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PlyiMBlli, Pa., U fl. Birželio.
Neperseniai, tiktai atgal 

porą į nedėlių — praneszė isz 
Petropilės, kad Bosija turi 
mieryje užimti dalį Korėjos 
— pakolei Japonai nedabaig- 

1 tu iszlygas, suteikianczias jai 
be pritarimo ir be tiesos Bosi- 
jos. Jau szitas dalykas aisz- 
kiai parodo bedugniu] bėgė- 
diszkumą maskolių valdžios. 
Bet negana to. Daneszime 
tame yra, kad valdžia baltojo 
caro ant tų pėdų turėjo nu- 
siųsti ant rubežiaus Korėjos, 
16,000 kareivių, prisitaisiusių 
ant syk įžengti į tą krasztą, 
kad Japonija nesidūtu pri
lenkti prie“ ųMiskolijos reika
lavimų.

Žinodami gerai „batiuszką“ 
irjomissiją, kokią jam jau 
Petras pavadintas ,,didžiųjų“ 

’(o buvo jis ant tikro didelis 
pijokas, be susimylėjimo, 
žmogžudys ir durnius — dide 
lis viskame kas bjauriausio ir 
pikto) paskyrė, neabejojau!, 
kad tas daneszimas aiszkiai 
perstatų idėjas gudiszko ran
do. Abejojau! tu m mažiau, 
kad skaitome laikrasztyje 
„Novoje V remia“ — tame or
gane gudiszkos pragobiszkos 
dvasios — ir tai po tokia pat 
uždūte, kaip butu: „Gudiszka 
prižiūra buvo jau neatbūtinu 
reikalu Korėjoj1 — o tai dėl 
paties apsaugoj i mo tenyksz- 
ežių gudiszkų perkalbėtųjų 
savitarpiniame nesusitaikyme 
Japonų“, o k i tusę laikrasz- 
cziūse taip gi raszo, kad ,,tik
tai vieszpatystė kariumenisz- 
kai ii* pinįgiszkai ant tai Į) 
tvirto pamato stovinti, kaip 
Gudija (?!)— turi tiesą už
imti Korėją“ ir kad ,,kadangi 
kuri isz Europos vicszpatys- 
ežių užprotestavotu pricszai 
užėmimą Korėjos per gudisz- 
ką apszarvutą galę, butu tai 
darodymu neprilankumo, bet 
Gudija tūni tarpu mokėtu at
šaka n c z i a i p as i e 1 g t i “.

Ot tai ir aiszkiai matome 
kiszimąsi kalmukiszko sznipo

į traktatą sandaros, ant kokio 
Kynai su Japonais aną mėne
sį sulygo — o su kuriū Mas- 
kolija neturi nieko ir ja tas 
n etų r apeiti.

Tas „Sziaurės žmogžudys“, 
per nevalę kisza savo pirsztą 
į koszę, kurios nevirė.

Ne dėlto, kad gal ant tikro 
jo tiesom toje szalyje svieto 
koks nors mažiausias paojus 
grąsintu — nei kad butu už- 
praszytas vienos isz karinu- 
jauncziųsi pusių ant iszžengi- 
mo kaipo teisdarys, arba tar
pinį kas, nei dėl jokios kitos 
priežasties — bet paprastai, 
kad į tą bylą įlysti, kad joje 
įsivaiszyt ir iszsiplėtoti — kad 
joje ką nors dėl savęs iszplėsz- 
ti. Kad gi jo nepraszyta, tai 
jis pats, kiszasi, ba gana gerai 
žino, kad kada dabar tos am
žinai alkanos Europos viesz- 
patystės pradės dalytis tą 
krasztą, tai ir jam kas nors 
taipgi teks.

Meldžiu tėmyti, kad Bosija 
už savo taip vadinamus pasi- 
tarnavimus prie įsteigimo san
daros, isz pirmo tiktai labai 
mažo atlyginimo tegeidė. At
lyginimo ant tikro taip mažo, 
kaip tie jos pasitarnaviiįai — 
kurie buvo begalo maži.! Bo
sija reikalavo tiktai Kalelę 
Korėjos, pristovą link; pietų 
pusės nū Vladivostoko pristo- 
vo, kuris butu buvęs pėr visą 
metą adaras ir butu buvęs už 
galutinį punktą didžiojo 
Trans-Siberijos gelėžkelio, 
jau arti užbaigiamo.

Taigi nieks nors kreiva 
akia nebūtu pažiūrėjęs ant 
taip žemo Bosijos reikalavimo, 
apleidimo jai Lazarevo porto. 
Korėja, jau nepavaldi — ne
galėjo dabar tikėtis, kad Ky
nai arba Japonai už ją užsto
tu ir atsidrąsįtu stoti į karę su 
tokia galinga vieszpatyste 
kaip Bosija o tai dėl* tokio 
niekniekio, kaip tas riįsiszkas 
reikalavimas. Patigij viena, 
Korėja nebūtu įstengus atsis
pirti Bosijai. Taigi! tas jos 
panorėjimas įgavimo pietinio

priestovio, kad tūmi tiktai ant 
svetimos žemės, kaip pas savę 
namieje apsisėsti, iszsiskėsti — 
ir pamažu viską užgrėbti — 

• tapo priimtas tylėjimu, o pa
gal i aus užganėdintas.

Bet lengvai galima* buvo 
dasi prasti — o czionykszcziai 
angliszki laikraszcziai nevat 
sakė tai — kad Bosija už sa
vo ,,pasidarbavimą“ persista- 
tytu į galvą visą apsirėkavi
mą, nedasileidžiant prie taip 
menkos dovanos — tai ją jau 
vienas priestovis neužganėdin
tu.

Ir taip stojosi. Dasiprotė- 
jus Bosija jau dabar geidžia 
būti globėja ant visos Korė
jos.

Bet ar tai jau visas svietas 
nežino, kaip tai iszžiuri tokia 
globa ant silpnesnės szalies 
kokios noris isz didžiųjų Eu
ropos vieszpatysczių abelnai, 
o ypatingai bedusznįkės, be
protės, razbainįkiszkos Rosi- 
j°s- . ; z

Taigi Bosijai pasi norėjo 
praryti Korėją — kaip jau 
prarijo daugybę kitų szalių ir 
giminių. O nors tas praryji- 
mas nenusidūs gal dar szįmet
— gal ir netrukyje dviejų me
tų, o gal ir niekados (ką dūk 
Dieve!) nėra abejonės, kad 
tas neprisotinamas vilkas vi
saip nesirūpintu savo užma
nymą užganėdinti.

Užpuldinėjimai Bosijos ant 
visų silpnesnių kaimynų, jau 
taip Europoje, kaip ir Azijoje
— jos yrimasis pirmyn, yra 
tankus ir pakantrus. Po tai 
pažiūra valdžia baltojo caro 
nežino paliovos, ir ant tikro 
yra pakantriausiu plėsziku ir 
užpūliku ant svieto. Juk nu 
laikų savo menkstovumo, ka
da Bosija dar tiktai didiaja 
kunįgaiksztyste buvo — jau 
„batiuszka“ yrėsi pirmyn — 
į lytus, į vakarus, į žiemius ii'

jį pietus. Ir taip, isz priežas- 
j ties nepaliaujamo yrimosi, ka- 
binėjimo kaimynų, užpuldi
nėjimo ant silpnesnių — vie
natiniai per razbainįkiszkunią, 

nusipenėjo „batiuszka, o bu
vusi didėji rusiszka kunįgaik- 
sztystė stojosi viena isz pla- 
cziausių ir didžiausių Europos 
vieszpatysczių. Ir dabar jau 
kas jai papūla po ranka, ne
žiūri ant nieko — bet ant tie
sos „drutesnio“ tiesiok ima ir 
prisiegia, kad tas ant tikro 
pirma buvo jos savaste.

Su pagelba to neperstojamo 
užpuldinėjimo ant apsiaubiau- 
ežių ją kaimynų -- isz prie
žasties to tankaus o pat vai- 
niszko yrimosi pirmyn, irsis 
ta pusiau barbariszka vieszpa
tystė toliaus į pietus. O jei
gu nieks jai neatsidrąsįs užkirs
ti kelius, sugrėbs į savo nagus 
visą Europą ir Aziją — ir ant 
ardynių civilizacijos uždės 
vieszpatystę be mislies, be 
dvasios ir be szirdies, kur ca- 
riszka valia bus tiesa, nagaika 
valdžia — protiszkas tamsu
mas mieriu „tėviszkos val
džios“, o begėdiszka, razbainį- 
kiszka urėdystė, gale dan
gai in gesn e už carą.

— N. 2*2 Gromatnyczioje 
patalpinome atsakymą kores
pondentui isz Čleveland‘o, kad 
korespondencijų be pilno pa- 
siraszymo netal piname. Ir 
isztikro ta korespondencija 
buvo be paraszo. Taigi szią 
sanvaitę jis atsiunezia pilną 
pasiraszymą. Bet turime pa
sakyti Cleveland‘o kor. o po
draug ir visiems skaitytojams 
ir sandarbinįkams, jog lyg 
sziol ,,Vienybė“ talpino savy
je visokias prisiųstas žinias ir 
korespondenci jas, kurios kar
tais asabiszkai užgaudavo ne- 
kurias žmogystes, bet n A szio 
laiko nepatilps „Vienybėje“ 
jokios asabiszkos korespon
dencijos, nežiūrint keno tai 
bus raszyta, jeigu tiktai kve
pės asabiszkumu, nebus pa
talpinta'; nės matyti, kad kiek
vieni barniai laikraszcziūse 
nepasibaigia, bet toliaus dar 
vis arsziaus susikelia, o skai
tant tokius barnius, skaityto
jas jokios naudos neturi, tik-
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tai pasipiktina.

Žinoma, kad kartais kas 
kisztusi visūmenės, tokias ga
lima patalpinti. Geriausei, 
mieli broliai, velycziau mesti 
szalin tas barnis, vaidus ir vi
sokius asabiszkus piktumus, 
kurie tarpe inusų daugiausei 
yra prasiplatinę, o risztisi vi
siems į vieną riszį ir kipti kar
tu už savo tautiszko darbo.

— Į szį numerį isz Phila 
delphijos prisiuntė dvi kores
pondencijas apie vieną ir tą 
patį dalyką ir, kad ne vieno
kios įtalpos, abidvi talpiname.

— Su sziūmi numeriu per- 
sitraukia ant nekokio laiko 
Lietuvos Istorija.

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rėdyba. Skai

tytojai tikrai kad užmirszo ką 
buvau raszęs N. 14 „Vieny
bės“ apie p. L., nės kasgi gali 
visus niekniekius atsiminti. 
Kad butu aiszkiaus tas, ką 
dabar ketinu pasakoti, nors 
trumpai primįsiu, ką tusyk 
rasziau.

Apie užgavėnes atvažiavo 
isz Maskvos į Senapilę jaunas 
vaikinas L. ir sustojo ant ke
lių dienų viesznamyje. Mas- 
kolijoje, kad lengviaus sugau
ti „paojingus“ žmones yra 
toksai prisakymas, kad kiek
vienas apsigyvenęs viesznamy
je turi pasisakyti viesznamio 
gaspadoriui isz kur ir kas jis 
yra. Kada p. L. viesznamio 
gaspadorius užklausė, kas jis 
yra, p. L. derodė savo rasztų. 
Kada paskui p. L. iszsivijo at
ėjusį pažiūrėti jo praszporto 
zemskį, buvo szauktas pas pa
vieto virszinįką. Czia jis pa
rodė savo legitimacijines kny
gutes, bet ant klausymų vir- 
szinįko taip keistai atsakinėjo, 
kad buvo palaikytas už prie- 
paikį. Virszinįkas už jo pi
li įgus pasamdė vežimą ir liepė 
nuvežti į Kalvariją, nės p. L. 
yra Simno parapijos, Kalvari
jos pavieto.

Bet kad atsakymai p. L.

buvo labai keisti ir jisai tan
kiai minėjo prokurorą, saky
damas, kad czia daugiaus nie
ko nepasakys, tik priesz sūdą 
viską iszpasakos, tai vir
szinįkas liepė padaryti pas jį 
kratą. Krecziant rado pas jį 
apie septynias lietuviszkas 
knygutes.

Tai szitas viskas buvo isz- 
pasakota N. 14 „Vienybės“, 
ir prie galo da asz pasakiau: 
ar nepakils isz szito koksai 
mutinys?

Ir kone atminiau. Pas p. 
L., kaip girdėti, padarė antrą 
kratą namieje pas jo tėvus ir, 
sako, radę apie 300 visokių 
tietuviszkų knyguczių, isz ku
rui buvo prieszingų gu
dams (priamo protivopravi- 
telsvennich). Sako taip gi, 
kad p. L. gali Siberiją pama
tyti. Dar ant to „mutinys“ 
nepasibaigė. Tapo įtraukti 
czia ir visai nereikalingi, bū
nanti keli mokytiniai Senapilės 
gimnazijos. Mat p. L., gy
vendamas kelias dienas Sena- 
pilėje, užėjo pas du savo seno
vės pažįstamu mokytiniu. Ka
da gimnazijos valdžia dažino- 
jo, kad pas jūs buvo p. L., tu- 
jaus pavymu, da gavėnioje, 
padarė kratą ir nieko nerado. 
Visi mislyjo, kad ant to viskas 
ir pasibaigė. Bet sztai ežio
mis dienomis deszimts mokyti
nių nū IV iki VIII klesai 
gauna paszauk-imą, kad 21 (9) 
Gegužio stotu pas žandarų 
virszinįką, p. Sosnovskį. 
Szaukia mokytinius tų dviejų 
kvatierų, kur buvo užėjęs p. 
L. Mažesnius kaip ketvirtos 
klesos neužkabina.

Nepaisant ant tokių perse
kiojimų lietuviszkų knįgų, 
kone visi tikisi, kad lietuvisz- 
ka spauda netrukus bus.ati- 
dūta. Nesykį tenka girdėti, 
kaip kad ne vienas,
apie tai szneka. Gal būti 
kad dėlto įgavo tokią viltį, 
kad net „Novoje Vremia“ ne
persenei raszė, kad reikia 
grąžįti lietuviams spaudą, ir 
ant tipographiszkos parodos

Petropilėje buvos tas klausy
mas pakeltas.

Kur szviesesni maskoliszki 
laikraszcziai tankiai raszo 
prieszai plakimą žmones ryk- 
sztėmis. Tikisi, kad neužilgo 
bus isznaikyta toji gėdinga 
kora. Bet vargiai ją naikys, 
nės da labjaus platina. Taip, 
Suvalkų rėdyboje, neplakdavo 
suvis, o szįmet pradėjo jau 
plakti: nepersenei Senapilėje 
susipeszė ant gatvės keli pus
berniai, tai jūs visus suėmus 
policija nuvarė pas pavieto 
virszinįką ir sukirto per keli
nes.

J. Vėžys.
------------------

— Isz Latvijos. Apie lat
vių tautinę szventę Jelgavoje, 
kuri Birželio mėnesio gale at
sitiks (16 —19 Birželio seno 
stil.), savo laike buvo jau ra- 
szoma, bet isz tos priežasties, 
kad ko arcziau to aiszkiau toji 
pasirodo, skaitytojai už blogą 
nepaims jeigu netiktai aisz- 
kesnes, bet ir platesnes žinias 
apie arty mos mums tautos su
judėjimą turės.

Latviai pasirūpina apie sa
vo szventę padaryti kūpla- 
cziausią^ekliamą dėl parody
mo savę svietui ir pasiaiszkini- 
mo. Per tai raszo apie tai už- 
rubežiniai laikraszcziai, u jų 
tarpe ir „Times“ Londono 
placziausis laikrasztis. Ant 
tos szventės netiktai isz vaka
rinės Europos svecziai laukia
mi, bet ir Amerikos latviai 
pribus, dėl kurių atkeliavimo 
draugystė „Liold“ ketina tris 
laivus dūti. Svetimtaucziai 
isz užrubežiaus, o labjausei 
anglai yra laukiami, nės jie 
ant tokių dalykų akyvi yra, o 
jau apie kitų žemių korespon
dentų buvimą nėra nei ko 
abejoti. Sveczių isz viso lau- 

tai kitas kiama ant 20,000 žmonių, dėl 
kurių kvatieras mieste apru-

gyvenimo karumenės kazar- 
mos, nės per tą laiką karume
nės nebus. Svecziai turės ant 
sziaudų gulėti, nės tiek patalų 
nėra. Yra vienok klausymas 
ar daininįkai Jįazarmėse ap
sistoti norės, kurių ten 2,000 
tilpti galėtu. Gal sav už 
skriaudą palaikys. Tada 
mieste kvatierą reikės dūti kas 
daug daugiau „Latvių drau
gystei“ kasztūs.

D vase viso to sujudėjimo 
yra p. Czakste, Jelgavos advo
katas, kuris yra „Jelgavos 
Latviszkos draugystės“ pirm- 
sėdžiu (prekschneeks) ir bus 
pirmsėdžiu „komiteto“, kuris 
bus vyriausiu užrundymu. Jo 
pagelbinįku bus advokatas 
Gabelis. Kaipo „Komiteto“ 
sąnariai bus advokatai: Sters- 
te ir Pauliukas, daktarai: 
Zinters ir Strause). Jelgavos 
gimnazijos mokytojas Miu- 
lenbachas Karolis ir jo brolis 
Fridrikis pastoris, taipojau 
Jelgavos knįginįkas Alliurja- 
nas, Rygos politechnikai: Wi- 
dili, Brasde, Skrusit, Beris ir 
tt. Tas „Komitetas“ susi
renka dabar Jelgavoje pora 
kartų ant nedėlios, bet ko ar
cziau „Szventės“ bus, to tan
kiau reikės jam susirinkti dėl 
visokių reikalų atsprendimo.

Po to eina „Programų ko
misija“ isz muzikaliszkų lat
vių artistų susidedanti, kuri 
dėl dainavimo ir grajimo pro
gramą atspręs, taipojau kon
kursus pripažins tiems, kurie 
to verti pasirodys. Prie 
„programos komisijos“ prigu
lės mokyti latviai:

1) Vitolis, Petropilo uni
versiteto prapesorius.

2) Jurijanas, Kijavos uni
versiteto prapesorius, kuris 
bus muzikos vadovas. '

3) Osols, latvių teatro Ry
goje kapelmeisteris.

4) Vigneris, isz Liepojaus 
muzikantas.

5) Betins (senjor) Irmlia- 
vos kokytojas seminarijos, pro- 
pesoriaus Muzikas.

G) Du broliu Betiniu (mi-

pinti reikės. Per szventės 
dienas gelžkelio trukių skait
lius sulyg 12 ant dienos daeis. 
Dėl daininįkų, kurių ketina 
pribūti 5,000 daleistas yra dėl
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nor). Irmliavos prapesoriaus 
sunn. Abu prapesoriu.

7) Allunanas Mikolas, artis
tą.

8) Sch pesky.
9) Kade, muzikos mokyto

jas Ir ml iavoje.
10) Vigneris, muzikos mo

kytojas.
Bus dar „Kartelni komisija“ 

(kvatierų komisija) dėl kvatie
rų iszjieszkojimo, pasamdymo 
ir nurodymo. „Apgerbti komi
sija“, „Zelu komisija“ (kelių 
komisija), kuri netiktai 
rūpinsis dėl kelionių paleng
vinimo,bet ir pigumo. Ir taip 
visi tie, kurie gelžkeliu atva- 
žilis, o turės nū „Zelu (Celių) 
komisijos“ paliudymą, kad ant 
szventės buvo, už gelžkelio 
bilietą grįždami nemokės. 
Anoji taipojau atspręs kiek 
dėl sveczių atvežimo, nu veži- 

į mo vagonų, garlaivių ir laivų 
reikės.

„Swehtku ehka“ (Szventės 
namai), kurie jau statomi yra, 
kasztūs 14,700 rublių. Tūse 
namūse ne tiktai dainūs, bet 

[iv teatrą grajįs. Dėl to viso 
žiūrėjimo paskirtos bus vietos, 
o dėl bilietų iszdavinėjimo 
knįgos jau yra atspaustos ir 
broliams Miulenbachams pa- 
diltos, kuriūdu jau dabar prie 
jų peczėtis rausza už laiko be- 
sigatavydami. Ant pirmos 
vietos sėdės ant 20 užpraszytų 
sveczių, o jų tarpe ir visokių 
komisijų sąnariai. Prekės vie
tų bus 7; nū 3 rub. iki 30 kap.

Dėl atradimo geresnių dra
mų dėl teatro, paskirtas buvo 
konkursas, ant kurio 25 dra
mos atsiųstos buvo. Isz tų už 
geras buvo pripažintos 7 dra
mos, isz kurių 2 nagradas ga
vo. Vieną dramą ^Mahjas 
nauda“ p. Seibergas antrą 
„Migla“ p. Benjaminas para- 
szė. Tos dramos szventės lai
ke bus latvių teatre grajija- 
mos.

Už tas. i tris dienas bufetas 
įmokės Draugystei arendos 
2,200 rublių. Bufetas nū 
vieno Rygos prekėje samdys

susidės. Ant to laiko nū p. 
Kreslinio samdyti bus vargo
nai dėl grajimo restauracijoje, 
kurių samdymas porą tukstan- 
czių rublių kasztūs.

Dėl kožnos giedorių drau
gystės bus karūnos padarytos. 
Dėl geriausei dainūjanezių 
draugysezių ant konkurso bus 
nagrados, kurios susidės isz 
sidabrinių taurių (Kaus) dėl 
gėry m o ir sidabrinių lirų. 
Daininįkų draugysezių isz vi
so bus 160, taigi tos draugys
tės kurios atsižymės procesijos 
laike, tas taures ir liras, kurias 
gaus, ant karūnų galo nesz. 
Dėl muzikantų ir daininįkų 
vadovų (uradoniu) kamandos, 
įtaisytos bus isz sidabro laz
delės (wadoniu sizlis).
; „Swehtku ehka“ bus pasta
tyta prie Onos vartų (Anės 
wahrtem), o apart to bus gas- 
padoriszkoji paroda prie 
Aleksandro prospekto arba 
gelžkelio vagzalio tame pat 
laike. Abejose vietose dabar 
statoma ir dirbama.

Ponas K. Miulenbachas, ge
riausia latvių kalbos žinovas, 
spaudina dabar 7 ir 8 dalį 
Homero ,,Odisejos“l) kurias 
patsai isz grekiszko iszvertė. 
Apart to raszo anas dėl tauti
nių iszkalų latviszką gramati
ką po užraazu: „Latveeschu 
walodas mahziba“, kuri bus 
siuneziama dėl iszkalų kura
toriaus dėl pripažinimo.

p •

Isz Kitur.
>Sy uvienytos Va 1st i j os.

— St. Paul sziomis dieno
mis įsilaužė ni gėris Huston 
Osborn į gyvenimą Ant. Ket- 
chel‘io su trimis seserimis. 
Jūdasis metėsi ant 18 metų 
Friedės; vienok paregėjęs, kad 
brolis pakirdo, pabėgo. Ket-

1 Į Odisėją susideda isz 25 dalią.
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stotkus, ant kurių atvežimo chell‘is iszszokęs isz lovos, ne- 
viso vagono reikės. sirengė, bet nusivijo piktadėjį

Dėl daininįkų notų atspau- ir sugriebė jį. Tūm laik so
dinimas 2,000 rublių kasztūs. sirinko daugybė žmonių, o ka- 
Orkestrą isz 300 muzikantų da kaltąjį atvedė prieszai na-

mus KetchelPio, uždėjo jam 
ant kaklo virvę ir davė 5 mi
liutas laiko ant prisipažinimo 
kaltėje. Nigeruks prisipažino 
ir tūjaus liko pakartas ant ar
timiausio medžio. Vienok-gi 
ant meldimo moterių ir Ket- 
chelVio paliko nuleistas jau 
pusgyvis ir atidūtas policijai.

— Pittsburg, Pa., 4 Birže
lio. Vakar po pusiaudieniui 
termometras rodė 94 laipsnius 
sziluinos. Jaukios mirtis at
sitiko isz priežasties griebimo 
saulės spindulių Pittsburge ir 
Allegheny. Isz priežasties 
neiszvengtų karszczių dange- 
liose dirbtuvėse perstojo dirbę.

— BelUliem, Pa. Sziose 
dienose Jokūbas Luckus už- 
szovė savo kaimyną, Joną Mu- 
loką, o pagaliaus szovė sav 
dusyk į krutinę, bet tiktai su
sižeidė. Neturėdamas kūm 
daugiaus užprovyti revolverį, 
pasikorė ant szakos attokume 
deszimts žingsnių nū lavo
no Muloko. Barnis ir szo- 
vimas parėjo isz to, kad Luc
kus apjūdino paezią savo kai
myno, Muloko.

— Harrisburg, Pa. 6 d. 
Birželio. Savininkai dirbtu
vės geležies, firmos „Pennsyl
vania Steel Works“ apreiszkė 
savo darbininkams, kad pake
lia jiem mokestį 10 centų ant 
dolerio. Isz tos priežasties 
suvirsz 4000 darbininkų ap
turės didesnę mokestį.

— Pottsville, Pa., 6 Birže
lio. Ant Gelžkelio Reading 
Locustdale, arti Ashland‘o, 
atsitiko susidūrimas trukių 
tavorinio su angliniu. Isz 
priežasties to susidūrimo pali
ko užmusztais trys žmonės, 
ypatingai maszinistas Mayer, 
peezkurys Klees ir k u nd u k to

rius Botts. Beveik visi va
gonai paliko sutriuszkiuti. 
Blėdis isznesza ant $50,000.

— Alpena, Mich. Sziomis 
dienomis ant upės Menomo
nee susidūrė garlaivis Kana
dos „Jack“ su Amerikos gar
laiviu „Norma“. Szis pasku
tinis paskendo. Darbininkus 
iszgelbėjo žėglinis laivas „Sic
ken“, du žmonės vienok pri
gėrė.

Garlaivis „Norma“ verta* 
'buvo $200,000.

— Albany, N. Y., 6 Birže
lio. Majorai New Yorko ir 
Brooklyn‘o pasiraszė ant bilos 
Wieman‘o, reikalai! janezios 
nū firmos „New York A 
Brooklyn Tunnel Co.“ iszka- 
si mo tonel io po upe Fast Ri
ver tarpe miestų New Yorko 
ir Bi ’ooklyn‘o.

— Doylestown, Pa., 6 Bir
želio. W. Hagerman, jaunas 
nigeris, kuris nūgėdino ponią 
Malg. German, paliko nu
baustas ant 15 metų kalėjimo 
ir už mokėjimo $1,000 koros. 
Pereitą žiemą atėjo jis į namą 
p. German kaipo durnavotas, 
užpūlė ant jos ir grąsino jai 
smerezia, jei szauktusi pagel- 
bos. Piktadėjį aresztavota 
paskui Newarke, N.J.

— Po r esi City, Pa. Maj
uose (slope) 29 diena Gegu
žio tapo, suvažinėtu Prancisz- 
kus Zemaida 17 metų senumo. 
S. atminties Pranciszkus drei- 
verevo. Kada jis vežė tus- 
ežius karus į pleisą, koja už
kliuvo už leezes, pats tūm laik 
nupūlė po karu tiesiok ant 
rėlės taip, kad kaklas gulėjo 
ant relės; o kad mulo niekas 
nesulaikė, tai per važiavo jam 
per kaklą, kur ant vietos du- 
szią isz kūno iszkvėpavo. - 31 
diena liko palaidotu su mi- 
sziom ant Carbondale airių 
kapinių. Žmonių lydėjo ne- 
i sz | įasaky ta d a u gy bė.



284 Vienybe
Konstantinopolis, 7 Bir. 

Vieszpatystės: Anglija, Rosi j a 
ir Prancūzija įteikė Turcijai 
naują patėmijimą, kuriame 
reikalauja greito įvedimo re
formos Armėnijoje ir grąsina, 
kad, jei nesusitaikintu ant jų 
reikalavimų, įvyks Turcijai 
liūdna ateitė.

— Kokstai ruskas kunį- 
gaiksztis VViažemski, rengiasi 
iszjoti isz Paryžiaus ir jotie 
raitas per visą Europą; Aziją, 
potam per užszalusią siauru
mą Berliingo į Aleską, o isz 
ten per Kanadą atjos į New 
York‘ą. Tai iszrodo negali
ma, bet teisybė. — Gordon 
Bennet, savinįkas laikraszczio 
„New York Herald“ jau nu
siuntė kunįgaikszcziui geras 
dovanas, idant teiktųsi sura- 
szyti ir prisiųsti visokius atsi
tikimus ir naujienas laike tos 
kelionės.

Madryt, 5 Birželio. Ma
joras Clavijo, užpūlikas gen. 
Primo Riviery‘0, paliko szią- 
dien suszaudytas. Szesztoje 
valandoje perskaitė jam dek
retą, patvirtintą per karės mi
nister). Clavijo iszklausė sa
vo dekretą ramiai, savo ranka 
paraszė paliudyjimą apgarsi
nimo jam dekreto, pokam 
sznekėjosi su dviem giminai- 
cziais, kurie jį atlankė kalėji
me. Sznekėjo į jūs, kad nak
tį turėjo biskį neramią — pa
galbaus paraszė laiszkus į tė
vus ir savo mylimą. Septin
toje valandoje po sargyba nu
sidavė į koplyczią, kur isz
klausė miszių szventi) ir atliko 
iszpažintį, pokam nuvedė jį 
ant vietos žudymo. Apsiaub
tas sargyba ir kunįgaiksz- 
ežiais, pribuvo ant paskirtos 
vietos visai ramus ir nuszoko 

i nū vežimėlio, kaip kad butu 
ant kokios zobovos atvykęs. 
Pastatyta ant vietos, kur turė
jo patikti jį bausmė smerties, 
o vienas isz kunįgaikszczių 
Užriszo skepetaite jam akis. 
Jo ramumas ir drąsumas pa

kėlė sanjausmingumą visų ten 
esanezių. Ant teisybės dau
gumas isz apsiaubianezių bu
vo daugiau susijudinę už patį 
nukaitintą.

Ant komandos „ugnies“ su
griovė zalpa, o nukaitintas, 
pataikintas trimis kulkomis 
į galvą, griuvo ant žemės, bet 
buvo prie gyvasties, isz kurios 
tai priežasties szauta į gulintį 
dar du sykiu, kas padarė su- 
miszimą tarp apsiaubianezių.

Gen. Primo Rivera jauezia- 
si geriau ir tikrai pagis.

Apginime savo priesz ka- 
riumeniszką teisdarį Clavijo 
prisipažino, kad Rivera be 
perstojimo persekiojo jį. 
Daugiausei įkiro jis jam tūmi, 
kad užlaikė algą ir per tai 
privertė jį prie gyvenimo isz 
mylistos savo prietelių.

— Florencija, 6 Birželio 
davėsi jausti didelis drebėji
mas žemės. Keli sudrebėji- 
mai pajausti taipgi apie Cam- 
porlimento, Toscanijoj. Žmo
nės pergąsdinti iszbėgiojo isz 
namų. Blėdies drebėjimas 
iki sziol nepadarė jokios. Isz 
apielinkių iki sziam laik nėra 
jokios žinios.

— Florencija, 7 Birželio. 
Valdžia prisakė sugriauti ke
lis namus, kurie iszrodė griu- 
šią isz priežasties vakaryksz- 
ežio žemės drebėjimo. Nū 
vakar neatsikartojo drebėji
mas, betgi žmonės nenori gy
venti savo namūse, tiktai bu
na ant laukų po nūgu dan
gum, nors paszėliszkas vėjas 
ir lytus ežia vieszpatauja. 
San-Cascianoje perkūnas už- 
muszė tris kaimieczius ir kelis 
gyvulius.

— Stuttgart, G Birželio. 
Apielinkėse kalni) Jūdoji gi
ria isz Wurtembergijos isz 
priežasties didelio lietaus pa
sidarė pavandens. Daugybė 
ypatų prigėrė, o padaryta blė- 
dis yra didelė. Upė Eyach 
pakilo baisiai augsztai ir nu- 
neszė su. savim suvirsz 100 na

mų. Balingene vandū hune- 
szė namą su 9, o Frommern‘e 
4 namus su 15 gyventojų, ku
rių iksziol nėra nei pėdsako. 
Naujausi telegramai tvirtina 
smertį 32 žmonių, vienok ro
dosi, kad ir kitūse kaimūse, 
isz. kurių žinios ik sziam laik 
neatėjo, daugybė žmonių rado 
smertį gilmėje upės.

— Berlynas, 6 Birželio. 
Baronas Richthofen, preziden
tas Berlyno policijos, numirė 
sziądien isz ryto, užgautas 
apopleksija.

— Berlynas, 10 Gegužio. 
Kasyklose, arti Antonienhut- 
te, Silezijoj, sziądien eksplio- 
davojo gazas, kur tūm laik 
darbavosi 500 žmonių, isz ku
rių vienatiniai 40 spėjo iszsi- 
gelbėti, o 460 pražuvo.

— Londonas, 7 Birželio. 
Telegramas isz Berlyno pra- 
nesza į Bali Mali laikrasztį 
apie maisztą murinų vokisz- 
koje kolionijoje Kamerūne. 
Vokiecziai turėjo jūs apmal- 
szinti ginklu, kame liko 12 
užmusztų ir 47 pažeistų, o mu
rinų 200 užmusztų ir daugybė 
sužeistų ir keli desėtkai paim
tų į vergiją.

Praneszimas apie 
nauja laikraszti.

Sziūm lapeliu praneszam 
lietuviams, jog neužilgo pra
dės iszeiti tarptautiszkas po- 
litiszkas laikrasztis. Bus jis 
iszleidžiamas kalbose tų tautų, 
kurios nesza sunkų Masko
liaus jungą ir geidžia iszsiliū- 
savimo isz po jungo, kaipo 
tai: mes - lietuviai, musų pus
broliai - latviai, musų kaimy
nai lenkai, baltgudžiai, ėstai, 
finnai, mažgudžiai, nerusisz- 
kos gentys Kaukazo ir Sibe- 
rijos ir t. t. Uždūtė to laik
raszczio, kiekvienoje kalboje 
skyrium iszeisianczio bus to
kia:

1. Privesti visas, viražu m 
minėtąsias tautas prie tokio

» i 

susipratimo, idant jos netiktai 
nepasidūtu aprusinti, bet dar 
pasiremdamos ant teisybės, 
imtu reikalauti atsiskyrimo 
nū Rosijos ir užsimanytu jiesz- 
koti savvaldystės.

2. Privesti tas tautas prie
to, idant jos isz savo tarpo 
pradėtu tverti savas tautiszkas 
vyriausybes, kurios tautiszką 
judėjimą savo tautų galėtu 
prigulineziai sutvarkyti ir su 
vyriausybėmis kitų bendrų 
tautų, reikalui esant, susinesz- 
ti. . .

3. Kiekvienos tautos vy
riausybė galės turėti savus po- 
litiszkus mierius, sulyg savo 
numanymo ir vietinių reikalų, 
vienok neprivalo užmirszti 
abelno mierio atsiskyrimo nū 
Rosijos.

4. Tos tautiszkos vyriausy
bės metas nū meto siuntinės 
rasztus į augszcziausias vy
riausybes svarbesnių Europos 
vieszpatysczių, ir į garsinges- 
nius užrubežinius laikrasz- 
ežius, į sziaipjau augsztai mo
kytus vyrus, aiszkindamos 
priežastis, dėl kurių nerusisz- 
kos tautos geidžia atsiskirti nū 
Rosijos.

5. Szitie reikalai apie atsis
kyrimą nū Rosijos tolei turi 
tęstis, kolei bendros persekio
jamos Maskolių tautos ne at
eis į susipratimą tame dalyke.

6. Susipratimui-gi įvykus,
visos vienu sykiu turi atsiskir
ti nū savo abelnos persekiot 
tojos ir pradėti saviszkai val
dytis. s

Platinimui ir aiszkinimui tų 
idėjų bus paskirtas minėtasis 
tarptautiszkas laikrasztis.

K ad ą gi, v i e nok pirmutinė 
mislis tame dalyke prigul lie
tuviams, tatai toks laikrasztis 
pirmueziausei pradės iszeiti 
lietuviszkoje kalboje po vai> 
du: „Liūsybė“. Redakcija 
„Liūsybės“, pagal savo pajie- 
gas, rūpinsis, idant neužilgo to
ki pat laikraszcziai pasirody
tu latviszkoje lenkiszkoje ir 
kitose kalbose.

Lietuvos „Liūsybėje“ bus
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talpinami straipsniai netik 
apie Lietuvos, bet ir apie kitų 
pavergtų tautų praeitę ir da
bartinį padėjimą; bus ten įsz- 
rodyti ir apraszomi įvairus 
persekiojimai, žudymai, netei
sybės ir kitokios maskolių 
piktybės link nerusiszkų tau- 
tU’

Bus taipogi „ Liūsybė j e“ 
akyvi istoriszki straipsniai ne
tiktai apie gyvūjanczias, bet 
ir apie pranykusias tautas, ku
ri ų se n o v i n i s p a d ė j imas -m až • 
daug panėszėjo ant dabartinio 
musų padėjimo.

Redakcija „Liūsybės“ turi 
viltį, jog naują laikrasztį ap- 
szviesti lietuviai ir mylėtojai 
savo Šautos neatsisakys suszel- 
pti rasztais ir pinįgais.

Tūm tarpu padūdų keletą 
tematų, isz kurių ant nekuriu 
reikia paraszyti lietuviszkai, 
n ės dar ant tokių tematų nie
kas, neraszė; visas gi reikia 
versti į svetimas kalbas.

Tematai.
1. Lietuva yra atskiri tauta, 

nesutinkanti su maskolių slo- 
vėniszka tauta nei kalboje, 
nei tikėjime, nei pobudžiūse; 
isz naujųjų kalbų lietuviszka 
yra seniausia.

2. Nauji istoriszki takai ap- 
raszyti ,,Varpe“ 94 m.

3. Istorija Palemono ir Liū
to varo dinastijos.

4. Du svarbiausiu atsitiki
mu Europoje: Križiokų ir 
Totorių užtrėmimas.

5. Maskolija paėmė Lietu
vą ne per karę, todėl ir atsis
kirti turi ne per karę.

6. Maskolių darymas maisz- 
to tarp musų žmonių:

7. Metų 30 su virszum pras
linko nū iszliūsavimo nū bau
džiavos, bet provos dėl žemės, 
pievų ir ganyklų nepasibaigė.

8. Keliai paczto; pienių -
nėra; „uczastkovi“ beveik vie
niem valsczioninJ pavesti tai
syti. • }

9. Položenije Vysoczaisze 
utverždennoje 9 Junia 1886 v 
goda o požemelnom ustroistvie 
selskich viecžnįcli cziųoYpi* 

kov“ Izdanije ZiemSkaho at- 
diela St. Petetburg.

10. Perdėtinis už kalto ar 
nekalto žmogaus nuskriaudi- 
mą neatsako. Isz to daros 
skriauda ir papiktinimai.

11. Žemės dalinimas tarp 
brolių sodieczių.

12. 1840 Vilniuje isznaiki- 
no visūtinę ir Dvasiszką Aka
demiją; turtas joms prigulė
jusia dūdavo 70,000 r. palu
kių. Isznaikinimas sziaip jau« 
daugybės mokyklų.

13. Spaudą užgynė.
14. Įkūrė „žmonių moky

klas“, bet lietuviams mokyto
jams būti ten užginta.

15. Dvasiszką Žemaiczių 
Seminariją perkėlė isz Varnių 
į Kauną, kur daugybė jaunū- 
menės bėjai ko su pašau le per
siskirti turėjo isz priežasties 
prastumo gyvenimo.

16. Daugel bažnyczių isz- 
naikino, nedūdami naujų sta
tyti-

17. Begalinis persekiojimas 
kunįgų. .

18. Lietuvis katalikas savo 
Tėvynėje jokios vietos negali 
gauti.

19 Vaikai isz nelygaus sto
no moterystės. Kada yra vie
nas stacziatikis, turi būti visi 
stacziatikiai.

20. Be valdžios leidinio per
mainyti tikėjimą negalima.

21. Daugelis turi reikalą 
pereiti rubežių, bet be bilieto 
užginta: pereinantis be bilie
to turi daug vargo, kartais ir 
gyvastį prikisza.

22. Stoka gelžkelių, plentų, 
tiltų ant upių.

Maskolių apszvietimas yra 
menkas szioje apszvietimo ga
dynėje, mes turime pakelti 
tarp davęs didesnį apszvietimą.

Mira sMtt,
Apysaka isz baudžiavos gadynių. 
(Lalu, raszė Upitsy liet. g. T.).

(Tąsa.)
Musų Trynė sėdi prie ugna- 

kurio ir, nuleidusi rankas, 

žiuri, nieko nemislydama, į 
ugnį. Nekliujos, kadągi da
bar, kaip ji nieko nemislyja, 
gal but jai nėra jokio rūpės- 
ežio:

Kakarieku! budintojo gai
džio skardus balsas atgarsėjo. 
Trynė pažadinta it nenorėda
mi a pakelia galvą lakto link, 
gaidys, padaręs savo priderys- 
tę, atsistoja ant antros kojos, 
įkisza snapą į auksinius rubus 
ir gal but užmiega.

Antai Trynė nuleidžia*ran
kas ir pradeda žiūrėti, kaip 
pirmiaus, į ugnį. Bet ežia 
kasžin kas prie arinių durių 
subeldžia. Trynė tūjau atsi
grįžo ir stebiasi. Ji girdi nii- 
navojant savo vardą, veik 
pribėga ir atidaro duris.

„Ką? Tai tamsta Dacza, 
motinėle! Taip anksti?“

„Tylėk, tylėk, mergytė“, 
senoji draudė, „kožnam dar
bui yra savas laikas. Asz 
juk mislyjau, kad tavę rasiu 
vieną prie ugnakurio, todėl 
atėjau: nenoriu, kad kiti pa
matytu mus sznekant. Yra 
gana piktų liežiuvių, kurie tav 
galėtu kenkti. . . “

„Eik tamsta prie ugnies, 
susiszildyk, lauke. . ..“

„Ne, aezių, mano mergyte! 
Gal pasitaikyti, kad kas isz 
lauko įeitu... . gfal kas pikto 
pamislyti. Asz neturiu ilgo 
laiko. Asz pribuvau tav pa
sakyti, kad Petras iszsigelbė
jo, o dabar yra pas manę. 
Bet pas manę jis negali ilgai 
būti, kadągi urėdas ir manę 
neužilgio kratys gal būti. Jis 
ryt eis į užupį pas Kingą. 
Klugienė man seniai pažįsta
ma; ji jį priims ir palaikys, 
iki vaikinai bus nudūti į mas
kolius. Asz jau norėjau, 
kad szį pat rytą jis iszeitu nū 
manęs: jū ankszcziau, jū ge
riau; bet jis dar nori su tavi
mi pasimatyti. Vakare nueik 
pas Liczių klūną, ten jis tavęs 
lauks. Dabar asž einu, pa
kol niekas negali manę užtė- 
myti“.

Trynė dar ko norėjo už- •

buvo suvaldyti su 
taip kad reikėjo pa- 
szaltu vandeniu.

klausti, bet katilas pradėjo 
bėgti per krasztus ugnyn ir 
jai reikėjo kūgreieziausei 
grįžti atgal. Patrakusį vira
lą sunku 
sameziu, 
sigelbėti
Kai Į) viralas apsi malszino, 
Trynė pradėjo permislinėti 
apie viską girdėtą. Kaip ta
tai laiminga ji dabar jautėsi! 
Petras iszsigelbėjo* ir dar nori 
su ja maty tiesi. Jau ji nū tik - 
riai žinojo, kad jis ją myli....

VI.
Trynė buvo visados sukri, 

czakli ir gerve lyjanti, bet rei- 
kėjo sziądien prisižiūrėti! 
Visą pasaulę ji norėjo apglėb
ti ir prie savo karsztos ir ne
kaltos szirdies spausti. Kiti 
namiszkiai keldamiesi, kaip ir 
visados, buvo sugurę ir tarsi 
pailsę, bet Trynė žinojo jūs 
užsznekinti ' ir užj antrinti. 
Vienam ji pakiszo muilą, ki
tam padėjo atjieszkoti pan- 
cziakas, trecziam iszmirkė na
gines, kurios buvo užmirsztos 
per naktį ant mūrio. Pieme
nei buvo paprotys kas rytą 
kaip ją žadino, atsisėsti ant 
lovos, labai pažiovauti ir vėl 
atsigulti ant kito szono. Try
nė taip ilgai žadino ir tęsė, 
pakol szi jūkdamasi iszlipo isz 
lovos.

Trumpa rudens diena it 
veik praslinko. Vakare Try
nė nagingai apsidarbavo, pa
valgė ir pasznekėjusi su pie
mene, kad szi po vakarienei 
nuimtu viską nū skūmės, isz- 
sipraszė nū gaspadinės, kad 
pavelytu eiti pas kurpių 
(sziauczių) Rugulį, kuris jai 
siuvo czeverikus. Pas kur
pių einant jai reikėjo eiti pro 
Liczių klūną. Ten dar 
nė vieno nebuvo. Atgal grįž
dama, ji dar nū tolo pamatė 
Petrą, prie klūno bestovintį. 
Trynės szirdis pradėjo labjaus 
dunksnoti, kraujas užplaukė 
ant veido. Petras ėjo priesz 
ir jūkdamasi kiszo savo ran-

„Gerai „Tryne, kad atėjai,
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norėjau ta v padėkavoti, kad 
tu manę persergėjai apie ėmė
jus, k i ton iszkai gal but jau 
dabar bucziau buvęs nudiltas 
į maskolius arba bucziau pra
liejęs žmogaus kraują. Per 
tavo apmislyjimą viskas iszėjo 
gerai“.

Petras aptilo, bet vis dar 
laikė Trynės ranką savojoje. 
Trynė stovėjo nudurusi akis 
ir nė žodžio neisztarė.

„Į namus nebenorėjau grįž
ti“, Petras po valandėlei vėl 
pradėjo: ,,todėl meldžiau se
nos Daczos, kad ji tavę užpra- 
szytu į szitą vietą. Tas yra 
gerai, kad tu atėjai“. Ir vėl 
tyla.

„Už ką ežia man dėkavoti“, 
Trynė mažu pamažu nedrąsiai 
atsakė, mėgindama iszliūsūti 
savo ranką; bet kaip Petras 
ją neatleido, tada ji paliovė: 
„jeigu tu tiktai per tai iszsi- 
gelbėjai, tai mudu m reikia pa
dėkavoti Daczai motinai, kuri 
man liepė tavę persergėti“.

„Ne, ne Dacza motina manę 
iszgelbėjo, bet tu, kadągi kito 
nebueziau klausęs, kaip tiktai 
tavęs. Žinoma, Daczai moti
nai asz neiszmanau kaip ati- 
dėkavoti už viską, ką ji man 
yra gero dariusi“. Taip szne- 
kėdamas, Petras vis labjaus 
spaudė Trynės ranką, o kal
bėti pabaigęs it szi rd ingai nu- 
bueziavo Trynės veidelius.

Ir vėl Trynė norėjo iszsiliū- 
sūti, bet vis negalėjo įveikti. 
Jiedu paėjo toliaus nu klūno 
ir atsisėdo ant puszies kelmo. 
Trynė, vis dar nežiūrėdama į 
Petrą,

Bet 
taip 
Visos

klausė:
iszpasakok, kaip tu 

prajovingai iszbėgai? 
durys ir langai buvę

„Asz labai lengvai iszbė- 
gau. Dar dieną pirm tai, 
kaip tu manę persaugojai, kad 
bucziau atsargus, asz permąs- 
cziau, pusdienyje gulėdamas, 
kaip geriaus butu. Sykį 
neszdamas nu stubos virszaus 
žemyn nekuriūs daigtus, asz 
visai netyczia su koja užmy

niau skylę, taip kad didelis 
kiaurumas pasidarė, o spaliai 
subiro pusbernio Andriaus lo
von. Gaspadorius man prisa
kė szią skylę užtaisyti. Vi 
saip man apmislyjant pūlė 
galvon, kad per szią skylę ga
lėsiu pabėgti nū ėmėjų. Asz 
prikalbėjau Andrių, kad szis 
gultu mano lovoje, o asz jojo. 
Asz gerai tūjaus parengiau 
szią skylę taip, kad veik butu 
galima atidaryti ir be trenks
mo uždaryti, dasigavus ant lu
bų. Vakare jau asz niekad 
nenusirengiau, idant užpūlus 
ėmėjams nereiktu vienmarsz- 
kiniam bėgti. Tą vakarą, 
kaip tavę palydėjau ir atsigu
liau, negalėjau užmigti. Apie 
pusnaktį asz iszgirdau trenks
mą ir pradėjau prisiklausyti. 
Taip, tikrai, ant kiemo buvo 
girdimi kelT^pasznabždiniai 
balsai. Asz pamažėli atida
riau skylę, iszlindau ant lubų, 
pamažėli ją vėl uždariau ir 
pradėjau klausytiesi, kas to
liaus bus: girdėjau aiszkiai, 
kaip tapo langas iszimtas ir 
urėdas jau pradėjo džiaugtie- 
si, kad pauksztukas daugiaus 
nū jo neisztrūksiąs.

Asz tūjaus lindau per lu
bas, o paskui per stogą iszlin- 
dęs nusileidau ant pamatų. 
Ant mano laimės — tame stu
bos gale nebuvo nė langų nė 
durių; ir taip visai nepasaugo
tas nubėgau girion, kame 
anksti rytą sutikau senę Da- 
czą ir dabar prie jos užsilai
kau“.

„Biedną pusbernį urėdas 
norėjo paimti tavo vieton. 
Kad gaspadorius nebutu pa- 
aiszkinęs apsirikimą, nežinia, 
ar Andrius tikt nebutu tapęs 
atidūtasį maskolius“.

„Uja tai taip piktai buvo! 
kad tu, mano mylimoji, nebū
tum vienval manę persergėju
si. tai tikrai butu manę paga
vę“.

Ir vėl bueziavimasi, bet 
Petrui jau nebuvo gana vei
delio, jis jieszkojo Trynės lu
pų. Dabar nesikakino tikt 

vienu sykiu, bet bueziavimą 
atkartojo at vėjų at vėjais.

Tegul jiedu niekados nebu
vo sznekėję apie meilę, vienok 
dabar jiedu viens į kitą žiurė
jo kaip moterystėje būdami, 
gailistaudami, jog prisieina 
persiskirti nors ant trumpo 
laiko. v

„Kadągi w grįžszi atgal pas 
Kalnėnus? Trynė už valan
dėlės užklausė.

„Gal būti kad pirm Kalėdų 
nesugrįžsziu. Tacziaus tikrai 
negaliu žinoti; kaip jau nieko 
tame dalyke nesibaimysiu ir 
ėmimo laikas praslinks, tada 
sugrįžsziu. Neužmirszk mu
sų. Jeigu ką norėsi dasižino- 
ti apie manę, tai tikt pasakyk 
senei Daczai, ji aplankys ma
nę“.

„Bet asz labai bijau, Petrai, 
kad tavę ir tenai nerastu, 
ilsz visai tav pasakyti painir- 
szau, kaip pereitą nitfktį asz 
labai negerai apie tavę sapna
vau. Pr.iesz a u szią /buvau 
kiek užmigusi, tai maeziau, 
kaip urėdas tavę buvo suriszęs 
ir jau vedė surisztą per vartus 
szalyn; prie vartų tu kiek isz- 
siliūsavai, bet urėdas dar 
smarkiau griebė tavę ir nuve
dė į dvarą. Ten tavęs jau 
laukė. Kaip jie su tavimi ap
siėjo, nežinau, kadągi tūjaus 
pakirdau.

Valandėlę Petras buvo mis- 
lysna įgrimęs, tada tarė: 
„Sapnai visai prieszingai iszsi- 
pildo, negu kas tikrai’iszsipil- 
dytu. Abelnai sakant, asz į 
sapnus netikiu, vienok rupiu- 
siūsi but atsargus. Dėl sura
minimo tavęs galiu pasakyti, 
jog nei vienam nepuls į galvą, 
kad tenai manę galima rasti. 
Užupėczių namai yra visai 
atstu nū kitų gyvenimų, tū
lame miszko kampelyje. Per
nai rudenyj asz ten buvau apsi
lankęs kretylų reikale, gaspa
dorius yra labai geras kretylų 
pinėjas“.

„Ar tikt Užupėcziai priims 
tavę?“ Trynė abejodama už
klausė.

„Taip mislyju. Nelaimin
gąjį .kožnas gelbsti. Apart 
to, kaip senė Dacza pasakoja, 
Užupėcziai esą labai milaszir- 
dingi ir gero velyjanti kožnam 
žmonės. Dacza man sakė, 
kad jau ji apie mano ten pri
buvimą su Užupecziais szne- 
kėjusi. Asz visai negaliu su
prasti, kaip ji, kuri neapken- 
ežia visus žmones ir kurią kiti 
taipgi nenori nei matyti, apie 
manę taip rūpinasi. Ji man 
sakė, kad kožną naktį vakta- 
vusi urėdą, kad man pirm lai
ko galėtų praneszti, pakol 
urėdas dar nepribuvo. Tą 
naktį, kaip urėdas su ėmėjais 
pas Kalnėnus pribuvo, ji grį
žusi nu Užupėczių namon, ka
dangi asz ją tą naktį ir silsi- 
tikau grįžtant isz ten. Ji dar 
ilgiaus labnoriai manę pas sa- 
vę laikytų, bet ji bijo, idant 
urėdas ir ežia nekratytu.

„O apie manę senė Dacza 
ir rūpinasi, it butu tikra mo
tina, nors asz jai nieko gero 
nesu padariusi“, Trynė brauk
dama aszaras tarė.

Abu įsimislyjusiu tylei sė
dėjo. \

„Petrai, jau reiks eiti, jau 
tai į> ilgai sėd i va. Lai Die
vas tav padeda vėl laimingai 
atgal veik sugrįžti.

(Toliaus bus).

Isz HmMfli iim tartojo
— H rookliĮH, N. Y. 2 d. 

Birželio. Gūdotinas „Vieny
bės Lietuvninkų“ Rėdytojau! 
meldžiu patalpinti į savo lai- 
krasztį szią žinią:

Brooklyn‘o Lietuviai para
pijos vardan Szvencziausios 
Marijos Panos Nekalto Prasi
dėjimo ir dr.-szv. Jūzupo 30 d. 
Gegužio turėjo iszkilmingą 
d v as i sz k ą a p v ai kszcz i o j i i u ą. 
Per storonę minėtos parapijos, 
atvažiavo gūd. kn. J. Žebrys 
į Brooklyną dėl iszklausymo 
Velykinės iszpažintied. Kiv 
rie negalėjo prieiti priesz Ve
lykas, kaip buvo atvažiavęs 
kuningas, tai dabar 29-tą ir
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30 toje dienoje Gegužio liko 
atgrajįtas dramatas „Ponas ir 
Mužikai“ 5 aktūse ir 5 per
mainose. Kožnas isz aktorių 
iszpildė'Savo uždūtę labai sav- 
žiniszkai ir paaukmingai. Y- 
patingiausėi atsižymėjo ir pa
traukė ant savęs atydą sekau- 
ežios žmogystos: Onytė, no
rint tiktai antrą syk viesziai 
pasirodė ant scenos, vienok 

■parodė savd didį tobulumą ir 
dorumą ant dirvos teatraiisz- 
kos; grajijo su tokiu pašiau- 
kaviniu ir persi ė mini u, jog 
kožnam, tą daigtą suprantam 
ežiam, turėjo noroms nenoroms 
aszaros iszkristi, žiūrint ir at
simenant tūs laikus ir amžius, 
kaip ponai (bajorai) su savo 
vargdieniais apsieidavo. Ne
maži aus patraukė taiposgi aty
dą žmonių Baltruvienė ir Liu- 
dytė. Netikėtas daigtas, idant 
pirmą syk iszeidamos ant sce
nos, taip drąsiai ir su tokiu 
persiėmimu jausmų szirdies 
atliktu savo uždūtę, už tai jus 
brangios sesers nepagailėkite 
savo brangios dovanos ir ant 
ateitės dėl lietuviszkos dirvos, 
katra lyg sziol dar beveik la
bai apžėlusi dagiais, ale jus 
galite ją iszdirbti, jog kada 
ant jos pražydės dailios leli
jos. Isz vyriszkųjų žmogystų 
visi gerai savo roles atliko 
ypacz Dudulis, dudorius di
delis pijokas atgrajijo savo 
rolę kaip tikras senas aktorius, 
-užtai ir publika negailėjus ap- 
plaudų. Vienu žodžiu, visas 
teatras nusidavė labai gerai, 
tiktai vienas yra patėmytinas 
daigtas, nemandagus pasielgi- 
irias tūlo lietuvio laike persta
tymo, žinoma, apie tokį brolį 
nėra ką daug kalbėti, tiktai 
tegultas brolis žino, -jog^ant 
tolimesnio laiko, visūse lietu- 
viszkūse susirinkimūse dėl jo 
durys bus uždarytos, idant ant 
toliaus dėl savo brolių ne
darytų nei trukdymo nei sar
matos tarp svetimtauezių. 
Velitumem geriau jam eiti 
pas Deleacką ir tenai pesztis

30-tą Gegužio galėjo atlikti 
savo priderystę. 30 d. Gegu
žio, kaipo dienoje „Decoration 
day“, musų mieste beveik vi
sos dirbtuvės nedirbo, isz tos 
tai priežasties dr. szv. Jūzupo 
užpirko miszias ant tos dienos, 
ir nutarė visi susirinkti visoje 
uniformoje į Italijonų szv. 
Mykolo bažnyczią. Anksti 
isz ryto vietiniai kunįgai atsi
laikė miszias ir dalino komu- o‘ 
nijas tiems kurie buvo iszsi ■ 
spaviedoję. 11 valandoje isz- 
ėjo gūd. kun. J. Žebrys ant 
sumos. Jam laike miszių pri- 
tarnavo vietinjs kunįgas su 
keturiais klapcziukais. At
laikęs miszias, pasakė puikų 
pamokslą. Per pamokslą isz- 
gyrė szv. Jūzupo draugystę ir 
parapiją.

Tiktai mums, broliai, gėda, 
kad mes, žmonės būdami aug- 
sztesnės klesos už Italijonus, 
ir daugiau uždirbdami kaip 
jie, tukime jieszkoti pas jūs 
pagelbos. Jie turi savo baž- 
nyczią ir kunįgus užlaiko, o 
Brooklyn‘o Lietuviai nieko 
neturi. Vieni eina prie Airi- 
ezių, kiti prie Lenkų, kiti vėl 
prie Deiczkatalikių ir t. t.

Už tai, mieli broliai, kad 
jau af^Tbėje neturėtume gėdos, 
turime, kaip girdėjote per kun. 
J. Žebri o pamokslą, pabusti 
isz sunkaus miego ir pradėtą 
darbą, (t. y. bažnyczią), ne
pailstant, pirmyn varyti, o ka
da įstengsime tą nuveikti, tu
rėsime savo locną bažnyczią ir 
kunįgą ir jau nereiks mums 
svetimų Dievi| jieszkoti.

Už visą kun. J. Žebrio triū
są ant dvasiszkos dirvos, mes 
Brooklyn1© Lietuviai sudedam 
jam kūnoszirdingiausią aczių.

Varde visų pasiraszau, kai
po parapijos sekretorius ir 
draugas szv. Jūzupo d r.

Jurgis S kinka i t is.
'—r1-----------------------------

— P hi ladelph i a, Pa. 1-6-9 5 
Brangus Redaktoriau! Mel 
džiu patalpinti szitą trumpą 
žinutę apie darbsztumą Lietu
vių ant tautiszkos dirvos Phi- 

su savo bendrais, datirti ka
tras drūtesnis.

Dėkavodamas nūszirdžiai 
visiems aktoriams, o ypacz 
Režisieriui p. Nagurnauckui 
ir p. Monkevycziai, preziden
tui teatraliszkos draugystės 
Vytauto, už jų storavonę dėl 
labo Lietuvių.

Lieku su gūdone
P h i ladelph ietis.

— Philadelphia, Pa. 1 d. 
Birželio. Gūdotinas Rėd. 
„Vien.“! meldžiu Tamstos pa
tai pyti szitūs kelis žodžius sa
vo laikrasztyje:

Dieną 30 Gegužio: musų 
teatraliszka draugystė vardan 
„L. D. K. Vytauto“ perstatė 
dramą ant scenos „Ponas ir 
Mužikai“. Teatras nusidavė 
gerai, ir publikos buvo nema
žai. Draugystė nusprendė 
apversti uždirbtą ant teatro 
pelną, ant savo naudos. Ba 
kaip jau buvo raszyta „Vie
nybėje“, jog dr. mieriu yra 
platinti mokslą tarpu lietuvių, 
turėti savo lietuviszką knįgy- 
ną (?!) ir t. t. Kas labai bu
tu pagirtina ir reikalinga Phi- 
ladelpliioje, o labai buvo gera 
proga dabar tą įstengti. Bet 
kur tav?! Komitetas minėtos 
dr. •mėgina platinti lenkystę 
tarpu lietuvių už lietuviszkus 
pinįgus.

Perdėtiniu dr. yra p. Monk, 
žmogus visai lenkiszkos dva
sios, neskaito jokių lietuviszkų 
laikraszczių ir visai nesupran
ta reikalų lietuvystės, o nori 
but lietuviszku vadovu. Tai 
ir apie lietuviszkus laikrasz 
ežius arba knįgas nė neužsi
mink, o lenkiszką laikrasztį 
„Patryota“ norėjo visiems są
nariams minėtos dr. įbrukti, 
bet tas nenusidavė.

Visur lietuviai Amerike 
kur tik grajino lietu viszką 
teatrą priesz apsigarsi no po 
lietuviszkus laikraszczius, o 
mus lenkberniai atbulai ap
garsino lenkams pei lenkisz- 
kus laikraszczius, isz virsz ap
mokėdami, Nors buvo pris

pirti raszyti ir į lietuviszkus, 
tai nuraszė paskutinę nedėlę, 
bet norėdami, kad už dyką tai- 
pįtu.

Taippat norėjo spaudįti te
atro tikintus ir programos len- 
kiszkai (ant antros pusės), bet 
ir tas nabagams nenusidavė. 
Tik nežinia dėl ko mus lenk
berniai taip klupszcziūja priesz 
tūs lenkus? Ar tai dėl už- 
ganėdinimo savo fanatizmo 
kaipo „Liteirska a Jachta“ 
(tai|)^jie savę vadina) ar tai 
rodydami savo simpatiją kas 
link lenkų, jog taip nūszir
džiai savo ponams bernauja?! 
Ar gal mislyja, jog tokiu budu 
galės geriaus lietuvius pri
traukti prie lenkų?’ Nės 
lenkai nepaisydami jo klupsz- 
cziavimų priesz jūs, ant teatro 
neatėjo, apart tų, kuPie gavo 
tikietus uždyką. Parkilnesni 
lietuviai, užtėmyję tokią poli
tiką minėtos draugystės nors 
teatras buvo lietuviszkas, bet 
daugumas neatėjo ant teatro, 
nenorėdami aukauti savo gra- 
szį ne ant lietuvystės reikalo. 
Na ir tokiu budu dr. nieko 
neuždirbo. Da dabar primin
siu ir apie savo tikrus lietu
vius, kaip gyvuliszkai elgiasi 
tarpe publikos, o da ant lie- 
tuviszko teatro. Susitarę 
kriauezių keli paszlemėkai ant 
salės rėkavo, szukavo jūkus 
darė laike perstatymo. Komi
tetas meldė po kelis kartus ap
sistoti, liet vienas ožys dar gar
siau pradėjo bliauti. Komitetas 
buvo priverstas atvesti salės 
palycmoną dėl iszpraszymo 
tokį nemandagų sveczią lau
kan. Bet kur tav? Mus To- 
lubelis*) pagriebęs palycmo
ną už gerklės į žemę pradėjo 
kojoms spardyti. Isz tos 
priežasties, žinoma, teatras tu
rėjo būti pertrauktas ant kelių 
minutų ii’ daugumas publikos 
iszeidinėjo namon. Angliszki 
laikraszcziai papeikė tokį ne
gražų pasielgimą lietuvių. Ar 
tai ne gėda?!

•S' r težias.
x Į Tohibt*li- pravarde p<*s/.tuko.
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szvęstas ant kunįgo V. Matu
laitis Philadelpdijos katedro
je.

— Purest City Pa. 1 Bir
želio. Godotinas Redaktoriau,

. Jono dienoje bus į-1 p. Valinsko balius. Tikietas 
įžengymo dėl vyriszkų ypatų 
50 c. dėlei moterių ir merginų 
dykai. Tenai lietuviszki mu
zikantai grajįslietuviszkus szo- 
kius, kas, žinoma mumis labai 
patinka; tenai bus daugelis

Meldžiame patalpinti szitą at- 1 jaunimo abejos lyties, isz ko 
siszaukymą į brolius Lietu- iszeis susipažinimas tarp jų, 
vius. Praneszta buvo lai- tenai bus skanus gėrymai ir 
kraszcziūse, kad ant naudos gardus užkandžiai, viskas, 
lietuviszkos bažnyczios Forest kaip regiame bus puikiai su- 
City, Pa. parapija leidžia ant taisyta dėl mus gūdotinų sve- 
loterijos $100. Tikietus, ku- ežių, 
rie tik po 50 c. tekasztūja, ga
lima gauti pas pp. prezidentus 
draugysczių, prigulinezių prie 
„Susiv. L. K. A.“. Laikas 
traukimo paskirtas ant 4 d. 
Liepos (July). Dabar kada 
laikas traukimo artinasi, antrą 
kartą atsiszaukiame į brolius, 
kuriems guli ant szirdies pa
kėlimas musų suvargintos tau
tos, idant paskubintumėte nu
sipirkti tikietus. Nekurie jau 
gūdotini prezidentai garbingų 
draugysczių prisiuntė pinįgus, 
surinktus už tikietus; užtai tu
rime neabejotiną viltį kad ir 
kiti ant paskirto laiko, tai yra 
iki 20 Birželio taipgi prisius.

Laikas nū 20 Birž. iki 4 Lie
pos lieka dėlei surėdymo ma- 
nidimo inanipulacijos dalyke 
traukimo losų. Dieną 4 Lie
pos (Fourth July) dėlei pakė
limo vardo Lietuvių, mus apy
gardoje apvaikszcziosime isz- 
kilmingai. Programas bus 
sekantis. Rytą metą draugys
tės, kurių bus net septynios, 
nės jau tiek prižadėjo, apsitai
siusios szventadieniniais ru
bais su ženklais ir karūnomis, 
lauks ant savo.salių, kur laiko 
mitingus, ateinanezio vyriau
sio marszalgos. Puikiai isz- 
pūsztas marszalga, vesdamas 
kapeli ją, surėdytą isz 20 mu
zikantų, rankios draugystes 
prieidamas prie kožnos salės. 
Kada tokiu budu visos susi
vienys, eis giltomis į bažny
czią ant dievmaldystės. Atli
kę dievmaldystę padarys pui
kią parodą ant miesto, po tam 
12 valandą prasidės ant salės

$100.

Ketvirtai adynai isz- 
muszus prasidės traukimas to 

Nustos grajijus mu- 
sumenkės kvėpavimas 
s koše y patose. Užstos

tykumas kaip tarp nabasznį- 
kų. Du tik ploni balseliai kū
dikių skambįs tuszczius ir pil
nus losus iszeinanczius, isz 
vienos 1 loterijos. Ir sztai to
jaus pamatysime kuriam Die
vas paskirs tą $100 — du po 
$50. Žodžiu sakant, bus ba
lius, bus pasilinksminimas, 
kokio da ne buvo tarpo musų 
žmonių, jeigu kas abejotų, te
gul pats atvažiūja, o savo da- 
tyrimu persitikrįs.

Surinkti pinįgai, kaip jau 
žinoma, bus sunaudoti ant 
bažnyczios, kurią pradėjo szi- 
tame laike statyti.

Nepatingėkite broliai isz 
aplinkinių tą dieną, kuriems 
ne pertoliausei, mus atlankyti.

Su gūdone 
Komitetas.

Drasiszla reikalai H»iB
New Yorko lietuviu.

.U

Lyg sziolaik Naujorko lie
tuviai reikalai vieszai retai te
būdavo svarstomi. Jogeidaug 
yra didžiamjame Naujorke 
lietuvių apie tai daugumas ži
no. Bet kiek tenai jų yra isz- 
tikro niekas nežino. Yra te
nai didelė lietuviszka drau
gystė szv. Kazimiero, regisi 
viena isz vyriausių tarp Ame
rikos lietuviszkų draugysczių. 
Bet kad butų k ūmi atsižymė
jus arba kokį vieszą lietuvisz-

tas nu-

negalima sakyti. Praeitose 
rnetūse, teisybė, darė už Kra- 
žieczius protestą, bet 
ėjo ant lenkų garbės ir dau
ginus buvo lenkiszkai kalbėta, 
negu lietuviszkai.

Godotinas musų szių metų 
vice-prezidentas ,,Susi vieny- 
jimo L. K. A.“ per savo dide
lį vargą surengė kilpą „Su- 
siv.“ isz kokių 20 sąnarių. 
Bet atsiminkime kad lietuvių 
tenai mažiausei skaitant yra 
300 szeimynų ir koki 2000 
asabų. Dauginus nū jų norė
tume matyti gero.

kokio tikėjimo 
^tuviai, kur jie

Kiaušy-
mas kyla,

meldžiasi? Daug negudravo- 
jant atsakysiu, taip kaip man 
aiszkino tūli to miesto lietu
viai: 1. Daugumas priguli 
prie lenkiszkos bažnyczios, 2 
kiti eidavo Brooklynan prie 

kokią katalikiszką bažnyczią, 
o 4, daug yra tokių kurie nie
kur neina bažnyczion. Kaip 
matome yra net keturios at
skiros lietuvių, prie kurių vis 
daug priklauso, kas link baž
nytinių reikalų. Dabar klau
symas kodėl lietuviai būdami 
taip skaitlingi nepadaro sav 
vienos lietuviszkos parapijos 
Naujorke ir nepasistato sav 
lietuviszkos bažnyczios? At
sakymas czionai yra sunkesnis

1. Priežastis yra, kad lietu
viai Naujorko tautiszkai labai 
žemai stovi. Žino kad lietu
viai, o ką jiems reikia daryti, 
niekas nenumano.

2. Priežastis - nėra Naujor
ke vyro su katalikiszka szįjj/ 
džia, kuris kviestu lietuvius 
į vienybę. Nėra Utenai Eno- 
cho, kuris už tai, kad kvietė 
žmones į vienybę 'dėl' maldos 
prie Dievo, buvo dangun pa
imtas.

3. Priežastis - geros valios 
lietuviai, kurie seniai dirbo 
dėl sutvėrimo lietuviszkos pa
rapijos paliko apvilti. Daug 
pinįgų tapo pavogta. Nege
rai suvartota. Ant lietuvių 

.darbų padėto paiųato įszdygo 

lenkiszka bažnyczia ir taip to- 
liaus daug nenaudingų ir dva
sią silpninanczių priežasczių.

4. Priežastis, o gal svar
biausia — isztvirkimas dauge
lio Naujorko lietuvių dvasisz- 
kai. Gal tas bus kartu isz- 
girsti Naujorko lietuviams, 
bet daug yra nelaimingos tei
sybės, ką man pasakė vienas 

atsiminiau 
grumojan-

yra pasileidę. Ar girdėtas 
daigtas, kad ant katalikų žmo
nių tas butu pasakyta, o rei
kia žinoti, kad maž visi Nau
jorko lietuviai yra katalikai. 
Tai girdėdamas 
pranaszo žodžius, 
ežio žydus: Giminė neczysta 
Bus isznaikinta. Argi turėtu 
tas atsitikti, kad isznyktu 
Naujorko visi lietuviai? Lyg 
sziolaik viskas ėjo mažyn. 
Pagaliaus szv. Kazimiero 
draugystė szįmet kaip payir- 
sziu man** pasakojo skaitliu j e 
daug susilpnėjo.- Konstituci-; 
ja tos draugystės - jau nebe- 
reikalaują kad draugai nors 
kartą ant metų atliktu szven- 
tą spaviednį!.. Daugumas 
lyg sziolaik nelaimingai buvo 
užvedžioti su Brooklynu. O 
tūm tarpu tiktai tamsybė ta
me buvo, dauginus niekas: 
Naujokas yra kitos vysku
pystės, o Brooklynas kitos, o 
prie to gi jau keletas metų, 
kaip Brooklyne nėra katali- 
kiszkos bažnyczios apie tai 
liudija nors tokia Hofmanno 
Directory. Bet lyg sziolaik 
taip gudrei Jūdiszius mokėjo 
apsieiti su lietuviais^ kad dau
gumas jį skaitydavo už kata
likiszką kunįgą ir kaip kada 
per laikraszczius patvirtinda- - 
vo ant didesnio su vadžiojimo 
lietuvių. Reikia taiposgi at
siminti, kad didysis Naujor- 
kas susideda isz trijų didelių 
atskirtų vandeniu miestų. Tos 
dalys yra: Brooklynassu 100,- 
000 gyventojų, pats Naujor k as 
2,000,000, New-Jersei ir Ha- 
boken, 300,000 gygentojų. 
Kiek vienas isz minėtų miestų 
vis yra kitos vyskupystės. Su-
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prantama, kad sutvėrimas ant 
Naujorko vienos tiktai lietu
viszkos parapijos ant kelių 
vyskupysczių yra tai vėjo 
tuszczias gaudymas,„o prie to 
imant veikmiszkai ir pagal 
kanoniszkų tiesų nei szaip nei 
taip neiszeina. Todėl klau
symas turi ant to remtisi, kad 
Brooklyn‘e su 4,000 lietuvių 
butų viena parapija; Naujor- 
ke ant 300 szeimynų kita, o 
NewJersci jei išzgalima tre- 
ežia. Tada butu tvarka, su
sižinojimas, o ir darbas sek
tųsi, o lyg sziolaik visus mies
tus vienon vieton, placziai 
krovė, griebė ir nieko nesuga
vo. Bet klausymas, kaip da
bar pradėti tvėrimų net trijų 
lietuviszkų parapijų ant viso 
didžiojo Naujorko? Brookly- 
no lietuviai užėjo jau ant tik
ro kelio. Iszrinko komitetų 
isz tikrai gerų ir pasitikėti nų 
vyrų ir jau sziųdien regi norįs 
menkus vaisius savo darbo. 
Szitai kasoje jau turi apie 600. 
dolerių, mitingus daro, pinį- 
gus renka, vienu žodžiu taip 
daro, kaip kitų miestų darė 
lietuviai, norėdami uždėti pa
rapijų. Jiems tiktai neatbū
tinai yra reikalingas geras — 
darbsztus katalikiszkas vado
vas, kurs užsipelnytu pasiti
kėjimų tarp lietuvių ir isz vįe- 
nų metų tenai susitvertu vie
na isz stipriausių lietuviszkų 
parapijų. Naujorke darbo 
yra daug daugiaus. Reikia 
pirmucziausei czionai lietu
viams taip susiorganizavoti 
nors, kaip Brooklyne. Botam 
daryti didžiausių storonę prie 
Arei vyskupo Corrigan, kad 
dūtu gerų lietuviszkų - ne len- 
kiszkų kunįgų. Jei gerų ku
nįgų gautu ir Naujorke bežiū
rint iszdygtu lietuviszka baž
nyczia, sto€risi parapija, atsi
rastu mokšlainė ir prieglauda 
dėl ateivių. Man teko biskį 
pavaikszczioti po Naujorko 
lietuvius. Aplankiau nedau 
giaus 6-7 namus, o szeimynų 
atradau kėlės deszimtis. Pen
kios didelės kriauezių szapos 

dirba vienų lietuvių. Paežių 
kriauezių Unia turi sųnarių 
lyg 200. Lietuvių gyvenau- 
ežių randasi maž ant kiekvie
nos ulyczios. Jei yra tuks- 
taneziai ulyczių - tai kiek ten 
gali isztikro būti lietuvių? O 
turiu pasakyti tikrų teisybę, 
jog ant tos daugybės lietuvių 
lyg sziolaik kaip koks nelai
mingas debesys kyboja -— ir 
kyboja, nėra tenai dvasiszko 
judėjimo. Ir kas gi jūs su
judins? Kunįgo lietuvio lyg 
sziolaik Naujorko vyskupys
tėje ant T/)00,000 katalikų'ir 
kokių 10,000 lietuvių per visų 
vyskupystę nėra nei vieno. 
Lenkiszki kunįgai yra užimti 
savo reikalais, o prie to kas 
žino ar szirdingai trokszta pri
sikėlimo lietuvių, tūm bė
džiaus kad isz jų nei vienas 
nemoka lietuviszkai. Nau
jorko lietuvių velykinės atva- 
žiūdavo iszklausyti kun. Pa- 
lujanskis seneli*, kuris nedaug 
nujiegia apie lietuviszkų rei
kalų, arba kun. Moleikaitis isz 
Albany kurs tiek turėdamas 
per kokias 4 dienas darbo vos 
galėdamas atsidvėsti, neturėjo 
pragumo kų daug padaryti 
dėl lietuvių. C) prie togi bū
damas pakviestas į lenkiszkų 
bažnyczių po teisybei nieko 
daug negalėjo padaryti. O 
daugiaus kasgi isz kunįgų ne- 
praszytas ir nekviestas ateis 
siūlytis kų dėl jų padarysiųs. 
Tegul toks gudrūlis atsiranda, 
bus pastatytas ant jūko, dau
giaus nieko. Jug nebijotum 
nei jūko, nei persekiojimų, nei 
kalbų, pagaliaus nei muszimų, 
bet nesiųstam ir nekviestam 
negalima nei nueiti.

Czia apie tai parasziau, kad 
isz szalies dirbti dėl Naujorko 
lietuvių negalima, jei jie pa
tys nenorės nei pirsztu paju
dinti. Butu labai Naujorko 
lietuviams iszganinga, kad 
nors vienų - mielų kartelį 
dvasiszkai atsibudę užkviestu 
net keletu lietuviszkų kunįgų 
ant savo mitingo, kurį pada
rytų isz viso miesto lietuvių, 

o blaivus ir iszųnintingas pa- 
sznekėjimas be abejonės at- 
nesztu pageidautų vaisių. 
Sustiprintu lietuvius ir dūtu 
supratimų apie jų paežių rei
kalus. Atsibuskite Naujorko 
lietuviai! Gaivinkite savo bro
lius. Kvieskite tūs, kurie 
jums galėtu padėti. Supras- 
kite savo reikalus patys sav 
pradėkite gerai daryti, tojaus 
ir kiti žmonės, o ant galo ir 
pats Dievas jums ant page 1bos 
greitai ateis. New .Jersey su 
Haboken, vėl pasakoja, kad1 
daug esu lietuvių bet lyg szio
laik asz negaliu gerai apie jūs 
spręsti, nės mažiausei težinau. 
Jei yra koki 500 kaip žmonės i 
pasakoja, tai kodėlgi New-j 
Jersey lietuviai butu paskuti
niais. Elizabetlie tėra lyg 
300, o jau turi 1,200 dolerių 
dėl bažnyczios. Newarkej 
vargu bus 200, o jau parapija 
užsidėjo. New-Britaine tėra 
268 lietuviai, tiktai nū praei
tų metų 10 Gegužio, o jau tu
ri 14 szimtų dolerių dėl staty
mo bažnyczios. Geras noras 
ir teisingas darbas stebuklus! 
iszdaro. Water būryj e tebuvo 
478 lietuviai, o jau sziųdien! 
turi pilnai apmokėtų mažų 
bažnytėlę ir nesibijojo pirkti 
žemę ant bažnyczios už 7,000 
dolerių.

Didžiojo Naujorko trys pa
rapijos: Brooklyno, Naujorko 
ir Jersey su Haboken eikite 
gi lenktynių. Kaip bus gra
žu, kad isz tų miestų kurs bus 
pirmutinis. Kaip didelį turė
site pagyrimų nū brolių, kaip 
didelį džaugsmų jus patys sa
vo szirdyse jausite?!. .

Kun. J. tebris.

Susivien. reikaluose.
■< I

!

Pasarga. Da kartų atsi- 
szaukiame į draugystes, kūpąs ■ 
ir pavienius sąnarius „Susi- j 
vienyjimo“, kurie dar neužsi- ' 
mokėjo visų posmertinių, kad 
su užsimokėjimu pasiskubytu. 
Jei da i dvi, trisnedėlias neuž- 
simokės, neužsimokėjusius mes' 

apgarsysime Organe.

Isz priežasties sudavadijimo 
knįgų, naujei prisiraszancziųjų 
prie „Susiv.“ sųnarių dar ne- 
padūdame. A teinaneziame 
numeryje Organo praneszime 
Broliams visų „Susrvienyjimo“ 
reikalų stovį: padūsime stovį 
kasos, skaitlių ,,Susiv.“ sųna
rių-ir padūsime vardus pas
kiau* prisirasziusiųjų.

I\n. <-/. % ii i
„Su*ir.“ prezid.

PATĖVIAI.
Pasaka

Isz tikrų atsitikimų, parašzyta 
A lekxandr<> (htžuezio.

(Tąsa.) 
IV.

1845 rnetūse, kada poniszki 
žmonės sunkias baudžiavas 
vargo ir smarkių urėdų turėjo 
klausyti, tada vyresnybė rūpi
nosi apie pagerinimų būvio 
karaliszkų valsczionių. Pir
moje dienoje Sausio, įtaisytos 
paliko kaimiszkos rėdystės 
(Selskia Upravlenia), kurio
mis rėdė Starszina, rankioto- 
jas pagalvių, užveizdėtojas ja
vų magazyno ir du teisdariai.
- Visi tie perdėtiniai vals- 
cziumi buvo rinkti, o vyresny
bė algų jiems mokėjo; starszi- 
nai 30 r., starostai 15 r., ran
kiotoj ui pagalvių ir užveizdė- 
tojui magazyno po 15 r. ir 
teisdariams po 10 r. ant metų
- suprantama, kad taip maža 
alga, buvo priežasezia netei
singų iszėmimų. Ant galo 
dėl vedimo raszybos, samdomi 
buvo rasztinįkai, kurie gauda
mi metinės algos nū 50 sulyg 
100 rublių, negalėjo isz to 
misti, o puie nemokėjimo rasz- 
to perdėtinių rėdystės, rasz
tinįkai visų rėdą vedė, ir tan
kiai valstį didelei skriaudė.

Dėl užveizėjimo kaimiszkų 
rėdysezių, ant dviejų pavietų 
įkurtos buvo apskritinės rė
dystės, (okružnija upravleni- 
ja) kuriomis rėdė apskritinis
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virszinįkas, vadinamas okruž- 
našia Naczalnįkas, su dviem 
pagelbinįkais, sekretoriumi, 
ir gauja rasztinįkų - visi tie 
urėdnįkai norįs nedidelę algą 
ėmė, bet poniszkai gyveno; 
ant pavęikslo evangelijos 
paukszczių, kurie nesėdami ir 
nepjaudami, apveizda Dievo 
yra maitinami; su tūm skyriu
mi kad tie ponai, ne apveizda 
Dievo, bet vargdieniais muži- 
kais buvo maitinami.

Kaune įkurta buvo urėdnį- 
kystė vadinama Palata (Pala
ta. Gosudarstvennih imusz- 
czestv) su daugybe urėdnįkų 
ir rasztinįkų, kuri Palata tu
rėjo virszinįkystę ant rėdys- 
ežių visos gubernijos.

Prieg to begalinio skaitliaus 
urėdnįkų, vyresnybė norėda
ma žinoti tikrą daugį karalisz- 
kos žemės, atsiuntė daugybę 
mierūtojų kamarnįkų, paskui 
illiustratorių ir su jais vėl ka
marnįkų, kurie kartkartomis 
mierūdami žemę, kasztu vals- 
czionių mito, ir žadėdami ge
rą padaryti, nemažus pinįgus 
iszlupo.

Vyresnybė naujais įstatais 
apie surėdymą karaliszkų vals- 
ežių, norėjo jų būvį pagerįti; 
bet pastaeziusi daugybę urėd
nįkų, malonėjanczių nū ser
mėgos pasipelnyti, vietoje pa
gerinimo, nemažai valsczio- 
nius apsunkino, tūm labjaus, 
kad prie tokios daugybės 
urėdnįkų, kilo neaprokūtas 
jų važinėjimas - važiavo star- 
szina, starosta, rasztinįkas, na- 
czalnįkas su savo urėdnįkais, 
rasztinįkais ir pasiuntiniais 
gromatų, visi urėdnįkai pala
tos, kamarnįkai, illiustratoriai, 
spravnįkas, assesoriai, ir 
kliuezvaieziai; taipogi jų visų 
paezios, mylimosios, giminai- 
ežiai, prieteliai ir pažįstami o 
visa ta daugybė neliaujant va
žiavo padvadomis karaliszkų 
valsczionių, nei skatiko nemo
kėdama. Visi karaliszki dva
rai į arendą buvo atidūti, o 
valscziai baudžiavą ėjo. 
Arendaunįkai, malonėdamt

Vienybe
per daug pralobti, sunkino 
baudžiava valsczionis, kurie 
skriaudžiami norįs skundėsi 
naczalnįkui, bet retai teisybę 
rasdavo. Nekuria isz aren 
daunįkų susižinojęs su starszi- 
nu ir rasztinįkų, paraszydavo 
į kaimiszką rėdystę: kad tok
sai gaspadorius yra girtūkliu, 
negerai ūkę veda ir dvarui 
negal baudžiavos atlikti, star- 
szina gi ir rasztinįkas paėmę 
pakaiszas, suszaukia prilan
kius sav vyrus, kurie gerai 
nugirdyti, padaro nutarimą 
kad nū gaspadoriaus negaliu- 
ežio baudžiavą atlikti, atimti 
žemę ir atidūti tam, kuris 100 
rublių arendaunįkui davė, ir 
starszinai su rasztinįkų apsi
mokėjo - neteisingai nuskriau
stam nebuvo ko skųstis,' nės 
niekur teisybės nerastu.

Dar pasakysime apie poną 
Dubauskį, kurs keletą kara
liszkų dvarų arendavodamas 
užsimanė pasilikti rasztinįkų, 
tame valscziuje, kuriame val
domi dvarai buvo - tasai nau- »• 1
jas rasztinįkas, tur būti susi
žinojęs su naczalnįku, pradėjo 
savotiszkai elgtis: * Netik va
rė į baudžiavą kiek norėjo, 
bet dar szimtais valsczionisz- 
kų pad vadų žydams parsamdė. 
Ne gana to surinktus mokes- 
cziams pinįgus, neapmokėda
vo vyresnybei, bet sav pa 
glemždavo; o isz tokio darbo 
tukstaneziai skolos pasidarė, 
kurią valsczionys turėjo užmo
kėti.

Negalėdami iszrokūti visų 
skriaudų, kurias p. Dubaus- 
kis valscziui padarė, ant galo 
pasakysime: kad brangiūse 
metūse valscziaus magazynų 
javus pardavė, pinįgus į ki- 
szenių susikrovė, o iszgaben- 
tus javus, į skolą valscziui už- 
rokavo.

Tokios tai neteisybės dėjo
si, už dviejų mylių nū miesto 
kur gyveno naczalnįkas, ne
norintis apie tą žinoti. Taip 
elgdamasis szustrus rasztinį
kas, per tris metus trisdeszimts 
tukstanezių rubliu surinko, ir 

už tarnystę padėkavojęs, put- 
ktį dvarą nusipirko, o tokiu 
būdu prie p. Dubausko galim 
pritaikįti aną ruską priežodį 
„Nasz Ivan ne balvan, czto 
nąszel to v k ar man“, musų 
Jonas neiszsižiojėlis, ką tik ra* 
do, tai į kiszenių krovė.

Vyresnybė malonėdama 
baudžiavą isznaikįti, .ant to
lesnio laiko nedavė arendau- 
nįkams kontraktų, o tiems pa
sibaigus,dvarų žemes žmonėms 
iszdalino, arba padarė be bau
džiavos polvarkus (fermas), o 
valsczionims liepė už valdomą 
žemę mokėti. Tokiu paroka- 
vimu viresnybės, 1850 metūse' 
visi karaliszkiecziai baudžia
vos nusikratė.

V.
Musų pasakoje iszpūla 

mums pakalbėti, apie pildy
mą karaliszkūse valscziūse ka- 
rumeniszko prigulėjimo; arba 
kaip kitkart vadino rekruti- 
jos. Tasai prigulėjimas su- 
lyg 1847 metų, karaliszkais ir 
poniszkais valscziais, vienu 
budu buvo pildomas, tai yra: 
ką norėjo į rekrutus padūti, tą 
ir padavė - labjaus statomi 
buvo blogai shvę vedanti, gir- 
tūkliai, vagiliai ir visaip nu
sikaltę; o norįs karaliszkūse 
valscziūse prigulėjo rekrutus 
dūti, isz giminių dauginus vy
rų skaitanezių; bet valsczių 
starszinai gavę į kiszenių, tur
tingus dengė, o vargszus, na- 
szlaiczius ir vienstypius statė: 
dėleito nevieni tėvai, atidūtą į 
rekrutus savo vienaitinį kaip 
mirusį apverkė. Tiesą kal
bant, buvo ko raudoti, nės ta
da kari u menėje reikėjo tarnau
ti 25 metus ir retas namon pa
grįžo, o jeigu katras savo gim
tinėje pasivaidino, tai buvo 
nusigyvenęs senis, neturintis 
kur prisiglausti, nės tėvus isz 
mirusius rado, o jų gyvenimą 
tankiai svetimi valdė - varg- 
szas negalėdamas pildyti žo
džius atlaidoje įraszytųs: 
,,Barzdą skusti ir neubagauti“, 
priverstas buvo imti terbas, 
ir lodįdamas szuuis per kai

mus eiti.
1846 metūse vyresnybė laz

da vė įstatą, liepiantį karalisz- 
kiems valsczionims, atlikti re
kruti ją pagal liosų arba nu
merių. kuriūs prigulėjo imti 
visiems, katrie lyg 1847 metų 
pabaigė 20 metų amžiaus - 
pirmiaus prigulėjo numerius 
imti vaikinams, turintiems sa
vo giminėje tris ir daugiau 
vyrų darbinįkų, o taip gi vien* 
stypiams be žemės ir giminės; 1 
ant galo tiems kurių giminėje 
buvo du darbinįkų. — Kas 
pirmą numerį iszėmė, rokavo- 
si pirmųjų rekrutu, kas antrą 
N., antru rekrutu ir taip to
linus, lyg skaitliui priguliu- 
ežių isz valscziaus rekrutų; o 
jeigu isz tų pirmųjų, katras 
norįs netikęs butų į karkime* 
nę,.tai už jį turėjo stoti toles
nis N. Prie tokios rodos gi
minės du darbinįkų skaitau- 
ežios, mažne visūmet buvo liū- 
sos nū rekrutijos.

(Tolinus bus.)

Gromatnyczia.
Korespondencija isz Hazle

ton o pa tilps sekaneziame nu
meryje.

-- Thorp, JKm., F. Mik. 
Tamstos korespondenciją tūm 
tarpu netalpiname, kadangi 
kiekvienas žmogus nupūla, o 
po nekokiam laikui ir vėl at
sikelia, už tai mes turime tu
rėti kantrybę nors iki ,,Susiv.“ 
seimui.

Vyrai pikninkas!
Wanamės draugystė vardan 

,,Gedimino“ isztaiso ant savo 
naudos piknįką, kurį turės 
miestelyje Glen Lyon 22 die
ną Birželio 1895 m.

Užtaigi visi lietuviai ir lie
tuvaitės neužmirszkite tos die
nos ir atsilankykite ant to 
puikaus pasilinksminimo, o 
iszpažinę visą smagumą, po- 
tarn nesigailėsite.

Užprašo koviileta^.



Lietuvininku
mantos

on

patsai su 
Zemaiczių 
Cmmantas

1 avo 
j’l P{

idant dar didesnei pasistiprintu, Zigmantui 
ir ciesoriui Tautonų, keturesdeszimts tuks- 

ko ir pažadėjo, ioir iki karei nasibai

tuvos^dalį ta rd
davijos gi rėš, taip vadinamos Lietuvoj^ (:ben žinoj 
tenai ir tą savo privalavimą teisino:)

Taip d. misti

mus pas v aclavą, Czekų karalių, meilaųdanis pagelbos, bet jis 
jo siuntinių, kaipo pagonų neiszklausė: kaipogi norėjo Vac- 
lavas apent Zemaiczius kryžeiviams sugrąžinti’ kuriems dar 
isz savo lobių, skolino kiek reikiant mantos.. Užgynė dar 
Czekams Lietuvių ir Lenkų kariaunoje elgauti, vienok dau
gybės jų \ ytauto> kariaunoje elgavo jau dėl garbės, jau dėl

eiviai nu savo pusės nū visur mel
ius, beje tūs, kufįe negyveno 

norėdami dar savę pastiprinti, sandaras 
)6s su vieszpacziu pamarių padarė ir taip pasitiekę irau- 

nevien augusiūsius, 
udikius ir į pilę Bigdgoszą vyliu įėję, visame 
ir vandenį bepaliko.

Lietuvius, kurie į Parusi) į įėję ant 
ftaldavos yro lapinėse gulėjo. Atėję tenai (siuntiniai) ir 
Vengrų bei ciesoriaus Lietuviams ir Lenkams karę iszsakė; 
idant parodytu siuntiniams, jog to nekrupauja, jų akivaizdo
je Silgenburgo piles su žeme sulygino.

1410. Noris jau artinosi kryžeiviai Lietuvon 
czionai didis mistras Juninire nenorėjo i aiszki:

aviją ant krik- 
važudžių mano 

is ir neteisybės atmonycziau! Buk 
daug kartų daviau mano ranką, ant paka- 

bet tie didžiuliai — galvažudžiai jos neėmė, kūpiktesnei 
>ės, o teisybe no kojų mynė. Tu dariu 

globą ir tas 
zių galvoti”.

LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai. 

PABASZYTA 8IMAN0 DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
ŪNIVEBSITETO PHILOSOPHIJOS MAGISTBO.

(Tųsa).
'Tūm paežiu laiku Vokiecziai užmuszė Lietuvos prekiotojus 
Tilžėje ir jų prekių s iszdrevėjo ir pasavino. Vytautas reika
lavo teisybės, Vokiecziai dairėsi ją atteisti. Ta notis paleido 
Vytautui rankas, kursai, nudraudus, atvangų pakalą turė
dama, tykojo tiktai lycziaus karei. Nu negandams nū kry
žeivių jokios nė teisybės, apsireiszkė jų neprieteliumi. Tū- 
jaus apnikęs pasalu kryžeivius, medžiojanezius Zemaiczių pa- 
rubežėje, vienus iszmuszė, kitus nutvėrė įkanden ir iszsiuntė 
Rambūtį, Lietuvos marczelgą, su kariauna trakūjantiems Že- 
maieziams į talką paskūju Vokieczių uiti laukan. Kryžei
viai nebuvo dar Parusnyje apie tai žinios gavę, kaip jau nė 
vieno jų nebebuvo Zėmaicziūse.

Tam nutikus suskato abi pusi kūveikiausiai ginklūtisi; 
Vytautas Lietuvoje, Gudūse ir Žemaicziūse, Jaugalius Lenkėse 
paskelbė karę priesz kryžeivius. Vytautas, stiprindamasis, pa
telkė dar Tautorius 
džionis telkė ir valininkus, brostv* ’’ Parusnėje 
vieny!
kė į Dūbrinės krasztą, kuriame 
bet senus ir k 
kraszte akmenį

Jatigalius, karalius Lenkų, sukėlė savo kariauną traukti 
inczius, kūrins, antpūlęs abaze ties 
js sugavo. Tūm tarpu didis Lie

sa v o bi;oliui Zigmantui su 
‘arusnį; kursai nuteriojęs 

Šaldavus, pats pilę su žeme 
, czionai negalėjo, 
ryžeivių vyti. To

lo dar negana buvo, d. nietuvos kumngaikszti 
tas, norėdama Zigmantą sav pagaubti, nukeliavo 
Rombucziu, Gosztautu ir Raudviliu, Lietuvos ir 
pirmaisiais tėvūnais į Budą, Vengrų būveinę, kurį 
priėmęs su iszkilme atsakė: jog sandarų su kryžei 
rytu nelaužys, bet senovės sandaras tarp Lietuvių 
pasiima užlaikyti. Norėdama dar Zigmantas Vytu 
gerinti, vaiszino jį ir linkėjo jam, idant jis pats į Lietuvos 
karalius iszsikeltu ir Mintauto karūna savo galvą apvožtu, 
ant ko Vytautas tūm kartu abejotinu rodėsi, bet paskiaus di- 
dei geidė, kaip tūjau regėsim.

Kryžeiviai ant galo savo krasztuse liepė visiems, ginklą 
rengtiesi. z Daugybes nesuskaitomas 

Vaclavas, Czekų karalius, nebįmany- 
ryžeivių, padovanojo jiems vieną Lie- 

ims: ,.jog jam kanakados privalavusios Sau
sima kaip

priesz Kryžeivius smar 
BigdgOsza, iszkirto ir 
tuvos kuningaiksztis Vytautas liepė 
rinktais pulkais Lietuvių traukti į 1 
placziai platesnei apygardai 
sulygino. Vytautas noris 
neturėdama arti rimtos joties, giųžtanczių 
kia buvo pradžia baisios ateinanezios kai

Vytautas ir Jaugalius, pasiregėjusiu, liepė abudu savo 
ukėse dunas krauti, tiltus, kelius taisyti, bei ginklūtiesi ir ka
reivius visur kel

Kryžeiviai, 
karaliui Vengrų 
tanezių raudonųjų įbrut 
giant, iiiusz piningus arb 
vyžių; kursai, už tokią jų geradėjystę, sandaras padarė ir pa
siėmė nevien isz visos galės jūs szelpti ir atimti tūs krasztus, 
kuriūs Zemaicziai kryžeiviams buvo atėmę, bet dar žadėjo 
praplatinti jų rubežių, ir nei kokių sandarų nei su kūmi be 
jų žinios nedaryti.

yresniejie szirdingai geidė grum- 
plynose Tenenbergo 15 dienoje 

kariauna isz įvairių Teutonijos 
j krasztų buvo sutelkta (langiaus nei szimtas tukstanezių plienu 
ir variu aplietų vyrų turinti, kuria pats didis mistras Junin- 
gen rykavo. Lietuvių ir Zemaiczių, su jų talkėjais (rudais, 
Tautoriais ir Lenkais tiek pat, o rasi daugesnei buvo. Vy
tautas rykavo Lietuvius ir Zemaiczius bei kitus teikėjus, o 

|Zidrans Moskovski Lenkus, kursai vienok visados Vytauto 
turėjo klausyti. Raszo, Jaugalius, iszvydęs neapregiamūse 
laukėse vienus paparezius kryžeivių blizgant, taip buk taręs, 
papartį paėmęs savo rinktiniams žaliukams: „Visogalis buk 

1 man 
szczionių, id 
tautą ir jiems 
man lindėju,

.jaus, bet tie didžiuliai — galvažudžiai jos net 
tycziojosi isz dorybės, o teisybę po kojų myi 

ladudu Tav, A’icszpatie, tą patį papartį j 
kraujas, kursai ežia szlekės, tekrinta ant 
Tą sakaneziam karaliui aszaros pradėjo r 
gedami savo karalių aszarojant, visi pradėjo raudoti; Vytau
tas tūm tarpu rėdė į muszą kareivius ir įsakydavo kuriems 
kame kariauti, skraidydamas nū vieno sparno lig antram, 
daugiaus nei per mylę isztęstų sienų.



Vienybe

Vyrai pikninkas!
Unija kriauezių Lietuvisz- 

kų „United Garment Workers 
of America“ isz New Yorko 
daro didelį Piknįką vienam 
isz didžiausių ir dailiausių w 
Ridgewood Coloscum Parkų

ingo, reikia įdėti į gromatą markę

dienos Sėjos (Juniaus) Suim
toje; visi unistai iszeis su mar- 
sza 10 adyną isz ryto nu salės 
214—220 Broome str. New 
York. Unijos Komitetas.

Didelis Pikninkas!

Birželio, 
Sliuezen

Mano adresas toks: 1
V. Kalvaitis

Tilsit [Ostpreussen] Germanya 
Linden str 7.

Beto, asz perku rimtus, svarbius 
lietuviszkus rankraszczius. Asz 
pats apkeliavau visą Prūsų Lietuvą 
ir surinkau žuvanezias Prūsų Inetu- 
vos dainas, kurių dalį jau iszleidau 
gotiszku rasztu, o dabar rengiu į 
spaudą visas mano surinktas dainas 
ir netrukus iszleisiu vienose didelėse 
knįgose, vardu, „Prūsų Lietuvos 
Dainos“ — lotyniszku rasztu. Bus 
koki penki szirntai dainų, kurių nei 
viena dar nėra buvusi spaudinta. 
Tai bus labai akyvos dainos kožnam 
apszviestam lietuviui, tai paminklas 
musu tautos dvasios!

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

10c. 
5c.

Didžioji nedėlia „ „
Kai p Smneniją nuspakajjtl ,,
Vadovas ( dangų ,, ,,
Prislgatavojlmaa ant smerezio ,, 
Draugija dėl duszlų ,, ,,
Lletuvlszkos tnlszloe ,, ,,
Kasdieninės Maldos

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

Pa veiksla i [abrozai].
Kražių ekerdynė 50c. Paveikslas Gedimino 30c. 
Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijos 25c.

Visokį Abrozėlial su maldelėmis po 5centus.

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

30c.
25c.

10Č.

30c.

Dr. szv. Antano Philadel
phia, Pa. daro treczią piknįką, 
kuris atsilaikys 15 
S u bato j e 1895 m. 
parke, Camdine N. J.

Taigi užpraszome visas lie- 
tuviszkas draugystes, o po
draug ir visus brolius Lietu
vius ir Lietuvaites, kaip vieti
nius, taip ir isz aplinkės. Mu 
zykė grajįs pirmos klesos, ką 
netiktai vaikinai su panelėm 
szoks, bet ir senelei neisztrivos 
netrepsėję.

Piku įkas prasidės isz ryto 
nu 12 tos ir trauksis iki 12 tai 
valandai naktyje.

[ėjimas į parką -- 25 c.
NCiszirdžiai visus atsilan

kyti užpraszo Komitetas.

(ra l ima <ja ut i 8 u p r is iunti-\ 
mu szias knpjas:

1. Istorija Katalikų Bažnyczios. 
Ji yra labai naudinga dėl perskaity
mo kožnam katalikui. Kasztuja 1,00.

2. Trumpa peržvalga lietuvystės 
darbų Amerikoje 1892 m. .Ji iszro- 
do aiszkiai lietuviszkų bedievių dar
bus ir podraug kaip katalikas turi 
nu jų apsisaugoti. Kasztuja. 20c,

3. Valtis bei iszguldymas szventų 
evangelijų ir lekcijų ant visų metų 
su labai naudingais dvasiszkais skai- 
tymais. Puslapių esti 896. Linkė
tina kad kožno lietuvio namuse ji 
butu. Kasztuja - 1,50c.

pas Kun. /L JPurba. Box 1053 
Plymouth, Luzerne, Co. Pa.

Dievaitis, apyaaka azlon gadynės 
Apteka Dlewo ,, ,, ,, ,,
Aukso Verezle, labai puiki drama ,, 
Boleetawaa arba antra dalia Genowofoa
Du pujkua apraazymaj apie nedorybę 

žydo Ir piktą augynlmą wajku >1,00. 
Eglė, žalczių karalienė Ir lazgrlovlmae Kauno 

plliea 1382 m., du pulkus dramatai 
paraižyti Aleksandro Gužuczlo, 

Hlatorlje gražio* Katriikoa Ir jos visokį 
,, ,, ,, atsitikimai

llietorije iaz laiko Erancuzkoa 
,, ,, vainoa Afrikoj’

laz po budelio kalavijo ir Kajimaa, dvi puikios 
apysakos, ant lietuviszko perdėjo V. Stag. 40c. 
Istorija Septynių Mokintojų 

„ ,, ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgla Milosiawakis — — HOc.
Juozapas Konluszewskis, arba kankinimas 

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

ir ant jų reikalaujanti atsakymą 10c.
Konstitucija dėl darbin|kų — 10c.
Namelis pustelnlko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorijo Isz lajko 

80 ct.,, ,, ponawojlino Nerono‘
Pujkue aprasz.ymaj tikru atsytikimu lez 

,, ,, cz.es u wajnos 1803 matu
Prawadnlkas angeiskoe kalbos neabdar.

40 Ct. 
>1,00 

abdarytaa >1,25. 
>1,00. 

>1,50 ct.

50 ct.

85c.
10c.
40c.

ATVERTA
Nauja lletiiiiszka knygų pirklyste 

Vilią us Kalva i< 'z io 
(Tilžėje, Prusūse).

Kiekviena konkurencija iszeina 
ant gero pirki kams. Ju dauginus 
yra pardudanezių, j u pirkikai pigiau 
perka. Asz pardudu kaip galima 
pigiausei. Daugybę knįgų galima 
pas manę pigiau pirkti nekaip kitur, 
o kitos vien tik pas manę ir tėra 
gaunamos. Kiekvienas gali tai 
persiliudyti isz mano naujo ka tol lo
go. Asz turiu knygų spaustų ir go- 
tiszku arba, kaip sakoma, „krakauc- 
ku“ rasztu. Priimu prenumeratų 
ant visų Prususe iszeinanczių lai- 
kraszczių ant: „ Kar/žo“, „Ūkinin
ko“, ir „Apžvalgos“, ir ant kitų, 
kaip parodyta mano naujam j ame 
kataloge. Mano naująjį knįgų ka- 
taliogą asz siuneziu kožnam ant 
pirmo pareikalavimo ir be jokios 
gaisztiės. Tiktai reikalaujant kata*

[storiszkos doasiszkos įtalpos kn
Gyvenimas Vlejzpatles Jėzaus Kristaus, 75c.
(etorijaseno ir naujo įstatymo su abrozėl. 15c.
Istorija seno įstatymo ,, ,, ,, 25c.
Gyvenimas Marijos ,, ,, 20c.
Menuo Szwencz.iansios Marijos Panos 30c.
Sopnlej .Motynos Dlewo ,, ,, 20c.
Szkala su kalba ,, ,, 20c.
l’riesz.auszrla „ ,, 20c.
Kaip pgytl pinjgus ir turtą ,, 20c.
Girtybė 5c. ir 10c.
Genlųdėdė, graži pasakutė kur iszrodyta,

LOCKOS SPAUSTUVĖS.
Lietuvos istorija, nu seniausių gadynių Iki 

Gediminui D. L. K., paraszyta 1850 tn.‘ 
Slmano Daukanto. Knlnga pirma, 

gaunama už 1,50c- 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žeinalczlų 
paraižytas Slmano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, ,, 1,00.
Europos istorija su žlamlapials ,, 50 ct
Lietnvlszkos Dainos isz visur surinktos 2<X)c 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žetnalczlų Motiejus Valancziauskas, 25 ct. 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 20 ct. 
Evangelijos sitpuikeis apdarais 1.00c.
Gywenhnaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia Ir ketvirta 
dalis už kožną dalį po ,, ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Istoriszkos knpjos svietiszkos įtalpos.
istorija Lietuvos ,, ,, ,, :10c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Apllnkrasztis kun. Petravyczlaus | Vilniaus 

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

n ulėklngi, graži kn[gutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkalsnii pat 

krikszto Lietuvos 
Žiponas bot žiponė ,, ,,
Žirgas ir vaikas ,, ,,

I Vytautas didis Lietuvos kun|gaiksztls 
| Apie senovės Uotu vos pilis ,,
į Knįgos poetiszkos.
Senkaus Jurgis ,, ,,
Vitoliorauda, puikus poematas lez 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
D&nolafczlo pavasario linksmybės 

Į Konrad ks Valenrodas - —
Į Tėvynlszkoe giesmės — —
J dkaunos dainos ,, ,,

I Naujos dainos ,, ,,
I Birutės dainos ,, ,,
Į Tėvynainių giesmės ,, J,
Į Petro Armino rasztai eilės
I Pagirėlių gobtuvė-4 teatralisz.ka

Ponas ir Muzikai, Dram» penkiose permainose, 
I paraszyta Aleksandro Gužuczlo,

Pujkue apraszymas apie Lietuvą ,, 
Rinalda Rlnaldlnaa ,, ,, ,,
Senowee apraszymae apie Duktery 

,, ,, Pilypo Karejwlo
Sumyszymas arba bajine tury dydelee akle 
l’ykra tejeybe lez Stiwalkti gubernijos 
Szwieaa Dlewo ,, ,, ,, ,, <
Tltkus Pereų Karalius, ,, ,,
Užsystanawlk ant to geraj ,, ,, I
Wltaetr Korynna historije lez lajko persekiojimo 

Bažnycztoa 8. per Deoklecijana 95 et.

15 et.
05 et.
25 et.
50 et.

PATENTS
40c 
20c. 
:10c 
10c.

15c.

25c. 
10c. 
10c.

5c. 
5c.

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

15c.

Promptly secured.Trade-Marks, Copyrights 
and labels registered. Twenty-tire year* ex
perience. We report whether patent can be 
eecured or not, free of charge. Our fee not due 
until patent ia allowed. .TApHge Book Free.
H. B. WILLSON Ą CO.. * Horney* at Law, 
Opp. U.». Pau office. WASHINGTON, D. O.

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 5c. 
Apie Dangų 5c.
Eina! ir jų gyvenimas, ir pirmutinė szalna 10c. 
Lietuvos gaspadinė 10c.
Žodynas kun. M. Miežinio >200.
Naujas elementorius [1895 m. j apdarytas 

su puikiais paveikslais
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c., dėl perkupezių po 
Kalendoriai ant 1889, 1890 ir ant 1891 m. po

Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvenclų 
tižiosios nedėlios, 
Tiesos Zodžei, 
Killotea arba kelias į maldingą gyvenimą 
Pokilis Szventųjų ,, ,, ,,
Ibzguldlmaa metiniu szweneziu 

labai naudinga knlngelė 
Mokslas Rymo kataliku ,, ,,
Kas yra grlekas ? ,, ,,
Nekaltybė ,, ,,
Vartai dangaus ,, ,,
Pekla, arba am žinas pragaras 
Arielka yra nudai; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Dlewo sudo 
Kaktąs į dangų „ ,,

15c.

10c.
10c.

Ir di- 
50c. 
35C. 
50c. 
15c.

10c.
40c.
15c.
20c.
15c.

3OC

15c.

Palangos Juze, linksni! skaitymai ,, 
Kas teisybė tai nemota* puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo 
lllstorije apie gražų Mageloną, dukterj karaliaus 

Isz. Neapolio ir apie Petrą kareivj 
PajudĮkime vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrljotiszkoje dvasėjo pagal 
vengriszką pono A. Isz B. autoriaus 
knĮgutės „Kas teisybė tai no melas 

Pasaka apė Szaltabuzltis (jdklnga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkoin raidėm 
Mužikėlis ,, ,, ,,
Valkų knlngelė ,, 
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur meilė, ten ir Dievas 
Kas kalias 
Negirdėtas daigias 
Pasakojimas apie vaitą ir jo rasz.tin|ką 
Senis Makrlckas

į Vakaras Tilviko plrktelė 
Gyvenimas Stepo Raudnosio ir kiti naudingi

I skaitymai. (ketvirta daliu 
„Hzlanlėnlazkio Senelio' ) \

Moksliszki rankoeažiai ir
I kitokios knįgos

Kningadėl iszslmokiniino visasvlotlnėa kalbos 15c
Į Apie buwimą Dlewo ,, 
Grieszninklis priverstas metavotis

I Pamokslai apie trusą 
• Talmudas Ir musų žydai

Kas nori atsigert gardaus Alaus 
ir kitokių saldžių, karezių ir kitokių 
skau.ų gėrynių, tegu užeina pas tik- 
r‘i lietuvį Maslauską. 
Jis taipgi laiko didelę krautuvę viso
kių reikalingų dėl žmogaus dalyktĮ 
ir mėsinyc/.ią su szviežia mėsa ir rie
biomis deszroinis, tadgi nepamirszki- 
teatsilankyti: p(> Nr. -i J 5, 417 ir 
pm w. Main su-., Plymouth, Pa.

<1 H

15c.

2()C.

15c

20c.
15c.
15c.
5c..
5c.
5c.
5c.
5c.

5c. 
5c 
5c

15c.

5c.
15c.

10c.

Teisingas Elgin Laikrodėlis
ir Lenciūgėlis 0(1131181. i’rl»ii|»k »,>• 

garsinimą su savo pll- 
nu adresu, o niea tav 
print iįh! mo teisingąBfii

xFrlir‘*>'5r J/A Fi
dykai dėl peržiūrėjimo.

Luksztai padaryti 14 
prabos aukso nu pridė
jimu metalo, kuris jam 
pridiida drutybų Ir ge
riau laiko neg už > lO.oo

Viduriai yra teisingi 
ir g\ar.antavojaini ant 
20 metų.

Lenciūgėlis dailus pa
aukautas ir pardavinė
jamas pas dzlegorn|- 
kus po >3.5'). Peržiū
rėk nuėjąs ant express 
olllee (ą viską ir"Jeigu 
atrasi vertu tų pinĮgų 
tai užmokėk tą menką

sumą >9.25 ir laikrodėlis hii lenciugėiu bus tavo,

DIAMOND WATCH CO.
Masonici Temple CHICAGO, ILL*




