, pa
brangs kambariai. Turtin
gesnių žydų, kurių sudegė na- 

"Ynai, neparinks galas: pama
tysim už ko^dų metų-kitų, at
siėmę gerus ugnepinįgius pa
sistatys vietoje sutręszusių 
lusznų mūrinius namus. Tu
rim daug tokiu paveikslų, 
paimkim nors tokius Pilvisz- 
kius ar Liudvinavą, jie tai 
priesz kelis metus sudegę to
jaus • isz medinių į mūrinius 
pavirto.

,’,Nelaimė niekad viena ne
ateina“ sako priežodis; taip 
man su žiniom: kaip tik pra
dėjau nū nelenksmos, ir kitos 
skverbiasi tokios, kuriom ne
galima pasidžiaugti. Papjo
vė sziomis dienomis szeszis žy
dus: du Pilviszkiūse ir ketu
ris Rudoje. Kas papjovė ir 
už ką, da sulyg szioliai neisz- 
siaiszkino.

Nestokūja nė kriminalistų. 
Atvaževęs į Senapilę apielin- 
kės (okružnas) sūdąs apsudy- 
jo kelias ypatas (žmogystas) 
ant katorgos darbo ir ant am- 
žino isztrėmimo (poselejos) į 
Maskoliją, turbut Siberiją. 
Da turbut pernai vienas ūki- 
nįkas nū Pilviszkių užmuszė 
kitą, už pradalgį szieno, turė
damas ant jo piktumą. . Da
bar užmuszikas yra apsūdytas 
ant keturių metų katargos, o 
naszliai užmusztojo prisudyjo 
isz užmusziko ūkės po 40 rub
lių ant ihėnesio. Taip-gi po 
4 metus katorgos gavo du va
gys už užpūlimą ant vieno 
žmogaus su siekiu atimti nū 
jo pįnįgus. Iszgirdę isztar- 
mę (viroką) keturių metų ka
torgos ir amžino isztrėmimo, 
tie, vagys griuvo sude į žemę 
ir, ėmė baubdami raicziotis, 
nors į sūdą atėjo labai links
mi, nės pristatę isz savo pusės 
daugybę neteisių svietkų, 
mislyjo iszlikti teisiais, arba 
daugiausiai patekti į Kalvari

jos kalinį persimokyti tokių 
daigtų, Už kuriūs papūlė.

Jeigu dar pridėsiu, kad 
Puskepurių (Szunskų gm., 
Senapilės pav.) ukinįko Po- 
pieros merga užsmaugė savo 
tik ką užgimusį kūdikį, o pas 
Oželių (Pažeriu gm., Vilka- 
viszkio pav.) kapines rado už 
kastą vieną, matyti nesentai 
gimdytą vaiką, pas Parszelių 
kitą tokį vaiką, tai jau tik 
kožnas man pripažis, kad tai 
nepersmagios žinios ir velyk 
man nėjokių neturėti, nė ką 
vien tik tokias. Nesumažina 
to nesmagumo nė ta aplinky
bė, kad abiejų kaltinįkių da 
neatrado.

Nesmagesnis už szias žinias 
ir szis pavasaris. Berods, 
kaip kam jis ir labai smagus: 
sausas, sziltas, besivaiksztinėti 
dykadūniams. Tik lietu
viams ukinįkams, kuriems ne 
vaiksztinėjimas rupi, gali pasi
likti su savo sausuma visai pra
žūtingu. Nelyja ir nelyja! 
Vasaroj as anksti pasėtas pra
deda nū virszunių gelsti, vė
liaus sėtas nedygsta isz sausos 
žemės. Rugiai užsimanytų 
jau plaukti, bet sausuma su
laikė jų ūgį, taip kad, kaip 
girdėjau kitus kalbant, nors 
payymu dabar palytų, jau ru
giai negalėsę būti puikiais, 
daugiausiai vidutiniais gali 
pasilikti. Ir kviecziams sau
sumas nenuvėjo ant sveikatos, 
dideliai sunyko, vienok jai 
tūjaus ir gerai palytų, da turi 
laiko atsigriebti. Yra tarp 
ukinįkų abelna nūmonė, kad 
jei da porą nedėlių nepalytų, 
javai negalėtų jau gerais būti. 
Tik, lyg suraminimas, prade
da kilti isz visų krasztų leng
vi, kaip durnai, debesėliai, gal 
DieVulįs ir palaistys isztrosz- 
kusius Lietuvos laukelius.

Igl/iaukoje (Senapilės pav.) 
buvo 29 dieną Balandžio pri
micijos naujai įszventįto kunį- 
go Jūzo Totoriaus isz Igliau
kos, kunįgas J. T. paskirtas 
yra į Mozuriją.

ftenapilėje 6 Gegužio buvo 

kitos primicijos kunįgo Jūzo 
Arnastaucko isz Strazdiszkių 
(Szunskų gm.). Senapilės 
parapiją apturi naują darbi- 
nįką asaboje kun. Arnastauc
ko.

\J. Vėžys.

Didelį džiaugsmą Lietuvoje 
padarė lietus, kuris su griaus
tiniu ir žaibais atsirado 14-15 
Gegužio/ Anas vienok ne vi
sur lijo, nėa į pietus ne siekė 
Kelmės, Žemaicziūse *), o į 
sziaurę nedaėjo sulyg Taisės, 
pavietavo miesto, Kuržemėje, 
kuris yra per dvideszimtį my 
lių nū Žemaiczių.

Pavasaris szįmet negirdėtai 
ankstybas, kokio dar nei se
kliausi žmonės neatmena. 
Rods pirm dvideszimties ke
lių metų atmename pavasarį, 
kada jau 22 Gegužio rugiąi 
iszplaukė, bet szįmet tas atsi
tiko deszimts dienų ankscziau, 
o kitur prie smilczių ir dviem 
nedėliom. Matyti jau 
daygel žaliūjanczio vasarojaus, 
kuris be lietaus nyksti pradė
jo, ypacziai avižos. Isz prie
žasties sauso pavasario pirm- 
metiniai dobilai žolėmis apėjo, 
o pievos nustoję želti. Dabar 
po lietaus viskas eis ant gero!

Gale Balandžio pagal seną 
štilį vandū bjuvo taip s?iltas, 
kad žmonės maudytis pradėjo, 
o 15-17 Gegužio vandū po 
upes turėjo 17 laipsnių szilu- 
mos, o ant oro iki 30 laipsnių 
daėjp.

Gali būti kad' isz tų kaitrų 
ir troszkaus oro be lietaus po 
daugel vietų Lietuvoje karsz- 
tinė atsirado, ant kurios la- 
bjausiai vaikai pradėjo sirgti 
ir mirti. ,

Labdaringa Lietuvių ir Že- 
maiczių Draugystė Petropily- 
je norius tikt metai, kaip gy- 
vūja, vienok sąnarių, o ypacz 
turto pusėtinai turi. Isz viso 
sąnarių yra 78. Savo tarpe 
turi visokių lūmų žmogystų 

*) kuris yra per sxesziolika my
lių nū Kuržemės-

ne tikt isz paczios Petropilės, 
bet ir isz Provincijos.

Sąnarių kunįgų draugystėje 
turi 7, būtent 4 isz provinci
jos: kun. Michalkevyczių isz 
Biržagolės, kun. Petrauską isz 
Anikszczių, kun. Jaunį isz 
Kazaniaus, kuris pirm buvo 
Kauno seminarijos profeso
rium, sako jog puikus lingvis
tas ir kn. Karbauską isz Sziau- 
lių. Isz paczios Peteropilės 
kun. Poszką, Petropilės' lietu
vių prabaszczių, kun. Propo- 
lianį, sekretorių Arciv^skupo 
kanceliarijos ir kun. Pranaitį, 
autorių garsios visoje pašau - 
Įėję knįgos „Christianus in 
Talmude Judeorum“. Apie 
tą knįgą, anot gūdotino auto
riaus, žydai loja kaip szunes 
ant ežio, bet nė vienas ne į 
kanda jos.

Apie civilnus žmones minė
siu tikt isz provincijos prigu- 
linczius.

Ponas Jablonskis isz Min
taujos, p. Masziotas isz Rygos, 
abudu mokytojai gimnazijose. 
Ponas Didžiulis isz Griczionių. 
P. P. Leonas ir Leonienė isz 
Taszkento „sledovatelis“. P. 
Fedoravycziaus isz’ Vladivos
toko ir p. Velžis isz Rygos. 
Kaip matot, draugystės sąna
riais gali but ne tikt vietiniai 
lietuviai, bet ir isz szalies, nės 
statutas leidžia. Pagal statutą 
gali but sąnariais ir isz užru- 
bežės, nės ir jiems statute ne
užginta. Draugystės valdžia, 
nenorėdami užtraukti rusų 
valdžios užmaczios, niekur lie
tu viszkūse laikraszcziūse ir ne 
garsina, kas gali prigulėti, o 
ir nekvieczia. Norint-gi tapt 
minėtos draugystės sąnariu 
reikia neatbūtinai turėti pa
žystamą tos draugystės sąnarį, 
kuris galėtų dūti nūmonę apie 
norinti likti sąnariu. Tas bū
das įvestas dėlto, idant apser- 
gėti draugystės likimą ir jos 
tikslą, aiszkiai kalbant, idant 
draugystė nepakliūtų į tokias 
rankas, kaip kad pakliuvo 
Rygos lietuviszka draugystė 
„Auszra“, kuri sziądien visisz-
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kai tapo lenkiszka, norius bu* 
vo įkurta nū lietuvių. Len
kai kaip žinoma labai pyksta, 
jog lietuviai pradeda atsikra
tyti nū savęs lenkiszką dvasią 
ir pradeda tarnaut savo tėvy
nei, o ne mocziakai.

L. Dr. manta (skarbas), kaip 
pirmūse metūse labai gali sa
kyti dikta. 11 szimtų su kelioms 
deszimtiems rublių dabar yra 
kasoje. Isz tų 500 r. paskirta 
ant taip vadinamo geležinio 
kapitalo, likę testą rankose 

* draugystės. Pereitūse metū
ge ant visokių paszalpų iszdū- 
ta suvirszum 300 rub., dau 
giaųsiaj mokinancziuisi jaunu- 
mėnei. Daugiausiai pinįgų 
draugystės iždas gauna isz 
szokių vakarų, nės sąnariai 
moka ant metų tikt po 6 rub.

K. Dr.

Caras ir jo didžiausi tarnai, 
matydami taip didelę agita
ciją lietuvių Amerikoje, pra
dėjo nerimti. Isz pra
džių teisinosi priesz svietą 
prancuziszkūse laikraszcziūse, 
norėdami visiszkai užgįti ne 
žmoniszką notį Kražiūse. 
Pamaczius vėliau, kad tai ne
galimas daigtas, teisinosi, jog 
augszcziausia valdžią nežino
jus apie žvėriszką faktą Kra
žiūse. Apsirinkus szį būdą 
teisinimosi nenoroms tapo pri
versta bausti savo viernus tar
nus isz pradžių tikt nū vietų 
praszalindama. Bet kada 
valdžia pamatė, jog lietuviai 
Amerikoje tū nesikakina, to- 
liaus varo antirusiszką agita
ciją, tampa prispirta smarkiai 
kovoti. Mislyja, jog tokiu 
budu visiszkai savę iszsiteisys 
ir svietas įtikės, jog caras nie
ko nežinojo. Ir taip Klingen- 
bergui ir Vichmanui, girdėti, 
jog reiks važiūti ar ant kartu
vių ar ant Sachalino. Dieve 
dūk laimingą kelionę! Su 
Orževskiu, rodos, ir taip reik
tų pasielgkti valdžiai, nės ir 
jis nemažiau prisidėjo prie 
iszliejimo Kražieczių kraujo* 
Gftdoįihį tąiHįecziai tikį ųę* 

snauskit, darykit taip, kaip 
nori gūdotinas „Susivienyji- 
mo“ prezidentas, t. y. kaip 
padūta N 7 „Vienybės“. 
Taisant tokį protestą iszrody- 
kite visas gudų barbarybes su 
mumis, skaitlių tikt užmusz- 
tujų tikrą nepadėkit, nės ne
greit bus galima žinot tikrai 
kiek ten mus brolių pražuvo, 
taipogi tikrai nežinia kiek 
moterių iszgėdįta. Pad ūki t 
kiek bažnyczių po su degimui 
nedaleidžia statyti, kaip su 
savo iszkaloms mus slėgia. 
Spaudos jau 80 metų kaip ne
turim ir t. t. Jus amerikie- 
cziai, juk gana apie mus var
gus žinot. Persudįti nerei
kia, padūkit į žinią visos pa
saulės vieszpacziams tikt gry
ną teisybę, juk ir tos užteks, 
idant visus iszgąsdyti. Taip 
pasielgdami užsipelnysit ne- 
mirsztanczią garbę priesz svie
tą ir tėvynę.

Juzulis.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— AttleborOy Maes. 31 Ge. 

gelio. Smarkiai Bukantės trū
kiui į kitas vėžias, atsikabino 
paskutinis vagonas, kuris, isz- 
lėkęs isz vėžių, susidaužė ir 
jame sėdinczius 29 darbinįkus 
sužeidė.

— Pueblo y C oi. y 31 Gegužio. 
Isz priežasties didelio lietaus 
taip užtvino miestas, kad vie
tomis vandens buvo 10 pėdų 
augszczio. Daugybę namų, 
tiltų jau suardė, jau visai nu- 
neszė, tukstancziai žmonių pa
siliko be pastogės, o keletas 
taipgi prigėrė. 

■ m -.-r—ii i miu ra .

— Marshfieldy Wts.t 30 
Gegužio. Lėkdamas trūkis 
visoje greitybėje, per adyną 
50 mylių, nuszoko nū rėlių ir 
susikūlė į szmotus. t

Ant trūkio buvo 50 pasa- 
žierių, isz kurių szeszi ant vie
tos tapo užmuszti ir daug sun
kiai sužeisti,

Pennsylvanijos kasyklių 
locninįkai nutarė nebedaryti 
daugiaus jokių sątai kavinių 
su straikieriais, bet pajieszkoti 
sav kitų darbinįkų.

— WashintonaSy 1 Birželio. 
Draugystė ,,of the Abragation 
of the Russian Extradicion 
Treaty“ padavė praszymą į se
natą, idant butų atszaukta isz- 
davimo sandora, padaryta pe
reitą metą su Maskolija. Ant 
praszymo randasi tarp daugy
bės pasiraszymų ir pasiraszmai 
keliolikos įtekmingų, žmogys- 
czių. Todėl galima tikėtis, 
kad senatas ant jo atkreips 
atydą.

— Vancouver y B. C. y 1 
Birželio. Taip iszsiliejo, upė 
Frazer, kad vandū daug namų 
suardė ir į 2000 szeimynų ne
teko pastogės. Blėdis pada
ryta isznesza $3,000,000.

— Maskoliai pirmutiniai 
laužo sandorą y- padarytą pe
reitą metą su Suvienytomis 
Valstijomis.

Pagal minėtą sąndorą, kiek
vienas Suvienytų Valstijų 
ukėsas turi tiesą važiūti į Mas
koliją ir tenai, apsigyvenęs 
kur jam patinka ant tūlo lai
ko, gali užsiiminėti tūmi, kū- 
mi ir patys maskoliai užsiima; 
žodžiu, Amerikos ukėsas turi 
tokias tiesas Maskolijoje turė
ti, kokias maskoliai turi Ame
rikoje.

Pabaigoje Gegužio tūlas 
garsus didelis žydų rabinas isz 
Philadelphijos, talmudo dak
taras ir tikras Amerikos ukė
sas Krauskopf norėjo atsilan
kyti į Maskoliją, bet masko- 
liszkas randas jam nepavelijo. 
Jis atsiszaukė į Suvienytų 
Valstijų valdžią, skusdamas 
maskolius. Valdžia pripaži
no Maskolių neteisingumą ir 
priėmė szitokias rėzoliucijas: 
jeigu maskoliai laužys sąndo- 
ros tiesas, tai Suvienytos Vai 
stijos jos visai nebenori.

Bet kadangi dabartės Su

vienytos Valstijos turi reika
lą su Maskolija isz priežasties 
Beringo jūrių, sulaikė rezo
liucijas ir tik užklausė caro, 
dėl ko jis nenori leisti minėto 

į rabino į Maskoliją. Caras at
isakė, kad oficijaliszkai nega
lįs tai pavelyti. '

— Sofiją (Bulgarijoje) y 2 
Birželio. Tsz priežasties at
statymo pirmojo ministro 
Stambulovo pradėjo apsireik- 
szti po daugel Bulgarijos vie
tų aiszkus maisztas, Stambu- 
lovas turi daug szalinįkų, ku
rie už jį stodami, daro viesz- 
patystėje neramumą. Jau ne 
sykį buvo kruvini susirėmimai 
tarp rando ir Stambulovo sza
linįkų. Maskoliszki laikrasz- 
cziai pranaezauja, kad dėl nu
tildymo maiszto turėsią įsi-’ 
kiszti svetimos vieszpatystės, 
isz ko galinti veikiai pakilti 
europiszka karė. Maskoliai 
labai neapkenczia Bulgarijos 
vieszpaczio Ferdinando ir da
ro visokias agitacijas, kad tikt 
jį praszalinti.

— j^etropiliSy 29 Gegužio. 
Czia policija atrado ant vieno 
garlaivio angliais prilodavote 
50 dinamito skrinuczių ir dau
gybę bombų, policija padarė 
kratą pas baronienę Marikoff 
ir atrado czielą suraszą n i hi lis- 
ežių isz augsztos lūmos. Vie
na jauna medicinos studentė, 
aptarta nihilizme, tapo palici 
jos pusnūgė isz lovos iszvilkta 
ir į policiją nugrūsta. Isz te
nai nusidavė jai, nežiūrint ant 
kieto dadabojimo, pabėgti; bet 
matydama, kad vėl bus polici
jos sugauta, nubėgo prie upės 
Nevos ir į ją įszokus prisigirdė. 
Isz cariszkos kuknios tapo ke
li k u koriai pavaryti, nės caras 
bijojo, kad jie valgymų neuž- 
nūdintų. Tarp daugybės su- 
aresztavotų randasi ir kunį- 
gaiksztis Krapotkin.

— Caras nusiuntė į Domą 
prie popiežiszko sosto pašiūri' 
tinį!



272 Vienybe
i Jau seniai Maskolija buvo 
pertraukus su popiežiaus sos
tu diplomaciją, kokia vieszpa- 

. tau j a tarp vieszpatysczių ir 
nelaikė tenai savo viesziai ofi- 
cijaliszko pasiuntinio, bet tik 
privatną, kaip antai pastara- 

* jam laike Izvolskį. Popie
žiaus pasiuntinio prie caro 
taipgi iki sziol nėra. A.le da
bartės caras paszaukęs Izvols- 
kį isz Komos pas savę, pakėlė 
jį į tikrą Maskolijos pasiunti
nį prie popiežiaus sosto ir isz- 
siiintė į Romą.

Isz tos priežasties garsiai 
skambina raaskoliszki lai k- 
rasscziai, kad ,,nasz car ba- 
tiuszka savsem pamirilsa s pa- 
poju“ (musų tėtukas caras vi
sai susitaikino su popierium). 
Gal tai dėlto jie daro, kad ka
talikus apkvailinti ir veikiau 
patraukti jūs prie pravoslavi
jos.

Galima tikėtis, kad caras 
priims irgi ir popiežiaus pa
siuntinį prie savęs, kas butų 
nemaža paspirtis katalikams 
po maskolium.

Biednas caras.
laz Smolensko (Maskolijo- 

je). Keletą dienų atgal ne
toli nū Smolensko, po gelž- 
keliu Vitebsko - Orio, atrado 
iszraustus rusnius, kuriūse bu
vo sudėti ir sutaisyti smarkus 
dinamito szųviai. Isz*to atra
dimo pakilo tarp maskolių 
vyresnybės didelis trukszmas: 
policija laksto kaip pasiutus 
į visas puses, jieszkodama 
kaltinįkų ir, ką tik pažvelgę 
tame, gaudo ir grūda į^įrut- 
vietę (krepastį) Szliszelburg. 
Pora inžinierių, turbut visu- 
didžiausi kaltinįkai, iszplėszė 
•a v gyvastis — vienas Vitebs
ko pilyje savo gaspadoje nu- 
siszovė ir kitas Smolenske. 
Maskoliszki laikraszcziai apie 
tą atsitikimą nieko neraszo. 
Tik matyti kaip kasdien va- 
žiūja isz Petropilės daugybė 
įvairių urėdinįkų apžiūrėti tų 
rusnių ir dinamito szuvių.

Daugyba žmonių, vyrų, mote- 
riszkių ir pagaliaus mergai- 
ežių, jau suėmė if pasodino į 
nevalią. Tarp kaltinįkų dau
giausiai maskoliai, keletas vo- 
kieczių, ir pora žydų, o lietu- 
vių ir lenkų nėra nei vieno. 
Tie dinamito pusniai laukė 
szią vasarą carą, kuris ketino 
atvažiūti į Smolenską su visa 
savo szeimyna ir svecziais ant 
didelės kareiviszkos revizijos.

Parpl/ys.

— 28 Gegužio angliszkoje 
Indijoje buvo didelis patvinis, 
kuris netikt labai dideles ble- 

4r 

dis padarė, bet ir į 200 žmo
nių prigirdę.

Mm milts ir ttrts 
jaslaptys.

Tikrų atsitikimų apsakymas. 
paraazė Aleksandra Gužutis.

Pradžioje Lapkriczio mėne
sio, sziaurys vėjas nukrėtė pa
geltusius medžių (lapelius, ir 
neszė dulkes smulkaus sniego. 
Po pievas ir girias, nutilo 
linksmiejie szienpjovių ulū- 
jimai, ir mielas balsas pieme- 
niszkų vambdžių. — Visur 
buvo bjaurus purvynas. Zui
kelis susirietęs po eglėle gu
lėjo, o girios ir krūmai, pasi
darė nevaisingais, kaipszyksz- 
tus bagoezius. Viduryje gi
rios prie iszvirtusios eglės, ku- 
rianos ugnelė, apie kurią sė
dėjo trys jauni vyrukai, o sza- 
le jų gulėjo szaudyklė, du kir
viu, ir tarbos su maistu, vie
nas gi isz tų vaikinų kalbėjo\

— Tai, broleliai, nepigiai 
gavome isztrukti. Asz buvau 
muzikantūse svodboje, ir tik 
pajutome,okad Storasta su vy
rais apstojo triobą, o kada 
ėmė veržtis į vidų, tai visi 
svodbinįkai pagriebę plauskus 
nei vieno ne įleido, o katras 
tik lindo, tai gerą paženklini
mą gav<$. Taip besiginant 
mums ilgą valandą, ėmė rink
tis daugiaus vyrų, ir kas žin 
ar bueziau isztrukęs, kad ne

ta akmistrinė isz dvaro, kuri 
buvo atvažiavusi ant svodbos. 
Ta geroji žmona, Dieve dūk 
anai sveikatą, priėjusi prie 
manęs atsiliepė.

— Jonuk! gaila man tavęs, 
nebijokis, asz tavę iszgelbėsiu, 
—- velnį suės tie „psiamordos“ 
szunsnukiai, b ne tavę paims. 
Asz pasikloniojau jai, taryda
mas: poniute, jeigu gali, gel
bėk manę. Po tų žodžių ak- 
mistrienė greitai iszbėgusi į 
priangį suszuko: Ar girdi sta- 
rosta, liaukis valandėlę, ir 
dūk man iszvažiūti namon, 
nės jau temsta, o kelias nepui
kus. Važiūk ponia sveika, 
atsiliepė, starosta ir apstabdė 
veržianeziūsis į vidų, o tū tar
pu dvaro vežimas pakinkytas 
*porą gražių arklių, užsiritino 
ties durimis, marszalka su svo-* 
ežia iszleidę akmistnnę, įso
dino į vežimą, kuris szuviu 
nulėkė. Po valandos starosta 
su vyrais įsiveržė į vidų, ir vi
sur iszjieszkoję manęs niekur 
nerado, nės aprėdytas apval
kais ir apgaubtas skiapeta ak- 
mistrinės, buvau laimingai 
iszvažiavęs, o mano gelbėtoja 
pasilikusi sėdėjo užstalyje ir 
nusijūkusi užgėrė starostą, 
czerka saldžios arielkos.

— Gudrus tu esi pauksztis, 
o ką paskui kalbėjo, taip pri
gautas starosta? — uužklausė 
Petrukas.

— O ką, brolau, galėjo kal
bėti? Visas perpykęs mur
mėjo: tegul ją velniai, kaip ta 
boba maną prigavo. Po va 
landos starosta su akmistrinė 
iszgėręs keletą sykių saldžios, 
iszstyrino kitus gauduti.

Ojų du kąipisztrukote? — 
užklausė Jonuks.

— Matai, broleli, starszins 
su rasztinįku įsitižo ant manęs 
ir Baltruko už tą, kad musų 
tėvai ant jų dviejų skundės, 
ir. liepė neatbūtinai mumis 
paimti, o tū tarpu vibarnas, 
mano dėdė Girulis, davė 
mums žodį, kad pasitrauktu- 
mėm, dėl to asz paėmęs szitą 
dvivambzdži^ sjjaūdykl^ už-

provytą grankulkomis drau
ge su Baltruku turineziu su 
savimi kirvį, pasitraukėm isz 
namų. — Czia pasidarė bjau
ru, ėmė dergti, o mes, neturėk' 
darni kur dingti, užsirioglb 
nom ant Mikulio jaujos, ir ten- 
apspito mumis cziela gauja - 
vyrų. Vibarnas Gal utis szau-' 
kė, kad nuliptumėm nū pa
kuros, mes gi ne misi i j ome 
klausyti, ir prie savęs nei vie
no neprisileidom, o katras 
bando lipti, tai dūdam su pa
galiais, kad ugnis eina. Rei
ki žinoti, jogiai ant jaujos bu
vo daugybė plauskų, visokių 
strampų ir lentgalių, kaip 
ėmėme laidinėti anėis, tai vi
sus isz klojimo iszvyjome, o 
kada lauke pasidarė didelis 
trenksmas ir klegėjimas, o vy
rai atsineszę kartis, bandė sto
gą griauti, tada mes patylo
mis per szalinę nusileidę že
myn, vienu sykiu iszpūlėme 
per duris į lauką ir szūliais 
ėmėme bėgti. Czia norėjo 
mumis užgulti, bet asz atsta- > 
tęs szaudyklę suszukau- nelįs
kite! ant vietos atszalsite! — i. 
Kožnas bijojo prie hiųsų ar
tyn prieiti, o tūm laikų mudu 
įbėgome į krumus, ir su tavi
mi Jonuk susitikome.

— Szustrus judu vyrukai! 
atsiliepė Jonuks. Tai 
aezių Petruku i, kad turėjo 
szaudyklę, o manę su kirvu
ku butų sueziupę — isztarė 
Bal truks.

— Ką veiksi, brolau, kaip 
įmanydamas reikia gintis nū 
neprietelių — kalbėjo Jo
nuks: žinoma, kad pas mus 
vyresniūsius nėra teisybės, jie 
paima pinįgus nū bagoezių ir 
dengia jų vaikus, o mus yar- 
guczius gaudo ir kaktas sirgta.

Kada tokios ir tam ly
gios regyklės davės matyti 
krumūse ir giriose, tada kai- 
miszkėse rėdystėse, vyresnio- 
jie valsczių ir urėdėnįkai sa- 
votiszkai elgės. Prisiveizė
kime jų darbavimuisi.

Pagal parokavimą vir- 
szinįko karaiiszku turtų reikė-



Lietuvininku
jo suimti rekrutus vieną nak
tį visame paviete, dėl to į kai- 
miszkę rėdystę suszauktas bu
vo „schodas“, susiėjimas „vi- 
barnų“, iszrinktų vyrų, kuritis 
starszina su rasztinįku, po vie
ną į szaukęs į rėdystės kance
liariją, prisakė kokius tur 
kožnas suimti vaikinus, isz 
skaitliaus įraszytų į paszau- 
kianezius rasztus. Vibarnai 
gavę tokį prisakymą, iszsidan- 
gino ant jaunūmenės medžioti, 
o taipgi nevienas isz tų vibor- 
nų, persergėjo savo gi minai- 
ožius ir prietelius. Prie tokiu 
iszlygų, negalėjo būti nei visi 
reikalingi vaikinai suimti, nei 
įvestas į/tikrą iszpildymą nau
jas. įstatymas ėmimo į kariu- 
menę pagal isztrauktus nume
rius, o norios apygraibomis, 
vienok reikėjo gaudyti jaunus 
vyrukus, nės reikalingasis 
skaitlius rekrutų, turėjo būti 
pristatytas.

Naktis rekrutų ėmimo 
buvo tamsi, o mėnti ir žvaigž
dės regis, kad pažįdamos žmo
nių vargą pasislėpę už tamsių 
debesių, mažiausių spindulėlių 
nepalinksmino nubudusių. 
TA tarpu po kaimus ir viensė
džius girdėt buvo užimąs žmo
nių, ir klykimas graudžiai 
verkenczių motinų, seserų, pa
ežių ir rankas greižanezių jau
nų pasavintų. Suimti ir ap
kaustyti geležiniais paneziais, 
jauniejie vyrukai liūdnai dūk- 
savo, o tie isz jų, kuriems nu
sidavė isztrukti, skubriai į gi
rią szveitė.

Ant rytojaus suvežti bu
vo į kaimiszką rėdystę aurai- 
szioti ir supanezioti vaikinai, 
kuriūs patalpino tam parink 
ttise namūse, o ten nabagai 
dėl pasilinksminimo dainavo 
ir muszė kortomis kiksą, veži
mą ir durnių. Visų sugautų 
buvp 19, o reikėjo pristatyti 
12, virszesnisgi skaitlius rei
kalingas buvo pakeitimui ne
tinkančių. — Paroktitoje 
dienoje atvažiavo į rėdystę po
nas virszinįkas su sekretorių- 

vyresųiejie valeeziaus iy 

gaspadoriai, susirinkę nti pa
ties rytmeczio, sutiko svarbų 
urėdinįką, kuris peržiūrėjęs 
paszaukianczius rasztus, liepė 
ant rytojaus atvežti sugautus 
vaikinus dėl iszėmimo nume
nu- ...

Vakare visiems iszsiskirs- 
czius, kada virszinįkas buvo 
vienas seklyczioje, įėjo ten 
starszina.

— Nu, ką pas tavę girdėt? 
Užklausė virszinįkas.
— Nieko naujo, viskas po se

novei, jūsų | mylista. Mažai tu
ri suimtų žriionių. — Daugiaus 
kaip 40 yrą paszauktų, o jus 
paėmėte tik 19 — isztarė 
virszinįkas.

— Apszviestas naczelnįkai, 
gana stengėmės visus paszauk- 
tus sugauti, bet niekaip nega
lėjome to padaryti. Jau- 
ntimenė iszsislapstė po ponisz- 
kus valsczius, o kiti ir į Pru
sus isztraukė. Turėdami 
19 vaikinų, galėsime rekruti- 
ją atlikti.

-Iszėmusius žemiausius nu
merius neatbūtinai paimti ir 
anais atmainyti atidūtus isz 
augsztesnii| numerių — pa
sakė virszinįkas.

— Klausau jūsų mylista. 
Asz norėjau praszyti pono na- 
czelnįko — buezitidamas vir- 
szinįkui į ranką, kalbėjo star
szina: — Gelbėti piano gimi- 
naiezius Dackį ir Kleivą, isz 
kurių vienas ne prigirdi ausi
mis, o antras ntfmaru niirszta.

— O vibarnai ar pripažins 
antis nesveikais? paklausė 
virszinįkas.

— Visi kaimynai žino, kad 
Dackis ir Kleiva netinka į ka- 
riumėnę, o asz jų kaip negi- 
litijanczių ir negaudžiau, bet 
tėvąi praszo visiszkai iszlitisti- 
ti vaikus ir czia ponui atsiun
tė — tą sakydamas starszina, 
padėjo ant stalo suvyniotas į 
popierą bumaszkas.

— Gerai, asz isz savo pusės 
nepriesztarausiu iszlitisavimui 
tavo giminaiezių. Atsakė vir
szinįkas.

fo tų žodžių starszina pasi- 

kloniojęs ponui virszinįkui į 
ranką, iszėjo isz seklyczios, o 
prieangyje sutikęs rasztinįką 
pasakė jam: bus f gerai, už 
Dackį ir Kleivą įdaviau szim- 
tą rublių, o kitas szimtas mums 
pasiliko.

Rasztinįkas pasakęs 
„maladec“ szustrus, patraukė 
starsziną už rankovės, ir tilo 
mis žlegtelėjo: eik į mano ga
linį kambarįj yra reikalas.

Starszina su rasztinįku įė
jęs į kambarį, rado ten gaspa- 
dorių Jtizą Balnį, kuris, verk
damas pasikloniojęs jiems į 
kojas, kalbėjo: — Ponucziai 
gelbėkit mano Simuką, ksz be 
jo negaliu gyventi. — Tai 
mano deszinėji ranka.

—Ką asz brolau padarysiu? 
atsiliepė starszina — gal 
augsztą numerį isztrauks.

— Ponuti pasigailėk manęs, 
o asz ponams už turbaciją 100 
rublių dūšių. Tą kalbėdamas 
Balnis įbruko starszinui į ran- 
ką naują szimt-rublinę, tar
damas padarykite ponai taip, 
kad ^i muk as galėtų iszbėgti, 
o paskui kaip galėdami ma- 
nysimės.

— Gaila mam tavęs — kal
bėjo starszina, bet paleisti isz 
rankų tokį vyrą, tai nejtikai. 
Ką daryti pone, starszina, rei
kia gelbėti Balnį, pritarė rasz
tinįkas.

— Eik brolau namon, o 
mes rūpinsimės apie tavo vai
ką, pasakė starszina.

Balnis žemai pasikloniojęs 
iszėjo, o starszina užklausė: 
Ką gi mes padarysime su ttim 
Balnicziu ?

— O ką, atsakė rasztinįkas, 
pakiszime jam raktą nti pan- 
ežių, ir kaip jį naktį iszleis 
laukan, tai ir nuszveis sav ant 
keturių vėjų.

Kada tas dėjos kambaryje 
rasztinįko, seklyczioje pono 
virszinįko buvo nemažai už
imantį regyklė. Įslinko ten 
arandaunįkas karaliszkos kar- 
cziamoR, „meine moreine“ žy
das Malczikas, kuris kitą kar
tą pildė svarbų urėdą sargo

ant tabakinės ragatkos, d 
bar prabagotėjęs esanczioj 
prie kaimiszkės rėdystės kar- 
cziamoj, jau sirgo poniszka Ii* 
ka, davinėjo žmonėms pinigus 
ant 50^ palukų ir kiszbs su 
užtarymais valsczionių reika- 
Itise. - Reikia žinoti, kad tinusų 
kaimiszkės rėdystės dtiža di
delį pelną karczi amonis,' nės 
ponams vyresnie jiems nėVa ko 
gailėtis svetimų pinįgų. į Mal- 
czikas tikras prietelis nebpr- 
czįų kiszenių, žemai pašilti o- 
niojęs ponui virszinįkui, pra
kalbėjo:

— Ą tėjau pasiklonioti 
szviesiausiam ponui naczelnį- 
kui. ;

s.

— Ar sveikas pone Malczik ? 
atsiliepė virszinįkas.

— Kad ponas szimtą metų 
gyventumiai! Dėkui, sveikas 
esu.

— Kas czia pas jus girdėt? 
užklausė virszinįkas.

— At jūsų mylista, nieko
gero, arenda brangi, o kunįgai 
iszsimanė drausti arielką, 
žmonės raszos į kasžin kokią 
blaivystę, kam to reikia? Te 
ger mužikai arielką po seno
vės, tai bus jiems linksma, 
mes pelnysime kapeiką, o iž
dui vyresnybės teks milijonai 
rublių.

— Ką daryti pone Malczik, 
per ilgą laiką žmonės iszmoks 
savo procę czėdyti.

— Szviesus naczelnįkai,kam 
tiems mužikams reikalingi pi- 
nįgai? Katras tik isz jų yra 
szyksztus, ir gailisi dėl savo 
duszios stiklelio arielkos, tai 
jo pinįgai iszeina* vėjais ir ne 
tur isz anų nėkokios naudos. 
Ot ir dabar tasai szikszttilis 
Lekis isz Papilkių, įkiszo į 
stogą 300 rublių, o žiurkė su
kapojo bumažkas į lokszinus. 
Taipgi Butvils, įdėjęs į svies- 
ttitą dėžę penkesdeszituts rub
linę, susitaukavusę bumažką 
padžiovė ant pecziaus, o katė 
yadusi tą popierukę visiszkai 
aną suėdė. Norius Butvils ir 
perpjovė pilvą katei, vienok 
bumaszkos nesujieszkojo.

'U:
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• Jūkdamas virszinįkas pa

klausė: — Ar tai tikrai buvo 
toki atsitikimai? ,

— Tikra teisybė, szviesus 
naczelnįkai, dar Lekis atneszė 
pas manę tą akselį, kurį jam 
žiurkės supjovė isz bumaszkų, 
iszdurninau jį, ir pasakiau: 
Reikėjo atneszti pas manę bu- 
maszkas, koliai jos buvo czie- 
los, o dabar eik po szimtą vel
nių.

— Taip, taip pone Malczik, 
* jiatarė virszinįkas teisybė, kad 

mužikai dar nemoka pasinau
doti ir verstis pinįgais.

— Ką jie mokės, jiems tik 
lasziniai ėsti, o ne pinįgais 
verstis, pritarė žydas.

— O ko pone Malczik, la
sziniai, tai skanus daigtas.

— asz prie szviesaus 
naczelnįko turiu mažą reikalą: 
Bendriūse valdau pusę gyve
nimo nū Jono Kalviczio, ku
rio sūnūs Rimukas paszauktas 
prie rekrutijos, o norius tasai 
vaikas yra truputį subludęs, 
vienok didelis darbinįkas ir 
gaspadorius. Dėl to žemiau
siai praszau jūsų mylistos, 
Kalvytį iszgelbėti, o asz nū 
savęs atnesziau ponui 60 rub
lių. Tą pasakęs, Malczikas 
padėjo bumaszkas ant stalo. 
- Ar tasai Kalvytis yra dabar 
paimtas? Paklausė virsznįkas.

— Ne, szviesus naczelnįkai, 
jisai yra Ii ūsas kaip pauksztis 
ant medžio, bet nori pasirū
pinti, kad jį daugiaus negau
dytų.

— Pone Malczik melūji, 
tamstos Kalvytis tur visą pro
tą, kad nori savę nū rekrutijos 
iszgelbėti.

— „Auf maineamones“, jū
sų mylista, Kalvitis yra „ganc 
misziugene“ visiszkai sublu
dęs, ana dien subatoje jisai su
ėdė man kugelį.

—- Isz tokių darodymų be
protystės Kalvy ežio, gana 
prisijūkęs ponas virszinįkas, 
atsiliepė: norins tavo Kalvy
tis nėra taip mulkis, kaip sa
kai, nės gerai numano, kad 
kugelis yra skanus, vienok pa

kalbėk apie tą reikalą su star- 
szina, jeigu tik valsczius pri-. 
pažins Kalvytį subludusiu, tai 
asz jį iszpainiosiu.

— Dideliai dėkui jūsų my- 
listai; pakalbėsiu su starszina 
ir vyrais; o daugiaus nenubo- 
daudamas ponui pasakysu su
diev. Ta pakalbėjęs . žydas, 
ir iszgirdęs pasakytą virszinį- 
ko laba naktis, iszsineszino isz 
seklyczios, o eidamas į kar- 
cziamą murmėjo „recht** nū 
to gojaus turėsiu uždarbio 40 
rublių.

(Toliaus bus).
■■ —— ■

Isz iim Mojo
— Hazleton Pa. 30 d. Ge

gužio czion tapo paszventįta 
lenkų bažnyczia, kapinės ir 
varpas (zvanas) per generalną 
vyskupo sekretorių, kunįgą 
Fynnen. Pats vyskupas ne- 
pribilvo isz priežasties silpnos 
sveikatos. Ant tos iszkilmės 
tapo uzpraszytos ir Ilazletono 
vietinės lietuviszkos draugys
tės szv. Petro ir Povilo ir szv, 
Kazimiero; jas^iirma ųžpraszė 
lietuviszkas kunįgas Maszotas, 
o paskui lenkų klebonas Den- 
binskis. Iszpradžių lietuviai 
svarstėsi ilgai, bet paskui su
tarė visi eiti, pasitikėdami, 
kad bus . ir lietuviszkas pa
mokslas. Bet lietuviai apsi
vylė: netik, lead pamokslo, 
ale ir lietuviszko kunįgo nė 
vieno nebuvo. Taip lenkai 
nelemtai apsiėjo su lietuviais 
— nebuvo tvarkos, parėdko ir 
lietuviai nė atsisėsti negavo 
bažnyczioje laike diev maldys- 
tės. Szitas vis niekai, bet tik 
klausykit toliau: bažnyczią 
paszventino vienūliktą valan
dą priesz piet, o kapines tre- 
ežią po piet ir, kada,, paszven- 
tinę bažnyczią, padarė kolek- 
tą, tai prie kapinių szventini- 
rao visai- lietuvių nereikalavo, 
ir visi turėjo skirstytis, kožnas 
savo keliu, murmėdami, kad 
lenkai lietuvių nenori, ale tik 
lietuviszkų dolerių. Visi da
bar pamatu, koki ponai lenkai 

mus prieteliai, o da kartais 
mus vadina „Braci Litvini“. 
Ant galo Uėl iszjūkimo, ar 
gal iszgirdę, kad lietuviai ru- 
goja, atsiuntė tūlą lenkpalaikį, 
idant ateitų ant kapinių pasz 
ventinimo, bet tik tada, kada 
visi lietuviai jau buvo savo 
namū.se.

Vietinis.

— Newark, N. J., 23 Ge
gužio. Musų szv. Jurgio 
draugystė laikė susirinkimą 
27 d. ežio mėąes^o, ant kurio 
dvideszmts trys vyrai Nusirin
ko ir uždėjo „Sirsivienyjimo“ 
kūpą, prisiraszydami prie jo. 
Tolesniai prigulės visi sąna
riai musų draugystės. Da
bartės užsimokėjo metinę mo
kestį szie: Antanas K. Švi
tra, prezidentas, 183 Bank str. 
M. Czernauckas, V. .Rimkus, 
A. Vraczis, A. Kamanauckas, 
A. Ulevyczius, J. Vitkus, J. 
Andruszunas, • A. Pecziulis,
J. Denkevyczius, D. Szopis,
K. Laukaitis, J. Greniunas,
L. Areliui) as, V. Pranis, J. 
Tribulas, V. Gerskis, V. Dap 
szis, J. Ivanauckas, J. Gaubia, 
V. Kailis, J. Kairia ir Luką- 
szunas.

Pinįgai bus prisiųsti ant 
adreso „Susivienyjimo“ pre 
zidento.

Su pagūdone
M. Czemauokas.

— Žinios isz Perth Amboy 
N. J. apie Uetuviszkus iszya* 
mas. i

Daug ir visaip raszo lietu- 
viszki ir lenkiszki laikrasz- 
ežiai apie P. Amboy patentą- 
votus lietuvius arba tikrai sa
kant lenkiszkus pusbernius. V >

Miestelis Perth Amboy gu
li ant marių kojos kranto, turi, 
keletą pabrikų, o kas įpatin- 
gesnio, tenai yra didelis anglių 
portas, Comp. Lehigh Valley 
R. R. , isz kur leidžia valtimis 
ir botais anglis į visus Ame
rikos pamarius, o net ir į Eu
ropą. Prie pilimo anglių isz 
karų į botus daugiausiai (įirba 

lenkų ir slovakų. | Lenkų 
czion yra apie 600, slovakų 
gal pusė tiek. Lenkai czion. 
yra žmonės prasti, tikus ir 
tamsus. Nū trijų metų turi 
savo bažnyczią, kurios klebo* 
nu yra kun. Szimanovskis’ vy- 
žūtas ,,polski szlachcic**. . Tas 
pats, ka buvo Plymouth, Pa. 
Jis valdo savo parapijonus la
bai despotiszkai1, daro ką tik 
sav pamislyja ir parapijonai 
bijosi pagalinus ir į parapijos 
pinigiszkus reikalus kisztis. 
Laiko pas savę dykadūnius 
susi bank rutyjusius ir supuvu-* 
sius szlektas. Uždeda drau
gystes, o kurios jam nepatin
ka, tas suardo. Uždeda kam 
nori bižnį, o ką nekenezia,- tas 
turi bankrutyti. Žodžiu, kas 
jam pasiprieszintų, tai ir nesz- 
kis sveikas isz to miesto. Pa
rapijonai nū savo kunigėlio' 
neiszgirsta, kaip tik — 
„cham!“ „chlopf^ „bydlo!** 
užrėkia poniszkai koja trep- 
teldams. Jisai dėl įgijimo di- • 
desnės valdžios ir dolerio trau
kia kaip galėdamas slovakus 
ir lietuvius prie savo abazo.* 
Slovakai, datyrę geradėjystės 
minėto lenkų kunįgo, jau pra
deda povaliai trauktis nū jo ir 
eiti savu keliu.

Lietuvių yra czionai apie 
dv-ideszimts penkis, paeinan- 
czius isz Vilniaus gubernijos. 
Kun. Szimanovskis, matyda
mas, kad. lietuviai dauginas 
Perth Amboy*je ir, bijoda
mas, kad jie nepradėtų dar- 
būtis ant savo dirvos, t. y., 
kad jam neužpiltų druskos už 
kailio, kaip kado Plymouth*© 
lietuviai padarė, pirmiausiai 
papirko J. Eidimtąir su jopa- 
gelba uždėjo dėl apmuilinimo 
lietuviams,akių, neVa lietuvisz- 
ką „Zigmunto Augusto** drau
gystę. Prie tos draugystės pri
guli asztūni lietuviai ir devyni 
lenkai. Kas destasi draugys
tėje, kun. turi žinoti viską; ji 
niekados nepakils ir labai že
mai stovi pinįgiszkai, nės ku
nigėlis liepia labai tankiai dū- 
tį ant hažnyczios įs;; cįrąugys- *

. .. k. < •' 1 •
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tės iždo. Kunįgas Szimanovs
kis įszneka lietuviams, kad 
tie> katrie prieszinasi lenkams 
Ir nenori su nusižeminimu 
neszti jųjų jungo, grieszija ir 
prieszinasi szventam tikėji
mui. Tie gi visi lietuviai, ku
rie darbūjas del lietuvystes, 
esą maskolių papirkti „ne- 
klausykite jvį‘y sako, jus laiky
kitės su lenkais prie szvento 
tikėjimo, o nesidūkite apgau 
dinėti maskoliszkiems sznipū
kams!“

Musų-gi tamsunai ir tiki 
kunįgėliui, jog teisybę jiems 
kalba.

Tas lenkų patrijotas dikta 
voja / Eidimtui sieksninius 
artikulus dėl lenkiszkų lai 
kraszczių. Tie visi artikulai 
szmeižia visus gerus lietuvius, 
o kas j ūki ilgesnio, ragina mus 
per tūs savo bernus ir samdi- 
nįkus prigulėti"* prie jųjų ne- 
dasirbusios ,,Ligos“ ir Užsiža
dėti lietuvystės, prižadėdami 
tukstanczius geradėjyscžių, 
kurių patys sav negali “pada
ryti. Ir tai daro pasiremda
mi ant Liublino Unijos, kuri 
baisiai sužeidė Lietuvą, nus
kynė jos politikiszką žiedą ir 
nugramsdino iszdalies į pra
pultį, kurioje ir sziądien te- 
-be,vai to j a.

Nevisi toki lietuviai Perth 
Amboy‘je, bet Eidimtas rūpi
nas, idant jūs padaryti tokiais, 
koks jis pats yra.

EUzabetiszkis.

— Mokslą per nevalią į 
galvą kala. Vienas vaikinas 
isz Chicagos ve ką raszo: įėjau 
netoli nū lietuviszkos bažny- 
czios į saliuną, kame radau du 
mokslo draugu, kurie man 
pradėjo kaiszyti „N J Gadynę“, 
spirdami, kad asz ją iszsira- 
szycziau, bet ką to nepada
riau, tai minėto laikraszczio 
apszviesti agentai davė man į 
žandą taip, kad apkvaitau.

— Mt. C ar arely 29 Gegužio. 
Darbai Mt. Carmel beveik, 

. kaip. sustojo; ant Readingo 

vos du brėkeriai dirba; kiti 
visi užlieti, ir nėra vilties kad 
pradėtų dirbti už trijų nlėne- 
šių, o žmonių vis daugiau at
vyksta isz kitų miestų ir mies
telių, darbą bejieszkodamt 
Brėkeriai lig namai geldos, 
alkanų darbo apsiausti kas
dien, biznieriai dejūja, saliu 
nįkai beveik verkia; viena tik 
isz to laimė: tyka mieste, 
kaip danguje ir garsingi ka
reiviai, garsaus karžygio dr. 
S. nutiko, ba smegeninės sau
sos nors szviesa apszviestos. 
Straikavo irgi „Nauja Gady
nė“ pereitą nedėlią, nors per 
visą nedėlią lyjo bepaliovos, 
taip sudžiūvo, kad ėmė ir su
stojo; gal but, kad žėlavą at
buvo dėl Dembskio į Cleve- 
landą iszkeliavimo reikale pa
dėjimo tvert vienam lenkų 
kunįgui atskalunystės parapi
ją, o gal but sykiu ir bedie- 
viszką. Kasžin ar ir jo drau
gas d r. S. į ten szliausz. Ne
gailėtų mums nei vieno, nei 
kito, kad mus apleistų, vienok 
gaila clevelandiszkių, ba gal 
da tenaųiki sziol buvo szviesu, 
o jiems pribuvus užtems. 
Daugiaus nėr ką ir raszyti 
apie Mt. CarmePį.

Varputis.

- Hlizabethy N. J.y 28 Ge
gužio. Mes Elizabethiszkiai 
pasidaliname su jumis, broliai 
lietuviai, linksma žinia, kad 
musų kaimynai, Newarke N. 
J. 27 d. Gegužio, szv. Jurgio 
draugystė pristojo prie „Su- 
siv. L. K. A.“. Kiekvienas 
sąnaris tos draugystės turės 
neatbūtinai prigulėti prie 
„Susiv.“, nės kitaip negalės 
būti draugystės sąnariu.

Labjausiai atsižymėjo prie 
tautispko kylirno Newarke A. 
Švitra, M. Czerniauckas, D. 
Szopis ir V. Gaubis. Tegul 
gyvūja Nevarko lietuviai! 
Viso gero isz szirdies geidžia
me jūsų kaimynai szv. Kazi
miero draugystės Vyriausybė.

—t Gūdotinąs Redaktoriau 

teiksies patalpinti Į „Vieny
bę“ kelis žodžius apie parapi
ją spring Valley, 111. Lietu
viai Spring Valley parapijos 
dūdami per „Vienybę“ . szir- 
dingą padėkavonę gūdotinam 
musų prabaszcziui kun. J. 
Balsevycziui, kuris, pribuvęs 
pernai į musų parapiją, atrado 
bažnyczią vargingame padė
jime. Isz tos priežasties, kad 
musų parapija susideda isz 
dviejų tautų, lietuvių ir lenkų, 
per tryliką mėnesių negalėjo
me gauti kunįgo. Koks tikt 
atvažiūdavo apžiūrėti n&ujos 
parapijos, pabūdavo kelias 
dienas, atsisveikindavo supa- 
rapijonais ir daugiau negrįž
davo, o kup. Balsevyczius su- 
sigadyjo ant vyskupo valios 
ir ryžosi būti prabaszczium 
musų parapijos; ale kokia bu
vo jo gyvenimp pradžia! ne
buvo namo dėl kunįgo ir jis 
gyveno iki sziol pas tūlą lie
tuvį kaipo ir visi burdingie- 
riai. Jis perneszė tą visą 
kantriai. Bet pažiūrėkime 
kaip dabar einasi, kada musų 
gūdotinąs prabaszczius paėmė 
ant savo galvos visus parapi
jos reikalus: daili klebonija 
pastatyta, gražios tvoros už
tvertos aplink szventorių ir 
kleboniją; prisodįta ant szven- 
toriaus daug naujų medžių ir 
seniejie yra apžiūrėti kaip tik
ro agrodnįko. Ant szvento
riaus ir ant klebonijos loto, 
kur pirmu buvo kiaulių kui
sy klės, dabar užsodinta kve- 
pian ežiomis kvietkomis. 
Darbas ant szven to
riaus ir klebonijos padabinimo 
yra atliktas rankomis paties 
prabaszcziaus su pagelba ke
lių lietuvių. Geriaus pats 
imasi prie darbo, kad tiktai 
nepadaryti parapijai iszdavi- 
mų (rozchodų), o parapijos 
sudėtus pinįgus apverczia ant 
iszmokėjimo skolos už bažny- 
ežios pastatymą. Musų baž- 
nyczioje atsiprovinėjo geguži
nė dievmaldystė per visą mė
nesį taip, kaip- Lietuvoje. 
Dievo kuųo įpiszparaį ątaipro- 

vinėjo su Įstatymui Mes lie* 
tuviai prisimeldėme ikivalta^ 
o lenkai neturėjo ak Vatos eiti 
į bažnyczią, pykdami ant ku
nįgo, kad jis giesmėse ir per 
pamokslus vartoja lietuvisz- 
ką kalbą. Musų dvasiszkas 
tėvas veda visomis pajiegomis 
savo parapijomis į vienybę ir 
mylia lietuvius ir lenkus. 
Kad musų parapijoje butų 
kunįgas kitokios dvasios, kaip 
daug kunįgų yra, kurie myli 
lenkus, o lietuvius už nieką 
taiko, tai į trumpą taiką butų 
persiskyrimas, ba lietuvių esa
me 400, o lenkų tiktai 150.

Lenkai visai negalėtų kuni
go užtaikyti.

Visi parapi jonai linkiame 
savo mokytojui geros sveika
tos ir ilgus metus Spring Val
ley gyventi, tada galėsime gar
binti Dievą toje puikioje baž- 
nyczioje.

Vardan parapijonų pasira- 
szome: / A. Vienbiskis ir 
Francziszkus Žakus.

LtaMa jrtfa
(Tąsa.)

„Gražus pamokinimai: I) 
Sidabro stiklinė, II) Anūkė, 
III) Į kirus Petrukas. Iszlei- 
do Giedris, Bitėnūse 1894 m.

Ta knįgutė atsižymi tūm, 
jog priguli prie taip retų pas 
mus literatiszkų darbų, pas
kirtų dvasiszkam mažutėlių 
penui. Dalis ta literatiszkos 
dirvos taip baisiai pas mus ap
leista, kad apart „Pasakojimai 
Antano Tretinįko“, „Graži 
Vaikų knįgelė“ ir Vaikų knį- 
gėlės a. a. vyskupo Valan- 
czausko, iszleistos pernai ant
rą syk per tūlą kūpelę Euro
pos intelligentų, vargiai galė
tume pažymėt nors sziokį tokį 
kitą veikalėlį, paszvęstą tam 
siekiui. Kada svetinitaueziai 
turi jau iszdirbę net tam tikrą 
„vaikų literatūrą“ ir tai abi- 
pusiszkoj tų žodžių prasmėj, 
nės apima knįgeles raszytas 
dėl vaikų, ir protiszkus vai
sius paežių vaikų, pas mus tą
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klausymą lyg nereikalingą su 
visti į szalį pastūmė. Nesis
tebiu taip didei europiecziams, 
nės jie juk leidžia savo vaikus 
mokyklosna, kur nors sveti
moj* kalboj*, bet atsakancziai, 
pagal pedagogiszkas tiesas ap
dirbti rankvedžiai, veda atei- 
sianczią žmogiją pritinkancziu 
keliu lavinimosi ir auklėjimo, 
bet czionai mes neleidžiame 
(IR.) savo vaikus į taip vadi
namas „publiszkas mokyklas“, 
nė savo ganėtinai turime, taigi 
reikėtų bent parupįt tam tik
rus vadovėlius, kuriūs po ake 
tėvų vartodami, mi|s vaikeliai 
turėtų porssziokį tokį dvasisz 
ką penrą. Bet dėja, daugelis 
isz mus iszdavėjų, vien tik 
gaynų “biznį“ tupi už mierį 
savo iszdavimor Kas nepa
girtų „Saulės**, jeib vietoj* sa
vo purvynų arabiszkų pasakų 
isz tukstanczio ir vienos nak
ties, but parūpinus mums tai
pogi pasakas, bet paraszytas 
su gražiu siekiu, paskirtų plė
tojimui vaikų jausmų ir auk
lėjimui jų mažutėlėse szirde- 
lėse nekaltų ir dorų mislių, 
kokioms yra paveikslan pasa
kos Andersono. * Taipgi ir 
sziūs „Gražius pamokinimus“ 
Giedrio kaipo paszvestųs 
minėtai idėjai lietuviai turi 
priimt su dėkingumu. Ta- 
cžiaus ir sziame veikalėlij‘, 
kaip ir daugelyj* musų darbų 
nedatenka daugio. Jei abel- 
nai musų literatiszkūse dar- 
būse stokoja dabaigimo lyg 
ano kupinumo ir akuratiszku- 
mo, — kliaudos, kurios taip 
keistai atskiria mus darbinįkus 
nū kitų svetimtautiszkų litera
tų, tai ta žymė ypacz dūdasi pa- 
tėmyt czionai. Broszurėlė tetu
ri vos 3 pasakaitės, isz kurių 
vidurinė dar gi visiszkai neti
kus savo siekiui. Apart to ir nxl 
kalbos turėtųsi iszmagit daug 
daugiaus: kas pas mus sako, 
dūkim! „Dievi mano“, „o ste
buklų“, „kaip dejavo ji apie 
tą, jog paėmė ją“, laikyti sa
vą gerai ctc; arba kas raszo 
„Onna“, ipatingai, mažių gra-1 

žei etc.; o jau {brukimas tokio 
polonizmo, kaip „kokiokal- 
vėk“ — tikrai n‘iszteisinamas. 

• To pat Giedrio iszėjo dar 
dvi knįgutės, paskirtos', kaip 
aiszkiai rodo jų antgalvis, dėl 
naudos Lietuvos ukinįkams: 
I Apie arklius ir auginimas ir 
gydymas nū atsitropijanczios 
ligos, II „Valszcziaus Rėdą ir 
Sūdąs“ Broliams lietuviams 
po Gudų valdžios gyvenan
tiems į lietuviszką kalbą per
dėjo ir savo kasztu iszleido. 
Giedris, Bitėnūse 1893 m.

Už suteikimą szitų dviejų 
knįgelių, o ypacz už paskutinę 
nū Lietuvos ukinįkų prigul 
Giedriui szirdingas aczių. 
Geistina but, kad ir • dėl mus 
amerikieczių kas nors apsiim
tų iszversti į lietuviszką kons
tituciją Suvienytų Valstijų, 
kadangi daugelyje atsitikimų 
vien tikt gryna nežinė tiesų į 
klampina musų brolius lietu- 
nįkus į nesmagius prietikius, 
o neretai ir į nereikalingus 
iszsikasztavimus.
----- IMI--------- - 

Del tu, kurie leidžia 
arba leis vaikus ant 
mokslo.
Kas tai yra mokslas?*)

Tėvai, kaip jau sakiau, yra 
didžiausia priežasczia savo 
vaikų nelaimės, pirma, kad 
jie, kaip matėme 1. atsitikime, 
neiszmanydami patys, ar ver
ta sūnų vežti į miestą ant 
mokslo ar ne, ne pasirodavojo 
apie tą su iszmintingais ir mo
kytais žmonėmis; antra, kad 
iszvežę mažą į miestą, mažai 
tesirūpina, kame jų sūnūs gy
vena, kokius turi draugus, ko
ki rodosi jam palinkimai, 
kaip jam eina mokslas, ir tre- 
ežia, kad neprižiūrėjo, kad jų 
vaikai, kildami svietiszkame 
moksle, krito žemyn dvasisz- 
kame, be kurio pirmasis netik 
neturi vertės (IR.), bet žmo
gų, beveik visūmet, gyvuliu 
daro. „Svietiszkas mokslas 
be dvasiszko nusilpnina ir su-

*). žiūrėk, tąsa No. 21,

labai praszo- 
galvą mažą, 
buna jis ar- 
akvatą jau-

suka žmogaus galvą taip, kad 
jis visiszkai pasidūda pajau
timams, arba tiesiog „atidūdą 
savo vietą, antramgalui“, sako 
vienas mokslomeilis.

Pamatę, kad tos baisios li
gos musų tėvynės pirmiausios 
priežastys yra: 1, kad vaikus 
leidžia ant mokslo neturim 
ežius ant to pajiegų ir 2, kad 
iszvežę, mažai apie jūs tesirū
pina. Katras ^nepasakysime, 
ką daryti, idant ta liga nebe^ 
siplėsti| ir nedžiovintų jauniu 
diegų dirvoje musų motinos 
tėvynės? Man rodosi, visi sa 
kyšime, kad vaikų, sūnų ar 
dukterių, su prašia galva ne 
reikia leisti į augsztesnius 
mokslus, o tėvams daug, 
labjaus reikia budėti apie saP 
vo į miestą iszleistus vaikus.

Jei taip reikia, tai ir dary-* 
kime taip. Nors turime kat 
ras kūm, nors musų Kaziukas 
arba Petrukas ir 
si į miestą, bet 
prastą turi, tegul 
tojumi, arba, jei 
ežia, geru amatnįku, ir bus jis 
laimingas, ir kito ne įtrauks 
į dumblą, ir ne vienas tūks
tantis paliks musų kiszeniuje. 
Turime isz tikro vaiką geros 
galvos, leiskime aną mokytisi, 
ir vietoje sapnavimo apie, 
„kunįgus“, „klebonus“, rupiu- 
kimėsi, kaip galima, turėti jį 
po savo akių, jei nematyti, tai 
nors žinoti jo apsiėjimus, dar
bus. Jei’negaila kasmets isz- 
dūti ant vaiko po 200-300 ir 
daugiaus rublių, tai kaip gi 
gailėti keleto rublių, idant 
keletą kartų per metą aplan
kyti mokįtinį, apžiūrėti jo 
gerus ir blogus darbus, už pir
mus pagirti, už antrus papeik
ti, peržvelgti jo apistovą, pa
matyti jo draugus, Jei kelias 
tolas, tai per laiszkus galima 
viską dasižinoti, reikia tik 
tankiai susiraszyti su kvatie- 
ros gaspadoriu, arba nors su- 
pažįstamu ir gero užsi vedimo 
mokįtiniu. Kasztūs keletas 
desetkų kapeikų, gal rublis, 
kitas, bet ar verta gailė

ti to, idant užtūrėti vaiką nū 
prapulties ir nuvesti prie sie
kio; idant vietoje patrotyti du 
tris tukstanozius, apturėti jūs 
atgal nū sunaus su didelėmis 
palūkomis, vietoje iszjūkimo 
ir paniekinimo, būti nū visų 
gūdotų? Juk vaikus gūdoja 
dėl jų gerų tėvų, tėvus dėl jų 
gerų vaikų. Vaikai laimingi 
ir tėvai laimingi, vaikai ne
laimingi ir tėvai nelaimingi; 
iszėmimai labai reti. Ant ga
lo užminsiu apie mokįtiniu 
kvatieras. Kvatiera dėl mo
kytinio juk užima isz didesnės 
dalies tėviszkės vietą, tai ką 
ir bekalbėti, kaip atsargiai ją 
reikia rinkti. Mano suprati
mui, o ir datyrįmui geriausia 
rodosi kvatiera ta, kurios gas- 
padorius mokytas ir geras ka
talikas, ir tai, kū su mažiaus 
mokįtiniu, tū vėl geriaus, nės 
jei tėvui sunku gerai kėravoti 
savo tris, keturis vaikus, tai 
kaip sunku turi būti kvatieros 
gaspadoriui suvaldyti deszim- 
tį arba ir daugiaus vaikų, 
įpatingai, jei neužmirszime 
ir didelio skirtumo tame daly
ke tarp pirmojo ir antrojo. 
Nors tokia kvatiera ir bran
gesnė butų, bet kas iszsigali, 
tegul ima tokią; tikrai paskui 
nesigailės. Antrą vietą užima 
kvatieros prie familijų, kurių 
galvos nors ir nedidelio moks
lo, bet visgi gerai praszvies- 
tos, geri žmonės ir tvirti kata
likai. Nors szitų antrųjų ir 
dauginus yra ir pigesnės už 
pirmąsias, vienok daugumui 
musų žmonių ir į tas sunku sa
vo mokįtinius patalpinti, ir 
jie atidūda jūs į taip vadina
mus „mokįtiniu kvatieras**. 
Tose daugumas musų jaunu- 
menės auga, tos daugiausia 
„szvilpunų“ iszdūda; apie tąsi 
dėlto ir noriu truputį dau 
giaus užminti. Užturėtojai 
tų nū vyriausybės koncesavo- 
tų, (pavelytų) „mokįtiniu kva- 
tierų“ retai yra sziek tiek mo- 
kįti; vieni isz jų tik isz to ii 
gyvena, kiti turi da kokį nors 
amatą, arba tarnystę. AbeL
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nai sakant, jie visi 
tys ir geri žmonės butų, neturi 
įtekmės ant savo mokįtiniu 
Dės jau antros, treczios klia- 
sos mokįtinis skaito savę mo- 
kįtesniu už jį, ką gi nū jo no
rės mokįtis mokįtinis augsz- 
tesnės kliasos; tacziaus geras 
palieka geru, ir jei ne prisi- 
mano savo mokįtiniu tiesiai 
kėravoti geru keliu, tai nors 
nestumia jų ant blogojo; ne
turėdamas pats užtektinai spė
kų, idant suturėti ką ml blo
go, jis jieszko pagelbos pas 
mokįtinio tėvus, apekunus, ir 
tokiu budu sulaiko mokįti- 
nius nū blogo kelio. Teisy
bė, ne Vienam tokiam gaspa- 
doriui tenka nukentėti mede- 
giszkai, nės mokįtiniai susita
ria ir visi ant sykio iszeina, 
paleidę pirmiaus liežiuvius, 
kad jų gaspadorius blogas. 
Suprantamas daigtas, kad me
las iszeina ant virszaus. Tėvai 
iszgirsta, kad tas ir tas gas- 
padorius tapo mokįtiniu blo-' 
gu apszauktu tik dėlto, kad 
jis kaip geras tėvas blogą per
sekiojo, siunczia savo per 
daug savo valią myli n ežiu s 
vaikus pas jį atgal, rekomen- 
davoja jo kvatierą kitiems 
ir gaspadoriui prisieina pasa
kyti, „nebėra vietos“. To
kioms kvatieroms reikia dūti 
treczią vietą.

Kaip geras gaspadorius ro
dosi dažnai mokytiniams blo
gu, taip blogas dažniausiai 
jiems pamyla. Jis paragina 
savo mokįtinius susimesti ant 
alaus, sznapso, ant vakarusz 
kų užtraukimo ir kitų ir ki- 
szeniui ir laikui, ir sveikatai 
kaip kūno, taip ir duszios vo- 
dingų prasimanymų, taip my
limų szių laikų jaunūmenės. 
Jam dovanoja, jei jis kartais 
ir valgimą jiems neatsakantį 
mokeseziai dūda, jo ir namai 
geri, nors nevienam tai szioki, 
tai toki nesveikata prisikabi
no, nežiūrint, kad pradžia gy
venimo. Nepasivedimus 
moksle atranda kitoniszkomis 
priežastimis prįęsz tėvus isz-

nors pa- teisinti. Tokios kvatieros ne 
vieno kataliko, tai ką gi be
norėti isz tos kvatieros, kurią 
užlaiko maskoliai, kurie ir pa
tys tvirtina, kad be degtinės 1 
ir be paleistuvystės negalima 
žmogui gyventi, arba kandi
datai bedievystės liuterav ir 
kiti visoki atskalūnai, ir patys 
bedieviai. Suprantamas daig
tas, kad ežia vaikai yra augi
nami visiszkai pagal P. 
Kūkszczio teoriją, kurios pa
matas yra paleistuvystė. Ką 
gi gali isz mokįtiniu tokių 
kvatierų sulaukti, jei ne szvil- 
punus arba bedievius. Ne 
vieną paveizdą galėcziau pa
rodyti. Vienok tėvai iki 
sziam brikui netraukia savo 
vaikų nū tokių kvatierų ir 
kantanti jomis, įpatingai, jei 
da sūnūs turi dykai stalą, nės 
jie nežino stovio dalykų. Prie 
szito skyrio priguli neviena 
kvatiera ir moterių - bevyrių, 
žinia, nepersenų.

Ant galo yra ir tokių tėvų, 
kurie savo vaikus laiko ir pas 
žydą ant kvatieros; neeinan- 
czius iszkalon, nės ir vyriau
sybė nepavelija einantiems 
gyventi pas žydą, tacziaus ir 
privatniai mokantis tie patys 
tėvų vaikai. Apie tas nebe
verta. nei sznekėti.

O tėvai, tėvai! kada pradė
site labjau suprasti, ką, ant 
kokio mokslo ir kaip iszleisti 
savo vaikus?

Vienas.

"V ancl'CL-
Visus daigtus, kuriūs mes 

randame žemėje, ant žemės ir 
pakilę nū jos plutos, galima 
padalinti į tris skyrius.

1. Daigtai, dėl užturėjimo 
kurių ant vietos užtenka pas
pirti jūs tik isz apaezios ir 
vienoje vietoje, kurioje daig
tas labjausiai spaudžia, ir ku
rtūs mes vadiname kietais 
daigtais, kaip: akmū, medis, 
ledas ir t. t.; 2. daigtai, vadi
nami abelnai skystimais, ku
riūs, dėl sulaikymo ant vietos,
reikia paspirti ne vien isz apą-'ų^ra: jame visūmet

ežios, bet ir isz visų szonų, tai 
yra, supilti į indą, turintį dug
ną ir szonus, kaip: vandū, 
pienas, alus, ir kiti skysti 
daigtai ir 3. daigtai, dėl užtu
rėjimo kurių reikalingas in
das, uždarytas isz visų pusių, 
tokius vadiname gazais, kaip: 
vandendaris, angleruksztė ir 
kiti.

Mokslas atrado, kad su pa- 
gelba labai didelės szilumos 
galima visus kietus daigtus 
isztirpyti į skystimus, o isz 
skystimų ir į gazus pervesti; 
prieszingai, labai maža szilu- 
ma, arba taip vadinamu szal- 
ežiu, gazus galima perversti 
į skystimus, isz skystimų į 
kietus daigtus. Kas to nepa- 
tvirtys paveizdomis ir kas ne 
mato tų visų permainų van
denyje? Visi matome, kad 
vandū prie mažos szilumos da
rosi kietu — pavirsta į ledą, 
sniegą; užkaitino stipriaus, 
ledas tirpsta, darosi skysty- 
mae; da stipriaus kaitino, 
skystimas virsta į gazą ir, jei 
jo niekas nesuturi, keliasi 
augsztyn ir neszasi su vėju, 
pakol pakliūva vėl į mažesnę 
szilumą, idant vėl tapti skys
timu arba sniegu, ledu. Nors 
neperdidelės reikia szilumos, 
idant vandū butų gazu, ir ne
didelio szalczio, idant jis butų 
sniegu, ledu, vienok nėra ant 
pavirszio žemės tokios vietos, 
kur jis visūmet užsilaikytų 
tik pirmame ar antrame pa
vidale: visur jis gauna tiek 
szilumos, idant pasirodyti tre- 
cziame savo pavidale, tai yra 
skystimu arba, kaip mes ją 
vadiname, vandeniu.

"Taigi vandū yra skystymas. 
Tame pavidale jis užima į že
mės pavirszio, tame pavidale 
jo uždūtė, tame jis mums 
kiekvienam žinomas, dėlto ta
me pavidale jam areziaus ir 
prisižiūrėsime.

Vandū nėra vienas suszalęs 
gazas: jis susideda isz kelių 
gazų: vandendario, rukszteda 
rio ir kitų. Czysto vandenio 

yra prisi-

maiszsziusių daug paszalimų 
daigtų, tai kietų, tai skystų, 
tai gyvų, tai negyvų. Ožys- 
cziausį vandenį gauname pras
tu budu isz szaltinių, isz lie
taus arba sniego. Jei pasem
tas isz upės, ažero, szulinio 
vandū ir rodosi neapginklū- 
mote akims kaip kada czystu, 
bet pažvelgkime į aną per pa
didinantį stiklą ir pamatysime 
jame nesuskaitytą daugybę ir 
gyvų- ir negyvų paszalinių 
daigtų, o jei paimsime da ge
resnį įrankį, tai užtėmysime 
da daugiaus priemaiszų. 
Czystas vandū neturi jokio 
dažo, nei skonio, nei kvapo, 
jis sveria maž ka daugiaus už 
žalį ažalo medį, jis permata- 
mtfą< Jei vandū sūrūs, ruksz: 
tus, kartus, saldus ir t. t., jei 
jis geltonas, žalias, raudonas, 
baltas ir t. t., jei kviapia arba 
smirda, jei jie lengvesnis ar 
sunkesnis, kaip viražui minė
ta, jei ne szviesus, tai visą tą 
daro jo priemaiszos. Vandū 
neturi gyvybės, o vienok be 
perstojimo kruta ir šylą turi. 
Kad vandū sukasi, lipa isz pū
do, kad purto patvirdulį, ktftl 
szvilpia, traukdamasis isz visų 
pusių užtaisyto indo, tai ma
tome kiekvienas, kad wguis jį 
judina, bet kad jis ūždamas 
krinta isz padangės, tai kaip 
lietus, tai kaip ledai, sniegas, 
kad jis su paskuba renkasi į 
upelius, isz tujų į didesnes 
upes, kad bėga, ūžia, kriokia, 
traukdamas, vilkdamas su sa
vimi, ką tik pergali, „galva- 
tAikcziais“ kaip sako, traukia 
į mares, ažerus ir kitas, taip 
sakysiu, savo gusztas, idant 
iszten palengvėle ir dėl žmo
nių akių nematomai vėl pasi
kelti auksztyn, vėl atplaukti 
ant musų galvų ir isz naujo 
leistis ant žemės, nusileidus 
vėl jieszkoti gusztos ir vėl aną 
apleisti ir t. t., begalo, tai ne- 
kiekvienam musų žmogeliui 
suprantamas daigtas. Kur- 
dingo vandū isz upelio, upės 
ir kitos tekanezios vietos kiek
vienam žmogeliui aiszku ir jią
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tftjattfl pasako^ kad nubėgo^ 
nutekėjo, ir isž didesnės da
lies taip, bet kur dėjosi van- 
dA nū lauko, lygios vietos, isz 
balos, prūdo ir tam panaszių 
vietų? Czia jis žino tik: „isz- 
džiūvo“, suprasdamas tame 
labjausiai susigėrimą vandens 
į temą. Nekuri dalis van
dens isztikro susigeria į žemę, 
idant kur nors vėl iszeiti ant 
jos pavirszio pavidale skaiti
nio arba susirinkti į szulinius 
ir kitas d A bes ir žemai stovin
ėsiąs vietas. K adą gi paklau 
si žmogelio, kuri dėjosi vandū 
nū tokių vietų, kuriose nega
li susigerti, tai jis atsako tik 
vieną pliką „iszdžiuyo“. Isz- 
džiuvo, tai iszdtiuvo, bet kur- 
vandū dėjosi? kas jam davė 
sparnus ar kojas pasitraukti ir 
tai da nematamai? O tai sau
lė taip daro, (žiūrėk N. 4 V.). 
Ji per savo spindulius viską 
judina ant žemės; ji ir vande
nį varinėja. Nepaspėja van- 
d A nusileisti į savo motinos 1— 
žemės prieglobstą ir atsitūpti 
sav paskirtose vietose, kaip 
saulės smaili spinduliai jį, da
lelę paskui dalelės, plėszia vėl 
augsztyn, arba, kaip mes sa
kome džiovina. Motina — že
mė neatsižada iszplėsztų dale
lių vandens ant visados ir, pa
taikinus gerą laiką, nusitrau
kia jas vėl isz padangės. 
Vandū kruta, kad jį be palio
vos tampa viena į savę, kita į 
savą saulė ir žemė. Jis, kaipo 
negyvas daigtas, neturi savo 
syloe: visa šyla, kurią mes ja
me užtėmi j ame, yra ar tai sau
lės šyla, ar tai žemės, žiūrint 
ant to, katra tame karte į sa
vę labjaus traukia vandenį, 
katro nagai giliaus jame įleisti.

Jei vandA užima ant žemės 
taip daug vietos, tai ir uždūtė 
jo turi būti nemaža. Nekartą 
esu girdėjęs prastą žmogelį sa
kant: „sunku užsidirbti pa
valgyti, o kad reiktų ir gerti 
taip pat užsidirbti, tai žmbgus 
nebeina turėtu m“. Nors tiesiai 
be szalto vandens ir galėtume 
ppeieiti, bet nebūk vandens

Vienybe
vislsžkaij negalėtų būti atit že 
mės nei žmogus, nei joks gy
vulys, nei joks augmenis. 
Negana to, kad vandū mums 
tarnauja gėrymu, jame taiso
me valgymus^ jis augina 
mums gyvulius, medžius ir žo
les; jis ir kitus nesuskaitomus 
gerus darbus mums daro: 
vandeniu mes iszmazgojame 
neszvarumus; vandū, lydamas, 
iszplauja mums kiemus, uly- 
ežias; vandeniu mes suvaldo
me ugnį; vandenyje neretai 
paliekame savo ligą; vandū 
vežioja mus ir niusų daigtus 
ant sausumos ir ant savo kub- 
rio; vandū mums mala, pjau
na medžius, Rentas ir kitus 
darbus dėl musų atlieka; van- 
dūį pavidale sniego ir ledo, 
dūda mums žiemoje lengvą 
kelią, sudėtas skiepe, užlaiko 
mums szaltį dėl vasaros; van
dA, pavidale debesių, suturia 
kartus saulės spindulius, idant 
lauko — darbinįkas atsigau
tų, idant apdžiūtų jo kakta; 
jis, pavidale fontanų, gražina 
mums apistovą; ir kur gali 
iszskaityti visas didesnes ir 
smulkesnes vandens geradėjys- 
tes?!

Nežiūrint ant savo neapro- 
kūjamos naudos dėl žmogaus 
vandū, kaipo ir kiekvienas ge
riausias daigtas, neiszmintin- 
gai vartojamas, atnesza jam 
ir nevieną/ blėdį. Neskaitant 
tų blėdžių, kuriose nėra žmo
gaus kaltė, kaip antai, kad 
vandū prigirdo javus, netikė
tai užtvindo laukus, sodžius, 
miestus, sudaužo laivus ir t. t., 
be pertrūkio atsitinka, kad 
vienas, suszilęs iszgerė szalto 
vandens ir gauna uždegimą 
plauczių, gerklės, . vidurių ir 
mirė arba turės greitai mirti; 
kitas, plaukydamas prigėrė, 
kitas vėl, neuvožodamas nei 
ant dažo, nei kvapo, atsigeria 
isz balos ir ant visados suga
dina vidurius. Czia viena 
szeimyna baigia iszmirti dėlto, 
kad geria ir valgo vandenį isz 
savo smirdanezio szulinio, į 
kurį visoks bru4$8 susisupsią, 

kita dėlto, kad savo sodyboje 
panose laiko smirdanezią ba
lą, prūdą, labai daugel dėlto, 
kad jų grinezia ' beveik visū- 
met turi szlapią aslą, nū ku
rios smarvė kyla ir, nors pa
maži jas kirmida; neviename 
sodžiuje dažnai baisios ligos 
tik dėlto siauezia, kad jame 
ant ulyczios, pagal ją szlapia, 
balos, dumblės žlogso, irikir- 
myja visoki neezystumai. 
Nevienas ukinįkas ir gyvulių 
nustoja dėlto, kad jūs negeru 
vandeniu girdė, ir kitas blė- 
dis, kurias žmogus galėtų ap
lenkti, kad tik suprastų kaip, 
jei tik turėtų apie tą mokslą.

Kad musų žmogeliui vandū 
atnesza blėdį, nelaimę, neretai 
galima iszgirsti ir pamatyti, 
taip pat, kad musų žmonės 
mažai temoka naudotis: savo 
vandeniu, tai visi matome: jei 
vandū suka malūną, jei hesza 
laivą? ^jei yra kur vaistingas 
szaltinis, ir jei kitaip kaip 
žmogui dūną dirba, tai retai 
kur dėl musų kurio: tenai* 
žydas, ar vokietis, ar kitas 
koksai atėjūnas naudojasi gė
rybėmis musų tėvynės.

O kad musų žmonės veikiai 
taptų sukresniais tame daly
ke ir iszmoktų naudotiesi van
deniu tik ant gero!

Vienete,
.......... ' "■

Kražieczių skerdynės suly
gino Europą su Azija ir Ap- 
rika. Ir isztiesų, jei istorike 
pradžioje XX amžiaus užsi 
geis isztirt pasaulės civilizaciją 
ir nenoroms -tai turės pripa 
žyti. Parodysiu tai faktais: 
1891 kiniecziai praliejo ne
kaltą kraują krikszczionių 
katalikų rytinėje Azijos da
lyje. 1892 m. Ugandoje 
murinai, kurstomi nū protes 
tantiszkų misijonierių, iszpjovė 
kone visus tenbuvius katali
kus. 1893 m. Rusai nū nieko 
nekurstomi visiszkai nekaltus 
lietuvius-žemaiezius Kražiūse 
skerdė, pralengdami net ky- 
nieczius ir ugandieczius, žmo
nes laukinius, sayp požmybe, 

ir begėdiszkumu, nės ką lau
kiniai darė vieszai dienos lai
ke, rusai atliko tą naktyje ir dar 
nenori prisipažyti, norėdami 
paslėpti priesz civilizūto svie
to akis. Užtieso, kožnas tei
singas istorikas XX amžiaus 
mes prakeikimą už tai ant ru
sų, ypacz europiecziai, jog jie 
negalės pasigirti priesz azija
tus ir aprikonus, kad Europa 
jų (istorikų ir sziaip civilizū- 
tų žmonių) tėvynė net pabai
goje 19 amžiaus taip barba- 
riszkai pasielgė, pridengdama 
net laukinius žmones. Ateis 
gal laikas, kad visi, už tokį 
rusų žvėriszkumą, szauks te
gul prasmenga caras, carosla 
vija ir jų tarnai.

Juzulte,

Susikulimai iszgydyti!
Visiszkai, visai, ant visados. 

Naujas Blordless‘o metodas 
gydymo yra isztikro liūsas nū 
paojaus. Be pjovimo, sopu
lio ir be operacijos; bet visai 
iszgydo per keturias, asztūnias 
nedėlias. Neatiraukia žmo
gystų nū užsiėmimo. Žmonės 
isz miesto gali būti apveizėti 
ir sugrįžti tą paezią dieną na
mon.
DR. A. P. 0‘ M ALLEY,

N. 80 South Washington st. 
Wilkes Barre, Pa.

N. B. Mes užtikriname, kad 
czystni iszgydome sulaužymus 
(be skyriaus lyties) be peilio 
vartojimo ir nežiūrint ant to, 
kaip seniai jie butų atsitikę. 
Prie gydymo nereikalingas 
raisztis.

-----------------------------------iiMg -------------------------------------

i

Didei Puikus Balius!
bus keliamas 25 d. (panedėlyje) ant 
salės „Snees“, Carbondalle Pa., ant 
naudos szv. Stanislovo draugystės.

Gražiai praszome visus Brolius ir 
seseris, netik vietinius, bet ir iszapy- 
linkių, atsilankyti ^nt baliaus. Mu
zikantai bus grynai lietuviszki ir 
grajis lietuviszkus szokius.

I
Tikietas — — 85 c.
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Liublino unijai.

PABASZYTA 8IMANO DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVERSITETO PHIL080PHII0S MAGISTRO.

(Tąsa). .
Tūjau marčzerga žygiavo antru atvėju ir vėl Naująjį- 

Kauną apgulo, bet negalėdamas jam nieko padaryti, nuterįo- 
jo visą ėrytį upės Neviežos, paskui apgulė pilę Stiebę, į kurią 
vėtra įsilaužęs, sudegino; kad nū tenai pasibloszkęs su savo 
kariauna Seldviszių apygardas ugnia ir kardu teriojo, tūm 
tarpu kamendotas Ragainės szventą vietą Romavę arba Ro- 
meinę lyg pats Gottesverder į akmenį ir vandenį apvertė.

1369. Ateinantį metą tebeožė dar karės: kaipogi atėjus 
naujoms gaujoms meldžionių, d. mistras norėdamas leisti tin- 
ginėti iszsirėdė vėl ant Lietuvių. Darin ketėdamas didyn 
vien Nemunu vieszpatauti, norėjo sav stiprią vietą tenai pa
tiekti ir tūmi nū sunkių antpūlių Lietuvių užsidaryti; ant to 
galo liepė jis visokio menciaus medegą patiekti, ir Siekio mė
nesyje atėjęs ant rubežių Lietuvių, rado jūs taippat pilę be- 
strunyjant, kuria d. kuningaiksztis norėjo savo krasztą nū 
kryžeivių trasioj imu paklėsti.

Kryžeiviai tūjau antpūlę dirbėjus iszblaszkė, pilės renti
nį sugriovė ir ta paczia medega, ant salų Virgalle, naują pilę, 
Gottesverder vadinamą, sav įkūrė. 1). kuningailfsztis Kei
stutis, baisiai rustinosi ant Vokieczių už sugriovimą savo pi
lės, darin nuleido tūjau siuntinius į kryžeivių abazą pas mis- 
trą, jam skelbdamas, idant liautumės nū savo ketėjimo, nie
kaip nepridera ant svetimo vieszpaties žemės piles strunyti. 
D. mistras jam atsakė: ,,to dėjus jo kariauna czia atėjo; jei 
nori d. kuningaiksztis gaiszinti gali, jis lauks jo”. Keistutis 
nedrįso to daryti, o kryžeiviai įkūrė, kaip buvo ketėję, tenai 
sav pilę ir ant Sekminių paszventę ją, vėliava kryžeivių ežia, 
kurią užkiszo, ir ant visų metų vakarcziu apveizėję, perdėjo 
kamendotu brostvį Ilallenstein ir su stipria įgulė paliko.

Tūm tarpu d. kuningaiksztis Lietuvos didei stipriai gin
klavosi ir viduryje Rugpjuczio mėnesio su stipria kariuna, su 
apgulimo įrankiais kloti pas minavotą pilę, kurią per 5 nedė- 
lias vėtravojo dieną ir naktį, ant galo įgulė, gynusis ik paskli
jo nebvildamiesi veikios pagelbos pasidavė. Vos buvo tas 
nutikęs ir Keistutis, įdėjęs tenai stiprią įgulę, su imtiniais 
kryžeiviais namon pagrįžo, kad tū tarpu Szindekop marczel- 
ga, iszsiųstas nū d. mistro, įgulei atėjo ant pagelbos, džiaugės 
radęs pilę nū neprietelių nepagaiszintą, ėmė jis tūjau ją vė
travote su tokia narsybe, jog 5 dienas įgulė nebstengė begin- 
tis. Taip pat, kaip d. kuningaiksztis visą įgulę nuvergė, vil
damiesi, sugautūsius kryžeivius iszkeisęs. Pradėjo apie tą san- 
darauti ir dieną paženklino, bet susibarus Keistucziui su mar- 
czelga, Vokiecziai imtinių savo nebiszkeitė.
° Marczelga kryžeivių tūmi įbingęs tą patį metą sukėlė 
naują kariauną ir traukė pilėn Bayere, kurią apgulęs su tokia 
narsybe vėtravojo, jog įgulė nebįmanydama kaip begintis, lu- 
gojo, idant leistų didį kuningaiksztį, kursai netoli buvo, pasi
teirauti;, ką turi įgulė daryti, ar veikios pagelbos nū jo laukti, 
af kryžeiviams pasidūti; kad Keistutis szelpti jūs ketėjo ir 
marczelga gorino, kursai isz apmaudo liepė rnurus žemyn nu

versti ir pilę vienoje vietoje uždegti, jei įgulė nepasidūda, kad 
tūm tarpu atsiartinęs Keistutis pamatė pilę liepsnose, nusiuntė 
tūjau pas marczelgą lugodamas, teciaus įgulę nuvergti, nekaip 
nemeilinga ugnia deginti, bet marczelga d. kunigaikszcziui 
nieko neatsakė, o pilė su 900 įgulės su karvedžiu į skutą su
degė, vildamiesi labjaus liepsnose sutirpti, ne kaip kraugeriams 
Vokiecziams amžinai vergauti.

Ant galo abiem pusėm pagriaus tais tūįtimpiniais imti
niais ir skardmuszomis bei atsiminusi kūmet tūmet žmonimis 
esanti suderėjo imtinius keisti ir vietą Karaiiauczių paženkli
no. Pats Keistutis nukilo tenai, kurį kryžeiviai vaiszino ir 
gūdojo vieszpatingai, visi jį trukindami, pagal tų laikų dabą. 
Paleido jis isz Lietuvos ir Žemaiczių kalėjanczių 14 komtūrų 
arba jenerolų, 96 brostvius ir nepaskaitomą daugybę kriksa- 
czionių. Nū to gal manyti, jog daug baisesnę karę turėjo 
būti su Lietuviais ir Žemaicziais, ne kaip Vokiecziai ją apra- 
szė, kurie, kaip skaitytojas regėjo, visur pasakojos Lietvius 
ir Žemaiczius pergalėję, o niekame neminavojo savo nūkriczių, 
neigi tų vietų, kuriose jie buvo sugauti. Bet jei skaitytojas 
primįs sav, jog kryžeiviai neleido raszyti visų savo veikalų^ 
gėdįdamiesi ateinanczių kartų ir suraszytasias kningas, jei tos 
buvo ne nū brostvių raszytos, dėgino, tū kart alvienas galės 
manyti, dėl ko nūkriczių kryžeivių nėra randama jų rasztūse. 
Vienok aiszkiai galima sakyti, jog ik Lioliai kariavo abi pusi 
lygia narsybe ir Laima. Į vietą tų krikszczionių, Keistutis 
atėmė Lietuvius ir Žemaiczius, kurie buvo kryževių kaliny- 
ežiose. Olgerdas dar reikalavo savo genezių Bitauto ir Sur- 
vilaus, bet kryžeiviai atsakė jų nebeesant Parusnyje.

Tasai iszkeitimas imtinių nevien nesutaikino szalių, bet 
kūdidesniai dar įbingino: kaipogi abi pusi dyko viena antrą 
lyg paskūjo nutekinti vėl vildamiesi tū kartu tevieszpatau- 
sianti, kad antros gloda Ims.

Kaipogi tą patį metą marczelga, paėmęs didei stiprią ka
riauną, traukė į Žemaiczius, jog Keistutis nedrįso su jūrai 
remtis; kryžeiviai it pasiutę lėbavo ugnia ir kardu, kas buvo 
degamas degino, kas kertamas kirto. Nės iszreiszkus vienam 
kaliniui, jog abu didžiūju Lietuvos kuningaikszcziu didei sti
priai ginklūjasi, metėsi marczelga su visa kariauna ant Pas
toju pilės, kurią, miglotą dieną radę, nū visų pusių apsiautė 
ir taip smarkiai vėtravojo, jog įgulė, kelias dienas gynusis, 
turėjo pasidėti. Įgyjimas tos pilės, vienok brangiai kaszta- 
vo Vokiecziams: kaipogi kamendotas Ragainės Mansfeld ir 
urėdas Sami jos Ridiger ir daug kitų brostvių jau tenai galą 
gavo, jau būtinai pažeisti paliko. Nors ir pilės vyrą patį 
Girdonį buvo kryžeiviai į nagą įgyję, vienok marczialga do
vanojo jam gyvybą, bet gieždamas apmaudą už-kritusius 
brostvius pasidavusią jau įgulę visai iszkirto.

1370. Apnlaudingas kuningaiksztis ginklavosi isz peties 
visą metą: kaipogi nevien Žemaiczių sukėlė žemlionis, bet 
sutraukė kareivius isz visų tolymesnių krasztų Lietuvos, pa
telkė Tautorius ir turėdamas 70,000 kareivių gulo 12 žaromis 
(traktais) į Parusnį Vokieczių drausti, ketėdamas jiems tenai 
paskutiniu siaueziu užsiausti: kaipogi vienu tiesimu visą Sa- 
miją į vandenį ir akmenį senu įpratimu apvertęs, ^Otelsberg 
pilę su žeme sulygino, tą patį padarė į pilę Rudainių įsilau
žęs.

(Toliaus bus.)
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Prie„Susi.“ prisirasze 
, Mitulės Pa., „kilpos“ Marė Dzi- 
dolikienė, Petronė Motiejūnienė.

★Philadelphia, Pa., kun. J. Kau- 
lakis metinę ir posmertinę.

Hazleton, Pa., Ant. Mockaitis 
metinę ir posmertinę.

Pittston, Pa., Szv. Jurgio dr. už
simokėjo 6 sąnariai metinę mokestį.

Wanamie, Pa.y Gedimino draug. 
prisiraszė: Jonas Ulevyczius ir Jfi- 
zas Rėklys.

Carbondale, Pa., Szv. Stanislovo 
dr. prisiraszė: Jtoas Burdulio, Jonas 
Gosparavyozius, Silvestras Preiksza, 
Mateuszas Zirglevyežius Mr JAzas 
Girdžiunas, o seną 16 užsimokėjo 
metinę.

Athol, „Susiv.“ kilpos
naujos: Jonas Braszkys, Pranas Bal- 
traasunaė, Vincas Vaicziulionis, Mi
kas Vodluga, Jonas Remeikis, Jonas 
Jokimavycziug, Jokūbas Borokavy- 
czius, Juzas Podžiunas, Ant. Vin- 
cziunas, Ant. Andruliunas, Augustas 
Sklenis, Ant. Kuczas, Mikas Užuba- 
lis, Vaclavs Gotautis, Petras Pusz- 
czius, Ant. Ambrazas, Kazys Kulie- 
azius, Kasparas Augsztikalnis, Elzė 
Braszkienė, Nastazė Jokimavyczie- 
nė, Antanina Eudruliunienė, Anta
nina Strasdienė, Antanina Gotautie- 
nė, Kastė Prakapas ir Teresa Žieme
lis. - K. A. B.

...... *■------------ ""■e ♦ -4-..—■ ----------------------
■* ,

Didelffa Ir puiktiH
o 

keliamas visų lietuviszkų plymouth* 
iszkią draugysezią (panedėlyje) 18 d. 
Birželio 1894 m. ant salės „People‘s 
Theatre“, Plymouth1©, Pa, pelnas 
niį baliaus bus atidėtas ant iszdavimo 
broszuros apie iszpjovimą musų bro
lių Kražieczią per maskolius.

Užpraszome maloningai visus bro
lius ir seseris atsilankyti ant tos tikrai 
lietuviszkos zobovos. Grajis mums 
tinkami muzikantai, Prasidės ant 
7| vakare ir tęsis iki 3 adynai isz ry- 
tę. Tikietas tiktai 25 c.

Pajieszkojimai. „
— Pajieszkau savo pusbro

lio Mykolo Razmo, kuris jau 
apie 8 metus Amerikoje gyve
na. Paeina isz Kauno guber., 
Raseinių pavieto, Aleksandra- 
vskovalszcziaus,sodžiaus Vens- 
kų. Taipogi pajieszkau ir 
antrą Mikodimą Kataucką, 
kuris peina isz to paties kam
po, sodžio Želpių, treti metai 
kaip Amerikoje. Jo tėvas siun-

tė prie manęs gromatą, bet asz 
nežinau, kame jis yra. Jei kas 
jūs žinote arba jie patys norės 
atsiliepti, tegu dūda žinią į„ 
„Vienybės“ Redakciją, pri- 
siųsdami sykiu ir adresus.

— Pajieszkau savo4 brolio 
Adomo Jeneikos, paeinanezio 
isz suvaiką guber., Seinų pa
vieto, gmino Kudrėnų, kaimo 
Jenūkos, jau ketvirti metai 
Amerikoje. Jeigu kas jį žinot 
arba jis pats norės atsiszaukti, 
tai praszau antszio adreso: Mr. 
M. Žėkas Box 50 Leojalhanna 
West Mor. Co. Pa.

Pikninkas!
Draugystės szv. Jūzapo, bus 

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

Maloniai praszome atšilau^ 
kyti visus Brolius ir Seseris./ 
Tikietas • • 25 centai.

Gromatnycziai.
Korespondencijos isz Brooklyno ir 

isz kitur patilps sekaneziame numer.

75c.
15c.
25c.

• 20c.
30c.
20c.

1.00c.

55c.
10c.
40c.

Knlngos
pargabentos isz užmarės:

Tstoriszkos dvatiszkos įtalpos knįgos. 
Gyvenimas Vieszpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėL 
Istorija seno Įstatymo ,, „ ,,
Gyvenimas Marijos ,, ,,
Menuo Szwencziausios Marijos Panos 
Sopulej Motynos Dlewo ,, ,r 
Evangelijos supuikels apdarais
GywenimaJ Szwentnju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra* treczla ir ketvirta 
dalis už kožną dalj po „ „
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Bzvencz. Sakramente
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos „ „ „ 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Aplinkrasztls kun. Petravycztaus ( Vilniaus 

džlakonystėe kuningus 1870 m. „ 5c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži kn|gutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai du lenkais nd pat 

krikszto Lietuvos 
»»Žlponaa bei žlponė

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

,,Auszra” ketnrlumetų pulki&se apdar&se 
po >1.25 kninga, visas perkant

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

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos
D&nelaiczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas 
Tėvyniszkos giesmės 
J&kaunos dainos 
"Naujos dainos 
Birutės dainos * 
Tėvynainių giesmės

ii

ii
II

>>

ii

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

4.00c.

15C.

1.25C.
10c.
10c.

5c.
5e.

10c.
10c.
40c.

Pirmutinis degtfnėa varytoja* puiki komedija 5c 
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczio,
Apysakos.

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

isz lietuvių gy venimo
Pajud|kime vyrai žemą, puiki apysaka 

paraszyta patrijotlszkoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
kn|gutės „Kas teisybė tai ne melas

Pasaka ape Szaltabuzlus (j&klnga)
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm
Mužikėlis ,, ,, ,,
Valkų kningelė „ „

Moksliszki rankvediiai ir 
kitokios knįgos

Lietuvlszka Gramatika pąraszyta 
kunfgo Mlkolo Miežinio

15c.

20C.

15c.

15c.
5.

20c.
15c.
15c.

50c.
30c.
25c.

n

1

5c. 
15c'.
5c. 

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

Abėcėle ,, ,.
Kninga dėl Iszsimoklntmo rokundų 
Knlngadėl iszsimoklnimo visasvletinės kalbos 15c 
Apie buwlmą Dlewo ,, 
Grles^ninkas priverstas metavotis 
Pamokslai apie trusą ,, 
Talmudas Ir musų žydai ,, ,
Szkala su kalba „ 
Prieszausžris „ ,
Kaip (gyti pin|gus ir turtą 
Girtybė 5
Genių dėdė, graži pasakutė kur Iszrodyta, 

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

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

įvairios dvasiszkos knįgos. 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvencių ir dl. 
džiosios nedėlios, 
Tiesos Žodžei, 
Fillotea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokllis 8zventųjų ,, „ „

dkzguldimas metiniu szweneziu 
labai naudinga kningelė 

Mokslas Rymo kataliku „ .
Kas yra griekas! „ „
Nekaltybė ,, ,,
Vartai dangaus „ „
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra nndai; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Dlewo sudo 
Raktas (dangų „
Didžioji nedėlia ,, „
Kaip Sumeniją nuspakaj|tl ,,
Vadovas (dangų ,, ,,
Prlsigatavojimas ant smerezio 
Draugija dėl duszių ,, ,
Lietuviszkos mlszlos ,,

Visokį Abrozėllal su maldelėmis po 5centus.

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

Z

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

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

10c.

LOCHOS SPAUSTUVES.
Lietuvos Istorija, nd seniausių gadynių Iki 

Gediminui D. L. K., paraszyta IK50 m., 
Uimano Daukanto. Kninga pirma, 

gaunama už 1,50c- 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalczių 
parasz.ytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „
Europos Istorija su žiamlaplals „
Lietuviszkos Dainos isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemalczių Motiejus Valanczlauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szios gadynės 
Apieka Dlewo „ „ ,,
Aukso Verszls, labai puiki drama
Bolestawas arba antra dalis Genowefos 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybe 

žydo ir piktą augynlmą wajku (1,00. 
Eglė, žalczių karalienė ir Iszgriovlmas Kauno 

pilies 1302 m., du puikus dramatai 
paraszyti Aleksandro Gužuczio, 

Historljė gražios KaUukos ir jos visokį 
„ „ „ atsitikimai

1,00. 
50 et 
200c.

•»

25 et.
20 et.

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

25c.

1OC.
Historljė apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus 

isz Neapolio ir apie Petrą kareivi 40c.
Historljė isz. laiko Francuzkos

„ ,, vainos Afrikoj’ 30c.
Isz po budelio kalavijo ir Kajimas, dvi puikios 
apysakos, ant lietuviszko perdėjo V. Stag. 50c. 
Istorija Septynių Mokintojų

,, „ ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Mlloslawskts — — 80c.
Juozapas Koniuszewskis, arba kankinimas

Unljotų po valdžia maskoliaus 50c.

Konstitucija dėl darbinjkų — 10c.
Namelis pusteln|l(o — —’ 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, historljė isz lajko

,, „ ponawojlmo Nerono 80 et.
Pujkus apraszymaj tikru atsytikimu Isz

„ „ cxesu wajnos 1863 metu 40 et.
Prawadnikas angelskos kalbos neabdar. >1,00

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

,, „ Filypo Karejwio 50 et.
Sumyszymas arba bajme tūry dydeles akis 
Tykra tejsybe isz Silwatku gubernijos 15 et. 
Szwlesa Dlewo „ „ „ ., 65 et.
Titkus Persų Karalius, „ „ 25 et."
Užsystanawik ant to geraj „ „ 50 et.
Witaslr Korynna historljė isz lajko persekiojimo

Bažnyczios 8. per Deoklecljana 95 et.

Lenkiszkos kningos
maldrį pargabentos iez užmarės.

Weetchnienle duszy pobožnoj, zblftr nabožehstw 
i pieėni z przydanlem Drogi krzyžowej, Gorzkich 
žali i psahnOw „ ,, „ ,, „ 1,50c.

Zloty Oltarz czyll zblėr nabožeėetw dla chrzeė-
clan 1 katolikOw „ „ „ „ ,. 1,30 c.

Oltarzyk czyil zblėr nabožehetwa dla mlodziežy 
kątollcklej ,, ,, ,, ,, ,, „ 70 c.

Wyborek nabožedstwa dla mlodziežy katolicklej 
50 c.

Maly zloty oltarzyk dla pobožnych dzieci ka- 
tolickich ,, ,, „ „ 45 cent.

ISTORIJA Kataliką Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Bo^ 1058, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztfija I loo.

PIRMUTINE
TTŽjEIGt-A. 
dėl lietuvininkų pas 

SILVESTRĄ PAUKSZTĮ
Edwardsville, Pa.

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

Ateik broli pamatyti,
Ir to visko pabandyti.

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

P»s Jdną Žukaucką
Plymouth, Pa.




