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PlmoDlh, Pa, 21 BBlio.
Nevienas mus užklausė, 

kaip antai Baltimorės lietu
viai, apie kražiszkes broszu- 
ras ir apie pinįgų rinkimą dėl 
jųjų iszdavimo. Todėl, nors 
apie tai jau buvo „Vienybėje“ 
raszyta, paaiszkinsime dar sy
kį tą dalyką. Jau pereitą 
metą, tu j aus po tos baisios 
skerdynės, mes padavėme į- 
vairius užmanymus link gel
bėjimo ir užtarymo musų bro
lių; tarp užmanymų buvo irgi 
minėtų broszurų iszdavimas. 
Tą užmanymą visi tikri lietu
viai vienbalsiai priėmė ir ėmė 
rinkti ir dėti aukas dėl jojo 
įvy kalinimo. Dėjo aukas mu
sų tautiecziai jau ant susirin
kimų, jau pavieniais, jau czie- 
los draugystės. Kadangi ne
buvo iszrinkto centraliszko 
komitete dėl rinkinio ir pri
ėmimo paaukautų kražieczių 
reikalūse pinįgų, musų tautie
cziai surinktus pinįgus vieni 
siuntė pas „Susiv.“ preziden
tą, gūdotiną kun. Burbą, kiti 
pas kitus kunįgus, pas „Vie
nybės“ iszdavėją ir t. t., o tūli 
nežinodami tikrai, kur pinįgus 
siųsti, laiko jus pas savę. 
Daugiausiai pinįgų prisiųsta 
pas gūdotiną kun. Burbą, ku
ris jau sykį pats apgarsino, 
kiek priėmė pinįgų ant kra
žieczių dalyko ir atsiszaukė į 
kitus, kad padu tų per laik- 
raszczius, kiek kas turi pas 
savę ant minėto dalyko pi n į 
gų. Tacziaus nieks apie tai 
nei pusės žodžio nepa^aszė. 
Todėlgi ir nežinia.kiek pinįgų 
ant to dalyko yra isz viso su
rinkta. Antrą, jeigu ir butų 
padavę visi skaitlių pinįgų 
pirm mėnesio kito, tai ir taip 
dabar nebūtų galima žinoti, 
kiek jų isz viso, nės aukos iki 
sziądien auga. Apie tai ir 
nėra ko labai rupintiesi, nės 
kada bus rankose paraszytos 
broszuros ir bus nutarta jas 
pradėti spaudinti, tada bus 
pareikalauta, kad visi surink
ti ant broszurų pinįgai butų 

sudėti į vieną vietą ir, kad to
kiu budu žinoma butų, kiek 
pinįgų, ir kokio didumo, ir 
kiek broszurų egzempliorių 
galima bus už jūs iszdūti. 
Prapulti, kaip raszo musų lie
tuvystei prieszingi laikrasz- 
ežiai, tų aukos pinįgų nega
li nei centas, nės kiek
vienas žino, kiek paaukavo ir 
pas ką ta auka yra padėta; 
antrą, bus surinktų .pinįgų 
aiszkus skaitlius bei rokunda 
lietuviszkūse laikraszcziūse 
apgarsinta, kame bus galima 
matyti kiek kas davė. Kaip sa
kėme, kad daugumas siuntė 
dėl broszurų pinįgus pas ,,Su- 
siv.“ prezidentą, todėl ir mes 
rodijame visiems siųsti jūs pas 
jį. Kiek broszurų iszdavimas 
kasztūs, dar nežinia, nės tai 
prigulės nū jų didumo, 
egzempliorių skaitliaus, o la- 
bjausiai nū daugumo illiustra- 
ci jų ir, ar vienoje lietuviszko- 
je kalboje iszdūsime ar ir ang- 
liszkoje. Tų draugysezių są
nariai, mums rodos, kurios į- 
patingai paaukavo isz savo iž
dų ant iszdavimo broszurų, 
apturės jų po vieną egzemplio
rių dykai. Pagal musų nūmo- 
nę reikėtų,nors ir vėlai,iszriuk- 
tiįpatingą komitetą, kurio už- 
dūtė butų rupintiesi apie kra- 
žiszkius reikalus. Jeigu neno
rėtume įpatingo ant to komi
teto, tai geriausiai butų ap- 
szaukti jūmi „Susiv.“ vyriau
sybę arba „Susiv.“ centralisz- 
ką komitetą. Komitetas yra 
neatbūtinai reikalingas, nės 
be jo nieks neturės tiesos rei
kalauti, kad visi paaukauti 
ant broszurų pinįgai ant to ir 
ant rankų butų sudėti: antrą, 
kas link iszdavimo paežių 
broszurų, turi būti ant to nū 
visūmenės paskirti vyrai, nės 
kitaip, jeigu broszuros butų 
negeros, tai kas gi už tai atsa
kytų? Antgalo, iszri nktas tam 
tikrai komitetas rūpintųsi la- 
bjau apie tai, negu dabar pri- 
vatiszkos žmogystos, nės ne jų 
tai pareiga. Komitetas turė
tų būti apszauktas per tų 

miestų lietuvius, kurie auka
vo arba dar aukaus ant minė
to dalyko pinįgus. Tai rei
kėtų padaryti kūveikiausiai, 
nės lietuviszka broszura tū- 
jaus bus gatava. Komitetas 
turi būti sudėtas isz vyrų ap- 
szviestų ir suprantanezių da
lykus.

— Tūli tautiecziai praszė 
musų, isz priežasties sunkių 
laikų, kad palauktume su pi- 
nįgais už prenumeratą ir siųs
tume jiems „Vienybę“. Mes 
patikėjome jų žodžiams ir už
ganėdiname jų praszymą. To 
dėl dabartės, kada jau pusme
tis baigias ir darbai pradėjo 
geriaus eiti, maloniai prane- 
szame jums, broliai, kurie 
nieko nemokėjote už szių me
tų „Vienybę“, kad pasirūpin
tumėte kūveikiausiai prisiųsti 
užmokestį už prenumeratą, nės 
kitaip jaustume savę nu
skriaustais ir turėtume savo 
laikrasztį sulaikyti. Taipogi 
primename ir tiems, kurie yra 
užsimokėję už pusę metų, kad 
teiktųsi atnaujinti prenumera
tą.

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rčdyba. Viena 

daina pas visus ukinįkus: bė
da, bėda, bėda, turgaus nėra, 
javų nieks nė pirkt nenori, 
negana to, ką pamestinai pi
gu. Kad pigu, tai pigu! Ar 
tai girdėtas daigtas, kad Var- 
szavoje už puskartį (3 pūdai) 
kvieczių rinktinių moka tik 
po porą rublių ir žinunai da 
pranaszauja, kad tolyn da 
labjaus atpigs. Pas mus ir 
dabar piginus, o kaip tenais 
atpigs, tai labai galima, kad 
ir pas mus pigs. Už kvie- 
czius sziomis dienomis moka 
tik po 11 auksinų (1 rublis ir 
65 kap.), Ui<gerus, sausus; 
pernai į rudenį pakilo dideli 
lietus ir nevieno užklupę nu
kirtus, bet da nesuvežtus kvie- 
ežius ant lauko daugiaus ar 
mažiaus sudaigino. Tokių, 

kad ir biskį padygusių kvi 
ežių dabar visai neperka: ; 
tik javų prekėj as patėnr 
kad saujoje kvieczių yra ko 
sudygęs grūdas, žeria szal 
banjdomus javus ir jau nepir 
jų. Už rugių puskartį mol 
nū 8 iki 10 auksinų (nū 1 
20 k.). Geriaus už kitus j 
vus giliūja avižos, už kuri 
puskartį moka iki asztūn 
auksinų.

Szalyje nusiminimo ir nūs 
stebėjimas ukinįkų nemaža 
Nusiminę jie dėlto, kad koi 
visi turi užsilaikę ant pavas 
rio javų, o turgus neregėt 
mažas. Isz to tai nusmul 
ino turgaus jie tai labjausi 
stebisi’. Isz rudenio visi žin 
jo, kad eina su Vokietija d 
rybos apie leidimo isz Mask 
lijos javų su nuinažįta akcz 
že. Visi tikėjosi, kad pas 
baigus deryboms javai p 
brangs, dėlto kožnas ukinįk 
prilaikydamas kvapą lau 
pabaigos derybų ir kiek gal 
damas czėdyjo nepardūdam 
javus. Tūm tarpu deryb 
pasibaigė, o javai da bjauria 
atpigo ir kur ežia nesisteb 
ūki n į kas negalėdamas suprai 
kas ežia paibeliūs darosi.

Kad javai galėtų pavyt] 
pabrangti, sunku tikėtis, r 
jų per daug priplaukia i 
visur į tūs krasztus, kur loc 
laukai negali iszmailįti vie 
nių gyventojų, kaip tai y 
Belgijoje, Anglijoje, iszdali 
Vokietijoje. Tūm tarpu ja^ 
į tas reikalaujanezias žem 
priveža per neini erą daug i 
visur: isz Amerikos, Azij 
(Indijos), Aprikos, pagalia 
isz Australijos, visur žmon 
knibo’prie žemdarbystės, pr 
dukavoja tiek daug tų pacz 
javų, kad tie privestinai ti 
atpigti. Tūm tarpu mus ui 
uįkai nesupranta to, kad v 
toje dejūti ir skųstis priderė 
labjaus apie savę apsidairyti 
ką beaugįti tiek daug rug 
kvieczių, miežių ir skųstis 
pigumu .turgaus, daug geria 
butų augįti daugiaus gyvul
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sėti dauginus paszariniųfolių, 
veisti apynius, kanapes ir t. t. 
Bet turbūt da ilgai taip dejūs 
rankas susibrukę ir už nieko 
iszmintingo nesistverdami.

— Javai laukūse nū pir- 
minus sausumų nugąsdįti pra
deda atsigaiveliūti, nės gana 
tankiai palynoja. Kūgiai jau 
žydi. Javai žada būti geri, 
jei tik toliaus neužkenks jiems 
sausuma ar pertankus lietus. 
Ukinįkai apie ateinantį užde- 
įėjimą menkinus rūpinasi, 
kaip apie busentį turgų, javai 
ant laukų, mato, kad gerai 
užsijima, bet ar bus kam par- 
dūti tūs javus, o ežia visoki 
padotkai ir kiti reikalai kvar- 
szina galvą.

Ugnelė Senapilėje nemen^ 
kai blėdies pridirbo. Sudegė, 
kaip pasirodo, 51 gyvenamas 
namas ir 86 negyvenami, kaip 
tai tvartai, szpykėrės ir t. t.

Visi tie namai užassekura- 
voti buvo ant 44,000, nors be 
sulyginimo daugiaus jie kasz- 
tūja. Tavorų ir kitokio tur 
to supleszkėjo, kaip aprokūja, 
virsziaus per 100,000. Dau
gybė — į 150 szeimynų, dau
giausiai pavargusių žydų, liko 
be stogo ir nežino kur dingti, 
nės yra žinoma, kad žydams 
yra už drausta apsigyvęti kai- 
mūse. Vienok valdžia, atsi
žiūrėjus ant jų kritiszko pa
dėjimo, daleido padegėliams 
žydams persikelti ant trumpo 
laiko į kaimus. Ugnelė ne
vienam isaspaudė aszaras isz 
akių, bet negali pasakyti, kad 
kitiems nebūtų padarius 
džiaugsmo. Gerai į ugniapi- 
nįgius įtrauktų naujų namų 
locninykai tik delnais ploja, 
kad galės dabar da puikesnius 
namus įsitaisyti ir da pinįgų 
liks.
^Gimnazijoje gi Senapilės be 
jukų ketina padaryti interna
tą — kazernes mokytiniams. 
Direktorius gimnazijos nori 
d a padaryti, kad visi mokyti
niai priverstinai ten gyventų ir 
stengiasi tai padaryt ne suvis 
doru budu: jei tėvai padida 

praszymą, kad daleistų jų sū
nų prie egzaminų, o paskui 
priimtų į skaitlių gimnazijos 
mokytinių, tai direktorius da 
reikalauja, kad ir kitą praszy
mą drauge padūtų, būtent kad 
jie norį, kad jų sūnūs niekur 
daugiaus negyventų, tik kazar- 
nėse. Praszymų, kad daleis
tų prie egzaminų, sulyg ežio- 
liai buvo mažai, nės da per- 
anksti, dėlto ir tokių direkto- 
riaus gudrumo apsireiszkimų 
buvo nedaug. Už gyvenimą 
internate ima gana brangiai - 
180 rublių gyvenimą laike 
moksliszkų metų, t. y. devy
nių mėnesių, o jei da prirokū- 
ti prie to 40 rublių, k u rita 
reikia į kasą už tiesą lankymo 
gimnazijoj mokėti, tai jatr^e- 
skaitant apsirengimo per me
tus pareina 220 rublių — krū
velė pinįgų, kurią ne kiekvie
nas gali metai į metus už sū
nelio mokslą sudėti. Dėlto, 
kaip girdėjau, kūpelė ukinįkų 
susitarus padavė praszymą ca
rui, kad jiems to internato, 
kaipo nereikalingos sunkeny
bės, nereikia; kiti rengiasi 
dūti kitą panaszų praszymą.

— Keturvalakių prabasz- 
ežių ima į savo nagus valdžia 
per tai, kad jis su savo para- 
pi jonais susipyko. Balsu piai 
turėjo savo kaimo kapines, 
kur laidodavo savo numirė
lius. Prabaszczius pradėjo ne- 
daleisti tenais laidoti, kad pa
rapijos kapinės, Keturvalakių, 
yra visai arti nū Balsupių ka
pinių, ir prabaszcziui per toli 
eit ant Balsupių kapinhy dūbę 
szventįti. Balsupių kaimas 
nepasidavė ir skundėsi toliaus, 
kad jis negalįs pavasario laike 
per Kausvės upely pervažiūt, 
o su nabasznykų nenorįs tenais 
maudytisc^Už kaimo piuygus 
atvažiavo inžinierius ir patvir
tino, kad pavasaryje negalima 
per Rausvę pervažiuti. Lai
doti ant Balsupių kapinių da
leido, o prabaszczių valdžia 
tąso, nės parapijonai įpykę už 
kapines, paskundė jį ir už tai, 
kad jis ima už szliubą, kriksz- 

tą, palaidojimą ir t. t. dau
giaus, kaip valdžios paskirta.

Tūse pat‘ Balsupiūse yra 
senis kalvis Baltrukonis, pas 
kury, sako, yra tarp visokių 
kitų knygų vienas rankrasztis, 
rasztas ant pergamento (skū- 
ros). Senis Baltrukonis fa- 
natiszkai prisiriszęs prie to 
rankraszczio ir niekam ję ne
rodo, ypaeziai nū tada, kaip 
jį iszgąsdino vienas kunįgas, 
kursai paveikslu kratos jiesz- 
kojo pas jį to rankraszczio. 
.Dabar kalvia visai užsigina, 
kad jis jo neturi, bijodamas 
kad jam isz4*ankų kaip nors 
jis n‘iszsprustų, nės jis turbut 
mato koky susiriszimą jo likti
nės su tūm rankraszczio. Jei 
tai teisybė, , labai butų gaila, 
jei tas rankrasztis pražūtų. 
Pasiteiravęs areziaus, prane- 
sziu kada daugiaus apie jį.

J. Vėžys./

— Arti Kelmės . per tris 
viorstus savo dvare Pagojuje 
Rasiainių paviete, gyvena nū 
seniau pagarsėjęs ponas Iva- 
navyczia, kaipo inicijatorius 
kelių kromų Žemaicziūse: 

Kelmėje ir t. t 
iszkas, 

tame kraszlte 
ekonomiszką

kuris pir- 
apskel- 

karę su

Taigi p. Ivanavy-

Rasiainiūse, 
žmogus ener 
mas 
bė 
žylais, nū jų daugel nukentė
damas.
ežia dėl savo kraszto gerą da
rydamas ir nenustodamas, pa
davė prie valdžios meldimą 
dėl uždėjimo dėl pieniszkos 
gaspadorystės iszkalos (szkola 
nabiaiowa, moloeznoje cho- 
ziaistvo). Iszkala toji Pago
jaus d varė (Podgaį) tapo uždė
ta 1891 mete su daleidimu ten 
mokinti 10 mokintinių per du- 
metinį kursą.
mokytojus: 
Gristis, latvis 

Iszkala turi 4 
1) Mokytojas 
isz Vidžemės, 

veterinarijos, 
galvijų auginimo ir t. t., ne
tiktai teoretiszkai, bet ir prak
tiszkai, prie užlaikymo ir kva- 
tieros gauna dąr nū valdžios 
algos 700 rublių ant metų.
2.) Mokytojas iszguldo maa-j> — Suvalkuse ketina būti

priežasties, kad mo- 
gerai savo amatą 

praktiszkai 
daleidžia tiktai

tu rėdą-

koliszką kalbą, aritmetiką 
geograpiją, istoriją ir t. t. 
1) Mokytojas iszguldantis 
kaip reikia daryti sviestą. 4) 
Kunįgas iszguldo tikėjimą.

Isz tos 
ketiniai 
žino, 
valdžia
10 mokytinių, idant kožnas 
po 10 karviiy 
mas, anas pats szertų, szukūtų, 
milžtų, nū jų verszius augintų 
ir t. t. Valdžia ant kožno 
mokytinio užlaikymo dūda 90 
rublių ant metų, o p. Ivana
vy ežia turi už tai jiems dūti, 
stalą, kvatierą ir naudotis gali 
isz‘ jų darbo. Įženganti mo-
kįtiniai^uri mokėti raszyti ir 
skaityti maskoliszkai, keturis 
Veikalus aritmetikos ir ne jau
kesni kaip 17 metų, nės jau
nesnių nepriima. Mokytiniai 
turi naudotis isz garinės cen- 
trafugos, kuri atskiria pieną 
nū Smetonos. Po dviejų me
tų mokslo . gauna svedeetvą 
(paliudyjimą), o po pusės me
lų praktikos gauna patentą ant 
meistro. 10 mokytinių jau 
ežia mokslus pabaigė, viens 
isz jų gavo vietą Minsko rė- 
dyboje, o antras pas p.- Pus- 
lauską Eleonorove, Kauno pa
viete, ant Nemuno. Kandi
datų ant tos iszkalos atsiran
da kartais ir 18, bet jų 
daugiau kaip 10 imti negal. 
Isz dabar esanezių mokytinių 
yra 9 lietuvinįkai ir 1 latvis. 
5 isz jų prigul prie ukiszko 
stono, o 5 prie bajoriszko. 
Tokios kaip Pagojaus iszkalos 
yra tiktai keturios po masko
lių valdžia, beje Poskovo, Smo
lensko, Tvero rėdyboje, ket
virta toji, apie kurią kalbama 
yra. Per tai lietuviai, kurie 
norėtų isz to pasinaudoti ir 

szyti ant adreso p. Ivanavy- 
czios, kuris yra tos iszkalos 
vyriausiu perdėtiniu ir kura
torium: Kielmy, Kovenskoi 
gub., imenyji Podgai.
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f Kunįgas bernardinas Ju- 
zepas Kosinskią pasimirė 
Kretingoje, Paprūsėje, Ra
siainių paviete, turėdamas 95 
metus.

Isz priežasties ankstybo pa
vasario alyvos (bezdai) ir ki
tos kvietkos, taipojau vaisiniai 
medžiai ankszcziau pražydo. 
Sziądien yra 27 Gegužio, 
o jau nū tų ) visiį kerų ir me
džių žiedai nubyrėjo. Pagal 
žydėjimo galima tikėti, kad 
szįmet vysznių ir slyvų bus 
daugiau, negu obūlių ir gru- 
szių. O seni žmonėm sako, 
kada sodų vaisių mažai, tada 
datig javų yra. Taigi maty
sime, kas pasirodys?

—Jau dabar trys mėnesiai 
kaip Lietuva be lietaus džiūs
ta. Retkarcziais debesys už
eina, kurios lyg kunįgas su 
krapylu pakrapyja ir ant to 
baigias. Ret^s, yra tos apy
gardos, kur dikcziau lietus su
davė. Isz tokio sausumo 
priežasties pradėjo džiūti nū 
kirminų miszkai ir gaisrai at
sirasti po tūlas apygardas.

Jau nū kelių metų pradėjo 
varginti musų eglynus taip 
vadinami vabalėliai, blusos 
didumo, „korajedai“, kurie 
kaip sako specijalistai, visus 
musų eglynus isznaikins. 
Karaliszki girinįkai kaip tik
tai pamato,, kad eglės spigliai 
pradeda rudūti, kūgreieziau- 
šiai kerta tas egles ir laukan 
už miszko gabena, idant žievę 
ir szakas sudeginti, o medį, 
kur reikiant suvartoti. Isz 
tos priežasties, kad karaliszki 
girinįkai tą nori veikiai pada
ryti, mažne už niekus džius- 
tanczias egles pardūda Szila- 
vos apygardoje, nės smulkes
nius medžius po 1 rublių ant 
malkų sieksnio. . Taip, kad 
vienas ano kraszto gaspado- 
rius už 10 rublių 10 sieksnių 
nupirko. Be stiglių eglės jau 
neturi tų vabalų ir per tai ga
li ilgus dar metus stovėti, bet 
džiustanczias kūgreicziaus sto»

labai nuplėszė. JV.rojosi iszkirsti ir iszvežti, nės 
tą eglę esti pabaigus, tūjaus 
jie lekia ir lipa ant artymiau- 
šių ir t. t. Iki szioliai priesz 
tūs „korojedus“, apart ugnies, 
jokio kito budo neatrado.

Po daugel vietų vėl gaisrai 
isz tos giedros atsirado. Isz 
didesnių gaisrų buvo: Pale
pig kaime arti Eiriogalos, 
Kauno paviene, kuris per pusę 
sudegė. Bažnyczia atliko, 
bet supleszkėjo klebonija ir 
visi jos budinkai. Per tai 
kunįgas Bohdiszenko daug 
iszkados turėjo. Tas atsitiko 
isz 16 ant 17 Gegužio nakties 
laike.

Isz ankstybo pavasario prie
žasties rugiai jau pražydo, o 
bulves taip paaugo, kad reikė
jo jau apkasinėti. Žinoma, 
kad pirmiau .viskas eina tenai, 
kur yra smiltynai, negu kur 
molynai ar jūdžemis.

Po traktato su vokiecziais 
javai czistai atpigo: Resiai- 
niūse už rugių pūdą moka 45 
kapeikas, už kvieczių pūdą 
80 kap., miežių 48 k., avižų 
50-55 kap. Už žirnius taip 
moka kaip ir už rugius. Vi
kiai kūaugszcziausią prekę 
turėjo, nės mokėta perkant 
ant sėklos po 1 rub. 20 kap. 
iki 1 rub. 50 kapeikų ant pū
do. Bulvės nupūlė ant 30 
kapeikų ant pūro.

44.

— Podžiunų sodžiuje, Salo- 
ežių parapijos, Kauno rėdyb., 
kieme Lutkos Didžioje Suba- 
toje, antroje valandoje po pie
tų prude prigėrė du vyrai, 
sūnūs Lutkos Motiejus 40 me
tų ir samdinįkas 18 metų. 
Atsitiko taip: minėti vyrai: 
užkaitę pirtyje, iszbėgo į ten 
pat esantį prūdą pasimaudyti 
ir nebegrįžo. Už pusantros 
valandos atrado jūs ant prūdo 
dugno. Sugrąžinti jiems gy
vybę nebebuvo galima, nės 
jie buvo apopleksija užmuszti, 
Už trijų dienų prigėrusius pa- 
kavojo, bet gyvūsius policija

liMo Ms Mėta Dir.
Menkai iki sziol musų bro

liai lietuviai isz Maskolijos, o 
labjaus isz Amerikos težino
jo, kad ir sziauroje dalyje 
Rytprūsių lietuviai gyvena. 
Ir ne yra dyvai, kadangi asz 
turiu tai su gėda ir szirdpersza 
iszpažinti — jie iki pirm kele
to metų dar baisiai menkai 
ten užpelnė, kad jūs galėtų 
pažinti žmonės, kurie už Lie 
tuvą kariauja. Bet idant sa
vo tauta mylinti Lietuviai savo 
ausis nenukreiptų, pirm negu 
girdėję, kaip su jais stovi, no
riu nū pradžios priminti, kad 
jie jau ant kelio tautiszko su
sipratimo yra.

Maskoliai spaudžia lietu
vius savo žemės su baisiomis 
baudžiavomis ir sunkiais 
grumzdymais, idant jūs nu
smelktų, bet prusai, arba ge
riau sakant vokiecziai lietu 
vius savo kitaip naikina, bū
tent, jie artinas jiems kaip vil
kai avių kailiūse.

Lietuviai ano kampo jau 
baisiai buvo suvokiecziūti ir 
gėdyjosi lietuviais būti, kaip- 
jau iszgirdo, kad kitur kur 
esą lietuvių, kurie negėdžiasi 
savo stono ir tautos, bet už ją 
dirba ir procevoja. Pirm neg 
tai žinojo, jie su savo kūdi
kiais labai rūpinos vokiszkai 
sznekėti ir vos ne vos tikt kū
dikius poterius lietuviszkai 
temokino, bet dabar jau, Die
vui reikia dėkavoti, jie pra 
deda savo prigimtąją kalbą 
garbėje laikyti ir savo senus 
budus, kuriūs jie pametę bu
vo, vėl priimti. Bėda tikt 
yra, , kad jiems nė vienas lai 
krasztis į rankas nepūla, kuris 
su lietuvyste gerai mislyja. 
Tos gazietos, kurias jie gauna 
skaityti yr labai suvokiecziū- 
tos. Iki sziol buvo daugiau
siai skaitoma „Lietuviszka 
Ceitunga“, iszeinanti Klaipė
doje, kuri redaitorių vieną: 
dėl lietuvystės kad ir nepra- i

pūlusį, tacziau savo tautą n 
gana mylintį lietuvį turėj 
O dabar ta gazieta visai į v 
kieczių rankas kliuvo, nėsa j 
atpirko viens vokietis, ku 
tikt su savo „Ceitunga“ lieti 
vininkus, kaip aveles, kurie 
jam sziltų vii n ii dūda, varto 
tegal. Bet rodos, tai ja 
pasisekti nepasiseks. It 
sziol labai buvo ir ,,Keleivi 
skaitomas, iszdūdams P riek 
Įėję tūlame bažnytkiemy 
Klaipėdos pav. ' Bet iszdav 
jas per daug prie vokiecz 
linkdavo, ir savo tautiszk 
brolius mažai užstodavo. T 
dėl szitie ir kreipiasi nū 
szalin ir ima gazietas isz T 
žės, tarp tųjų „Naują Kel< 
vį“, kurs ir gerinus, ne ka 
dabar, galėtų lietuvių reikal 
užstoti. Kitas gazietas liet 
viszkas pravaro vokiszki 1 
kraszcziai, kurie yra labai sk 
tomi. Nėsa geresnės ir < 
riausios liet, gazietos am 
kampui negana suprantam 
Kaip galėtų jie isz m a n 
,,Varpą“, kadangi jie per d 
metų skaitlių negana dėl 1 
tuviszkos kalbos procevojo?

Nors ežia dar neviena lie1 
vis ano kraszto dar pirm 
kių penkių metų labai m 
dyvyjo, kaip iszgirdo, Ai 
rikoje esant daug .tukstanc 
lietuvių ir dyvais likti neži 
jo, kaip gavo apie jų did: 
gazietas girdėti ir nekurią 
matyti, tacziau jie jau s: 
dien dėl tautos dirba ir kr;

Iki sziol mokėjo pris 
cziuliūti prie lietu vi nįko, l 
nei jokio vyliaus savo szirc 
neturėjo, vokiecziai ir 
kvailiai, žinoma, avių kaili 
bet viduryje draskantys 
kai. Jie mokėjo lietuvius 
savo pusės pagauti ir nūjį 
szino jūs nū jų tautos. T< 
lietuviai ano kraszto dar ] 
dviejų arba trijų metų į 
tikiszkūse daigtūse vis su 
kiecziais arba dvarpoi 
krūvon ėjo ir nieko nes 
kad anie jiems nugarą pi 
ko, kaip jie anų valią ir n

1
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buvo iszpildę. Bet dabar jie 
jau eina savo paežiu keliu ir 
nebdūdasi nū sziokio tokio 
„vokietėlio“ už nosies vadžio
ti. Jie stropiai jau dirbo po
litiškai, kaip reikėjo perėjusį 
metą į ciesorystės seimą pa
siuntinį skyrti ir daug nebrei- 
kėjo, tai butų lietuviai ano 
kraszto pirmąjį laimėjimą ap
turėję. Bet tiktai jiems į ka
ralystės seimą skyriant pasi
sekė, ir nusiuntė vieną lietuvį 
jų veikalus ir reikalus užtarti, 
liet iki sziol szitsai menkai ar
ba genaus sakant, nieko ne- 
iszprotojo. Žinoma, jam ne
smagu už paniekintą lietuvys
tę burną atverti, kadangi 
žmogus tokiūse politikiszkūse 
dalykūse negana iszsilavinęs. 
liet rasi priaugs isz jų tarpo 
veik vyrai, kurie mokyti irisz- 
mano ir drąsos gauna tur savo 
tautą užstoti, o tada pamatys 
vokiecziai, kad jiems jų^lopi- 
nimo darbas nepasisekė.

Nors valdžia lietuvystę nai
kino ir dar naikina, tacziau 
myli lietuviai ano kraszto kar- 
sztai savo valdonus, žinodami, 
kad jie su lietuviais tur pasi
gailėjimą ir kad tikt urėdinį- 
kai tie yra, kurie lietuvius 
suėsti trokszta. Todėl siuntė 
jie 1878 m., kaip ciesorius 
Villis I nil .piktadėjo rankos 
suronytas ir vėl pasveikęs bu
vo, depulaciją į Berlyną, idant 
jam lietuviai sveikinimus pra- 
nesztų. Buvo isz tos depu
tacijos 12 szaunų merginų ir 
trys vyriszki, kuriūs ciesorius
meilingai pasveikinęs,. savo 
szeimynai privedė. Pažadėjo 
tū kart karaiiunas Priszkus, 
1888 m. mirusis ciesorius Pri
szkus III, kadangi jis jau per 
sens lietuviszką kalbą mokin
tis, ją savo kūdikius dūti isz- 
mokinti. Ar jie, o ir dabar- 
nyksztis ciesorius Villis II, 
iszmoka, nežinau, tikt tiek ga
liu pasakoti, kad ir jis savo 
lietuvius padonus labai myli. 
Szitą savo meilę iszrodė kaip 
jis Klaipėjoje; isz Petersburgo 
perkeliaudama, 21 d. Rugp. 

1890 m., apsilankė ir vieną 
deputaciją lietuvių priėmė. 
Tai nusidavė vienoje girelėje 
prie Klaipėdos, kurioje cieso
rius atsilankė, idant tas vietas 
pamatytų, kur jo tėvo motina, 
karalienė Luizė m. 1806 ir 
1807 užsilaikė. Ten priėmė 
jis szią deputaciją, kuri buvo 
isz 12 merginų, kurios ant 
gražiai iszpūsztų arklių jojo, 
vedamus nū nekurio Kapusto, 
ir dvi kitos merginos, isz kurių 
viena Marė Lažitikė ciesoriui 
eiles skaitė, o antraji Trudė 
Sziuželekė — jam dovanas 
davė isz liet, pirsztinių ir 
jo župonei isz fietuviszkų že- 
kių arba pentinų, kurie buvo 
ciesoriszkais ereliais iszdabin- 
ti. Buvo augsztas pons la
bai linksmas, szitus meilės 
ženklus gandams, ir perkelia
vęs į Berlyną, persiuntė jis 
tomdviem paskiaus minėtom 
merginom ir anam Kapustui, 
bet bėda, jis ant vokieczių 
pusės linksta, — labai gražias 
ir brangis spilgas. Yra la
bai puiku, sulyginti ir pažiū
rėti tas photographijas tųdvie
jų deputacijų isz m. 1878 ir 
1891; jos yra vertos, kad ko
kiame lietuviszkame muzėjuje 
pakabintos butų ir akims visų 
lietuvių prieinamos.

Kaczeig lietuviai ano kraszto 
toki geri patrijotai, tacziaus jie, 
dabar jau didį ir vis didesnį 
tautiszką jausmą įgavę, drąsiai 
savo tiesas praszo ir neklauso 
urėdinįkų, kurie Lietuvą nu
spausti nor melūdami: „Jus 
įartisiti mieląjį žemės valdo
ną“. Dabar jau žino lietuviai 
Prūsijos, kad jie savo tiesas ir 
tautiszką teisybę praszydami 
ne žemės valdoną, bet tūs mie
lus ponelius, kurie prakaitą 
laukinįkų lietuviszkų ėda ir 
geria, įartina. O tai jiems 
tiktai tink! Kodėl jie ir ne
galėtų savo tiesas *praszytil 
Jie atlieka mielai tą, kas jiems 
prigul ir uždėta; jaunikaieziai 
mielai atžalnierauja ir atsime
na dar senatvėje mielai tar
nystės metus. Bet melų urė-

dinįkų klausyti! ne, tai jiems 
nebeprigul. Kitą kartą rasi 
dar daugiaus apie naminį pa- 
silaikymą szito kraszto Lietu
vos, kurs jau atgyti praveda 
ir sparnus ant lėkimo lingūja, 
daugiaus papasakosiu.

Ciceronas.

Gūdotinas „Vienybės“ Re
daktoriau!

Szirdingai praszau Tamstos, 
idant teiktu mės szitą mano 
rasztą patalpinti „Vienybę“ 
dėl naudos tautiszkos musų 
brolių lietuvių kaip Ameriko
je, taip ir Europoje.

Skaitant laikraszcrius lie- 
tuviszkus, ypaeziai „Vienybę 
Lietuvių“ ir „Apžvalgą“ taip 
szirdis mano užsidegė tėvynės 
meilė, jog gatavas esmių kaip 
už savo szventą katalikiszkž, 
tikėjimą, taip ir už tėvynę gal
vą padėti; asz dabar žiuriu į 
kiekvieną lietuvį, norint nebū
tų musų tikėjimo, kaipo į savo 
tikrą brolį. Matydamas 
tamstas, amerikiecziai lietu
viai, kurianant ugnį ir szildant 
musų užszalusias szirdis tau- 
tiszkūse dalykūse ir abelnai tė
vynės meilėje ir, užkaitus jau 
mano szirdžiai, pamislyjau ir 
asz nors biskelį pridėti degan- 
czios medegos dėl szildymo 
szirdžių kitų musų brolių lie
tuvių tame paezeme dalyke.

Tamstų yra dydelis žings
nis padarytas tautiszkūse da
lykūse, dėl togi ir szirdys dau
gumo pradėjo degti tėvynės 
meile netiktai amerikieczių, 
bet ir europieczių lietuvių; 
tautą savo apmigusią jau isz- 
budinate; jau ir europos lie
tuviai prie didžiausio perse
kiojimo nū maskolių barbarų 
pradėjo gyvūti, ypaeziai jau- 
nūmenė nebeiszsižada savo pa
vardžių, nebenukandinėja ga
lų pavardės: is, as; nebeap- 
verezia jų ant wicz, ski etc; 
netiktai nebesivadina savę 
lenkais, bet jei ir kitas pava 
dina lenku, arba nori perversti 
pavardę, tai atsako ir tikram 
lenkui: Ja nie jestem Polak,

ale rodowity Litvin i nie na- 
zyvvam się Petro wicz, Kaži- 
lewski, ale Petraitis, Kazilo- 
nis etc. » Nū maskolių kaipo 
nū tironų barbarų taipogi toli
nas, nės jų asabose mato kiek
vienas vilką arba levą su isz- 
skėstais nagais ir taip tamsų 
kaip naktį ir priklijasi jų ap
siėjimais, pasielgimais ir jų 
barbariszku liežiuviu, nės 
daugumas stfiko, maskolių lie- 
žiuvis yra tiktai dėl vien keik
smo ir gėdyszko pliovojimo.

Toliaus, praszau tamstas, 
mieli broliai lietuviai, idant 
teiktumėtės priimti mano nors 
menką nūmonę tautiszkame 
dalyke. Idant kalba musų 
užsilaikytų grynai tarpo lie
tuvių gyvenanezių Amerikoje, 
reikia kaip; galint įtaisyti 
mokslinyczias grynas lietu- 
viszkas, nors nū pradžios ma
žas, idant tiktai butų grynas 
lietuviszkas mokslo iszguldy- 
mas; mokslinycziose turi už
imti pirmą vietą mokslas apie 
Dievą, tai yra apie Dievo esy
bę, Jo privalumus (attributio- 
nes) ir t. t. Ant galo reikia 
tol i n tiesi nū lenkų tautos, ku
rie yra kaip matyti užmuszė- 
jais lietuvių tautos, norint da
bar to padaryti nebegali, vie
nok jų noras yra palenkęs ant 
to, ir matyti beperstojimo jų 
darbavimąsi apie tai, kaip 
Amerikoje, taip ir Europoje, 
labjausiai tie puslenkiai arba 
lietuvių atskalūnai, kurie savo 
skūrą pardavę lenkams, nori 
tose paeziose žabangose į-
traukti ir tikrus Lietuvos sū
nūs ir dukteris; daugiausiai yra 
tokių isz bajorų, bet ir tie ne
visi, nės yra ir tų karsztų tė
vynės mylėtojų. Puslenkiai 
arba atskalūnai yra daug blo
gesni už tikrus lenkus; kaip 
atskalūnai isz katalikų, o pri
ėmę barbariszką caroslaviją 
yra blogesni už kelminius 
;karenych) maskolius. To
kių atskalūnų ar szventame 
tikėjime ar tautystės dalyke 
yra protas aptemęs, szirdis už- 
szalus, galva tuszczįa auprati-



Lietuvininku
mo, ir pripildyta tuszczios 
puikybės, kuri žmogų kelia į 
padebesius, o Dievas tokį 

* trenkia žemiausiai ir giliausiai.
Taip dedasi ir su kiekvienu, 
kursai darosi tokiu, kokiu nė
ra. Atminkime ant to, kad 
ir tikriejie lenkai, kurie yra 
gimę ir augę ant tikros lenkų 
Žemės ir tie yra pilni puiky
bės; kasgi mus prapuldė ir 
kas jūs paežius prapuldė argi 
ne jų puikybė? Kas yra skai
tęs istoriją apie Lietuvą ir 
Lenkiją, gali gerai suprasti, 
kas tai per pauksztis lenkas.

Genelis nu Shakos.v

/ Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Reading Pa. 19 Birž. 

Lenkiszkoje szv. Panos Mari
jos bažnyczioje laike pagrabo 
pakilo pesztynės tarp parapi- 
jonų ir kunįgo Januszkevy- 
czios. Mat taip buvo: kada 
nabasznįkas buvo įnesztas į 
bažnyczią ir susirinko gerokai 
žmonių, kun. Januszkevyczia 
atsigręžęs į jūs pasakė: „kurie 
norite sėdėti lonkose, turite 
nusamdyti jas, o kurie to ne
norite, tai turite stovėti arba 
visai isz bažnyczios iszeiti“. 
Iszgirdę tūs žodžius lenkai 
taip supyko, kad 150 vyrų pa
sikėlę isz sėdynių priėjo prie 
kunįgo, apdaužė jį ir atėmė 
#10, kuriūs buvo davę už pa- 
grabą. Fotam iszneszė isz 
bažnyczios lavoną ir nulydė
jo ant kapinių.

Ir ežia matyti, kad lenkai ne 
ant jūkųkaržygiszki, ba ir baž
nyczioje, Dievo namūse, moka 

, daužyti ir užmuszti savo ku- 
nįgus, kaip kada priesz Kris
taus užgimimą žydai savo si
nagogose.

— 24 Birželio, New Yorke, 
65 žmogystos iszvaževo ant 
palaikio garlaivio, kuris tiktai 
50 galėjo gerai kelti, ant pla
taus vandens pasivėžyti, bet 
netrukus pakilo vėjas ir van- 
dft vilnimis ėmė į garlaivį lie< 

tis taip, kad nebesuspėjo prie 
kraszto priplaukti garlaivis 
nuskendo ir trysdeszimtis vie 
n as pasažieris prigėrė.

— Budapest, 21 Birželio. 
Užmanymas įvesti visoje Ven
grijoje civilnus szliubus, po 
ilgos kovos ir svyravimo, ta
po priimtas ir magnatų buto, 
tokiu budu ir Vengrijoje bus 
taippat kas link szliubų, kaip 
Amerikoje.

— Tryon, Prancūzijoje, 24 
Birželio. Prezidentas Pran
cūzijos Sadi Carnot as, kuris 
buvo į Lyoną ant pramonisz- 
kos parodos nuvykęs, tapo per 
anarchistą i tai i joną, 22 metų 
amžiaus vaikiną, Cezare San
to, su kindžalu nudurtas. Ta 
baisi žmogžudystė szitokiu bu
du buvo padaryta: preziden
tas Carnot‘as, pasibovyjęs ant 
baliaus, kuris ant jo garbės 
buvo įvairių prekėj ų iszkeltas, 
važevo per miestą apie 8-tą 
adyną vakare ant teatro. U- 
lyczios, kuriomis jis važevo, 
buvo taip žmonių prikimsztos, 
kad negalima buvo greitai va- 
žiūti. Kiekvienas norėjo pa
matyti savo prezidentą. Pub
lika sveiko jį garsiai szauk- 
dama; prezidentas taipgi kil
nojo savo kepurę ir linksmu 
veidu dėkavojo publikai už 
pagarbinimą. Tūm tarpu rei
kėjo įsilenkti į kitą ulyczią, 
ant kurios kerezių taip žmo
nių buvo apspitę, kad prezi
dento vežimas visai pamažėl i 
turėjo slinkti. Kada taip bu
vo, vienas vaikinas, turėdamas 
rankoje popierą, su didele 
paskuba spaudėsi per žmones 
prie prezidento vežimo ir jam 
nieks neperiszkadijo, nės mis- 
lyjo, kad jis prezidentui nori 
praszymą padūti. Pribėgęs 
prie vežimo, užszoko ant ka
rietos laiptelio ir akies mirk
snyje suvarė nelaimingam 
prezidentui kindžalą į krutinę. 
Prezidentas neisztaręs žodžio 
sukniužo karietoje ir nubalo 
it popiera. Žmogžudis dar 

buvo užmojęs peiliu antrą sy- 
kį durti prezidentą, bet sėdin
tis szale prezidento urėdinįkas 
davė jam su kumszczia į snukį 
ir szis nupūlė nū karietos 
laiptelio. Patyrus apie tai 
publika taip užsidegė pasigai
lėjimu dėl prezidento ir pik
tumu ant anarchisto Santo, 
kad varu norėjo jį į szmotus 
sudraskyti, dėl ko policija, tu
rėjo su kardais žmones nū jo 
ginti. Prezidentas be jausmų 
nugabentas į ligonbutį, kame 
apžiūrėję jį gabiausi daktarai 
persiliudyjo, kad negalima 
bus jo iszgydyti, nės atrado, 
kad plan ežiai buvo perdurti, 
isz kurių kraujas į vidurius 
pluddj<^ Po valandos atgavo 
jausmus ir galėjo sznekėti. 
Bet jausdamas, jog tulit (tū- 
jaus) reikės skirties su szia 
pasau.lė, nepamirszo ir apie 
užgrabinį gyvenimą, ir, atvy
kus Lyon‘o arcivyskupui ap
sirūpino visais katalikiszkos 
bažnyczios serganeziujų ir 
mirsztancziujų sakramentais. 
Po to isztaręs ,,Je m‘en vais!“ 
(asz einu tenai); po keletos mi- 
nutų atidavė Dievui duszią. 
Prancūzai taip įdūko už pre 
zidento nužudymą per jų žem- 
lionį ant italijonų, kad pradė
jo jų namus ardyti ir jūs pa
ežius muszti, rėkaudami: „sza- 
Ii n su svetimtaueziais!“

Prezidentas Carnotas turė
jo 57 metus amžiaus ir buvo 
prezidentu daugiau kaip pen
kis metus. Carnat‘0 užmu- 
szėjas jokiu budu neprisipa
žįsta, dėl kokios priežasties jis 
jį nužudė. Kas bus Pracu- 
zijos prezidentu, nėr dar ži
nios. Sic transit gloria mu n- 
di (taip pereina pasauliszka 
garbė).

Vėl baisi nelaime! 
Cardiff, Anglijoje, 24 Birž. 

Pasidarė anglekasyklėje „Al
bion“ baisi ekspliozija tūmet, 
kada darbavosi joje, pažemių, 
267 darbinįkai. Kada po eks- 
pliozijai, sulindo į kasyklę 
rimti vyrai, idant gelbėti savo 

nelaimingus draugus, ką dai 
gelbėti galima buvo, visą die 
ną darbavos ir nei vieno is; 
nelaimingųjų neatrado gyvą 
Kadangi isz nelaimingųjų is; 
viso tiktai 17 tapo iszgelbėta 
todėlgi, beabejonės visi kiti 
250 darbinįkų, kasyki ėję gali 
gavo. Nemažai užmuszė griu 
nanezios žemės, akmenys i 
kiti daigtai. Iki sziol atrast; 
jau 142 lavonų, isz kuri r 
daugeliui buvo kojos, rankos 
o pagalinus ir galvos nutrau 
kytos. Pilna kasyki ė priml 
tyta nelaimingųjų sąnariais 
Vienoje vietoje atrasta m 
dvyliką lavonų ant vienskit 
sukrusztų.

Caras negali ir pa si j udįti.
22 Birželio pranesza b 

Maskolijos, kad policija atrr 
do pakastas dideles minas j 
Odei—Vitebsko geležinkeli' 
Tūmi keliu turėjo važiūti c 
ras su eariene ir kitais sa' 
szeimynos sąnariais į Borkii 
ant paszven tinimo cerkvė 
pasatytos ant atminties Is 
mingo iszsigelbėjimo, 1890 r 
27 Spalinio mėnesio, nū g 
vasties paajaus. Minos bu1 
taip placziai pakastos ir sud 
rytos, kad galėjo visą tru 
į padanges iszneszioti. L 
girdęs apie tai caras, atsisa 
nū kelionės į Borkius.

Caras, Aleksandra Aleksf 
dratis, sėdėdamas ant soi 
Didžiojo Petro, mato ir ja 
ežia, kad jo gyvenimas y 
kiekvienoje valandoje paoji: 
ir tas jausmas nedūda j: 
ramumo. Nežiūrint ant 
džio saugojimo cariszkos y] 
tos (asabos) ir baisaus per 
kiojimo nihilistų ir visų 
ant kurių griūva pažvelj 
jog yra neprieteliais jo cari 
kos despotiszkos augsztyl 
caro gyvenimas kybo j a s; 
dien ant siūlo, kurį ryto a 
poryt perpjaus nihilistų pe 
arba pertrauks dinan 
bombos, kaip kada jo 
Apie tai nedūda abejoti ir 
atsitikimas: 24 d. szio m<
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šio ateina žinia isz Peterburgo, 
kad caras atrado tarp popierų 
savo naminės kanceliarijos sa
vo smerties isztarmę (dekretu) 
nū „IszliAsavimo Maskolijos 
Draugystės“ ir ant savo lovos 
szilkinių gardinu pakabintu 
žmogaus galvą, ant kurios 
kaktos buvo paraszyta „Alek
sander“.

— Samar ay Maskolijoje, 
19 Birželio. Jaunų žmonių, 
vaikinų ir merginų, draugija 
isz pavietąvo miesto Bugulma, 
padarė, taip sakyti, gegužinį 
pasilinksminimą ant upės Jek. 
Kada vaikinai ir merginos, 
pasilinksminę ir įsitraukę, pri
sėdo iki viražui seną laivj^ 
skaitliuje 70, ir szukaudami, 
grįžo atgal j miestą, į laivą 
ėmė vandA sunktis. Bet važiA- 
jantiejie nieko ant to neatbo- 
jo. Laivas, priėjęs gerokai 
vandens, ūmai pasinėrė ir vi
sus jaunus žmones paliko van
denyje. Kas ten buvo per rė- 
gykiė, tai tikt žmogaus szirdis 
gali pasakyti: skęstantiejie 
szaukė, rėkė, klykė, irkyiens 
ant kito kabinėjus, norėdami 
atsispyrimą bei pagelbą rasti. 
Vietomis sukibo po dvyliką 
žmogystų, merginų ir vaikinų, 
ir miszlungiszkai spausdamiesi 
ir iszdAdami nusiminimo bal
sus, nugramsdėjo ant upės 
dugno. Pakol pagelba pri
buvo kariaujantiems su upės 
vandeniu, keturios deszimtys 
zobovinįkų persižegnojo su 
szia pasaulė.

— Austrijoje 19 Birželio. 
Sziaurinėje Austrijoje taip 
daug lietaus prilyjo, kad vie
name kampe 30 sodžių žlukso 
vandenyje, didelės blėdis ant 
gyvos ir negyvos mantos pa
darytos. Viename daigte 
vandA pylimą iszvertė ir 150 
namų suplėszė ir szalin nune- 
szė.

— Tūlose Ispanijos p ravin 
cijose 22 Birželio, darbinįkai 
Žmonės, matydami, kad randas 

vis didesnius ir didesnius mui
tus uždeda ant įvairių dalykų, 
ėmė prieszintis ir, urėdinįkams, 
renkantiems t As muitus, pra
dėjo kailius perti. TAse pasi- 
prieszinimAse priesz randą 
daug prastų žmonių yna su- 
kiszta į kalinius, sužeista ir 
keletas nuszauta.

' Ten, mat, teisybė, 
Kur didesnė galybė. 

----- i — ♦įį --------------------  ♦

Mnsn craeilės ir Mis 
paslaptys.

Tikrų atsitikimų apsakymas. 
paraszė Aleksandra Gužutis.

(Tąsa.)
Ant rytojaus asesorius pa 

szaukęs Sprungį, klausė jo, ar 
seniai pabėgo isz kariumenės, 
ir kur persilaikė?

— „Vasze blagorodie“ ket
virti metai kaip pasitraukiau 
isz pulko, o tūlose vietose pas 
visokius ukinįkus slapscziaus 
— atsakė Sprungis.

— Tik nemelAk, o kalbėk 
teisybę, isztarė asesorius.

— Kam man melAti „vasze 
blagorodieM ? — Kaip kunį- 
gui ant spaviednės, tikrą tei
sybę pasakysiu: Pusę metų 
buvau RaubucziAse pas Joną 
Dulkevyczią ir keturis mėne
sius DiržėnAse pas Petrą 
Glemžį. Padėjau jiems visus 
darbus nudirbti, o už tą ma
žai ką man mokėjo.

Asesorius užraszęs parody
mą Sprungio, atsiliepė: — Po
ne Juknevyczia paliepk Pri- 
cui, kad tAjaus ežia atvestų 
Dulkevyczią ir Glemžį.

— Klausau, atsakė Jukna 
ir nusiuntė Pricą į Raubuczius 
ir Diržėnus.

— Pasakyk dėl ko tu pabė
gai isz kariumenės? paklausė 
asesorius.

— Ką veiksi „vasze blago-, 
rodie“ nebėgęs, kad tasai bie- 
sas kapitonas smarkiai manę 
plakdavo, kaip įmanydamas 
vis kentėjau, bet kada pasku
tinį kartą, prižadėjo įversti 

penkis szimtus „paikų“ vėzdų, 
tai pabūgęs tos vaiszės iszsi- 
laužiau isz kalėjimo, ir „davai 
boch nogi“ dAk Dieve kojas, 
pabėgau.

— Už ką gi kapitonas ke
tino tavę taip smarkiai plakti?

— Su visu už bereikalą, 
matai poneli nusibodo man 
krApas lakti, ir užsigeidęs už
daro, užsirioglinau vakare ant 
viszkų klebonijos, kur nuka
binęs keturias paltis laszinių 
ir gerą glėbį kilbasų, norėjau 
isztrukti laukan, bet velnias 
manę suklaidino ir įėjau į 
seklyczią, kur buvo klebonas, 
vienok nenustojęs drąsumo 
prakalbėjau: h Vasze prepo- 
dobie“ jūsų lemtuinas, ar ne
pirksi te kiaulienos mėsos? o 
kada klebonas pakratęs ran
kas atsiliepė: eik sav, asz ne
reikalauju mėsos pirkti, tai 
asz isztaręs „szczastlivo asto- 
vatsia“ laimingai pasilikite, 
greitai iszbėgau ant kiemo. 
Turbut velnias norėjo j Akų, 
kad kakta į kaktą susitikau 
su kapitonu, kurs manę paži
nęs, tojaus liepė įsodįti į ka
lėjimą, ketindamas ant ryto
jaus penkis szimtus atskaityti. 
Ar biesas galėjo tokios czės- 
nies laukti ?

— Nereikėjo ta v vogti, tai 
nebūtumei gavęs pylos, isztarė 
asesorius, — dabar eik atgal 
į kalinį, pribuvus gi Dulke- 
vyežiai ir Glemžiui, busi pa- 
szaukta$Į. *

Dulkevyczią ir Glemžis pri
buvo, o pirmasis isz anų įves
tas buvo į» asesoriaus kancelia
riją, kur ir Sprungį paszaukė, 
o tas padedamas ranką D ni
ke vycziai atsiliepė:

— Ar sveikas pone Dulke- 
vyczia? seniai mudu matėmės.

Dulke vy cz i a n e p r i i m d a m as 
rankos nepažįstamo žmogaus, 
atsakė: — Asz tamstą pirmą 
sykį matau, ir visiszkai neži
nau dėl ko manę sveikini.

— TA j aus dažinosime, at
sakė Sprungis — ar jau už- 
miražai tą Sprungį, kuris pas 
tamstą pusę metų dirbo?

Fotų žodžių asesorius už
klausė Dulkevycziaus: ar 
tamsta pažįsti tą žmogų, kurs 
būdamas kariumeniszku di- 
zertird, sakos persilaikęs j’usų 
namAse pusę metų?

— Pirmą kartą savo am- ■».
žiuje asz jį matau, ir niekados 
jisai mano namAse nebuvo, at
sakė Dulkevyczią.

— Kaip gali sakyti, kad 
asz tamstos namAse nebuvau? 
— drąsiai kaliojo Sprungis, 
kad ten nebueziau buvęs, tai 
nežinoeziau, jogei tamstos pa
ti Katrina jAdbruvė, sūnūs 
JAzas, duktė Elzbieta, namai 
stovi durimis į rytus, įėjus į 
vidų po deszinei seklyczią, ku
rioje netoli durių pakabįtas 
ant sienos adynįkas su tu pin- 
ežia virszuje geguže, stalas ap
dengtas žale skaterte, kriasės 
su mėlynais apdangais, szėpa 
patiapliota raudona spalva; 
szaliniame kambaryje trys lo
vos, mėlyna skrynia, ant sienos 
kabo dvi vaszkinės žvakės, o 
ant stalo stovi nedidelis zerko- 
las su paauksintais pelcziais. 
Jeigu to dar negana, tai ir dau
giams galiu pasakyti apie vi?ą( 
gyvenimą pono Dulkevycziaus.

Laike tos kalbos Sprungio, 
nabagas Dulkevyczią balo ir 
raudonavo, negalėdamas nei 
žodžio isztarti. Paskui atsi
gavęs drąsiai prakalbėjo: — 
Tur but velnias tav pasakė 
apie mano namus, nės ten nie
kados nebuvai, ir asz tavęs su 
visu nepažįstu.

— Dabar ginies, o pirma, 
kad tav pusę metųdirbau, tai 
gerai buvo.

— Ar Dulkevyczią nepri
pažįsti to žmogaus, buvusio 
tavo namAse pusę metų? klau
sė asesorius.

—-Ne tik pusę metų, bet 
ir vienos valandos pas manę 
nebuvo, atsakė Dulkevyczią 
ir pAlęs ant kelių, sudėjęs 
kryžiumi pirsztus kalbėjo: — 
Prisiekiu priesz Poną Dievą, 
jogei to žmogaus savo amžiu
je nemaeziau ir jisai mano na
mAse niekados nebuvo.
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— Czia prisiega tamstos 

neiszteisins, isztarė asesorius 
— kad Sprungis nebūtų bu- 

-į vęs tamstos namūse, tai isz 
kur galėtų žinoti apie viską, 

! kas ten yra?
j — Kas jam pasakė apie 

mano namus, nežinau, bet asz 
jo neperlaikiau, 1 sakė Dulke- 
vyczia. .

— Vienok prie tokių aisz- 
kių darodymų, smarkiai kal
bėjo asesorius, asz priverstas 
esu tamstą aresztavoti ir nu 
siųsti į žemiszką sūdą. Pri- 
cai! vesk su savimi Dulkevy
czią, ir pristatyk prie jo sar- 

\ gU8-
Po tų žodžių szimtinįkas 

\ Pricas, paėmęs Dulkevyczią 
\už rankos, iszvedė isz kancelia- Vijos.

\ Dangus auksztas neįlipsi, 
žemė kieta neįlisį“, tikrybės 
to lietuviszko priežodžio daty- 
rė Dulkevyczią, ir norėjo naba
gas darodyti savo nekaltybę 
paszaukimu į liudytojus Pono 
Dievo, bet balsas to teisingo 
liudytojaus negalėjo įeiti į už
kietėjusias žmonių szirdis.

Ta paczia rėdą kaip Dulke- 
vyczia, taip ir Petras Glemžis 
pasiliko pakaitįtas, abudu na
bagai bijodami kalėjimo ir 
smarkaus atsakymo, į kurį 
and s galėjo policija įtraukti, 
neįmanydami ką veikti, praszė 
pono asesoriaus pagelbos, o 
tas urėdinįkas paėmęs 500 
rublių, abudu paleido namon.

Po to per keletą nedėlių, 
asesorius ir Jukna važinėjos 
su Sprungiu kaip su meszka, 
po kaimus ir viensėdžius ran
kiodami nū turtingųjų ūkinį- 
kų pinįgus.

Ant galo užtaisius Juknai, 
Sprungis pabėgo į Prusus, o 
visas atsakymas už tą paleidi
mą kariumeniszko bėguno, 
nuverstas buvo ant staigiai mi
rusio szimtinįko Prico.

Sekdamas apraszymą to tik
ro atsitikimo, turiu dar pasa
kyti, kad asesorius atstumtas 
nū tarnystės, gyveno savo pal- 
yarke ir po senovės ulevojo,

o kaip dabar nebuvo isz ko 
gerti szampansko, tai smarkiai 
traukia svilę arielkėlę. Vie
ną kartą diktai įszutęs mieste
lyje, važiūdamas namon liepė 
greitai įpakalnę važiūti. Ve
žėjas sukirto arkliams, o tie 
ėmė nū kalno neszti, tū tarpu 
iszvirto vežimas, o krisdamas 
isz ano asesorius meszkinįkas, 
nusilaužė savo abidvi kojas, 
ir nedėlią pervaitojęs, pasimi
rė.

(Dar neviskas).

Isz MM Him Amffle
— Plymouth, Pa.22 Birž. 

Kai}) jau buvo garsinta, 18 d. 
szio mėnesio Plymouth‘iszkės 
lietuviszkos draugystės padarė 
balių ant naudos iszdavimo 
kražiszkių broszurų. Balius 
buvo didei puikus ir grynai 
lietuviszkas. Susirinko gražaus 
jaunimo, vyriszkujų ir mote- 
riszkujų,pasibovijo irpasilinks 
mino labai mandagiai, gražiai. 
Neszyksztavo baliavojantiejie 
- valgė, gėrė,bet girtų nematyti 
buvo nei vieno. Ant baliaus 
uždirbta $56.77°, neskaitant to, 
kas dar priguli nū draugys- 
ežių. Pinįgai yra sudėti pas 
„Susiv.“ prezidentą, gūdotiną 
kun. Burbą.

Szitūm vėl parodė Plymou- 
thiszkės draugystės tikrą meilę 
ir pasiszventimą dėl tėvynės ir 
savo aimanūjanezių brolių.

4 Liepos m. Plymouth bus 
primicijos gūdotino kun. M. 
Szedvydžio, kuris tapo įszven- 
tintas į kunįgus 21 d. szio mė
nesio Baltimorėje ir parvyko į 
PĮymoutli‘ą.

— Plymouth1 iszkė Vytauto 
draugystė įtaisė asztūnis gra
žius mėlynus ilgus apvalkalus 
ir tiek-gi kamželių dėl vaikų, 
tarnaujanezių szventomis die
nomis dievmaldystės lai
ke prie altoriaus. Pe
reitą nedėlią asztūni vaikiukai 
jau tarnavo prie altoriaus ap
sirėdę minėtais drabužiais. 
Gražiai iszrodė ir pakėlė isz- 
kilmingumu dievmaldystės.

Už ką reikia padėkavoti Vy 
tauto draugystei ir jos perdėti- 
n i am s.

Tas įtaisymas kasztavo 
draugystei $54.

— Taipogi pereitą nedėlią 
g. kun. Burba ir g. kun. Pėža 
maloniai užpraszė Plymouth^ 
ir Wilkes-Barres lietuviszkas 
draugystes ateiti į Plymouth‘o 
bažnyczią su ženklas (be ka
rūnų) savo draugysezių ket
virtą dieną Liepos (July) ant 
primicijų gūdotino kun. M. 
Szedvydžio. Primicijos pra- 
prasidės ant 10 adynps iszry- 
to.

Galima pasitikėti, kad gra
žios lietuviszkos draugystės 
nepatingės pribūti ant taip 
iszkilmingos valandos to nau
jo dvasiszko ir tautiszko kar
žygio ir tūmi parodys savo dėl 
jo broliszką malonę.

— Lygia dalia praneszame 
savo broliams, kad lietuvisz
kas daktaras p. Stupnickis 
jau persikėlė isz Wilkes-Bar- 
rių ir apsigyveno Plymouth‘e 
Pa., ant Cherry st. N 28, tenai- 
gi ir ofisą savo perkėlė, todėl- 
gi reikalaujantiejie jo rodos, 
tegu atsilanko pas jį į jo gy
venimo namus.

— Pereitos nedėlios „Sau- 
,,$[ pliovoja ant g. kun. Bur
bos, jo sesers, įkisza p. J. 
Pauksztį ir, padūdama buktai 
kun. Burbos žodžius, siundo 
ant jo kitus lietuviszkus ku
nįgus ir nori tūmi padrumst! 
vandenį, kad jame galima butų 
žuvies sugriebti. Nėra isz to, 
ką dyvytis, ba tai ,,Saulės“ 
paprastas amatas.

— Waterburyje yra lietu
vių, be Union City, 470 asabų 
ir 80 familijų, tris saliunai, 
vienas sztoras ir du sztorai, 
kur lietuviai, kaipo reikalingi 
žmonės, tarnauja pas svetimus. 
Dalykai bažnytiniai negali 
skubinai eiti, bet viskas varo
si pamažėliu. Jau dabar bėra 
5 ar 6 lietuviai be . darbo, o 
daugiaųe yisį dirba; pirmu-

cziausiai apmokės skolas 
darbės, o potam mokėsime a 
bažnyczios. Jei dr. Szliup 
turėjo viltį ant savo szalinįl 
Waterburyje, tai labai klyst 
nės bedievių ir tikrai paged 
šių lietuvių yra 4-6; jeigu t 
ki butų mokslo vyrai, kj 
mes turime, tai isztikro n< 
didesnių tamsunų už tūs, r 
kitas nemoka nei skaityti, i 
raszyti, o būti nepraustabu 
niu dideli meistrai. Vien 
toks k mugu i kalbinant vol i 
josi ant lovos ir sunkiai ran: 
si, bet taip nedaro ir pars; 
migyje, kad žmogus įeina, i 
si keli a........  JCas.

— Chicago III. 79 Biržei 
Malonus Rėdytojau!

Meldžiu patalpinti į „V 
nybę“ szitūs kelis žodžii 
Chicago j ė lietuvystė kass 
kyla augsztyn, nės vis daugi 
ir daugiau atsiranda žmor 
suprantanezių lietuvystės r 
kalus. į Chicagiecziai per tf 
trumpą laiką iszstengė uždi 
pagaliaus septynis grynai 1 
tuviszkus politikiszkus kli 
bus, isz kurių dabar, kaip j 
buvo raszyta, susitvėrė ta 
vadinama Liga Lietu visz 
Republikoniszkų kliu 
(Lithuanian Republican Le 
gue of Cook county). Li 
yra patvirtinta per gubernal 
rių valstijos Illinois‘o.

16 d. Birželio ant Pulasl 
HalPes laikė savo susirinkin 
ant kurio buvo su viražum k 
turiosdeszimtys atsiųstų liet 
viszkų kliubų delegatų. A 
to susirinkimo nutarė kūgr< 
cziausiai atspaudinti konstit 
ei ją ir susiriszti su taip va< 
narna „Republican Headqu? 
terš“. Taipgi 17 szio mėnei 
užsidėjo nauja draugystė 
vardu „Lietuvių Tautisz 
draugystė — Auszra“, į k 
rią bus priimami tikt apszvi< 
tesni lietuviai Chicagoje c 
venanti, be skyriaus tikė 
miszkų pažvalgų. Svarbia 
siu draugystės mieriu yra p 
tinti mokslą tarp lietuvių. S
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batoje 30 Birželio 7| vakare 
Pulaskio Hall'ėje ant Ashland 
avė laikys antrą susirinkimą, 
ant kurio bus skaityta drau
gystės konstituciją. '

Ant susirinkimo yra užpra- 
szomi visi Chicagos apszvies- 
tesni lietuviai.

Chieagietie.

— Ladde III. 28 d. Ba
landžio m. iszbėgo isz musų 
miestelio moteriszkė su bur- 
dingierium, jos vardas Egnėsz- 
ka Dranginienė. Jos vyras 
Vincas Drauginis labai iszka- 
davoja ir graudžiai apverkė 
savo devynių mėnesių dukre
lę, kurią jo pati iszbėgdama 
iszvežė. Egnėszka iszbėgo O o
sunkiose dienose (neszczia); 
ji yra neperdidelė, jūdbruvė, 
rudų akių, apskrito veido, o 
tas neprietelius burdingierius 
vadinasi Petras Laukaitis, 
kursai Lietuvoje turi paczią 
ir porą vaikų. Jisai paeina 
isz Suvalkų gubernijos, Gude
lių parapijos, labai kuprotas, 
iszsižergęs vaikszczioja, gelto
nais plaukais, szviesiais ūsais 
ir mažas* ragutis, į žmogų 
kreivai žiuri. Jeigu atsirastų 
kur tokia pora tarp lietuvių, 
meldžiame dūti apie tai žinią 
ant žemiaus padėto adreso, už 
ką bus atlyginta.

Mr. Willm Drauginis
Dox 116, Ladde, III.

— Waterburg Conn. 7 
Birželio. Akyva, kad kūm 
ilgiaus gyvenu Konnektikuto 
szalyje, vis daugiaus ir dau- 
giaus atrandu lietuvių. Žemė 
apimta mariodns, ir Hudzono 
su Szv. Laurino upėmis vadi
nasi New England — Nauja 
Anglija. Tokioje Naujoje 
Anglijoje katalikų yra 1,380,- 
000 žmonių. Lietuvių galima 
rasti, kaip jau pr i tyriau, po- 
visą placzią Naują Angliją, 
Massacziuseto, Konnektikuto 
szalyse ir net Sziaurinių Main 
valscziaiis ir Mažoje Rond Is
lando szalyje visur randame 
nemažai lietuvių kaip gyve-
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nanczių miestūse, taip dirbau- 
ežių ant farmų. Massacžu- 
seto valdyboje yra keletas tik 
rai įsigyvenusių fermerių, 
bet man regisi daugiaus už 
kitas visas szalis Amerikos 
atrasime farmerių Konekti
kute. Kad atsitinka pas lie 
tuviszką farmerį nuvažiūti vi
sados szirdis ir galva pilnai 
atsilsi ir tarytum jautiesi Lie
tuvoje tarp savo brolių ir gimt- 
naiezių. Teisybė dar nese
niai atsirado Konnektikuto 
farmeriai: daugiausiai nū pra 
eitų metų, o kurie jau biskį 
seniaus gyvena, tie ir namūse 
pasirodo jau pilnesniais gas- 
padoriais: suris, sviestas esti 
statomas ant stalo dėl sveczio, 
kaip Lietuvoje, o kaipo ame
rikonas turėdamas savo vinū- 
gių sodelį, turi naminio vyno, 
kuriūm vaiszina brangų svetį.

Pradžioje Birželio mėnesio 
buvau dar užkviestas dėl ve
lykinės spaviednės vieton va- 
dinamon Tuckahoe N. Y. Isz 
užkvietimų visados džiaugiūsi, 
nės priežastis atsiranda atrasti 
naują būrelį lietuvių, bet tūm 
kart turėjau susilaikyti su va- 
ževimu, nės nežinojau vietos; 
man toks Tuckahoe N. Y. isz- 
rodė visiszkai nauju, nežino
jau ar miestas ar sodžius ir 
kur jis padėtas, nės ant plia- 
no Amerikos negalima buvo 
rasti. Atraszius antrai gro- 
matai nū klebono tos parapi
jos Father Saultino, tikrai pa
mokytas apie kelią pigiai ra
dau ir pasirodė netoli tesant 
nū Waterburio, nės tiktai už 
1,75 c. kelionės. Tokiame 
Tuckahoe gyvena 12 lietuvisz- 
kų szeimynų ir isz viso asabų 
su gyvenaneziais ant farmų ir 
vaikais bus lyg 60. Lietu- 
viszkas kunįgas Tuckahoe‘s 
lietuviams buvo sveczias ne
buvęs, todėl ir isz aplankymo 
labai prasidžiugo. Kad nu- 
važiūji pas lietuvius kokion 
vieton, visados dąrbo yra lyg 
valiai. Pirmucziausiai tapo 
padarytas massmitingas visų 
Tuckahoe lietuvių pas vieną

ukinįką vadinamą Brayn, isz 
lietuviszko Abraitis, jis gi yra 
saliunįku, bet gyvena atstu 
nū kitų triobų. Mitingas tūm 
buvo vaisingasjkad paliko ap 
sznekėta, kaip ant rytojaus 
atlikti velykinę spaviednę ir 
susitvėrė „Susivienyjimo“ kū
pa. Galima buvo tėmyti,
kaip lietuviai su dideliu
džiaugsmu raszėsi ir mokėjosi 
į „Susivienyjimą“, paskirdami 
virszinįkus savo naujos kūpos 
ir ketino tūs, ' kurie nebuvo 
ant mitingo pritraukti prie 
savo būrelio; tai regėdamas 
pamislijau: Dūk geriausis 
Dieve, kad visi Amerikos lie
tuviai susirisztų vienan dide
lio ryszin meilės ir sutikimo 
ir isz nyktų isz tarpo musų 
provos ir neapykanta, o užžy 
dėtų vienybė... Kokia tada 
pas mus atsirastų šyla! Tu
ckahoe nepaniekintina vietelė: 
tenai yra laužtu vės baltojo 
akmenio ar Ūlos, isz kurio dir
ba ant kapinių statomus pa
minklus. Pastebėtinas yra 
tas akmū: baltas kaip sniegas, 
kietas, bet gi dūdasi plaktu
kui aplyginti ir iszdirbti isz 
savęs visokius paveikslus ir 
ant galo deginamas Ugnimi 
persidirba ir yra geriausis kal
kis. Tos akmenio laužtu- 
vės kartais užima daug szim- 
tų žmonių ir gerūse metūse, 
man pasakojo, czionai esą lie
tuvių kaip biezių per spieczių 
Ant rytojaus aprūpinus dva 
siszkai lietuvius, nerodu buvo 
taip a gražiame ryte apleisti 
Tuckahoe‘S| o reikėjo, todėl 
nors turėjau blaivioms ryto 
akimis apžiūrėti szitą vietą. 
O tai Tuckahoe traukiasi ne 
žymiai tarp kalnelių aplink 
mažą ringūtą upelį, slėpda 
masis lapūse placziai iszsisza 
kojusių ir buiniais lapais kup 
sanezių medžių. Tėmiju lie
tuvių gyvenimus; czionai mu- 
siszkiai gyvena kaip geri Lie
tuvos kampinįkai: triobos vai- 
niai stovi viena nū kitos, ap
link' daržai, kuriūse žaliūja 
dygstanezios bulvės, komai ir
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auga ramiai jauni kopūstėliai, 
kitur kitokį daržo augalai, ar
ti triobų bujojanti vynūdinai, 
tolinus, visfctinyczįos, tę dau
gybė visztelių, o tę pa med žiais 
guli keletas riebių kiaulių. 
Vis tai lietu Visikai sžirdžlat 
daro nemažą džiaugsmą ir ra
mumą į czionai jau regianirt 
pradžia ant ukiszko gyveni
mo, dar keletas metų, o tie 
sziądien kampinįkai —- bus 
priderančiais sav farmeriais. 
Atradau dar viena lietuvį Sla- 
vitską, pas kurį yra daugybė 
isz Prūsų pargabentų lietu- 
viszkų maldaknįgių, nū kurio 
ir asz pirkau už $6, o jei tas 
vyras ir ežiai p jau k n įgeltų 
turėtų isztikro galėtų naudo
tis czionykszcziai lietuviai, 
szviesdamiesi isz lietuviszkų 
rasžtų. * Sudiev Tuckahoe, 
gyvenk savo paunksnyje bui 
nių “modelių, tegul tavo lau- 
k ūse žydi sav linksmiau ir pu
ri tankia žolelė lyg szienapju- 
tei, o asz sav važi ū j u ant Withe 
Plains (lietuviszkai balta py
nė), kur (Įauginusiai ir bui- 
niausiejie auga ant visos 
Amerikos tuliponai, bet man 
už vis labjaus rupi lietuviai, 
sakyta, ten būrelis gyvena lieA 
tuvių. Su lietuviu, Litvinas 
pravardė, įsėdę vagonan bė
gom Balton Pynėn. Pro lan
gus regima riebus laukai, bui- 
nūs daržai, žaliūjauti miszkai. 
T rein as bėga greitai, stoja 
tankiai, žmonės skubinai mai
nosi, o treinų czionai ant Hud
zono ir Harlemo Division ke
lio eina per apskritą dieną net 
43 vien asabiszkų į abi pusi, 
o tavorinių dar daugiaus; tik
tai didelis yra krutėjimas? 
Reikia žinoti, jog tas dedasi 
už į dolerio kelio nū New 
Yorko. Negalima suprasti,kiek 
czionai krutėjimo ir žmonių. 
Galima isz to mąstyti, kas per 
Amerika ir koks krutėjimas 
svieto paeziame New Yorke?! 
Kad žiuri į neiszpasakytas 
grožybes laukų, miszkų ir 
kvėpūji pavasario orą pripil
dytą kvapu žuolių, turi pasakys
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ti: Dievas amerikonams da
vė laitai gerą žemę, ir negali 
szirdis isz didelio džiaugsmo 
susiturėti, nepadėkavojus 
Augszcziausiamjam už jo ge
rybes. Stacija With Plains 
yra gražiausioje pakalnėje, te
nai atradome su Tuckahoe‘s 
draugu dvejus lietuvių namus 
tarp sodnų ir laukų. Bėda, 
kad lietuviai nesupranta gra
žumo szitos vietos, kuri nu
girdo žmogų geriaus neg vy
nas. Pirmame name gyvena 
kartais lyg 40 lietuvių — vy
rų, gaspadinauja vidutinio 
amžiaus lietuvis, Jasvainių pa
rapijos, visas apsitaukXvęsTr 
apdriskęs, bet tuszczeto-j tiktai 
tūm negerai, kad tie vyrai la
bai pigiai savo procę pralei
džia: ant kiekvienos pėdės 
esti prageriama po tris bacz- 
kas alaus ir geria lyg nebeno
rint; macziau, kaip volojosi 
panamėje krūva iszgertų bu
telių; tokiame padėjime jų 
yra ir lietuvystė ir dvasiszki 
reikalai; nieko sav nedarė isz 
to, kad jau kelintas nū daug 
metų nebėr netjuvęs velykinės 
spaviednės. Kita trioba bu
vo viduryje gražiausio sodno, 
tenai yra moterisszkė už gas- 
padinę lietuvinįkė priėmus 
katalikiszką tikėjimą, potam 
kaip numirus pirmam vyrui 
isztekėjo už kito lietuvio; o 
jos pirmas vyras, būdamas tik* 
ru lietuviu, priesz smertį pra- 
szė katalikiszko kunįgo ir 
spaviedojosi angliszkai kiek 
galėdamas; numirė isz ronos 
kojoje, turėdamas viltį milą- 
szirdystėje Dievo. Tegul Die
vas buvo milaszirdingas ant 
jo duszios, pirmas tas lietuvis 
czionai taip paliko palaidotas 
nil brolių. Rodijau tiems lie
tuviams, kad risztusi į „Susi- 
vienyjimo“ kūpą. Nežinau 
kaip padarys, turėjau skubiu- 
tiesi namon, o dar pasakojo, 
jog ten ir ten esą lietuviai, jei 
Dievas daleis, jieszkosiu pakol 
atrasiu.

kun. J. Žebris.

Susivien. reikaluose.
— Plgnwuth Pa. Dr. J. 

Stupnickis ir jo pati Micha
lina.

— Scranton, Pa. Szv. 
Stanislovo dr. Jūzas' Gilbaitis 
ir Motiejus Gilbaitis^

— Philadelphia, Pa. Szv. 
Antano draugystės 11 sąnarių 
užsimokėjo metinę, o nauji 
prisiraszė: Motiejus Szvernuc- 
kas ir Teofilius Dudas.

— Ansonia, Conn. „Susiv.“ 
kūpa: Jokūbas Segevyczius, 
Katrė Segevyczienė, Kazys 
Burkauckas, Andrius Taraila, 
Petras Adomavyczius, Anta
nas Karpavyežius, Vincas Ka- 
linauckas ir Laurius Stanaitis.

— Pittsburgh, Pa. Vytau
to dr. Kazys Kopturauckas, 
Petras Kasiulionis, Jonas Sau- 
rusaitis, Adomas Iczkauckas, 
Jonas Stankevy ežius, Kazys 
Simanavyczius, Jurgis Givis, 
Pranas Valavyežius ir Petras 
Kažuczionis.

— Boston Mass. Vytau
to draugystės Vincas Kaunas, 
Jonas Bakutis, Simas Geniu- 
nas, Ant. Macevyczius, Vin
cas Petkųnas, Pranas Macke- 
vyczius, Petras Stokis, Kazys 
Mackevyczius, Jonas Kaunas, 
Vincas Katilius, Ant. Sagu- 
tauckas, Jūzas Turauckas, 
Ant. Ažiukas, Vincas Gu- 
mauckas, Motiejus Mažiulai- 
tis, Aleks. Girdvainis, Kons
tantas Gedminas, Jonas Smil- 
gys, Jūzas Steponaitis, Petras 
Cheplikas, Jonas Zorys, Jur
gis Mažiulaitis, Kazys Protą- 
pas, Tarnas Volungevyežius, 
Adomas Gutauckas ir Jurgis 
Butkevyczius.
’•— Broad Brook, Conn. 

„Susiv.“ kūpos: Karolis Pa- 
ložgė, Vincas Klimas, Jūzas 
Montvila, Jurgis Pavasaris, 
B imas Goltuva, Ignas Butri
mas, Jurgis Vaitulionis, Zig
mas Klimas, Jūzas Liutkevy- 
ežius, Stasys Galvogis, An
drius Mažeika, Ignas Dvilec- 
kas, Liudvike Talmontas, 
Vincas Gilevyczius, Petras 

Koszieta, Jūzas Verszauckas^ 
Mateuszas Rugienius, Petras 
Kaszieta, Mikas Juszkelis, 
Ant. Motulevyczius, Ant. Ba- 
žinckas, Motiejus Poltinavy- 
czius, Ant. Poltinavyczius, 
Mikas Poltinavyczius, Jonas 
Aszevyczius, Ant. Venckųnas, 
Vincas Paložgė, Ant. Sabanis, 
Augustas Paložgė, Jūzas Jose- 
vilavyczius, Pranas Žemaitai
tis, Jūzas Aleksinas, Tamas 
Jorolevyczius ir Tarnas Cze- 
ponis.

Taiposgi turiu praneszti vi
siems „Susiv.“ sąnariams, jog 
pas knįgių J. Zlotorzinską, 
auksinių ženklelių nėra, o yra 
tikt sidabriniai ir dar kokie, 
kurie jau yra sulaikyti par
davinėti iki laikui perkraty
mo per „Susiv.“ komitetą ta
me dalyke. — Kurios „Susiv.“ 
draugystės bei kūpos nėra ga
vusios „Budas Senovės Lietu
vių Kalnėnų ir Žemaiczių“ te
gul atsiszaukia .pas knįgių, 
padūdami skaitlių sąnarių, 
dar negavusių minėtos knį- 
gos, o bus užgana padaryta, 
beje bus iszsiųstos knįgos.

Kun. A. Burba.
,, Sus iv A p i iez iden tas.

Delko visi bijo tapti 
Rusijos kareiviu?

Jau per keletą metų priesz 
szaukimą į kariumenę vaiki
nas, neturintis jokios ligos 
pradeda kankin tiesi baime, 
kad nepapultų į kariumenę. 
Vieni, nenorėdami į kariume
nę pakliūti, gadina sav svei
katą: rankas, kojas, akis ir t. 
t., rokūdami, kad vereziaus 
visą amžių raiszu būti, negu 
tapti kareiviu; kiti bėgdami 
nū karei vystės, atsižada ant 
visados savo tėvų, brolių, se
serų, giminių, draugų ir trau
kia į užrubežį, daugiausiai į 
Ameriką; turtingi pilia szim- 
tais, tukstaneziais pinįgus į 
kiszenius visokių geradarių ir 
czinovnįkų, idant sunue palik
tų „nepadūtas“. ' „Padūti“ 
nusiminę, lyg apsvaigę.isz bai

mės, „nepadūti“ kotik „nea 
svaigę“ isz džiaugsmo; džia 
giasi ne dieną, mėnesį, metu 
bet ir lyg grabui. Dėl ko 
taip visi bijosi tos Rusijos k 
reivystės? Kad bijosi 1 
maž daug ir žino, ko bijo 
Vienok rodosi, nebus nereik 
linga, kad asz, kaipo mat 
savo akimis, ir girdėjęs sa 
ausimis apsakysiu padėjin 
lietuvio, paimto į Rusijos k 
riumenę.

Tik spėjo „novobranca 
susirinkti į apygardas miesl 
Ii o, kaip jūs apstoja „dio 
kos“ ir pradeda su savo „f 
nais“ savotiszkai apseiti. K; 
r am „novobrancui“ nėra t 
met keleto rublių kiszeniuj 
Kiekvienas sziek tiek tu 
dėlto ir apgesina karsztą m 
lę savo „diadkos“ taip, k 
jis tik retkareziais tai vie 
„sūnų“ paglosto „kulaku 
žandą, tai kitą nykszcziu į ] 
nosę, idant „sūnūs“ akvaczii 
kratytų savo maszneles į 
besotiszką gerklę arba į k iii 
rą kiszenių. Atsiranda di 
sesnis isz „novobrancų“ ir * 
skundžia „diadką“ „nacz 
nįkui“, vienok retai paleng 
na padėjimą savo ir savo b 
lių; tankiausiai iszgirsta 
patį, ką gal szimtą kartų e 
dėjo ir nū „diadkės“: „Zi 
vibju! ti sukin sin!“ (dan 
iszmusziu, tu szunies vaika 
o „diadka už skundą da 
bjaus įduksta.

Negana, kad „diadkos“ ] 
dvi, tris dienas paspėjo i 
plėszti isz4 savo „sūnų“ po 1 
lėtą rub!^, jie patykoję m 
tyje, nevienam mieganezi 
ir likusias kapeikas isztraul 
nės berniukai, kelintą die 
kankinami ir gero pailsio 
gaudami, ant galo nebeisz 
ri ir giliai užmiega, nežiur 
kad ant smirdanezio ku 
smirdanezioje „kazernėje“ 
dvejata, trejatu apsivilkę, 1 
tai susispaudę, tarpe szii 
sav lygių guli. Pakank 
keletą dienų miesto apygard 
ir iszcziulpę isz „novobran
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didelę dalį jų graszio, nuvaro 
jūs „diadkos“ į paskirtų dalį 
kariumenėa ir atidūda nau
jiems iszalkusiems „diadkoms“ 
ir visokiems „gefreiteriams ir 
unteroficieriams“ ir dabar tai 
berniukai pasijunta tikrai 
peklos dugnyje. Jau per die
nų taip privaiko, prilaužo ir 
pridaužo vaikinus, kad jiems 
visus sąnarius gelia, tik ant 
kojų turisi, vienok tai vis nie
kai, sulyginus su tais kamavi- 
mais, su kuriais apstoja jūs 
jų nauji diadkos, arba taip 
vadinami „ucziteliai“ (moky
tojai), kada iszeina isz kazer 
nės oficieriai. Per szalį žiū
rint, m išlytu m, kad tai piktos 
dvasios užpūlė nekaltus vaiki
nus. Visus įvairius velnisz- 
kus prasimanymus ,,mokyto
jų“ apsakyti butų per ilgai, 
užminsiu tik tūs, kuriūs vaiki
nai kokius keturis, penkis mė
nesius beveik kiekvienų vaka
rų turi perneszti. O tai po 
poterių, nū asztuntos iki 10 
arba 11 valandos vakaro, ka 
da, pagal vyriausybės parėd- 
kų, visi turi ilsėtisi, mokyto 
jai stato arba tupdo savo sū
nūs į ratų ir vaiko iki tūmlai- 
kui, pakol tie putose, nebeat 
gaudami dvasios nū prisivary- 
mo, ir dulkių, ima griūti ant 
žemės. Iszgriuvo katras, mo
kytojas tū jam ant kubrio ir 
skaldydamas jam ausis, spar
dydamas jį- kojomis, sylijosi 
joti ant jo paskui dar szoki- 
ijėjanczius. Ant galo ir pa
tys mokytojai prisivarė, tai 
bedovydami vaikinus, tai be
traukdami baltakę už jų pi- 
pinįgus. Vaikinai visi szla- 
pi griūva ant szaltų sziaudi- 
nių, prisikloja ploszczium, ku
ris Rusijos kareiviui vienas 
tik ir tarnauja naktiniu užsi- 
dangalu ir, kuris dėlto jau per 
keletą žingsnių nosį kiekvieno 
nekareivio savo negeru dvoku 
į szalį suka, ir kalena danti
mis iki ketvirtos, penktos va
landos ryto, tai yra, pakol vėl 
jūs kelia,nės kazernė, kaip dar
žinė, szalta. Szeszias dienas

iszvargo, atėjo nedėlia. ’ Mo
kytojai veda savo mokytinius 
į miestų. Visiems szirdis kra
tosi isz džiaugsmo, nės tikisi 
atsikvėpti ant czysto oro, at
lankyti bažnyczįų ir ten padė- 
kavoti Augszcziausiamjam, 
kad išžiūrėjo kankinimus, ir 
papraszyti ant toliaus stipry
bės arba iszliūsavimo isz tų 
tikrų namų nevalios. Reto 
vienok neapgauna ta viltis: 
mokytajas nuveda vaikinus į 
miestų ir vietoje į bažnyczių, 
veda jūs į vieszbutį, isz ten pa
vakaryje, nusigėręs pats ir 
nugirdęs panevaliai savo mo
kytinius, veda jūs į da geres
nę vietų piktos dvasios, į na
mų paleistuvystės; ir ne vienas 
iki tam laikui nekaltas berne
lis, tampa paleistuviu, užsi- 
kreczia bjauriomis ligomis ir
kirmyja kaip ant duszios, taip 
ir kūno. Daug, žinoma nepa
klauso to savo szėtoniszko va
do, už tat atsimoka už tą ant 
rytojaus savo kailio likusiais 
skurgaliais. O kų gi valgo 
kankinami? Rusijos kareivis 
iki pietų negauna jokio viralo; 
jis turi būti kantantas dūna ir 
vandeniu. Senesniejie karei
viai turi jos užtektinai, bet 
„jauniejie“ ne kasdiena gau
na jų ir palaižyti: ,,nevalgę“ 
sako „diadkos, jie lengvesni 
ant mokslo“, norai teisingai 
butų: dauginus dūnos turėsi 
me pardūti. Isz pietų ir va
karienės ar nėra ko džiaugtis, 
nės tie eina per pusszimto 
rankų, prie kurių pirsztų vis 
maždaug prilimpa. Jei pri
dėsime da neperstojantį bel
dimų, szaukimų, keliones, ble- 
vizgas, tai ko szurpulis nepa
ims ir tik pamislijusį apie ka- 
reivystę. Turi būti nedormai 
kasmetą po keletą szimtų ir 
tnkstanczių pabėga tiesiai isz 
kariumenės, nežiūrint, jog pri
siekė tarnauti, nevienas szim- 
tas tyczia sugadina sav svei
katą, idant iszsitraukti isz tos 
prapulties,. nevienas szimtas, 
neberasdamas iszsigelbėjimo 
ir nebegalėdamas isjtup^ti,

i

Vienybe
sav galų pasidaro, pasikaria, 
nusiszauna, prisigirdo, nusi- 
midija ir t. t. Tai toksai pa
dėjimas lietuvio, pakliuvusio 
į Rusijos kariumenę (nors ir 
patiems ruskiems tas pats) 
pirmame mete. Nedaug ge 
restis padėjimas jo toliaus, jei 
jis ne tampa nors unteroficie- 
riu. Jei neužmirszime, kad 
tokiame padėjime užmusza 
jaunikaitis ketverius penke
rius metus gražiausios jaunys
tės, kad retas pargrįszta, ne
įgavęs kokios baisios, neiszgy- 
domos ligos, kad ir pargrįžęs 
didžiąją pusę amžiaus neturi 
liūsybės, kad kas viehu ket- 
vėrių, penkerių metų vėl po 
kelias sąnvaites l^iužo isznaujo 
jo jau sustingusius kaulus, 
kad visūmet turi būti pasitai
sęs apleisti viską ir stoti ant 
smerties, tai kiekvienas pasa
kysime, jog isztikro reikia 
baidytiesi Rusijos kareivystės, 
ir kad laimingas tas, kuris į 
ją nepakliuvo.

Kareivystę mes, gyvenau 
tiejie tėvynėje, atlikti turime; 
jei vienas palieka, tai jo vie
toje eina kitas: nės imasi vi
sūmet paskirtą skaitlių; vie 
nok gelbėti savę, rodosi, pave
lyta; dėlto ir gelbėkitės, kurs 
gali, tik suprantamas daigtas, 
negadindamas sav sveikatų 
arba kitu kokiu negeru budu. 
Labjausiai velycziau tiems pa
sirūpinti, idant nepakliūti į 
kariumenę, kurie nū mažų 
dienų gyvena (ant savo, valios, 
nepripratę prie sunkių darbų, 
prie prasto valgymo ir kitų 
spartijatiszko gyvenimo pusių, 
ir tiems, kurie mokinasi. Ne
paklausęs, atsimins gal mano 
persarga, bet bus jau per vėla.

O kada lietuvis tarnaus sa
vo tėvynei su džiaugsmu! ka
da žmonės iszmoks susivaldy
ti iszminczia ir teisybe, vietoje 
sylos ir peilių?

Vienas.

Patarles.
Balvai (pąpręk^s) ir vai^* 

denį sugražina.
Baimė su meile drauge ne- 

vaikszczioja.
Barzdai da neželiant senius 

mokini.
Bambėk it ubagas krūpas 

pabėręs.
Be karvės pasnykas, be 

arklio szventtv.
Bene sugaus vėžys zuikį.
Bepiga su gaurūtu pesztis, 

su iszmintingu bylotis.
Bepiga žvirbliui: nė kojų 

auti, nė burnos prausti, nė 
galvos szukūti, nė poterių kal
bėti, nė j ūdos putros srėbti, nė 
kiaulių ganyti.

Beprotį kaip neaprėdytūm, 
vis bus beprotis.

Bevelyju pirkti, nekaip 
praszyti.

Beria pamokslų, kaip žir
nius į sieną.

Bijos vieszkelio, kaip kur
mis. ' (

Blaivus tarp girtų yra, kaip 
žąsinas tarp kiaulių.

Blaszkosi it laumė po jaujų.
Blogas isz k niša, o geras su

taiso.
Boba isz ratų, ratams leng

vinus.
Būdams perdėti ni u, vienos 

pusės iszklausęs nesudyk. ,
Buk girtinas, bet nesigirk.
Buklus ir su( žąsinu moka 

arti.

Piknikas labai didelis.
Szv. Kazimiero lietuviszkrt drau

gystė New Yorke darys penktame- 
tinį piknįką subatoje, 14 Liepos 
Redgewood Koloseum Park Brook
lyn K. D. Užpraszome visus brolius 
ir seseris ant taip iszkilmingos zobo- 
vos. Tokio gražaus piknįko da nie
kados nebuvo, kokį szjmet užsiėmė
me padaryti. 9 adyną rytmetyje isz- 
važiftsime in Corpore per visų New 
Yorką su puikiausia muzyke, ba 24 
muzikantai taip garsiai pus ant viso
kių triubų ir triubelią, kad net Now 
Yorko murai drebės; paskui tokiu 
gi parėdku trauksime per visų 
VVillamsburgą į minėtą sodą (parką).

Neužinirszkite tą matyti |
Ir seneliams apsakyti, 
Ba niekados negirdėta 
Ir ant svieto neregėta.
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Maskoliai regėdami, jog nebus doros iszleido 
siuntinius pas Keistutį pakajaus Ligodami, kuriūs jisai’ pri
ėmęs tokį sandarą padarė: „d. kuningaiksztis Lietuvos įeis su 
savo didūmene į Maskvą ne kaip bendras, bet kaipo pergalė
tojas ir savo ragotine sieną Kremliaus įsmeigtus, rubežiumi 
tarp Lietuvių ir Maskolių bus Možaisko pilė ir upė Ugra, 
kareiviams Lietuvių ir Žemaiczių algą, o didumėnei jų karės 
kasztus d. Maskolių kuningaiksztis atkraus, karė tarp abiejų 
liausis, siuntiniai ir prekiotojai abiejų visur galės keliauti be 
trukliaus, kuningaiksztis Mikolas grąžįs vis apent Dimitrijui, 
ką jis, trejoms paliauboms esant, buvo jam užėmęs ir savo 
urėdus namon parvadįs; jei jie neklausytų jo, Dimitrij gal jūs 
su ginklu tremti ir pats sav teisybę padaryti ir tame daigte 
Keistutis ir Olgerdas negali kisztis dėl gero savo genties. Jei 
.siuntiniai, kurifts d. Maskolių kuningaiksztis į Ordą pas kaną 
Tau torių Mikolą skųsti, kas tame daigte nutiks pagal Dievo 
ir kano vales bus. Olgerdas negalės jo, Dimirijo, kaltinti, Mi
kolas ne kaip nesmeigsės į didęją Maskolių kuningaiksztystę, 
kuriūdu tarp vienas antro turi sandarauti per siuntinius; ku
riame sandare pasiraszęs mitroplita su bajorais ir didūmene 
prisiekė jį iszpildyti, o Keistutis tą paczią dieną įėjęs į Mask
vą ragotinę į sieną Kremliaus iszsmėgino ir, įėjęs į bažnyczią 
su savo didūmene, d. kuningaiksztį Dimitrijį pasveikino ir 
velykaicziu dūdamas jiems margą kiauszį sakė: „mynk, viesz- 
patie, katras tarp mudviejų ankstesniai kariauti ketėjo”.-' Į 
pratimas yra pas Maskolius ant Velykų bucziūlis, kiauszus 
dažytus viervąs kitam dildant. Nebegalėjo Lietuviai toles- 
niai su Maskoliais nei bekaulytis, nei bekariauti: kaipogi su
kilo naujos karės kitose szalyse, kurių raminti reikėjo tenai 
eiti.

Kazimieras, Lenkų karalius, regėdamas Lietuvius ir Že- 
maiczius jau su kryžeiviais, jau su Maskoliais tūįtimpos ka
rėse žunant, paketo vėl Rausvūsius Gudus \jolinijoje bei Po- 
dalijų Lietuviams užimti. Dariu Kazimieras karalius Liu
bartą, brolį Olgerdo, urėdą Volinijos ir Padaliju isztrėmęs, 
Aleksandrą Karjotą, jo brolį, į jo vietą urėdu perdėjo ir vi
saip rūpinosi, kaip galėtų tūs krasztus pasavinti. Karjotas, 
Kazimiero urėdas buvo į Krokavą iszkeliavęs dėl ūkės reika
lų, jam neesant rėdė Vladimiero pile Petras Turski, Lenkų 
žemlionis, kursai, noris turėdamas pilėje gana mitalo ir galė- 

y damas ilgai gintis, vienok lyg pasirodžius Liubarto karei
viams ties pile, lyg pasidavė. Liubartas, įėjęs į Vladimiero 
pilę ir įgyjęs apent valdžią visos Volinijos ir Padaliju be mu- 
szos, senąją medinę pilę aptvėrė ir apkasė bei stiprią įgulę į- 
dėjo, o naująją, kurią buvo Kazimieras per 2 metu pastrunyjęs, 
isz pamatų iszardė. Padarius Lietuviams paliaubas su kry- 

i žeiviais, atėjo ir kiti Lietuvių pulkai jo szelpti, sūkuriais 
Liubartas susinėręs traukė į Lenkus ir tenai ėrytis Liublino 
ir Sandomiįiaus baisiai buisesniai nusiaubė, visusenajį kliosz- 
torių su bažnyczia szv. Kryžiaus ant Plikųjų Kalnų(Lysa Gd 
ra), garsią'savo szventenybėmis, iszdrevėjo, ką tenai užėjo 
szvėnto . ar ukiszko vis plėszė, ko neveikė kardu, tą ugnia 
gaiszino. Jau grįžo Lietuviai namon su nepasiekiamu gro
biu, kad tūmi tarpu kelyje keista notis rados. Vežimas, ku- 

irame buvo aukso ogonas su skylia kryžiaus szvento, ant ku 
rio buvo Iszgąnytojas szį svietą atpirkęs, atvažiavus ant Lit 
tu vos rubežių apsistojo taip, jog, prikinkius daugiau arki ii 
negalėjo isz vietos bepajudinti. Nusiminę Lietuvių karve 
džiai teiravos savo kunįgo, kas per notis nutiko? Vaidelis 
atbylojo: ,,negalės kitaip Dievų numaldyti, kaip tiktai reiki 
tą ogoną su szventybe į tą vietą atidėti, isz kurios jis buv 
paimtas”. Karvedžiai Lietuvių tūjau paskyrė vieną kalii 
žemlionį Lenkų, Choralą vadinomą, kuriam įdavė aukso ogi 
ną namon gabenti, kuriam tū nū abazo paėjus, tojau vežimu 
pradėjo lengvai ritėti ir stebuklas pragaiszo, vienok Lietuvi: 
likusįjį grobį laimingai namon pergabeno.

Kitoje pusėje Keistutis lygia dalia kariavo su Mozūra 
nū tokio lycziaus. Minavojau virsziau Zemovitą, jų kunir 
gaiksztį, atidavus ar isznamojus Lietuviams pilę Visną, Moži 
rijos parubežyje, kaipo raktą į kryžeivių krasztą, dabar 
movitas, ^masintas nū kryžeivių ir nū savo kuningų, parda\ 
minavotą pilę kryžeivių mistrui už 40,000 tukstanezių auks 
nų, kursai gerindamos pasiėmę dar jam taikinėti kariauja) 
su Lenkais mirus jų karaliui Kazimierui. Bet Lietuviai, ti 
rėdami tą pilę už visustiprujį mūrą savo ūkės toje pusėje, r 
kaip nenorėjo jos beatidūti, užvis dar girdėdami, jog praėjusia 
kryžeivių terionės Lietuvoje ir Zeinaicziūse tykos daugis 
įkalbėjimu Mozūrų vyskupų, kaip ketėjimų paežių kryže 
vių. Dariu Keistutis daliai Lietuvių kariaunos su Le 
kais kariaujant, su antra dalia pats tūmi paežiu laiku n **•) • • • siaubęs visą Mozuriją, varu įsilaužė į Pultuską, paezią jų b 
veinę, vietųvę sudegino, o pilę su žeme sulygino, sugriejęs ai 
galo tenai nepasiekiamas gėrybeš laimingai namon pargaben

Bet to dar Lietuviams ii‘*Žemaieziams nekako, mirus K 
zimierui, Lenkų karaliui, apėmė jų ūkės valdžią jo motir 
Elzbieta, karalienė Vengrų. Nu, rodės Lietuviams visuger 
sis pragumas savo nelaimas Lenkams atmiyijdi ir jūs sudrau 
ti: kaipogi numanė tą ir patys Lenkai, jog Lietuviai nieki 
darni rėdą motriszkos ims Lenkus kariauti, bet karaliei 
pbrsergama nū savo tėvūnų apie ateinantį pavojų, džiaugd 
masi atsakė: „Lygjos sunui gyvūjant veltu krūpavo Lenk 
neprietalių, nutrenks jūs patsai garsas jos galybės ir iszki 
kardai nevįen iszrankos varvarų, bet ir kitų neprietelii] 
Tūm tarpu Lietuviai sukėlė kariai vi us Lietuvių ir Zemaiczi 
ir Gudų, paeziudu kuningaikszcziu Keistutis ir Olgerdas 
karvedžiais Jagaila, Vytautu/ Liubartu ir Narmontu, turi 
stipią kariauną, įgulo staigu Spalio mėnesyje į apygardas Li 
blino ir paskiedę tenai savo kariauną į rimtas virtynes, kuri 
srytisLiublino, Sandomiriaus ir Padguros ir didį barą Krak 
vos, trumpai sakant visą krasztą tarp upių Sano ir Išloš, vie 
trukiu su neapraszoma greitybe nusiaubė ir vos į murus į 
ežios K raku vos beatsirėmė. Retas tarp Lenkų bepaskubč 
pilėse užsirakinti ar į antrą pus Išloš iszsikraustyti, nės v 
ar namūse nugalūti, ar sprunkantis nutverti. Neapraszom 
tenai Lietuviai žalas iszdarė: kaipogi per 10 nedėlių drevi’ 
bažnyczias, ardė ramus, kliosztorius, alkus, ko neveikė kare 
tą ugnia gaiszino, gyventojus vienus kirto, kitus vergė, bra 
dingus javus, turtingus kaimus įbingę Lietuviai ir Zemaicz 
į rustus tyrus apvertė; kad tūm tarpu Elzbieta, Lenkų kai 
lienė, potaudama ir lepindamos rūmų linksmybėse, žlugo g< 
lumūse ir vos girdėjo aieziojimus savo ūkės toje verkann 
dienoje. (Toliaus bus).
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Užsimokėjo už „W”
Kun. Masz.otas Breeland ll,oo‘
A. Danisevyczia MahanoyCity „1,00
J. Pacevyczia Plymouth ,, 1 ,oo
V. Jancevyczia ,, „ „1,00
K. Vasiliauckas Minersville „1,00
A. Brusokas ,, „ „1,00
K. Jusz.ka Chicago „1,00
J. Kareivis Edwrrdrdalle „ 1 ,oo
J. Ratilynaitis Scranton „1,00
P. Jurksza Wilkes-Barre „1,00
A. Dubauckas Mahanoy Plane „1,00
M. Nagaitis Chicago „0,50
J. Nausad ,, „ „1,00
J. Nekras Mahanoy City „1,00
M. Domijonaitis Morris „1,00
V. Dzidolikas Plymouth „0,75
J. Keravyczius Shenandoah „1,00
M. Stamukynas Edwardsville „1,00
L. Gibas Plymouth „0,50
J. Plytnįkas ,, „ „1 ,oo
F. Burkautskis Southampton „1,00
J. Shvežus Brighton „1,00
M. Aidukas Detroit „1,00
J. Dvilis Plymouth „0,50
J. P. Cranauski P>xįuonock ,,1,00
J. Kunca Shoft „1,00
V. Janczaitis Priceburgh „1,00
Janulevyczia Hazleton „1,00
G. Vydugiris E. Chicago „1,00

OMlio ii? laitai
“vienybe lietuvniku n •

J. Karaszka Ashley ♦ 1,00
A. Zamutis Scranton „1,00
K. Peža Suffield „1,00
M. Brazas S. Boston „1,00
F. Baublis Peely „1,00
A. Matulaitis Pittsburgh „1,00
V. Mockaitis St Nicholas^/ „2,00

Llslwiszta Datas1
Tik ką atvažiavo isz Lietuvos ti

krai lietuviszkas didelio mokslo 
daktaras p. J. M. Stupnickis ir ati
darė dabartės savo ofisą Plymouth, 
Pa., 28 Cherry str. Todėlgi, jei kas 
isz musų .brolių arba seserų serga 
arba apsirgtų, linkiame atsilankyti 
pas savo tautietį p. Dr. Stupnickį, 
kuris jums suteiks visokias rodąs 
gra/.ioje lietuviszkoje kalboje. Ofi
sas jo atidarytas kasdien nū 9 ryto 
iki 3 popiet.

Kurie norės rodąs gauti per laisz- 
kus nu p. Dr. Stupnickio, tegul siun- 
czia gromatas į „Vienybės“ Redak
ciją.

Kningos
pargabentos isz užmarės:

Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Maldų knįgos,

Aukso Altorius, arba Szaltinla danglszkn skar- 
bn 2.00 iki 3 00.

Garbe Dlewuj ant auksztybės „ „ ,, $1.50. 
Baisas Balandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kantlczkos ,, 75c.
150 Psalm u Dowldo karaliaus ant 

paveikslo kantlczkų 75c.
Gyvenimas Vleazpatles Jėzaus Kristaus, ~5c. 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 15c. 
Istorija seno įstatymo „ ,, ,, 25c.
Gyvenimas Marijos | „ „ 20c.
Menuo Szwencziausios Marijos Panos 30c.
Sopulej Motynos Diewo ,, ,, 20c.
Evangelijos supuikels apdarais 1.00c.
Gywenimaj 8zwentnju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis ui kožną dal| po „ „ „ 65c.
Gyvenimas szv. Benedikto Labro „ 10c.
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 40c. 
fstoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos. 
istorija Lietuvos „ „ ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Aplinkrasztis kun. Petravyczians j Vilniaus

Balius! Balius!
vfel Pittston‘e, Pa., bus didelis ba
lius daromas szv. Kazimiero drau
gystės ant „Armory Hali“, 4 dieną 
Liepos [July] per dieną ir naktį 
grajis muzykė, kad net viskas skam
bės, liętuviszkus szokius, todėlgi 
broliai ir seserys nesutingkite nu 
szilumos, bet visi kunodailiausiai 
apsirėdę ateikite ir pasilinksminkite, 
gražiai prdszome. Tikietas 50 c.

Online!
bus laikomas szv. Pėtro ir Povylo 
draugystės 3 d. Liepos [July] ant 
salės M. Paciukonio, Milutie, Pa. 
Prasidės ant 7-nių vakare ir trauksis 
iki 6 ryto. Yra meilingai užpra- 
szomi broliai ir seserys netik t vieti
niai, bet ir isz apylinkių. Muzykė 
grajis puikius liėtuviszkus szokuis.

Tikietas 25 c.

džlakonystės kuningus 1870 m. ,, 5c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knįgutė kurioje apraezyta 
visi musų prietikiai su lenkais nu pat

krikszto Lietuvos 5c.
Žiponas bei žlponė „ „ 40c
Žirgas ir vaikas ,, „ 20c.
Vytautas didis Lietuvos kun|gaiksztis 30c. 
Apie senovės Lietuvos pilis „ 10c.

„Auszra" keturių metų pulki&se apdar&se
po $1.25 kninga, visas perkant 4.00c.

Knįgos poetiszkos.
Senkaus Jurgis „ ,, 15c.
Vitoliorauda, pulkjus poematas Isz

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knjgos 1.25c.
D&nelaiczio pavasario linksmybės 10c.
Konradas Valenrodas — — 10c.
Tėvynlszkos giesmės — — 5c.
J dkaunos dainos „ „ 5c.
Naujos dainos' ,, „ 10c.
Birutės dainos ,, „ 10c.
Tėvynainių giesmės „ ,, 40c.
Pirmutinis degtinės varytojas puiki komedija 5c.
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose,

paraszyta Aleksandro Gužuczio, 15c.
Apysakos.

Palangos Juze, linksmi skaitymai ,, 20c.
Kas teisybė tai nemelas puikios apysakėlės 

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

paraszyta patrljotiszkoje dvasėje pagal
vengriszką pono A. isz B. autoriaus
knjgutė* „Kas teisybė tai ne melas 15c.

Pasaka ape Bzaltabuzius (juklnga) 5.
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 20c.

(Mužikėlis „ „ „ 15c.
Valkų knlngelė tt „ 15c«

Moksliszki rankvediiai ir • • 
kitokios knįgos 

Lietuviszka Gramatika paraszyta 
kun|go Mikolo Miežinio

Ufteystanawlk ant to geraj ,, ,, 50 et.
W i tas Ir Korynna historije isz lajko persekiojimo 

Bažnyczlos 8. per Deoklectjana 95 et.

50c.
30c.
25c.

Abėcėla ,, ,.
Kninga dėl iszsimokinimo rokundų 
Kninga dėl iszsimokinimo vlsasvietlnėa kalbos 15c 
Apie buwimą Diewo j ,, „
Grleszninkas priverstas inetavotls 
Pamokslai apie trusą 
Talmudas ir musų žydai 
Szkala su kalba „ 
Prieszauszris „
Kaip (gyti pinigus ir turtą 
Girtybė 5
Genių dėdė, graži pasakutė kur Iszrodyta,

o

i

5c. 
15c.
5c. 

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

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

Amerikoje 20c., dėl perkupczlų po 10c.
Kalendorius ant 1880 m. 25c. ir ant 1890 m. 10c.

Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvencių ir dl 
džtosios nedėlios, 50c.
Tiesos Žodžei, 35c.
Piliotea arba kelias j maldingą gyvenimą 50c. 
Pokilis Hzventųjų „ „ ,, 15c.
Iszguldlmas metiniu szwencziu 

labai naudinga kningelė 10c.
Mokelae Rymo kataliku „ $• 40c.
Km yra griekaet ,, II 15C.
Nekaltybė ,, II 20c.
Vartai dangaus „ >1 15c.
Pekla, arba amžinas pragaras 75c.
Arielka yra ntidai; eu iliustracijomis 30c.
Garsas apie bajsyben Diewo audo 25c.
Raktas | dangų ,, II 15c.
Didžioji nedėlia „ II * 5c.
Kaip Sumeniją nuspakaj|ti II 15c.
Vadovas |dangų . 1 „ II 40c.
PrisigatavojimM ant emerczlo II 40c.
Draugija dėl duazlų 1, II 5C.
Lletuvlszkos miszlos j,, • 1 10c.

Visokį Abrozėliai su maldelėmis po 5centus. 
o

KISTIISTG-OS
LOCNOS SPAUSTUVES.

Lietuvos Istorija, nd seniausių gadynių Iki 
Gediminui I). L. K., paraszyta 1850 m., 
Slinano Daukanto. Kninga pirma,

gaunama už 1,50c* • 
Budas Senovės Lietu vių Kalnėnų Ir Zemalczių 
paraižytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczlos, „ 1,00.
Kuropos Istorija su žiatnlaplais „ 50 et
Lletuvlszkos Dainos Isz visur surinktos 200c.
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczių Motiejus Valanczlatiskas, 25 et. 
Ponas Bartkus, paraszė kun A. Burba, 20 et. 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 1,00 et.
Apieka Diewo ,, ,, ,, ,, $1,00.
Aukso Verezis, labai puiki drama ,y 20 et. 
Boleslawas arba antra dalis Genowefos 30 et.
Du pujkns apraszymaj apie nedorybę 

žydo Ir piktą augynlmą wajku $1,00.
Eglė, žalczlų karalienė Ir Iszgrtovimas Kauno 

pilies 1362 m., du pulkus dramatal 
paraižyti Aleksandro Gužuczlo, 25c.

Historije gražios Katrukos ir jos visokį 
n „ „ atsitikimai 10c.

Historije apie gražų MageĮpną, dukterį karaliaus 
isz Neapolio ir apie Petrą kareivi 40c.

Historije isz laiko Francuzkos
„ „ vainos Afrikoj’ 30c.

Isz po budelio kalavijo ir Kajimas, dvi puikios 
apysakos, ant lletuviszko perdėjo V. 8tag. 50c.
Istorija Septynių Mokintojų

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

Unijotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Konstitucija dėl darbln|kų — 10c.
Namelis pusteln|ko — — 75c.
Nedorybes Kytno Ciesorių, historije isz lajko

„ ,, ponawojimo Nerono 80 et.
Pujkus apraszymaj tikru atsytikimu isz

,, ,, c zee u wajnos 1863 metu 40 et.
Prawadnlkas angeiskos kalbos neabdar. $1,00 

„ „ „ abdarytas $1,25.
Pujkus apraszymas apie Lietuvą „ $l,oo. 
Klnalda Kinaldinas ,, ,, ,, $1,50 et.
Senowee apraszymas apie Duktery

,, ,, ' Pilypo Karejwio ,50 et.
Sumyezymas arba bajme tūry dydeles akis 
Pykra tejsybe isz Suwalku gubernijos 15 et. 
Szwlosr. Diewo ,, „ „ „ 65 et.
Tltkus Persų Karalius, „ tt % et.

Lenkiszkos kningos
maldų pargabentos isz užmaris.

VVestchnienie duszy pobožnej, zblėr nabožeėstw 
i pleėni z przydaniein Drogi krzyžowej, Gorzklch 
žali i psalmėw „ ,, ,, „ „ 1,50c.

Zloty Oltarz czyli zblėr nabožeėstw dla chrzeė-
clan i katollkėw „ ,, ,, „ ,. 1,30 c.

Oltarzyk czyli zblėr nabožeAstwa dla mlodzležy 
katollckiej „ „ „ ,, „ „ 70 c.

Wyborek nabožeėstwa dla mlodzležy katollckiej 
50 c.

Maly zloty oltarzyk dla pobožnycb dzieci ka- 
tollcklęh ,, ,, ,, ,, 45 cent.

ISTORIJA Katalikų Ba/.nyczioą 
gaunama yra pas Rev. A. Bifrrba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztflja^ lloo.

PIRMUTINE
UŽEIGA
dėl lietuvininkų pas

SILVESTRĄ PAUKSZTĮ
Edwardsville, Pa.

Arielką visokiu, alaus gar
daus, vyno cigkrų ir t. t.

Ateik broli pamatyti, 
Ir to visko pabandyti.

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

1111S Joną Žukaucką

LIETUVISZKAS
Saliunas

Juzo Miliaucko^
Szaltas alus, skanus gėrymai, gar

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

Jūzas Miliauckas,
MAUANOr CITY.
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