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Plymootli, Pa., 10 Lieoos.
Mislyjame, kad nebenaudos 

bus padtiti lietuviszkai visti- 
mėnei ant apsvarstymo Dr. J. 
Szliupo atsakymus, dtitus sū
dė ant teisdarių užklausymų 
6 d. Liepos Pottsvillėje, Pa. 
Isz ti| atsakymų galima maty
ti Dr. J. Szliupo veidmainys
tę, svyravimą ir nepastovingu- 
mą savo sąprotavimtise. Visi 
žino, kad jis yra bedievis, bai-
sus neprietelis ir iszjtikėjas 
visoko krikszezioniszko, die- 
viszko, o neva pagaliaus, ir 
draugijiszko gyvenimo. Tas 

‘ paremtas į savo smegeninę isz 
kitų bedieviszkų rasztų idėjas 
platina tarp savo brolių su di
deliu karsztumu jau per rasz- 
tils, jau gyvu žodžiu, jau agi
tacija.

Ta jo fyedieviszkumo ir vi
sokios paikystės apasztalystė, 
su kuria tensėsi raudonas siū
lelis, nenuėjo ant vėjo, bet at
rado žmones, kurie davėsi sa- 
vę suvadžioti ir įklampinti į 
tfls dumblus, subjaurinanezius 
žmogų ant visados. Todėlgi, 
mislyjame szitiė jo atsakymai, 
iszimti nors isz prielankaus 
jam laikraszczio „TheEvening 
Herald“, kad nevienam atida
rys akis isz jo pasekėjų bei 
pritarėjų ir pamatys, kas tai 
do vienas Szliupas.

Praszome tėmyti ant teisda- 
rio užklausymų ir Szliupo at
sakymų.

Teisdaris. Tamsta užgimei 
kitoje szalyje ir gyvenai tenai 
(suprask Lietuvoje R.)?

Szliupas. Taip, pone.
Teisd. Gyvenai tamsta 

New Yorke?
Szliup. Taip, pone.
Teisd. Ar tiki tanista į 

Dievą?
Szliup. Taip, pone, tikiu 

į Dievą gamtoje (natūroje).
Teisd. Ar gali tamsta isz- 

aiszkinti, kaip tamsta skiries 
link tikėjimą į Dievą nti krik- 
szczioniszkų žmonių?

Szliup. Kas man darbo ar 
asz skiritisi ar ne nti kitų žmo*

t Lietuvininku
ežios tamsta priguli?

Szliup. Prie presbyterijo- 
nų bažnyczios Shenandoah,

nių. Asz turiu savo locną 
persiliudyjimą ir nenoriu da
ryti palyginimo su kitais žmo
nėmis.

Teisd. Iszguldyk, ką tams
ta supranti per Dievą gamto
je?

Szliup. Asz tikiu, kad 
gamtoje yra šyla, kuri apsi- 
reiszkia kiekviename dalyke, 
kiekvienoje vietoje ir visoje 
pasaulėje. Asz tikiu ir vadi
nu tą šylą Dievu.

Teisd. Ar yra tai akla*) 
šyla ar daranti (tverianti)?

Szliup. Ką tamsta supran
ti per aklą šylą?

Teisd. Asz klausiu, ar ta 
šyla, kurią tamstą už Dievą 
laikai, turi savyje galybę su 
tverti ką nors?

Szliup. Taip, pone, ta šy
lą, į kurią asz tikiu, turi galy
bę tvėrimo.

Teisd. Yra tai tikt šyla? 
Tamsta supranti per šylą tai, 
ką vadini Dievu ?

Szliup. Asz vadinu tą šy
lą, kuri apsireiszkia visoje pa
saulėje, Dievu.

Teisd. Ta šyla, į kurią 
tamsta tiki, yra sutverta per 
tverianezią esybę ar per tve- 
rianezią šylą?

Szliup. Asz negaliu pasa
kyti; asz nežinau.

Teisd. Ar tankiai tamsta 
darodinėjai žmonėms, jog nėra 
Dievo?

Szliup. Asz niekados ne
sakiau, kad nėra mano Dievo. |

Teisd. Jeigu tamsta sakai 
mano Dievo, tai koks skirtu
mas tamstos Dievo nti krik
szezioniszko Dievo?

Szliup. Asz negaliu pasa
kyti.

Teisd. Ar tamsta neprigu- 
ėjai ktimet prie krikszczio- 

niszkos bažnyczios?
Szliup. Asz prigulėjau ir 

dabar priguliu prie jos iki sziai 
dienai.

Teisd. Prie kokios bažny-
*) Aklomis sylomis arba pajiego- 

mis vadinami visas gamtiszkas Bylas, 
kaip antai elektra, magnetizmas 
ir 1.1. R.

prisiegą, niekados jos nelau
žau.

Teisd. Asz ne to klausiu, 
asz norėjau sakyti, kad, jeigu 
tamsta sulaužai savo prisiegą, 
ar tiki, kad už tai busi nu
baustas po smerties, ateinan- 
cziame gyvenime?

Szliup. Isztikro, moralniai 
asz taip tikiu.

Teisd. Tamsta tiki į atei
nanti svietą?

Szliup. Taip asz misliju.
Teisd. Kaip tamsta tiki, 

ar tas gamtiszkas Dievas 
tamstą baus (koros) po smer
ties už blogus darbus ar tams
tos locna sąžinė?

Szliup. Asz tikiu, kad, ka
da asz numirsiu, busiu apdo
vanotas ta paezia primitiva 
(pirmiausiaja) šyla to paties 
Dievo, ir taip asz pats savę ir 
visus laikau už dalelę Augsz- 
cziausiojo visos pasaulės.

Teisd. Tamsta skaitai kiek
vieną žmogiszką esybę už dalį 
paties Dievo?

Szliup. Taip, pone.
Teisd. Kitais žodžiais, že- 

jnė yra dalis Dievo, dangus 
yra dalis Dievo ir tamsta pats 
esi dalis Dievo?

Szliup. Taip, pone, ta pati 
šylą randasi mumyse, .ta pati 
apsireiszkia visoje pasaulėje 
ir todėl asz mislyju, kad dalis 
tos sylos randasi kaip manyje, 
taip ir tamstoje. \

Teisd. Ar tamsta\^ietiki, 
jog yra atskiri esybė, atskiri 
nti visos pasaulės, nti tamstos, 
ir nti manęs, kuri vieszpatau j a 
ant viso sutvėrimo?

Szliup. Asz nemislyju, kad
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Pa., kurios kunįgu yra Mr. 
Morrison.

Teisd. Pagal tamstos pa
žiūrą į savo Dievą, ar tams
tos tiki, kad padarytą teisda 
rystės akyse prisiegą knįgos 
pabueziavimu arba pakėlimu 
rankos arba kitokiu badu, 
reikia užlaikyti, nesulaužyti?

Szliup. Jeigu asz padarau

ten kur butų esybė panaszi 
manę su plaukais, barzdi 
rankomis ir kojomis.

Teisd. Ar tiki į esybę, ku 
rios nei žemė, nei dangus, n< 
tamsta, nei asz nėsamė dali 
mis, o vieszpatau ja ?

Szliup. Asz neturiu niek 
sakyti, ką turėjau pasakiau 
Asz pripažinstu Augszcziau 
šią Esybę panaszią į man* 
patį.

Teisd. Tai tamsta netiki 
kad tas Dievas, kuris sutvėn 
žmogų ant savo paveikslo, yr 
ir tamstos Dievu?

Szliup. Labjau, kad ne.
Teisd. Kaip pagal tamstą 

ar galima tikėti, kad Dieva 
butų sutvėręs žmogų ant sav< 
paveikslo?

Szliup. Kas link szib 
punkto, mokslas sako, kad ga 
Ii būti taip ir kitaip. Tai yr 
moksliszkas klausymas.

Teisd. Tamsta pats pare 
dė savę mokslinczium ?

Szliup. Asz nemislyju, kai 
mano Dievas reikalautų barz 
dą skusti, kaip kad asz.

Teisd. Kam tamsta papa 
sakoj i apie barzd as, apie ku 
rias mes neklausiame. A 
teisybė, kad anarchistai ir ni 
bilistai turi tarp savęs susikal 
bėjimą kaip neszioti barzda 
ir plaukus, kad viens kitą pa 
žinti?

Szliup. Asz negaliu paša 
kyti, ba nesmiu anarchistas 
Tamsta gali tai žinoti. As: 
apie tai visai nieko nežinau.

Teisd. Ar tamsta neszne 
kėjai publieznai žmonėms 
kad tamsta netiki į Dievą, ne 
į sudų teisybę?

Szliup. Asz niekados nie 
ko nemokinau, kad nėra Die 
vo tokio, kaip asz jį suprantu 
į kurį asz tikiu.

Teisd. Pagal savo suprati 
mą tamista užgini Dievo esy 
bę jeib kokiam paveiksle?

Szliup. Taip asz nedariau 
iszėmus paveikius Dievo ii 
szventujų patalpintų namtise 
Į tokį Dievą asz netikiu.

Teisd. Ar tamsta gali sa
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Vyti, jog matei Dievo paveiks
lus kokiame name?’

Szliup. Musų žmonės taip 
tiki.

Teisd. Ar tamsta pripažįs
ti Kristaus paveikslus?

Szliup. Ne, pone, asz ne 
pripažįstu Kristaus, asz pripa
žįstu Dievą.

’Teisd. Tiktai Dievą patį?
Szliup. Taip, pone, musų 

žmonės turi tokius paveikslus 
ir asz jiems visados kalbėjau, 
kad jie į tokį Dievą netikėtų 
ir todėl asz tamstai augszcziau 
sakiau, kad asz netikiu į Dievą, 
kuris turi plaukus, rankas ir 
kojas ir, tarp musų žmonių ran-

žmogus „žvėriszkas“, atkaklus naziją, jei ne dėlto, kad pri-Į žmonių, 
pildytojas idėjų mask oi iszkai-'pratįti mokįtinius, ypaeziai 
cariszkų, kurias jis stengėsi, roažesniūsius, prie staeziati- 

Matomai

Teisd. Ar neteisybė, kad 
tamsta vakarais publieznose 
iszkalose Shenandoah laikė 
prakalbas ir dariai skaitymus?

Szliup. Taip, pone, aszda- 
riau moksliszkus skaitymusį o 
ne apie Dievą.

Teisd. Visai nieko neszne- 
kėdavai apie Dievą?

Szliup. Visai nieko.

Provą Dr. J. Szliupas su 
katalikais Shenandoriecziais 
Pottsvilleje prakiszė ir turi 
kasztus užmokėti.

— Broszurą apie kražie- 
•ežius ir du Kražių bažnyczios 
paveikslus jau turime, todėlgi 
reikia tikt iszrinkti dėl surė
dymo to dalyko centraliszko 
komiteto, or viskas bus gerai. 
Plymouthiszkė Volonczausko 
dr. perstatė kandidatus ant mi
nėto komiteto, todėl ir kitos 
draugystės yra praszomos kū- 
veikiausiai tai padaryti.

pildytojas idėjų maskoliszkai-. pratįti mokįtinius, 
cariszkų, kurias jis stengėsi t roažesniūsius, 
įkūnyti begėdiszkiausiu budu. kystės apeigų? 
Dėlto tai nedyvai, jog visi nu- czionais yra pradžia apaszta- 
džiugo, kada 1889 metūse da- 
girdo, kad Solovjovyczius ne 
tenka vietos Senepilės gimna
zijos direktoriaus. Patekusį 
ant jo vietos naują direktorių 
Gajevskį lietuviai gyrė, kad 
jis esąs daug žmogiszkesnis, 
net, pagal kitus, tikrai geras 
žmogus. Žinoma, buvo dau
gumas tokių, kurie nelabai no
rėjo tikėti į jo gerumą, saky
dami, kad gudas vis gudu yra. 
Toliaus ir tie, kurie jį buvo 
pradėję girti, pripažino, kad 
jis esąs „politikas“ — apasz 
talas gudų idėjų, tik jas plati
na labjaus apsidairydamas, o 
ne tokiu brutaliszku budu, 
kaip jo pirmtakunas Solovjo
vyczius. Dabar iszlindo yla 
isz maiszo — pasirodo, kad p. 
G. nė biskį negeresnis už So
lovjovyczių.

Subatoje, 16 dieną Birželio 
(Sėjos) buvo Senapilės gimna
zijos „aktas“ — užbaigimas 
mokslinio meto, tą tai dieną 
direktorius 
pasirodė, kūm jis yra. 
leiskit man 
pažymesnio 
jos.

Da priesz 
direktorius 
prologą, kurio kitais metais 
nebuvo: atsivilko į gimnaziją 
popas ir vienam kambarije 
pasistatęs į kam yrą stalelį su 
„ikona“ (abrozu) ' atgiedojo 
padėkavonės dievmaldystę 
(blagodarstvennyj moleben). 
Ant dievmaldystės buvo tik 
gimnazijos mokytojai — sta- 
cziatikiai, daugiaus- nieko, 
nors spiegimas: „gospodi po- 
milui“ po visą gimnaziją 
skambėjo. Tūjalus jau czio
nais turim naują neva užstaty
mą kilpų ant katalikų — mo
kytinių, nės dėlko jie nenuvė- 
jo, jei norėjo pasimelsti, į 
cerkvę, kaip visada darydavo,

G. labjausiai ir
Da- 

perpasakoti, kas 
ant to „akto“ dė-

iszkilmybes akto 
padarė lyg kokį

Isz Lietuvos.
— Senapilė. Noriu sziūm 

kartu pakalbėti apie Senapi- 
lės gimnazija, užtai kad gudai 
regimai užsimanė padaryti isz 
jos lizdą rusifikacijos. Dar 
visi pamena, kas jį pažinojo, 
nusidėvėjusios atminties buvu
sį Senapilės gimnazijos direk
torių — Šerno Solovjovyczių.

“Kiekvienas sako, kad tai buvo 1 bet parsigabeno popą į gim-^

lystės — direktorius nori nū 
to pradėti savo misai ją ...

Po „molebno“ prasidėjo isz- 
kilmybės „akto“. Atgrajyjus 
pakviestai ant to reikalo ka
riu menės muzikai maskoliszką 
taUtiszką gimną (Božė caria 
chrani), direktorius laikė pra- 
neszimą apie stovį gimnazijos. 
Paimame isz to praneszimo 
kelias mums žingeidesnes 
skaitlines. Priesz egzaminus 
buvo iszviso mokįtinių 251,*) 
tarp jų lietuvių 102, kiti len
kai, gudai arba žydai. Asz- 
tuntą kliasą užbaigė 14, tarp 
jų 4 lietuviai. Pagal tikėjimą 
> katalikų daugiausiai ■— 75$ 
da su virszum, t. y. į| 190 mo
kytinių. Vienas mokytinis 
asztuntos kliasos (lenkas) ga
vo auksinį pakabą (medaly).

Toliaus ėjo skaitymas apie 
tai, kas pažymiausio per perė
jusius mokslinius metus pas
tojo naujo gimnazijos gvveni- 
me. Prelegentas (patsai di
rektorius) pastatė ant pirmos 
vietos, kaipo didžiausią daig
ią, isz kurio „privalo džiaugtis 
visi Senapilės gyventojai — 
staeziatikiai“ — naujai daro
mą cerkvę giavnazijos muruee. 
Tą cerkvė, kaip garsino pra- 
neszimas, jau turinti savo isto
riją nū 1891 metų, bet kokią, 
tai nėsą reikalo apie tai 
pasakoti, (o dėlko nereikia 
pasakoti — nežinia). Įtaisy
mas cerkvės prie gimnazijos 
kasztūs 4000 rublių; ant pri
dengimo tų kasztų ober-pro- 
kuroras Sinodo — K. P. Po- 
biedonoscevas jau atsiuntė 
3000 rublių (žinoma, ne isz 
savo kįszeniaus); 300 r. pade
da pati gimnazija, o nedaten- 
kanezius 700 tikisi gauti kai
po aukas nū „dievobaimingų“

*) 1889 metųse, kada skaitlius 
gimnazijos mokytinių buvo didžiau
sias, iszviso jų buvo 550 su virszum, 
t. y. daugiaus kaip dusyk tiek, neg 
šiądien.

Antru svarbum dalyku, pra- 
neszimas mini internatą, kur
sai po vakacijų dūs vietą 80 
mokįtinių, kurie norėtą į jį 
įstoti isz savo valios. J inter
natą reiksią mokėti po 180 
rublių, kas esą labai pigu, su
lyginus su tūin, kiek mokasi 
privatiszkose kvatierose: te
nai, sako, mokasi po 130, o da 
ant korrepeticijų iszsimoka 
mažiausiai, po 50 rublių, tai ir 
tenais susidarą 180, jai nedau
giais rublių. Prieg tam di
rektorius iszreiszkė viltį, jog 
po kelių metų internatas taip 
iszsiplėtos, jog visi mokįtiniai, 
pamatę jo gerumus su noru 
ten glausis ir ras prieglaudą.

Fotam buvo perskaityta, 
kurie mokįtiniai perėjo į aug- 
sztesnes kliasas, tolinus buvo 
skaitoma, kurie mokįtiniai 
gauna ir už ką „nagradas“, 
kurios ten jau ir buvo pa
dalytos. Nū szių metų 
įvestos yra įpatingos nagra- 
dos: Kuž giedojimą cerkvėje. 
Paskui padaryti buvo liudiji
mai mokytiniams asztuntos 
kliasos. Tarpe tų visų sky
rių po valandėlę grajijo kape- 
lija. Ant galo direktorius 
pasiszaukė pas savę areziaus 
mokytinius asztuntos kliasos ir 
kaipo atsiskiridntiems su gim
nazija davė paskutinius savo 
pamokinimus. Kalbėjo gana 
ilgai, b savo kalbą užbaigė 

, paraginimu, kad visados tar- 
[ pautų Dievui ir carui. „O 

dabar“, sakė: „kad Dievas 
I gerai laikytų carą ir visą szei- 
myną, riktelkit paskui manę: 
ura!“ Direktorius suszuko: 
ura! mokytiniai asztuntos 
kliasos, noroms-nenoroms tu
rėjo tą patį padaryti ir riktelė - 
jo porą kartų. Kapelija tūm 
paežiu kartu užgriovė, paskui 
nežymiai perėjo ant „Božė ca- 
ria“. Po grajui visi iszsi- 
skirstė ir ant to pabaiga.

Tai-gi ar neaiszku, kad 
maskoliai sulyg sziol ledoką 
misliję, pradėjo kaip įmany
dami griebti^ už darbo, kail
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tik pamatyti kAdaugiausiai 
svetimtauczių į maskolius vir 
stanczių. Negana to, ką pra
dėjo laikyti, paibelis žino kam, 
„molebnus“, da ir cerkvę sta
to, o kam? juk tik ne tiem 
keliolikai stačiatikių — mo
kįtinių. -Jei tai jietils tik dai 
rytų, užtektų mažo kambarė
lio, o dabar daro atokią pla- 
czią, kad lengvai galės tilpti 
visi gimnazijos mokįtiniai - 
ir katalikai ir žydai ir pro tęs- 
tonai. Matyti, kad jie ežio- 
nais stato savotiszkas kilpas, 
nės kitaip patsai Pobiedonos- 
cevas nekisztų savo nosies, 
pamatysiu kas isz to bus, nės 
gimnazijos cerkvė jau yra 
pradėta daryti, o ant pabaigos 
vakacijų bus gatava.
. Be abejonės ir internatas 
tarnaus siekiams sumaskolini- 
mo. Kalte tenais kals, neabe
joju, jauniems mokjtiniams 
idėjas maskolystės ir t. t. 
Gali tenais kaip kokia pavie
tre užkrėsti protą nevieno jau
no lietuvio. Berots yra ap- 
garsyta, kad į internatą priims 
tiktai tAs, katrie praszysis, bet 
apie tai nebuvo kalbos, kad 
nevienas bus priverstas pra- 
szytis. Taip, nesijAkiu: bus 
priversti praszytis, jau ir da
bar nekurids bando priversti: 
jei katras tėvas padOda pra 
szymą, kad jo sūnų daleistų 
prie laikymo egzamino į bent 
kurią kliasą, tai drauge turi 
padAti ir antrą praszymą, jog 
norįs, jei bus priimtas į gim
naziją, patalpįti sūnų į inter
natą, nės be szio antrojo pra- 
szymo nepriima nė pirmojo. 
Tai ką ženklina „praszytis 
jei nenori į internatą, nereikia 
tavęs nė į gimnaziją!

Butų dideliai naudinga, be 
veik būtinai reikalinga, kad 
ukinįkai kaip nors nusikraty
tų ml to priverstino praszymo- 
si į internatą. Tariasi neva 
keli padAti . praszymą minis- 
teriui arba ir paežiam carui, 
kad jiems nereikią internato, 
kad jiems tik neva palieka 
JiAsą valią, o isztikrujų verste

priverezia talpįti sūnūs į in
ternatą, jei nori, kad į gimna
ziją patilptų. Bet ar pad As 
kada tokį praszymą?

Ir da ant to viso nepasibai
gia gimnazijos missija. Mas
koliai savo norAse nepidsotįti. 
Prasimanė davinėti „nagra
das“ tiems, kurie eina į cerkvę 
giedoti: „gospodi pomilui“. 
Gavo, szįmet tokias nagradas 
visi tiie maskoliai — mokįti
niai, kurie ėjo į cerkvę giedo
ti, nors kiti isz jų taip bjau 
riai mokinosi, kad tose pa- 
ežiose kliasose liko. Už ką 
tas nagradas davinėti? Maty
ti tikisi, kad tAm užukvatys ir 
pritrauks ir katalikus prie 
giedojimo cerkvėje.. .

Keno tai visi tie nauji isz- 
mielai? direktoriaus? Apuch- 
tino? ar gal Delianovo? o gal 
visų iszd raugės? — kas j As 
gali žinoti! vienok direkto
riaus gimnazijos negalima gir
ti už tokius daigtus, nors jie 
ir isz augszcziaus pareitų: juk 
jis tik gerai žino ką daro ir 
pasivadyti „aklu įrankiu“ De 
lianovo negali. Ar sziaip, ar 
taip yra vienu isz pavojingiau
sių prieszinįku Lietuvos. Pa
peikimą užsitarnauja kAteisin- 
giausiai ' ir begėdiszkas jo 
skaitymas apie gimnazijos 
cerkvę ir paszaukimas ten 
esanezius katalikus ir žydus, 
kad isz to džiaugtųsi, nedaro 
jam garbės.

Tuszczia-jų tų maskolių, 
dirstelkim kas darosi areziaus 
aplinkui mus. Ukinįkai vis 
dejavo, kad užtektinai nepa- 
lyja. Užtai-gi dabar per szv. 
Antaną (18 Biržio) palijo gal 
daugiaus kaip reikia. Visą 
beveik parą drėskė smarkus 
lietus ir tiek visur atsirado 
vandens, kaip pavasarį kada 
urnai pradeda tirpti sniegas. 
Visi upeliai pradėjo staugda
mi bėgti, pievas ir visas dau 
bas užsėmė, upės augsztai, 
kaip lytis neszant, pakilo ir 
ant Szeszupės ties Antanavo 
dvaru nuneszė tiltą, kurio dalį 
sugaudė ties Pilviszkių tįltu.

to, ant vietos jį padėjo.

— Nū 1890 metų iki sziolei 
Girkalnio parapijonai Rasei 
nių paviete, nū tperkuno baž 
nycziai sudegus, stengiasi gan 
ti nū maskolių daleidimą an 
mūri tos bažnyczios pastatymo 
Ant galo neseniai daleidifna 
parėjo ant medinės bažnyczio 
pastatymo, o drauge atsiitnsta 
nū gubernatoriaus rasztas, ka< 
bažnyczią turi pastatyti ir isz 
taisyti vieni ponai, be jokio 
valsczionių pagelbos. Pe 
tai ežia niekados bažnyczio 
nebus, nės toje parapijoje ma 
žai yra ponų ir tie patys pra 
siskoliję ir pavergę. Mat, gu 
bernatorius žinojo kaip reiki; 
daryti, idant bažnyczios nebu 
tų ir, kad valsczionys pries 
ponus pastatyti, kurie yra d i 
dėsniais už anAs ubagais.

— Į Titavėnus kas vasar 
atvažiūja dėl pasigydimo, dt 
gero oro, artimų puszinių m i 
szkų, svecziai, bet jų daugia 
kaip 10 szeimynų n esu airi an 
ka, nors ežia labai daug į 
Reimeris, tos vietos savinįka.' 
naujų namų pristatė.

Dabar po Žemaiczius y r 
pilna maskolių inžinierių, ku 
rie plianus ima del karum< 
nės mierių. Gairės po daug* 
vietų, po miszkus augszczia 
medžių iszstatytos.

Panemunyje, Zarasų p/ 
viete, yra ponios Budberg u; 
dėta gaspadinystės iszkala, ki 
mokįtinės isz ponų gali taip* 
jau mokintis, tiktai pagal sus 
kalbėjimą mokėti po 35 r ui 
liūs ant mėnesio arba 350 ru! 
lių ant metų. Dėl anų yj 
atskiri u m gyvenimas ir ponis 
kas valgis. Godotinoji por 
su anomis. Jos ten gali apa 
to mokintis kalbų ir muziko 
bet praktiszki užsiėmim 
daugiau mokinami. Tas vi 
kas stovi programoje lyg t 
dėl, kad dėl negAdotų mergs 
ežių (nebajoraiezių) yra n 
gAdotinos mokįtojos (nebaj 
rėš).

Po lietui dailiai atszilo ir nors 
debesėliai slankioja padangė
mis, vienok nelyja.

Taip gi per szv. Antaną 
Kvietiszkio dvaro (arti Sena
pilės) kumecziai užmuszė savo 
„szpekterį“. Randavojantis 
Kvietiszkio dvarą vokietys 
Vimeris visus savo augsztes- 
nius tarnus parsigabena isz 
Vokietijos; isz ten buvo ir už- 
musztasis szpekteris, žvėriszko 
pobūdžio vokietys. Per szv. 
Antaną Senapilės parapijoje 
atlaidai ir, žinoma, szventa. 
Szpekteris užsimanė, kad ku
mecziai tą dieną ne szvęstų, 
bet sunesziotų svirne kvieczius 
isz apaezios į virszų. Kume
cziai neklausė. ' Tada szpek
teris užsirakino į klėtį vieną 
kumetį, Jurkszą, kursai labjau
siai prieszinosi, ir pradėjo ten 
jį muszti ir smaugti. Dagir- 
dę apie tai kiti kumecziai isz- 
muszė svirno duris ir nAtraukė 
nA prisvaigusio Jurkszos vo
kietį. Jurksza atsipeikėjęs 
kirto vokiecziui į galvą su 
sziupėle. Kiti kumecziai 
taip-gi turbut po truputį su
davė. Įdūkęs vokietys bėgo į 
sekly ežią atsineszti revolverį 
ir iszszaudyti kumeczius. 
Kumecziai nenusigando gąs
dinimo ir norėdami vokiecziui 
atmokėti už visas skriaudas, 
visi sykiu ėjo į jo ^eklyczią 
gerai jį pavelti. „Velti“ jau 
nereikėjo, nės vokietį rado jau 
negyvą. Žmonės pasakoja, 
kad iszmėsinėjęs jį daktaras 
rado, kad jo „isz piktumo tul
žis truko“. Jurksza ir da keli 
kumecziai sėdi iki tyrinėjimui 
peštu ngėje.

J. Vėžys.

— Szilave (Raseinių pav.) 
smeltynėje szulinis užgriuda- 
mas taisantį rentinį gyventoją 
Petrauskį gyvai palaidojo.

— Viensėdije Dumszlau- 
kis, Szimkaiczių valszczidje, 
Rasianių paviete, prie triobos 
pasvėrimo pakisztas po pama
tu raustas nulužo ir nukritusi 
sieną ant galvos vaikino Gus
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Eina balsas, kad dėl Kau

no ir Vilniaus rėdybos bus at
skiri laukinįkystės draugystė. 
—- Vilniaus bankas iszstatė 
ant licitacijos 251 dvarų Bir
želio mėnesyje, bet isz tų led 
tiktai keli, kaip visados, tapo 
^•rdūti, kiti atliko. — Pirm 
kelių dienų ant Vilniaus vag- 
salo užlaikė kelis iszeivius į 
Ameriką einanczius. Žydei- 
ka Reizla Buzewir vežė į už
marį keturis mužikus isz Asz- 
taenų pavieto. Revidavojant 
atrasta amerikoniszką szifkor- 
tę ant pervežimo per Bremą 
penkių žmonių, taipo jau nū 
jos vyro grometą, nurodanczių 
Kontrabantnįką, kuris anūs 
gali per rubežių pervesti. Szi- 
tie visi nedaėję iszeiviai buvo 
parvaryti į savo priginttą 
krasztą, o dokumentai sūdo 
iaztyrinėtojui atidūti tapo.

— Panevėžyje stoja priesz 
apskriczio sūdą ukinįkai Ga
linai apekunsti, kad pakalbi- 
ho atstatytą kareivį Dabkų, 
kad jis nukirstų galvą jų mo
tinos lavonui, *) kuri pasiko
rė. Už to burtingo darbo pa
darymą davė jie Dabkui vieną 
rublių ir bulvių mierą. Su
das Galinu darbe peržengimo 
nerado ir apskustus paleido.

Po traktato maskolių su vo- 
kiecziais musų javai netiktai, 
kad nepabrango, kaip ant to 
viltis buvo, bet czystai atpigo. 
Nenori dabar dūti nei po 40 
kapeikų ant rugių pūdo. 
Bankrotai seniai savo javus 
pardavė ir ant to iszgrajijo, 
bet spekulantai turi pilnus 
svirnus ir nežino ką su tūm 
daryti. Dūnkepiai dabar di
delius pinįgus sudės, nės pi
giai kvieczius ir rugius nuper
ka, o pyragus ir dūną pagal 
senovės prekę pardūda. Su 
Jaukinįkų nupūlimu nupūlė ir 
k romai, pūla tai po jau visokios 
dirbtuvės, nededant kapitalis-

*) Mat, Lietuvoje yra burtas, kad 
negerai mirusiam žmogui, idant ne- 
yivaidiutų, reikia galvą nukirsti.

tams nei pusės to, ką kitą kart
gaudavo. Kūdidžiausios da
bar prekybos sujudėjimas yra 
Maskvoje ir Varszavoje. 
Varszavoje per žydų isz Ame
rikos atgal priėjimą pasidarė 
baisi konkurencija. Žydai 
panaszius dalykus, tavorus, 
pradėjo dirbti isz prastesnės 
medegos ir pigiau pardavinėti. 
Gal kur yra geriau, bet pas6 
mumis nieko gero!* Dar tie 
gaspadoriai geri aus iszeis, ku
rie užsives pieniszką ar mė 
siszką gaspadorystę, nės musų 
javų vokiecziai su visu m ne
ima, tai yra, kad per pigiai 
dūda. Vienok sako, kad ant 
to ne galas, kad bus dar pras- 
cziau, kaip per Siberiją gelž- 
kelį perves, o isz ten pradės 
javus traukti, kurie ten yra už 
nieką, nės po 20 kapeikų ru
gių pūdą nieks imti nenori.

Maskoliai matydami, kad 
ant traktato vokiecziai visiez- 
kai anūs prigavo savo tavorus 
į Maskoliją gruzdami, prade
da ant vokieczių žvairiai žiū
rėti ir szidytis isz tų, kurie 
lyg ant jūkų, kaipo tai lauki- 
nįkystės draugystės Kaune, 
Vilniuje, Minske pradėjo net 
carui už tą traktatą dėkavoti 
ir deputacijas siuntinėti. Da
bar daugumas sako, už ką jie 
valdžiai dėkavoja ar už tat, 
kad ji blogai padarė, kad 
per savo kvailumą priesz czie- 
lą svietą . ant jūko paliko? 
Jau kas, sako, vokieczius pri
gaus, tas dar negimė!

Per tat maskoliai, norėda
mi įtaisyti vokiecziams tokį 
balių, kaip kada lietuviai įtai
sė po Grinvaldu Ar Tanen- 
bergu pirm keturių szimtų 
metų, kariumenės skaitlių ant 
Prūsų parubežio vis didina, 
todėl ir Suvalkų rėdyboje ka
riumenės vis daugiau atsiran
da.

— Joniszlcėliuse, Panevėžio 
paviete isz funduszo a. a. Kar
pio palikto, užtęsė pamatą ant 
naujos laukinįkystės iszkalos 
arba, kaip kiti sako, ant mas-

koliszkų mokįtojų seminarijos.
Czia vargamistra su kitu 

vyru uždėjo kromą kolionija- 
liszkų tavorų, bet tas mieste
lis dabar nupūlė, nės miravas 
audžia isz czia“ į Linkavą per
sikėlė, kur yra jam daug pa
togiau, nės telegrafas ir pacz- 
ta ten pat.

Jau nū kelių metų ant vie
tos senos bažnyczios Vaszkūse, 
Panevėžio paviete, stojo dabar 
muro daili bažnyczia, kuri iki 
szioliai konsekravota nebuvo. 
Bet pereitame mėnesyje atvy
ko isz Kauno vyskupas Palių- 
lionis *) su visa savo kunįgų 
svita ir ją pakonsekravojo.

111
— Kaunas. Neseniai czia • > 

atidengtas tapo „darbo na
mas“, o dabar mislijama yra 
apie įtaisymą „nakvinės na
mų“ dėl biednųjų. — Dakta
rai apmislijo padaryti Kaune 
dėl biednųjų gydyklę. — Su 
kiekvienu pavasariu daržinį- 
kystės draugystės darbai eina 
augsztyn.

— Keidainiuse, Kauno pa
viete, tapo užmuszti dūnkepiai 
Rausza ir jo pati, turtingi se
neliai. Užmuszėjų iki sziol 
neatrado.

Gubernatorius Klingenber- 
gas dar metus Kaune pagy
vens, nės nors valdžia , pripa
žįsta, kad ans yra Kražių da
lyke daugel prąkaltęs, bet to
dėl, idant žmonės nekalbėtų, 
kad aną valdžia kaltu pripa
žino, atstatys aną už metų, dū- 
dantjam vietą vidurinėje Mas- 
kolijoje. Buvęs Vilniaus gene- 
ral-gubernatorius Kochano-

*) Prie Smilgių miestelio, Panevė
žio paviete, yra upelio Liulė, prie 
kurios užsigyvenęs viens gaspado- 
rius Paliulis, o vėliaus Paliulioniu 
buvo vadinamas, nft kur vyskupo se
neliai paeina. O „Iszkalos“ ar 
„Szkalos“ rasztinįkas, norėdamas 
vyskupui pasigerinti, nės nušlijo, 
kad ans nu lietuviszko savo paėjimo 
slepias, pradėjo iszvadzioti, kad Pa- 
liulionis yra tai italijoniszkoji pra
vardė.

vas yra su Klingenbergu susi- 
kumavęs, nės neszė po kriksz 
tu jo vyresnę dukterį, per tat 
Kochanovas aną baisiai užta
rinėja.

Klingenbergas dar czia pa- 
pasilikęs kiek galėdamas ka
talikus Kaune spaudžia. Gir* 
dėtis dabar, kad paskutiniai 
katalikai bus nū urėdysczių 
atstatyti. Vienįtelė vieta, kur 
dar laikosi katalikai prie urė
dų yra tai Kauno katalikisz- 
koji konsistorija, bet ir czia 
veržiasi maskoliai, norėdami 
vietas gauti.

— Kur tiktai atsiranda du 
arba tris maskoliai, tūjaus yra 
statomos cerkves su dideliu 
kasztu už musų paežių pinį
gus, tankiausiai po mažesnius 
miestelius mažos medinės isz 
supuvusio materijolo (mede- 
gos), kaipo sztal Pasvalyje, 
Panevėžio paviete. Dabar to- 
kę pat cerkvę dirba Rokisz* 
kyje, Zarasų paviete. Norėjo 
ją maskoliai pastatyti ant rin
kos szale puikios Rokiszkio 
bažnyczios. Tai led, led 
žmonės iszpraszė, kad aną pas
tatytų toliau ulyczios gale.

Rokiszkio bažnyczia, nese
niai grovienės 1 Przezdziecke- 
nės pastatyta, yra vienaisz pui
kiausių musų kraszte. Galėt 
ana stovėti didžiame mieste 
būnant jo puikiausių pagraži
nimu. Pastatyta gotiszkame 
stiliuje, viduryje turi marmu
rą ir gražiausias statuas isz 
toly m ų krasztų atgabentas. 
Bet musų žmonėms tas nepa
tinka, sako jie: Rokiszkio 
bažnyczia tamsi, jūda, nėra 
paauksinimų, abrozų ir t. t. . 
Nu, vargonai tai dar sziaip 
taip, kad uždudija yra ko 
klausyti! K

Netoli nū Rokiszkio, nės, 
per ketures mylias, Anuszisz- 
kyje gyvena turtingas ponas 
Komaras, kuris noiėjo pas sa- 
vę miestelyje, kur yra ir baž
nyczia, pacztavą ir telegrafo 
staciją įtaisyti. Anusziszkis 
(Hanuszyszki) yrą pakurszy- 
je, o nū czia jau per 3 vįorstus
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Kurszės pusėje yra dvaras 
Elerna pono Lomaczo; tas po
ną^ suspėjo p. K. už akių už
bėgti ir nū valdžios iszmalda- 
vęs daleidimą savo dvare te
nai pastatė pacztos staciją. 
Pons K. su ponu L. ginczą isz 
tos. priežasties vesdamas neno
ri dabar, idant jam gromatas 
per Elerną siuntinėtų, bet liep 
sav anas siunsti į Rokiszkį per 
keturias mylias atstu, kur 
akuratniai kartą ar du kartu 
ant nedėlios savo pasiuntinį 
si nuogia. 

4

Eirogaloje, Kauno pavie
te, sudegė malūnas, o netoli 
nū tenai Palėpių kaimą, kur 
yra ir bažnyczia, uždegė bur
liokai.

— Da gi pasakysiu naujie
ną tokią. 20 Birželio, szesz- 
toje valandoje po pietų užmu- 
szė perkūnas moteriszkę Ta- 
mosziunienę isz Kiuczių so
džiaus, Senmiesczio [Panevė
žio | parapijos isz visiszkai ne
didelio griaustinio. Pakaįnė-, 
je kalnelio, Mina-kalniu va
dinamo, ana kratė mėszlą, o 
daug žmonių, kurie buvo ant 
lauko, matė, kad tiktai isz de
besio lyg siūlas nukrito ant 
jos galvos. Ir tūjaus matė, 
kaip anoji susigriebė už gal
vos ir, sunėrus rankas, nuvir
to ant žemės, o kaip prie jos 
žmonės priėjo, tai skarelė ir 
plaukai buvo sudegę. Tame 
laike aname kraszte nukrito 
baisiai daug ledų, kurie daug 
blėdies padarė. Szaulių pavie
tą taipojau ledai neapsakytas 
iszkadas padarė, ne tiktai gy 
vulius, bet ir žmones užmuszė, 
nū medžių szakas nudaužė. 
Panevėžio paviete, Pakrojaus 
parapijoje ledai 21 Birželio 
iszmuszė javus kaimūse: Ma- 
žeikonių, Sigutenų, Puknio- 
nių, Telszių. Gas padoriai
baisiai dejūja, nės tapo isz 
muszti ir jų smulkesni gyvu
liai, žąsiukai, jeriukai, ancziu- 
kai, viszcziukai ir t. t. Libe- 
riszkių dvare grovo Elseno 
jszmuszė ledai laukinę tiktai 

vieną kertę. Kapcziunūse, 
Joniszkelių par. perkūnas vie
ną. grinczią uždegė. Ledai 
Szaulių paviete buvo dideli 
kaip žąsies kiausziniai ir savo 
svarume daėjo iki į svaro.

— Ne tiktai pirmiau pami
nėtas Chruszczos marszalka 
isz karsztinių ligos pasimirė, 
bet ir daugel kitų. Sztai da
bar Girkalnio parapijoje ana
me kampe, Rasiainių paviete, 
kožną dieną po kelis laidoja, 
o ir kitose Žemaiczių parapi
jose taip pat darosi. Sztai 
apie Labgirį mirusio Chrusz- 
czovo dvaro 36 žmonės serga.

Kaip jau buvo augszcziau 
paraszyta, apie Paliepių gai
srą, Eirogalos parapijos, tai 
dabar dar ^aiszkesnės žinios 
daėjo. Padegimas buvo isz 
kerszto, nės pas vieną burlio
ką vienam Palėpių gaspado- 
riui savo pavogtus arklius at
radus, gaisras pasidarė. Visi 
dabar kalba, kad burliokas 
isz kerszto padegė. Pusė kaimo 
sudegė drauge su klebonijos 
visais budinkais ir tūm kas 
ten buvo: puikiais arkliais ir 
vežimais. Bažnyczia iszgelbė- 
ta. «

f• •

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Nanticoke, Pa. 8 Liepos. 

Vakar vienoje anglių kasyk- 
Įėję griudamos anglys tris 
darbinįkus užmuszė, du smer- 
tinai sužeidė, o szeszis len
gviau. Tarp užmusztujų ir 
sužeistųjų randasi ir lenkai.

— Chicago, III., 7 Liepos.
Jau gerokas laikas, kaip 

darbi nįkąi Pull mano geležin
kelio kompanijos sustraikavo 
isz priežasties mokesties su 
mažini ųio. Prie to straiko 
prisidėjo jau pirm poroę ne- 
dėlių darbinįkai ,,American 
Railmay Union“. Dabar 
skaitos straikierių į 50,000, ku
rie, matydainijkad kompanijos 

nenori jų reikalavimų(mokėji
mo mokesties po senovei ir su
trumpinimo darbo lai ko) užga
nėdinti,nori jas priversti prie to 
varu irdarymu visokių blėdžių. 
Per pereitą nedėlią straikieriai 
sudegino daugiau kaiptukstan- 
tį jau tavorinių, jau pasažie- 
riszkų vagonų ir tokiu budu 
padarė kompanijoms blėdies 
į $2,000,000. Straikieriai ne- 
vien degina vagonus, bet dras
ko geležinkelius, iszkreipia 
dar einanczius trukius isz ke
lio ir jie susidaužo, susikulia. 
Arba, jeigu tai nepaspėja pa
daryti, tai apstoję isz visų pu
sių trūkį, iszdaužo su akme- 
nais langus, sužeidžia netikt 
trūkio tarnus, bet ir jo paša- 
žierius. Policija su szerifais 
ir vietine kariumene nieko ne
galėjo padaryti straikieriams, 
bet turėjo būti paszaukta isz- 
toliau kariumenė dėl sulaiky
mo straikierių nū tolesnių te- 
riojimų. 7 d. Liepos susirė
mė kareiviai ir policija su 
1500 straikierių, kurie norėjo 
uždegti vieno geležinkelio re- 
paraturų (pataisymų) vietas. 
Straikieriai, kaip paprastai, 
metė į kareivius ir policmonus 
su akmenais ir szaudė isz re
volverių; pirmiejie gi davė sy
kį kitą isz kariszkiį szaudyk- 
lių į darbinįkų gaują, kurie 
tūjaus iszsikiedė į visas puses. 
Toje . muszoje krito keletas 
darbinįkų ir daug tapo įvai
riai sužeistų. Koks galas bus 
to didelio straiko, nežinia, 
Debs ir Sovereign, perdėtiniai 
straikierių, praszė Clevelando, 
kad jis užtartų darbinįkus, 
kurie teisingai kariauja priesz 
skriaudikus. Bet rodos, kad 
Clevelaydas nieko gero jiems 
neatsakys.

Kompanijos aiszkina, kad 
padarytą blėdį per straikierius 
turės pagal įstatymus uždeng
ti miestas ir pavietas.

— Washington, 8 Liepos. 
Clevelandas prezidentas Su
vienytų Valstijų matydamas, 
kad straikas vis didinas ir 

straikieriai baisias iszkadas 
padarė ir daro, iszdavė pro- 
kliamaciją, kurioje atsiszau- 
kia į visus gerus ukėsus stėto 
Ulinoiso, ir reikalauja nū jų, 
idant nepavelytų savvaldin
giems straikieriams daryti ža
las (iszkadas) ir teriones po 
stėtą, o straikieriams prisako, 
kad szie liautus nū teriojirnų 
ir 9. d. Liepos priesz dvyliką 
iszsiskirtų, ir eitų kiekvienas 
į savo namus, kitaip žada su 
jais pasielgti kaip su tikrais 
neprieteliais.

— Laike susirėmimų karei
vių ir policijos su maisztinį- 
kais dvilika straikierių ta ik 
užmuszta, septyni isz sužeidi 
mo mirszta ir daugybę sun
kiau lengviau sužeista.

9 Liepos. Ar nebus karės!
Straikieriai, nepaisydami 

ant prezidento prokliamacijos 
varo savo darbą toliau su to 
kia pasekme, kad sziądien jų 
jų skaitlius daėjo iki 100,00( 
ir rengias su savo skriaudi 
kais į atvirą kruviną karę 
Prezidentas Clevelandas, idan 
iszvengti tą ukiszką karę, isz 
davė 9 d. Liepos antrą pro 
kliamaciją panaszią į pirmąjį}

— O, lenkai ir jų vadovai 
Reading, Pa., 8 Liepos. Ja 
seniai tenyksztėje lenkiszkoj- 
parapijoje vedasi karė tar 
parapijonų, kurie susidada is 
lenkų ir slavokų, Į nugarų] i 
lenkiszko kunįgo Januszevj 
ežios; kaip kada atsitiko ne 
seniai laike nabasznįko pala 
dojimo. Taip daros dėlb 
kad kunįgas stengėsi atimi 
visas tiesas parapijonam 
ypacz slavokams link bažnj 
ežios ir jos savasezių. Tod< 
parapijos komitetas 8 Liej 
iszryto susirinko ant Beim
ant kurio nutarė kunįgą i 
primuszti, o gal ir visai u: 
muszti. Po nutarimo nuė. 
į bažnyczią, kame kunįgas ja 
miszias laikė, ir pareikala\ 
su trukszmu, kad kunįgs 
pertraukęs miszias, teiktųsi f
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jais pasimatyti. Ką iszgirdęs 
kunįgas įbėgo į zakristiją. 
Maisztinįkų daugumas iszėjo 
isz bažnyczios. Po valandos 
kunįgas i'szėjęs ėmė visokiais 
negražiais žodžiais šmeižti 
maisztinįkus ir maisztinįkes. 
Dagirdę apie tai ore esantie
ji© maisztinįkai įsilaužė į baž- 
nyczią [ba durys bažnyczios 
tapo užrakintos po jųjų 
iszėjimo | ir pūlė su įnirszimu 
ant kunįgo. Isz ko prasidėjo 
baisios pesztynės bažnyczioje 
tarp kunįgo szalinįkų ir jo 
prieszų. Kunįgas matydamas, 
kad bus blogai, įbėgo vėl į 
zakristiją ir užsiramstė. Bet 
maisztinįkai ėmė smarkiai 
laužtis isz visų pusių, todėl 
persigandęs kunįgas, iszszoko 
per langą ir nubėgęs į klebo
niją, užsidarinėjo. Maiszti
nįkai apstojo jį ir klebonijoje 
ir ėmė laužtis į vidų ir, maty
dami, kad jis yra dar kunį- 
giszkūse rubūse, ėmė visaip 
ant jo rėkti ir plūsti, kad jis 
nusiimtų kunįgiszkus rubus, 
nės žinojo, kad užpulti ir su- 
muszti kunįgą kunįgiszkūse 
drabužiūse, yra labai didelis 
atsakymas. Kunįgas nesivil- 
ko savo rūbų. Taip berėkau- 
jant, atėjo policija ir iszvaikė 
pesztukus. Aresztūvojimas 
ėmusiujų dalyvumą tose pesz- 
tynėse buvo ant rytojaus. 
Czia reikia pasakyti, kad isz- 
dalies kunįgą iszgelbėjo jo 
drabužiai.

— Washington, 3 Liepos. 
Jau daugiau kaip per tris mė
nesius perkratomas tarifų bi- 
liūs tapo senato priimtas 39 
balsais priesz 34. Už bilių 
balsavo 37 demokratai ir du 
populistai, priesz bilių 31 re- 
publikonas ir keletas populis
tų. Bilius įneis į šylą tik už 
kokio pusantro mėnesio.

Galima dabar tikėtis, kad 
daugumas pabrikų ir visokių 
dirbtuvių vėl pradės dirbti po 
senovei.

— Par viena lenkiszka di-.

dėlė organizacija bei susivie
nijimas.

Keli lenkiszki kunįgai 
[isz Scrantono Austas su savo 
kamendorium Hoduru, isz 
Glen Lyono Zychavyczius ir 
kiti keturi, o tarp tų ir isz 
Pittstono lietuviszkos parapi
jos prabaszczius, g. k. J. Zlo- 
torzynskas] sumislijo ir uždė 
jo dėl lenkt| visos Pennsylva- 
nijos taip vadinamą „Polska 
Kasa Rabotnicza“ [lenkiszka 
darbinįkų kasa]. r£a nauja 
lenkiszka organizacija užsidė
jo taip gi savo organą Scran- 
tone „Tygodnik Scrantonski“. 
Ta organizacija ketina nei su 
kokia kita lenkiszka organi
zacija nesidėti, neturėti susi
nėsimą bei susiriszimą, ale 
darbūtis visai skyrium ir rū
pintis isz visos pajiegos visus 
Penn‘a lenkus (o gal ir lietu
vius?] patraukti prie jos. 
Lenkiszki laikraszcziai nekaip 
apie ją atsiszaukia. Pamaty
sime, kaip iszlys isz maiszo.

Butų papiktinimu, jeigu 
kuris ir isz lietuvių norėtų 
prie tos lenkiszkos ligos pri
gulėti, nės lietuviai turi savo 
organizacijas, o jei kokios dar 
reikėtų, tai galima sutverti.

— Trys Suvienytą Valeli* 
ją g er adė j ai.

Per ketvirtą dieną Liepos 
daug žmonės sznekėjo apie 
Suvienytų Valstijų geradėjus, 
o ypacz buvo sznekama apie 
prezidentų gerumą. Viename 
susirinkime visi pripažino, 
apart vieno, kad geriausia 
prezidentas buvo Washingto- 
nas. Tas vienas atsistojęs pa
sakė: asz pripažįstu tris* ge
riausius prezidentus — Wa
shin gtoną, kuris Valstijas isz- 
liūsavo nū anglikų prispau
dimų, "Abrahamą Lincolną, 
kuris paliūsavo murinus [ne
grus], bet už jūs yra geresnis 
dabartinis prezidentas Grove- 
ras Clevelandas, nės jis paliū 
savo žmones pagaliaus ir nū 
darbo!..

Maskolijoje cholera vėl ėmė kad buvo pavedęs jo valdžiai 
po įvairias vietas siausti, kaip netik visą kėravonę ir rėdymą 
antai Petropilyje pereitą ne- 
dėlią 141 susirgo, o 52 mirė, 
Kronstadte buvo 41 susirgi
mas, 14 myrių. Rygoje taip 
gi ėmė sirgti.

—- Maskoliai su vokiecziais 
vėl ėmė smarkiai pyktis, ne
žiūrint ant padaryto“ link pre
kystės traktato. Vokieczių 
ciesorius buvo užkvietęs caro bud u isznaikinti visoje Mas-
vyriausį sūnų pas savę ant ru- kolijoje visus nemaskoliszkus 
deninių didelių manevrų ir 
szis buvo prižadėjęs nuvažiūti, 
bet dabar atsisakė, nės pa pa 
caras nepavelyja.

Led 
cuzai

p ra ii- 
ii užudy tą 

nkti liaują, 
kaip vėl atrado Paryžiuje ant 
ulyczios prilipįtą plakatą, ant 
kurio paraszyta, kad ir naujai 
iszrinktas prezidentas bus už- 
musztas. Pirm Carnoto nu
dūrimo buvo atrastas plakatas 
su paraszu „25 Birželio Pran
cūzija budės“.

— Kaip svetimtautiszki lai- 
kraszcziai raszo, tai buvo nu
tarta anarhistų per vieną ne- 

ir Italijos pirmąjį 
Crispį. Bet ant jų 
vienų tikt Carnotą 

Garuotą 
ministrą 

nelaimės, 
pasivedė

Liepos, 
kad ca-

— Petrapilyje, 8 
Galima pasidžiaugti, 
ras Aleksandra neantjūkų ėmė 
savo tarnus, katalikų krauge
rius, kražieczių skerdėjus, 
bausti nū mažiausio iki di
džiausio, pagaliaus patį poną 
Pobėdonoscevą nustūmė nū 
augsztybės trono ir į jo vietą 
pakėlė karalystės kontrolerių 
tūlą Filipovą. Pobėdonosce- 
vas buvo pagal urėdą vieszpa- 
tystės sekretorius, oberpro- 
kuroras Szvento Synado, ir 
sąnaris cariszkos rodos (cars- 
kij sovėt). Jis buvo caro ar- 
tymiausia ypata (asaba), taip 
sakyti deszinė jo ranka. Ca
ras taip jam buvo užsitikėjęsJ nimas buvo negalimas,

pravoslavijos su visa szimta- 
tūkstantine popija, bet ir 
sziaipjau svietiszkūse dalyk A- 
se turėjo tokią galybę, kad 
jį patys maskoliai vadino an
tru caru (drugoi car).
buvo dvigubos fanatikas kai
po maskolis ir kaipo pravos- 
lavnas, todėl su pasiutimu 
darbavosi, idant kokiu nors 

Jis

gaivalus ir visus nepratftffctftv- 
nūs tikėjimus, o padaryti vi
sus maskoliais pravoslavnais. 
Galima isz tos žinelės pasi
džiaugti, ba perkūnas numu- 
szė ir nū musų brolių sprando 
vieną velnią-smaką, kuris per 
kelis metus rijo jūs neatsi- 
krunkszdamas.

Matome, kad kražieczių ne
kaltas kraujas greitą atmoni- 
jimą ant nevidonų isz dangaus 
iszaukė.

3 Liepos Syrijoje, azijatiszko- 
je Turkijoje, pakilo tarp cirką- 
ziszkų gyventojų ir drusų bai
si kovą, kurioje į 4000 žmonių 
jau užmuszta, jau sužeista.

Vagiu gudrybe 
Maskoliioje.

I

Netoli nū kaimo Lonkisz- 
kių pasivijo keletas raitų vy- 

gų drabužiais, vežimą, ant ku
rio sėdėjo keli prekėjai. Per 
dėti n is apginklūtos gaujos pa
reikalavo prekėjų, kad szie 
pavelytų savę perkratyti, nės 
rubežinė muito vyriausybė 
praneszus, kad vienas isz jų 
turiąs pas savę falszyvų pinį- 
gų. Perkratę atrado pas vie
ną prekėją į 10,000 rub., ku- 
riūs pripažino už falszyvus. 
Todėl perdėti uis sargų paėmė 
pas savę tūs pinįgus ir lazda
vęs jam kvitą, pasakė, kad jis 
an try toj aus pribūtų į Kutno 
muitinį namą, kame galės at
gauti savo pinįgus, jeigu jie 
bus Inefalszyvi. Pasiprieszi- 

. nės
I
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raiteliai buvo visi gerai apsi- 
ginklavę, o ir prekėj as nieko 
pikto nemislijo. Bet koks 
buvo to prekėjo iszgastia, ka
da jis nuėjęs į Kutno muito 
namą dažinojo, kad ežia nieks 
nieko apie pinįgus nežino ir, 
kad tie raiteliai su parubeži- 
nių sargų drabužiais nekas 
kitas buvo, kaip vagiai.

Nh pilis ir iatrts 
M.

Tikimų atsitikimų apsakymas. 
p aras z ė Aleksandra Gužutis.

(Tąsa.) 
CZECZARAS.

Baigiantis penktam desėt- 
kui musų szimtmeczio, apy
gardoje Raseinių, Eržvilko ir 
Viduklės, tankiai užpuldavo 
plėszikai ant turtingų viensė- 
dijų, atimdavo pinįgus, bran
gesnius daigtus, ir patys kas 
žino kur pasislėpdavo. Visi 
jieszkojimai policijos buvo be 
įvykimo, nės piktadėjąi kaipj\ 
i u8ni pragaiszdavo, nepalik
dami paskui savę jokių pėd- 
sakių. Taip per dvejus me
tus iszplėszta buvo nemažai 
viensėdijų. ,

Apie vieną užpAlimą plė- 
szikų apsakysiu: — Žiemos 
naktyje, norįs neszvietė mėnA, 
bet aiszkios žvaigždelės siuntė 
žemei savo daimantinią szvie- 
są. Vežamos dviem gerais 
arkliais szlajos, greitai lėkda
mos per suszalusį sniegą, pikt- 
balsiais girždėjo. Tose szla- 
jose važevo vikius plėszikas 
Czeczaras su savo szeszikis 
draugais, ir tie piktadėjai sus
tojo viensėdijoje Paanžolis, 
kur gyveno gana turtingas 
ukinįkas Mockus. Vienas isz 
atvaževusių pasiliko prie szla- 
jų, o szeszi apginklAti szau- 
dyklėmis, pisztalietais ir kir
viais priėję prie rūmo ir len
gvai pasibeldę į langą, praszė 
parodyti kelio. Po valandos 
atsidarė durys, ir Czeczaras 
su savo bendrais įėjęs į prie- 

- *ngb pridėjo pisztalietą prie 

krutinės iszėjusio berniuko, ir 
liepė jam vesti prie gaspado- 
riaus. Pasilikus vienam plė- 
szikui priangyje, Czeczaras 
pats penktas įėjo į sekly ežią, 
kurioje Mockus su savo paezia 
miegojo. Czia uždegta buvo 
žvakė, ir plėszikų vadyris, su 
atlausztu pisztalietu, priėjęs 
prie mieganezio Mockaus su- 
szuko: dūk szen pinįgus!

Paszokęs isz miego Mockus, 
i pamatė apstojusius jį pikta- 
dėjus, kurie isztepti slidžiais 
iszrodė taip baisiais, kad jiems 
prisiveizėjus, negalėtumei ir 
velnio bijoti. TA tarpu Moc
kienė pradėjo klykti, o Cze
czaras smarkiai suriko: — Ty
lėk boba, tAjaus atszalsi!

Nelaiminga moteriszkė nu
tilo, Mockus gi visas iszbalęs, 
atsiliepė: — Ką jus vyrueziai 
norite nū musų?

— Girdėjai, kad liepiau ati
dėti pinįgus, sakė Czeczaras.

— Mes neturime pinįgų, 
verkdami isztarė abudu Moc- 
kai.

— Rasite, kad asz pasvilįsiu 
jums padus, kalbėjo Czeczaras.

Mockus matydamas, jogei 
neatsikratys plėszikų, priėjęs 
prie skrinės, iszėmė ryszelį si
dabrinių rublių, ir padavė aną 
Czeczarui.

Tas paskaitęs rublius suri
ko: ką tu czia niekus kaiszai! 
žinome, kad turi daug pinįgų, 
dūk szen visus.

— Neturime dauginus, ne
turime, vaitojo abudu Mockai.

— Vaikai! tai bobai pas vi • 
lįti padus, o su jos vyru, tu, 
Agotėle, apsieik savotiszkai, 
pasakė Czeczaras..

— TA j aus atnesziu sziaudų, 
isztarė iszeidamas vienas plė 
szikas, o antras iezėmęs isz po 
sermėgos didelį peilį, atsiliepė: 
Paguldykite jį, asz tAjaus tą 
ginezą iszromysiu. Kadapik
tadėjai pagriebę Mockų vertė 
ant žemės, tai Mockienė klyk
dama praszė, dovanoti vyrui 
sveikatą, o Mockus gi pavei
zėjęs į savo persekiotojus, pa- 
t^rnijo, kad tąrp jų yra dvi 

diktos mergos, nei truputėlį 
nemažesnės už vyrus, ir jogei 
viena isz jų rAsziasi apie jį 
su peiliu. Taip vereziami 
Mockai, atidavė plėszikams 
visus tris szimtus rublių, o 
baisioji Agota surinkusi gra
žiausias skepetas Mockienės ir 
ritinius drobės, iszgabeno į sa
vo szlajas.

ApsiliAbęs Czeczaras, pasa
kė: — Sudiev jums Mockai, 
gerai, kad greitai atdavėte pi
nįgus, ir neprivertėte manę 
jus kankįti.

— Sudiev, atsakė liūdnai 
gaspadorius, o Mockienė prita- 
tė: — Nelankykitės pas mus, 
nės žinote, kad neturime pinį- 
gU‘

— Per tris metus jūsų ne- 
užkabįsiu, atsakė jAkdamas 
Czeczaras, ir su savo bendrais 
iszėjęs ant kiemo, įsėdo į szla
jas, ir perkūnais nulėkė.

Gaspadoriai iszleidę baisius 
sveczius, džiaugės atlikę gyvi, 
o Mockienė visa drebanti, pri
siglaudus prie savo vyro, isz
tarė: — Tuezczia jų, tų pinį
gų, kad tik mes patys atliko
me gyvais, ir kad tie judosziai 
tavę, duszyte, nenuskriaudė.

Po kožno dapildyto per 
Czeczarą iszplėszimo, policija 
triūsė apie suradimą kaltinįkų, 
bet niekaip negalėjo užtikti 
gudrių piktadėjų. Tame po
licijos triūsime apie plėszikų 
sujieszkojimą, didžiausia da
lis darbavimo teko kliuezvai- 
ežiui Eržvilko parapijos Sa- 
kaszevycziai, apie kurį keletą 
žodžių pasakysiu: Tas kliucz- 
vaitis didei buvo vikiu poli
cijai! tu, o norįs sriaubė ariel
ką, kaip vargamistras ant me
tinių sukaktuvių už duszias, 
vienok mokėjo užAsti kur lai
kėsi neraszyti žmonės, valkio- 
tojai ir kuriumeniszki bėgti
nai, kuriAs visus vadino savo 
mužikais ir ėmė nA anų pa 
gal ves. Prie to Sakaszevy- 
czia labai nekentė vagių ir 
mandagiai anAs gaudė. Ne
laimingas buvo vagis, katras 
įpAlė į jo rankas, nės kliucz-

I

vaitis atėmęs nA susziApto vi
sus pinįgus, priszerdavo varg 
szą silkėmis ir uždarydavo 
szj Įtaraują, nedAdamas ne 
Imp vandens isztroszkusiam 
Kitą pakabįdavo ant vinies ui 
surisztų nykszczių, arba pa 
guldęs kniupsztį ant žemės 
pririszdavo koja prie sAlo, ii 
bizunu muszdavo per padus 
Tais tironiszkais kankinimaii 
smarkus kliuezvaitis, malonė 
jo iszspausti tikrą kaltinįki 
prisipažinimą, o tie be pasi 
gailėjimo varginami, tauziji 
buvusius ir nebuvusius daig 
tus. Tokiu tai bud u Sakf 
szevyczia viską iszkamantinl 
jęs, padarydavo su nelaiming 
kaltinįkų atsisveikinimą, h 
yra užtiesdavo nabagui sumii 
kytą paklodę, ir įversdav 
jam szimtą bizūnų, o po tx 
gi paskutinės czėsnies, nusiųi 
davo į žemiszką sūdą.

Toks smarkus ir nė žm< 
niszkas apsiėjimas yra labi 
blogu, nės netik nepataiso ni 
si kaitusių, bet dar iszszauki 
ginezą ir užkietėjimą b log At 
darbAse. Visados kaltinįk 
atsižada nA iszspaustų prisipi 
žinimų, o netekimas darbav 
mo apie sugrąžinimą nusika 
tusių ant gero kelio, p rage 
szina ant visados tAs žinom 
kurie galėtų būti naudinga 
draugijai. Norįs visi kalt 
nįkų kankinimai smarkiai y 
įstatymų užgįti, bet kitą kar 
nA kliuezvaiezio lyg aprauti 
ko, kožnas isz urėdinįkų n 
dabojo įstatymų, o papAlusi 
į jų valdžia kaltAsiAs ir nekt 
tAsius žmones, dovijo ka 
velniai varles.

Iszauszus pavasariui, auti 
po sniegai Lietuvos daubų, 
ledai jos upių, tarp kur 
srauni Szaltona, paėmusi 
savimi sesutę Bebirvą, link 
mai uždama, turtinga vanc 
niu kelevo į mares. Antkra 
tyje Szaltonos yra nedide 
karaliszkas kaimas Zukaiczii 
togi kaimo deszimtinįkaa, i 
ėjęs prie kliuezvaiezio Sak 
azevycziaus kalbėjo; Ar git
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pon, ant tvarto mano kaimyno, 
Dnmbliauskio, slapstosi neži
nomi du žmonės, apginklūti 
dvivamzdėmis szaiidyklėmis, 
o Dumbliauskytės szeria tils 
atėjūnus lasziniais ir girdo 
arielka, tik ponas lankykis 
pas mus, o bus ten koszelienos.

Iszklausęs tos kalbos Luką- 
sziavyczia, pripylė molinį pa
dėlį arielkos, ir padedamas 
deuimtinįkui, isztarė: — Gerk 
brolau kausią.

Deezimtinįkas be atsikvėpi
mo ha m auk ė tą nemažą saiką, 
o kliuczvaitis pasakė: — Dė
kui Jonai už praneszimą, szią- 
dien asz su žmonėmis pribusiu 
ir sacziūpsiu t As paukszczius. 
Tamsta dabar eik namo, o 
kaip tik pamatysi mus, tftjaus 
atbėgk su vyrais.

Gerai pon atsakė deszimti- 
n įkas ir pasikloniojęs greitai 
iazėjo.

Neatstojancziu draugu 
kliuczvaiczio buvo gaspado- 
rius kaimo Užakmenio But- 
kna, kurį paszaukęs Lukoszia- 
vyesia atsiliepė: Antanai tū- 
jaus eisiva į Žukaiczius ten 
pas' Dumbliauskį laikosi du 
valkatos, gal būti ir plėszikai, 
reikia mums an As paimti. Už- 
provyk dvi szaudykles gran- 
kulkėmis, ir pavaryk dvide- 
szimtį vyrų.

— Tūjau, isztarė Butkus, 
ir iszgėręs su Lukosziavycza 
paprastą kauszą, greitai viską 
sutaisė. Neiszėjo dvi adynos, 
o kliuczvaitis su Butkum ir 
vyrais apsiautė tvartą Dum- 
bliauskio. Pajutę tą slapu
kai, nuszoko nd tvarto ir lai
kydami rankose dvivamzdes 
szaudykles, pradėjo bėgti, o 
norįs vijantiejie žmonės, lai
dydami strampais ir akmeni
mis szaukė: — Laikykite vy
rai, laikykite! vienok nei vie
nas nedrįso arti prieiti, nės 
bėgimai mierūdami szaudyk- 
lėmiš, be paliovos szaukė: — 
Nelįskite, užmusziva! Kada 
taip grūmodami du nepažįsta- 
miejie žmonės prisiartino prie 
girios, tada Lukosziavycspą at

siliepė! ar mes tūs vilkus jau 
paleisime? Antanai szauk 
judosziams į kojas, asz tą szu- 
vĮ priimu ant savęs.

Butkus nieko nelaukdamas 
szovė, o vienas isz bėganczių, 
iszvirto ant žemės, antras gi 
suspėjo Į girią {sprąsti. Gu
lintį su paszautomis kojomis, 
vyrai tūjaus užgulė ir paėmė. 
Ant užklausymo kliuczvaiczioj 
sugautas be jokios priespau
dos iszpažino, kad vadinas 
Ambatas, o isztrukęs jo drau
gas yra Czeczaras, plėszikų va- 
dyris, toliaus, jogei jie drauge 
su trimis Durabliauskiais ir 
dviem Dumbliauskytėm,Agota 
ir Barbora, Czeczar© ir Am- 
bato mylimomis, per keletą 
metų visur važinėjo plėszdami.

Kliuczvaitis tūjaus sudėjo į 
panczius ir paėmė po sargyba 
du Dumbliauskius, ir dvi jų 
seseris, o vienas brolis Dumb- 
liauskių isztruko, ir ant ryto
jaus rastas buvo sėdincžiii rū
syje, akys jo iszszokusio^ o 
liežuvis iszvarytas isz burnos, 
nelaimingas priėmęs midus 
nustojo gyvybės.

Po nekurio laiko Czeczaras 
buvo suimtas, ir po padaryto 
iszjieszkojimo, plėszikai nu
sūdyti pagal smarkius kariu- 
meniszkus įstatymus. Cze
czaras, Ambatas ir du broliai 
Dnmbliauskiai, varymui per 
eilę plakanczių kareivių. Cze- 
czarui prilikta buvo 6,000 
kirczių, be pagelbos gydyto 
jaus, o trims jo draugams po 
2,500, prie pagelbos daktaro; 
Agotai gi ir Barborai Dumb
liauskytėm po 45 kircziai 
„plietnių** bizūnų, buvo bu
delio atskaityta. Po atliktos 
koronės prilikta iszsiųsti visus 
į Si beriją.

Prisiartinus . dienai iszpil• 
dymo baisios isztarmės, į mies
telį Eržvilką atėjo 1000 ka
reivių, atvažiavo gydytojas, 
urėdinįkai policijos ir budelis, 
atvežė keletą vežimų karkli
nių vyczių, ir suvarė daugybę 
aplinkinių žmonių.

Pirmi aus įvestas buvo įbąi- 

šią eilę nūgas vadyris plėszi
kų Czeczaras. Atsiliepus bal 
sams barabano ir szvtlpynės, 
pradėjo nelaimingas per eilę 
eiti, o kareiviai isz abieju pu
sių smarkiai jį plakė. Plaka
mas skaudžiai szaukdamas per 
eilę 1000 kareivių gana tvir
tai perėjo. Baisiai buvo su
kapotas ir kraujas cziurkszle 
Varvėjo^ o dar prigulėjo atbūti 
penkis tokius skaudulingus 
keliavimus. Antrą kartą pe
rėjus per eilę, nebuvo jau ska
ros užpakalyje ir szonų, viena 
žaizda raudonavo, o Czeczaras 
baisiai vaitodamas, i negalėjo 
be pagelbos eiti, dėlto . karei
viai suriszę jam rankas į pry- 
szakį, ir užkiszę už anų szau- 
dyklę, treczią kartą vilko jį 
per eilę, balsas barabano ir 
cypantysis grajus szvil pynės, 
rodės szėtoniszkais jūkais, ty- 
cziojancziais isz žmogaus kan
džios.

Ketvirtą kartą jau negalėjo 
C^czaras eiti ir silpnai vaito
jo, tada pririsztas buvo ant 
dviraczių ir vežtas per eilę, 
ketvirtą, penktą ir szesztą sy 
kį. Nutilo nelaimingas, kir
cziai nudaužė kūną, o tarp 
nūgų kaulų, galėjai matyti vi
durius.

Szirdis alpo, oisz akių trisz- 
ko aszaros, veizint į tą baisią 
regyklę. Czeczaras noris per 
žengtojas, nenustojo būti žmo
gumi, ir jeigu negalima buvo 
toliaus jį kęsti draugijoje, tai 
daug žmoniszkiau butų, kad 
be tironiszko žudymo, atimtų 
jam gyvybą pakorimu arba 
trutu, kuris akies mirksnyje 
kai tin į ką nu marį tų. Pasibai
gus smarkiam plakimui, ne
laimingas Czeczaras atrisztas 
nū dviraczių, pasirodė dar gy
vu ir papraszė vandens, o kaip 
tik ano atsigėrė, tai milasžir- 
dingesnė už žmones smertis 
tūjaus priėmė jį į savo prie
globstį.

Toliau atėmė ir isztrivojo 
pritiktą koronę Ambatas, du 
Dnmbliauskiai ir dvi jų sesers, 
o kliuczvaįtįs Lukąszevyczua 

buvo apdovanotas, nū vyriau
sybės dideliu auksiniu meda
liu, ir nū general-gubernato- 
riaus dviem szimtais rublių.

(Dar neviskas).- - - - ■ —i - - - - ., 
Isz ifcWi ilm Amtt

— Plymouth, Pa. 4 Liepos. 
Ketvirta -dieną Liepos buvo 
ypatiszkai iszkihninga netikt 
Plymouth*© lietuviams, bet ir 
kitų aplinkinių miestų/ ’kaip 
antai Wilkes-Barre®, Mil u ties 
ir kitų: toje dienoje, szven- 
ūžiamoje visų amerikonų su 
didele iszeiga, godotinas kun. 
M. Szedvydis laikė ply mouth 
iszkėje lietuviszkoje bažny- 
ežioje primicijas bei pirmas 
iszkilmingas szv. miszias. 
Miszios prasidėjo ant 10-tos, 
ant kurių pribuvo,| apart dau-’ 
gybės sziaipjau žmonių, se-. 
kanezios lietuviszl^oe draugys
tės in corpore: isz Plymouth© 
szv. Kazimiero, szv. Jūzapo ir 
D. L. K. Vytauto; isz Miluties 
szv. Petro ir Povylo, isz Wil- 
kes-Barres szv. Traicės ir L. 
Sūnų. Lietuviszki kunįgai ir 
klierikai ėmė dalyvumą toje 
iszkilmėje kone .visų Suvieny
tų Valstijų lietu viszkip para
pijų, beje: gūd. k., vietinis 
prabaszczius, A. Burba, gūd. 
k. M. Pėža, Scrantono pra
baszczius, gūd. k. P. Abro
maitis, Shenandoah,o prabasz
czius, gūd. k. J., KaUlakiSj 
P h i I adei p h i jos prabaszczi us,-.
gūd. k. J. Lietuviukas, Balti-< 
morės prabaszczius, gūd. k. J. 
Žilinskas, Mt. Carmelio ir 
Shemokyno prabaszczius, gūd. 
k. J. Sutkaitis, Pittsburgh© 
prabaszczius, gūd. k. A. Szim-* 
kevyczia, Du Boiso prabasz
czius, gūd. k. S. Pautienius, 
Mahanoy City prabaszczius, 
gūd. k. J. Zlotarzynskas, Pitt
ston© prabaszczius, gūd. k. J. 
Maszotas, Freelando ir Hazle
ton© prabaszczius ir Ply- 
mouth*© airių bažnyczios gūd. 
k. P. Winthers. kaipgi isz 
Baltimorės buvo subdijakonas 
B, žindžius įr slavokiszkas 
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klierikas Stas. Isz Phila- 
del phi jos buvo klierikai V. 
Matulaitis ir A. Milukas. 
Prie miszių tarnavo: g. k. P. 
Abromaitis už archidijakoną, 
g. k. J. Žilinskas už dijakoną, 
subdijakonu buvo subd. B. 
Žindžius, ceremonijusu g. k. 
J. Kaulakis; akolitomis buvo 
V. Matulaitis ir A. Milukas. 
Pamokslą pasakė g. k. A. 
Burba. Po miszių g. k. M. 
Szedjvydis suspaudė visiems 
bažnyczioje esantiems galvas. 
Fotam sVecziams susirinkus į 
kleboniją, atėjo Plymoutho 
giesminįkų koras ir pasveiki
no solemnizantą szią dainelę 
uždainūdami:

M e* Lietuvaicziai Ir Lietuvaitė*, 
Czionai^uerinkę, lenkiam galvaitea

J urna, kunigėliai!
Lai Dlev'a Jums suteik darbut* kantrybę 
O au Lietuvos prleazaie narsybę, 

Mus kunigėliai!
Nzirdya mųa linksmos siaudžia balseliai: 
Sveikinkim visi jaun-kun|gėl|:

Miki| 8zedvyd|!
Iždų nukrauki, žmonių neskriausk!;
I’eik lenkbernystę, gink lietuvystę, 

Gaivink tautystę!
Dievų mylėki, laimę regėki!
Garbink imtuvų, prikelk kas žuvo 

Musų Tėvynei! p

Paskui dar pddainavo kele
tą dainų, isz ko Svecziai džiau
gėsi ir pagyrė įjiesminįkus, o 
k. Szedvydis szirdingai jiems 
padėkavojo už tą , malonę. 
Brangus svecziai, linksmai pa- 
siboviję ir szirdingai pasiszne- 
kucziavę apie įvairius dalykus, 
iszskrajojo kiekvienas į savo 
szalį, džiaugdamas, kad pasi
didino skaitlius kovoj anczių 
už tikėjimą ir lietuvystę. G. 
k. M. Szedvydis bus Wilkes- 
Barres prabaszczium. Jo da
bartinis adresas szis: Re v. M. 
Szedvydis,Box 1053 Plymouth, 
Pa.

— Plymouth, Pa., 8 d. Lie 
pos v. M. Volonczausko skait. 
draugystė laikė metinį susi
rinkimą ant kurio tapo vy
riausybė iszrinkta ir įmokėta 
mėnesinės $6,50.

Paskui buvo sznekėta kas 
link komiteto kražieczių rei- 
kalflse ir tapo perstatyti ant 
kandidatii szie godotini tau- 
tiecziai: isz Plymoutho k. A. 
Burba, k. M. Szedvydis > ir J. 
petraitisj is# Sbenhndoaho k.

P. Abromaitis ir A. Milukas,., 
isz Scrantono k. M. Pėža, isz 
Waterburio k. J. Žėbris, isz 
Chicagos k. M. Krauczunas, 
A. Olszevskis „Lietuvos“ isz- 
dūtojas, isz Mt. Carmelio k. J. 
Žilinskas, isz Philadėlphijos 
k. J. Kaulakis ir A.J. Antskai- 
tis," isz Elizabet V. Ambroze- 
vyczius.

Draugystė užpraszo kitų 
draugysczių szitūs ant komite
to iszrįnktus kandidatus pat
virtinti arba kitus isz savo pu
sės perstatyti.

— Lietuviszkas daktaras p. 
J. Stupnickis perbuvo beveik 
visą pereitą nedėlią Philadelp- 
hi joje, kame tapo pripažintas 
pirmos kliasos daktaru J^nh- 
sylvanijoje. Dabartės pargrį
žo į Plymouth‘ą Pa., ir užsi- 
ėminės žmonių gydymais kaip 
yra paraszyta apgarsinime.

— Gtid. k. A. Burba perei
tą nedėlią skaitė isz ambonijos 
tų lietuvių vardus, kuri^TPly
mouth^ gyvendami neatliko 
velykinės spaviednės ' arba 
kvitelių nesugrąžino.

— Parapija laikė mėnesinį 
susirinkimą, ant kurio nutarė 
padaryti 23 szio mėnesio didei 
puikų parapijinį balių arba 
geriauą sakant ekskursiją į 
Hanover Park tarpe Wilkes- 
Barres ir Nanticoko, Pa.

Taipgi nutarė, kad visi lie- 
tuviszki biznieriai toje dienoje 
uždarytų savo krautuves ir sa- 
liunus po bausme $5.

— Kingston Pa. 2 Liepos. 
Lietuviszki szauliai (striel- 
ežiai) isz Plymoutho, Kings- 
tono, Pittstbno ir dar isz kitur 
szaudė karvelius. Ant tos 
zobovos buvo $25 paskirta. 
Isz jų $5 užmokėta už karve
lius, $20 padalyta į tris iszlo- 
szimus: $10, 6 ir 4. Geriau
siai szaudė A. Maslauckas isz 
Plymoutho, todėl ir laimėjo 
pirmą iszloszimą. Paskui jo 
buvo M. Grablikas isz Pitts. 
Paskutinįę&aszloązimą laimėjo 
S. Pauksztis isz King, ir M. 
Klimas isz Pitt.

T, ... -------------------------------------------------------------------------------------  ■

— Baltirnortje 25 Birželio 
lietuviszkoje bažnyczioje buvo 
iszkihninga dievmaldystė ke
turių deszimtų adynų, ant ku
rios buvo keletas kunįgų ir 
klierikų. Pamokius sakė gūd. 
k. J. Žebris.

— Scranton Pa. 6 Liepos. 
Sziose dienose godotinas kun. 
M. Pėža tapo vietiniu vysku
pu paskirtas Scrantono lietu- 
viszkos parapijos prabasz
czium. Tokiu bud u Scran- 
ton‘o lietuviai susilaukė dva- 
eiszką ir tautiszką vadovą, ku 
ris jūs surinks į vieną krūvelę 
ir, sutvirtinęs ir sudrutinęs 
dvasiszkai ir tautiszkai, pas
tatys tarp pirmiausiujų Ame
rikos lietuvių.

Scrantone yra mažiausiai į 
200 szeimynų, tadgi bus dide
lė parapija, kuriai nebus sun
ku į trumpą laiką pastatyti 
atsakanezią bažnyczią ir kitus 
reikalingus parapijai triobė- 
sius, u

Linkiame gūdotinam kun. 
M. Pėžai gražios kloties ant 
tos dėl jo naujos lietuviszkos 
dirvos. 1

t— Scrantone, Pa. 8 Lie
pos g. k. M. Pėža kaipo vieti
nis prabaszczius atprovinėjo 
dievmaldystę dūtame vysku
po skiepe. Lietuvių taip 
daug buvo susirinkę, kad sta
ti negalėjo sutilpti į dievinai - 
dystės namą.

Isz to galima suprasti irgi 
kad nėra vietiniai lietuviai at- 
szalę tikėjime ir, kad stropiai 
griebsis prie statymo bažny- 
ežios, nesigailėdami paszvęsti 
cento.

8 d. Liepos Wilkes Barre 
szv. Traicės lietuviszkoje baž
nyczioje laikė kun. M. Szed
vydis antras primicijas; už di
jakoną jam tarnavo dalmati
kose subdijakonas B. Žin
džius, už subdijakoną V. Ma
tulaitis, o ceremonijusą buvo 
Antanas Milukas. Po szv. 
Miszių V. Matulaitis pasakė 
j parapiionus gražų parųokslą, 

o po jo kun. Szedvydis sutei
kė žmonėms susirinkusiems 
palaiminimą spaudįdamas gal
vas. Kaip buvo matyti, tai 
žmonės buvo linksmi ir džiau
gėsi, jog pirmą sykį susilaukė 
savo lietuviszkoje bažnytėlėje 
tokios iszkilmingos dievmal- 
dystės.

— Nanticoke, Pa. 6 Liepos. 
Mažu niekas ir negirdėjo apie 
musų naują parapiją szventos 
Traicės. Nanticoko lenkai, 
negalėdami savo kleboną 
(įiramlevyczią iszvaryti, norint 
gana darbavos apie tai, pasi
rengė sutverti kitą po minėtu 
vardu parapiją, kurios bažny
czią užraszys ne ant kųnįgo 
vardo, bet ant parapijos. 
Lenkai tos parapijos bėginė1- 
ja, kad ir lietuviai prie jos dė
tųsi ir dūtų pinįgus ant baž- 
nyczios st&tymo. Tokiu ba
du musų apygardos lenkai no
ri nū czionykszczių lietuvių 
lupti jau treczią kailį, nės lietu
viai padėjo len kainas sutverti 
ir pastatyti bažnyczią Nanti
coke ir Glen Lyone, o dabar 
traukia, kad treczią padėtų 
pastatyti ir prižada laikyti lie- 
tuviszką kunįgą, kuris žinia ir 
lenkiszkai mokėtų. Bet tam 
negalima tikėti, nės taip buvo 
žadėta ir Glen Lyone, kada 
statėme bažnyczią, bet pasta- 
ežius bažnyczią, pribuvo len- 
kiszkaskunįgas, kuris nei evan
gelijos lietuviszkai negali per
skaityti. Žinoma, tas visas 
yra daromas ant kerszto kun. 
Gramlevycziąi. Argi nebūtų 
buvę szimtą kartų geriau, jei
gu mes visos apygardos lietu
viai butu me sutvėrę grynai 
lietuviszką parapiją ir pasis
tatė bažnyczią už tūs savo 
kruvihus dolerius, kuriūs len
kams atidavėme?! Ant galo 
ar gi ir dabar nebūtų dailu ir 
malonu, jeigu mes visi broliai 
lietuviai susitarę pasistatytu- 
me savo bažnyczią, kurioje 
kas szventą dieną girdetume 
Dievo žodį savo szventoje pri
gimtoje lietuviszkoje kalbo-
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jei! Ar gi negražiau ir sal 
džiau ant szirdies butų, lęad 
mes kaip kitų miestų lietuviai, 
turėtume savo bažnyczią, ku- 
nįgą o ir mokslainų, kame 
t»uaU vaikucziai galėtų ap 
siszviesti ir įgauti lietuviszką 
dvasią? Juk jeigu visi susi
dėtu me, padarytume nema
žesnę parapiją, kaip kada ki 
tftse miestAse. Galėtume ap
rinkti dėl statymo bažnyczios, 
kur butų visiems netoli, kaip 
antai Wanamėje arba Aldo
noje. Jeigu mes taip nepa
darysime, prapulsime, palikda
mi iszgamomis naujalenkiaiė, 
nės ir dabar daug isz musų 
nemokėdami lenkiszkai grab- 
žaboja ir gėdžias savo kalbos. 
Tai paburti n a ir szis patėmi- 
jimas: nauja parapija turėjo 
4 d. Liepos piknįką, ant ku
rio ir asz buvau nuėjęs. Ma- 
cziau daugybę lietuvių, bet 
ant. nusistebėjimo neiszgir- 
dau nei žodžio lietuviszkai — 
vis lenkiszkai. Skurdu man 
buvo nors ir gražus piknįkas 
ir su suspausta szirdžia par
grįžau namon.

Naiūicokės Lietuvis.

— Waterbury Conn. Baž
nytiniai reikalai Waterburio 
lietuvių per pirmus tris mėne
siui po atvaževimui kunįgo 
pa mažėti vis eina pirmyn. 
Miszios yra laikomos namAse, 
kur pirma buvo sztoras, daug 
bažnytinių daigtų jau likos 
apmokėti. Waterburio lietu
viai turi pirkę viską, kas rei
kalinga prie altoriaus ir pen
kis arnotus visų penkių vars- 
vų, naminiai daigtai dėl lęunį- 
go taiposgi yra nupirkti ir 
baigiame mokėti, kasoje pinį
gų su pirma surinktais yra 
1,245 dolerių; lietuvnįkai kas 
reikalinga ir teisinga rodžiai 
d Ada. Užsitraukė dalykai 
su pirkimu pliaciaus dėl baž- 
nyczios,nės ir pinįgų per mažai, 
ir labai balsai parapijonų yra 
paskirstyti: vieni norėtų vie
nos vietos, kiti kitos, o ir ku* 
nįgui reikia visų įsiklausyti 

ir prie to turi žiūrėti ir ant 
vyskupo, kurs patsai lietu
viams rodavojo vietą. Ant 
dovanotų lotų, kurie biskį už 
miesto, daugumas lietuvii| ne
nori eiti. Kiti net kalbina 
kunįgą, kodėl taip ilgai nesi
rūpina apie vietą, kuris ge
naus viską iszmanydamas, 
lęaip daugelis parapijonų, ty
loms nukenczia, o daro tiktai 
tiek, kiek galima. Waterbu
ry j e yra 80 lietuviszkų szei- 
mynų ir 570 asabų, o Union 
City 32 szeiiriynos ir 70 asabų, 
todėl artymesniame padėjime 
nū parapijos yra 110 szeimy- 
nų ir 640 lietuvių. Dabar 
darbai Waterburyje eina ge
rai, pagalinus tisi biski anksz- 
cziaus atvažiavę dirba, kurie 
szvieži atvažiAja po kelių die
nų ir tie gauna.darbus.

Waterburyje yra apie 20 
lietuvių protestonų. Partne
riai Konnektikuto lietuviai 
dabar jau pardAda sviestą ir 
daržoves. Bėda, kad prie far- 
mų musiszkiai tepradėjo 
griebtiesi nA praeitų metų, 
ptadžia sunki, bet metai kiti, 
Konnektikuto lietuviszki gas- 
padoriai bus tikrais ponais. 
Kasžin kaip Arkanso f armė
nams, o pas mus beabejonės 
visi gerai vercziasi. Jei tiktai 
turėczįau pinįgų, tiktai tarp 
Konnektikuto lietuvių apsi- 
gyvenanczian/

Vienas.

— Chicago Ill. Keletas 
lietuvių turėdami laiko, nusi
dirbo tinklą ir, iszėję už mies 
tų, ėmė žuvauti. Ką pamatęs 
tūlas farmerys praneszė poli
cijai. Policija suaresztavojo 
žuvinįkųs ir atidavė į sūdą. 
Kada sūdąs užklausė jAs, kam 
jie žuvavo su tinklais, žinoda
mi, kad tai yra užginta visose 
Suvienytose Valstijose, szie 
atsakė, kad jie neseniai atva* 
ževę isz Lietuvos ir apie tai 
gerai nežinoję, antrą, jie gir
dėję, kad Clevelandas tankiai 
su tinklais gaudąs žuvis, tai 
jįe misliję, kad ir iieiųs vąjįą, 

Teisdariai nusijAkę ir pamatę, 
kad jie yra dar szviežikai 
(grinoriai) nubaudė jAs tAmi, 
kad konfeskavojo jų tikins ir 
sugautą £uVį. . Titulas kas^- 
tavo į $14. Kitaip butų ma 
žiaisiai riusztropavoti ant $200.

Biedni tautiecziai paiuirszo, 
kad jie ne prezidentai...'

[Prisiųsta.]
Laimingas farmeris.
Pas mus vieszpatauja parteklis ir 

pasikakinimas; kaip girdžiame, tai 
už 100, 500 1000 mylių nu ežia žmo
nės tapo įvairiomis nelaimėmis už
pulti, kaip antai, bedarbė, streikais, 
palviniais ir t. t. W. Wisconsin*© 
panaszių nelaimių neturime. Mies
tine ir pabrikftse musų apylinkės 
reikalai eina labai gerai ur niekur 
nematysi tuszczio namo bei kromo. 
Taippat czionykszoziai farmeriai 
randasi gerame padėjime. Vaiksz* 
cziodamas |>er visą dieną po musų 
kolioniją retai kame galima rasti 
tuszczią namą,'visi yra užimti Ir 
nieks nenori dilti ant nusamdymo.

Ypacz paskutiniame laike yra alsi*- 
kiai matoma, kad ežia fermeriams 
gerai. Keletas agentų isz didelių 
miestų siutinėjo po visą apygardą 
ofortus ant iszmanymo ant fermų Į- 
vairių miestiszkų savasezių dauge
lyje didelių miestų, kitais žodžiais — 
jie norėjo gauti fermas už savo mieš
ti sz k as locnastis. Bet neatrado nei 
vieno fermerio, kuris butų savė fer
mą mainės ant miestavų loonasczių. 
Czia fermas perkasi už pinįgų s, nors 
ir nereikia iszsyk visų užmokėti. 
Tūli sako, kad. darbas ant fermų yra 
vodingas sveikatai, bet mes tam esa
me prieszingi. Užpraszome visus 
tautieczius at važi ii t i ant fermų, bet 
ne su tuszcziais kiszeųiais. Geriau
sios vietos yra Hofa Park, Pulaski 
Krakow ir Sobieski. Turime czia 
visokias vigadas. Rodos, kad ne
daug yra Amerikoje panaszių vietų. 
Turime czia gerus gruntus, medžius, 
vandenį, orą, geležinkelius ir ftgtus 
netoli ir muiges ant visko. Jeigu 
kartais turime imti tavorą ant kre
dito, mums noringai paskolys, ba ži
no, kad atidusime. Tokią nAiponę 
turi apie inus turtingi amerikonai, 
vokiecziai ir žuvėdai, turintiejie 
czia fartnas ir džiaugias, kad czia 
apsigyveno. Vienas isz czionyksz- 
czių bankierių pasakė: ,,Paliokai, tai 
geriausi žmonės kas link skolos isz- 
mokėjimo ir farmų pageriu i ipo, to
dėl noringai skolinu jiems pinįgus“. 
Kitaip buvo, fcąda lenkai pradėjo į

czia plaukti; tada kiekvienaą.bijo- 
jos.- Dabar kas metas daugiau at
vyksta ir -joki lenkiszka kolioniją 
nei puse tiek nepasikelip, kaip kad 
szita. Nors'kartais iszvažifija kuris 
isz dzia neužganėdintas,‘tai mes isz to 
nieko neturime, nės žinome gaila ge
rai, kad nepoilgam sugrįž. Iki sziol 
nieks nenustojo savo farmos. Su
prantama, kad p. Hof niekam isz sa
vo kostumierių farmos neatėmė. 
Keturios tos kolionijos daro iszties 
tikt vieną kolioniją. Tose keturiose 
vietose yra gana dėl szimtų mus 
vienžemių apdirbamo ir neapdirba
mo grunto. Kiekvienas gėli czia 
rasti gruntą, kokis jam patinka. 
Gruntas nėra nei kalnfttaą,» nei ak- 
me mitas, visas gali būti apdirbamas, 
Sobieski ir Krakow yra naujausios 
dvi vietos. Krako\voje gruntas yra 
sunkus ir turi savyje daug margalo. 
Sobieski) gruntas yra smiltutas, bet 
tolesnė žemės kartą yra molina ir 
gruntas yra vaisingas^ Sobieki yra 
areziausia stacija Ir kasdien keletas 
pasažierskų trukių Chicagos, MII* 
waukeo ir St. Paul geležinkelio pe
reini. Isz Sobieskio | Pulaskį bei 
Krakową reikia joti arkliais ml 1 iki 
2adynų. M z

Mes visi Įgijome farinas ml p. įlo
ta. Jis turi dar kelis užimtus gerų 
farmų ir kiekvienom pranesz aiszkiai 
apie farmas, kurio pas jį huraszys. 
Willijam Gruch --Krakow, Jilzef Li- 
berski - Sobieski, I.eon Gabriszek -— 
Pulaski, Teofil Krygier —: Hofa 
Park.- - - - - M ii Ii i

Balius ir Lanas!
£oszimas (iszgrajimas) auk

sinio laikrodėlio (dziegorėlio) 
ir didelis balius bus utarnįke, 
14 dieną Rugpjuczio m. 1894 
m. ant salės Stumps N 123 
South str. ant naudo* lietu- 
viszkos parapijos Wilkes-Bar
re4 j e, Pa. I | i

Grajis lietuviszki muzikan
tai puikius szokius. Yra visi 
maloniai užpraszomi;

Tikietas 50 c.
P. S. Loterija auksinio 

laikrodėlio bus traukiama 14 
Rugpj uezio ant salės Stumps 
ant naudos lietuviszkos para
pijos. Tą laikrodėlį paauka
vo Povylas Zilukas.

Tikietas 25 c.
Renka ant laikrodėlio Marė 

Džidolįkįepė ir Mary Mack,
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai. ..

PABA8ZTTA 8IIAW0 DAUKANTO BUVUSIOJO VILWIAUS 
UNIVEB8ITET0 PHIL080PHIJ08 SAGI8TBO.

. (Tw)- n
Taip bekariaujant Lietuviams ir Žemaicziams su Lenkais 

ir Vengrais, didis mistras kryžeivių, sukėlęs stiprią kariauną, 
traukė į Žemaiezius ir tenai pavietes Varnių arba Medininkų, 
Eirogalo, Ariskės, Raseinių, Gesavo ir Pastoju per 8 dienas 
kardu ir ugnia dergė, nū tenai bloszkėsi ant Kauno, vildamo 
si į naujai pastrunytą pilę varu įsilaužsiąs, bet tenai baisiai 
sudirdintas nū kantrios įgulės nustekinęs daugybę savo ka
reivių voš pats su likusiais beparkumpė į Parusnį, nieko ne-
peszęs.

z Tūjau antru atvėju urėdas Sami jos, su kamendotais In- 
. sterburgo, Gerdavės ir Tepėjos susinėręs, gulo vėl į Žemai- 

ežius, kurių parubežius senu įpratimu nudergė. Tūm paežiu 
laiku Įeita sryczįa Baigas ka^bndotas įsigrūdęs į kalną, ketė
jo į piles Kam i minką, Bielieą varu įsilaužti, bet negalėdama 
kantrių įgulių nuveikti, apygardas baisiai baisesniai nuterio- 
jo ir su gausiu grobiu į Parusnį pagrįžo.

Bet Keistutis, didis Lietuvos kuningaiksztis, atmonyjo 
jiems tūjaus tas nelaimas: kaipogi nubaigęs karę su Lenkais 

. ir Vengrais, tą patį metą su kuningaikszeziu Olgerdu ir Sver- 
dikiu arba Sverdegailiu sukėlė stiprią kariauną ir gulo į Pa
rusnį trimis žaromis. Visupirmu nubloszkęs kryžeivių ru- 
bežiaus sargus, įsigrūdo į Nadraujų krasztą. Nū tenai ku- 
ningaiksztis Sverdegailius metėsi su savo virtyne ant luster- 
burgo pilės, į kurią vėtra įsilaužęs, žeme apriausė ir neapraszo- 
mą grobį žirgų, bandės ir kitų gėrybių sugriejo ir tūkstantį 
paežių gyventojų pilės y rose palaidojo. Tūm tarpu Olger- 
das, nutraukęs į Narkitus ir Paplaukį arba Taplaukį, visą 
Krytį į akmenį ir vandenį apvertė. Su trecziaja kariauna 
pats Keistutis apie Velavą vertė į peleną kaimus ir bažny- 
ežias, varydamas bandas krikszczionių i vergus, pilę T^plaųkį 
sugruzdi no; grįždamas jau namon, a py gardas dar Šalau jų 
baisiai baisesniai nudegino; lygia dalia pilę Georgenburg su
ardė. Kuningaijkaztis Sviderkis su savo grobiu įsikėlė į pa
vietę pilės Tamau, kurios papilius nudeginęs ir savo grobį 
padidinęs, grįžo namon apygardomis pilės Falkenau, taippat 
ugnia ir kardu sav kelią ženklindamas ir užtaszkūtus kelius 
ardydamas, norėjo susinerti su kitais Lietuvių .karvedžiais. 
Taip belėbaujant Lietuviams, kryžeiviai, sutraukę stiprią ka
riauną, ėmė vyti begrįžtanezius Lietuvius, vildamiesi it vei
kiai nuveiksią nuslogintus grobiu ir nuvargusius kelionėje, 
kuriūs panokę netoli nū Falkenau antpūlė ir į kruviną mu- 
szą isztiko, kurioje pergalėti lyg paskūjo galą gavo, taip jog 
nei vieno nebliko, kursai but galėjęs tą nelaimą didfiui mis- 
trui praneszti, dariu brostvis, Lietuvių abaze kalėdalnas, ra- 
szė jiems tais žodžiais: ,,mes esame visi iszmuszti, turėk tai 
už tiesą, asz raszau verkdamas, kaipo kalinys neprietelių aba
ze, mano tarnai visukantriejie krito karėje, kiti dejūja su ma
nimi maneliūse netikėlių vysdami, palaiminti kritusiejie; gai- 
liūsi asz toje dienoje gyvu palikęs1’. Lietuviai ir Žemaicziai 

; -dar padidinę savo grobį pelnu ir ginklu kritusiųjų Vokieczių 

laimingai namon pagrįžo. Seniai bebuvo Lietuviai ir Žemai
cziai taip’baisiai kryžeivių krasztą nudergę, kaip sziūmi žygiu, 
kurie, tukstanezius svieto sudeginę, tukstanezius imtinių isz- 
varę į vergus, paliko vienas plėnis, vėjų vejojamas rustūse 
tyrūse.

Vos buvo tris nedėlios sukakusios, kaip vėl susigaudę 
karės trenksmas: kaipogi naują kariauną uamieje rykauda
mas kuningaiksztis Vytautas įsigrūdo į apygardas pilių In- 
sterburgo ir Tamau ir likusįjį svietą kardu, o trobėsį ugnia 
iszgraudė, kuriam dar didės vasaros kaitros, perdžiuvihusios 
upės, atidarė kelius į visus užkampius, kursai sugriejęs tenai 
dar gausų grobį laimingai namon pargrįžo.

Tą patį metą buvo dar kamendotu Insterburgo ir Ragai
nės, norėdamu apmaudą nugiežti, su 600 stiprios joties įpū- 
lusiu į apygardas pilių Romainės ir Slavosįų, visą krasztą nu
dergusiu, kuriūdu vienok grįžtant vienoje girioje Lietuviai, 
apnikę 20 brostvių ir 500 joties, karvietėje paklojo.

1377. Taippat karingi buvo ir ateinanti metai: kaipogi 
atėjus gaujoms naujų meldžionių kryžeiviams į talką, užsiketo 
vėl didis mistras į Lietuvą traukti ir tas nelaimas atmonyti. 
Darin liepė inarczelgai kryžeivių su 12,000 rimtos kariaunos 
per Veigius ir Simoliskę (Sumeliszkę) traukti ant Merkės 
pilės, kur eidamas ugnia ir kardu vis į rustą tyrą vertė: pra
džioje pasiskeidę, paskui susinėję ženklino kelią visur baisiai 
baisesniai krauju ir degėsiais. Atėję pas ‘Trakius, buveinę 
Keistuczio apgulo, kurią jis didei kahtriai gyniojo, kurie, ne
galėdami į pilę įsilaužti, paezią rietuvę nudeginę, apygardas 
teriojo. Tūm paežiu žygiu buvo apgulę ir patį Vilnių, kurį 
Olgerdas taippat su stipria įguje drąsiai gyniojo; negalėdami 
uei tenai įsilaužti, papilius nudeginę, apygardas dergė, už vis 
Rudominą, turtingą kaimą, kurio niekados Vokiecziai nebuvo 
dar užėję, sugruzdino; bet tenai isztiko į kruviną muszą, ku
rioje abi pusi su visudidžiausia aitra abejotina lamina smarkiai 
smarkesniam pjovusios, padarė paliaubas ant kelių dienų ir 
buk Olgerdas ir Keistutis užkvietusiu marczelgą kryžeivių it 
meldžionių jumylistas į gėrynę Vilniuje ir Trakiūse, kame su 
dide iszeiga ir žmogysta vaisinusiu ir apdovanojusiu. Bai
giant medų užstalyje, buk Olgerdas lugojęs nū marczelgos, 
idant likusiąją dalį Vilniaus nū ugnies pataupytu ir daugiaus 
nebteriotu, nės sugrobiu į Parusnį trauktų. Ir taip kryžeiviai 
dergę 13 dienų kalne, grįžo namon, nesivildami pasalos nū 
Lietuvos kuningaikszeziu, kuriūdu tūm tarpu buvo iszsiuntu- 
siu su 500 szimtais joties Vytautą, peną ir paszarą, ant kelių 
padėtu kryžeivių kariaunai, pagrobti ar sudeginti, kursai vis 
padarė, kaip buvo įsakyta, nū ko mažne visa kariauna kry- 
žeivių kelyje badu iszstipo, kuri 6 dienas nevalgiusi turėjo 
keliauti žiemos viduje, o Vytautas tūm tarpu vyjo, skardyda
mas .kum pan tęs virtynes lig pat pilei Tamau.

Czia vėl Vokieczių raszytojai pasako, jog buk Lietuvių 
kuningaikszcziai pakajų su kryžeiviais padarę, ketėdami 
kriksztytiesi, vienok ir ateinantį metą tokia pat karė Lietuvo
je ir Žemaicziūse gaudė, kaip ir praėjusį metą: kaipogi pagal 
įstatymą zokono kryžeivių, negalėjo nei kokio pakajaus, nei- 
kokių paliaubų ir sandarų su pagonimis daryti, bet tūįtimpos 
su jais kariauti, dariu ir tas sandaras už nieką turėjo; kaipogi 
tą patį metą dar narsesniam abi pusi grūmėsi.

(Toliaus bus.)
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Vienybe

Didele Lietuviszka

EKSKURSIJA!♦
Plymouth'o parapijonai nutarė pa-

Vie- 
del į- 
tenai 
kuri

rapijos naudos didelei puikią eks
kursiją į Hanover Park, gulintį tarp 
Wilkes—Barres ir Nanticoko. 
ta yra labai graži ir linksma 
vairios mencės pasibovyjimo: 
bus, apart puikios muzykės,
rėžsz įsireižus lietuviszkus szokius, 
dar tokios zobovos kad, sa
ko, vyrai ir merginos raiti ir važio
ti lėksią ratu aplink kaip viesulą, o 
taipgi važioti susėdę po porą į pui
kius važelius galėsią trankytis per 
augsztus kalnus taip augsztai, kad 
net debesius, o pagaliaus ir paezią 
saulę su mėnuliu dasieksią. O ant 
galo kas ten gal ir iszpasakoti tus 
visus pasilinksminimus. Atvykite 
patys broliai ir seserys, o savo aky- 
mis ir szirdžia paragausite, kas 
per do linksmybė bus!

Tikt neužmirszkite, kad tai 
23 d. Liepos [July], panedėlyje. 
szį parką tą dieną dūks isz visų
šių perkūnijos karai, žaibus mėtinda- 
mi, todėlgi bus galima į ten nuva- 
žiuti ir atgal pargrįžti. \

Prasidės hu 9-nių ryto ir tęsis iki 
vėlam vakarui.

ten

bus

pu-

“vienybe lietuvniku”

J. Mockaitis Mahanoy City
F. Sz&brinskas Shenandoah
P, Navickas Mahanoy City
J. Bilinskas „ „
S. Jalinskas Freeland
P. Valadkevyczia Edwardsville„l,oo
J. Skrinski New York „L00

„1,00

„2,oo
„2,oo
„1,00

„1,00

UMADttas!
Tik ką atvažiavo isz Lietuvos ti

krai lietuvisz.kas didelio mokslo 
daktaras p. J. M. Stupnickis ir ati
darė dabartės savo ofisą Plymouth, 
Pa., 28 Cherry str. Todėlgi, jei kas 
isz musų brolių arba seserų serga 
arba apsirgtų, linkiam© atsilankyti 
pas savo tautietį p. Dr. Stupničkį, 
kuris jums suteiks visokias rodąs 
gražioje liotuviszkoje kalboje. Ofi
sas jo atidarytas kasdien nu 9 ryto 
iki 3 popiet. ,

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

K e

. Kningos 
pargabentos isz užmarės: 

Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįy 
Maldų knįgos,

Aukso Altorius, arba Bzaltlnla danglszku skar- 
bu 2.00 iki 3 00.
Garbe Diewuj ant auksztybės „ „ „ (1.50. 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Knlnga giesmių arba Kantlczkos „ 
150 Psalmn Dowido karaliaus ant 

paveikslo kanticzkų 
Gyvenimas Vieszpatles Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo lstatymq.su abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo „ „ „
Gyvenimas Marijos „ „
Menuo Szwenczlanslos Marijos Panos 
Bopulej Motynos Dlewo ,, ,,
Evangelijos supuikeis apdarais
Gywdnlmaj Szwentnju, ant visų metų kožnoe 
dienos, pirma, antra, treexia ir ketvirta 
dalis už kožną dalį po ,, „ „
Gyvenimas szv. Benedikto Labro „ 
Stebuklai Dievo Bzvencz. Sakramente
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos * „ „ ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Apl|nkrasztis kun. Petravyczians ( Vtlutans 

džiakonystės knningus 1870 m. „ 5c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkiMl, graži knįgutė kurioje apraszyta 
visi mnsų prietikiai su lenkais nd pat 

' krlkszto Lietuvos

'CM,

75C.

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

1,00c.

65c.
10c.
40c.

Mokslinki rankvediiai ir 
kitokios knįgos 

Lletuvlnzka Gramatika parasayta 
kun|go Mikolo Miežinio 50c.

30c.
?5C.

II

II

1

5c. 
15c. 
5c. 

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

Abėcėla ,, ,.
Milinga dėl isxeimokinimo roknndų 
Knlnga dėl iezalmokintmo visasvietinės kalbos 15c 
Apie btiwlmą Dlewo ,, ,,
Grieazninkae priverstas metavoUa 
Pamokslai apie truaą „ 
Talmudas ir musų žydai ,, ,,
Sxkala su kalba „ „
Prleszausxris „ „
Kaip |gyti pinigus ir turtą „ 
Girtybė 5
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

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

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

įvairios dvasiszkos knįgos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvencių ir dl. 
džlosios nedėlios, 
Tiesos Žodžei, 
Kilio tea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokills Hzventųjų ,, ,, „
lazguldimaa metiniu azwencziti 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku „ „
Kas yra grlekaa? 
Nekaltybė 
Vartai dangaus 
Pekla, arbi amžinas pragaras 
Arielka yra nddat; su iliustracijomis . 
Garsas apie bajsybes Dlewo sudo 
Raktas | dangų „ , „
Didžioji nedėlla „ „
Kaip Sumeniją nuapakajįtt „ 
Vaclovas | dangų ,, ,,
Prisigatavojimas ant smerczlo , 
Draugija dėl duszių ,, „
Lietuvlszkos mlazloa „ ,

Visokį Abrozėllal an maldelėmis po 5centus.

Užs)[etanawik ant to geraj „ „ 60 ct.
Wltaslr Korynna hlstorije les lajko persekiojimo 

Baėnyczlos 8. per Dsoklecijana 95 ct. 
’ •

« m................ .... nu—>-■■■■■-

Lenkiszkos kningos
maldų pargabentos isz utmaris.

Weetchnienle dussy pobožnej, zb!6r nabožedstw 
I ptedni z przydanlem Drogl krzyžowej, Gorzkich 
žali i psalm6w „ „ „ „ „ 1,50c.

Z lot y Oltarz czyli zblėr nabožeftatvv dla chrzeė-
cian i katolikdw „ „ „ „ ,. 1,80 c.

Oltarzyk czyli žbiėr nabožedstwa dla mlodzležy 
katollcklej ,, „ ,, ,, „ „ 70 c.

Wyborek nabožedstwa dla mlodzležy katollcklej 
, 50 c.

Maly zioty oltarzyk dla pobožnych dzlecl ka- 
tolicklch ,, „ „ „ 45 cent.

ii

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

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

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

10c.

LOMOS SPAUSTUVĖS

25 Ct.
20 ct.

1,00 ct. 
(1,00. 
20 ct. 
30 et.

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztfija ,$loo.

PIRMUTINE 
TJIŽKIC3--A. 
dėl lietuvininkų pas 

SILVESTRĄ PAUKSZTĮ

Tėmykite!
Pas manę randasi wizart kaziros 

dėl visokių sztukų ir grajų darymo; 
kurias kožnas loszikas [grajoezius] 
prival turėti. Kasztūja tikt 35 ot. 
Tai pat dėl darymo įvairių sztukų, ką 
kiekvienas trokszta dasižinoti ir tu
rėti, dabar pas manę yra navatniau- 
sių daigtų dėl darymo įvairių sztu
kų, kaip antai: kaspinus isz burnos 
traukti, skrybėlę perdurti su pirsztu 
ir cziela atidėti, laikrodėlį sutrupin
ti, supilti į pisztalietą, iszauti ir vėl 
czielas bus, nėra ežia galima visko 
iszrokuti, kokius dimnus dalykus 
galima su tais prietaisais iszdarinėtr 
Tie prietaisai kasztūja be prisiunti- 
mo 40 ct. Prisiųskite už du centu 
markę, gausite tų sztukų kataliogą.

Ad^ JOS MATUTIS
Bx 117, Brooklyn E. D, N. Y.

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

Žiponaa bei žiponė ,, ,, . <
Žirgas Ir vaikas „ „
Vytautas didis Lietuvos kun|gaiksztis 
Apie senovės Lietuvos pilis • „ 

,,Auazra" keturių metų puiki&se apdar&se 
po (1.25 knlnga, visas perkant 

Knįgos poetiszkos.
Senkaus Jurgis ,, „
Vltollorauda, pulkus poematas isz 

senovės lietuvlifgyvenimo, 2 knįgos 
D&nelaiczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas —• —
Tėvynlszkos giesmės — —
J&kaunoa dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės 
Pirmutinis degtinės varytojas pulki komedija 5c. 
Ponas Ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraižyta Aleksandro Gužuczio, 
Apysakos.

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

Isz lietuvių gyvenimo 
Pajnd|kime vyrai žemą, puiki apysaka 

paraszytM patrljotlszkoje dvaaėje pagal 
vengrlszką pono A. Isz B. autoriaus 
koįgntėa „Kas teisybė tai ne melas 

Pasaka ape Bzaltabuzlua (j&klnga) 
Žiemos vakaro adynėlė, vokjszkom raidėm 
Mužikėlis „ 
Vaikų kningelė

4.00c.

15c.

•i

••

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

10c.
10c.
40c.

15c.

20ę.

15c.

H H

15c.
5. 

20c- 
15c.
15C.

Lletuvos istorija, n& seniausių gadynių iki 
Gediminui D. L. K., paras/, y ta 1830 m., 
Simano Daukanto. Knlnga pirma, 

įgaunamu už 1,50c* 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalc/.lų 
paraižytas Hlmano Daukante), gaunamas už l>į00. 
Istoriją Katalikų Bažnyczios, „ 1,00.
Europos Istorija su žlamlaplals „ 50 ct
Lietuvlszkos Darxos isz visur surinktos 300c 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczių Motiejus Valanczlattskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun A. Burba, 
Dievaitis,'apysaka ežios gadynės 
Apteka Dlewo „ „ „ „
Aukso Verszls, labai pulki drama ,, 
Bolealawaa arba antra dalia Genowefos
Du pujkus apraszymaj apie nedorybą 

žydo ir piktą angynimą wajku (1,00. 
Eglė, žalczlų karalienė ir Iszgriovlmas Kauno 

pilies 1363 m., du pulkus dram štai 
paraižyti Aleksandro Gužuczio, 

Hlstorije gražios Katrukos ir jos visokį 
„ „ atsitikimai

riję apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus 
Isz Neapdilo ir apie Petrą kareivi 40c. 

llistdrije isz laiko Francuzkos
J „ vainos Afrikoj' ' 80c.

Isz po budelio kalavijo ir Kajlmas, dvi puikios 
apyskkos, ant lletuviszko perdėjo V. Stag. We. 
Istorija Septynių Mokintojų

„ „ ir Lietuvio Sapnas
Jurgis MHosiawskls * — 
Juozapas Koniuszewskis, arba kankinimas 

UnIJotų po valdžia maskoliaus 60c. 
Konstitucija dėl darblnjkų — 10c.
Namelis pusteln|ko * — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorije isz lajko 

80 ct.

Hiatą

25c.

10c.

50c.
80c.

40 ct. 
•i,oo 

•bdarytaa (1,25. 
n tboo. 

•1,60 ct.

„ „ ponawojlmo Nerono
Pu Jkue apriwzymzj tikru atgyti kitu u lax 

,, „ czeau wajnoa 1863 matu
Prawadnlkas angelekoe kalbos neabdar.

n «• it
Pujkna apraazymae apie Lietuvą 
Kinalda Klnaldlnas „ „
Senowee apraszymas apie Duktery

„ „ Pilypo Karejwio 50 ct.
Sumyezymaa arba bajme tūry dydelea akis 
Pykra tejaybe Isz 8uwaiku gubernijos 
Bawieaa Dlewo „ ,, „ „
Titkus Pertų KArallus, „ „

15 et.
05 et.
25 Ct.

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

Ateik broli pamatyti,
Ir to visko pabandyti.

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

p«» Joną Žukaucką
Plymouth, Pa.

LIETLTVISZKAS
\Sa.ll“CLzi.eie

\Juzo Milia/ucko,
Sz.altasalus, skanus gėryinai, gar

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

Jūzas Miliauckas,
MAHANQX CITY.
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