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Plymilh, Pa, 8 d. Sjalin.
Nekartą girdime aklus tam- 

sūnūs iszjūkiancįzius tūs žmo
nes, kurie užsiima mokslu, o 
dažnai ir pąt| mpkslą. Vie
nok tie patys tamsu n ai nau 
dojasi telephonais, telegrap- 
hais, elektriszkaja szviesa, va
žinėja elektriszkūse vagonūse. 
Atimk szalin viską, ką moks- 
las yra svietui suteikęs — ir 
musų žemė tūjaus atsidurs to
kiame pat stovyje, kokiame 
necivilizūtasis Aprikos vydu- 
rys randasi sziądien. Moks
las yra gimdytoju indrustri-

18Z-

Tatai jau ankstybiausiūse 
aražiūse regiama žmones var
tojant akmenį, titnagą, ragą 
ir kaulus dėl patiekimo rei
kalingų gyvenime įnagių.

Pakilus civilizacijai ir
dygus prekystei, atsirado di
desni reikalai, ir sztai Poini- 
kai, beplaukydami ant savo 
laivų po Tarpžemines mares, 
atranda kelią į Atlantiką ir 
tūmi atsibastė ant Britiszkųjų 
salų. Gyventojai szitų, žvė
rių kail iais apsidengę, turėjo 
turtingas kasykles cino ir ki- 

• tokių minerolų, kuriais jie ne- 
J mokėjo pasinaudoti. Poini,- 

kai * Atradę szitas kasyklas, 
prisikasė cino ir kitokių mi
nerolų, ir, parsivežę jūs na
mon, įsteigė metalurgiszkąją 
industriją. Jie mat buvo pra
kilniausi toje gadynėje žmo
nės. Jszdygus mokslams ant 
Britiszkųjų salų, gyventojai 
jų nepardavinėjo daugiaus sa
vo žaliąją medęgą svetimoms 
tautoms, bet panaudojo ją dėl 
savęs. Tauta, kuri yra pra
kilnesnė moksle už kitas tau
tas, visados turi pirmysfę.

Mokslas ir prekyba atvėrė,, 
takus greito susineszimo tarp 
visų dalių svieto, sumažinda
mas kasztus pervežimo žalio
sios medegos iki žemiausiam 
laiptui. Mokslas yra didžiau- 

kommercijos 
žmonių, taip 

Paimkime i

gamtos tyrinėtojams — moks- 
linįkams. Mokslas yra žino
jimas, dailos yra sumanumas 
vaitojimo jojo. Geležkeliai, 
jūriniai laivai, visoki pasinau
dojimai garu, elektrybe ir ga- 
zu, milžiniszkiejie trobėsiai, 
dirbtuvės — vis tai iszplaukė 
isz praktiszko pasinaudojimo 
moksliszkųjų teisybių.

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rėdyba. Anais 

metais maskoliai buvo užsi
manę isznaikyti lietuviszkas 
roges, o į jų vietą įvesti gu- 
diszkas, su ilgom ir placziom 
pavažom, kurios buk nedaro 
dūbių. Žmonės pasiprieszino, 
ir gudai atsitraukė nieko ne- 
peszę. Bet szįmet, girdėt, jau

šią: kaip tik atvažiūs kas į 
miestą su lietuyiszkomis rogė
mis, tūjaus, girdi, policija su- 
kirsianti jas. Jei tai butu

siu judintoju 
kaip pavienių

ant paveizdos mitrą murinįką 
ir plytneszį. Pirmutinis var
toja smegenis prie savo darbo, 
antrasis-gi gyvuliszkąją savo 
pajiegą. Kada jis kopia ko- 
pėcziomis su savo plytomis, 
jis turi neszti ir savo paties 
sunkumą. Vienas pasergėjo 
tai ir panaudojo arklio sy]ą į 
darbą; arklio šyla paskiaus 
tapo apkeista ant mechanisz-I 
kosios sylos garo, i kuris atlie
ka darbą už penkioliką žmo
nių arba už du arkliu ant sy
kio. Anglys, paverstos į szi- 
lumą, atlieka visą darbą. 
Ahglys, iszkasamos kas met 
Suv. Valstijose ir pavercziamos 
į medianiszkąjį darbą, padaro 
daugiaus sylos, neg kad visa 
musų žemės populiacija sykiu 
suimta turi. Panaudojimas 
gamtos sylų į vietą žmogiszkos 
pajiegos padarė žmogaus dar
bą daug vaisingesnių. Gam
tos sylos į keletą valandų at
lieka tiek darbo, kiek keli
žmonės per visą savo gyvastį teisybė, tai baisią blėdį gudai 
neįstengtu padaryti. padarytu mus ukinįkams nai-

O užtai mes esame skolingi kydami vienais metais visas 
genijaus kibirkszcžiai, isz- roges, o tūm paežiu priversda- 
sprogusiai isz tephemono, mi taisytis naujas, gudiszkas. 
kuris sakė, būtent saulė varo Juk kad iszpirkti visas lietu- 
lokomotyvus, saulė iszyalnyta viszkas roges, ar»t to reikėtų 
isz anglių, kuriose ji buvo szimtų tukstanezių, o gudas tą 
užrakyta per amžius. Vie- nori isznaikyti vienu savo 
nok žmogus negali sutverti „byt po siemu I“ ir tai ne per' 
sylų. Viskas, ką jis gali pa- kelis metus, tik viena žiema, 
daryti — tai pajungti jas į Moty vū j a gudai tą įvedimą 
darbą. Bet dėl to reikia pir- naujų rogių tūm, kad paskui 
nia jas pažinti, reikia mokslo, nebusią dūbėtų kelių. Tegul 
Bėda tam, kuris be žinojimo bus ir taip, o vis mus gudas 
imasi už tokio darbo, Gam- baisiai slogina. kartą no
tos įstatymai niekados nedova- H neva mus paglostyti, bet jo 
noja žmogui užjo tamsybę. Į mocziakiszka ranka ir glosty-

Mokslas niekad nesilieka dama taip skaudžiai mus pesza. 
netriusęs, ir koliuk bus žemė, Ant galo ką gali žinoti, ar 
o ant jos gyvens žmonės, ko- maskoliai mus nori paglostyti, 
link nors viena gamtos pas- t. y. suteikti kelius be dūbių, 
laptis pasiliks dar neatideng- par gal jie turi ir czionais kokį 
ta, tolink bus mokslinįkai, 
užsiėmę tyrinėjimais tų pas- 
lapezių, kurii| kiekvienas at
radimas vis didįs žmonių ge
rovę, 
atsidurs pakajuje, visūti 
brolijoje žmogijos — tai 
szitą broliją jis bus skolingas

užpakalinį siekį. Na, jiems

Jeigu kūmet svietas

už

- j -----  
gali būti džiaugsmas, kad lie- vogeziau 
tuviai važinėja.’ maskoliszkom 
rogėm, gali paskui pasigirti, 
kad jau/ lietuviai priiminėja 
gudų kultūrą. Gal szį kartą 
gudai ir niėko blogo nemisli- 
ja, bet mes nusidegę karsztu,

dabar ir szaltą pucziam.
Skaitytojams turi būti žinia, 

i kad maskoliai pradėjo plėszti 
apsergėtus laiszkus, pareinan- 
ežius isz užrubežės. Kas dar 
apie tai nežinojo, persergseziu, 
kad apsergėtam laiszke pinįgų 
niekas savo giminėms nesiųstu 
į Lietuvą, nės gudai plėszda- 
mi tokį laiszką būtinai ras pi- 
nįgus ir konfiskavos treczią 
jų dalį. Pinįgus reikia siųsti 
taip, kad ir ant virszaus butu 
paraszyta, kiek viduryje yra 
pinigu-

Ir ežia gudai neva gerą da
rydami publikai, plėszia laisz
kus. Sako, isz užrubežės la
bai tankiai pinįgus siunezia 
apsergėtūse laiszkūse, pertai 
žįgunės visoki urėdnįkėliai la
bai esą įpratę knaisyti po šve
lnus laiszkus. Taigi kad at- 
pratyti tūs urėdnįkėlius nū 
kaisziojimo nosies į svetimus 
laiszkus, gudai nori atpratyti 
publiką nū siuntinėjimet pinį
gų laiszkūse. Jus mislyjate, 
kad isztiesų dėlto pradėjo 
plėszti apsergėtus laiszkus? 
O ne! Gudai žiuri, ar negaus 
kam „neisztikimam“ į kaltū
nus įsi kabyti, suvis ne gerovė 
publikos jiems rupi. Pats jū- 
kingas būdas atgraminimo 
urėdnįkpalaikių nū landžioji
mo po svetimus laiszkus yra 
perdaug jūkingu, kad į jį įti
kėti.

,,Metai szįmet rodos bied- 
niems nesukus, o tiek vagių 
yra“, girdėjau nesyk į kalbant 
tokius, kurie nesupranta, kad 
nė sunkumas metų, tik abel- 
nos priežastys, visas socialisz- 
kas surėdymas daro vagis ar
ba pasiszventimo žmones. Jei 
ir asz pats bueziau vagių tėvų, 
bueziau nū mažens iszmokęs 
vogti, Kalvarijos kalėjime bu
eziau persi mokinęs ir sziądien 

i nepaisydamas, ar 
lengvi, ar sunkus metai. Mas- 
kolija, tai gali sakyti klassisz- 
ka vagių szalis. Jei szįmet 
Suvalkų rėdyboje taukiaus 
pradėjo vogti arklius, avis, žą
sis, autis ir t. t., tai ir ta su-
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donskų kazokų.

Kalvarijoj 18 tas pulkas 
strielkų, ir 5 tas dragūnų — 
Senapilėj 9-tas dragūnų Eli- 
zavetgradskas pulkas ir 17 tas 
pulkas strielkų, - Vilkavisz- 
kyje treczias eskadronas 8-to 
dragūnų Smolensko pulko, - 
ir Gelgaudiszkyj 4-tas eskadro
nas 7-to dragūnų Novorossijs- 

fko pulkf). Kazarmes buda-
voja szviežei dėl czielo pulko 
Vilkaviszkyje, ir jau iszrinko 
vietą ir keta pradėti budavoti 
kazarmes taipgi dėl viso pul
ko - Szakiūse. Matote kiek 
jau to brudo, smarvės yra, 1 
kiek jau žada but kur žinoma, 
o kiek da pribugdįs toliau, 
apie kuriūs da jokios žinios 
nėra?

i Tiek to, bugdo 1 tai bugdo, 
tesižinotu, ale kad tarpe jųjų 
butu sziokia tokia valdžia, kad 1 
jie nebutu blėdingi vietiniam 
gyventojam, tai but ir nieko, 
ale ant nelaimės, ką jie pridir
ba blėdžių, kaip jie vodijan- 
ežiais asti gyventojam ir mate- 
rialiszkam ir moraliszkam bū
viui,tai žmogus nė apsakyt ne
galėtum. Miestūse, kur jų 
tiktai yra, ■ tai jau vakarop 
buk labai atsargus isžėjęs į 
miestą. Girti kaip kiaulės, 
ir vyresniejie ir prastiejie ka
reiviai, sutikę ant ulyczių už
kabinėja, o ypacz moteriszkes. 
Rots, juk yra ii*isz mus vaiki- 

bereikaloį ausį kužda: mokėk! nų atlikusių kariumenę toli 
yra toki patys vagys, kaip ir gudijoj, tai kaip tie nupasako- 
tie, kurie jo arklius ir žąsis ja ir nužiūri į szitūs, tai tiktai 
vagia. ir dyvijas, kad su visu tarsi be

eZ. Vėžys. jokios valdžios, tarsi ant gy- 
-------- ventojų kaip kokia sloga už- 

Taip, pribugdė tos kariu- traukta. O ką jie papildo 
tai be skaitliaus, 

, tam ta pa- 
Suvalkūse yra Szta-| vogė, tam ta, sakau visus jų 

apsiėjimus norėdamas apra- 
szyt, tai apraszytumei kelis 
numerius „Vien.“ ale ką at- 
nesz naudos tasai aiszkinimas 
kiekvienos jų kaltės paskirium. 
Ba ir jeigu valdžia jų dūda 

tarėja 5 tos strielkų brigados, I jiem valę, tai jiem tiktai to ir 
- Augustave, 104-tas ustiužs- reikia, jau jų nereikia mokyti,

tinį szuliniui arba ką panaszų 
padaryti, už ką valscziaus pi
nigais mokasi. Ant tokių da
lykų reikia apszaukti licitaci- 
ją ir tam pavestų, katras už 
pigiaus apsiima. Bet tokiam 
atsitikime vaitui su rasztinįku 
nieko, o jie būtinai nori ap 
vogti valsczių. Jie sztai ką 
daro, vietoj apszaukti Imitaci
ją, dūda žinią vienam kokiam 
turtingam ukinįkui, o paraszo,

tanky ta vagysta mažai stovi 
priesz vagystą tų vagių, ku
rios lenkai vadina „honorowy 
zlodziej“. Yra tai toki va
gys, kurie nė patys savęs, nė 
kiti jų nevadina vagimi. Yra 
ių Maskolijoje didelė dau
gybė, ilga, ilga defiliada, pra
dedant nū tokių, kurie vogė 
milijonus, kaip eks-ministeris 
Krivoszeinas, o užbaigent to
kiais vabalėliais, kaip vals
cziaus rasztinįkai, kuriems I kad buvo licitacija,irtasuki- 
pakanka kapeikų ir pusrublių, nįkas pigiausiai apsiėmė pa

imkim nors ir ukinįką. At- daryti. Tas pigumas toksai, 
eis, ne ateis su kokiu reikalu kad jeigu kokį daigtą per Ii- 
į valscziaus kanceliariją, tū- citaciją butu apsiėmę už 10 
jaus mokėk! Nori 
karvę ar arklį, mokėk už pa- įima 50 ir daugiaus, paskui pa- 
lindyjimą deszimtuką, o jei sidalina vaitas, rasztinįkas ir 
mato rasztinįkas, kad žmogus tas, katras apsiėmė. Jei kas 
kvailesnis, iszlups ir auksiną, isz szalies apie tai dagirsta, 
Tie pinįgai yra rasztinįko pa- gauna „atstamnos“, kad tylėtu, 
vogti, nės jis gauna algą, o Na ir toki turtingi ukinįkai, 
tokius daigtus turi dovanai kurie su vaitu daro tokius žy- 
iszdfiti. Imi pasportą, ant diszkus „geszeftus“ vadina 
kurio paraszyta „dykai“ — dar savę „kytrais“, t. y. „kyt- 
mokėk! Parsiuntė kas ten r ais vagimis“. Ir ne gėda to- 
pinįgų, reikia vaito paliudyji- kiems ukinįkams pardūti savo 
mo, nės kitaip pacztas ifeisz- brolius ukinįkus! 
dils — mokėk! Nori įsitrauk
ti triobas nū ugnelės — mo- I tęs, 
kėk! Bet kas iszskaitys vis- kanceliarijos, reiktu paežiam 
ką, kur reikia mokėti. Zen- pabūti kanceliarijoj. Ir netik 
gė ukinįkas per kanceliarijos kanceliarijoj, visur ir bjurūse 
slankstį, jau ir cziupinėjasi, ir sudūse, lupa ukinįkus, visur 
ar yra kiszeniuj skambanezių jiems sako: mokėk, mokėk! 
arba sznabždanezių. Lupa isz O ukinįkai tyli ir moka ir ne- 
ukinįko visi, ir niekas neva- supranta, kad tie, kurie jam 
dina to vagimu.

Vaitai ir vagia, nors, žino
ma, )įra ir gerų vaitų. Vaitas 
ne taip tankiai vagia, kaip 
rasztinįkas, užtai kad vaitas 
kvailesnis, nemoka taip vogti. 
Vaitas ten vagia, kur jam 
rasztinįkas rodija, o rasztinį- Į menės į musų rėdybą be galo. I vagysezių, 
kas tik ten rodija, kur vienas, Tiktai paklausykite kiek jos | kur tik neklausai 
be vaito negali pavogti. Su- jau yra.
sirenka valscziaus kanceliari- b*s kavalerijos divizijos, 6-tas 
joj visokių pinįgų, kuriūs dragūnų pavlogradskas pul- 
valsczius gali ant ko nori ap- kas, treczia ir ketvirta arkline 
versti. Rasztinįkas) įgundoj artillerijos batareja, 19-tas ir 
vaitą ir jiedu be yalscziaus 
žinios pasivogę pasidalina tarpi pulkai, ir 
savęs, ir nė lapė neloja.

Arba reikia aptverti kance
liarijos kiemą, įdėti naują ren-Įkas pulkas, ir 2 tas pulkas! o jie vis patropis kaip ansgi

ardūti rublių padaryti, tai dabar pa-

Kad iszskaityti visas vagys- 
kokias daro valscziaus

20-tas pėksztinįku strielkavi 
antroji lengva ba-

kokį žmogų įkasti. Kalvari
jos vienam tokiam drasūcziui, 
turbut prie ko nors be sali
nant, privarė pilną pasturgalį 
szrūtų, kad daktaras per kėlės 
dienas turėjo darbo, pakolei 
•jūs iszkrapsztė. Pas visus ap
linkinius gaspadorius buvo 
kratos potam, ir‘ jieszkojo 
muszkietų vienkart tyrinėda
mi, ar neprisipažįs, kas toksai 
buvo do strielczius, kad vidu
ryj nakties o kareiviui tropijęs 
į paezią szik........! Bet visas
tas jų triūsas pasibaigė tikt 
ant kratos, ant tyrinėjimo ir 
daugiaus nieko— nės nėra 
kvailių eiti įr pasipasakoti 
kad mokąs gerai į kareivį va- 
gentį cieliūti! Taip tai kitos 
rodos ant jų nėra, visą valę 
jiem valdžia padavus! Kibą 
tada tik ir paliaus mum blėdis 
darę, kada mes jiem pradėsime 
szik... su szrūtais sūdyti.

— liosi/ja. Isztrauka isz 
laiszko atėjusio isz užmarės, 
nors neturinti anė politikisz- 
kos, anė tautiszkos vertės, bet 
garsus, kaipo „skaudai wię- 
kszego kalibru“. Vietą jis 
turi apie tris nedėles tam at
gal. Pradėsiu biskį isztolo. 
Pultusko paviete apie 20 metų 
služyjo naczelnįkas pavietavas 
BuihuczevVas totorius; szau- 
nus žmogus, tikus, spakainas 
senukas. Visi ji labai mylėjo. 
Bulhuczewos seniai jau buvo 
iszslužyjąs ameriturą, bet la
bai mylėdams Pultuską/ norė
jo !tik jame pabaigti savo die
nes. Bet nekentė jo labai 
gubernatorius Varszavos An
drėj ew. Bulhuczewas menkai 
atbojo ant to, ba myli jį taip
gi Szuvalovvs (gen. gub.). 
Atkerszydamas Bul. guberna
torius pervedė jį į kitą pavie
tą. Tada B. paraszė tasta- 
mentą, atsisveikino su visais ir 

t iszvažiavo į Varszavą. Tenai 
. raszo isz salės audencijonuos 

gubernatoriaus, kad iszeitu 
gubernatorius; guber. nesiro
do; tada raszo kitą bilietą, ant 
galo ir treczią. Iszeina tada gu-
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ąugsztu-

Johann Benedikt

— Wilkes-Barre, Pa. 8 d.

likosi už-

Attokume 18 mylių ml miesto 
Brusselio susidūrė pasažieri- 
niai trukiai prie ko likosi už- 
muszta 18 ypatų ir daugiau 
per szimtą sužeistų.

Co., tensėsi lig 2 valandai pa- 
nedėlio ryto. Ant to susirin
kimo jie apsvarstė kaslink su
lyginimo ir palengvinimo dar
bo. Ką jie nutarė, nedaug

1893 m. Du mėnesiu atgal 
sodžiaus!jie buvo pasiraszę dirbti už

ginklai, 
savo 

j ausin ūse,

Boone,Ja. Visi angle-

— Otturnva, Ja. Angle- 
kasiai Mystico, atsisako nd 
darbo nū utarnįko, jeigu ne
padidins mokestį. Centreville 
iszžiuri ant kito straiko ir jei-

y. S. A. Kand Mich. Isz 
pradžių jis parleido pinįgų dėl

York,

žei iszrodo ir praktieznai pa- 
Atsakanti prietaisai

Isz Kitur.
Suvienytos Valstijos.

— New
Spalių. Paima, delegatas ku
baniszkos partijos, skelbia, jog 
ekspedicijai, esaneziai po va
dovyste Chas. Lynna, pasise
kė laimingai dasigauti ant sa
los Kubos, ant kurios iszsodi-
no 2,000 szaudyklių vinches- 
tero systemos ir 750,000 pat
ronų podraug su didele dau
gybe maisto ir vaistų.

— Paryžius, 5 d. Spalių. 
Isz astronomiszkos observato
rijos isz Kilnojaus pranesza

ir bus kokia žinia apie tai. 
Su didžiausiu meldimu irgū-j 
done atsidūdu jūsų malonei,! kasiai szito pavieto, atmetus brangus, tūm labjau, 
Voiczekovskienė.

Szilenai (prie

buk esąsjže|s|.| Į smertį užmuszti:
William Jones,; William 

Cahill, Llewellyn Owens, Da- 
, ir Mikolas Mro-

Y — Odessa, *1 Spalių. Mas- 
Ikovskas garlaivis „Carevna“ 
susimuszė netoli Tarkan. 
Žmonės likosi iszgelbėti.

— Jolies, III. Susirinki- « .1 TIL • O. 1

tik 400, dirbanezių Fraser‘e, 
Sma- sustraikavo dėl pakėlimo mo- dirbti.

liniukų Prūsų pusėje ant kesties lig $1,00, kokia buvo uždengia tūs namus nū karsz-

pagelbos, o dabar jau keli J)orranc‘o shafte vakar ateiti- 
Sakytu- ekspliozija gazo, kur likosi 

penki darbinįkai užmuszti ant 
smert ir keturi paojingai su

rubežiaus). Priesz 7 metus 
iszėjo isz musų
(kaimo) Jonas Voiczekovskis 180 centų.
(katalikas) į Ameriką palikęs
paezią su dviem mažais vai-
kais ir treczias neužilgo po jo Imas darb'nįkų Illinois Steel

Isz pradžių

bernatorius ir klausia jo: „kaip Į bingo . viengenezio redakto- gu jie negaus $1,00 į vietą 80 
tu atsidrasinai manę turbacyt?“ riaus, pridūti man nors tokiu centų, mes darbą. 1500 dar- 
Bulhuczewas jam atsako: irĮbudu pagelbos ranką, o mažu binįkų yra time distrikte. 
pulkaunįkas ir jus neturit tiesos 
manę vadyti ant „tu“. O gub. 
jam: Atsitrauk sžalyn! Ta
da Bulhuczew‘s ; maksztimis 
szoblės dūrė jam į dantis. 
Gubernatorius stovi. Bul
huczewas jam į snukį kumsz- 
ežia. Gub. da stovi. Bu], an
trą syk jam į snukį, tada tik 
gubernatorius nusirito po sta
lu, o pakilęs bėgti. Priszoko 
Szafrovas ir sustvėrė B. isz 
užpakalio už rankų; bet B. |iszėjimui gimė, 

 

isztraukė revolverį ir suriko: |jis gyveno po szitokiu antra- 
„nedrįsk judinti seną kareivį, j szu: 
kulka tav į kaktą!“ Tada 
Szafrow‘as iszszoko per kitas | Fletcher P.O. Kalkaska Co. 
duris, o Bulhuczew‘ą užraki-(Michigan ir Wales Minamne žinoma, 
no. Atėjo policija ir B. 
aresztavojo. Laike tyrinėji
mo pas prokuratorių B. sakė, 
jog dėl to dūrė gub. makszti- 
mi, kad jį gubernatorius pa- 
vadįtu ant „duelT Bet- gu- 
ber. buvo kiaulėj ir nesuprato, 
už tai davė į sntikį, mislyda- 
mas, kad supras, da nesupra
to, tai davė jam antrą syk. 
'Bulhuczewas sėdi iki sziarn 
laik ir nežinia dar kaip viskas 
pasibaigs. Kasdiena tvažiūja 
jo atlankyti galybė asabų isz 
provincijos. Jog randas pri
imtu, tai tūj visi sudėtu mili
jonus, kad ji paimti ant pa
rankos. Gubernatorius negal 
niekur pasirodyti,kadangi kaip 
tik važiūja gatve, gatvinįkai 
rodo pirsztais ir rėkia ant jo.

— Belgija. Viena Belgi
jos dirbtuvė iszdirba daug na
mų iszgalvanizūtos blekės, 
kurie yra labai pritinkąs. Tie 
namai dabar yra dar labai 

kad gra-

tų spindulių saulės ir visada, 
dūda vėsų szeszėlį. Ventela- 
cija yra ženklyva ir ąugsztu- 
mas namų isznesza peteli 5 
metų. Tokia namas, sykiu su 
viduriniais įtaisais, kasztūja 
95,000 markių. Pervežant jį 
iszardo į dalis, o ant vietos vėl 
surengia. Svaryba visų dalių 
isznesza 5000 centnarių.

mėtai nė neraezo. !
mem, mažu, žmogų prie darbo 
kur užmuszė, bet parėję vyrai 
isz Amerikos sakė, I 
gyvas ir su kita paezia apsi
vedęs, o asz likusioji naszlau- 
jusav! Kas apie jį žinotu,! vjj J. 
gal but taip pagfldotu žmogų- za8 leūkas. 
mi praneszti nors į szito lai- 
kraszczio redakciją. Mano o ,□ o i -ii i San JranctscO, Gal. 4 d.adresas: Cyennany ochilleh- • ri ir i ™ * bpahų. Atėjo Žinios isz Lon-nen, and. Memel. h. Anna , . A . .TT . . ,. donū, Anglijos, jog garlaivisVoiczekovskis. I & J > j b b„Europe“ sudegė ant marių. 

Žmones iszgelbėjo laivas 
„Oskarll“ ir atvežė į Angliją.

Laiszkas isz Prusu.
Didei godojamas Pons Re

daktoriau! Asz nužeminta tar
naitė meldžiu jus su aszaroms, 
neatsakyti dėl manęs vargdie
nės moteriszkės, su mažais vai
kais pasilikusios gyvanaszlės, 
o kur nors jūsų garbingame 
laikrasztyje patalpinti tą ma
no korespondenciją. Žinau, 
kad apgarsinimų skiltis kasz- 
tūja pinįgus, bet kur asz 
vargdienė gaucziau užmokestį. 
Dfclto pasjtikiu malonei gar-

— Turcija. Nelaimingo
joje Armėnijoje persekiojimai 
isz pusės turkiszkų urėdnįkų 
dabar atsilaiko kasdiena. Isz 
Antiochijos pranesza, jog Ar- 

Imenijoje valdžia paskleidė 
garsą, buk tos szalies gyven
tojai turi mieryje isztaisyti 
skerdynę ir iszžudyti visus 
turkus. Tas garsas davė pas- 
kutiniem progą įsilaužti su 
policija į tūlą armėniszką 

Iszventinyczią su mieriu persi
tikrinimo, ar laikais nesi ran • 

|da joje užkavoti 
Armėnai tūnai užgauti 
szveneziausiūse 
prieszinosi. Isz 
musztynė, kurioje 
muszta į 12 ypatų.— Naszlė karalienė Rosijos, 

kaip danesza isz Petropilės, 1 
d. Spalių iszvažiavo pas savo 
sergantį sūnų, caraitį, esantį 
ant Kaukazo.

Profesorius dr. Leyden, gar- apie artinimąsi kometos Pa
sus vokiszkas specialistas, ku- ye‘a link žemės, 
ris buvo už daktarą per visą 
laiką caraiczio ligos, reikalau
ja, idant kunįgaiksztis Ysched 
-Schewits butu nubaustas už 
apszmeižimą jo per laikrasztį.

Ji bus mato
ma prasta akia, o pagaliaus 
gal pasekti jos susidūrimas su 1 
žeme. Panaszus atsitikimai 
jau atsitiko - ir abelnai imant, 
negrąsina paojumi dėl žemės.



Vienybe
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misijonorkų iszkeliauja į pie
tinę Kyniją.

kų su karabinais, kiek nusi- szinėti, buk Wilczewski,, Len- rapijoms“. 
minė, bet vienas isz policijos kų 
suprato ką reik daryti, beje: („Vienybė“ N 2 3. 1890 m.).
atsiszaukė į stovinezius Lietu- Prasidėjo bylos, pirm kurių Szymanowski 
vius ir kittauczius, kad eitu 
visi isz ūmo ant Lenkų. Lie
tuviai pirmiausei szoko per 
tvorą su kumszcziomis ant ka
pinių, o kittaucziai paskui jūs.
Lenkai nusigandę, metė kara-1 tarp savęs nesibylotu, vienok 
binus ir bėgo kur kas iszgalė-Į tūli Lenkai net savo namus 
dams. Suėmė keturis ir nu
gabeno į Wilkes-Barre kalė
jimą. Ant rytojaus Lenkų 
vadas su dviem draugais va-

vardas, yra Lietu vys.

Wilczewski ir kiti tūli Len
kai turėjo sėdėti kalėjime; 
byla nei sziaip nei taip pasi
baigė, kadangi vyskupas bu
vo tos nūmonės, kad katalikai

— Kynai. Jeigu Kynisz- 
ka valdžia neiszpildys tūjaus 
reikalavimų valdžios Didžios 
Britijos, tada Anglai surengs 
prieszai miestą Nanking laivi
nę demonstraciją, susidedan- 
ežią isz 14 kariszkų laivų. Pa
ti su szeimyna ir iždas vice-ka- 
raliaus Nanking‘o tapo perga
benti į Shangai. Isz visų pu
sių virsta czion turtingi pre- 
kėjai ir jieszko iszsigelbėjimo. Ižiavo iszliūsūti savo kareivius,

Taipgi pranesza isz Shan- bet ir patys papūlė į kalėjimą 
gai, kad Britijos kariszki lai- (ž. „Vienybės“ N 4. p. 6^1890). Ibažnyczią, o paszventinimas 
vai: „Rainboro“, „Flower“, 
„Swift“, „Spartan“ ir „Ael- 
wis“ randasi porte Jan-Tse- 
Kiang; o „Carolina“ ir „Ala
crity“ yra Wu Song‘e, taipgi 
„Duphne

turėjo pardūti, kad tikt iszsi- 
sukti nū bausmės.

Nors lenkiszki kunįgai bu
vo prieszingi susitveręncziai 
lietuviszkai parapijai, vienok 
1 d. Birželio pradėjo statyti

“ ir „Fire and“

dabar randasi ant terpkarinio 
laivo „Edgar“.

— Ispaniszka kareiviszka 
kJVmmna po vadovyste Rubi
no patiko 2000 maisztinįkų 
ir užmusze 40 kubieczių, daug 
sužeisdami ir pamuszdami jūs. 
Ispanai nustojo tik vienūlikos 
vyrų ir vado Rubin.

Isz Madrito pranesza, kad 
2000 akvatnįkų ispanų atsi
szaukė, norinczių stoti į kariu- 
menę ant galvos Kubieczių.

— Isz Havana ateina žinia, 
jog ten susimuszė Ispanų ka- 
riszkas laivas su prekybiniu ir 
nuskendo.

Ha Įtakai apie liatams raszo
Ir kur yra teisybč?

(Tąsa).
Koks buvo padėjimas ir 

szirdies graužimas tų įcuęįikių 
tėvų, sunku yra apraszyti;, tikt 
kas yra tėvu bei motina, tikt 
tie tą dalyką gali supras#.

Lietuviai, turėdami pavely- 
j imą nū vyskupo, atsiszaukė į 
pasauliszką valdžią, kuri 20 d. 
Sausio vakare 6 valandą pri- 
buvo; pribuvusi ant kapinirį 
ir pamacziusi tiek daug Len-

Po tokiam atsitikimiii jau I kampinio akmens atsibuvo 
buvo galima palaidoti ant ka- 24 d. Rugpjuczio. Szventino 
pinių tūdu lavonėliu. Bet už jį su pavelyjimu vyskupo kun. 
kiek dienų Lenkai atkasa jū- Donahoe. Apie tą dieną taip 
du, apie kurį Lenkų bjauru- raszo („Vienybė“ N 35. p. 2. 
mą taip raszo „Vienybė“ N 5. 1890): „džiaugsmingutai bu- 
p. 8: „Visas svietas kaip ro
dosi galėjo dasižinoti isz an- 
gelskų gazietų apie sumiszimą 
ir darbą Lenkų Plymouth‘o, 
nės tas dalykas likosi visur 
apraszytas; bet dar negana to! 
negana tų visų apsiėjimų ir 
pliovonių po savo (lenkiez- 
kus) laikraszczius, dar užsi-ljo ant to, idant prikalbinti 
manė kaip kokios iszalkusios Lietuvius prie senoviszkosios 
hyenos, katrų notura prigimta 
nedaleidžia maitytis niekūmi 
kitūmi, kaip praszvankusiais 
kūnais; nuėjo ant kapinių at
kasė tūs, priesz nieką nekaltus 
kūdikių kūnelius ir kaip koki 
žmogėdžiai, kaip szėtonai, bu
tu savo gyvuliszką noturą isz- 
reiszkę, bet toje valandoje už
tiko jūs kiti žmonės, dėlei ko 
turėjo pabėgti, negalėdami 
prisisotint, tiktai sumuszę gra- I kų kailyje ir kad pasigauti jį 
belius ir isznevožyję kunus ateitėje —yra nemislytinas 
pabėgo“. daigtas“. Ant tos iszkilmės

Po tokių atsitikimų bei žvė- nors vyskupas nebuvo, bet už 
riszko Lenkų pasielgimo visų tai ant paszventinimo bažny- 
tautų laikraszcziai raszinėjo ežios, kas 1891 m. 1 d. Sausio 
bjaurei apie Lenkus; isz len- 
kiszkų laikraszczių tame da
lyke vieni tylėjo isz gėdos, 
kiti peikė savo tautieczių to
kius darbus, o „Amerika“ ir 
„Wiarus“, norėdami Lenkus 
iszteisinti, buvo pradėję ra-

vo diena vėl gerų lietuvių, bet 
kaulu koserėje dėl „brolių“ 
Lenkų ir parsidavusių jiems 
Lietuvių. Jie mat vis dar 
netikėjo, kad Lietuviai skirsis 
nū „rodakų“, ir nors kun. 
Gramliewicz, laikydamas savo 
pamokslą, visas iszgales padė

„zgodos“ ir vienybės, tacziau 
ir jis pats negalėjo iszrasti 
grumto/ ant kurio toji sutik- 
mė turėtu būti paremta. Pa
saliniai-gi skalyjimai tūlų 
lenkiszkųjų musų prietelių tą 
sutikmę dar toliaus atitraukė 
isz tautų tarpo. Kaip ten 
nebūk, bet toji iszkilmė aisz- 
kei parodė Lenkams, kad Lie- 
tuvys nenori jau lindoti Len-

---- . ■. . .--..=7
(„Vienybė“ N 1 

p. 13 1891 m.).
Vietinis lenkiszkas kunįgas 

labai kreiva 
akia žiurėjo ant lietuViszkos 
besistatanezios bažnyczios; 
kaipogi priesz paszventinimą 
isz sakyklos savo bažnyczioje 
pasakė Lenkams, kad nei vie
nas neitu ant iszkilmės ir dar 
taip užkeikė: „kad keturi vė
jai pakiltu ir tą lietuviszką 
bažnyczią nunesztu į pragarą; 
todėl-gi: „vietiniai Lenkai tū- 
mi tarpu savo karezemose gė
rė, sznąirūdami ant Lietuvių“, 
(tenpūt).

Tokspat geras Lenkųvelyji- 
mas Lietuviams!....

3. Wilkes-B ar r e1 s ( lietu- 
viszka parapija, Czia ir pa
kirdo Lietuviai 1891 metų 
galop. Judėjo po truputį tik 
keli, aulink tas judėjimas at
siliepė ir pas kitus, taip jog 
jau skaitome „Vienybės“ N 2. 
p. 25. 1892 taip apie jūs: 
„czionai ketina Lietuviai už
dėti savo parapiją ir pasista
tydinti bažnytaitę. Iszgirdęs 
apie tai Lenkų kunįgas, per
kūnijas ant Lietuvių galvų 
mėto, bet Lietuviai 
to nepaiso“.

Vasario 1 d. 1892 
szaukė susirinkimą, 
nutarė visiems susiriszti kū- 
pon, kad užipany^ą darbą pri- 
gulineziai iszvesti. Iszgirdęs 
Lenkų kun. a. a. Tomaszews
ki bažnyczioje isz sakyklos 
pradėjo keikti: „mano para
pijoje keli velniai Lietuviai 
atsirado, kurie norėjo parapi
ją suskaldyti, bet nieko nepa
darė. Tada parsiszaukė isz 
Plymouth‘o liucipierių (su-

nieko ant

metų šil
an t kurio

buvo, pats pribuvo ir „savo 
angliszkoje kalboje vyskupas 
iszreiszkė džiaugsmą isz prie
žasties nevierytinai greito pas
tatymo ir įrengimo bažnyczios 
ir statė lietuviszką musų pa
rapiją už paveizdą kitoms ba-

ant visų susirinkimų važinė
davo), tai tas viską padarė ir 
mano parapiją suskaldė“. 
Vienok Lietuviai ant dvasios 
nenupūtė, bet varė savo užma
nymą pirmyn ir jau 1893 me- 
tūse Liepos mėnesyje pradeda 
savo bažnyczią statyti, o szią- 
dien jau turi ir savo vietinį 
lietuviszką kunįgą. Turi sa-



Lietuvininku 489
vas kapines, kurių Lenkai dar 
dabar neturi.

Tai vis Lenkų geras velyji- 
mas Lietuviams!..

Juk, ant kiek žinome, nėra 
nei vienos lietuviszkos Ame
rikoje parapijos, kuriai Len
kai nebu pasiprieszinę arba ir 
dabar nesiprieszintu, nėsa vis 
Lenkų iszlepumas nori arba 
ir bando 
paveržti 
siszkūse 
lūse.

kaip kur Lietuvius 
po savo letena d va- 
bei parapijos reika*

(Toliausbus.)

geri, ariamos žemės iszplėszta 
arti 200 purvieczių, dar yra 
daug žemės dėl ganyklos, ku
rią ir galimai iszplėszti....
Pievos esti paupiais ir tarp gai pasakę j o. \ Va 
laukų. Kocėnas su savo sunu pats velnias, kair
esti laimingi žmonės. Jie pir
mi pasidavė ant iszraokesczio. 
Betar jiedum sunku mokėti? 
Už sodną ir medų jiedu ant 
metų paima arti 100 rublių, 
kiek dar ten daugiau reikia 
pridėti ir randa esti iszmokė- 
ta. Kiti dar baųdžiavon eina. 
Bet isz kur tie imtu pinįgus 
mokėti ?“

„Tamsta savo sznektoje pri
minei tikt Kocėną ir jo sūnų, 
bet kur jo gaspadinė dingo?“ 
Petras abejotinai užklausė.

„Kocėno gaspadinė jau se
nei, senei yra mirusi* Dar 
Kalnėnūse ji mirė, Mano na-

siu tikt treczią dalį isz pilnos 
algos, tai bus apie 2650 rub
lių. Ar sutinki ant to?“

„Mylimas vieszpatie! tamsta 
mislyji, kad asz isz galvos esu 
iszėjęs, kad isz manęs taip no
rite pasijūkti. Pinįgų man 
nereikėjo ir nereikės. Vienas 
mano meldimas yra: paleiskite 
manę namon“.

„Nemaž su tavimi nebai- 
kauju, mielas Petrai! Minė
tus pinįgus 2650 rublių tu esi

Apysaka isz baudžiavos gadynių.
(Latv. raszė Upits, liet, g. L.).

(T<.)
Petras buvo nugrubęs seno

je atmintyje. Vagorės pas
kutinis galas labai jo szirdį I basztnykė motina pasakodavo, 
užgavo. Nors jis buvo kadais kad jos buvusi bjauri liga, 
labai žvėriszkas, bet paskuti- net geriausios burtinįkės viso- 
niame laike, kaip Petras jį | je apylinkėje 
buvo sutikęs ant vieszkelio 
netoli nū jūdgrabės, tad jis Iapsirgęs; tiktai rūpestinga ka- 
viską apgailistavo ir jam apie reivio Trynė jį apžiūrėdavo. 
Trynę pasakojo.

Krisztops — taip vadinosi ir pats Kocėnas butu numiręs, 
tarnas — negalėjo sulaukti nū Taipgi mažą Bernaduką ji už- 
Petro jokio tolesnio užklausi- augino kaip savo vaiką, szis 
mo, todėl vėl pradėjo sznekė- ją dabar myli kaip savo tikrą 
ti apie jo gerdarystę.

„Pakol ponas buvęs Vokie
tijoje vagorė iszėdęs savo 
prieszą, Kalnėną, isz namų ir 
įsodinęs kitą į jo vietą. Su
grįžęs pone aiszkei iszklausi- 
nėjo dalyką ir sugrąžino atgal 
namus senam ukinįkui“.

„Kurgi nudingo nū vagorės 
’ įsodytas ukinįkas?“ Petras 
urnai užklausė.

„Jį aprūpino ponas. Porai 
metų jam reikėjo būti dvare 
už vagorę, pakol ant Kocėnų 
kalno pastatė naujus namus, 
tad vagorė Kalnėnas nuėjo te
nai gyventi. JPirmiausei no
rėję pavadinti namus per Va
gonais — Kalnėnais, vienok 
taip nepavadinę, likęs Kocė
nų vardas. Dar ir dabar, se 
n is Kocėnas su savo sunu ten 
ukinįkauja, Namai yra labai Lyti, pradėjo rydėti

negalėjo ją isz- 
gelbėti. Tada pats Kocėnas

Jeigu ji nebutu buvusi, tada

motiną.“
„Kas ta per kareivio Trynė? 

Papasakok man apie ją ar- 
cziaus!“ Petras tikka sušilai- 
kydams klausė.

„Ak taip, tai tamsta nieko 
apie ją nežinai? Ji, man ežia 
važiūjant, meldė, kad pasi- 
klausinėcziau apie jos Petrą. 
Isz Kalnėnų jis tapęs nudūtas. 
Buvęs geras vaikinas, kaip 
asz nū kitų girdėjau, szalyn 
einant dar labai sumuszęs va- 
gorę ir prisiekęs, veik ar ilgai 

'savo Trynei pargrįžti, bet dar 
ikisziol negali jo sulaukti. Ji 
atszalino nū savęs visus jau
nikius, nės ji esanti jau kaip 
ir paeziūta, tad kitoje pašau- 
Įėję pasitiksią kaip vyras su 
paezia. .. . “

Jau Petras negalėjo sušilai- 
aszaros,

- apglėbdama Kristapą jis sakė:
„Asz esu jos Petras. Esu 

daug jei pikto daręs, tikė
dama, kaip apie ją melagiu- 

Vagorė tikrai 
jis galėjo 

manę prigauti“. Tada Petras 
iszpasakojo savo anūmetinę 
kelionę.

„Nu nors sykį jos troszki- 
mai iszsipildys“ Kristops 
džiaugsmingai pritarė: „visi 
ją iszjūkė visaip ją'iszvadin- 
darni, bet ji nusidavė negir-I isztikimai užpelnęs, todėl tu 
dinti.
tikt susitikdavo, sulaikydavo I imtumei. Tu esi 
ir klausdavo, ar nežino apie vęs daug geriaus ir 
Petrą. Niekas apie jį nežino- miaus, nei kitas žmogus, ir ki
jo, todėl kas rudū laukė jo Į tam, kaip jau sakiau, man 
pargrįžtant“.

Petras tūjau ėjo pas poną Igiaus mokėti, 
ir meldė, kad jį paleistu na- pinįgus! Jeigu 
mon. Ponas, dažinojęs daly- jie nereikalingi, 
ką, jį veik paleido, bet sakė, savo mylimosios 
kad dar su jūmi reikia pasi- mus. Tu manę 
džiaugti. j gaiš nepadarysi

Ponas jo klausė, kiek jis | nei vargszu.
algos nori už dvideszimts isz
tikimai isztarnautus metus.

„Kokios algos asz galiu no-1 prisiųsiu, kaip jau busi na- 
rėti. Pavalgęs asz buvau, ap- miejer - Dabar pasiimk tik 50 
rėdytas buvau, ko dar dau- rublių.“
giau? Jei taip, dūkite man Petras ant to sutiko. Su 
kelio pinįgus, tad greieziaus ašaromis akyse jis atsidėka- 
galėsiu pasiekti gimtinę. Pa- voj° savo senam dūnos davė- 
dėkavoju tamstai už visas ger- U11’ ponui ir tad leidosi į gini- 

! darystes, kokias man tamsta Onę.
suteikei iki sziam laikui:.... “ Po kiek dienų Lejeniesziū- 
Petras norėjo savo senam po- 86 girdime, kad kareivio Try- 
nui pabucziftti į ranką, bet Į116 ja“ Fa sulaukusi savo Pet- 
senis ponas jį nutvėrė ir nepa
leido dar.

„Palauk, palauk! Dar ne
same aiszkiai. Per keturis 
metus tu pas manę tarnavai 
už vyresnyjį medsargį arba 
medpono pagelbėtojų, užmo
kėsiu tav už metus be rūbų ir 
kitų reikalų po 50 rublių; ar 
sutiksi ant to?“

Petras,iszplėtęs akis, žiurėjo 
į senį poną, bet neatsakė nei 
žodėlio.

Senis ponas toliaus traukė:
. „Per asztūnis metus iszpil-

dydams medpono vietą, tu pa- isz Petro pargrįžimo, 
gal teisybę butum uždirbęs tikrai

Kožną kareivį, kurį | manę užrustintum jeigu jų ne- 
man tarna- 

isztiki-

butu prisiėję tris sykius dau- 
Todėl tikt imk 

tav paežiam 
tad gali dėl 
nupirkti na
šu tais pinį- 

nei turtingu 
Jeigu tu dabar 

nenori visus pinįgus imti su 
savimi, tai asz tav aulink jūs

Iro. Petras’buvęs užpultas nū 
Baszkirų, bet apsirėdęs Basz- 
kirų gendrolio rubais, galėjęs 
nū jų iszbėgti. Ir dabar tais 
rubais esąs apsirėdęs. Kas 

[buvo paleidęs tokias sznektas, 
nežinoma. Po teisybei ten 
tiek daug, kaip Petras radosi 
Kocėnūse. Gal but jo žali 
medsargio rubai su žibancziais 
guzikais prisidėjo valscziuje 
tarp žmonelių link tokių sznek- 
tų, kaip apie Baszkirus ir Pet-

Trynė nelabai nusistelrėjo 
n ės ji 

buvo persi 1 i udy jusi,
18,000 rublių, bet asz tav du- kad jos Petras turi pargrįžti,



— Pittston, Pa. Sziądien,

„Susiv.“ prezid.

teko naudos musų naujos parapijos 
„Marijos Panos“

musų broliai, užimanti vietas ir vaisiai, susidraugavimo su Į pažystamų žmonių, stacziai 
iszguldytojų nesuprantanczios bedieviais ir apgavikais, arba Įgali nusidūti pas savo draug- 
kalbos. Tai szie poneliai gal su blogais žmonėmis. Visi 
gaudami nū lenkų gerai pasi- žiūrėtojai buvo labai užganė-

„Asz jau žinojau, kad tu 
pargrįžszi; bet tu ilgai laukei, 
apie ką nebuvau tikėjusi. Bet 
tai nieko, dabar tu esi namie- 
je“, ji prie jo prisiartindama, 
taip tarė:

(Toliaus bus)

brolį „Su^iv.“ sąnarį, kurs 
jam pagal savo iszgalę, tur dū- 

pelnyti prisispirę aiškina teis Įdįti, nės aktoriai norint mažai Įti moraliszką pagelbą: drau- 
giszkai priimti, dftti rodą ir, 

pinti anam darbą.
4. Kas link rbikalų „Susiv.“ 

tai kiekvienas sąnarys turi tie- 
/ bSusiv.“ 

vyriausybę, į delegatus ant 
I seimo, turi tiesa padūtį savo 
įneszimus ant popieros ir ant 
seimo, nors nebutu delegatu, 
per visą laiką gali būti pri- 
tamnas.

Toliaus eitu. a

„Vyriausybė“,kuris tai sky
rius žodis į žodL galėtu pasi
likti taip, kaip^ra dabartinėj4 
konstitucijoj4 tik reikėtų įdėti, 
kad sekretoriui turi būti mo*

4 4 . 1 < ■ .- '-'Vu’ K

karna alga nū 25-50 dolM pa
gal nutarimą seimo, kibą jei
gu sekretorius pats algos isz- 
sižadėtu.

b) Kas link kasieriaus vėl, 
reikėtų įdėti, kad pas kasierių 
per 500 dor. pinįgų negal gu
lėti, o kas yra virszaus, turi 
būti įdėta į banką, kurį nuro
dys seimas.’

Pagal seiįno nutarimą gali
ma butu taipgi „Susiv.“ pinį
gus įvesti į prapertes arba nu
pirkti szėrus, kad anie didesnį 
procentą atnesztu. Kasieriui

dariam, kur esą jokio skirtu- ką ant to prisigatavojo, atliko h
mo nėra tarp lietuvių ir lenkų savo roles kūgeriausei. Ge* jei galima, pagelbėti pasiru- 
ir ant popierų paraszo „Rusia riausiai savo rolę atliko ūki* 
Poliand“, gėda! gėda jums nįkas Antanas su savo paczia 
puslietuviai! gaila jus puslie- Joana, studentai A doll as, S ta*.
tuviais vadinti, tik iszgamųjus nislovas, ukinįkų duktė, Ag-Įsą būti iszrinktu į

la HuttB dim
— Pittstoh, Pa. 4 d Spalių.

Kada žmogus sėdi ant vietos varda užsipelnysite ir busit niesžka, ir ant galo negalima 
ir užsiėmęs dienos savo darbu, Į užraszyti į jildas knįgas kartu | peikti visų, 
ir jokio krutėjimo 
sanprotauji 
tuviai miega, bet tik iszkelk 
koją į svietą, o tūjau gauni 
kitokį supratimą link lietu
vystės. Taipgi paregi, kaip Į Spalių, 
tūli lietuviai, arba geriaus sa- Rėdytojau! 
kaoL /Lietuvos iszgamai, 

"pirkti lenkų stumia savo 
liūs ir patys savę į dugną

Lietuviai, matyt, 
neregi, tai su lenkais ant jus amžino už- yra į visą tikę, ir prie gerų 

kad ir visur Lie-' gėdinimo. vadovų galėtu nuveikti labai
Keleivis. svarbius dalykus dailei; bet 

--------- ------- trūksta tiktąi vadovų musų 
Brooklyn, N. Y. 3 d. miestelyje, kurie apie tąi ga-1 

Gūdotis „Vienybės“ lėtu rūpintis ir teatrus mokyti, 
nūszirdžiai mel- Dr. Stupnickas yra garbės 

.pa- jdžiu patalpinti szią musų ko- vertas žmogus, ir dirba pagal 
bro- respondenciją.--------------------- savo iszgalę, bet jam yra per
pra- Mes Brooklyn4© lietuviai

Man. sziomis dienomis
atsilankyti į-Pittston‘a. Pitts-1 po vardu
ton‘o lietuvius galiu pagirti už ant 26 dienos szio mėnesio, 
jų darbsztumą nenuilstantį ir Balius prasidės 7 valandą va- 
pasiszventimą dėl savo tėvy- kare ir trauksis iki 6 valandai 
nės. Man czion pribuvus, iszryto. Įženga bus tiktai 25 
Pittston‘o lietuviai 30 d. Rug- centai dėl vyriszkų, o mote- 
sėjo atgrajyjo teatrą po vardu riszkosios leisis uždyką; užtai- 
„Czinovnikas Baldagurinas ir gi užpraszome visus brolius ir 
jo draugai“, isz atsitikimo seseles atsilankyti paskirtoje 
Lietuvoje 1878. Pats veika- dienoje ant tos linksmos zo- 
lėlis yra mažos vertės, bet ak- bovos.
toriai savo uždūtę ir darbsztu- Taipgi praneszam visiems 
mą gana gudrų parodė ir gerą musų miesto broliams, kad po 
įspūdį ant publikos padarė, baliui tą nedėlę bus ir susirin- 
norint salė dėl teatrų neyra kimas musų parapijos. Už
tinkama. Geriausia savo'ro- taigi meldžiame visų ateiti, ir 
les atliko Antanas, senas ūki- kurie dar yra neprisiraszę prie 
nįkas ir pats Baldagurinas. parapijos, prisiraszyti.
Garbė jums Pittoniecziai, jog gu gftdone
szventai aukaujat savo centus Petras Draugelis ir 
ir spėkas ant Lietuvos aukuro. Į Petras Bubnis.
Sujudus lietuvystei tarp lietu
vių Amerikos, musų broliai
griebiasi į apszvietimą, prade-1 tai yra 30 dieną Rugsėjo buvo 
da suprasti, kas mums yra rei- atgrajytas antras lietuviszkas 
kalinga.
dienomis teko regėti, kaip lie
tuviai griebiasi prie ukėsystės, 
tai yra prie szios žemės popie
rų. Bet kaip visur lietuvys
tės kėlės yra užstotas, tai^t ir 
ežia nevidonų netrūksta prie 
teisdarystės „Court‘o“ yra tūli

toli privažinėti į musų mieste* 
lį. Vienok yra vil^ė, kad 
musų teatraiiszka draugystė 
nepasibaigs ant to, bet rupįsis 
ką nors naujo kada perstatyti. 
Žinoma broliai, pradžia yra 
sunki, kadangi musų žmonės, 
da tū.s dalykus mažai supran
ta, ir isz to draugystė pelno 
netur, ale imkite ant apsvars
tymo lietevių priežodį, kad to
liau į girią vis daugiau malkų.

Viens isz žiūrėtojų.

„Susiv“. reikaluose.
(Isz Konstitucijos) 

(Tąsa.)
Toliaus apsvarstant „Susiv.“ 

Konstituciją reikėtų padėti.
Naudos arba privilegijos.
1. Kiekvienas sąnarys, isz 

buvęs prie „Susiv.“ nemažiaus 
kaip 6 mėnesius, gauna po 
smertinę. ,

2. Kiekvienas sąnarys pri-. 
gulėjęs prie draugystės, kuri 
turi iszėmusi isz „Susiv.“ 
charterį, turi tiesą įstoti į kiek
vieną kitą prigulinczią prie 
„Susiv.“ dr-stę be jokių įženg 
tinių mokesczių ir yra ant to
kių jau tiesų kaip kiti tos 
drės sąnariai.

3. „Susiv.“ sąnarys atsira
dęs svetimam mieste, tarp ne-.

Taipgi man ežiomis į teatras Pittstone Pa, po vardu 
„Baldagurinas Czinovnįkas ir 
jo draugai“.

Ant teatro buvo parodyta, 
bedievystė, girtūklystė ir ap
gavystė maskoliszkų czinov- 
nįkų, taipogi padėjimas musų 
ukinįkų po valdžia maskolių,

keletą, kelioliką dolerių už 
kasztus. 4

N. B. kūpos, kurios savo 
kasos neturi, sudeda reikalai!- 
jama nu jų sumą pinįgų ir pa
veda tūs pinįgus savo kasitf- 
riui, kad nusiųstu kasieriui 
„Susiv.“, o tas tankiai už per
siuntimą ir nenori mokėti isz 
savo kiszeniaus ir sako, tegul 
už persiuntimą moka „Susi- 
vienyjimas.“

Reiktu ir apie tai ant seimo 
nutarti.



B

ir.

y 
y:

Praneszimas.
Sziūrni broliams, priguliu- 

tiems prie „Susiv?4, pranesza- 
me, jog seimas atsilaikys 5 d. 
Lapkriczio (Novemb.) mieste 
Shenandoah‘e. Delegatai bus 
taip geri suvažiūti jau isz va 
karo, t. y. d. 4 Lapkr.S Ąnl 
rytojaus anksti bus i 
vietinėje liet 
po miszių prasidės 
Su gūdone Cenfr.

Lietuvininku

o
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žaibai^ griaustiniai ir perkū
nai. Žmonės labai bijojo to 
dievo ir, norėdami nukreipti 
nū savęs nelaimę, statė jam 
paminklus ir altorius papras
tinai po aiigsztais aržėlais, 
dėlto kad tas medis buvo jam 
pašvęstas; dėjo po tais aržė- 
įjįfa jaii^į ant garbės aukas 
tįapierasj ir siuntė jam karsz- 

maldas. Ne tiktai musų 
i laikė Perkūną už 

jĮievą; glrbino jį ir kitos lie- 
Įbuviaakoi gentės, kaipo: lat- 
lyiai, ijrugai, taipo gi gudai ir 

JlenkJE Nėra ko stebėtiesi, 
’ tad afeoviszki žmonės turėjo 

perkijhą už dievaitį, nės spėka 
fisztikro baisinga, o ap- 
ik i a visados laike perku- 

nijos smu ir žaibu,
suskaldo ir supleszkina, ką 
tik pataiko: gyvulius ir žmo
gų užmŪBza. Dėlto nevien se- 

kregždės I novės gadynėse turėjo
žemę, o priesz perkūną, bet ir sziądien 

kurie ne- 
Debesys | iszpasakytai jo bijo ir laiko

miazio

!<■ «n
' * •

PerkunijaWP
Kas negirdėjo griaus^||| 

nematė žaibo! Visiems 
žinoma, kad vasaros diMfl 
kaip tik žemai ant danga 
pasirodo j ėdi debesei, or 
tampa taip tykas, kad nė 
nas lapelis nejuda ir nekruta, 
pasirodo jisai, tartum, tirsztes- 
nis ir sunkesnis, 
skraido palei paczią 
isztolo jau girdėti dundulia- nemažai yra tokių, 
vimas griaustinio.
lipa vis augsztyn ir augsztyn, I jį už kas žiu kokią galybę, 
o kaip tik pakilsta vėjas, jis Bet dabar tokių baugsztųjų 
lėktinai užlekia, pradeda džiu- vis mažiaus atsiranda ant svie- 
bįti lietus kaip isz viedro, žai- to, kadangi mokįti vyrai per 
bus mėto, griaustinis beldžia, mokslą ne tik dažinojo, kas 
kad net lengai tarszka! Žmo- tai yra ana baisi dangiszka 
nės, sulindę grįczioje, gieda ugnis, ale dar iszsimokino ap- 
ir meldžias; tik trinkt! — isz- sisergėti nū jos ir padaryti ją 
girsta didžiausį balsą; va, sa- neblėdinga (neiszkadlyva). 
ko, perkūne trenkė! Nespėja Taip tankiausiai esti, kad la- 
atsimįti, kaip pamato griuvau- bjausiai gąsdina mus tai, ko 
tį medį, kryžių, arba degan- visiszkai nežinome ir nepažįs- 
ežią kokią triobą. Taip atsi- tame, o kaip kartą žmogus ge- 
tinka kiekvieną metą ir kiek- rai iszsipažįšta, kas jį baidy- 
vieną vasarą; kiekvienas isz davo, tai jis tūjaus iszdrysta 
jūsų nil mažų dienų gal szimtą ir daugiaus nebebijo.
kartų girdėjo griaustinį, matė Vienok daug, ir labai daug 
žaibą ir matė perkūną spi- metų turėjo praeiti, pakol 

, kas tie perku- 
iszgalvojo, kdkiu 

tos bai- 
labai se- 

vienas mo- 
Tales,

t;

k

riant, o tikrai nė 
no, kas tai yra tas žaibas,

♦ griaustinis ir perkūnas.
Pirm penkių szimtų metų, 

kada musų prabocziai, būda
mi dar stabmeldžiais, tikėjo į 
daugybę dieyaiczių, jie tarp 
kitų iszpažino ir garbino die
vą Perkūną, 
nūmonę musų senelių, galin 
gas ir baisingas dievas: jo vai- Į plunksneles ir 
džioj‘ buvo dankiszka ugnis: 1 nius daigtus.

kia patrintas gintarai smul
kius daigtus? Kad' atsakyti 
ant szito klausymo, mokįti vy
rai mislyjo taip: smulkus po
pierėliai, jog negyvi, patys 
neprilips, tikrai gintare atsi
randa kokia spėka, kuri j ils 
pakelia ir pritraukia. Kad 
pakelti pura avižų, reik spė
kos, taippat, kad gintaras pa
keltu kąsnelius popieriaus, 
jis turi truputį turėti spėkos; 
dėlto jie visi pripažino, kad 
gentare per trynimą atsiranda 
kokia ten spėka, ki 
traukia 
prie savęs.
kas gintaras vadinasi 
roo“, dėlto tai

tai prikiszęs pirsztą prie sma
los, regėsi, kad isz jos pasiJo
dys mažos kibirksztėlės; kart 
su žybtelėjimu kibirksztėlės 
girdėsi spragėjimą, totų pat, 
koksai girdisi, kada dega pu
sžili is szakalys, o pirszte pa
jausi sopėjimą, tarytum, kad 
kas įdūrė į pirsztą su adatėle. 
Kastai spraga* i r kas įdūrė į
pirsztą? O tai ta pati elekt
ra, kuri per trynimą atsirado 
smaloje ir apsireiszkė, kaipo 
mažos kibirksztėlės. K ė met 
atsitinka, kad glostydamas 

mažutėlius daigtusItamsioj ir sausoj trioboje jūdą 
Kadangi graikisz- katę arba sz u kildamas -j Adus 

„elekt- plaukus su rago szukomis, pa- 
spėkai davė matai kad plaukėse žybtelėjo, 
iktra“. Tiek Toksai žybtelėjimas yra ne 

tik ir žinojo anose gadynėse kas kits, kaip elektriszka ki- 
apie szitą stebuklingą spėką, birksztėlė, kuri per trynimą 
Tiktai praslinkus 2000 metų pasirodė isz plaukų.
su virszum vienas anglas isz- Dabar jus jau žinote, kad 

smaloje, šie-[elektra yra visėse daigtėse, 
negyvėse. Dar to 

negana. Mokįti vyrai, iszty- 
rinėdami tą spėką su įvairiais 
prietaisais iszrado, kad elektra 
kožname daigte yra dvejopa, 

i tykiai 
iktėlaik 

if abidvi elektros guli tame

Dabar jus jau 
baimę tyrė, kad stikle, smaloje, šie-(elektra yra 

roję, jei jės patrįsi, atsiranda gyvūse ir 
taipO gi elektriszka spėka, ka
dangi ir jie pritraukia smul 
kius daigtelius. Ant galo pa
sirodė, kad ta spėka yra visur, 
visėse daigtėse, tik vienūse 
jos mažiaus, o kitėse daugiaus. Iir jo nieks nejudina, 

Kad vis tai tikra teisybė, o 
ne melagingas iszmislas, tai 
kiekvienas, kas nor, gali szią- viena isz jų nepasirodo. Ant 

paveikslo paimsime, stoną mo
terystės: pakol vyrs su paczia 
gyvena su tarmėj#* namūse
miela ir tyka, o kaip tik su
pyksta ir susipesza, tai abudu 
neberimsta vienoje grįezioje, ■ 
viens.į grįczią, kits isz grįczios. 
Visišzkai tą pat matome ir su

vienas ;neži-1 žmonės patyrė, 
nai ir kol 
budu pasisaugoti nė 
sios ryksztės. Jau 
niai, pirm 2500 m., 
k į tas graikas, vardu 
patėmijo: jog, jei patrįsi su 
vilnonu szmotelį gentaro, tai

Buvo tai, pagal | jis gali pritraukti prie savęs 
smulkius kąsnelius popieriaus, 

• kitus lengves
nius daigtus. Kodėl pritrau- trioboje bus tamsu ir sausa,

imkit szmotelį liako, kurį var
toja dėl užpeczėtyjimo laisz- 
kų, patrįkit jį su vilnoniu ir 
palaikykit arti smulkių kąs
nelių popieriaus arba plunk
snelių, padėtų ant stalo; ta
da pamatysit, kaip tie smul
kus daigtai priszoks prie liako I elekfra: kol stiklinė lazdelė 
ir ant valandėlės prilips prie guli nejudinama, abidvi elek- 
jo, o tai dėlto, kad liake per tros guli stikle sutarmėje, kai- 
trynimą atsirado truputis elek- po pats su paczia, o kaip tik 
tros. Vietoje liako gali pa- patrįsime tokią lazdelę, tai 
imti szmotelį gintaro arba | mes tūjaus supykdįsime elek- 
stiklinę lazdytę ir tai po gi pa- 
trįti, o priartinę prie smulkių 
daigtų, pamatysit, kad prie jų 
tie daigtai ir prilips. Norint 
dar geriaus savę perti krįti, 
reikia paimti szmotą pikio 
(sziaucziszkos smalos) ir stip
riai patrįti katės kailiu. Jei

tras ir viena isz jų tū pasiro
dys ir norės 
pasidarius narnose vaidams, 

ar vyrs, ar mote- 
rė, tai Į) pat ir isz abiejų elek
trų, esanczių kiekviename 
daigte, gali pasirodyti ar vie
na, ar kita. Tankiausiai esti
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sirodo viena, o kitūse kita 
elektra; kaip antai stikle pa
sirodo vis ta pati elektra, kiek Į 
kartų mes jį trįtumem, o sma
loje visados kita. Ta elektra, 
kuri apsireiszkia stikle, vadį- 
sime vyriszka elektra, arba 
kaip mokįti vyrai sako, pozi- 
tyviszka elektra, o tą, kuri pa
sirodo smaloj, vadįsime mote- 
riszka, arba negatyviszka 
elektra. Nereikia mislyti, 
kad vyriszka elektra yra įik 
stikle, o moteriszka tik sma
loj'; ne, jiedvi abi yra kiek
viena daigte, tik koliai daig- 
tas guli nepajudįtas, nė viena 
isz jų neapsireiszkia, o kaip 
patrįsime daigtą, viena isz jų 
tūjaus pasirodys; ar vyriszka 
ar moteriszka, tai prigul nū 
paežio daigto.

Patrynę stiklinę lazdelę, at
randame joje vyriszką elektrą. 
Stebuklingas tik daigtas, kad 
ta elektra, kaip tik ji pasirodė 
stikle, viena nerimsta ir kū- 
greieziausiai jieszko moterisz- 
kos elektros, idant su. ja su
silieti. Dėlto gi kad pr.iartįsi-, 
me pirsztą prie patrįtos stikli 
nės lazdelės, tai musų pirszte 
tūjaus atsiras moteriszka elek
tra ir abidvi stengsis, kaip ga 
lint ir kūgreieziausiai susilieti. 
Ta pati bus, jei atsiras kokia
me nors daigte, kaip antai 
smaloje, moteriszka elektrą, 
taip pat areziausiame daigte 
turės atsirasti vyriszka ir 
abidvi stengsis susilieti. Vie
nok susibėgti ir susilieti abiem 
elektrom esti tankiausiai la
bai sunku; tik, kada .mes 
pirsztu dasilytėsime stiklinės 
lazdelės, tada jos kūgreieziau- 
šiai subėgs ir apsikabįs, o jei 
truputį atitrauksime pirsztą, 
tai tarp musų pirszto ir lazde
lės bus oras, o tas oras niekaip 
nedūs joms susilieti. Toliaus, 
jei mes tarpo pirszto ir patrį 
tos smalos arba stiklo įbruksi
me adatėlę, taip kad vienas 
galas jos dasilytėtu smalos ar
ba stiklo, o kitas pirsztfc, tai 
per adatėlę abidvi elektros 
lengvai susibėgs ir apsikabįs,

o jei vietoje adatėlės pastaty
sime tokiu budu sausą medinį 
pagaliuką, tai jos nesusibėgs. 
Isz viso to mes matome, kad 
oras, įpacz sausas, ir medinis 
pagaliukas nedaleidžia elek
troms susilieti, o adatėlė da- 
eidžia, kitaip sakant, per sau

są orą, medinį pagaliuką elek
tra negali perbėgti, o per ada
tėlę įtin greitai. Mokįti vy- 
*ai, isztyrinėdami ir daugel 
eitų daigtų su įvairiais* prie
taisais atrado, kad per vienus 
daigtus elektra labai greitai 
perbėga, o per kitus sunkiai 
arba ir visiszkai neperbėga, o 
susituri jūse ir pranyksta. 
Tūs daigtus, per kuriūs elek
tra greitai perbėga, mokįti vy
rai praminė gerais perdavėjais 
elektros, o tūs, per kuriūs jie 
neperbėg^ — blogais perda
vėjais^ Prie gerų perdavėjų 
prigul szioki daigtai: geležis, 
varis, sidabras, auksas, anglis, 
kūnas gyvulių ir žmogaus, 
vandū, drėgnas oras ir abelnai 
drėgni daigtai; prie blogų gi 
perdavėjų priskaitė szitūs 
daigtus: stiklą, smalą, liaką, 
szilką, sausą orą ir kitus sau
sus daigtus.

Mes matėme, kad patrįtoje 
stiklinėje lazdelėje atsiranda 
vyriszka elektra if, kad ta 
elektra viena nerimsta ir jiesz
ko kūgreieziausiai moteriszkos 
elektros, idant abiejom susi
bėgti ir apsikabįti; užtai gi, 
jei mes prie patrįto stiklo pri- 
artįsime savo pirsztą, tai musų 
pirszte neatbūtinai turės atsi
rasti moteriszka elektra ir 
abidvi stengsis isz visos spė
kos susilieti. Toliaus mes mi
nėjome, kad abidvi elektros, 
t- y- vyriszka stiklinėje lazde
lėje, o moteriszka pirszte, tik 
tada susilies, nors jų butu ir 
mažių mažiausiai, kada mes 
■pirsztu dasilytėsime stiklo; o 
jei tik pirsztą atitolįsime, tai 
tarp pirszto ir stiklinės lazde
lės bus oras; o tas oras, būda
mas blogu perdavėju elektros, 
nedūs jom susibėgti ir apsika
bįti. Dabar kyla klausymas, 

ar per orą gali susibėgti elek
tros, ar ne? Atsakymas, kad 
gali, tiktai, idant pergalėti 
orą, reikia, kad stiklinėj4 laz
delėj4 atsirastu daug daugiaus 
elektros, negu tūm kart buvo, 
kada mes pirsztu dasilytėjome 
stiklo; žinoma, jū areziaus bus 
vienas daigtas nū kito, jū ma 
žiaus reiks elektros, jū toliaus 
- jū daugiaus, idant pergalėti 
orą.

Pirmiaus mes sakėme, kad 
patrįtas gintaras, bakas, stik
las, smala pritraukia prie sa
vęs kąsnelius popieriaus arba 
kitus smulkius daigtus; tai 
reikia taip suprasti, kad pa- 
trįtame bake, stikle, smaloje 
atsiranda viena elektra, o kąs 
nebūse popieriaus kita, ir, ka
dangi jos tūjaus stengiasi kū
greieziausiai susilieti, o oras to 
jom nedaleidžia, tai smulkus 
ir lengvi kąsneliai popieriaus 
prisiartina prie anų patrį tų 
daigtų, b kaip tik kąsneliai 
popieriaus kartą dasilytėjo 
bako „ar smalos, tai abidvi 
elektros be jokios kliūties tū
jaus susilieja, ir smulkus po
pierėliai atkrinta.

Padėkime, kad mes stipriai 
patrynėme gerą szmoeziuką 
pikio, tada jame, kaip jau mi
nėjome, atsirado moteriszka 
elektra; kaip tik prikiszime 
pirsztą prie tos smalos, tai 
musų pirszte tūjaus atsiras vy
riszka elektra, ir padėkime, 
kad jiedvi pergalės orą ir su
silies. Tada mes pamatysime, 
kad kas žiu kas žybtelėjo tarp 
smalos ir pirszo, tartum, ma
žutė kibirksztėlė iszszoko isz 
smalos ir akimirksnyje perlėkė 
ant pirszto ir pranyko jame. 
Ta kibirksztėlė yra ne kas ki
tas, kaip tik elektra, nės, kaip 
tik elektrai, ar tai butu vy
riszka ar moteriszka, vis vien 
daug, reikia lėkti per orą, 
idant susilieti su kitoniszka 
elektra, tai pagal datyrimą 
mokįtų vyrų jį visados pasiro
do paveiksle kibirkszties; to
kiai kibirkszcziai davė vardą 
elektriszkos kibirkszties, Kad

pamatyti elekriszką kibirksz- 
tį trioboje, kaip jau minėta, 
turi būti tamsu ir sausa; tam
su dėlto, kad saulės szviešuma 
aptemdįs elektriszką kibirksz- 
tį ir mes jos nepamatysime, o 
sausa dėlto, kad drėgnas oras 
yra geru perdavėju elektros, 
kuri tada isz smalos pamažėl i 
pereitu į orą; užtai gi jos nie
kados neatsirastu tiek daug,' 
idant, galėtu pasirodyti pa
veiksle kibirkszties. Toliaus, 
kaip tik pamatome elektriszką 
kibirksztėlę, mes tūjaus toj4 
paezioj* valandėlėj4 girdime 
spragėjimą, kaip ir antai kad 
dega sausas puszinis szakalėbs 
Toksai spragėjitns prie lėkimo 
elektriszkos kibirkszties pasi
daro sziokiu budu: elektra, 
iszlėkusi isz smalos, turi lėkti 
per orą, idant pasiekti pirsztą 
ir susilieti su kita elektra, 
oras gi jos neleidžia; tada 
elektriszką.kibi r ksztis veržiasi 
per jį, perskiria jį ir taiso sav 
kebą, nū to oras susijudina ir 
susitrenkia ir pasidaro balsas, 
panaszus į spragėjimą degan- 
ežio sauso szakalėbo.

Idant lengviaus suprastu
mėte, kas paskiaus bus pasa
kota apie žaibą ir griaustinį, 
atkartosiu trumpai, ką augsz- 
cziaus girdėjote. Kaip tik 
viename daigte atsiranda ko
kia nors isz abiejų elektrų, ar 
vyriszka (pozityviszka), ar 
moteriszka (negatyviszka), 
vis vien daug, kitame daigte, 
areziausiame prie pirmutinio, 
neatbūtinai atsiranda kita 
elektra; jei' pirmutiniame 
daigte apsireiszkia vyriszka, 
tai antramjame pasirodys mo
teriszka, o jei pirmutiniame 
moteriszka, tai antramjame 
vyriszka. Jei kartą apsireisz- 
kė, tai jos stengsis sueiti, ap
sikabįti, susilieti, arba vienu 
žodžiu sakant, jos stengsis su
sivienyti. Susivienyti pasi
seks joms visados, jei tarp 
abiejų daigtų, kuriūse atsira
do elektra, bus geras perda
vėjas, kaip antai adata, o jei 
blogas, kaip antai oras, tai
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joms pasiseks tik tada susivie
nyti, fcHfla jos turės ' tiek spė- 

z kos, idant galėtu pergalėti tą 
orą. Lekiant per orą elektra 
.visados apsireiszkia paveiksle 
kibirkszties, kurią vadiname 
„elektriszką kibirksztis“. Kar
tu su žybtelėjimu elekriszkos 
kibirkszties visados girdime 
spragėjimą. M. V.

(Toliaus bus).

vmio yra m.
Vienas turtingas ukinįkas 

turėjo keturis) sūnūs ir jis pa- 
siszaukė jūs pas savę ir sakė: 
„Mano sunėliai, pasiimkite sa
vo kirvius, skerspjuves ir vi
sus kitus įrankius, atrėžszime 
penkesdeszimts margų miszko 
ir nukirsime1 medžius“. Ir 
sūnūs paklausė tėvo. Kada 
jie visi nuėjo į girią, vienas 
sūnūs sako: „Czion pradėsime 
visi isz krūvos kirsti medžius“. 
Vienok ukinįkas sakė: „Ne, 
mano sūnūs, asz czion pats 
vienas dirbsiu, o kožnas isz 
jus eisite į savas vietas ir nu- 
kirsite medžių tiek, kiek į 
stengsite“. Sūnūs ; padarė 
taip, kaip tėvas prisakė.

Po penkių valandų, kada 
saulė pradėjo labai kaityti, ir 
darbi n į kai iszbadėjo, atėjo jų 
geroji motina pažiūrėti ir at- 
neszė viedrą szalto vandens 

■ ir pietus. Pamacziusi jūs 
visus skyrium dirbanczius, ji 
pasiszaukė vyrą ir sakė: „ko- 
dėlgi jus iszsiskirstę dirbate, 
lyg koki svetimtaucziai ar 
prieszinįkai ? Geriaus dirb
kite visi krūvoje, kaip vienas 
žmogus, kad galėtumėte pa
gelbėti vienas kitam kada sto
rą medį reikia parristi ir ap 
siginti, kada nūžmiejie žvėrys 
ant jiis užpuls; taip dirbdami 
juk ir daugiaus darbo atlik
tumėte“.

Vienok ukinįkas, iszsiėmęs 
isz kiszeniaus savo auksinį 
laikrodėlį, ant to atsakė: „Da
bar yra pietus, o asz jau atli
kau ketvirtą dalį viso darbo. 
Kokia nauda bus isz to, kada

matysiu mano sūnūs prakai 
tūjanczius szale savęs?“

Tada atsistojo vyresnysis 
sūnūs, diktas vyrukas, ir tarė: 
„Jeigu musų gerasis ir iszmin- 
tingasis tėvukas dirbtu drau
ge su mumis ir pamokintu 
mus darbe, tai mes padarytu
me deszimts sykių tiek darbo 
kiek dabar padarome“. Tada 
pakilo antrasis sūnūs, kuris 
isz mažens buvo iszdykes 
vaikas, bet kuris parėjęs į me
tus susivaldė, ir tarė: „Jeigu 
musų tėvelis pavelytu mums 
dirbti szale jo, tai mes galėtu
me sunkiausius medžius kilno
ti, o jam pasiliktu tik pamo
kinti mus, kur ką reikia da
ryti“. Pakilo trecziasis sūnūs 
ir kone verkdamas tarė: „Asz 
nukirtau isz viso tik vieną di
delį medį“. Po to atsiliepė 
ketvirtasis sūnūs: „Asz ne- 
esmių taip drūtas, kaip jus, 
bet isz krūvos su jumis dirb
damas asz galėcziau ir būti 
reikalingas“.

„Moteriszke“ — atsiliepė 
tėvas, — geriaus butu tav sė
dėti namieje ir žiūrėti savo 
barbu. .

Neužsirustinusi tokiu atsa
kymu motina atsiliepė: „Jeigu 
asz pasiliksiu namieje, tai tu 
ir mano sūnūs bus be valgio. 
Neužmirszkie taipogi priežo
džio — vienybėje yra stiprybė. 
Kada jus visi dirbsite isz vie
no, tai jums nereikės tiek 
daug kirvių ir skerspjūvių, 
didesnius medžius galėsite kil
noti ir tu, mano vyre, galėsi 
paczėdyti savo pajiegas ir 
prailginsi savo dienas dėl lai
mės mus visų“. Senis pasi
kasė galvą ir, praryjęs didelį 
gurksznį vandens, pasakė: 
„Mano pati turi teisybę. Sū
neliai, eikite szian, dirbsime 
dabar iszdraugės“.

Medžiai ritosi po kirviais ir 
szeimyna tapo turtinga viso
kiomis gėrybėms.

Jeigu visos lietu viszkos 
draugystės sustotu į vieną 
„Susivienyjimą“, tai lietuviai 
galėtu didžiausius darbus nu
veikti. J.

Galingi vandenys.
Marės užima tris ketvirtda- 

les visos žemės pavirsziaus. 
Gilumoje 3,500 pėdų bangos 
nėra jaucziamos. Tempera
tūra tame gilume yra vienoda 
vis tiek ar po amžinais ledais 
žemgalių, ar po spraginanczia 
saule lygintojaus. Mylios gi
lume vandū turi spaudimą, 
iszneszantį toną ant ketur
kampio colio. Jeigu skrynu
tė, szesziųĄ)ėdų gili, butu pri- 
pildinta su marių vandeniu ir 
padėta dėl iszgaravimo po 
saule, tai pasiliktu du coliu 
druskos ant dugno. Rokū- 
jant vidutiiiiszkąjį gylį ant 
trijų mylių, pasiliktu 230 pė
dų slūgsnis grynos druskos 
gulykloje Atlantikiszkojo 
did mario. Vandū yra szal- 
tesnis ant dugno, negu ant pa
virsziaus. Tūlose buktose 
Norvegijos vandū dažnai su- 
szala pirmiaus dugne, nekaip 
ant pavirsziaus. Bangos yra 
labai apgavi n gos. Žiūrint
ant jų vėtros laike, regisi, bu 
tent vandū keliauja. Vandū 
stovi ant vietos, bet tik judė
jimas vaikszczioja. Kartais 
laike vėtrų szitos bangos buna 
40 pėdų augsztos ir nubėga 
80 mylių į valandą — du syk 
smarkiaus už greicziausiąjį lai
vą, Attokurnas nū klonio iki 
klonio paprastai buna penkio
lika kartų didesnis už augsztį; 
dėlto penkių pėdų augszta 
banga iszsiskleidžia ant 75 
pėdų vandens. Šyla skalavi
mo pas Bell Rock sakoma turi 
17 tonų ant kožno keturkam
pio masto. Garavimas yra 
dyvina galybe isz kėli tuo van
dens isz marių. Kiekvieną 
metą keturiolikos pėdų gilus 
slūgsnis. vandens tampa iszke- 
liamas nū viso paviršiaus ma
rių į orą. Vėjai nunesza szitą 
sunkenybę ant sausžemių, 
vandū .(krinta ant laukų po- 
vyzdyje i. lietaus ir upėmis su
grįžta vėlink į mares. Gylio 
marių yra labai akyva proble
ma. Jeigu Atlantikiszkasis 

didmaris butu pagilintas ant 
6564 pėdų, tai attokumas nū 
kranto iki kranto butu per 
pusę mažesnis, arba l,500\my- 
lių. Jeigu pagilinti truputį 
giliaus per tris mylias, padė
klui per 18,080 pėdų, tada tu- 
tėtume sausą kelią tarp New 
Toundland ir Airijos. Czion 
yra sekli vieta, kurioje atlan
tikiszkasis telegrapas yra nu- 
skandy tas. Tarpžeminė marė 
yra palygintinai negili. Nu
leidus 660 pėdų vandens, pa
sidarytu trys atskirtos marės 
ir Aprika liktųsi suvienyta su 
Italija. Britiszkasis kanalas 
yra niekas, kaip tik prūdas, 
kuriame smarkios bangos 
riaumoja. Yra labai sunku 
isztirti pakaktinai gilumą 
Atlantikiszkojo didmario. J\.

Dainos.
Sūri nktos K rup ių parap ijoje, 

Sziaulių paviete.
37.

Auksais paraszytas, 
Linksmus vakarėlis, 
Sėdi seselė šule pasodita, 
Žydi darželyj4 ant stalo padė

tas, 
Atjojo bernelis kurs buvo ža

dėtas.
Labas vakarėlis, jaunoji mer-' 

gele, 
Ar dar tebesėdi tarp jaunų se

selių, 
Ai1 dar tebeveizi ant daržo žo

lelių, 
Ar dar tebedėvi rūtų vainivė- 

iį> 
Jau jau tavę atskirs isz seselių 

pulkelio, 
Jau jau tavę vadžios po j ūdą' 

aslelę, 
Nužeminki savo jau tu szirdu- 

žėle, 
Pulk jau po kojaiczių seno tė- 

tuszėlio,
Žemai pasikloniok visai gimi

nėlei.
Narbucziai 10 Vasario 18>88m. 

Ona Jaunatienė.
38.

Isz ežero Vandenėlis teka, 
Asz girdėjau ką matuszė sako,
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Pažadėjo manę macuszėlė, 
Pažadėjo už jauno bernelio. 
Kad asz mokėcziau bernelį my- 

1/ lėti, 
Kad asz mokėcziau aną lanka

vote:
Per dieneles pėrinos migdyczia 
Treczioj‘ dienelėj4 vynu pagir- 

dyczia;
Per ulyczią pati palydėczia, 
Lauko gale meilingai kalbė- 

cziau.
Narbucziai 10 Vasario 188Sm. 

Ona Jaukaitienė.
39. 1

Žalioj4 girioj4 puszys linko, 
Ten sesutės figas rinko (2 k.), 
(r pririnko prirankiojo,

Joj4 naszlelis per laukelį, 
Nesz vainiką ant žirgelio*;

Met vainiką į upelį;
Joj4 naszlatis rugodamas,
Plauk vainikas lingfidamas,
Plauk vainikas lingfidamas, 
Žales putas sumuszdamas.
Ir priplaukė prilingavo, 
Prie matuszės margo dvaro, 
Kad iszėjo matuszėlė,

Oi vainike, vainikėlį, 
Ko taip greitai suvelėjai? 
Dėlto greitai supelėjau, 
Kad su naszliu suderėjau.

Narbucziai 10 Vasario 
Ona Simonienė.

40. *
O kad asz jojau per žales lan

kas,
Savo mielos lankyti;
Sutinku tenai seną tėtuszį, 
Ir seną matuszėlę,
Klausiu tėtuszio ir matuszėlės, 
Ką veik mano panelė?
Vai serga, serga jaunas ženteli, 
Tavo miela panelė.
Asz netikėjau, pats nujojau, 
Pas savo mylimąją.
Duris pravėriau ir iszsigandau, 
Kad iszvidauserganczią.
Afit lovos sėdau, meilei kalbi

nau. 
Aukso žiedus mieravau: 
Mergele mano, jaunoji mano, 
Ar iszgysi ar mirsi?
Gyti negysu, mirti nemirsu, 
Jau tavo nebusu;

Iszdžiuvo mano baltos ranke
lės,

Iszblyszko ir veidelis;
Smutnas man yra ryts, vaka

rėlis,
Ilgos tamsios naktelės.
Vai cit neverki, jauna mergele, 
Nebgraudink man szirdelę, 
Tavę mylėjau, viltį turėjau, 
Ir sziądien netrotyjau;
Jei tu numirsi, graudžiai rau 

dosu,
Lyg dfibelės lydėsu;
Jei tu iszgysi tavę parvesu, 
Ir lyg smerezio mylėsu. 
Narbucziai 10 Vasario 1888m.

Ona Simonienė.

Padekavone. '
Si u n ežiu per laikrasztį

„Vienybę44 padėkavonę lietu- 
viszkai kompanijei: Kelpsch, 
Noreiko <fc Co. 105 Brorn St. 
Chicago Ill., už daigtus, ka- 
trfis nfi jų pirkau. Tai yra 
daiktai, isz katrų kožnas gali 
pasidžiaugti. Ne asz vienas, 
l>et ir daug isz mano draugų 
pirko nfi jos visokių daiktų, ir 
kožnas isz jų yra užganėdin- 

į tas. Tai nėra žydiszki daik
tai, katrie nusiszeria nfi aukso 
už kelių dienų; tokių daiktų ji 
suvisai nepardfida. Kaip asz 
taip ir mano draugai, persiti
kriname, kad jeigu ji pardfida 
daiktą ir užtikrina, kad yra 
aukso, tai ir aukso, jeigu’sida
bro, tai ir yra sidabro ir t. t. 
Užtai melszczia laikraszczio 
„Vienybės44 patalpinti szias 
eilias dėl naudos musų tautie- 
ežių,' jogei žinau gerai, kad 
kožnas, kas pirks nfi Kelpsch, 
Noreiko a Co. bus užganėdin
tas, kaipo ir asz.

i Su gfidone
I Ignacas Matiliunas

S. Canal Str. 569 
Chicago Ill. 

_ &

Margumynai.
— Europos skolos. Gali 

pasidžiaugti užkietėjęs griesz- 
nįkas, kaip greit pamatys, 
kiek skolų turi senoji Europa. 
Ir taip skola Prancūzijos isz-

nesza 24,759 mijijomus mar
kių arba ant kiekvienos gal
vos isz ukėsų po 640 markių; 
Anglija, vieszpataujanti ant 
jūrių viso svieto, turi skolos, 
szneszanczios 13,447 milijo

nus markių, arba 345 ant ypa- 
tos, Valakai 9,954 milijonus 
markių, arba 324 ant ypatos; 
Austrijoje Vengrai 6,465 mi- 
ijonus markių, arba 300 ant 

ypatos; Vokietija 13,121 mi
lijoną markių, arba 123 ant 
ypatos; Portugalija 3133 mi- 
ijonus markių, arba 600 ant 

ypatos; Gracija 760 milijonų 
markių, arba 300 ant ypatos 
ir t. t. Abelnai, skola Euro- 
piszkų vieszpatysczių isznesza 
110,000 milijonų markių, ką 
prie 4 proc. isznesza metinis 
procentas 3,850 milijonų mar
kių.

— Klimato atmaina. Mok
sliškai sako, jogei žemiszka- 
sis klimatas atsimaino per tam 
tikrus perijodus ir jogei 
po szaltam laikui užstoja visfi 
met sausas ir sziltas laikas. 
Tų perijodųs ilgumas isznesza 
maždaug 35 metus, mokslinį- 
kai tą viską iszrado per tyri- 
nėjimą 'pasididinimo bei pasi- 
mažinimo ledinių kalnų, tė- 
myjamą lytų, vandens stovio 
ir ledinių upių, dažnumo žiau
rių žiemų ir t. t. Toki tėmy- 
jimai siekia net per 1000 me
tų į praeitę. Taigi szitame 
dalyke turime darbą su isz- 
mėgintu faktu, nors priežastys 
jo dar neiszaiszkintomis pasi
lieka. Yra tik nfimonė, tu
rinti daugelį szalinįkų, būtent 
tų atmainų priežastimis esą 
sauliniai nfitikiai. Kokia di
delė tų klimato atmainų įtek
mė yra, gali matyti isz to, kad 
sausoje gadynėje Szveicarijos 
lediniai kalnai susimažina ant 
6 kub. arig. mylių. Kaspijos 
marė nusenka ant 10 pėdų ii* 
pavirszius jos susimažina ant 
5,000 ket. ang. myl. Visos 
upės nusenka tokifise laikfise;
Europos upėse vidutiniszkai tėję isz vįrszaus, 
vandu nupilą aut 20 colių, metfise, turi būti 1882 metfise.

Žinoma, tokios klimato at
mainos turi labai didelę įtek- 

ant javų ūgio. , Sziltfise 
ir sausfise laikfise paprastai 
plynėse ir balose javai geriaus 
uždera, szaltfise ir drėgnilse — 
sausose žemėse. Sziądien 
mes gyvename szaltame ir 
drėgname perijode, kuris vie
nok jau tfijaus pasibaigs. 
Pabaiga pastarojo szitojo pe- 
rijodo buvo 1860 m. ir regisi 
sziądien mes gyvename pabai- I

— Kelionė Japoniszko cie
soriaus į 1 Europą yra jau 
daigtu užtvirtintu. Mikado 
iszkeliaus ateinancziam mete 
draugėjd didelės eskadros ir 
turi mierį atlankyti sbstapiles: 
angliszką, prancuziszką, Vo
kietijos ir Austrijos ir apsis
toti viename porte kiekvienos 
isz tų szalių. Eskadra, drau-

susidės isz tų kariszkų laivų, 
kurie ypatingai atsižymėjo 
muszose prie iszplaukos upės 
Yalu ir po Wei-hai-wei, lai
ke paskutinės karės su Ky- 
nais.

— Kasdieniniai įėjimai 
monarchų. Nesenei aprokfita 
kasdieniniai įėjimai europisz- 
kų monarchų. Sultonas turi 
kasdien įėjimo 80,000 markių, 
Austrijos ciesorius 80,000, 
Valakų karalius 32,000, kara-

tiek ciesorius Wilhelm‘as, 
Belgijos karalius 8,000, pre
zidentas Prancūzijos 3,000. 
Prieg tam daduria, jog prizi- 
dentas Suvienytų Valstijų tu
ri kasdieninės įeigos mažiau- 
sei, ba tiktai 700 markių. >

Klaidu atitaisymas.
A-N. 40 ant puslapio 475’, ket

virtoje skiltyje, 20-toje ęilu- 
vietoje 1889
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai. 

PABASZYTA SUKAMO DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
ŪNIVEBSITETO PHILOSOPHIJOS ■AUSTRO.

i • . į " (Tąsa).
karaliaus įsakymą Buczatskiui įdfltu, kaipogi tūm kartu niek-|gal'’l trukinti iki Lenkams nepasitaisant į karę 
sai galėjęs regiamos gromatos į Lietuvą gabenti, i 
drigalius buvo įsakęs nevien svetimus, bet ir ubagus kratyti, 

' idant užslėptų rasztų į Lietuvą nenesziotu ir gyventojų
priesz jį.nepaikintu. Buczackis, radęs gromatą žvakėje, supra
to kas buvo nutikęs, todrin nevien Padalijąs Mikalojui Bobiui 
neįdavė, bet dar jį patį tenai su jo draugais apkalino, o piles 
dar kūdidesnei Lenkų įgulėmis pastiprino.

Visa pasiūlė veizėjo į tai ir laukė koksai galas bus Lie
tuvių vienybės su Lenkais. ^Svidrigalius regėdama, jog Len
kai neliausis gerūju nū neteisybių savo, patelkė Valakus, su 
kuriais susinėręs nevien Lenkus isz Padaliju iszdrabstė, bįt 
dar paežių Lenkų dalykus, beje: apygardas Levo ir Trem 
VoAvlės baisiai baisesniai ugnia ir kardu nusiaubė. Bet nei 
tūmi dar Lenkai neramdėsi: kaipogi ketėdami Lietuvius ka
riauti, ėmė bendrautiesi ir terautiesi susieidami Krokavoje su 
Czekais, kuriūs tūmkart Usitais vadino/ Pati karalienė ra- 
szė pas d. mistrą kryžeivių didei įnandagią gromatą, į talką 
jį telkdama priesz savo dieverį Svidrigalių, kursai, kaip ji 
jam sako gromatoje, su Tautomis, Sismatikais ir kitais pa
gonimis bendraujęs ant prapulties Lenkų krikszczionių, vie
nok mandagus žodžiai nieko nū jo nepeszė. I

1431 m. Birželio mėnesio Svidrigalius nu aiszkei maty- 
dams, jog Lenkai nor būtinai Lietuvius į savo vergus pavers
ti, todrin padarė sandaras utarninke pirm Szv. Jono Skersne- 
munių pilėje su kryžeiviais, kuriomis apsiėmė katrie katriems 
kiekviename reikale taikinėti ir vieni antrus nū neprieteliaus 
ginti. Tose sandarose nū Lietuvių ir Žemaiczių yra pasira- 
szę: Boleslaus Svidrigalius, d. Lietuvos kuningaiksztis, Vil
niaus vyskupe Motiejus, Žemaiczių vyskups Mikalojus, 
ko vyskups Endriejus; tėvūnai ir kuningaikszcziai: 
Olgerdaitis, Zigmontas Keistutaitis, Alleriks Valdimieraitis, 
Simons Ivonaitis, Mikols Ivonaitis, Ivons Simonaitis. Nū 
kryžeivių pusės yra abu mistru Parusnio ir Padaugavio su 
savo didūmene zokono pasirasziusių. Nū Lietuvių pusės liu
dytojais tenai yra įraszyti: Vilniaus pilės vyras Astags, Vil
niaus urėdas Gedgauds, Žemaiczių valdimiers (Storasta) 
Kensgalius, Trakių pilės vyras Sungailius, Trakių urėds Jau
nis, didysis Lietuvos marczelga Kambūtis, Tudkus Junevy- 
ežius, Petraszius Mongirdaitis Naujepilės (Novogrodek) 
urėds, rūmų marczelga Ivaszkis Gosztauts,- dumeziai ir vyres- 
niejie Lietuvos ūkės, 
siraszę vyskupai 
kryžeivių vyresnybe.

Tūm tarpu Lenkai,gorindami Lietuvius, sukėlė sueimą 
į Vartą, kuriame ketino nū Lietuvių skiestiesi, paskui Grū- 
džio mėnesyje sutarė varu iszveržszti Lietuviams nevien Pada
liją, bet dar Voliniją ir Žalgirėnus arba Jatvyczius. Kaipogi 
Lenkų kariauna paupėje Wieprz ties kaimu Kilany (stovėjo), 
mojūdama į Lietuvą gulti. Czionai Jaugaline norėjo dar ge 
rūju susitaikinti, todrin nuleido iki Svidrigaliui siuntinius

kurie atėję pas jį vardu karaliaus ir tėvūnų reikalavo, idant 
jis nevien Padaliją, fyet dar Voliniją ir Žalgirėnus arba Jat
vyczius Lenkams addtu, ko jei jis nedarys, tad Lenkai kardu 
iszveržsz Lietuviams tūs krasztus. Svidrigalius, regėdama to
kią neteisybę savo tautai daromą, atsakė: „Padalija ir visi tie 
krasztai, kurių Lenkai reikalauja, Lietuvių yra, todrin kas 
nori jus savinti, varu remsiu”. Jaugalius, norėdama Svidri- 

j, nuleido vėl 
nesang Svi- |pa8 jį siuntinius, lugodams, idant jis ateitu pas jį su nedide 

palyda (palydėtojais Peri-.), ffttėdama au jflmi bendringai 
įeikalus nubaigti. Svidrigalius nekliovėsi saldžiais žodžiais 
Jaugaliaus, pasirėmė aplankyti, bet stipria palyda užsiden
gęs. Nės atėjus paženklintai ant pasiregėjimo dienai, Len
kai apskelbė Lietuviams karę ir įkanden persikėlę per upę

suardė ir krasztą pradėjo visomis pusėmis terioti. Vladimie- 
riaus pilė užrakino savo angas Lenkams, bet neilgai tegalėjo 
užsiturėti nu jų smurtybės, kurie įsilatržę varu, gundindami 
gyventojus, paezią vietovę sudegino, o pylas su žeme sulygino. 
Atėjo tenai ir Svidrigalius su 6000 Lietuvių ūkininkus gel
bėti, kursai iszsigrumęs lygia laimu tūlose skardmuszose su 

ILenkais, įsitraukė į Slucko pilę ir praneszė apie tai kryžei
viams, vadindama jūs į talką pagal virszminavotų sandarų.

Tūm tarpu Lenkai regėdami, jog savo narsybe maž te
nuveiks priesz Lietuvius, pradėjo ūkininkus Volinijos ir Žal
giriu paikinti, beje: vienus kukuliūti, kitus gorinti ir kitais 
paveidžiais pragumais į piles veržsztiesi. Tūmi dar nešiką- 
kindami, patelkė dar Mozūrų kuningaiksztį, iszleido taipfmt 
Laskavos vyskupą pas kryžeivius, tardami, jei pagėlbos nū jų 
negausi, tacziaus rasi jūs pakajuje galėsį anturėtu kaipogi 
minavots vyskups sakė d. mistrui: „mes kliaunamos pakaju

Luc-
Simons

Nū kryžeivių pusės liudytojais yra pa- 
Pamezonijos, Samijos ir Kulmijos su kita

noris daug skelbia jų zokoną su Svidrigaliumi sandaras pa
darius priesz Lenkus, czionai mes į tai netikiame. Tą patį 
ir arei vyskupas Gniezno raszė d. mistrui, bet ir taip negalėjo 
jo perkalbėti. Ant galo karalius pats jam raszė didei man- 
dagei ir szirdingai, rodydama jam savo gromatas, raszytas 
Svidrigaliui, kaip ir Svidrigaliaus ant jų atsakus, idant jam 
tūmi Lenkų tiesą parodytu, vildamos savo bylumu ir man
dagumu jį pagaubsęs: „mes nogime, sako jis, su visa galybe 
priesz Lietuvius traukti, todėjus lugojam jūsų praktikos ir 
bendrybos, palikdami jums globti visubrangiausį musų lobį, 
beje: musų paezias ir vaikus”. Bet ir tie saldus žodžiai 
nieko nemaczyjo, kaipogi d. mistras, gavęs žinią nū Svidri
galiaus, Lenkus jau kariaujant Lietuvą, atsakė jam savo gro- 
matoje, idant be jo žinios nekokių sandarų su Lenkais neda
rysi, kaipogi asz viliūs, kad mes kiksime į jūs kariauti, jie 
turės ar nū karės liautiesi, ar jumis palikinę ant musų isz vi
sos galės suksiesi kariauti”. Tai praminęs d. mistras Svi
drigaliui, nusiuntė apskelbimą karės Jaugaliui karaliui, 
reikszdams jos lyczių it but karalius esąs susimokęs su broliu 
ant zokono prapulties; ir įkanden to karės apskelbimo liepė 
savo kariaunai trimis liromis traukti į Lenkus ir tenai terioti 
bei siaubti. Krūpaudama dar d. mistras, idant Lenkai su 
visa savo galybe ant jo negultu, praneszė d. Lietuvos kunin-

(Tolinus bus.),
>
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fe.

N1 Fftsfc
Tie abonentai, kurie nepri- 

suntę yra prendmeratų ant 
antrojo pusmeczio už „Vieny
bę“, užpraszomi yra kūnai vei
kiausi tai padaryti, nės be to 
laikrasztis jiems bus sulaiky
tas.

Rasztinįkai, raszantiejie dėl 
,,Vienybės“ straipsnius, už
praszomi yra būtinai užbaig
tus straipsniui prisiunstinėti; 
kitaip jų straipsniai nebus 
talpinami laikrasztyje, kadan
gi tūli paskui užsimirszta už
baigti pradėtus rasztus. Ne
turint viso raszto po ranka, 
kartais negalima yra rėdystei 
jį pertaisyti.

kaip asz buvau darbe; ūgio 
vidutinio, apgimimo kudo, jū- 
dos akys ir plaukai, 27 metų 
senumo, paeina isz rėdybos 
Suvalkų pavieto Marijampo
lės gmino Szunskų kaimo Bal- 
supių, o pravarde po tėvų Ma
rijono Matulioniutė, ženklai 
toki: randas palei ausį isz kai- 
rėsės pusės ir vieno pryszaki- 
nio danties viražui nėra. Mie
li broliai lietuviai, jeigu kur 
atvyko tokia begėdė, ar viena, 
ar su kokiu bjaurybe vyru, tai 
meldžiu dilti man žinią ant že
miau padūto antraszo, už ką 
apturėsit 5 dolerius dovanų.

Mano adresas szitas:
Mr. Joseph Jok u by n as 

Tuckahoe N. Y. P. O. B. 54 
Westchester Co.

ir gražų abrozėlį dykai. Ad- 
resavok taip: Kelpsch, No 
reiko et Co. 105 Brown St.

Chicago Ill.

pargabentos isz užmarės:
Maldų knįgos, 

Aukso Altorius, arba Szaltinls danglszkn skar- 
bu 2.00 Iki 3 00.
Garbe Diewnj ant auksztybės ,, ,, ,, >1.50.
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. Ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kantlczkos ,, 
150 Psalmu Dowido karaliaus ant 

paveikslo kantlczkų
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos,
Gyvenimas Vioszpatles Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno Ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo „ ,, „
Gyvenimas Marijos ,, ,, •
Menuo Szwenczlauslos Marijos Panos
Sopulej Motynos Dlewo ,, „
Kvan^elijos supulkela apdarais

75C.

75c.

65c.
10c.
40c.

<
Lietuviai Lietuvaites!

Luzernės draugystė vardan 
S.S. Petro ir Povylo isztaiso 
puikų balių ant Utarnįko 22 
d. Spalių mėnesio 1895 m. ku
ris bus laikomas ant M. Pa- 
ciukonio salės, 
liai ir seserys!
tos dienos ir atsilandcykite ant 
taip puikaus pasilinksminimo.

Tikietas tiktai — 25 centai.

Užtaigi bro- 
neužrnirszkite

i

Pajieszkau Jūzupp Povais- 
kio, kuris paeina isz Suvalkų 
rėdybos, gyvena 2 metu Ame
rikoje. Pirmiaugyveno Bro
ckton Mass., o paskui iszvažia- 
vo į Vyoming szteitą, o pagy
venęs ten kiek laiko vėl važiavo 
į Baltimorę. Užtaigi, jeigu kas 
žinotu jo antraszą meldžiu dil
ti žinią ant szio antrąszo:

K. (iksas Bx 1. 
Campello Mass.

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

1.00c.
Gyweniinaj Szwentup, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalia už kožną dal| po „ „ ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro „ 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
istorija Lietuvos ,, ,, ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Aplinkrasztis kun. Petravycziaua | Vilniaus 

džiakonystės kunlngns 1870 m. ,, 5c.
Už ką mes lenkams turime butt dėkingi arba 

nedėkingi, graži kn|gutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai bu lenkalsnA pat 

krlkszto Lietuvos

į Vyrai! 
BALIUS! BALIUS!

22 dieną Spali-
1895 mete, ant

Bus keliamas 
nio (October) 
naudos draug. szv. Kazimiero, 
atsilaikys ant salės Armory 
Hall Pittston, Pa., ant kurio 
yra meilingai užpraszomi bro
liai lietuviai ir lietuvaitės vie t
tiniai ir isz apielinkių mieste
lių. Muzykė bus pirmos klia- 
sos,rėžsz tikrai lietuviszkusszo- 
kius. Užpraszo Komitetas.

Pajieszkojimai
Asz Jūzas Jokubynas isz 

Tuckahoe N. Y. pajieszkau 
savo paezios, kuri J pabėgo nu 
manęs su maža mergaite 4 me
tų, dienai 6 Sept, turn laik,

Apgarsinimai.
— Isz Chicagos. Czionai 

lietuviai dasilauVė vieną ir 
geriausią lietuviszką krautuvę 
laikrodėlių: Kelpsch Noreiko 
& Co. Velyjame visiems lie
tuviams pirkti laikrodėlius, 
lenciūgėlius, žiedus ir kitus 
daiktus no jų, nės tai yra tikri 
lietuviai, katrie gauna dau
giau ir daugiau kostomerių 
kožną dieną. Jie padidino 
savo biznį pardudami ne tik
tai vienus laikrodėlius, bet ir 
visokius daiktus kaipo: ma- 
szinas dėl drukavojimo gro- 
matų, maszinas dėl siuvimo, 
armonikas, britvas, peilius ir 
t. t. Iszsiunczia daiktus į vi
sus miestus ir mietelius Ame
rikos. Kas prisius savo adre
są, gaus lietuviszką kataliogą

Žiponas bei žlponė ,, ,,
Žirgas ir valkas ,, ,,
Vytautas didis Lietuvos kun(gaiksztls 
Apie senovės Lietuvos pilie ,,

Knįgos poetiszkos.
Senkaus Jurgis ,, ,,
Vitollorauda, pulkus poomatas Isz

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
D&nelalczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvynlazkos giesmės — —
J&kaunos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės 
Petro Armino rasztal — eilės 1 
Paglrėnų gobtuvės — teatrallszka
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczio,
Apysakos.

Palangos Juze, linksmi skaitymai ,, 
Kas teisybė tai neinelas puikios apysakėlės

isz lietuvių gyvenimo

n

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

15c.

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

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

15c.

•JOC.)

Kaip |gytl pln|gtis ir turtą „ 20c.
Girtybė a 5c. ir 10c.
GeniųdėoB, graži pasakutė kur iszrodyta, 

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 5c. 
Apie Dangų 5c.
Finai ir jų gyvenimas, ir pirmutinė azalna 10c. 
Lietuvos gaspadinė 10c.
Žodynas kun. M. Miežinio >200.
Naujas elementorius [1895 ni.] apdarytas 

su pulkįąis paveikslais I
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c., dėl perkupezių po 1 
Kalendoriai ant 1889,1890 ir ant 1891 m. po

Įvairios dvasiszkos knįgos^ 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvencių ir di
džiosios nedėlios, 
Tiesos Žodžei, 
Fllioteaarba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokilis Bzventųjų ,, „ „
Iszguldiraas metiniu szweneziu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku 
Kas yra grtekaaf 
Nekaltybė 
Vartai dangaus 
Pekla, arba amžinąs pragaras 
Arielka yra n&dai; su Iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Dlewo sudo 
Raktas | dangų 
Didžioji nedėlia ,,
Kaip Bnmenlją nuspakaj|ti 
Vadovas |dangų „
Prislgatavojtmas ant smerezio 
Draugija dėl duszių

I Lletuvlszkos miszios 
I Kasdieninės Maldos

Notos dėl partapijono. 
Varpelis [valcasj 80c. ‘ Dėdienė [polka] 30c. 

I Sudiev [mazurka] 40c.
Paveikslai [abrozai]. 

Kražių skordynė 50c. Paveikslas Gedimino 30c. 
Paveikslas Vytauto ‘25c. Paveikslas Litanijos 25c. 

Visokį Abrozėllal su maldelėmis po 5centus.
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it

it

n

ii

15c.

10c.
10c.

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

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

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

10c. 
5c.

15c.
Hlstorlje apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus 

20c.isz Neaoolio Ir apie Petrą kareivi 
Pajud|klme vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrijotiszkoje dvasėje pagal 
vengriazką pono A. isz B. autoriaus 
kn|gutėi „Kas teisybė tai ne melas 

Pasaka apė Szaltabuzlus (jfikinga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voklazkom raidėm 
Mužikėlis ,, „ ,, .
Vaikų kningelė ,, ,,
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur meilė, ten ir Dievas 
Kas kaltas 
Negirdėtas daigtas 
Pasakojimas apie vaitą ir jo raszttnįką 
Senis Makrickaa 
Vakaras Tilviko plrktelė 
Gyvenimas Stepo Raudnosio ir kiti naudingi 

skaitymai, [ketvirtai, dalia 
„Szlaulėnlszkio 8enel|p"] 15c.

Moksliszki rankved&iai ir 
kitokios knįgos

Kntngadėl Iszstmoklnlino.vlsaBvietlnėe kalbos 15c 
Apie buwlmą Dlewo ,,

i Grleszninkas priverstas metavotia 
Pamokslai apie trusą ,, 
Talmudas ir musų žydai ,, ,
Szkala su kalba

| Prleazauszrla

15c.
5. 

90c. 
15c. 
15c.
5c. 

’ 5c.
5c.

5c7 
5c. 
5c. 
5c. 
5c.

£00X08 SPAUSTUVĖS. 
Lietuvos Istorija, nft seniausių gadynių iki 

Gediminui D. L. K., paraszyta 1850 m? 
Slmano Daukanto. Knlnga pirma,

gaunama už 1,50c* 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalczių 
paraižytas Slmano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, ,,
Kuropos Istorija su žiamlaplals ,,
Lletuvlszkos Dainos Ibz visur surinktos 
Pasakojimas Ajntano Tretininko paraszė vysk.

Žemalczių Motiejus Valanczlauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szios gadynės 
Apteka Dlewo „ „ „ „
Aukso Verszis, labai pulki drama ■ ,,
Du pujktis apraszyinaj apie nedorybų 

žydo Ir piktą augyniiną wajkn
Kglė, žalczių karalienė ir lezgrlovimas Kauno 

pilies 1362 m., du pulkus drainatal 
paraszytl Aleksandro Gužuczio, 

Illstorlje gražios Katrukos Ir jos visokį 
i,, ,, ,, atsitikimai

Hiato riję isz laiko Francuzkos
„ ,, vainos Afrikoj’

Isz po budelio kalavijo ir Kajlmas, dvi puikios 
apysakos, ant l[etnvlszko perdėjo V. Stag. 40c. 
Istorija Septynių Mokintojų

,, ,, ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Milostawskls — — 80c.
Juozapas Kontuszewskis, arba kankinimas

I Unljotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Kabalas talpinantis savyje visokius užminlmus 

ir ant ji| reikalaujantį atsakymą 10c.
Konstitucija dėl darbinjkų — 10c.
Namelis pustelnjko . —■ — 75c.

| Nedorybes Rymo Clostirtu, hlstoriju isz lajko 
80 ct.

; 1,00.
• 50 et.

200c.

25 et.
20 et.

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

>1,00.

25c.

10c.

30c.

0

11

lt lt

5c. 
15c.
5c. 

10c. 
20c. 
20C.

„ ,, ponawojlmo Norono
I’ujkus apraszymaj tikru atsytikimu Ibz 

,, ,, czesu wajnos 1868 metu
Prawadnlkas angelskos kaH>os neabdar.

„ m ,, • abdarytaB
Fujkus apraszymas apie Lietuvą ,, 
Rlnalda Rlnaldinaa „ ,, ,,
Bonowes apraszymas apie Duktery

,, ,, Fllypo Karejwlo 50 ct.
Sumyszymaa arba bajine tūry dydeles akle 
1’ykra tejBybe isz Suwaiku gubernijos 
Szwiosa Dlewo „ „ ,, ,,
Tltkua Persų Karalius, „ ,,
UZsystanawik ant to geraj ,, ,,
Witaslr Korynua hlstoHje Ibz iajko persekiojimo

Dažuyczlos b. per Deoklecijana 95 ett

40 et. 
>1,00 

$1,25. 
$1,00.

$1,50 et.

15 et.
65 et.
25 et.
50 et.




