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Plgtaii, PijUtoima,
Musų korespondentas, den- 

gafitisi savo vardą po skaitliu- 
mi 44, N 32 „Vien.“ raszo, kad

pradžioje szio mėnesio bus per • 
žiuriama plova Kražių kalti- 
nįkų (!) ir, kad ant tos provos 
pribus isz Petropilės garsus 
advokatai ir isz teisybės mei
lės rupinsės nelaimingus kra
žieczius priesz maskoliszką 
valdžią iszteisinti. Tie kra- 
žieczių užtarytojai nieko ne
norią imti už tą geradėjystę, 
apart 300 rublių, kurių parei
kalavę už kelionę ir dėl prami
timo. ’ Isž szalies žiūrint, isz-*" 
ties reikėtų pasidžiaugti, kad 
jau ir tarp maskolių randasi 
musų brolių užtarytojai. Bet 
paveizėjus į tai areziau, mato
me, kad tenai netik nėra jo
kios isz maskolių pusės gera- 
dėjystės, bet aiszkus musų

irimas (reikia nusistebėti ir, 
kaip korespondentas negalėjo 
tai patėmyti, arti gyvenda
mas), nės kiekviena svar
besnė kriminaliszka provą,
idant ją geriau pažinti ir tei
singiau nuspręsti, yra perkra- 
toma isz dviejų pusių. Ir 
taip, paimkime, jeigu žmog- 
žudis yra pastatytas ant sūdo, 
idant jį pagal nusidėjimo di
dybę nubausti, vieni teisda
mi arba advokatai jį skun 
džia, iszrodynėdami kaip 
didelius persižengimus jis pa
darė, kiti-gi advokatai, per
klausė skundą, ima davedžioti, 
kai tas niekadėjas, nors ir už- 
muszė žmogų, bet jį prie to 
vertė tokios ir tokios aplinky- 

apsigėręs, kada tą piktadėjys- 
tę papildė ir t. t.. Žodžiu, kiti 
advokatai užtaria tą žmogžu
dį ir, privesdami įvairias 
priežastis bei aplinkybes, rū
pinasi, jeigu nevisai jį isztei- 
sinti, tai bent nubaudimą su
mažinti. Slidžios-gi, iszklausę 
abi pusi, t. y. skundanczią ir 
teisinanczią, iszdūda aąt kal

tinįko isztarmę arba dekretą. 
Nors kriminaliszkas prasikal
tėlis ir nenorėtų isz savo pusės 
turėti apginėjo, bet valdžia 

- dūda jį, neveizėdama ant kal
tinį ko pasiprieezinimo, nės to 
kis būdas kriminaliszkų provų 
perkratymo.

Kražių skerdynę maskoliai 
skaito už baisų kriminaliszką 
persižengimą, todėl ir nėra jo
kio nusistebėjimo, jeigu ant 
perkratymo tos provos bus 
(arba jau gal buvo) keturi isz 
Petropilės advokatai, kurie 
dykai gins ant sūdo nelaimin
gus kražieczius. Jie atvažia
vo, galima sakyti, ne isz mei
lės teisybės bei pasigailėjimo 
musų brolių, bet jog jiems 
maskoliszka valdžia buvo taip 
liepus ir, jie butų atvaževę, 
nors jiems nei skatiko žemai- 
ežiai nebūtų davę. , Žinia, 
musų žmonės, iszgirdę apie 
tokius garsius geradėj ingus 
advokatus, pradžiugo ir ne 
vienas, gal, pagirė carą ir tų 
advokatų pasiszventimą dėl 
gelbėjimo nelaimingųjų p ro
lių. Žinoma, negalima pirm 
laiko užginczyti, kad tie mas
koliai advokatai neturėtų pa
sigailėjimo dėl mus brolių ir 
nenorėtu isz szirdies jų ginti, 
bet tai, kad jie atvaževo tik 
pildydami savo priderystę ir, 
kad neturėjo tiesos nū mus 
tautieczių reikalauti užmokės-

jeigu lietuviai davė jiems 300 
rub., tai mažu sužadins jie tū- 
se advokatėse dar didesnę tei
sybės meilę ir pasigailėjimą 
ant nekaltai kankinamų tau- 

Jū toliau, jū platesnės ir 
aiszkesnės žinios daeina apie 

Iki sziol 
maskoliai 
ir seseris

buvo raszyta, kad 
žudė musų brolius i 
žvėriszkiausiu bud u, bet aukų 
vardai nebuvo padūti; todėl 
gal da tūli abejoje apie mas
kolių bjaurybę, dasileistą ant 
musų nekaltų tautieczių. 
Dabar pasinaudodami isz vie-

tinių daueszimų irsvetimtau- Kražių miestelio, tapo iszgė- 
tiszkų laikraszczių pad ūd am i dintos per kelis kazokus; Be- 
suraszą tūlų nelaimingųjų nigna Žolpiutė, isz Jurkaiczių 
tautieczių dėl visų žinios. Dvi

ronika), kurios prie klioszto- 
riaus bažnyczios poteriauda- 
mos liubijo aukas nū žmonių 
reikti, tapo laike pjovynės 
taip sužeistos, kad an try tojaus 
numirė. Taipogi dvi mote- 
riszkės Janovskienė ir Szar- 
nevskienė, isz Galinu kaimo, 
isz sužeidimų antroje dienoje 
persiskyrė su szia pašau 1 e. O 
moteriszkė Jarolienė, Saima- 
jerių sodžiaus, pasimirė po 
kelių dienų isz sudaužymų. O 
isz tų, kurie buvo nagaikomis 
lupti yra žiiiomi szie: Jūzas 
Jezielskis gavo 45 nagaikų, 
Jonas Margevyczius 45, Ignas 
Belskis 40, Jonas Poplavskis 
40, Keterovskis, 70 metų se
nis, 25, Liudvikas Samulakas, 
14 metų vaikinas, 25, Ueba- 
vyczius 30, Boleslavas Radžia- 
las 40, Norbertas Vladika 40,

nas Budraitis 30, Rimkus 40, 
Jonas Sailinks 20, Robertas 
Andruszkevyczia 35, Žulavas 
40, ir Prancė Borbakas 45. 
Kazokai su policeiskiais, kiek 
dabar žinoma, szias moterisz- 
kės ir merginas iszgėdino: 
Jūzėpata Kedaikiutė, isz Pa 
pionių, 18 metų mergina, buvo 
gėdinta per visų naktį deszim- 
ties kazokų, Ona Petkevy- 
czienė, naszlė, gyvenanti prie 
kliosztoriaus, buvo gėdinta 
keturių kazokų, Urszulė Ka- 
tovskiutė iszgėdinta keturių 
kazokų, Emilija Lukoszienė 
serganti ir 60 metų turinti 
moteriszkė, per szeszis kazo
kus iszgėdinta, po kelių dienų 
mirė, Peliksą Andžejevskiutė, 
12 mergina, tapo iszgėdinta 
pęr asztūnjs kazokus. Mari
jona Nor.kaicziukė, Jūzepa 
Klimavy^ziutė, Ona Barszov- 
niutė ir Barbora Vadeikienė, 
visos isz sodžiaus Papionių, 
tapo iszgėdintos per policijos 
urėdinįkus; Anielija Orvido- 
vicnė ir kurpio pati Lange isz

sodžiaus ir Anielija Szibrov- 
niutė buvo gėdintos kelių ka
zokų ir urėdinįkų. Paskiau, 
kada dažinosime, bus padūti 
vardai, pravardės, amžius, lū- 
ma ir gyvenimo vietos visų 
tų, kurie tapo užmuszti, su
žeisti, plakti, į kalinį pasodin
ti ir t. t. O taipgi ir
moteriszkujų, ant kurių mas
koliai—žvėrys dasileido bjau
riausių piktybių. Surasza 
nelaimingųjų neatbūtinai rei
kalinga yra taipgi ir dėl už
baigimo broszuros.

Isz Lietuvos.
— Vilnius. Vilniaus ge- 

neral-gubernatorius Orževskis 
13 Liepos atleistas po urliopu 
isz Vilniaus iszvažiavo (Kraj).

— Vileikoje, Vilniaus rė- 

t

tu ros dirbtuvės po vardu 
f,Marty na“ subankrutavojo. 
Draugystės užrundyjimas 
szaukia visus akcijonierius ant 
nūlaczio susirinkimo ant 13 d. 
Rugpjuezio dėl naujo kapito- 
lo sudėjimo arba viso reikalo 
užbaigimo. (Vilenskyi Vest- 

G

Pagyrimo

nik).
— Keidainiai, Kauno pa- _ 

vieto. Pirm mėnesio buvo 
ežia arklių paroda. Nagra-k 
das gavo szitos žmogystės: p. 
Antanas Gružauskis už dri
gantą „Argeną“ gavo sidabri
nį medalį, grovas Totlebenas 
ir p. Marcijanauskis bronzi
nius medalius.
1 aiszkus gavo: 
giavyczia, Keblicas ir grovas 
Totlebenas. Apart to 26 ūki- 
nįkai gavo pinįgų nagrados, 
isz viso ant 300 rublių. Sziu- 
metinė paroda buvo daug 
prastesnė, negu pernai. (Kraj)

— Aszmenai, Vilniaus rė- 
dyboje. Iki sziol durpės 
(torf) dėl kurianimo tame 
kraszte nebuvo vartojamas. 
Paskutiniame vienok laike at
sirado ežia viens vokietis, ku-



b

Vienybe
— Elrogaloje, Kauno pa

viete, yra dabar szviežus dak
taras Bachas Szliupas, kuris 
neseniai mokslus pabaigė ir 
czia apsigyveno.
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— Į Titav lenus, Resiainių 
paviete, susivažiavo dėl vasa
rinio pagyvenimo labjausiai 
žydai. Yra tai labai sveika

ris isz užrubežio gavo tam tik
rus žmones ir maszinas ir pra
dėjo placziai kasti ir džiuvinti 
durpes dėl pardavimo. (Kraj).

Po nekurias Lietuvos vietas, 
kaipo tai Žemaiczitise seniai 
durpes vartoja, su kuriomis 
netiktai jaujas, bet ir peczius 
triobose kuriana, valgį verda 
ir dtiną kepa. Bet kur dur
pes kuriano ttijaus gali pagal i vieta, ažerai dėl pasimaudymo 
smarvę pajusti. Ant jų vir- ir dideli szilai dėT vaikszczio- 
tas valgis, ar kepta dtina vis jimo. Pergyvenimas labai 
durpių smarve atsidtida. Jos pigus. Ažeras Bridvaiszis ne
degant lyg anglis arba kelmai ra taip pamaezlyvas, bet Gi- 
trandyja pecziuje bedegda- lukas taip turi stiprų vandenį, 
mos. Bet tai yra karszta kad kas ten pirmą kartą isz- 
ugnakurė, prie kurios dėl pra- simaudo iszrodo lyg dilginė 
kuru tiktai reikia malkas var- mis nupraustas', darosi silpnu 
toti. ir galvą skauda. - Yra tai gi-

----------  lūs ir žuvingas ažeras, bet žve-
Kunįgas Beresnevyczia Ku- jai rugoja, kad ten jų tinklai 

javsko — Kaliskos vyskupys- kliūva už kasžinkokių pavan- 
tės vyskupas Lenkijoje, gavo deninių kelmų ir mietų, dras- 
iszleidimą ant 6 nedėlių pas kant tinklus. Aplinkui į tą 
savo gi^inaiezius į Kauno rė- ažerą įptila labai daug szalti- 
dybą ir ant mėnesio į užrube- nių, turinezių vandenį su gel- 
žį. (Kraj). žiniais rūdynais. To ažero

— Blinstrubiszkiuse, Vi- dugnas yra vopninis ir kaip 
dūktas parapijoje, Resiainių vandti susidrumszczia, darosi 
paviete gyvena turtingas po- baltas. Yra dar ežia du aže- 
nas ir szlovės miravas sudžia ru Apuszuks ir Gausztvinas. 
Kazimieras Janczauskis. Ant kelio Titavėnų ir Kel- 
Tam netiezankoje važitijant mių tarpe, per mylią nti Titą- 
arkliai pasibaidę nesztį pradė- vienų ant pusės Dubisos upės 
jo ir taip nelaingai, kad isz kalno, yra vysznių darželis, 
vežimo iszkritęs koja nulaužė 
ir dabar turi lovoje gulėti. 
Tas atsitiko pirm kelių nedė- 
Hq.

— Dabar J oniszkiuse^
Sziaulių paviete nemažas su
judėjimas, nės klebonijoje 
keiezia kunįgą administratorių 
ant parapijos, kuri yra turtin
giausia visoje Žemaiczių vys
kupystėje ir moka vienam 
Kauno kanaunįkui algą 2,000 
rublių. Czia, ypacz žydų tar
pe, cholera vieszpatauja, nors 
ir krikszczionys serga. „Kau
no gub. žinių“ statystika nu
rodo, kad paskutiniame laikę 
per 18 dienų Szaulitise, Jo- 
niszkyje, Žagarėje ir kaimtise 
Gimbuczių ir Stungių, Szau- 
lių paviete, susirgo cholera 
212 žmonių, o mirė 60. /

ten kryžius ir stiklinė koply
tėlė ant žemės su iszraižy- 
tais isz medžio apasztalukais. 
O ežia pat ant žemės gu
li paprastas akinti toks, ko
kių daugel ant laukų atsiran
da. Tame akmenyje yra įspau- 
dim as deszinės kojalės kūdi
kio nti metų, kulnis labjau įsi
spaudusi, bet ir vpirszcziukai 
žymus. Yra ten netoli akme
ninis szulinys su szaltinio kaip 
krisztals vandeniu. Žmonės 
ten ėmė melstis ir ima į bute
lius tą vandenį, kuris kaip sa
ko nti daugel ligų pagelbą 
dtida.

*

• Apie tą vietą yra toks pa
sakojimas: Buvo atstaunas 
kareivis, kuris apjako. Tai
gi jam prisisapnavo, kad Pana 
SzvencziaUsia priėjo kalba:

Eik ten, o ten, o rasi didelę 
akmenų krūvą samanoms ap
augusią, o tų akmenų tarpe 
atrasi vieną akmenį su mano 
Sunaus atspausta pėda! Arti 
yra szaltinis, tenai mazgok 
akis, o praregėsi! — Nurodo 
žmonės ir tą kaimą, isz kurio 
tas žmogus paėjo, netoli nti 
ežia nti Saudinįkų pusės.

Toki augszcziau paminėti 
akmenai su įspausta pėda 
atsiranda ir kitur Lietuvoje. 
Pagal vietinius dokumentus 
žinoma, kad ant Kalnujų lau
kų, Resiainių parapijoje ir pa
viete buvo didelis akmiV Lai
mės pėda vadinamas — Plan- 
sziszkitise, Rozalino parapijo
je, Panevėžio paviete ant lau
kų yra akmti laukinis, raudo
nas, paplokszczias,o ilgas dvie
jų pėdų,an t kurio yra iszskap- 
ttita basą žmogaus pėdą. Vieni 
kalba,kad ant to akmens Moti
na Szvencziausia stovėjo, o kiti, 
kad tai yra velnio pėda, kuris 
nti perkūno bėgo. Toji pėda 
yra dailiai i padaryta ir didelė. 
Akmti kaip matome augsz
cziau yra nedidelis ir per tai 
ariant ant lauko aną su žagre 
varto — Norbutas ( Pomniejsze 
pisma 1856 m. p. 219) pasa
koja „Lidos paviete Veverų 
parapijoje Jtizefave, p. Szisz 
lų dvare, netoli Meironių kai
mo, guli ant lauko diktas ak
mti, ant kurio lyg ant vaszko 
yra atspausta žmogaus pėdą 
paprasto didumo, su visu taip, 
kaip turi būti. Tikrų žinių 
apie tą paminklą nėra. Die
vobaimingi senovės laiko žmo
nės tvirtino, kad tai yra 
Szvencziausios Marijos Panos 
pėda. Vandti, kuris lietaus 
laike į tą pėdą susibėga, yra 
užlaikomas kaipo vaistas nti 
akių gydymo“. Tas pats au
torius ten pat (p. 220) sako: 
„Aszmenų paviete nti Alszent. 
į Trakus važitijant per pusę 
mylios arti karezėmos „Czar- 
tow stopieri“, (velnio pėda; 
vadintos, atsiranda didelis ak
mti, truputį į szalį atsisukus 
nti vieškelio, ant kurio lyg ant

minkszto daigto atsiranda at
spausta žmogaus pėda. Ne
pasakyta man jos didumas, bet 
patvirtinta, kad anoji yra pri
gimto didumo. Žmonių pa
saka laiko tą už velnio darbą 
ir už tai Czartow stopien, vel
nio pėdą, vadina. Sako, kad 
po ttimi akmeniu yra pakavoti 
neapsakyti turtai... “ - Pran- 
cuziszkas laikrasztis „La Tra
dition“ 1889 m. nti Birželio 
mėnesio, pono Carnoy redaga- 
vojamas Paryžiuje,pridūrė Bal
tazaro Bekkrio knįgą 1694 m. 
'po vardu: „Le monde enchan- 
te“, kur kalba apie irlenderių 
ir lietuvių burtus: „Lietuviai 
garbina saulę ir mėnesį, ugnį, 
griaustinį, gojus ir labai 
augsztus medžius... Yra tai- 
poj.au vietos Lietuvoje, kur 
naminei dievystei garbę ati- 
dtida, kuri Dinstlpan arba 
durnų ir kaminų apveizda va
dinasi“. L) Antrame siuvi
nyje nti Liepos mėnesio to pat 
laikraszczio p. Berengei* — 
Feraud sako apie stebuklingas 
pėdas ant akmens iszspays- 
tas ir t. t. į

i

Jtizapo Zavackio f iriuos 
kasztu iszėjo dabar knįga 
Vilniuje „Souvenir de Vilna“ , 
(Vilniaus Albumas), turintis 
25 to miesto ir apygardos pa
vidalus, kurie prie ktigražiau- 
šių yra roktijami. Kitų tarpe 
matome ežia paveikslus: Os- 
trobramos, Katedros, Verkų, 
general-gubernatoriaus palo- 
ciaus, bažnyczių: Bonifraterių, 
szvento Jono, szventos Onos, 
Bernardo, szv. Rafalo, szv. sz. 
Petro ir Povilo, Kalvarijos, 
Pilės kalno, Žalio tilto, Ant
kainio, Trinopolio, nekuriu 
ulyczių, taipojau abelnas 
miesto pavidalas nti Belmon
to, Zažeczio, Pohulankos ir tt.

44,

Biblijoįrajlilszkos žinios,
Apie 1550 metus Mi

kolas Lietuvis (Michalo Lit-
1) Argi kokį Dinstipaną yra kas 

girdėjęs?

p
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'i huanųs) paraszė knįgą: „De 
moribus Tartarorum, Lithua- 
norum etc“. Isz to veikalo 
fragmentus iszdavė Grasseris 
Bazilijuje 1625 m. Dyvinas 
daigtas, kad czia tas lietuvis!fijos, Adomo isz Bremos, Aly- 
rasztinįkas gyria baisiai ma- vos (Oliwa) kliosztoriaus kro- 
hometoniszką tikėjimą tar- nikos, Petro isz Dusburgo ir tt. 
damas, kad daugel paežių Prūsų kalbos liekanos pasili- 
laikymas yra labai doru da- ko nedaugei knįgose, kaipo 
lyku, gero žmogaus vertu. tai: 1) Prusiszkai-vokiszkas 

„Žurnal Ministerstva Na vokabuloriusiszXVszimtme- 
rodnaho Prosveszczenyja“ nū ežio, turintis 800 žodžių. 2) 
1892 metų talpina szitūs Vokabuliorius su 100 žodžiais 
straipsniūs Lietuvai priklau prie Grunawo kronikos. 3) 
sanezius: 1) Apie lietuviszko Trijūse 
zokono istoriją Leontjevo.
2) Miezkų apraszymas, Polu

dojasi isz szitų szaltinių: Pyt-jPrusip kaip iki szioliai misly- 
heaso isz Marsilijos, Strabono, 
Diodęro, iflinijaus, Tacito, 
Ptolomejo, Jornando, Wulfs- 
tano, trys sz. Vaitieko biogra-

ta — VI siuvyje P. E. Lemke 
pranesza, kad rytiniūse Pru • 
sūse nabasznįkus taip rėdo 
kaip ir gyvūsius. Dūda dėl

vo kelionė į Klaipėdą ir il
gi aus reikėjo užtrukti. Szią
dien sutikus vokiecziams su 
maskoliais prekystės dalykū
se, reiktų Kretingai szmotą

iszguldimūse mažas 
Martino L u tyri o katekizmas. 
4) Taipojau vardūse daugel 
vietų ir pravardžių. 5) Dau
gel žodžiūse prisavintūse per 
vokiszkus kolionistus ir atsi- 
randancziūse ano laiko daku-

kelidliką gintaro vardų, taipo
jau grekiszkas ir lietuviszkas 
pasakas apie jo paėjimą. 3) 
Lietuviszko zokono istoriją po mentūse arba iki szioliai tie 
treczio statuto, St. Ptaszickio. prusiszki žodžiai perdirbti 

„Universiteckyja Vedomos- gyvose dar žmonių tarmėse, 
ti“, Kijevas. 1893 m. N 6 12. Į Liekanos tos, per vokieczius 
Czia Demczenko padūda sūraszytos, yra perdirbtos po 
straipsnį: „Koronė pagal lie- kitų kalbų įtekme. Seniauses 
tuviszką statutą“. žinias isz Prūsų praeitės pa-

„Wisloje“ 1894 n), p. 322 mena apie gudų (galų) atėji- 
Nalkovskis savo straipsnyje mą, kurie regis ten po slavėnų 
„Kronika geograficzna“ raszo atėjo, pagal p. Peino daleidi 
apie gintarus davesdamas, kad mą. Užėmė jie ažerą nū Vis- 
ans atsiranda netiktai Lietu- los pakranczių iki Priegalui 
vos pajūri ūse, bet po žemės (Pregel) upei. Po gudų isz- 
paczioje Lietuvoje, Lenkijoje, ėjimui IV szimtmetyje po 
Prusūse irMaskolijoje viduti- Kristaus, isz rytų pribuna 
nėję, pietinėje, prie Uralo, prusai, lietuvių ir latvių pa 
prie Ledinių marių ir ant jos broliai. Viską, ką senovės 
salų ir t. t. Prie Lietuvių rasztinįkai apie Prusus raszo 
marių yra ans daug prastesnis, yra iszmislu, kaipo tai apie 

ir deginant nei karalių Veidevutį ir padalini
mą karalystės' jo sūnų tarpe. 
Viduriniame Prūsų parėdyme 
nėra prie vieszpatystės prilan- 
kumo, bet ant kožno žinksnio 
vaidai ir skirstymas pasiaisz-1 
kiną. Yra tai darbas nūla- 
ežiai kritiszkas ir sąžiniszkas. 
V siuvyje p. Heine kalba apie 
prūsų medžiokles, žvejonę, 
galvijų auginimą, žemdirbys
tę, iszdirbimus isz akmens, 
kaulų, gintarų, apie cer arniką 
ir t. t. Gintaras, Nerono, 
Ron^s ciesoriaus laike, buvo 
gabianamas isz rytinės Elizi
jos ir JutląndijoSj o ne isz

jų avalynę, nosinikę (skepetą augszcziau pakilti (ale lig 
prie nosies valymo), pirszti- sziol viskas yra labai tyku] su 

- prekyste. Grudai nieko ne- 
ir pabrango, nors ir rubežius at

sidarė. Tacziaus apie Kre
tingą javai visūmet yra trupu
tį brangesni, kaip kitose Lie
tuvos vietose, nės ir szįmet 
czionai moka’ už gerų rugių 
pūrą 250 kap. [ale saikas 28 
goreziai], miežių 180, avižų 
160-170.. „Tilsiter Allg. Zei- 
tung raszo, kad tarp valdžios 
ir geližinkelių valdytojų isz 
vienos ir „Norddeuschen 
Lloyd“ Bremūse isz antros pu
sės yra vedamos derybos, 
idant Bajorūse [Kretinga] į- 
taisyti stogy nes | Barack en]
dėl emigrantų. Tas stogy nes 
balaganai] bus iszbudavotos 

kasztais „Norddeutschen 
Lloyd“, idant emigrantai isz 
maskoliszkos Lietuvos po pri- 
veiza Bajorūse gyvenanezio 
daktaro atsakanti priėmimą 
ir užlaikymą rastų, ir tada sta- 
ežiai isz Bajorų geležinkeliu 
į Bremą atgabenti; paskui ant 
garlaivių galėtų keliauti to
liau. Balaganus jau greit ke
ta pradėti budavoti. Tas už
manymas yra tūrn geras, kad

naites, pinįgus, szukas, o ne 
kuriose apygardose dūda 
obūlius.

2 altys.

z lengvesnis ir 
/ kvapo neiszdūda. .

Laikrasztyje „Wędrowiec“ 
1882 m. t. I, nr. 1—6, 16,17 
yra Juljuszo Ossowskio straip
snis: „Szkice etnografiezne z 
Pruskiej Litwy ostatnich 
trzech wiek6w“.

Zeitechvift fur Ethnolo
gic“, antropoliogiszkos ir 
praistoriszkos Draugystės lai
krasztis Berline IV siuvyje 
(1890 m.) talpina Otono Hei
no isz Karaliaucziaus straips
nį apie senovės Prūsų lauki- 
nįkystę lyg kryžeivių zokono 
atėjimui. Ąųforius czia pąų-

M

Kretinga, Kauno rėdybou.
Kretingos miestelis guli ant 

upės Akmenės ir prigul.gro- 
vui Tiązkevycziui, kurio czio- 
nai yra gražus gyvenimai ir 
didelis sodnas. Kretingoje 
yra dar užsilikęs kliosztorius, 
kame dar rodos yra viens isz- 
kunįgų dominįkonų, nės aną 
metą, isznaikinę maskoliai Že- 
maiezių Kalvarijos kliosztorių, 
iszvežė ir kunįgus dominįko 
nūs į Kretingą, taippat į Kre
tingos kliosztorių ir dabar pa
deda kunįgus nepilno proto ir 
prasikaltusius priesz valdžią 
(geriau žinoma sakyti suvisu 
nekaltus). Kretingos mieste
lis yra skaitomas prie dides
nių vietų prekystės dalykūse 
Žemaitijoje, nors tas miestelis 
yra beveik viėti žydų apgy
ventas: žinoma jų rankose yra 
visa prekystė; ale reikia ne- 
užmirszti ir lietuvius, nės ir 
jie jau gana szauniai pradeda 
tame kraszte varyti prekystę, 
taip kad jau nevienam jūd- 
barzdžiui pradėjo pakauszį 
niežėti, idant žemaiezius su
laikyti save nasr.ūse; bet ežio- 
nai žemaieziai yra gan prasi- 
blandę ir suvisu neilgai dūsis 
žydams už nosies vadžioti. 
Kretinga yra tiktai vienas 
viorstas atstui nū Prūsų ru'be- 
žiaus. Prusai neseniai davedė 
geležinkelį isz Klaipėdos lyg 
pat Kretingos, taip kad Kre
tinga dideliu centru prekystė
je su Prūsais pasidarė, nės 
gelžkeliu isz Bajorų (pirma 
stacija nū Kretingos) į Klai
pėdą 25 kap. [50 pinigėlių] 
tekasztūja, o pirmiaus žemės 
keliu daug brangiaus atsieida*-

liaujanczius taip baisiai plėsz- 
ti, kaip kad sziądien daro.

Nū naujų metų parvažiavo 
į Kretingą naujas policeiskas 
czinovnįks, toks ^baisus žmo
gus, kad žemaįcziai jį skaito ’ 
baisesniu už laukinį žvėrį. 
Nors ir pirma žmonės, kurie 
norėjo iszvažiūti ant 3 4 dienų 
į užrubežį su legitimatijos kor
telėmis, nebuvo didei gražiai 
priimami tų policeiskų czinov- 
nįkų, bės reikėjo jiems vis 
dūti kyszius, idant gauti grei
tai popierą, pavelijanczią per- 
važiūti per rubežių. Kysziai 
teisybė buvo nedideli, nės tan
kiai pakakdavo keliolikos ka
peikų. Bet dabar tas nauja-



392 Vienybe1
vimą sekė trukszmas, kurį 
už mylios galima buvo girdė
ti. Tarpu žmonių griuvau- 
ožių namų buvo dinelis sumi- 
szimas ir neiszpasakytas isz-

sis czinovnįks, gal būti norė
damas pasirodyti teisingu 
Maskvos sunu, dideles baisy
bes daro su žmonėmis, noriu- 
ežiais pereiti , per rubežių. 
Kada žmogus ateina su korte
le isz savo valscziaus ir parei 
kalauja legitimatijos dėlei ; 
pervaževimo per rubežių, tada 
jisai po keletą kartų perveizi 
popierą isz valscziaus, ar nėra ! 
galima kaip nors surasti to, ant 
ko pasiremdamas galėtų neleis
ti žmogaus keliauti į užrubežį. 
Žinoma tokiu budu tas czi- 
novnįkas daugybes žmonių 
sugrąžina namo be nieko. Szį- 
met Kovo mėnesyje keliavo 
dvi dvarponės lietuvės nū Tel- 
szių į Kretingą, nės jos buvo 
ligotos ir norėjo^ važiūti pas 
daktarą į Klaipėdą. Jos pa
siėmę atsakanezias popieras, 
nukeltevo į Kretingą ir parei
kalavo nū czinovnįko legiti- 
maHjjos. Viena isz jų buvo 
gerai apszviesta, nės yra Kau
ne pabaigus moteriszką gim
naziją, ir suvisu nenusižemi
no priesz czinovnįką, o tas ap
siėjimas panelių baisiai nepa
tiko; jis paėmęs popieras ir 
jas peržiūrėjęs metė szalin sa
kydama, kad Hziądien jau vė
lai negalima važiūti per rube
žių, jis taip baisiai szaukė ant 
tų moteriszkių su barbarisz- 
kais žodžiais, kad joms suvisu 
neramu pasidarė. Jos kreipė
si dar antrą dieną, nės jis bu- 
.vo sakęs, kad ant rytojaus ra
si jos galės važiūti, bet czi- 
novnįkas iszrado, kad nėsą 
ant jų popieros paraszyta, kad 
jas leidžia vyrai važiūti; todėl 
tos moteriszkės gavo atgal 11 
myliu žemės keliu, grįszti na
mon ir dar pavasario laike, ka
da keliai Zemaicziūse yra pa
prastai baisiai blogi. Tokių 
atsitikimų yra galima szimtais 
privesti. Dabar tas czinov 
nįkas įsimislijo reikalauti nū 
kožno keliaujanezio bilieto, 
kad jis yra atlikęs kareivys- 
tę, nors ant popieros, iszdūtos 
isz valscziaus, yra paraszyta, 

, kad tas yra atbuvęs kateivys-

I

tę, bet jis be bilieto neiszleį- 
džia nė vieno per rubežių.

Szįmet nors rubežius yra 
atidarytas, vienok kupezystė 
eina prastai.

Žemė apie Kretingą labai 
akmenūta, tenai ir tvoros yra 
daugiausiai isz akmenųrnu- 
tvertos. Gegužio mėnesyje 30 
kantrabandnįkų nesžė arbatą 
isz Klaipėdos, kožnas po 120 
svarų, ale turėjo tie nabagai 
nelaimę nusamdyti tokį ju- 
doszių vadovą, kurs jūs įvedė 
tiesiok į maskolių nagus. Jie 
visai savo neszinius turėjo pa 
mesti ir patys iszbėgiojo į vi
sas puses. Sutikus dabar vo- 
kiecziams su maskoliais pre
kystės dalykūse, yra uždrausta 
isz maskolių pusės neszti per 
rubežių dūną, ^druską ir t. t. 
Ant rubežiaus pareinant isz 
Prūsų maskoliai isz krato 
žmones taip, kad ir kiszenius 
iszgraibo, užvis jie jieszko ar
batos ir cukoriju.

Maskoliai baisiai szįmet į- 
nirtę ant vokieczių ir veja 
laukan isz Lietuvos visus tūs, 
kurie dar nebuvo maskolių 
padonais. Vokiecziai, kurie 
nenorėjo priimti maskolių pa- 
donystės, turėjo per tris [?R.] 
dienas savo turtus iszpardūti 
ir ‘kelianti į Vokietiją, taip 
kad nevienas ir isz vokieczii| 
pasiliko gan gerai prigautas 
nū maskolių.

Kadaginiczkis.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— IAnkol/n, Nehr. 10 Rug- 

pjuczio. Ėjo pasažierskas 
trūkis su dviem vagonais per 
tiltą, padarytą per Salt Creek. 
Užėjus lokomativai ant tilto, 
rėlsai iszėjo isz savo vietų ir 
lokomativa su abiem vagonais 
griuvo su didele smarkybe nū 
tilto, ant G0 pėdų nū žemės 
iszkelto, ir susikūlė į szmotus. 
Lokomativa ekspliodavojo ir 
liepsnos akies mirksnyje ap
ėmė vagonus ir tiltą. Szirdį 
verianti regyklė pasidarė: ne* 

laimingiejie pasažieriai, ku
rie iszsyk nebuvo dar užmusz- 
ti, sužeisti, slėgiami vagonų 
skeveldomis ir gyvi ugnies 
kepami, rėkė, klykė ir vaito
jo, pagelbos szaukdami. 'Bet 
pagelbą buvo sunku padūti, 
nės liepsnos apgaubti vagonai 
ir tiltas tam periszkadyjo. 
Toje baisioje katastropoje 
pražuvo 24 pasažieriai ir ke
liolika tapo jau sužeisti, jau 
apdeginti.

Geležinkelio rėlsai dėlto isz- 
szoko isz savo vietų, kad isz 
jų buvo szriubai iszsukinėti. 
Manoma yra, kHd tai padarė 
žmogžudžiai piktadėjai.

— Chicago, III., 12 Rug- 
pjuczio. Pullman‘as, su pa- 
gelba valdžios peilio, numal- 
szinęs teisybės jieszkanczius 
vargo peles darbinįkus, mis- 
lija su jais nežmoniszkiausiu, 
Amerikoje negirdėtu, budu 
pabaigti, beje, žada visus ba- 
dūjanezius straikierius, kurie 
gyvena kompanijos stubose, 
iszmesti be jokio pasigailėji 
m o su paeziomis ir vaikais ant 
ulyczios. Tokių -straikierių 
su paeziomis ir vaikais yra į 
5,000. Kaipo jszmetimo prie
žastį Pullman‘as padūda, kad 
tos stubos reikalingos’ esą dėl 
naujai priimtų darbinįkų. O 
isztikro Pullman‘o kompani
ja turi dar į 400 tuszczių stu- 
bų, kurių gali užtekti dėl ke
lių nedėlių ant nusatndymo 
reikalaujantiems naujiems 
darbinįkams.

— Columbus Ind., 9 Rug- 
pjuczio pasimirė John Hardy, 
99 metų senis, kuris turėjo 41 
vaiką. ■

— Scranton, Pa., 9 Rug- 
pjuczio. Į-nnego žemė į Dia- 
mondo anglekasyklę ir ant jos 
stovinti 28 namai beveik visai 
suyro. Blėdies padaryta ant 
$250,000. Aplink gyvenau- 
tiejie žmonės labai ner^mū- 
ja, bijodami, kad pme- 
girnas nesi didintų. Įgriu- 

gąstis, nės tai pasidarė staiga, 
kada jie nieko apie tai nepri
jautė, o iszgirdę po žetnes- 
mis trukszmą, drebėjimąžęmės 
ir namų^ mislyjov kad gyvais 
bus palaidoti. 'Tai atsitikoisz 
tos priežasties, kad buvo isz- 
imtos paspirtys, laikanczios 
žemės pavirszį.

1— Szįmet per Liepos mėne
sį atvažiavo į Suvienytas Val
stijas isz Lietuvos ir Lenkijos 
tik 2011 emigrantų, tarp ku
rių buvo 1074 moteriszkos. 
Kitais metais du sykiu dau
giau atvažiūdavo. Abelnai 
isz visų vieszpatysczių pribu
vo į Suvienytas Valstijas 
11,643.

— Washingtone, 13 Rugp. 
VVilsono billius perėjo: maty
sime kokios bus pasekmės isz 
to.

— Roma S d. Rugpjuczio, 
Į 400 amerikoniszkų piligri
mų klausė szv. miszių, kurias 
laikė msgr. Ungerini Giona- 
ni‘s bažnyczioje Laterane^ 
Po miszių popiežius nū augsz- 
toje altoriąus davė piligri
mams palaiminimą. Po tam 
piligrimai bueziavo popiežiui 
ranką, laike ko prasznekėjo 
jis į jūs malonės pilnais žo
džiais. . Po rankos pabuezia- 
vimo kunįgas Parcile, isz 
Brook lyno, vadas piligrimų, 
padavė popiežius $4000 kaip 
petragraszį, ką ir kitų keletas 
padarė, įdūdarai popiežiui ge
roką sumą sukolektavotų nū 
piligrimų pinįgų. Popiežius 
su piligrimais prancuziszkai 
sznekėjo. Po to viso piligri
mai pasivaikszczioję po po
piežiaus sostapilę Vatikaną, 
traukė į tolesnę kelionę, beje 
į miestus Genuą, Marseille, 
Toulouse ir Lourdes, kame jie 
sąvo lęeleivystę pabaigė.
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lankys szv. tėvą popiežių? O 
tai nemažos svarbos dalykas.

— 8 d. Rugpjuczio prane- 
sza isz Romos, kad szv. Tėvas 
popiežius iszleido Brazilijos 
vyskupams encikliką, kurioje! 
ragina jūs, kad labjau rūpin
tųsi apie mokslą ir apszvieti- 
mą kunigų, ° taipgi, kad 
tų klierikus dėl mokslo užbai
gimo .Vamerikiszką kolegiją 
Romoje. Lygia dalia prime
na jiems, kad ant presos žiū
rėtų kaip ant ginklo ir, kas 
link politikiszkų rinkimų tu
rėtų savo akį atkreipę.

- — Paryžius, 6 Rugpjuczio. 
Czia prasidėjo didelė prova 
priesz anarchistus arba priesz 
plėszikus, padegėjus ir žmog
žudžius, kurie savo baisiais 
darbais visą Prancūziją į nera
mumą ir iszgąstį pastūmė. 
Į teisdarystę yra patrauktų 30 
žmogysczių. Tarp kurių ran
dasi 4 moteriszkos.

—- Motina apsūdyto ant 
smerties anarchisto. Caserio, 
nužudytojo prezidento Carno- 
to, padavė praszymą dabarti 
niam prezidentui Kazimirui 
Perierui, kad jis dovanotų gy- 
vybą jos sunui.

O Caserio pats kalinyje sė 
dėdamas nuraszė pas savo mo
tiną taip skambantį laiszką: 
„Mylima Motina! Asz raszau 
Tav keletą eilių, idant Tav 
praneszti, kad asz esu ant 
smerties apsūdytas. Ką-gi 
Tu mislysi apie manę? Tu 
nemislyk/ kad asz esu 
žmogžudį! ir palaidūnas. Tu 
pažįsti mano gerą szirdį ir ži
nai, kaip asz Tavę mylėjau; 
mano-gi szirdis yra ta pati, 
kaip ir pirmiau. Jeigu asz tą 
dalyką, dėl kurio esmi apsū
dytas, padariau, tai taip sto
jos dėlto, kad asz negalėjau 
perneszti tokio niekamverto 
padėjimo, kuriame dabar žmo
nės gyvena. Asz esmi manę 
atlankancziarų kųnįgui dėkin

gas; bet asz neturiu jam nieko 
pasakyti ir jam nesispaviedo- 
siu. „Sveikinu Tavę, savo 
Brolius, Seseris ir Draugus 
daug kartų ir siuncziu Tav 
tūkstantį pabucziavimų. Gy
venk sveika ir neužmiszk, 
Tavo Tavę mylinczio Sunaus“.

Isz to laiszko matyti, kad 
kartais ir baisiame žmogžudyje 
meilė tėvų neužgesta.

— 8 Rugpjuczio buvo ant 
Sicilijos salos žymus žemės 
drebėjimas, laike kurio kele
tas namų jau visai sugriuvo, 
jau tapo paiszkadįti; taipogi 
13 žmonių tapo užmuszta, 29 
sunkiai sužeisti.

— P strop ilėje, 6 Ru g p j u • 
ežio. Didelis Tkunįgaiksztis 
Aleksander Michailovicz ap- 
sipacziavo su savo pas seseri 
Ksenija Aleksandrovna, tikra 
caro duktere. Ant tos veselės 
ėmė dalyvumą pats caras su 
visa savo szeimyna, Graiki
jos karalienė, Danijos kunį- 
gaiksztis ir daugybė kitų ku- 
nįgaikszczių ir kunįgaiksztai- 
czių. Jaunikis 28 metų am
žiaus, o jaunoji 19. Mat, ca
ras, būdamas pravoslavijos 
galva, pavelijo artiems gimi- 
naicziams susitikti, nės bro
liui su savo pusseseri.

— Nors cholera randasi ke
liose vieszpatystėse, tacziaus ji 
niekur nereikalauja tiek aukų, 
kaip kad Maskolijoje. Petropi 
Įėję nū 29 Liepos iki 4 Rugpju
czio buvo 313 žmonių azija- 
tiszka cholera apsirgę, isz ku 
rių 240 mirė. Varszavos 
mieste nū 22 Liepos iki 28 
buvo 159 susirgimai, 83 my
riai, per tą patį laiką Varsza
vos gubernijoje 394 žmonės 
susirgo, o 213 mirė.

— Madrydas (Ispanijoje) 7 
Rugpjuczio. Du kortų loszi 
kai, prakiszę didelius pinįgus, 
užsimanė į banką kliubo 
„Rekreacion“ įsilaužti ir pinį- 
gų pasiimti. Bet ant jų ne- 
laiip^s jūs policija * užtėmyje.

Loszikai, norėdami iszsitraukti, 
ėmė szaudyti >isz revolverių į 
policiją, policija su kardais 
pradėjo loszikus kirsti. 
Tokiu budu prasidėjo musza, 
kurioje vienas policmonas ta
po npszautas, antras sunkiai 
sužeistas, o loszikai, taipgi 
baisiai sužeisti, tapo suimti.

Karė.
Karė japonų su kynais vis 

labjau užsidega ir svetimų 
vieszpatysczių atydą ant savęs 
atkreipia. Jau nesyk į japo
nai kynus pamuszė kaip ant 
vandens, taip ir ant sausos. 
Japonai, netik Japonijoje gy- 
venantiejie, bet ir svetimsza- 
lyje, isz to didei džiaugiasi, 
įgauna daugiau drąsybės ir 
tvirtybės. Visi isz pas k utinės 
rūpinasi, ir daugelis, paszven- 
tę savo paskutinį centą, ap
leidę paczią ir vaikus, eina 
ant smerties ir gyvenimo 
griaudinti ir galabintf ; savo 
tėvynės neprietelius. Užmir- 
szo japonai apie savę ir, pame
tę asabiszkumus, savutarpi- 
nius nesutikimus ir barnius, 
žengia drąsia koja, apszviesti 
mokslo spinduliais, priesz bai- 
«ią kynų galybę (daugybę) ir 
anūs kaip grybus skina.

Kynai taipgi myli savo tė
vynę | o kas gali nemylėti sa
vo tėvynės!] ir, matydami 
kaip jų broliai po japonų kar 
du žūsta, nesumano ką beda 
ryti. Yra pas jūs kersztas ir 
užsidegimas, bet protas mažai 
apszviestas, silpnus ir mažos 
dvasios, neiszstengia kaip rei 
kiant apversti savo medegisz 
kų spėkų dėl atsispyrimo 
priesz japonus.

8 d. Rugp. susimuszė ant 
sausos japonai su kynais, ky
nai tapo pergalėti, į 500 už
muszta ir į 1200 sužeista; tūm 
tarpu japonai isz savo pusės 
visai mažai savųjų prikiszo.

11 d. Rugp. Pranesza, kad 
tarp japonų ir kynų yra dide
lė musza ant vandens, kurioje 
ima dalyvumą isz abiejų pu- 
siiį po 21 kąriszką garlaivį. 

l Nežinia po keno puse bus per- 
fgalė.

Nors visos vieszpatystės 
garsina, kad reikia niekam 
nesikiszti į tą karę, tacziaus 

jkasžinar maskolius iszkes, nės 
jam labai, kaip matyti, rodėtų 

I po savo letena paimti Korėjos 
vieszpatystę. Todėl ne su ki
ta misi i a atsiuntė netoli nū 
Korėjos asztūnis gana apgink- 
lūtus kariszkus garlaivius, o 

'sausu keliu taipgi atvarė į 
Korėjos parubežį 30,000 ka
reivių su didelėmis 64 kanū- 
lėmisir, lytinės Siberijos vy
liausiam kariszkam vadui yra 
prisakyta, kad ten esanti ka- 
riumenė butų kiekvienoje va
landoje į karę pasirengus. 
Vokiecziai, matydami masko
lius taip didinanczius savo ka- 
riszkas pajiegas ant Korėjos 
rubežiaus, ir nemiega ir nė 
nemieli ja maskoliams tenai 
dūti giliūti, todėl jau iszsiun- 
tė septynis stiprius kareivisz- 
kus garlaivius, su lOuO karei
vių į rytinę Aziją Korėjos 
link.

— Sziose dienose Kynūse 
sudegė didelis ginklų pakri
kas. Blėdies padaryta ant 
$1,000,000.

Nosį meilės it dabsrles 
jaftjtjs.

Tikru atsitikimų apsakymas. 
paraszė Aleksandra Gužutis.

(Tąsa.)
XX. APSZVIETA'.

Apszvieta dangaus pasių- 
tine! tu spinduliais savo ap
szvieti protą ir szirdį žmogaus.

„Misijų — tai esu“ pasakė 
pilozopas, o mes pritarsime: 
Jeigu galime pakelti savo mis- 
lis augszcziaus paprastos pa
žemės, tai esame tikrais žmo
nėmis visame pažimime to žo
džio. Antraip kalbant, viena 
tik apszvieta gal iszvesti mu
mis isz nūžnumo stovio ir pa
daryti tikrais žmonėmis. 
Trumpas yra amžius pavienio 
žmogaus, bet žmogystė gyveną
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daugybę tukstanczių metų, 
dėl to kožna didelė mislis, 
mokslas ir iszrądimas, nepra
žūsta su numirusiais žmonė
mis, o palieka locnascziu nau
jų žemės gyventojų.

Musų 19-tas amžius, pasi- 
įjaudinęs palikimu savo pra
nokėjų, su milžiniszka iszgale 
žengia prie pasisavinimo di
džiausios apszvietos, ir reikia 
teisybę pasakyti, kad savo da- 
tyrimu, svarstymais ir tyrinė
jimais didei tame veikale lai
mėjo ir stebuklingus daigtus 
darodė.

Į jungtas garas, judina mi
lijonus tekinių dirbtuvėse ir 
greitumu paųkszczio lėkiaus 
varo laivus upių vandenimis, 
ažerų ir marių, o taipgi nesus
kaitomus vežimus geležiniu 
keliu. Žmogus padavė savo 
valdžiai „elektrą“, tą perkūno 
stiprybę, kuri lėkdama žaibo 
greitumu, nesza dratais po vi
są svietą visokias žinias. Ta 
pati stiprybė suteikia mums 
įtaisą vadinamą ^telefon“, prie 
pagelbos kurio per didelį to
lumą galime vienas su kitu 
kalbėti, ir girdėti kalbą, dai
navimą ir grajimą muzikos. 
Negana to „elektra“ puikiai 
apszvieczia miestus, varo vi
sokias maszinas L akies mirks
nyje apstabdo iszsibėgusius 
arklius, daboja skrynias su 
pinįgais, nės dasilytėjimas 
prie anų padaro tokį skambė
jimą, kad vagiui nėra kaip 
iszbėgti; apart to viso „elekt- 

v ra“ atlieka daugel kitų ste- 
buklingi| patarnavimų.

Saulės szviesybė liepia 
žmones teplioti potagrapijas 
ir visokius pavidalus, o ttimi 
jie neužsiganėdindami, iszrado 
įtaisą vadinamą „fotofon“, ku
rio tekinis smarkiai besisuk
damas maino tarp savęs szvie- 
są su tamsumu, o kaip prie to 
veikalavimo szviesa būtinai 
iszleidžia nekurį balsą, tai mo 
kyti iszrokavo, kad „fotofo- 
nas“ gal pakeisti „telefoną“ 
ir tarnauti prie tolimo susi
kalbėjimo, įpatingai be jokių 

dratų.
„Aureonautika“, mokslas 

lakstymo po orą dasiekė di
delio tobulumo, ir dabar drą 
šiai galime pasakyti, kad ne
toli ta valanda, kada žmonės 
kaip paukszcziai lakstys po 
orą, o balionai, lėkdami kaip 
gulbių būriai, nesz keleivius 
per begalines platybes dan- 
giszkų mėlynių.

Nesuskaitytume visų apsi 
reiszkimų proto galybės, dėl 
to pasikakinsime augszcziaus 
paminėtais iszrodymais.

Nekurtose Europos žemėse, 
o įpatingai Vokietijoje ir Žu 
vėdijoje taip iszsiplatino ap- 
szvieta, kad sunku ten rasti 
nemokantį raszto ir kitų rei
kalingų pirmiausių mokslų. 
Vaikai visi eina į mokslavie- 
tes, o kožnas artojas skaito 
laikraszczius ir visokias knį 
kas, numano politiką 
ir reikalus savo kraszto ir apie 
antis tarp savęs kalba, o prie 
to apszviesti tie žmonės yra 
didei padori ir viežlivi.

Kada žmonės svetimų sza- 
lių taip puikiai elgiasi, ar ir 
pas mus Maskoliszkoje Lietu
voje paregėsime tokius szirdį 
linksminanczius daigtus?

Su nuraudimu skritistų ir 
dideliu skausmu szirdies, tu
rime atsakyti, ne — pas mus 
visiszkai kitaip: maža tik da
lis artojų pripažįsta mokslo ir 
apszvietimo reikalingumą, ir 
tie pagal savo iszgalę stengia
si apszviesti savę ir leidžia 
vaikus į mokslavietes, kurte 
rupiai mokįdaraiesi su pagy
rimais iszeina mokslus gimna
zijų ir universitetų, ir pastoja 
mokytais vyrais.

Ką gi veikia atliekanti dau
gybė lietuyiszkų artojų? •

O ką tie žmonės, jeigu ver
tu antis taip vadįti — miega 
sav užsikloję patalais tamsy
bės ir blogų papratimų, o kad 
atsibunda? — valgo, geria, 
pypkius ruko, barasi, keikia, 
peszasi ir muszasi po karczia- 
mas ir turgavietes, o ant galo 
tankiai dasileidžia baisių pik- 

tadėjysczių.
Taip jiems bedarant kokia 

yra jų mislis ir išganymas?
Mialyti užmirszo, nės nusto

jo būti žmonėmis, iszmanymas 
jų didei puikus, žino kad la- 
sziniai gardesnį yra už ožkie- 
ną, o koszė be spirgų neskani, 
ant galo numano, jogei pas 
Mauszą Kaltunį geresnė yra 
arielka, kaip pas Icką Rud- 
barzdį.

Tokio apsiėjimo žmonės 
vaikų savo į mokslavietes ne
leidžia ir n-ibko gero nomoki- 
na, o taip iszaugįti vaikai 
griebėsi tėvams į plaukus, ir 
tankiai iszvaro senius szunis 
lodįti, o ką darysi? Ką Bėjo
me, tą ir pjauname.

Visados malonus mums bro
liai, dėlko taip 'smarkiai su
klydote? Kelkitės isz to bai
saus miego, ir apginklavę savę 
malda gailesties ir nusižemi
nimo, pradėkite vesti pado 
resnį gyvenimą, ir rupiai rtisz- 
tisi apie apszvietimą savęs ir 
savo vaikų. Didelis jau lai
kas persijiūdyti, kad priežas- 
ežia visų musų paklydimų ir 
nelaimių yra tamsybė ir ne 
apszvieta.

Ne vienas isz jūsų gal pa
sakyti: mes prociaunįkai netu
rime laiko mokįtisi, ar gali 
mas tai daigtas suaugusiams 
vyrams į knįgas kibti? Vai
kus nėra kaip leisti į moksla
vietes, nės kas bandą ganys?

Ant taip neiszmintingos kal
bos galima atsakyti, kad dėl 
norinezio nieko nėra negalimo, 
reikia tik tvirtai norėti, o vis
ką padarysime. Klausykite 
ar tai artojus neatbūtinai turi 
būti mulkiu ir nieko neiszma- 
naneziu?

Ne broliai, žmogus apszvies- 
tas gali vesti gaspadorystę su 
didesne dėl savęs nauda, o lai 
kas mokslui visados atsiras, 
kad mažiaus tarp savęs tauzy
sime apie visokius niekniekius 
ir nustosime lankyti karezia- 
mas. "

Žmogus per visą savo amžių 
turi mokįtisi, d£l. to žagu

siems ir pasenusioms priguli 
rupįtisi apie ^avo apszvietimą. 
Žinoma, kad jiems nelaikąs 
vaikszczioti į mokslavietes, 
bet daug pasimokįtų skaity
dami knįgas ir laikraszczius, o 
tam padoram veikalui atrasi
te laiką, kad tik norėsit. Nti 
nereikalingų iszleidimų nu
traukite po 2 rubliu ant metų 
ir už ttis pinįgus nusipirkite 
lietuviszkų knįgų, o kokias 
reikia pirkti knįgas, ir kur 
anas gauti, tą pasakys jums 
geri žmonės. 1 \

Susidėję 10 ar dauginus \ 
gaspadorių, kožną metą galite 
nusipirkti daug reikalingų 
knįgų, kurios turi biiti padė
tos pas vieną, kuris iszdavinės 
anas skaityti ir paims atgal, o s 
taip kas metai besidauginau- J 
ežios knįgos prigulės prie visų 
dėjusių pinįgus. Ttim veika-, 
lu priguli užsiimti jauntime* 
nei, kuri supranta, reikalą ir 
naudą skaitymo.

Szventomis dienomis ir il
gais vakarais rudens ir žiemos 
vienas isz gerinus skaitanezių, 
te skaito garsiai, o visi vyrai, 
moterys išvaikai szią tą dirb
dami galės klausyti. Taip 
bedarant viską, kas yra ant 
svieto, pradėsite suprasti, pra- 
szvis jūsų akys, iszsiaiszkins 
iszmanymas, busite padores
niais ir protingesniais.

Padūmokite patys ar dėl 
taip naudingo reikalo neverta 
yra paszvęsti laiko ir nesigai
lėti keliatą rublių.

Vaikelius neatbūtinai reikia 
leisti į mokslavietes — kas 
gal, te leidžia į gimnazijas ir 
universitetus, o kas neiszgali, 
tegul užsiganėdina mažesniais 
mokslais, bet kožnam vienam 
priguli mokįtisi. Kad tik 
bus geras noras, tai atsiras lai
kas ir iszgalė.

Kalbate, kad vaikams rei
kia ganyti galvijus — žinoma, 
kad reikia, bet tą darbą pri
guli kaip sutaisyti, kad vai
kai beganydami, patys nepa
virstų į galvijus.

Brojiai kelkitės! isz tamsy-.
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bės purvyno, pradėkite misly- 
ti apie savo būvį ir ateitę, o 
sergėkitės, kad smarkus jūsų 
miegas nepaverstų į amžiną 
miegą, naikinantį visą gyvybę 
musų tautos.

(Dar neviskas).

ji? .Tada Vincas Zableckas 
atsako, kad tai yra ženklas 
„Susivienyjimo Lietuvių Ame
rikoje“.

Ir teisdaris, tą iszgirdęs, pa
sakė, kad tu dėl to ženklo esi 
valnas nxl koros, ir- gali eiti, 
kur tav reikia. Argi negar
bė „Susivienyjimui“ ? Jau 
mes turime gAdonę nA 
svetimtauczių, jau mus nelai
ko už kokius valkatas ir pa
leistuvius ir t. t.......

Riszkinlės mieli broliai į 
„Susivienyjimą“. Ir tas men
kas atsitikimėlis parodo kokią 
naudą ir vartė turi, o tiems, 
kurie pavydi, ir nori jį suar
dyti, visokias žabangas taisy
dami, duria kaip su žiburiu į 
akis.

Taip gi turiu isztarti kelia- 
tą žodžių, kaslink -Mahanojie- 
ežių, kad tūli garbus vyrai, 
darbAjasi dėl labo „Susivie
nyjimo“ ir tėvynės nenuilsda- 
mi, isz visų spėkų, idant pa
kelti savo vardą, ir nepasilik t 
užpakalyje kitų miestelių, ku
rie jau sziek tiek atsižymėjo 
ant tautiszkos dirvos. O taip 
gi yra viltis, kad ant seimo 
pastatys delegatus Jsz savo 
draugysezių.

Tik ant nelaimės mažai tėra 
gerų tėvynainių ir garbės ver
tų vyrų, kurie yra pasiszventę 
dėl tėvynės labo dirbti.

Bet gi mieli broliai maha- 
nojiecziai, su kuriais kalbėjau, 
bukite stiprus ant dvasios ir 
nenuilsk) te savo darbAse ant 
tautiszkos dirvos, o isz savo 
darbų sulauksime derlingą 
vaisių savo laike ir užsipelny
site augsztą gAdonę.

O jus prieszams ateis lai
kas, i kada bus nužemįtas jų 
vardas tarpu lietuvių. Su 
31ydams viso labo.

?. /S'henando r i et is. 
į.________ i—
inton, Pa. Lietu- 
tų kyla. Iksziolaik 
ionai kunįgo buvo 
jklaidę lyg žąsiukai, 

viens prigulėjo prie airių, kits 
prie lenkų,\> tūlas dar skyep

bėsi ir draugavo su žydais.

Is lliMsū tn tartoje 
(rhsbė ,,usivienyjimui“.
Mahanoy City Pa. Teko 

būti Mahanoy City 4 dieną 
Rugpjuczio, szių metų ir teko 
mą pasimatyti su vienu sąna
riu isz „Susivienyjimo“ kA- 
pos Morejoje Pa., kurs man 
pąpasakojo linksmą žinią isz 
savounelaimės.

Man ding, nebus be naudos, 
jeigu paraszysiu į „Vienybę“ 
dėl skaitytojų, o ypacz dėl 
„Susivienyjimo“ sąnarių. 
Vincas Zableckas isz Morejos 
dėl stokos darbo iszvažiavo 
toliaus jieszkoti dėl savęs 

\laimingesnės vietos, kur galė
tų daugiaus sziek tiek uždirb- 
tijr nereikėtų lysti po žeme 
dėl\uždirbimo dAnos kąsnio.

Ale vietoje tikėtis laimės, 
k ar t a ik patinka dar didesnė 
nelaimėj taip atsėjo ir Vincui 
Zableckui. Iszvaževo į Grand 
Rapids Mi\li. ir ten nepasise
kė gaut darbo, da savo graszio 
gerokai paleidęs, priverstas 
buvo grįszt į pirmiaus buvusią 
vietą; ale dėl stokos pinįgų 
nusipirkti „tikietą“ ant paša 
žiūrinio trūkio, įsėdo į tavori-* 
nius vagonus, vildąmas, kad 
uždyką pargrįsz į Moreją. 
Bet ne taip lengvai nusidavė, 
kaip durnojo, ir pribuvus į 
Buffalo N. Y. tapo suimti va• 
žiAjanti ant to trūkio 33 žmo
nės per policiją. Ir pasižiūrė
kime kas atsitiks, paszaukus 
j As pas teisdarį. Isztyri nėjus
jų kaltę - vienus apsudyja ant 
20 parų į cypę, kitus ant pen
kiolikos. O ką padarė su 
mus lietuviu Vincu Zablecku?

Paszaukę jį ir užtėmiję 
„ženkluką“ „Susivienyjimo^, 
klausė ką reiszkia szitas žen- 
klukas? Dėl ko tų jį nešio

Draugystė led viena ir tai ne
skaitlinga prigulėjo prie „Susi
vienyjimo“. Bet dabar gavę 
rūpestingą vadovą asaboje 
gAd. kun. Pėžos, žymiai ima 
kilti kaip dvasiszkAse, taip ir 
tautiszkAse reikalAse. Jau 
buvo praneszta pereitam 
„V-bės“ N. apie tvėrimąsi 
naujos kareiviszkos dr. Tai
gi su labai dideliu džiaugsmu 

tpraneszu, jog draugystė teu 
jau susitvėrė.

5 dieną Rugpjuczio minėta 
dr. turėjo savo mitingą ant sa
lės p. Rugienio, ant kurio pri
imtos sekanezios rezoliucijos.

1. NA ežios dienos užsideda 
Scranton‘e nauja lietuviszka 
kareiviszka draugystė po var
du Lietuvos didvyrio Keistu- 
ežio.

*
' 2. Draugystė valdysis pagal 

tiesas iszreiksztas savo kons
titucijoje, kuri bus surėdyta 
ant pavyzdžio konstitucijos 
Politiczno - Bažnytinės uždė
tos 1885 Nanticoke po vardu 
„Gvardija“, tiktai su pride- 
raneziais pagerinimais bei da- 
pildymais.

3. Draugystė nutarė susi
taisyti tam tikrus drabužius 
pagal formą iszdAtą Phil a- 
del phi joje pas „Jacob Recd 
N. 45, bet kepurė N. 37“

4. Susiriukusiejie vienbal
siai nusprendžia prigulėti prie 
„Susivienyjimo Lietuvių K. 
Amerikoje, bet kadangi ne 
visi sąnariai draugystės ant 
minėto mitingo pribuvo, nu
spręsta ir jų balso ant ateinan-' 
ežio mitinga [5R.] pasiklaust 
bei prie „Susivienyjimo“ pa- 
ra?yt:

Taipogi galima praneszti, 
jog ir dramatiszka draugystė 
nesnaudžia, ne tikt ką turi jau 
savo dramą paraszius, bet ir 
kėlės prabas su pasisekimu | 
jau darė.- Draugystė ketina 
minėtą savo komediją po var 
du „Sumaskolintas Jurgis“ 
grajįt laike ateinanezio 9 sei
mo „Susivien. L. Amerikoje“.

r Svetys.

— 12 Rugp. Scrantone Pa. 
trys lietu v isz kos draugystės 
ėjo spaviednės, dėl kurios isz- 
klausymo buvo svecziai ku- 
nįgai užpraszyti.

— Hazleton, Pa. Kas bu
vo N. 31 „Vienybės“ ir „Lie
tuvos“ paraszyta, tą patį pa
talpino ir angliszkas laikrasz? 
tis „The Plean Speaker“.

5 d. Rugpjuczio popiet di
delis buris lietuvių susirinko 
ant salės „Kepings Hali“ ir 
padarė atvirą protestą priesz 
tironą maskolių ir visą jo val
džią ii* atsiszaukė į visas viesz- 
patystes, ypacz Suvienytas 
Valstijas, melsdami jųjų už
tarymą. Mes protestavojome 
vardan szv. Petro ir Povilo 
lietuviszkos parapijos ir 500 
lietuvių Ilazletone Pa. gyve- 
nanezių. Ant to susirinkimo 
iszsižadėjome caro ir jo tiro- 
n isz kos valdžios, isz ta rd am i 
jai didelį paniekinimą už isz- 
žudymą nekaltų musų brolių 
lietuvių d. Lapkriczio 1893 
m., Kražių miestelyje Žemai- 
cziAse. O taipgi papeikėme 
maskolių už begėdiszką už
draudimą lietuviszkos spau
dos. O kad parodyti, kad 
mes darome tą visą su atvira 
szirdžia, sutvėrėme kliubą po 
vardu Lithuanian Indepen
dent Club. T Am i ir darodė- 
me savo prisiriszimą prie Su
vienytų Valstijų. Ant susi
rinkimo buvo laikytos sznek- 
tos. Pirma kalbėjo J. Va- t • • * } *linezius, iszrodin ėdamas vie
nybės reikalingumą ir kliubo 
naudingumą. Ant to sykio 
prisiraszė prie^ kliubo 45 vy
rai. Pabaigus apie kliubą 
buvo sznekėta apie Kražių 
reikalus. Pirmiausiai kalbė
jo J. Kazakevyczius. Kalbė
tojas apsakė baisią Kražių is
toriją, nupeikė maskolių ne
dorybes ir graudino savo bro
lius dirbti nenuilstaneziai-, pa
siremdamas ant to, kad ir van
dens laszas puldamas per ilgą 
laiką ant akmens padaro jame 
dAbelę. Toliaus sakė, kad
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aplinkinių miestelių iszgirdę 
isz laikraszczių atvažiūja ir 
noringai prisiraszo prie drau
gystės.

Vienas isz dr. Komiteto.

slų ir už trumpo laiko bus isz- 
szventinti į kunįgus.- Tokiu 
budu Amerikos lietuviai ka
talikai susilauks neužilgio 
dviejų vadovų ant dvasiszkos 
ir tautiszkos dirvos.

— Isz Mahamog PlanėA — LietUviszkas daktaras J. 
pranesza mums apie ypatingų Stupnickis savo populiarisz-

mes negalime kariauti priesz 
savo nevidonus su kardu, nės 
esame perailpni, bet galime 
kovoti priesz jį rasztu, protu, 
apskelbdami visam svietui ko 
kius persekiojimus mes ken- 
cziame. Ant galo kalbėjo V. 
Zailskis nurodydamas, kad 
reikia padaryti kokį* nors at- Į Dr. Szliupo nelaimikį: korės-1 kurnu ir pasekmingu gydymu 
minimą dėl iszžudytiĮ musų pondentas sako, jog besiby- įgijo ne tik tarp vietinių, bet 
brolių. Tą užmanymų visi lojant Dr. Szliupui su neku- ir aplinkinių miestelių lietu- 
pagyrė ir nutarė padaryti ko- riais Shenandoah‘o vertelgo- vių nemažų 
lektą bažnyczioje.
per mą£ai surinktų, tai lietu-I ma praloszė), tūli to mieste-1 atsitikimų, kad Dr. J. Stup- 
viszkos draugystės
iždų paaukaus po keliolikų „gaila esu Szliupelo, jeigu jis iszgydė tokius ligonius, kurie 
dolerių. Tas paminklas turės pralosztų, tai ir mes nepasigai- jau keli metai sirgti ir nega
bu ti Hazletono lietuviszkoje lėtumėme po kokių $50 jam Įėjo gauti jokios pagelbos pas 
bažnyczioje su apraszymu isz- sumesti“: Dr. Szl. apie tai da- daugybę amerikiszkiĮ dakta- 
žudytų musų brolių Kražiūse. girdęs nuvyko nedėlios dienų rų.
Kokis bus tas paminklas dar į Mahanoy Plane, kad suszelp-
nežinome, nės reikės apie tai ti savo kiszenių planieczių do-Į tisi teatraliszka gruppa ren- 
ir su klebonu pasisznekėti. leriais. Bet.... patyręs tik giasi už keletu nedėlių persta 
Apie tai paskiau praneszime. Mahanoy Planės bobų smar- tyti baisų Kražių atsitikimų.

Vardan visų Hazletono lie- kurną, muszamas szlūtomis, Perstatymo veikalelį paraszė 
tuvių pasiraszo Komitetas. mėtomas akmenimis vos spė Į neseniai atvykęs į Plymouthų 

-------- jęs pabėgti isz miesto.
tę plėniecziai, jog drįsta taip 
begėdiszkai nū jų praszyti pi- 
nįgų savo provų kasztams, vi- 
jęsi daktarų net už miesto į 
kalnus’-. - - Ar galima tikėti 
tokiam dalykui?

sini pati j ų ir užsi-
O jeigu Imis (tų bylų p. Szl. kaip žino-įtikėjimų. Jau buvo keletas

isz savo lio lietuviai nusijūkę, niekis visai per trumpų laikų,

- Plymouthiszkė tverian-

lyku užsiiminėtų.
Draugystės komitetas.

9 Seimas „Sosirtyjimo L10- 
IMi Malta" *

bus laikomas 25*d. Rugsėjo 
(Septembrio) Scranton, Pdt

— S. Boston, Mass. 5 d. 
Rugpjuczio musų kareiviszka 
D. L.K. V itauto draugystė lai | 
kė kvartalnų susirinkimų, ant 
kurio atėjo pusėtinas būrelis) 
musų brolių. Pirmiausia buvo 
perskaitytas protekolas perei
to surinkimo, toliaus buvo 
kalba apie draugystės reika
lus, ant galo buvo parodytos 
rokundos pereitų trijų mėne 
šių. Pasirodė, kad nū 6 Ge
gužio iki 1 Liepos szių metų 
įėjimo $61, o iszdavimo $24 
48 c. Pasiliko pas kasierių 
pinįgų $36 52 c.

Norint į kitas draugystes 
žiūrint musų yra visai maža 
dalis, ale per tokį trumpų lai- 
M ir tokiame bedarbės czėse, 
tai ir taip yra gerai. O vis 
dar pribuna naujų sąnarių. 
Kaip matome broliai, musų 
draugystė turi gerų pasekmę 
ir jei dievas padės trumpame 
czėse iszaug į milžiniszkų 
draugystę. Dabar matom, 
kad visi musų broliai pradeda 
keltis isz kieto miego, ir ima 
triūsti dėl lietuvystės. Netik 
musų isz Bostono, aje įr isz

— Plymouth, Pa., 13 Rug
pjuczio. Užpereitų nedėldie- 
nį Plymoutho lietuviszkoje 
bažnyczioje dievmaldystė at
silaikė iszkilmingai, su asis- 
tencija. Vietinis prabaszczius 
gūdotinas kun. Burba laikė 
szv. miszias; jam asistavojo 
už dijakonų subdijakonas B. 
Žindžius, isz Baltimores, o už 
subdijakonų J. Rusikis, klie
rikas isz Detroito. Po miszių 
subdijakonas B. Žindžius pa
sakė puikų grynoje lietuvisz
koje kalboje pamokslų. Pe
reitų nedėldienį lygiai iszkil
mingai szv. miszios 
komos ir f 
buvo*. Po 

■ pasakė tr( 
mokslų. I

į Reikia priminti, kad augsz- 
cziau minėti klierikai yra be
veik pabaigę 4vąąiszkų iųok- • •

buvo lai- 
letentai tie patys 
niszių J. Rusikis 
npų graudų pa

Įnir- mokytas tautietis.
— 12 d. Rugpjuczio v. M. 

Voloncziausko draugystė lai
kė mėnesinį susirinkimų, ant 
kurio įplaukė į kasų #3,25. 
O taip gi buvo sznekėta apie 
iszdavimų Simano Daukanto 
broszuros. Chicagos drau
gystės buvo užsiėmę szitūmi 
dalyku, prižadėjo paaukauti 
po $15, ir ragino kitų miestų 
draugystes, idant taipgi prisi
dėtų pinįgiszkai prie to daly
ko. Tas užmanymas ir pasi- 
szventimas Chicagos draugys- 
ežių labai pagirtinas, bet tik 
gaila, kad jos apie tai daugiau 
kaip pusė metų tilir Kaip 
girdėti, tūlos kitų miestų drau
gystės ir norėtų prie to prisi
dėti, bet nežino kam ir kur 
pinįgus siųsti. , Lygia dalia ir 
mus draugystė paaukavo ant 
to dalyko $10, ale ir nežino 
kur jūs siųsti. Todėlgi musų 
draugystė atsiszaukia į Chica
gos draugystes, kad jos pra
dėtų darbų pabaigtų, nės ne
labai butų gražu, kad tai nu
eitų ant vėjo. Velytina butų 
iszrinkti komitetų, kuris aukas

praszomi priimti Vakarop 24 
dieną Rugsėjo, idant ant ry- 
tojaus visi butą" pasirengę 
kaip reikiant.

Kas link rinkimo „Susiv.“ 
vyriausybės ant kitų metų, 
jau buvo apgarsinta „Vieny* 
bės“ N. 31 ir 32. Tų dalykų 
kožna draugystė bei kūpa-turi 
apsvarstyti savo susirinkimū- 
se ir savo numanymus bei nu
sprendimus padūti „Vieny- 
bėn“, o jei tos draugystės bei, 
kūpos „Susiv.“ nori aprinkti 
ant vyriausybės kandidatus, 
tai turi susineszti ar per gro- 
matas arba per tam tikrus de
legatus su kitomis draugys
tėmis bei kūpomis to apskri- 
ežio, prie kurio ji ir kitos pri
guli, o tada gali aprinkti. 
Kurios „Susiv.“ draugystės 
bei kūpos negali arba nenori 
isz priežasties toly mos kelio
nės bei didelių kasztų pakėli- 
limo paskirti ant seimo dele
gatų, turi* savo
nusprendimus link 
gero atsiųsti arit popiėros vie
nam isz „Susiv.“ komitetui, 
o szis nūsprendis bei užmany
mas dėl „ 
perskaitytas ant seimo ir tūs 
visus dalykus delegatai, isz- 
mintingai persvarstę bei per
kratę, nuspręs link ,-,Susiv.“ 
labo, o po seimui bus viskas 
apgarsinta. Delegatai atva
žiavę į Scranton, tegul krei
piasi pas musų tautietį Vin
cą Blažį ant szio adreso: 316 
Penn'a Avė, kuris kas link 
apsigyvenimo vietos kožnam 
užrodys broliszkai, o patys 
delegatai vienas su kitu veik 
susipažins.

„Susiv.“ prezidentas kun, 
A. Burba,

susirinkimo
„Susi v.“

“ gero bus
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Prie„Susi.“ prisirasze
Mahanoy City, Pa. kūpos 

vietinės: Antanas Kranauckas, 
Antanas Kripas, Cecilija Kri- 
pienė, Vladas Rinkevyczius, 
Kazys Dulinskas ir Ona Du- 
Jinskienė.

N(trtkampton, Mass, prie 
vietinės kūpos: Jonas Vierai- 
tis ir Mikas Morkūnas.

Forest City, Pa. szv. An
tanas dr. Kazys Buividas, An
tanas Marma ir Ona Szaronie- 
nė.
' Cincinnati, Ohio. szv. Ka

zimiero dr.: Vincas Trakauc- 
kas, Kazys Kraiiza, Paulius 
Jesulis, Konstantas Audru- 
kaitis, Jonas Dubauckas, Mar
tynas Masolas, Ironimas Mil- 
ken‘s, Jūzas Peleckas, Alek
sandra Krauza ir Vincas Sa- 
bajiauckas.

Boston, Mass. Vytauto dr. 
Jūzas Mažiulaitis, Morcelinas 
Sziaulys, Jūzas Viikevyežius ir 
Stotkus. .

porams sziūpinys
H 1 T iovt mui i vtui tvvioo ■>„TBlūllllinSkOTaYarianVfeSZpata mokslų tik viena daktarystė

dar ir sziądien gali užtikrinti 
žmogui nors sziokį tokį būvį, 
vienok ilgainiui, kada dakta
rų privis kaip grybų po lietui, 
tai be abejonės nevienam ir 
isz jų atsieis pavaikszczioti su 
pradilusiais kėliąją ir alkūnė
mis. Vienok jau ir medicinisz- 
kas mokslas tapė nesuvisai 

savo supelėjusiu Iprieinamu dėl svetimtauezių;
vienoje isz garsesniųjų medi- 

ė-

Istorija tautiszko klausymo 
netik vakarinėje Europoje, bet 
net ir toje paczioje Maskolijo- 
je aiszkiai parodo, kad netik 
pas tokias demokratiszkas 
tautas kaip latviai, sūmiai ar
ba lietuviai, bet net ir pas pa
garsėjusius
bajoriszkumu lenkus masko 
liams bus kur kas sunkiausi ciniszkų mokslinyczių 
pergalėti dar ką tik dygstan- terburgo Cliirurgiszkoje aka- 
ežią demokratiszką inteligen- demijoje katalikų paliepta 
ciją nei senovinę aristokratiją, priiminėti kas metas tiktai la- 
Taigi, jeigu apszvietimas, kad bai mažą skaitlių, o ką dėl 
jis butų ir maskoliszkiausias, žydų, tai sziądien jau beveik 
dar nevisados veda į sumasko- visiszkai neprieinami ne tik 
linimą svetimtauezių, o kar- daktariszki, bet ir abelnai 
tais net ir dūda skriaudžia- augsztesniejie mokslai. Ne- 
momsioms tautoms galingą užilgio turi būti ir mes kata 
ginklą nū prispaudikų, tai ar- likai sulauksime to, kad ir į 
gi neaiszku, kad szitas moks- visus universitetus dėl mus 
las suvisai nei negeistinas dėl bus vartai ir suvisai uždary- 
aprusitelių. Tokia nūmonė tais arba nors labai susiaurin
tai isztikrujų ir įsivieszpatavo1 tas kelias. Kaip atyrųsjtejiai rū

pinasi apie iszplatinimą terpu 
svetimtauezių vidutinių moks
lų, tai aiszkiai gali mums 
rodyti (terpu kitų) darbai 
vieno tokio gana žinomo lie
tuviams pasiutėlio buvusiojo 
direktoriaus Starapolės gim
nazijos Solovjavicziaus. Priesz 
jo atėjimą į Starapolę szitoje 
gimnazijoje (nors dar labai 
jaunoji) "skaitlius mokįtinių 
buvo daėjęs net iki 600. Vie
nok Solovjaviczius kaipo tik
ras abrusitelis ir piIdytojus 
norų savo valdžios kaip tik 
atėjo ą Starapolę, tūjaus isz- 
vaikė daugybę suvisai nekal
tų mokintinių, stengėsi kūno- 
mažiausia priiminėti naujų, 
atstatė geresniūsius mokinto
jus ir ant galo net padavė 
valdžiai tokį gudrų projektą, 
kuris, jeigu butų tapęs iszpil- 
dytas, tai be abejonės butų vi
siszkai pražudęs apszvietimą 
Suvalkų gubernijoje. Solov
javiczius gerai žinojo, kad 
daugumas lietuvių leidžia sa
vo vaikus į gimnaziją ir deda 
ant jų paskutinį savo skatiką 
tiktai dėl to, kad i szl ei s ti jūs^. 
į kunįgus ir gerai numanė, kad‘ 
nei į kokią kitą mokslinyczią 
lietuviai suvisai neis; taigi jis 
ir patarė žinia su tam tikrais 
paaiszkinimais savo valdžiai, 
kaip apversti szitą gimnaziją 
į realiszką arba j kokią nors 
tecliniszką mokslinyczią. Ži
nia ir pats szitas abrusitelis ir 
Apuclitinas gerai žinojo, kad 
techniszka mokslinyczią Su
valkų gubernijoje kaipo neat
sakanti norams gyventojų tu
rėtų užsidaryti ankseziaus, nei 
lietuviai suprastų naudingumą 
techniszkų mokslų, bet to tai 
ir trokszta musų abrusiteliai, 
ir argi tai ne tikrai bismar- 
kiszka politika — ir pražudy
ti didžiausią židinį apsz vietos 
visos gubernijos ir užlaikyti 
sav vardą tikrų jos globėjų. 
Užmanymas Solovjavicziaus 
vienok labai nepatiko kitiems 
jo tautiecziams: juk tai ir la
bai suprantamas dalykas, kad 
turėti giiųnąziją tame paęz/ia^

dabar Masko] i j oje. Kaip tai 
reikėjo tikėti pirmiausia, mas
kolių valdžia ėmė uždarynėti 
dėl svetimtauezių duris augsz- 
tesniųjų mokslinyczių, o ypacz 
specijaliszkų; mat specijalisz- 
ki mokslai kaipo toki, per ku
rtūs žmogus visur ir visados 
gali turėti kąsnį dūnos, nežiū
rint nei ant kandžiojimų viso
kių iezėjusių isz proto potika
nų, visūmet Maskolijoje buvo 
mylimiausiu dvasiszku penu 
persekiojamų tautų ir ant szi
tos dirvos svetimtaueziai iki- 
sziolei paprastai stovėjo augsz- 
cziaus už maskolius, kurie, pa
sitikėdami ant paszelpos savo 
valdžios, menkai pildė savo 
pareigas, o per tai žinik, ne
galėjo užsipelnyti vardo gerų 
praktiszkų darbinįkų; nniver- 
sitetiszkas gi mokslas, Kaip tai 
gerai žino ir kiekvienas skai
tytojas, be tam tikros vietos 
nevisados gali iszgelbėti žmo 
gų nū bado ir szalczio, o juk 
gauti kokią nors geresnę vie
telę ne maskoliui pas mus be
veik nėra ką nei tikėtis. Isz 
visų skyrių universitetiszkų 

me mieste, kur gyveni arba 
^nors artymamjame, tai ne vis 
Tiek ką turėti ją už kelių de-

darius gimnaziją Starapolėje, 
įstoti į mokslus ir Suvalkūse 
turėtų pasidaryti kur kas su ri
klaus, kadągi skaitlius kan
didatų pasididintų, o kaip tai 
visi gerai žino, vaikai musų . 
abrusitelių anaiptol negali pa
sigirti protiszku savo gabumu 
ir noru mokintis. Szitie tai 
san kareiviai Solovjavicziaus
tai ir pražudė netik geni ja- 
liszką jo projektą, bet ir jam 
paežiam gerai sudavė per nosį 
(ant praszymų vietinių gyven
tojų Apuclitinas, žinia, butų 
nenorėjęs nei nuspjauti). Mat 
Solovjaviczius, kaipo tikras 
ir tikrai karsztas naikintojas 
svetimtauezių taip nūszirdžiai 
buvo atsidėjęs ant savo szitos 
uždūtės, kad rūpintis apie ką 
kitą neiszskiriant nei savo pri- 
vatiszkų reikalų ber tikrų sa
vo vaikų jam jau nebuvo ka
da. Tai gi ir vienturtė jo 
dukrelė taip rūpestingai buvo 
auginama savo mylineziojo ar
ty mą tėtuko, kad dar turėda
ma tik 15 metų, dar ką tik 
mokėdama raszyti, jau labjaus 
už viską pamėgo draugystę 
savo tautieczių officierių, o 18 
metūse savo amžiaus jau gy
veno isz savęs Kauno kekszių 
namūse (paskui, kaip pasako
jo man Starapolės žydai, ji 
varė tą patį amatą Virbaliuje) 
Tautiecziai p. Solovjavicziaus, 
kuriems nepatiko gudrusis jo 
užmanymas uždengti Starapo
lės gimnaziją, žinia, pasisten
gė iszaiszkinti Apuchtinui, 
kad tokis jįelaiminga^ atsiti
kimas su duktere tbkio įžy
maus žmogaus kaip direkto
rius gimnazijos labai žemi
na maskolių vardą akyse vie
tinių gyventojų ir p. Solovja
vicziaus už visą savo pasiau- 
kavimą ant naudos Maskolijos 
buvo tiesiok praszalintas isz 

sūmet taip ir szį sykį tikrai 
genijai iszką idėja Solovjavi-
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cziaus negalėjo pasilikti be 
pasekėjų ir kad tokių jos pa
sekėjų sziądien jau tukstan- 
ežiai Maskolijoje, tai mes ga
lime matyti nors isz straipsnio j 
,,Maskoliszkas užmanymas“ 
N 4 Varpo 1893 metų. Juk 
ten kaip ant delno iazrodyta, 
kad gimnazijos mokslas tik 
sužadinęs visokias „pagun 
das“, ,,politikos ir tikėjimo 
svajojimus“ galvose jaunų 
vietinių gyventojų, bet suvisai 
nedAdąs jiems progos „pado 
ru budu pelnyti sav dAną“, 
o pertai ir paezios gimnazijos 
esanezios reikalingos tiktai 
dėl vaikų ateivių maskolių. 
Apie universitetiszkus moks
lus Graždaninui, žinia, jau 
nėra ką nei sznekėti, kadągi 
be gimnazijos mokslų Masko
lijoje nėra ką nei sapnAti apie 
universitetą, o ant galo nerei
kalingumas augsztesniųjų 
mokslų dėl naikinamųjų sve- 
^imtauezių tai dėl daugumo 
obrusitelių tokis aiszkus da
lykas, kad ant jo jie jau neno
ri nei burnos auszinti. Dide
lė vienok butų klaida manyti, 
kad siūlydami svetimtaueziams 
professijonaliszkas moksliny .

' ežias abrusiteliai isztikrujų 
rupintusuApie * pakėlimą isz- 
dirbystės ir medegiszkos ge
rovė* naikinamojų tautų. Ne 
suvisai atverniai! Juk tie 
patys Graždaninai ir Dniev- 
nikai, kurie su tokia gera szir- 
džia siūlo svetimtaucziamB 
professijonaliszkas moksliny- 
ežias, kada jiems eina apie už
dengimą gimnazijų neva dėl 
naudos svetimtauczių iszdir- 
bystės, jau ne pirmi metai kA 
ne kalnus verezia £fit tos pa
ezios iszdirbystės ir vardan vi
sų maskoliszkų szventujų ra
gina valdžią netik užginti vež
ti lenkų iszdirbinius į tolyma- 
sias szalis Maskolijos — Tur
kestaną ir Kaukazą, bet ir pa- 
czią Lenkiją užversti valdžios 
apmokamaisiais Maskvos isz- 
dirbiniais. Maskolių ultra pa
triotai labai džiaugsis, kada 
matys savo svetimtąųcziusf atė- 

žmonių leisti į jas savo vaikus. 
Užtai gi Kauno bei Vilniaus 
gubernijose, kur mokintojai 
vieni tik ateiviai — burliokai, 
kur ir tikėjimo mokslą dau
giausia iszguldo jau ne ku- 
nįgai, bet popai ir kur vaikus 
szventomis dienomis varu varo 
į cerkves, policija jau privers
tinai ima varyti vaikus į uczi- 
liszczes ir net baudžia t As ūki* 
nįkus, kurie nenori darkyti jo-

jusius į tokį padėjimą, kada 
žmogui jau nėra kada rūpin
tis apie dvasiszkus savo reįka- 
us, lygiai taip kaip jie džiau

gėsi, kada Bismarkis su 
crepsziais iszvarė isz Vokieti
jos deszimtis tukstanezių lie
tu viszkų ir lenkiszkų darbi
nįkų. Siūlydami mumX pro
fessijonaliszkas mokslinyczias 
jie rūpinasi tiktai apie tai, kad 
„dovodit4 do nulia“ priežastis, 
galinezias prilaikyti skirtin- |se savo vaikų, 
gumą tarp gaivalų paskirtų (Dar ne viskas) 
apgudinimui, ir maskoliszkų |------- —1
gaivalu isznaikįti svetimtau- 
ežių intelligenciją ir atvesti 
szitAs „gaivalus“ į tai, kad jie
užmirsztų vis, savd praeit,, ir I A*traindama9( į”ad myiėjau"ašž 
jau negalėdami suprasti viso . - myliu tikriausia, 
szuniszkumo maskolių, įgytų j|aktį užmikt asz negaliu, per 
„užtikėjimą ir pritarimą vy
riausybės politikai“.

Naikindami augsztesnįjį ir 
naudi ogesnįjį apszvietimą mu
sų kraszte, maskoliai vienok 
suvisai neturi noro uždarinėti 
savo „ucziliszczes“. Priežastis 
ežia labai aiszki: maskoliszka 
„ucziliszcze“, kokia mes ma
tome ją dabar Lietuvoje, nei 
truputį nedAdu musų vaikams 
proto. Visi vaisiai kelių me
tų kankinimo vaikų tokioje 
ucziliszczėje baigiasi ant to, 
kad vaikai pramoksta tenai 
sziaip taip grevezoti masko- 
liszkai ir vėliaus net ir tarpu 
savęs jau stengiasi nekalbėti 
lietuviszkai, jeigu tik neatsi
randa iszmintingų žmonių, 
kurie iszaiszkina jiems neman
dagumą jų pasielgimo; 
prievartos apsipažįsta su mas
kolių cerkvėmis, maskolisz- 
kais paproeziais ir t. t. Bet 
ir szitame dalyke mes matome 
didelį skirtumą tarpu Suvalkų 
gubernijos ir Kauno bei Vil
niaus; Suvalkų gubernijoje, 
kur mokintojai beveik visi 
vietiniai gyventojai — kata
likai ir kur mokslinyczios už* 

t laikė dar nors kibirksztėlę po
būdžio tikrų visumenės moks
liny ežių, maskolių valdžia ne
labai rūpinasi apie jų užlai
kymą ir anaiptol nęyerczią Įę tedium eat,

f ' <

ID etine,.
) kaip ilgias mano szirdis be
\ tavęs myliausia,

18Z

dieną du moju, 
Džiustu, vistu ir dusauju, nie

kad neperstoju. 
Jog tu matei, kaip aszaroms 

man akys patvino, 
Padedamas ranką, tariau my

liu tavę vieną. 
Kad mylėtum manę vieną pra- 

szyt negalėjau, 
Turėdamas szirdyje kasdien 

paslaptyje mylėjau. 
Kad nematau tavo veido, me

tai man adyna,*) 
Neatstoj4 nA manęs smutkai, 

nieks nenūramina. 
Kur asz tavę pirmą Sykį ga- 

| vau pamatyti,
Myliu tavę, panetele, norėjau 

sakyti. 
Kur nueinu, kur sustoju priesz 

man tavo veidas, 
Ar asz guliu, ar asz keliu vis 

sziifdyje turiu. 
Nors tūkstantį asz panelių ga- 

vau pamatyti, 
Visos dėl manęs užnieką priesz 

brangią panytę. 
Jeigu randas tav geresnis, tai 

I dAk man žinoti,
I Asz jau tenai nebvažiūsiu, ba 

reiks graban stoti....

Patarles.
Dangus augsztai, žemė kie- 

*) ex tam magno amoreadmirabi- 
Zeę,

ta, gyvas neįlysi — reik ant 
žemės vargti.

Darbi kaip Darbienų žino-*,
n ės.

Darbymetyj1 ir akmA kruta.
Darbus palikus, sunku yra 

sz vesti.
Dar b A kis it amžinai gyvę- 

siąs, elgkis it rytoj mirsiąs.
Daug medžių, mažai kirtėjų.
Daug rankų didę nasztą pa

kelia.
Daugel ko mokąs, nie.ko get

rai nemoka.
Daugel ko vienų kartu pra

dėjęs, visko nebaigsi. ]
Davutis gerutis.

! Dantis sudildęs, proto neį- 
g‘jQ3-

— 12 Rugpjuczio netoli 
Grodno pasidarė anglekasyk- 
Įėję gazo ekspliozija ir szaftas 
tapo visai suardytas. Keli 
szimtai darbinįkų pasiliko pa
laidotų ir nėra vilties, jog jAs 
galima bus iszgelbėti.

OMU) už laitai).
“VIENYBE LIETUVNIKū”.

S, Mažeika East Windsor Hill $1,00
K. Jasiulionis Wilkes Barre . „1,00
J. Alexaiti-i Shenandoah „1,00
S. Katilius Suaquoit „2,00
J. Grabauckas Shamokin „1,00
A. Palikautskas Orient „1,00
V. Zukautskas Northampton ,,2,oo
M. Zioba S. Boston ,,l,eo
J. Karalevicze Luzerne ,,2,oo
F. Savage Duryea „1,00
V. Gricevicz Millburn - „1,00
J. Belinski Leviston „1,00
M. Gecionis Denver | ,,1,00

1 P. Gilinski Menominee „1,00
J. Kazlauckas Pittston j „2,00
J. Lausevicze Elizabeth „1,00
D. Bražinskas „ „1,00
S. Yvanauckas Newark — „1,00
A. Švitra „ „1,00
A. Brancckas Pittston „1,00
J. Senkus „ „1,00
J. Machnis Shaft „1,00
J. L. Brower New York. „8,00
F. Krooll Buckniouintain „1,00
S. Grigaliūnas Hartshoru „1,00
J. Jdzupait Plymouth „2,00
M. Josiunas Evergreen „1,00
J. Zieoius Cleveland „1,00
T. Zaniauckas Pittston „1,00
J. Shopis Ontonagon „1,00
S. Chekas Gibson „1,00

1 K. Masis Pittston „2,00
t
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Keistuczio vieno nusuko ir rodėsi jis niekaip nebstengs viens 
priesz visą kryžeivių spėką, kurie tomis sandaromis džiaugėsi 
pakajų įgysią: kaipogi nd vienos szalies pusę savo krasztų nū 
Lietuvių sariojamų buvo užklėstę, nū antros pusės kariaujant 
priesz vienus Žemaiczius vos jiems pusės kareivių bereikėjo, 
trumpai sakant tomis sandaromis kryžeiviai palengvino sav 
karią (dm kartu, kad perkriksztai žemlionys, gyveną jų val
džioje Parusnyje, taip buvo įtūžę ant Vokieczių, jog rengėsi 
jau trakoti užvis nu Triszkių ndkriezio, apie kurį virsziaus 
minavojau, aiszkiai jau ruzgė ant Vokieczių: kaipogi tos tū- 
įtimpinės (karės) taip buvo įkyrėjusios nevien patiems žem- 
lionims, kurie aiszkiai gddėsi sakydami, jog, dažnai Žem'ai- 
czidse per nebuklumą ir negudrumą Vokieczių karvedžių jų 
visuresniejie ir drąsiejie kareiviai karėje atliko, ir skelbdami 
balsu zokoną kryžeivių nesirūpinantį platinimu žodžio Dievo, 
bet smeigiantį?! į lepumus, vieszpatybę ir valdžią, o apkrikszty- 
tdsius visaip spaudą ir žudą nevien Parusnyje, bet visoje 
Teutonijoje buvo žinoma, jog kryžeiviai ne Dievo mokslą 
tarp perkriksztų platina, nei jų globa rūpinosi, bet jų turtų 
ir lobio dygsta;. kitaip elgėsi jų praėjimai, kurie szpitolėse 
ligonis gerbė, kad szie suvisu atžagariai smeigėsi į didybę, 
galybę, garsumą, lygindamiesi kitų tautų valdi mieriams: kas 
piktesniai, patį popiežių, ciecorių ir kitus vieszpaczius nieki
no. Dariu žemlionys perkriksztai ir patys Vokiecziai pilio- 
nys, Parusnyje gyveną, ruzgė ir nairėsi Žemaiczių bekariauti, 
savo turtų klėsti, kraują gožti ir veltu gyvybas dūli, o visd- 
met dar ir taip pavojuje gyventi. Tokį tužymą, sakau, gir
dėdami kryžeiviai padarė sandaras su Jaugaliumi ir džiaugė
si, jog kariaujant priesz vienus Žemaicžius nebreiks taip daug 
kareivių, kurių skaitlių mažindami tarėsi nutildysią nuben
gusiosios.

Kryžeiviai, naudodami tomis sandaromis, ėmė vėl Žemai
czius kariauti: kaipogi ateinantį metą kamendotas Ragainės 
įsigrūdęs tenai Pastovių pavietę per 6 mylias apsukui nuterio- 
jo, kad tūm tarpu nū antros pusės tūm paežiu laiku kalavi- 
jonų mistras nū Padaugavės taippat į Žemaiczius įpūlęs į ak
menį ir vandenį vertė; sako, jog 700 imtinių nutvėręs ir 1400 , 
žirgų pabalnūtų ir pamautų, ant kurių joti nebepask u bėjusi 
antsėsti, buk atėmęs. Kad taip Keistutis buvo spaudžiamas nū 
visų pusių, d. mistras kryžeivių liepė tūm tarpiu marczelgai 
zokono su stipresne dar kariauna, susinėrus su meldžionimis 
atkeliavusiais, traukti vėl į Lietuvą per Vaigovą į pa-Strebę, 
tenai pasiskaidę meldžionys į žaras, tarp kurių viena Dirsunės 
pilėn pasibloszkė, kurios gyventojai, pilę uždegę, į girias isz- 
sikraustė; kita metėsi į Panemunį ant naujos pilės, kurią, 
apgulę su daugybe puszkų per 14 dienų taip smarkiai vėtra- 
vojo, jog tie nebįmanydami kaip nū naujo ginklo toje rustoje 
dienoje b^gintiesi, ant galo su žmonėmis ir kūdikiais: visų 
3000 pasiėmė kryžeivių klausyti, kuriūs kaip kalinius į Pa- 
rusnį parvarė. , Paskui sudeginę paezią pilę metėsi su viena 
dalia kariaunos į Laukiszkių barą, kurį taippat į akmenį ir 
vandenį apvertė, o antra dalis kryžeivių apgulo pilę, Sunne- 
pile vadinamą, kurią taippat sugruzdinę, grįžo į Parusnį su- 
luslogintu grobiu, nematę niekame Žemaiczių kareivių. D. 
mistras džiaugdamasi taja laima įsakė visose bažnycziose mel- 
stiesi.

(Tąsa).
Kryžeiviai ir kiti meldžionys dėl darganų ir lytų negalė

jo tą metą beįsigauti nei į Lietuvą, nei į Žemaiczius, Jaugalius 
vėl nenorėjo jų kibinti, tardamas jus kūinet busiant eav rei
kalingais ir tūm tarpu baigė Veikalus kalne su Maskoliais 
stiprindams rubežių savo bocziij prabuczių tarp Maskolių ir 
savo'ukėje, kuriūs nubaigęs tūjaus iszšiuntė savo lemtinį Vai- 
dėlę slaptu pas d. mistrą kryžeivių, kuriam nukeliavęs sakė: 
„dėdė Jaugaliaus, Keistutis, jūsų > nepergalimas neprietelius 
nori savo seserės sūnų Žiemovitą, Mozūrų kuningaiksztį, Len
kų karaliumi pakelti, o pats vieszpacziu visos Lietuvos pasi
daryti, rodydamas mistrui gerą szirdį Jaugaliaus ir stygavo- 
damas" jį jo bendru esantį; ilgainiu bebylodamas apreiszkė 
jam viską, ką Jaugalius ketėjo daryti, bet, idant Keistutis lig 
laikui nenujaustu, pakvietė tulus brostvius į medžioklę Lietu
von, noris kito nieko Jaugalius nereiszkė tose sandarose, kaip 
tiktai minavotus praėjusiose sandarose krasztus didesniai užta
ryti nd antpūlių kryžeivių, vienok vengė jau nd jų Keistuczio 
krasztus ir Žemaiczius, ketėdamas vienkartu su kryžeiviais 
antpūlius savo krasztų gynioti ir kryžeiviams taikinėti, jų 
krasztus kam norint kariaujant, tai yra, ketėdamas pasalu 
Keistutį kariauti ir būtinai jį gaiszinti. Didis mistras, pasi
teiravęs savo diddmenės tarnų, iszsiuntė vyresnidsius savo zo- 
kono į Lietuvą su plenipotencija su Jaugaliumi apie pakajų 
aitesniai sandarauti, o tūm tarpu paskelbino pacziame Parus- 
nyje Jaugalių ketantį kriksztytiesi, o Keistutį, kaipo visu- 
smarkiausi krikszczionių neprietelių, norintį savo brolio vai
kus nugaldti ir jų piles pasavinti ir vieną geidantį visą Lie
tuvos tautą rėdyti. Darin patogesniai rodėsi d. mistrui san
daras su Jaugaliumi daryti, kursai kito nieko negeidė, kaip 
tiktai kersztų tarp Lietuvos kuningaikszczių ir namkarės Lie
tuvoje ir Žemaicziūse. Kas būdams laukdse Daudiskės ku- 
ningaikszcziu Bitaudas ir Augmontas su minavotu Vaidelė, 
Jaugaliaus tarnu, su kryžeivių siuntiniais; tujau kamendotas 
kryžeivių pakėlė tenai Lietuviams iszkilmingus pietus ir gė
rynę; paskui pamedžioję, pradėjo sandarauti, tūlas dienas 
kaulijusįsi sutiko ant to: Jaugalius pažada amžiną pakajų 
Vokiecziams Padaugavyje ir Parusnyje gyvenantiems, kėtė- 
dams niekokio pavojaus nei jų krasztams, nei perkriksztams 
nedaryti, traukiant kryžeiviams su kariauna į Keistuczio da
lykus terioti, jei Jaugalius tokioje dingstėje taikinėtu Keis- 
tucziui su kariauna, tdmi tos sandaros niekdmi nebus sulau
žytos, vienok Jaugalius su kryžeivių kariauna negrumsis, nei 
jos pragumus skardys, imtinius kryžeivių be mokesczid visd- 
met paleią. Jėi kryžeiviai terliodami Keistuczio krasztus nu- 
teriotu Jaugaliaus, arba jo žmones sugautu, tdmi vienok san
daros nebus sulaužytos. Idant toksai sutarimas neiszsireiksz- 
tu, taip pasiėmė daryti, it but imtinius nd viens kito nauda 
vadūjasi.

Jaugalius tijmi dar nekakinosi, bet tdm paežiu laiku pa
darė lygias sandaras su Padaugavių mistru, žadėdamu viens 
antram savo krasztų neterioti ir nedergti, nū kurių Keistutį 
taip pat iszvengė, kaip dabar minavotose sandarose.

Tomis sandaromis Jaugalius pasiekė tai, ką ketėjo: kai- 
pogi netapdamas talkėju kryžeivių, visa jų karės galybė ant ■

(Toliaus bus.)
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limta Daktaras!
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75c.

LOCNOS SPAUSTUVES.

25c.

10c.4.00c.

15c.

15c.

2I>C.

15c.

Įėjimas 25 centai

65c. 
10c. 
40c.

15 et.
05 et.

15c.
5. 

20c. 
15c. 
15C.

40 et. 
|l,Q0

1,00.
50 et
200c

H
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LIETUVISZKAS

Mokai iszki rankvediiai ir 
kitokios knįgos 

Lletuviazka Gramatika paraszyta . 
ktin|go Mlkolo Miežinio

„Kiszkis isz Kopusių“.

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

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

50c.
30c.
25c.

„ „ |1.50.
1.50c. ir 2.00c.

,, 75c.

<1I

400

TEMYKITEI
V. M. Volonczausko Skt. 

Draugystė aplaikė daugiaus 
isz Prūsų iszdūtų savo kasztu 
sąsiuvų dėl iszsimokinimo grei
tai ir gražiai lietuviszkai ra- 
szyti. Todėl, kurie broliai 
pareikalaus jų prisiųsdami po 
10 c., bus tūjaus užganėdinti.

Galite siųsti pinįgus ant szj- 
to antraszo: Mr. S. Pauksztis

T^my kiite!
Pas manę randasi wizart kaziros 

dėl visokių sztukų ir grajų darymo; 
kurias kožnas loszikas [grajoezius] 
prival turėti. Kasztuja tikt 85 et. 
Taipat dėl darymo įvairių sztukų, ką 
kiekvienas trokszta dasižinoti ir tu
rėti, dabar pas manę yra navatniau- 
sių daigtų dėl darymo įvairių sztu
kų, kaip antai: kaspinus isz burnos 

ir cziela atidfiti, laikrodėlį sutrupin
ti, supilti į pisztalietą, iszauti ir vėl 
czielas bus, nėra ežia galima visko 
iszrokiiti, kokius dimous dalykus 
galima su tais prietaisais iszdarinėti* 
Tie prietaisai kasztuja be prisiunti- 
mo 40 et. Prisiųskite už du centu 
markę, gausite tu sztukų kataliogą.

Adresą JOS MATUTIS

Mtlis MMas Mas.
Philadelphijos parapijonai 
nutarė padaryti 25 d. Rug- 
pjuczio (Augusto) ant para
pijos naudos labai puikų pik- 
nįką Panonijos parke, katras 
randasi Camdene New Jersey

Lengviausiai dasiekti jį, pa
ėmus perrą nū Market St., per
plaukęs Delavare, tada vienu 
karu gali beveik į deszimts 
minutų dasiekti parką.

Sodnas yra labai gražus ir 
linksmas dėl pasibovyjimo. 
Apart muzykės ir szokių dar 
bus įvairios mencės zobovų.

Tiktai neužmirszkite, jog tai 
bus 25 d. Augusto subatoje.

Prasidės nū 9 ryto ir tęsis 
iki vėlam vakarui.

1.25c.
10C. 
10c.

5C.
5c.

10c.
10c.
40c.

Tik ką atvažiavo isz Lietuvos ti
trai lietuviszkas didelio mokslo 
daktaras p. J. M. Stupnickis ir ati- 
darė dabartės savo ofisą Plymouth, 
’a., 28 Cherry str. Todėlgi, jei kas 

isz musų brolių arba seserų serga 
arba apsirgtų, linkiame atsilankyti 
)as savo tautietį p. Ęr. Stupnickį, 
turis jums suteiks visokias rodąs 
grasioje lietuviszkoje kalboje. Ofi
sas jo atidarytas kasdien nft 9 ryto 
ki 3 popiet.

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

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

1.00c.

pargabentos isz užmarės: 
' Maldų knįgoS) 

Aukso Altorius, arba Szaltlnia dangtszku akar* 
bu 2.00 iki 3 00. 
Garbe Dlewnj ant auksztybėe „ 
Balsas Balandėlės 1.25c.,
Kninga giesmių arba Kantlczkoe 
150 Psalmn Dowldo karaliaus ant

paveikslo kanticzkų 
Istoriszkos doasiszkos įtalpos'knpjoSy 
Gyvenimas Vieszpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl. 
istorija seno įstatymo „ „ ,,
Gyvenimas Marijos ,, ,,
Menno Szwenczlausioe Marijos Panos 
Sopnlej Motynos Dlewo ,, „
Kvangelljos supuikels apdarai^
Gywenitnaj Bzwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczta ir ketvirta 
dalis už kožnų dal| po „ „
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Istoriszkos k apjos svietiszkos įtalpos. 
istorija Lietuvos „ „ „ 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Aplinkrasztis kun. Petravyczlaus | Vilniaus 

džlakonystėe kunlngus 1870 m. „. 5c.
Už kų mes lenkams tnrime bntl dėkingi arba 

nedėkingi, graži kn|gntė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais nd pat 

krlkszto Lietuvos 
Žlponas bei žtponė „ ,, •
žirgas ir vaikas „ „
Vytautas didis Lietuvos kun|galksztls 
Apie senovės Lietuvo* pilis „ 

„Auszra” keturių metų pulkl&ųe apdar&se 
po >1.25 kninga, visas perkant 

Knįgos poetiszkos. 
Senkus Jurgis ,, „
Vltollor^uda, puikus poemataa isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knįgos 
D&nelaiczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvynlszkos giesmės — —
J&karnos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės 
Pirmutinis degtinės varytojas pulki komedija 5c. 
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczlo, 
\ . Apysakos.

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

4 isz lietuvių gyvenimo 
Prjnd|klme vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrijotiszkoje dvasėje pagal 
vengrlszkų pono A. isz B. autoriaus 
knjgutė, ,,Kas teisybė tai ne melas 

PasakjĮ^^abe Szaltabuzlus (j&kinga) 
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 
Mužikėlis „ ,, „
Vaikų knlngelė „ „

5c. 
15c.
5c. 

10c. 
20c 
20c. 
20c. 
10c. •

Abėcėle ,, ,.
Kninga dėl iszslmoklnlmo rokundų 
Kninga dėl iszslmoklnlmo viaasvietlnės kalbos 15c 
Apie buwimu Dlewo j ,, „
Grieezntnkas priverstas meO^otls 
Pamokslai apie trusų 
Talmudas ir musų žydai 
Sakale su kelbe ,,
Prleszauszrls ,,
Kelp (gyti ptn|gus ir turtų 
Girtybė 5
Genių dėdė, graži pasak'itė kur Isz.rodyta, 

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

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

Įvairios dvasiszkos knįgos, - 
Pamokslai ant didžluj'i| metinių ssvencių ir di. 
džiosios nedėlios, 
Tiesos Žodžei, 
Elliotea arba kelias | maldingų gyvenimų 
Pokllis Szventųjų ,, ,, ,,

I lazguldimas metiniu szweneziu 
labai naudinga knlngelė 

Mokslas Rymo kataliku „ ,,
Kas yra griekas! 
Nekaltybė 
Vartai dangaus 
Pekla, arba amžinas pragaras

I Arielka yra nddai; su Iliustracijomis 
Į Garsas apie bajsybes Dlewo sudo 

Raktas | dangų „ ,,
i Didžioji nmlėlia ,, ,,
Į Kaip Suinenijų nuspakaj|ti „ 
I Vadovas | dangų „ ,,

Prlsigatavojlmas ant smerczlo 
I Draugija dėl duszlų ,, 

Lletuviszkos mlsztos ,,
Visokį Abrozėllal su maldelėmis po 5centus.

10c.
40c.
15c.
20c.
15c.
75c.
30c.
25c.
15c; 
■•5c. 
15C.
40c.
4Oc.

5C.
10c.

25 et.
20 ct.

1,00 et.
1'1,00.
20 et.
30 et.

Lietuvos istorija, n& seniausių gadynių iki 
Gediminui D L. K.,1 paraszyta 1850 m., 
Blmano Daukanto. Kninga pirma, 

gaunama nž 1,50c* 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų Ir Žemaiczių 
paraszytas Hlmano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Baž nyczios, ,,
Kumpos Istorija su žlainiaptals „
Lletuviszkos Dainos isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczlų Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun A. Burba, 

į Dievaitis, apysaka sztos gadynės 
Apleka Dlewo „ „ „ ,,
Aukso Verazis, labai pulki drama ,, 
Boleetawaa arba antra dalia Genowefos
Du pujkua apraazymaj apie nedorybų 

žydo ir piktų angyniinų wajkn |1,00.
I Kglė, žalczlų karalienė Ir Iszgrloviinas Kauno 

piltee 1363 m., du pulkus drainatal 
paraižyti Aleksandro Gužuczlo, 

Hlatorlje gražioj Katrukos ir jos visokį 
,, „ „ atsitikimai

į Hlstorije apie gražų Magelonų, dukterį karaliaus 
isz Neapolio ir apie Petrų kareivi 40c.

įlįsto riję isz laiko Francuzkoa
Į „ „ vainos Afrikoj’ 30c.
I Isz porbudelio kalavijo ir Kajlmas, dvi puikios 

apysakos, ant lletuvlszko perdėjo V. Htag. 40c. 
Istorija Septynių Mokintojų

„ „ ir Lietuvio Sapnas' 50c.
I Jurgis Miloslawskis — — 80c.
Juozapas Konluszewskis, arba kankinimas 

(J n t jotų po valdžia maskoliaus 50c.
I Konstitucija dėl darSin|kų -* 10c.

Namelis pusteln|ko — — 75c.
I Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorlje isz iajko 

80 et.„ „ ponawojimo Nerono
Pujkus apraszymaj tikru atayttklmu Isz 

,, * „ czesu wajnos 1883 metu
Prawadnikas angelskos kalbos neabdar.

„ „ „ atidarytas >1,25.
Pujkus aprMzymas apie Lietuvų „ >l,oo. 
Rinalda Rlnaldinas „ „ „ >1,50 ct.
Senuwes aprMzymas apie Duktery

,, „ FHypo Karėjwio 50 ct.
Sumyszymas arba bajme tūry dydeles akis 
Tykra tejsybe isz Suwaiku gubernijos 
Bzwieea Dlewo „ „ „ «,
Titkus Persų Karsil us, „

l'ž»ystanawik ant to geraj 50 ct.
WitMlr Korynna hlstorlje Isz iajka persekiojimo 

Bažnyczlos 8. per Deoklecijana 95 et.

Lenkiszkos kningos 
maldų pargabentos isz utmarės.

VVestchnlenie duszy pobožnej, zbiėr nabožeėstw 
i pleėnl z przydanlem Drogl krzyžowej, Gorzkich 
žali i psalmbw ,, ,, ,, „ „ 1,50c.

Zloty Oltarz czyli zbifir nabožebetvv dla chrzež- 
clan 1 katolik6w „ ,, „ ,, ,. 1,30 c.

Oitarzyk czyil zbi6r nabožeftetvva dla miodzležy 
katollckiej „ „ „ „ „ „ 70 c.

VVyborek nabožeftstwa dla miodzležy katollckiej
50 o.

Maly zloty oitarzyk dla pobožnych dzlecl ka- 
tolicklcb ,, „ „ „ 45 cent.

A

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

PIRMUTINE 
TTŽjETO-A. 
dėl lietuvininkų pas 

SILVESTRĄ PAUKSZTĮ
Edwardsville, Pa

sziezia atke
liausi,

Tai pas Pauksztį vi
ską gausi.

Ariel kų visokių, alaus gar
daus, vyno cigarų ir t. t.

Ateik broli pamatyti, 
Ir to visko pabandyti.

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

P»8 Joną Žukaucką

Juzo Miliauckoy .
Szaltąs alus, skanus gėrymai, gar

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

.Tūzas Miliauckas
M All AN O Y CIT




