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Plwlli.Pa,, 31 Lip.
Jeigu norime su kūmi vesti 

karę, reikia pirmiausia pažinti 
savo prieszą, jo spėkas, įran
kius ir būdą, kokiu jis vartoja 
tūs įrankius priesz mus. Tai 
žinodami, galime savo pajie- 
gas aprokūti, ir tokius inagius 
ir būdą išbrinkti, su kuriais 
įstengtum atsakancziausiai ir 
pasekmingiausiai atsiremti 
priesz savo neprietelius bei 
jūs pergalėti. Bet kariauja
ma yra netik t su ginklu ran-, 
koje, bet žodžiu ir rasztu arba 
taip sakant dvasiszkai. Rasz- 
to ir žodžio karė yra daug 
paojingesnė ir blėdingesnė už 
ginklo karę. Isz jos ir pas- 

’ koji iszdyksta. Ginklo karė 
pakilsta laikas nū laiko tarp 
tūlų vieszpatysczių ir neretai 
tęsiasi tikt mėnesius. Žodžio 
ir raszto karė rūstauja visoje 
pasaulėje be paliaubos. 
Ginklo karė iszpjauna tuk- 
stanczius žmonių, sunaikina jų 
turtą. Bet žodžio ir raszto 
karė vargina visą svietą, isz- 
naikina czielas tautas, užma- 
rindama jūse vis, kas jas sky- 
ria nū kitų tautų. Žodžio ir 
raszto karę vedame dabar su 
maskoliais, kurie paglemžę 
mus kuniszkai, su įnirtimu 
darbūjas, nepamirszdami ir 
savo gyvuliszkų spėkų panau
doti, idant mus ir dvasiszkai 
nusmelkti. Todėl, jei mes no
rime antstovėti ant pleciaus 
tos baisios karės, turime visu- 
pirma gerai pažinti, kokiu bu- 
du ir kaip priesz mus masko
lius pirmiau kariavo ir dabar 
kariauja, o tai pažinę, ga
lėsime iszrasti, kaip priesz jūs 
turėtis.

Bet nekiekvienam isz musų 
galima pažinti savo nepriete
lius maskolius ir iszmislyti, 
kaip priesz jūs kariauti. To
dėl szitame numeryje pradėjo
me talpinti straipsnį p. Avu 
lio „Politikos sziupinys“. 
Tame straipsnyje p. Avulis 

, iszrodinėja nūsekliai maskolių 
politiką ir padūda budus, 

kaip reikia priesz ją kariauti. 
Todėlgi meldžiame „Vienybės“ 
skaitytojų atkreipti atydą ant 
jo ir akylai skaityti jį kiek
viename numeryjė. Isz ko 
galima tikėtis, kad nevienas, 
pažinęs maskolių politiką, isz- 
ras gal dar geresnius karevi- 
rao įrankius priesz jūs.

„Nauja Galynė“ jau buvo 
nustypus, o mielaszirdinga 
„Apžvalga“ buvo jai su sesu
te, amžiną atilsį, „Apszieta“, 
jūdą kryžių pastaczius ir visi 
mislyjo, kad tos dvi seseri 
ilsėsys amžinu miegu. Bet 
paibelis žino, atsirado koks 
ten burtinįkas ir tą nabagę, 
kuri stebuklų nepripažino, 
prikėlė isz amžino miego. 
Gal kas pamislyti, kad tai ne
teisybė, kad „Nauja Gadynė“ 
buvo tikt į letargiszką miegą 
įpūlus, o nenumirus, ir* prie 
prikėlimo jos nereikėjo jokių 
stebuklų. Bet nereikia abe
joti , nės pati „Gadynė“ apie 
savo numirimą aiszkiai liudy- 
ja, ir tai, jog buvo numirus ir 
pakasta ne ant vienos dienos, 
bet per geroką laiką, ir gerai 
jau buvo apipuvusi: Kada ji 
atsikėlė isz grabo pagal bur- 
tiuįko žodžius, tai jos drabu
žiai taip buvo sukirmyję, kad 
pagaliaus nū nugaros ir pas
turgalio buvo nubyrėję ir- to
kiu budu dideli szmotai neap
dengto kūno szvitavo. O juk 
pats kūnas pirmiau pradeda 
kirmyti, negu drabužiai, tad- 
gi, jei jos drabužiai begulint 
supuvo, tai Kaipgi ežia galima 
abejoti apie jos sinertį? Vis
kas butų buvę gerai, kad tas 
burtinįkas ir jo szalinįkai po 
prikėlimui nabasznįkės butų 
tūjaus ją aprėdę, o pusnūgės 
nesiuntė į svietą, ( ba tai kaip 
moteriszkė netaažą papiktini
mą padarė.

Jei kas tam nenorite tikėti, 
tai meldžiame pažiūrėti į jos 
pavidalą tūjaus po isznumirū- 
sių prisikėlimo, o patys pama
tysite.

Dar sykį praneszame mie
liems „Vienybės“ skaitytojams, 
kad teiktumėtės pasirūpinti 
apie užmokestį - prenumeratos, 
prieszingai bus sulaikytas lai- 
krasztis ir skolą pareikalauta.

Red.

Kas reikalauja gerų lietu- 
viszkų elementorių, tegu raszo 
pas mus, o apturės.

Klaidu atitaisymas.
N 30 „Vienybės, straipsne

lyje „Furmonas giminaitis 
Prancūzijos prezidento“ yra 
kelis sykius paraszyta — Ka
zimieras — Petras, vietoje 
Kazimieras — Pertekąs.

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rėdyba. Isz

laikraszczių dasižinom, kad 
maskoliai rengia isznaikyti 
kaimūse szaltyszius, o į jų.vie
tą pastatyti ypatingą kaimo 
policiją. Visas projektas 
yra surengtas ir padūtas į 
vieszpatystės Rodą. A Vietoje 
szaltyszių busę „stražnįkai“, 
renkami valscziaus. Stražnį- 
ku galės būti tik baigęs 25 
metus. Labai busią pageidau
tini toki, kurie tarnavo kariu- 
menėje, dėl ko taip, 'tai lengva 
suprasti: visiems yra žinoma, 
nepasislepia tas ir nū valdžios 
akių, kad didžiuma tarnavusių 
karūmenėje sugrįžta isz ten 
pripusti maskoliszkai — ca- 
riszkos dvasios, kaip pūslė 
kvapo, kad paskui per ilgus 
metus, o kaip kada ir niekad 
neiszgarūja,neužleisdama vietą 
kitokiai dvasiai — lietuvisz- 
kai. Dėlto tai maskoliai ir 
taikosi užkamszioti visokias 
žemesnias vietas prie geležin
kelių, miestūse .zemskių urė
dus, businezius kaimo „straž- 
nįkus“ ir t. t. į pusę įmasko- 
Įėjusiais senais kareiviais, jei
gu negal visai aklais masko
liais. Stražnįkai tie, arba, 
isz lietuviszko, sargai gausią 
150 rublių algos ir jų valdžia 

busiant daug didesni, kaip 
dabartiniai szaltysziai turi.

Po sudegimui Senapilė ne
greitai pakils, bet užtai gi, ka
da iszsistatys, bus daug pui
kesnė. Kyla pamaži dėlto, 
kad sudegė menkiausia dalis 
miesto, namai mediniai, į pusę 
įpuvę, už kuriūs menkai ug- 
niapinįgių jų savinįkai gavo. 
Medinių namų valdžia statyti 
nedaleidžia, o ant plytinių ki- 
szeniai neisznesza. Dėlto szį- 
met statosi tik koksai desėtkas 
naujų (mūrinių) namų, vieto
je tiek sudegusių. Kiti žy
dai (nės beveik visi sudegu- 
siejie namai buvo žydų) nepa- 
jiegdami niūrūs iszstatyti, 
pardūda piečius ir eina tan
kiausiai į Ameriką. Laimin
gos kelionės! ko daugiausiai 
tegul ten jūsų, ilgapeisiai, 
traukia, o pas mus ko men
kiausiai, arba nors ir nė vieno 
tegul nelieka!

Kožnas, kas tik gyveno Lie
tuvoje, turėjo pamatyti arba 
ir juste pajusti, kokią lietu
viai sunkenybę turi ant savo 
peczių asaboje žydų. Kaip 
maskoliai slėgia mus dvasisz
kai, tai žydai taip, jei da ne- 
arsziaus, skriaudžia mus eko- 
nomiszkai. Nereikia užmirsz- % 
ti ir to, kokias jie mums ir 
moraliszkas žaisdas atveria. 
Gyvendami tarp lietuvių, žy
dai negali nedaryti įtekmės 
ant jų savo bjauriausiais pa
sielgimais, suktybėmis, pri
kalbinėjimais prie blogų dar
bų, prilaikymu vagių, kuriūs 
žydai laiko, kaip savo mel
žiamas karves, ir kitais ne- 
geresniais darbais, įkvėpimais 
egoistiszkais talmundo princi
pais, tūm labjaus, kad tas pat
sai talmund^ant visų žydų 
turi vienokią įteknlę ir jų visų 
darbams pridūda vienodą 
bjaurią spalvą. Dėlto tai 
mums isz to yra džiaugsmas, 
kad žydai turi dangytis isz 
musų kraszto. Tik tiek gaila, 
kad jų mus kraszte praretėji- 
m as taip menkai pažymus, 
kaip kad isz placzios upės pa-
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seni tu m kelis kibirus (viedrus) 
vandenio.

Ir gudai, pažinę perdėm žy
dų bjaurias ypatybes, gena jūs 
isz Maskoliuos ir-gruda į mus 
nelaimingų krasztą, paskirtą 
lyg vietoje visokių prispaudi
mų ir vargų... Tik dabar 
da ant valandėlės, kaip maty
ti isz maskolių laikraszczių, 
dūda žydams truputį atvangos 
ir negena taip smarkiai isz 
M as kol i jos. Be abejonės, ar 
ankszcziaus, ar vėliaus, vis vi
sus sugrus į Lietuvą ir Lenki
ją, jodįti ant mus nieko nesi- 
prieszinanczių^sprandų.

Kalba, kad žydams vėl bu
sią daleista gyvęti kaimūse. 
Tai da geriaus galėtų siurbti 
mus kraują, kaip sulyg sziol 
siurbė. Tik ant laimės, tos 
kalbos nepriremia faktas: ne
tik žydams nedūda niekur da- 
leidimo pilnai kaime (sodžiuje) 
įsigyventi, bet ir turtingiems 
žydams yra uždrausta persi
kelti ant vasaros į ktiimą (į vi
lias), ant vasaros gyvenimo.

Girdėti, kad jau ir Masko- 
lijoje žada uždrausti dirbti 
szventomis dienomis, kaip tai 
kitur jau nū seniai yra. Bu
tų gerai, kad tik greicziaus 
uždraustų nors nekuriūs to
kius darbus, kurie perdaug 
į akį pūla. Žinoma, kad pas 
mus tik žydai szventomis die
nomis dirba ir da taiko, kad 
daugiaus žmonių jūs matytų. 
Paveizdan žydai teplioriai, 
tepantiejie dabar vasarą skar
dinius stogus miestūse. Kada 
per atlaidus arba sziaip ned<įį- 
dienį prisigrūdę visur žmonių, 
žydai ramiai sutupę ant stogų 
tepa jūs atsakancziais daža 
lais. Ai* tai nepriderėtų po
licijai jei ne visai uždrausti 
tokį darbą szventą dieną, tai 
bent įgraudįti jūs, kad ne
drabstytų praeinantiems szale 
žmonėms isz virsziaus tepalų 
ant apikaklių.

Neužilgo visi ir civiliszki 
Mask oi i jos urėdnįkai turės 
vilkėti mandieromis (sarto
kais). x Nekurie gudiszki lai-

kraszcziai („Graždanin“) pro- 
ponavoja, kad ir advokatams 
(apgynėjams) paskirtos butų 
formos, kad ir jie labjaus in- 
ponavotų liudinįkams ir pri- 
saikįtiemsiems. Užkliudžius 
advokatus, turiu paminėti, 
kad priKatiszkiems advoka
tams nebusę vietos Gudijoje, 
o jų vietą užimsią visur prisai- 
kįtiejie advokatai. Skait
lius advokatų” busęs pas
kirtas toksai, kad ant kiekvie
no sąnario sūdo pareitų ma
žiausiai nors po tris advoka
tus, o ant 15 bylų (provų) 
kad butų vienas advokatas. 
Žydų—advokatų galėsią būti 
nedaugiaus, kaip deszimtas 
nūszimtis, ir t. y. ant deszim- 
ties advokatų daugiausiai vie
nas žydas — advokatas.

Yra valdžios užmanymas, 
kad negalima butų skaldyti 
nedidelių plotų ukinįkų že
mės. , Jei tasai užmanymas 
įvyktų, nevienu ukinįką jis 
pražudytų. Prie szios dienos 
aplinkybių ukinįkai negali 
apsieiti be skolų: tai dalių 
mokėjimas, tai leidimas vaikų 
į mokslus, tai ledai ugnelė ir 
t. t. priverczia kone žėdną 
ukinįką daryti daugiaus ar 
mažiaus skolų. Vieni paleng
va iszsimoka skolas, o kiti 
skurdę pulką metų, ir negalė
dami isz skolų iszsikasti, par- 
dūda kokį szeszmargį. Jei 
skaldyti lauką butų uždraus 
ta, visi toki turėtų nustoti na
mų. Juk taip jau buvo pir
ma ir tik netaip da seniai da
leista yra skaldyti laukus į 
szeszmargius. Tada nevienas 
ukinįkas, pasidaręs skolos ke
lis szimtus ir negalėdamas nė 
iszsimokėti, nė parsidūti 
krasztą lauko, matydavo savo 
ūkę ant licitacijos iszstatytą, 
kur tankiausiai patsai kredi
torius nupirkdavo, labai ma
žai ką prie skolįtųjų pinįgų 
damokėdamas. Taip ir da
bar nedaug ką geriaus galėtų 
būti.

Oras dailus, gana sziltas, 
tik lietus iszdykauja; vienur

pripila tokią daugybę, kad 
net blėdžių pridirba, kitur po 
anų didelių lietų visai nelyja, 
taip kad kloniūse ir pievose 
telkszo vandū, o pūdymus į- 
džiovino, kad negalima įarti. 
Ukinįkai mėžia pūdymus ir 
aria, szienauja pievas, kiti jau 
ir namieje po biskutį turi par- 
sivežę szieno; dobilų isz szim- 
to ukinįkų jei vienas turi ir 
tai gerai, taip szįmet mažai 
dobilų. Rugių 
beveik czielas: priesz szv. Oną 
kirsis, jau ir dabar kaip kur 
palszta. Sodūse vysznios, 
kurių szįmet yra galybė, pra
deda rausti. Gruszių ir obū- 
lių yra tik vidutiniai, nors isz 
pavasario dideliai tankiai žy
dėjo. Vasarqjas susitaisė, vi
sur yra vidutinis, o neretai ir 
visai puikus.

grūdas jau

— Birsztonya. Aukos Ne
muno. 24 Birželio dienoje 
szv.iJono atsitiko szitokia ne
laimė Birsztonyse. Dvi mo
tinos Žukienė ir Deltuvienė, I 9
iszvažiūdamos ant jomarko į 
Tunios miestelį, paliko du sa- 

zvo kūdikiu, vienas 8, o kitas 
9 metų, nemislydamos, kad 
pargrįžsztant sutiks jas verk
sminga nelaimė. Abidvi dar- 
žinįkės neturtingos, y paežiai 
Žukienė naszlė su dvejetu vai
kų, o ir padegėsė jau treti 
metai. Jos dvi gyveno ant 
kraszto Nemuno, todėlei ir jų 
vaikai buvo paprątę bėginėti 
pakraszcziais upės palei van
denį. Iszėjus 
namų bernaieziai, 
lios, gavo progą 
ant vandens kaip jiems tikosi. 
Nusineszę lentgalį ant Nemu
no ir atsisėdę viens ant vieno 
galo, antras ant antro galo 
lentgalio, leidos ant vandenio 
yrtis. Kadangi pasijuto nu- 
neszti vandeniu toli jau nū 
kraszto, suszuko', o Jėzus! 
kaip mudu toli nuplaukėme; 
szoko į vandenį, mislydami 
gelbėtis, bet veltu. Abudu 
prigėrė, o vienas ten, Nemune, 

otinom isz 
irėdami va- 
pasibovyti

ir kapą rado. Žukiną isz- 
tratikė isz upės prigėrusį b 
Deltuvaiczio dar nerado, o jau 
treczia diena. Žukiną palai
dojo ant kapinių tą paezią 
dieną kada isztraukė. Atva- 
ževęs asesorius pareikalavo, 
idant atkastų Žukitią, o pažiū
rėjęs vėl liepė pakabti vakare. 
Mat ežia toki paproeziai tą 
paezią dieną laidoti nabasznį- 
ką kada numirszta: nės ežia 
nėra prie bažnyczios nei sklia- 
po, nei koplyczios, kur gali
ma butų padėti numirėlį ant 
dienos.

Bisztonių bažnyczia ir 
szventorius apleisti, nės ant 
szventoriaus kunįgo banda 
ganosi. Kad bažnyczioje ei
na miszparai ir gieda szv. 
giesmes ant vargonų, tai var- 
gamistrai padeda giedoti ne 
žmonės, bet karvės su telitf* 
kais, besiganydamos ant szven
toriaus. Žinoma žmonės ne- 
padedaKvargamistrai giedoti 
giesmių, kad jis gieda ponisz- 
kai arba lenkiszkai: o birsz- 
toniecziai lenkiszkai nemoka, 
dėlto graieziaus eina isz baž
nyczios. Man szitą liūdną 
atsitikimą teko matyti ant 
szvenezių Dievo Kūno. Var- 
gamistra gražiai moka lietu- % 
viszkai, nės jis gimęs ir augęs 
Birsztonyse, tik nežinia kodėl 
negieda lietuviszkai pridėtinės 
giesmės prie dievmaldystės. 
Kunįgas ežia jau senas, rokū- 
ja 90 metų turįs. . Tas kunį- 
gėlis lenkas ir ponas esąs, nors 
gerai ir lietuviszkai gali szne- 
kėti, bet nemėgsta lietuviszkos 
kalbos. Bažnyczioje einant 
su procesija gieda lotiniszkai, 
žinoms, atsiranda isz parapijo- 
nų vienas, kitas, kurie padeda 
giedoti kunįgui lotiniszkai, 
bet koki ten lotinystė, tai te
gul Dievui bus ant garbės, 
isztaria, „Dulkin Jėzų mer- 
malė“. Po miszparų gieda 
,, Nieck będzie pochvcdonif ‘
lenkiszkai, o paskui „Dobra- 
noc o Jezu“, taipogi lenkisz
kai gieda pats vienas yarga- 
mistra, o žmonės iszeina isfl
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bažnyczios, nesuprasdami len- silieka, nės matydami an ūse jam dėl pasigydymo į Varsza 
kiszkai. O jog tai galėtų szi- apszviestus žmones ir tai kely- 

;• je, per pirsztus ant to žiuri
kiszkai. <
tas giesmes giedoti lietuvisz 
kai, tada ir visi žmonės pritar- arba net įeina į didesnę pažin 

Birsztoniecziai jau daug tį ir prietelystę, labjausiai ten,
I kur yra jaunos gražios mer
gelės. Tas būdas nū 
metų žinomas.

i Jau dabar Amerika 
daro konkurenciją ne 
javūse, bet ir
Šzaųlių pavieto gaspadoriai, 
ypacz apie Krūpius, labai 
džiaugėsi tūm, kad nors ant 
cibulių (svogūnų) gali savo 
reikalus pataisyti, sodindami 
anų po kelis ir keliolika purų, 
nukasus pardūdarai anūs Ry
goje, Jelgavoje, Liepoj u je ir t. 
t., bet dabar nelaimė, kad ir 
ant to kelio konkurencija pa
sidarė, nės į Rygą per mares 

Vieszpatie Die-1 isz Amerikos svogūnus atgru-

vą važiūti. Nežinia, ar iszgis 
ar neiszgis, o tūm tarpu preze- 
sas labai už p. Kriaucziuną 
stoja ir nori jį neatbūtinai ant 
vietos palikti.

tų.
metų kaip negirdėjo pamokslo 
lietuviszkoje kalboje, dėlto 
daug žmonių yra pasileidusių. 
Smagiau jie eina į karczemą, 
kaip į bažnyczią: nės karcze- 
moję žydelis lietuviszkai szne- 
ka, o ir naujienų papasakoja. 
Vieszpatie, p\mį^lyjau sav, 
kodėl lietuviszka kalba taip 
niekinama, ar jau lietuviszka 
tauta niekam neverta, ar ji 
kūm nusikalto!? Ar tai isz- 

\ ttyro ta nūmonė taip įsikėrėjo, 
'kad būtent lietuviai kaipo 
mužikai neturią duszios: o tai 
dėlto nereikalingas jiems nė- 
joks pamokinimas ir duszios | 
iszganymas.
ve, pažvelgk maloninga ir tei- Ida ir tie yra daug geresni už|prie visoko prisipažino, 
singa akia ant nykstanczios ir žemaitiszkus, nės nepuna ir 
vargstanczios lietuvių tautos, nesigadina, o apart to yra 
lai ir lietuviams valna bus isz- daug didesni.
girsti savo kalboje Tavo tei- Gaisro laike Staropolyje la- 
sybės mokslą. bjausiai maskoliai daug

O. Lietuvaitė. prisivogė isz k romų, ta vorus
* —------■ neszdami. Buvo matyti, kaip

-4 27 d. Liepos garlaivis maskoliai cukriaus galvas 
„Dievaitis“ ant Nemuno neto- neszdami tyczia. anas ant bru- 
Ii Gradno susimuszė su vienu ko mesdami, daužė, o paskui 
botu, prie ko 14 žmonių tapo cukriaus szmotus į kiszenius i 
užmuszta, oil sužeista. krovė; kiti daug pipirų ir ki- 

--------- tų ta vorų prisivogė. Staropo- 
Per vakacijas atlaidų laike lyje iszdegė pati bjauriausia 

studentai ir gimnazistai, kurie miesto dalis.
tada daug laiko turi, iszmisli- Pono Vitkauskio kromae 
jo gana pigų keliavimo būdą, kolionijaliszkų tavorų Staro- 
Ant arklių samdinio ir gelž- polyje labai gerai eina, 
kelių daug iszeitų pinįgų, o suspėja tavorų davinėti, 
pėksti netoli gali nueiti, per tur ant ulyczios laukti, 
tat dabar užsimanę susitaria kromas yra per mažas.x 
trys, keturi, ar penki nupirkti, žmonės suprato, kad ežia ge- 
vieną arklį nū 10-12 rublių, riau pirkti, kaip pas žydą, nės 
vežimuką, pakinkius ir szio-1 voga ir miera daug didesnė, 
kiu budu po Lietuvą važinėja, 
tai užsukdami į dvarą, tai į 
kaimą, tai į kleboniją. Idant 
savo menką arklį dikeziai pri- 
szerti, įleidžia aną į gerą pie
vą, dobilus, arba padūda javų 
pėdus, kuriūs arkliui apėdus, 
vėl atgal į maudulį stato.
Tankiai anūs ant tų sztukų laimė atsitiko, nės aną page- 
Rugąuna, bet ta® an^ j^kų pa*! dęs szuva aprijo, todėl reikėjo

kelių
Arti Kauno gelžkeliu buvo 

vežamas aresztantas latvis į 
retėžius apkaltas. Tas trūkio 

daržovėje. I bėgimo laike užsimanė liūsu 
pastoti, per tat iszszoko per 
vagono langą, sargybai nepa
sergėjus. Paskui sustoję pra
dėjo jį gaudyti,' bet ans jau 
buvo pabėgęs. Paskui neti
kėtai ant kelio sutiko jį va- 
žiojantis žmogus, kuris pagal 
apdarą aresztantą pažinęs ir 
matydamas, kad anas turi la
bai storus kelius, o buvo tai 
nudaužti po kelnėmis retėžiai 
ant blauzdų, suėmė jį, o tas

mums 
tiktai

Ne- 
kiti 
nės
Jau

prie to dar mergaitės ir bobos 
gauna dėl savo vaikų dovfcuų 
cukerkų ir kitų gardumų.

Sulyg szioliai Staropolės 
audžia yra p. Antanas Kriau- 
cziunas, bet dabar iszrinktas 
tapo p. Pocius (Paciavyczia). 
Bet su ponu, Pačia Vyczia ne-

atneszti į laiką, kada Jurbar
ku! buvo dūti magdeburiszki 
zokonai 1611 mete nū Zig
manto III karaliaus.

te cholera baisiai pasipatino, 
taip, kad viena nedėlią mirė 
115 4žmonių. Darbūjasi da
bar tenai policija ir daktarai, 
idant tą ligą lokalizavoti (ant 
vietos apstabdyti). Ant ke
lių į visas puses pastatyta yra 
policija ir kareiviai, idant isz 
Žagarės važiūjanczius, stabdy-

bais 
valsczių", 
Kuržemėje, kur 
o isz tų vienas
priežasties, ypacz Jelgavoje, 
didelė baimė pasidaro, nės

įerėjo į Grenhofo 
Jobleno paviete, 

trys susirgo, 
mirė. Isz tos

— Panevėžio paviete viesz- 
patauja karsztinės ir rauplės, 
valdžia priverstinai nori raup
les skiepyti, bet žmonės ant to 
nesutinka. Ant miszkų vėl 
naujos ligos atsirado, sztai vė
žys pradėjo beržus ėsti.

gare eina pro Jelgavą į Mu- 
szą, o isz tos upės geria van
denį visos Jelgavos miestas n'ū 
to laiko, kaip kranai įtaisyti 
tapo. Su tumi vandeniu gali 
į Jelgavą ateiti choleros bak
terijos, per tat nū gubernato-

„Kraj“ raszo, kad Lietuvo
je ir Gudijoje dabar yra per 
mažai darbinįkų dėl laukinį- 
kystės. Pagal mano datyrimą 
priežasczia tos nelaimės yra 
tas, kad nupūlus laukinįkystei 
gaspadoriai negali gerai szei- 
mynos apmokėti, o per tat 
szeimyna bėga į kitus krasztus 
arba sėdi rankas sudėjus.

Sulyg 20 Birželio per Per
nios rėdybą perėjo 23,000 isz- 
eivių į Siberiją ir ant Amūro. 
Iszeiviai tie buvo isz Lietuvos 
ir Lenkijos. Ta žinia paeina 
isz laikraszczio „Pertuos gu
bernijos žinios“ (Permskyja 
gubernskyja viedomosti).

„Kovenskyja Gubernskyja 
Viedomosti“ apraszo senovės 
peczėtį rastą Jurbarke, Resiai- 
nių paviete, su lenkiszku pa- 
raszu: „Pieczęt* Magistratu 
Miasta J. K. M. Jurborga“. 
Regisi, kad tą peczėtį reikia

iszlipįti apgarsinimai masko- 
liszkoje kalboje (!), idant 
Jelgavoje nieks ne gertų žalę, 
bet virintą vandenį, kad rinsz- 
tokai butų kalkėmis iszbaltin- 
ti ir t. t. Ir isz tikro Jelga
voje buvo tiktai pora su cho
lera atsitikįmų, mirė viens žy
dukas, kurn isz Žagarės pa

ti -keturių 
ant choleros 
Kalba, kad

sirgti - * 
turi sodus,

metų, kuris buvo 
susirgęs, iszgijo.
dabar Joniszk;
pav.) pradėjo cholera
liūti. Tie, kurie
daržus galės bankrutavoti, nės 
sz vieži
agurkai, bulvės, ūgos, ir t. t. 
smarkiai yra uždrausti. Apart 
to po Lietuvą dabar vieszpa- 
tauja sziltinė ir rauplės, nū 
kurių tankiai žmonės mirszta.

Dabar Kauno gubernato
rius Klingenbergas po savo 
guberniją važinėja dėl revizi
jos, per tat visur yra szvarti
mas daromas ir keliai taisomi,

kaipo

%
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kaip tai apie Radviliszkę ir 
Szaulėnus, Szaulių paviete, 
pirmiau ana buvo Aukmergės 
paviete.

Jau nū kelių metų soči ja- 
lietai Lietuvoje, norėdami 
žmones perliudyti, kad toki 
„burtai“ kaip kriksztas ir 
szliubas yra suvisum nereika
lingi, pridurdavo kaipo faktą, 
kad užmusztas Carnotas, Pran
cūzijos prezidentas, buvęs ne- 
kriksztytas, kad savo vardą 
Sadi nū tėvų mylimo szuns 
gavęs ir t. t., o isz tos priežas
ties, kad jį į prezidentus visa 
rrancuzija iszrinko, tai pasi
rodo, kad anoji krikszczio- 
niszkų apeigų nepripažįsta. 
Dabar vienok, kada prie Car- 
noto smerties Lyono arcivys- 
kūpąs dėl katalikiszkų apeigų 
buvo paszauktas, pasirodo, 
kad ans buvo kriksztytas, nės 
kitaip prie jo vyskupas nebū
tų ėjęs. Toki tai yra soči j a 
listų „faktai“ dėl žmonit| su- 
vadžiojimo!

ir etnografijos draugystė keti
no siunsti szią vasarą dėl 
moksliszkų isztyrinėjimų po 
Vydbodės rėdybą, kur yra lat
viai, geografus Anucziną ir 
Bohdanovą, taipo jau į Vil
niaus, Kauno, Gardino ir 
Minsko rėdybas etnografus 
Porzezinskį ir Daunorą - Za 
polskį. Pernai ir pirmiau 
buvo ežia siuneziami tikri 
maskoliai, kuriūs žmonės už 
iszdavėjus laikydami, nieko 
jiems nepasakoja, per tat mas
koliai dabar katalikus siun
tinėja.

Korespondentas isz Varsza- 
vos į „Maskovskyja Viedo- 
mosti“ raszo, kad szįmet ant 
pravoslavno sinodo suėjimo 
Petropilėje tapo nusprensta, 
idant Sopockinių kaimoje, 
Suvalkų rėdyboje pastatyti 
pravoslavną moteriszką kliosz- 
torių po vardu Spaso - Prio- 
braženskyi. Tas kliosztorius 
bus įtaisytas „dėl pravoslavi- 
jos paturėjimo tame kraszte“, 
kaip sako korespondentas. 
Tas kliosztorius gaus visas že
mes, privilegijas ir budinkus, 
koki tiktai perėjo ant skarbo 
1890 mete Terlino vietoje po 
pakasavojimo katalikiszkos 
bažnyczios ir klioszlįoriaus. 
Taip tai maskoliai kaip žvirb
liai lenda į gatavus kregždžių 
lizdus, bet atsargiai! nės žino
mas yra dalykas, kad kregž
dės nevieną kartą gyvus žvirb
lius savo lizde užmuryje. 
Kad ir ežia taip neatsitiktų!

„Ruskyi Vestnik“ garsina, 
kad Maskvos prigimtų mokslų

Vienybe
kapų dūda. Tą popierą ran
koje popas turėdamas, o pra
voslavną starsziną, starostą ir 
kelis kitus pravoslavnus bur
liokus pavadinęs, vieną gra
žią dieną su kamarnįku atėjo 
ir jau ne pusę desentinos, bet 
pusantros desentinos ant gei
dautinų kapų žemės be savinį- 
ko žinios užėmė, užpildamas 
net kapezius. To dvaro ka- 
misorius, tokią neteisybę dėl 
savo pono matydamas, o nebe
galėdamas popo ir jo tarnų 
nuginti, davė žinią p. H u roži
ni) i. Bet p. H. ežia pribuvęs 
rado jau užpiltus kapezius, 
bet popo ir jo tarnų jau ne
bebuvo. p. H. jieszkojo tei
sybės sude, bet kur ežia tau 
rasi teisybę, kad maskolių val
džia tos neteisybės reikalau
ja ir ją daro, ką gali tukstan 
ežiais kartų iszrodyti, bet Die
vas yra teisingas ir moka pa- 
koroti. Sztai Podbrzeziuje 
pirm trijų nedėlių netiktai 
cerkvė, bet ir to popo namai 
sudegė, nū karezemos ugniai 
pakilus.

— Arti Vilniaus ir Verkų 
yra su stacijoms toli žinoma ir 
stebuklinga bažnyczia Kalva
rija *) vadinama, kur per 
Sekmines isz tolygų krasztų 
žmonės sueina. Taigi per 
Sekmines szįmet atsirado la
bai daugel iszmėtįtų ežia so
či j aliszkų broszurų: lietuvisz- 
koje, lenkiszkoje ir maskolisz- 
koje kalbose. Ne vienas tas 
broszuras atradęs parsineszė 
namon. Žandarai, žinodami 
apie tai į Kalvariją pribuvo, 
idant ne vieną su tomis knį- 
gomis sueziūpti. /

Maskoliai nū s/niai tikoja 
atimti Asztrius Vartus (Ostro- 
brama,) Vilniu/ė ir Kalvari
jos, idant ten ysavo stebuklin
gas vietas naisyti, bet, ne
galėdami jdkių priekabių at
rasti, lyg kada tai 3 Gegužio

*) Lietuvoje yra: Zemaiczių Kal
varija, Tefszių paviete, Vilniaus kal- 
varija pey 0 viorstus nfi Vilniaus, ir 
žydiszkoji Kalvarij, Suvalkų rėdy
boje. /

— Isz Vilniaus rėdytos. 
Netoli nū Vilniaus per 16 
viorstų yra dvaras Wielka 
Rzesza (Velka Žesza), kuris 
kitados prigulėjo prie Jasins
kiu, bet Jasinskiutei už Sin- 
kevyežios isztękėjus, parėjus 
į tos giminės savastį. Yra 
ten ir bažnyczia, kurią masko
liai pirm kelių mėtų liepė už
daryti, nedaleisdami ten miszių 
atprovinėti, nei tos bažnyczios 
taisyti, taipojau ant szvento- 
riaus laidoti. Toji bažny
czia yra f ii i ja Podbrze- 
zio bažnyczios ir led neled p. 
Jonas Ilurczinas iszsistorojo, 
kad toji bažnyczia maskoliai 
daleido pataisyti. Netoli 
nū tenai yra miestelis Pod- 
brzezie, kur maskoliai katalikų 
bažnyczią ir kliosztorių paka- 
savojo, prigulinezią žemę po
pui atidavė ir cerkvę pastatė. 
Taigi anos cerkvės popas užsi 
manė dėl kelių pravoslavnų 
Veikos Žeszos vigados, szale 
tos V. Žeszos bažnyczios kata
likų kapinių, pravoslavnus 
kapus padaryti. Idant tą at
siekti, -pradėjo pono J. Hur- 
czino malonės praszyti, o pas
kui per valdžią praszyti ir 
grūmoti, idant ans ant pravos
lavnų kapų pusę desentinos 
žemės dūtų. Pons bl^su mas
kolių valdžia nenorėdamas jo
kių sųsiarzinimų turėti, už ma
žus pinįgus ant popieros do
kumentą padarė, kad pusę de
sentinos žemės ant maskolių

^amlvoje’Trl^jo panamas 
tam szun^bes daryti. Taigi 
yra'Vilniuje policijantas Snit
ko, kuris prie paslaptinės po
licijos prigulėjo. Tas nū sa
vo valdžios pakalbintas avie- 
tiszkai persirėdęs iszmetė per 
Sekmines anas lietuviszkas, 
lenkiszkas ir maskoliszkas so- 
cijaliszkas broszuras, idant 
vietinius žmones, kunįgus ir 
t. t. į bėdą įvesti, o sziokiu 
bud u priežastį atradus, Kal
varijos bažnyczią pakasavoti. 
Idant tas knįgas, kur beskai
tant atrasti, labai daug buvo 
Kalvarijoje policijantų ir žan
darų, bet daugel žmonių apie 
tas szunybes žinojo ir saugo
jos ir neėmė tų broszurų, o ki
tų, kurie tas knįgutes ėmė ir
gi nenusidavė nutverti. Kiti 
tas knįgutes namo parsineszę, 
o dažinoję dėl ko taip daroma 
buvo, sudegino. Viename 
dvare ponas szeimynai savo 
apgarsino, kad kas tas knįgu
tes turės arba anas skaitys, 
bus tūjaus nū vietos atstatys 
tas, per tat visi anas sudegino. 
Už taip bjaurų darbą tas po
licijantas Snitko tapo pasta
tytas Verkūse arti Kalvarijos 
ant asesoriaus (pristavo), 
idant ans toliaus galėtų savo 
darbą vesti. Taigi Verkų gy
ventojai dabar dreba tokį ase- 
šorių turėdami ir Dievo pra- 
szo, idant jį kur kitur grei- 
cziau iszkeltų.

Kunįgaikszcziui Vitensztei- 
nui mirus visos p. Radivilų 
gėrybės Vilniaus, Minsko ir 
kitų rėdybų perėjo ant jo į- 
pėdinės kunįgaiksztienės Ho- 
henlohe, prusiszkos padonės. 
O isz tos priežasties, kad sve
timi padoniejie negali po mas
kolių valdžia žemę valdyti, tai 
buvo liepta nū maskolių val
džios, idant kunįgaiksztienė 
H. tūs dvarus, arti ant vieno 
milijono desentinų žemės, isz- 
pardūtų. O isz tos priežas- t 
ties, kad ežia valia tiktai mas
koliams pirkti žemes, tą žemę 
reikėjo maskoliams 4 už niekus 
atidūti, nės tankiai už 7 rub-
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liūs vieną desentiną. Taigi 
dabar mažne visa toji žemė 
tapo iszpardtita, atsiliko tik
tai Verkai arti Vilniaus 2,000 
desentinų ir dar kiti dvarai, 
ant kurių yra ilgesnis termi
nas ir yra dar viltis, kad antis 
valdžia prie savinįkės paliks. 
Verkai yra dėl musų istorijos 
brangus, nės ežia pagal pasa
kos gimė Lizdeika lietuvisz- 
kas krivekriveita, kurį buk 
arų (arelių) lizde atrado. To
ji vieta per ilgus laikus buvo 
katalikiszkų vyskupų reziden
cija su teplionių galerija, kur 
yra dar vyskupo Masalskio 
paveikslas ir kitų istoriszkų 
Žmogysczių, tai po jau galerija 
abrozų Radvilų giminės, kuri 
szitaip Lietuvoje pasigarsino. 
Dabar Verktise yra teplioto- 
jas p. Bohdanavyczia, kuris 
nuima kopijas nti daugel isz 
tų teplionių ir ant visokių pa
rodų yra jau gavęs szeszis me
dalius.

Verktise nti dvaro yra įtai
syta pacztą, kuri kožną dieną 
ateina, telegrafas, telefonai, 
gazo apszvietimas dėl viso 
dvaro, kur yra vien ant to į- 
taisyta gazo dirbtuvė. Žo
džiu sakant, yra tai dvaras 
puikiai įtaisytas, kurį nori 
maskoliai už niekus paimti į 
savo rankas.

— „Birževija 1 Viedomosti“ 
jau raszo, kad Bajoriszkas 
bankas Petropilėje skolys ba- 

, jorams maskoliams pinįgus 
ant dvarų pirkimo skaitliuje 
75$ ant apszacavoto perkamo 
dvaro. Mierius ežia yra toks, 
idant nti nemaskolių pirkinėti 
dvarus gubernijose: Vilniaus, 
Kauno, Gardino, Minsko, Vi
tebsko, Mohilevo, Kijevo, Vo- 
linio ir Podolio ir sziokiu ba
du iszversti Lietuvą ir Gudus 
į maskoliszką krasztą.

-----------»...

Kaip jau žinote Gruždžitise, 
Szaulių paviete jau nti kelių 
metų bažnyczia sudegė, o baž
nyczios atstatyti valdžia neda 
leidžia, nors žmonės yra tur

tingi ir nori bažnyczią pasta
tyti. Atsidėkavojant dėl val
džios už taip meilų (?) pasi
elgimą, Gruždžių valsczius 
susitarė nebemokėti padotkų.. 
Ir dabar sziokiu bud u su val
džia kariauja.

Javai szįmet kaip Kauno, 
Vilniaus, taip ir Suvalkų rė- 
dyboje yra gražus. Pirm 
szvento Jono buvo kelios ne
dėlios giedrios, bet dabar lyti 
pradėjo ir pūdo tą szieną, ku
ris yra papjautas. Po daugel 
vietų dobilai yra jau seniai 
gražiai nuimti, bet dabar lie
tus nti kelių dienų lyti pradė
jo ir szieną pūdo.

Žaltys.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
Wise. 28 Liepos buvo dide

lis miszkų gaisras, kuris pada
rė į $2,000,000 blėdies ir į 20 
žmonių pražudė.

---- v -į- , r....-■

— Washingtone, 27 Liepos 
emigracijos komitetas apsvars
tė priimtą Buto naują bilių 
kas link sumažinimą emigra
cijos. Daugumas komiteto 
sąnarių buvo tam biliui prie- 
szingi, nės ir be to emigrantų 
skaitlius per paskutinius dve
jus metus ant pusės sumažėjo. 
Pirmiau abelnai per vieną 
metą atvykdavo į Suvienytas 
Valstijas isz įvairių pasaulės 
kampų į 440,000 emigrantų, 
o dabar tik pusė to. Jeigu 
tas bilius butų priimtas, emi
gracija turėsinti beveik ap 
sistoti.

— Philadel pili joje ' 29 Lie
pos buvo toks didelis karsztis, 
kad tris žmones užmuszė, o 
dvyliką parmetę ant žemės. 
Ant pusės penkių karsztis da- 
ėįp iki 96 gradusų.

— 'New Yorke taipgi trys 
numirė isz karszczio.

Hardford, Conn., 29 Lie
pos. Czia buvo praptilę trys 
vaikai, nil 5-9 metų amžiaus; 

kėlės dienas visur jieszkojo, 
bet negalėjo surasti. Ant ga
lo atėjo misi is perkratyti ta- 
vorinius vagonus. Be kraty
dami vagonus du poliemonu 
pajuto srAarvę, paeinanezią 
nti „Caboose“., Policmonai 
iszplėszę tos sziepos duris, at
rado joje tris jieszkomus vai
kus, jau apkirmijusius, ntigus, 
ant viens kito gulinezius. Jų 
drabužiai buvo sudėti kertėje 
ir kortos gulėjo prie jų. Kas 
ttis vaikus sukiszo ir užrakino 
toje „Coboose“ ir dėlko jie 
ntigi ant kits kito gulėdami 
numirė ir drabužius į kertę 
sudėjo, da ir kortas prie jų 
palikdami, iki sziol nėra žino
ma.

28 dieną Liepos pasimirė 
Szveicarijoje garsus vyras, di
delis katalikiszko tikėjimo 
karžygis ir lenkiszkas patri- 
jotas kardinolas Ledochovs- 
kis. Jis paskutiniame laike 
gyveno Romoje ir buvo per
dėti ni u susirinkimo tikėjimo 
propagandos (Praefectus Con- 
gregationis Propagandae Ei- 
dei). Jis reprezentavo j o ir 
užtarinėjo lenkus katalikus 
prie szv. tėvo popiežiaus, o sy
kiu maždaug ir lietuvius, nors 
szių rodos nenorėjo atskirti 
nti lenkų ir vadinti lietuviais. 
Per jo įtekmę szv. tėvas po
piežius iszdavė žinomąį lenkus 
katalikus encikliką. Žodžiu, 
per kardinolą Ledocliovskį 
lenkai lengvai galėjo dasiekti 
popiežių ir nti jo tūlų malo
nių iszgauti, bet dabar jam 
mirus, lenkai labai pasigias 
jo ir popiežiszkas sastas ne- 
taip lengvai bus prieinamas. 
Reikia priminti, kad jis buvo 
1866 m. pakeltas į Poznani 
jos arcivyskupus, bet užtar
damas kietai lenkus katalikus 
ir jų tautystę, taip vokieczius 
įpykino, kad szie [geriau sa
kyti vienas Bismarkas], atėmę 
arei vyskupystę, pasodino jį ant 
dvejų metų kalėjimo, kurį jis 
atsėdėjo Ostrove, kame jį po
piežius pakėlė į kardinolus.

Kardinolas Led och o vsk is 
gimė Gorktise Sandomiro gu
bernijoje. Pasimirė 71 metų 
amžiaus.

Karė!
Laukia sloginami ir vargi

nami žmonės karės, misi yda- 
mi, kad jijė padarys atmainas 
ir pageriną jų būvį. Laukia 
karės nti daug metų su didele 
nekantrybe, bet kur? Euro
poje. Bet sziądien pakilo ka
rė ne Europoje, o Azijoje 
tarp Kitajaus (Kynų),Korėjos 
ir Japonijos. Apie Kitajų 
lietuviai žino ir szneka, kad 
jis esąs didžiausi ant svieto 
vieszpatystė ir niekados nei su 
ktimi nekariaunąs, o kada pa
kilsiąs, tai užkariausiąs visą 
svietą ir busianti tada sudna 
diena. Apie Japoniją ir Ko
rėją tur būti nedaug kas ką 
žino. Kitaj us yra didžiausi 
ant svieto vieszpatystė, turinti 
daugiau kaip 400,000,000 gy
ventojų, kurie beveik dar visi 
yra pagonais. Pralavintos 
kariumenės turi į 1,000,000. 
Japonija yra neperdidelė 
vieszpatystė, nės gyventojų 
turi į 40,000,000, o isz miklin
tų kareivių tikt į 224,000.

Korėja gi dar mažesnė ka
ralystei, nės gyventojų į 11,- 
000,000 tėra, o kareivių turi 
tik kelis deszimtis tukstan- 
ežių. Abiejose dar vieszpa- 
tauja stabmeldystė.

Priežastis pakilusios karės 
tarp minėtų karalysezių yra 
ta, kad Japonija, užmesdama 
savo globą Korėjai, ant kurios 
taipgi ir Kynai turėjo prote k 
toratą, verezia ją, kad ji pa
darytų tūlas reformas link 
prekystės ir pramonės gyve- 
nanezių Korėjoje janponezi- 
kų, kurių skaitlius daeina iki 
11,000. Japonija sako, kad 
nti tūlo laiko korejaiezikai 
per įsznekėjimą Kitajaus val
džios, ėmė labai skriausti ne
tik tenai gyvenanezius Japo
nijos prekėjus ir pramonįkus, 
bet abelnai visus jos prekys
tės ir pramonės reikalus. Ko-
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tą karę tarp Japonijos ir Ki- 
tajau’s sulaikyti, , bet rodos, 
kad nepasiseks.

Maskolius, prasidėjus karei, 
pasakė, kad jis ir neprivaląs^ 
sėdėti rankas sudėjęs. Bet 
dabar kalba, kad jis norėtų, 
kad karės nebūtų, nės sako, 
dėl Maskolijos . nebus jokios 
naudos ar Kynai pergalės Ja
poniją arba Japonija Kynus.

Tacziaus Maskolija nieka
dos to nedaleis, kad Korė- t
ja prastotų neprigulmę, nės, 
sako, tai nemažai kenktų jos 
politikiszkiems ir prekevimo 
reikalams. Taip gi Maskoli
ja nedaleisint niekada, kad 
koki europiszka vieszpatystė, 
ypacz Anglija, įsikisztų į Ko
rėjos dalykus. Ar neįsipai
nios Maskolija į tą azijatisz- 
ką karę, gal tada galėtų pasi
naudoti kariaujantiejie už slo
ginamus joje ž^nonės.

— 28 d. Liepos ?isz Pary
žiaus pranesza, kad Senegale, 
Azijoje, užpūlė senegalai 
prancūzus, kurie vienok su to
kia drąsybe atkirto jus, kad 
pergalėję, vydami jūs, 500 isz- 
mpszė. Isz prancūzų pusės 
toje muszoje krito tik 9 prasti 
kareiviai ir, G apicieriai ir 135 
kareiviai tapo sužeisti.

Kitajuje baisus maras viesz- 
patauja; provincijoje Canton 
numirė 120,000 žmonių. 
Daugeliose vieszpatystės vie 
tose isz priežasties jo apsistojo 
visai prekystė.

Hh neito ir flatertės 
jasiaptys.

Tikrų atsitikimų apsakymas. 
paraszė Aleksandra Gužutis.

(Tąsa.)
XVII. SUSI VIEN YJ IMAS KARA- 

LISZKŲ VALDŽIŲ SU PO- 
NISZKATS.

1860 metūse vyresnybė isz-, 
naikino apskritines rėdystes 
karaliszkų turtų, ir paliko 
kožnoje pavietėje po vieną

t

rėja mažu butų ir pristo
jus ant Japonijos reikalavimų, 
kad Kitajus nebūtų jos užta
rę* ir įsikiszęs į tūs reikalus. 
Tokiu budu Kitajus ir Japo
nija, neapsileisdami viens ki
tam, apskelbė karę, kuri kas 
dien auga ir lieja žmonių 
kraują.

nevienas isz skaitytojų 
nusistebės ir paklaus, kaip tai 
gali būti, kad Japonija drįsta 
priesz Kitajų ir Korėją ka
riauti, tokia maža būdama? 

O vienok taip yra - Japo
nija neva pirmoje pradėjo ka
rę ir varo ją drąsiai ir pasek
mingai. Mat, musų gadynėje 
nedaugumas giliūja, bet ge
rumas. Taip ir ežia, nors Ja- 
ponija yra szimtą daugiau sy
kių mažesnė plotu ir gyvento
jais, bet ji stovi už Kitajų daug 
augszcziaus apszvietime ir jos 
kareiviai ir visokį kariume- 
niszki įrankiai daug tobulesni. 
Todėlgi, nors Japonija, žinia 
neužkariaus Kitajaus, bet ga
li jį taip įkąsti, kad jis bus 
priverstas jos reikalavimus 
užganėdinti daleisti. Jau ir 
dabar Japonijos kareiviai ke
letą miestų Korėjoje užėmė, 
ir pagaliaus patį jos karalių 
paėmė į nevalią. Kitajui taip 
gi jau nemažai blėdies padarė, 
nės vieną jo garlaivį, kuris 
vežė į Korėją 1,000 kareivių, 
nuskandino su visais žmonė
mis. O antrą su torpėdomis 
suplėszė ir ant Wiariu dugno 
palaidojo. Ant antrojo buvo 
2000 kitajiszkų kareivių, isz 
kurių tik 40 gyvais liko.

Iszgirdę apie karę savo tė 
vynės, Suvienytose Valstijose 
gyvenantiejie japonezikai taip 
užsidegė patrijotizmu, kad 
viename San Franciscos mies
te sudėjo $10,000 ir iszsiuntė 
savo kariaujantiems broliams 
ant paszelpos. Ir dar tariasi 
4,000 akvatnįkų vyrų surinkti 
ir, gerai apginklavus, siųsti 
jūs ant greitaus garlaivio antę 
pagelbos savo tėvynei. Eu
ropos vieszpatystės, o ypacz 
Suvienytos Valstijos, bando 

tik urėdinįką dėl prižiuros 
kaimiszkų rėdysezių. Taip 
visi puikiejie virszinįkai, 
drauge su savo tūlais urėdinį- 
khis, kaip žydo bitės, kas ži
no kur iszgaiszo. „Sic tran
sit gloria mundi“, taip isz 
nyksta garbė svieto. Norįs 
tie ponai buvo puikiais ir ga
lingais, bet atgyvenus jiems 
savo laiką, paliko užmirszti.

Nū 1864 metų poniszki 
valsczionys suvienyti su kara- 
liszkais ir dabar priklauso 
vienų valstiszkų rėdysezių, už- 
žiuriamų tarpinįkais, posred- 
nįkais.
XIX. PRAEIT^ IR DABARTE

Augszczjaus aprasotais at
sitikimais norėjome supažin
dinti skaitytojus su neku
rtomis tamsiomis szalimis mu
sų praeitės. Už tūs szaszelius 
praeitos gadynės mažiausia 
dalis atsakymo krinta ant 
valsczionių, neturėjusių lais
vės ir apszvietimo; dabar gi, 
kada valsczionys paliko liū- 
sais ir palygįtais tiesose su ki
tomis 1 ūmom is, tai jie kaip 
daugesni skaitlį ūmi, žemės 
valdytojai, priima ant savęs 
smarkiausį atsakymą už visas 
dabartės nedorybes ir pak
lydimus.

Antroje pusėje 19-to szimt- 
meczio valdžia apdovanojo 
tarp kitų ir lietuvius daugybe 
naudingų [bet dar didesne 
daugybe blėdingų R. | įstaty
mų:

1. Isznaikinimas kuniszkos 
koravonės, tai yra visokio bu
do musziai ir dovijimai nusi
kaltusių.

2. Iszliūsavimas valsczionių, 
atidavimus jiems į amžiną že
mės valdymą, daleidimas isz- 
rinkimo isz tarpo savęs vyres
niųjų ir teisdarių, taipgi pa
lyginimus valsczionių tiesose 
su kitomis lūmomis.

3. Suszaukimas visų gyven
tojų prie lygio iizpildymo ka- 
riumeniszko prigulėjimo, ir 
sutrumpinimas laiko tarnavi
mo kariumenėje.

4. Įsteigimas garsių teisda- 

rynių, su prigulėjimu prie anų 
prisiekti n ių vyrų.

Ir 5. Užiurėjimas uredinį- 
kų, kurie dabar negali (?!R.) 
piktvąrtoti savo valdžios, ir 
dasil’eisti skriaudimo gyven- 
tojų.

Tie visi įstatai ir daugumas 
kitų vyresnybės parokavimų 
yra labai naudingais, kad tik 
mokėtume anūs gūdoti ir pri- 
gulineziai pasinaudoti, nės 
žinoma yra, kad ir geriausi 
valdžios įstatymai neatnesza 
mums laimės, jeigu savo blo
gais darbais prieszginiausime 
tų įstatymų gėrybei.

Norįs daugybė isz lietuvių 
yra tamsių ir nemokįtų, vie
nok ir tie praseziokai, būda
mi žmonėmis, tu r prigimtą 
protą, o krikszczioniszkas 
mokslas „Mylėk poną Dievą 
ir artymą“ aiszkiai jiems ro
do, kokiu keliu reikia eiti, 
dėl to, jeigu pametę gerą ke
lią’ klaidžioja piktybės takais, 
tai verti yra papeikimo.

Tolinus apraszydami tam
sias szalis dabartės, nekaltįsi- 
me visus lietuvius, nės isz anų 
daugel yra padorių, o rodyda
mi visus bjaurius draugijos 
spogus, norime, kad blogi 
žmonės^ pažinę savo paklydi
mus, pagrįžsztų ant kelio dory
bės ir pastotų gerais Lietuvos, 
sunais. \

(Dar neviskas).

9 Seimas „SnsivMta Lie- 
Mu Maft“

bus laikomas 2!) d. Rugsėjo 
(Z?eptembrio) Scranton, Pa. 
Delegatai yra maloniai už- 
praszomi pribūti vakarop 24 ‘ 
dieną Rugsėjo, idant ant ry
tojaus visi butų pasirengę 
kaip reikiant.

Ant ateinatoezių metų „Su
si vieny j imo“ vyriausybė bus 
renkama arba pagal konstitu
ciją arba pagal szių metų 
„Susiv.“ vyriausybė* įneszimą 
(žiūrėk j,Vienybė*0 N 13 seių

t
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ipetų) isz 5 apskriczių, jeigu 
szie visi apskricziai ant to pri* 
stoja. Taigi dabar draugys
tės ir kilpos tūs dalykus ap 
svarstinėkite savo susirinki 
mūse ir savo nusprendimus 
padekite į ,,Vienybę“ dėl ap
garsinimo, idant delegatai ant 
seimo turėtu visus tūs dalykus 
perkratyti: priimti arba at
mesti.

Tiktai, mieli broliai lietu
viai, jeigu visi apskricziai 
rinktų kandidatus į seimą ant 
„Susivienyjimo“ vyriausybės, 
meldžiu jūsų visų brolių, 
idant manę ant jokio kandi
dato neperstatytumėte prie 
„Susiv.“ vyriausybės, kadan
gi, iszbuvęs keturis metus 
„Susivienyjimo“ 1 prezidentu, 
troksztu nū taip augsztos ir 
garbios gūdonės liūsu būti, o 
tegul kiti musų broliai tą vie 
tą užims ir su naujomis bei 
karsztesniomis spėkomis dirbs 
dėl labo „Susivienyjimo“ ir 
visos lietuvystės.

„Susiv.“ prezidentas kun. 
A. Burba.

—^Hazleton, Pa., 30 Lie* 
pos. 29 d. Liepos Hazletono 
lietuviai turėjo susirinkimą 
„mass miting‘ą“ reikale Kra
žių kankįtinių komiteto. Ant 
kurių susirinkimo atsilankė 
szie gūdotini tautiecziai, klie
rikai A. Milukas ir V. Matu 
laitis. Ant susirinkimo, apart 
kitų kalbų, turėjo A. Milukas 
ir nurodė nedorybes ruso ir 
jo tironiszką apsiėjimą su mu
sų broliais lietuviais ir ragino, 
visiems laikytis vienybės, ne
paisant ant įvairių trugdymų 
ir, norįs mus butų mažiausia 
skaitlius, ragino nepamesti 
vilties,' pasiremdamas ant to, 
kad viskas isz mažo pastoja 
ir taip tik truputėlį užtarėme 
savo brolius, o jau tūliems ca
ro czinovnįkams reikėjo ir isz 
szios pasaulės iszsi k raustyti. 
Kas link Kražių komiteto, 
visi patvirtino vienu balsu 
tūs, kuriūs iszrinko broliai 
Plymouthiecziai, z Shenando- 

riecziai, ir Chicagiecziai. Ka 
dągi „mase mitingas“ buvo 
užszauktas varde draugystės, 
szv. Petro ir Povylo, tai per 
nesupratimą daugelis lietuvių 
nepribuvo, taigi tūli vyrai, 
ypacz virszinįkai draugystės 
szv. Kazimiero ir Petro ir Po
vylo, užsidegę tėvynėj* meilę, 
perimti gailescziu savo brolių, 
nutarė padaryti antrą „mass 
mitingą“ ateinanczią nedėlią, 
tai yra 5 d. Rugpjuczio. Visi 
Hazletono lietuviai siunczia 
szirdingą aczių gūdotiniems 
tautiecziams .klierikams A. 
Milukui ir V. Matulaicziui už 
jų nenuilstantį darbavimąsi dėl 
musų nuvargintos tėvynės. 
Vardan dviejų dr. szv. - Petro 
ir Povylo, ir Kazimiero pasi- 
raszo.

Komitetas.

Mahanoy City Pa., 29 L. 
Gūdotinas Rėdytojau!

Sziądien mes turėjome „mass- 
meetingą“, ant kurio, po pri
ėmimui naujų sąnarių ir ap
kalbėjimo reikalų kūpos, tei- 
ravomės kas link komiteto 
kražieczių — ir isz savo pusės 
į tą komitetą perstatome szias 
žmogystas — g. k. S. Pautie
nių ir Antaną Danesiavyczių. 
Juk tik mes su Shenandoriu 
pradėjome — ^agitaciją ant 
naudos kražieczių,- tai rodos 
bus neperdaug nors du repre
zentantu turėti komitete. Tik 
meldžiu mano visą laiszką pa
talpinti, ba taip reikalauja vi
sas mitingas, taipogi dėlko 
nieko neparaszote, kad Szliu- 
pas tupėjo cypė porą adynų 
Pottsvilleje, praloszęs provą 
su katalikais.

Sekr. Vincas Vroczinskas.

— Kingston, Pa,. Ką tik 
uždėjo isz keliolikos vyrų 
draugystė ,Plymouth‘o para 
pijos „Giesminįkų“; kiekvie
nas tos draugystės sąnaris turi 
dūti $5 kaucijos, jog kas 
szventa diena, nėsant svarbios 
periszkados, ateis nū ryto į 
bažnyozią ir giedos rotanczių

— Dar sykį apie nelainlin • 
gą atsitikimą PlyrųoutlVe Pa. 
23 Liepos. Szeszi lietuviai, 
pasiboviję iki vėlumos aut 
piknįko Hanover Parke, ne- 
važevo elektros karu, kuris 
kasztūja tik 20 c. į Ply- 
mouthą, bet sumislyjo, drau
gystėje trijų anglikų, traukti 
per laukus potiesumik Atsi- 
baldę naktį pas upę Su- 
sųuihąnna, susėdo, t per pa
drąsinimą anglikų, devyni vy 
rai į mažą laivelį, į kurį jau 
nū kraszto pradėjo vandū lai- 
stytis per viražų. Tacziaus 
yrėsi, ir buvo jau prie antro 
kranto priplaukę, bet sumis
lyjo isz to džiaugsmo varytis 
vandeniu toliau prie saliuno, 
idant įsigerti. Kur beplau
kiant, pakilę ant upės bange
lės, ėmė meczioti vandenį į 
laivelį, ką patėmyję plaukiau- 
tiejie pradėjo nerimūti laive
lyje ir judįti jį, dėlko szis, 
linktėjęs gerokai į szoną, 
akies mirksnyje prisisėmė. 
vandens ir, apsiversdamas, 
iszkrėtė visus devynis vyrus į 
vandenį. Szeszi isz jų, trys
anglikai, paspėjo nusitverti 
laivelio, ir szaukti pagelbos, 
o trys iszsyk nugrimsdo ant 
dugno. Butų gal ir visi pra
žuvę, jeigu nebūtų iszgirdę 
balso ir pamatę ant kranto 
stovintiejie anglikai, kurie 
paėmė laivelį, nuplaukę, su
sodino szeszis įsikabinusius ir 
iszvežė ant kranto; trijų-gi 
nuskendusių nesujieszkojo, 
nės buvo jau vėlas laikas, 
tamsi naktis ir gili vieta, kame 
nuskędo. Ant rytojaus visus 
tris atrado netoli nū kraszto, 
nės tik į 50 pėdų. Per visą 
tą dieną gulėjo prigėrėliai ne- 
kugždinti, t. y. kaip isztrauk-

ir kitos bažnytines giesmes. 
Kas to neiszpildys, prapuls 
kaucija. Malonu bus, kad 
Plymouth‘o lietuviszkoje baž- 
nyczioje ir ražanczių gražiai 
giedos. Linkiame, kad ta 
nauja „Giesminįkų“ draugystė 
neapsileistų vietiniam chorui!

ti, pas p. Zdan avy ežių. 25
Liepos buvo iszkratyti ir per
žiūrėti. Pas Miką Talandį 
rasta $10 ir adininįkelis, o pas 
kitus du, pas vieną 25 c., pas 
antrą nei cento. Tą paezią 
dieną buvo pavelyta palaidoti, 
kas ir atsitiko. Kadangi nei 
vienas isz skendūlių neprigu
lėjo nei prie jokios draugys
tės, laidotuvės buvo menkos. 
Visi buvo bėdni vaikinai, ne
seniai atvykę į Ameriką, 
apart M. Talandžio, kuris jau 
trys metai kaip ežia gyveno, ir 
nors riei vienas nebuvo Ply
mouth*) lietu viszkos parapijos 
parapijonu, tacziaus už dyką 
buvo priimti į bažnyczią ir 
ant lietuviszkų kapinių pakas
ti. Reikia dar pažemy ti, kad 
prigėrusiejiė buvo, kaip sako, 
visai blaivus.

Neatsargumas ir perdi d ei ė 
drąsybė nesykį pastumia žmo
gų į.pražūtį.

— Pittston, Pa. 27 Liepos.
14 metų lietuvaitis, Petras 
Boli nekis, besimaudydamas po 
Susųuehanną prigėrė.

— Scran tone, girdėti, užsi
dėjo priesz keletą nedėlių lie
tu viszka teatraliszka draugys
tė ir antra tveriasi kareivisz- 
ka. Scrantono lietuviai ne
snaudžia.
/ — Plymoutho lietuviai 
taipgi tariasi sutverti pašto- 
vingą teatrai isz ką gruppą.

— Glen Lyono ir aplinki
nių miestelių lietuviai ketina 
išdaryti mass-ineetingą, ant 
<urio užpraszys su sznektomis 
prakilnesnius lietuvius isz to- 
esnius miestų.
------ - -.... i - ... .Si-—

Prie„Susi.“ prisirasze
K u n. M. Szedvydis (Kovo 

men.), subdijakonas ;Baltrus 
Žindžius isz Baltimore Md. ir 
Antanas Jocis (Birželio m.), 
„Lietuvos“ redaktorius isz 
Chicagos III.

A msterda m k ū p os: Polio- 
nija Audri u Ii kė, katrė An- 
driulikė, Ona Aniliukė ir Ro
kas Stonisjavyczius.
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Lewiston, Me. naujos kil
pos: Izidorius Dragūnas, Mi
kas Štai mokas, Vincas Jur
kus, Martynas Jurkus, Dami- 
nįkas Laukszas, Stasys Joza- 
pavyczius, Ona Jozapavyczie- 
nė, Jūzas Czereszkevyczius, 
Jūzas Tamošaitis, Jūzas Bie- 
liekas, Paulius Jocas ir Jūzas 
Tamoszaitis.

Pittsburgh, Pa. „Susiv.“ 
kilpos: vienas posmertinę,
antras metinę, o szie nauji: 
Jonas Smalenskas, Jūzas 
Akuczevyczius, Motiejus Szle- 
kys, Pranas Skeltis ir Jūzas 
Matickas. — Vytauto dr.: Jo
nas Czepaitis, Vincas Jucius, 
Antanas Keisturanckas ir Prh- 
nas Diczbalis.

Tuckahoe, N. Y. naujos 
kūpąs: Adomas Kazakevy- 
czius, Jūzas Slavickas, Petras 
Guntuva Kasevyczius,
Jurgis Arminaitis, Vincas 
Barzdaitis, Jonas Skrobius, 
Ksoveras Slivinskas, Jonas 
Gvazdaityi, Jonas Abraitis, 
Jilzas Jokubinas, Vincas Le- 
liauszius, Vincas Budrevy- 
ežius, Vincas Ambrozevyczius, 
Ignas Czėpla, Motiejus Rai
nys, Antanas Girniauckas ir 
Mikas Arminaitis.

Union City, Conn, prisi- 
raszė prie vietinės kilpos: 
Vincas Jonuszaitis.

Carbondale, Pa. Szv. Sta
nislovo d r. Petras Danuszas. 
„Susiv.“ prez. kun. A. Burba.

Daliai (MM M- 
iiinlū: Hm.

Aplankymas brolių gyve- 
nanezių po kitus miestus ir so
džius visados yra akyvu kaip 
man paežiam, taip aplanky
tiems broliams, taipogi ir ki
tiems lietuviams. Nū 8 lyg 
14 Liepos mėnesio atsėjo pa
matyti ir atrasti daugel naujų 
vietų, kur gyvena lietuviai. 
Panedėlyje, nuvaževęs Union 
City pasirupinau sav nū lietu- 
viszko ukinįko Januszaiczio 
arklį, taip kad ant rytojaus 

galėjau lankyti lietnviszkus 
farmerius ant vežimo. Neto 
Ii Nagatucko raacziau ūkę lie
tuvio Maszoto, 100 akerių; 
turi bulvių, kornų, kopūstų, 
tenai buvo džiaugsmas, kad 
gražiai sav gyveno lietuvis ant 
savos žemės, kaip senoje tė- 
viszkėje; dabar teisybė pats 
gaspadorius dirba fabrike, bet 
jei norėtų, tai ir ant žemės ga
lėtų gauti lyg valei darbo, dar 
ir keletas lietuvių galėtų užsi
dirbti. Isz Nagatucko tą pa- 
ežią dieną nuvykau Ansoni- 
jon. Ansonija gražus mieste 
lis ant to gražiausio Nagatuc
ko iipelic|, kur tiek yra fabrikų. 
Ansonijoje airių yra statoma 
balto akmenio nauja bažny- 
ežia, labai graži ir brangi, ant 
kokių 300,000 dolerių. Kata
likų isz viso yra iki 5,000. 
Lietuvių asabų tėra nū 70-85. 
Szeimynų 11. Tenai yra eza- 
ka szv. Kazimiero draugystės, 
kurios didžiausia šyla yra 
Waterburyje. Bet paskuti* 
niame laike labai ta szaka pa
silpo ir kitus girdėjau kal
bant, kad norint isznykti, ko 
butų labai gailu; kitigi ketina 
laikytis draugystėje ]yg galui. 
O kad dabar darbams .besitai
sant ant turto sustiprės lietu
viai, yra viltis, kad stiprinsią 
ir draugystė. Nū praeito mė
nesio czionai susitvėrė kūpa 
„Susivienyjimo“, kurios prezi
dentu yra Jokūbas Sagevi- 
ežius, smarkus lietuvis. Prie 
viso neturto Ansonijos lietu
vių, galima buvo tėmyti, jog 
ir czionai gyvūja musų broliai 
ir nori gyvūti, taipogi kas link 
lietu viszkos bažnyczios Wa
terburyje gerai mislija ir nori 
gelbėti savo brolius, ant to 
karto ant bažnyczios kolekta 
iszneszė $20. '

Isz abiejų pusių Ansonijos 
į Waterburį ir Bridgeport^ 
yra iszdirbingi sodžiai arba 
geriaus stancijos 8eymour-as 
ir Derbiz Birmingham-as, te
nai gyvena po 10 lietuviszkų 
asabų. Pasakojo Seymour1 e 
esą keliolika lietuvių protes-

tonų; savame laike ir tūs ap
lankysiu. Tą diena turėjau 
grįžti namo, kad atsilsėjęs vie
ną dieną atlikti tolesnius bro
lių lankymus. Nejūkai yra 
Nagatucko paupės iszdirbis. 
Waterburis iszdirba ta vorų vi
sokių per metus ant 18,500,- 
d00 dolerių, Bridgeportas tiek 
gi, o tarpe Waterburio ir Brid- 
geporto galima sakyti ant 50 
angliszkų mylių traukiasi vie
nas didelis iszdirbingas mies 
tas, yra tai kaip kokia Kon- 
nektikuto Westfalija: pilna 
fabrikų, pilna visokio bizniaus 
ir tokia vieta gali greitai isz- 
augti ant didelio begalinio 
miesto, o kaip gražios czionai 
vietos, kaip ramios atkalnės, 
kaip gražiai atsimusza miszkai 
lapūti užtvenkimūse Nagatuc
ko upelio.

— Popiet 12 Liepos n u va- 
ževau pirmą kartą New-Hai 
ven Conn. New-Haven yra 
didžiausia miestas Konnekti- 
kuto, gyventojų turi į 100,000. 
Labai gražus ir czystas mies
tas prie iszrenktos Atlantisz- 
kės prieplaukos. Biznis ne- 
iszpasakytas. Daugybė gele
žinkelių ir padėjimas prie ma
rių daro tą miestą viena isz la
bai prakilnių Amerikos pre 
kybos miestų. Kas link isz- 
dirbių virsžija ant vieno mili
jono dolerių Waterburį,'kurs 
užima pagal iszdirbius 41 vie
tą tarp visų garsiausių iszdir 
bingų miestų Amerikos. Su
riko man ulyczių vardai, nės 
antraszas pasirodė klaidus ir 
pavaikszcziojęs, jau misi i jau 
grįžti sav namo, supykęs ant 
New-IIaveno lietuvių, kad ne
padavė tikro antraszo. Ant 
mano laimės pasipainiojo po 
licmonas, klausiu ar nėra dau-, 
giaus tokio vardo ulyczių, kaip 
mano antrasze parodyta? Sako 
come, eime; ankertiniame szto- 
re paėmė knįgą ir tūjau atra
do pravardę, numerį ir tikrą 
vardą ulyczios, kurios jieszko- 
jau. Tas dėl manęs^ pamisli- 
jau, pus naudinga ir kitą kar
tą. Ir isztikro, kad potam nu-

važevau Springfieldan Mass., 
kur norėjau atrasti lietuvius, 
o neturėjau nei vieno antra
szo, nebeklausi pėdamas po- 
lenderių, nės lietuvių dar ežia 
nežino, pasinaudojau adresava 
knįga ir atradau musiszkiūs, 
bet apie tai paskum bus. New- 
Havene daugybė italijonų: 
pilnos ulyczios, vyrų, moterių 
ir vaikų czieli būriai, bet kaip 
visur tai p ir czionai neaugsz- 
tas italijonų vardas. Bažny- 
ežia prasta, perdirbta isz pa
laikio, mūrinio namo; dar 
kaip vakar vienas nūšzovęs 
paezią ir pats nusiszovęs, to
kios apie italijonus žinios. 
Vokiecziai stovi stipriai, kaip 
daugelyje vietų, bet musų 
kraszte visur vokieczius vir- 
szija prancūzai; vienu žodžiu, 
isz priežasties netolymos Cana- 
dos randasi visame Konnek- 
tikute ir kitūee stėtūse stip
rios prancūzų naujokynės. 
Nėra ko sakyti apie anglus ir 
airiszius, tie virsžija visus. 
Yraszvedų biskis, bet tie la
bai tykus. Lenkai, kadągi 
prasti darbinįkai, nemaž apie 
savę nesidūda girdėti ir prie 
to mažai tėra. Kas link lie
tuvių, tai tų New--IIavene 
kaip nebuvę, niekas nežino, 
niekas negarsina, o ir patys 
apie savę nedūda balso, kaip 
numiręs žmogus. O dėlto ne
mažai ežia lietuvių, katalikų 
yra 100 asabų, o lietuvių pro- 
testonų sako dukart tiek esą, 
o gal dauginus, bet szitie pas- 
jkutiniai, būdami lietuviais, 
•dar tebelaiko savę už tikrus 
vokieczius. Negalima buvo 
ką naudingo padaryti tarp 
New-Haveno lietuvių, tiktai 
galima buvo ant greito - lai
ko surengti komitetą dėl su
rėdymo New-Haveno lietu
vių, lieka viltis, kad ir ten su
sitvers ,,Susivienyjimo“ kūpa. 
Szeimynų nedaug tėra, bet 
kas liudniaus szitose kelionė
se datyriau, jog nekurtos szei- 
mynos susibudavoję nekrik- 
szczionisžku budu, t. y. patė- 
mijau ženotus vyrus dar Lie-
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tuvoje, gyvenauežius su sveti- 
fu o m is moteriszlęėmis, arba 
buvo moteriszkės atsiskyrę nū 
vyrų, susimetę su svetimais, 
tas darė blogiausį įspūdį ir 
taip galvijiszkai susitūkę lie
tuviai niekur nebuvo ląi- 
.mingi, o apie jų szei mynas 
nėra nėjokios vilties, nės bus 
tikrais valkatoms ir sunkybe 
draugyjai. Taip teko patė- 
myti, Įį;aip paleistuvystės vai
siai paezioje pradžioje ėjo 
pragaisztėn. Nėra žodžiu ant 
papeikimo ir n ūbavimo lietu
vių paleistu vingūse risziūse 
gyvenanezių, vienas dėl jų isz- 
ganymas: sutraukįti riszius 
grieko ir daryti pakutą, kad 
tokiūs maeziau, man iszrodė 
stūbriais iszvirtusių medžių, 
kurie puvo,

Būdamas New-Havene da 
sižinojau, jog daug esą lietu
vių ant stacijos važiūjant į 
New-Londoną Bramforde.
Ant rytojaus pasistiprinęs na- 
mūse lietuvio Montvilos pas 
kurį ir nakvojau, nuvaževau 
Bramfordan už 25 centus. 
Pirmutiniu tenai sutikau lie
tuvį Savitską, kurs vadinasi 
Savydž (Savage), jam daug 
vaikų, ir vyras mitrus ant vis 
ko, daug užsiėmimų mėgino, 
buvo pralobęs ir vėl nuplik
davo, dabar serga pirsztu, ku- 
rį bedirbant Stone-Creek nu- 
muszė akmenys. Bramforde 
yra 4-5 lietuviszkų szeimynų, 
o lietuvių po farmas dirbau- 
ežių gal prisirinks lig 50 vy
rų. Stone Creek vėl yra ke
letas lietuvių. Kad taip už
griebiau kas kartas vis naujas 
vietas Konnektikute, man
aiszkiai pasirodė, jog musų 
stėtas labj ausiai užgyventas 
lietuvių, kur tiktai eini, tę at
randi savūsius. Jei todėl no
rėtų pas mus\ vaisytisi lietu- 
viszki farmeriai — galima ir 
ramu, nės kur nepasisuksi, vi
sur atrasi lietuvius. Tą pa- 
ežią dieną aplankiau New- 
Britainą, kur yra lyg 300 lie
tuvių ir nuvaževau pas Broad 
Brooko lietuviszkus tabokius. 

Man lietuviai nepaskaitys už 
piktą, kad jūs pravardžiūju, 
bet taip darau, nės tūs lietu
vius ir tą krasztą atrandu sav 
už maloniausią. Buvo vaka
ras, kad iszlipau ant stacijos 
vadinamos Rye Street, kurios 
nei vienas žmogus nesergsti ir 
nei vienas žmogus negyvena. 
Per miszkelį, už penktos da
lies lietu y iszko viorsto buvau 
pas lietuviszką ukinįką Ma
žeiką. Vakare suėjo lyg 15 
lietuvių su\vyrais ir moterimis. 
Tą vakarą pas keturių akrų 
ukinįką Striuva buvo laiky
tas lietuviszkas\ susirinkimas 
(mitingas). ‘ Susidėjo lietu
viai ant „Vienybės“\už pusę 
metų ir tvėrėsi „Susivienyji
mo“ kūpa iszdeszimties\iąna- 
rių. Vienu žodžiu, kad links
mas, tai linksmas buvo lietu- 
viszkas susirinkimas. Tenai 
ant tų farmų dar yra kitas so
džius vadinamas Town Street, 
kur lietuvių yra kelios deszin- 
tys ir „Susivienyjimo“ kūpa 
turia 34 sąnarius. Isz viso po 
anūs tabokynus gyvena lyg 
100 lietuviszkų vyrų, kuriems 
ant nelaimės daugeliui nete
kus lietuviszkų mergaiezių, 
reikėjo apsivesti su lenkėmis, 
o per tai labai didelę Blėdį 
lietuvystei pagamino. Biske- 
lį akyva dabar prisistebėti
anai vietai. Pernakvojau ra
miai, kaipo tikrame sodžiuje. 
Rytas buvo gražus, nors biskį 
sziltokas. Dabar po pusry- 
ežių iszėjome su gaspadorium 
apžiūrėti tabako. Kaip Lie
tuvoje bulvenokai, taipczionai, 
dideliais plotais lapsojo bui- 
nūs tabako lapai. Kur anks-
cziaus sodinta buvo, ten gera. 
Vėlyvesniam tabakui neatbu- 
nai buvo reikalingas lietus. 
Maciau lietuvį darbinįką, kur 
su savo gaspadorium anglu 
vaikszcziojo lyg jūstai bui- 
niam tabako gojuje ir karpe 
virszunės. Bulvės taiposgi 
czionai prie lietaus gerai au
ga, o komai riebioje žemėje 
plėtojasi savo plasztakiniais 
lapais, kaip koki bajorai tos 

vietos. Žolė visur neaugszta, 
bet tirszta, maiszyta baltais 
dobilėliais su saldžiomis lan
kos žolėmis, pridavė neiszpa 
sakytą gražumą pievokszliams 
ir tapdirviams anos vietos. O 
gi vėl krūmai tankiausi, į ku- 
riūs ūdas negalėtų įkiszti savo 
snapo, savo maloniu paunks
niui ir vėsumu oazė ramiam 
keleiviui troksztancziam atsil 
sėti nū kelionės ir karszczio 
vasaros laiko. Upelis jūdas 
vandeniu, bet pilnas didelių 
žuvių ramiai slinko per krū
melius, sukdamas savo užtven- 
kiniais daug malunu ir kito
kių fabrikų. Vienu žodžiu, 
man ramu tenai buvo ir labai, 
labai trokszcziau, kad dau- 
giaus tenai apsipirkę lietuviai 
sutvertų tikrą kolitmi ją, taip, 
kad greitame laike, pastaezius 
koplytėlę, butų galima lietu
kus papenėti Dievo žodžiu ir 
anioliszka dūna kunu ir krau
ju viesz paties ir, kad galėtų 
lietuviai tenai susirinkę per 
devintines daryti ‘ procesijas 
be periszkkdos, iszeidkni pas
kui Vieszpatį ant taip gražių 
laukų. Tokios mislys manę 
ramina lankantis! pas Broad 
Brooko lietuvius\ Palaimi
nęs aną gražią vietą^ nuvykau 
lydimas tykaus lietelio lyg 
Sprinfieldo Mass, už 45 my
lių, bejieszkodamas lietuvių. 
Su manim ėjo ramus lietūs, 
o laikraszcziūse Ilardfordo už 
keleto dienų buvo raszyta, jog 
Broad Brooko krasztą tada 
aplankė smarkus ledai. 
Springfielde lietuvių kaip ne
buvę: nepigiai atradau, o dar 
mažesnį turėjau džiaugsmą, 
nės vaikus mokina nekitaip, 
kaip lenkiszkai ir neskaitė nė 
jokio laikraszczio. Stiprinau 
kiek galėjau ir atsisveikinęs 
su viltimi, kad Springfielde su
sitvers „Susivienyjimo“ kūpa, 
pagrįžsz lietuviams vėl gaivin
ti dvasia tėvynės meilės, kaip 
numirusiam kunui iszėjusi 
duszia. Bet kadągi pradėjęs 
nū Konnektikuto į sigrioviau 
į Massacbusėto stėtą, susigrie

bęs, jog toli esmu nū Water- 
būrio, o nedėlioję turiu neat
būtinai būti pas savo lietu
vius, skubinai grįžau namon.

kun. J. Žebri#.

POLfflSZKAS SZIUPINYS
„Tetulei bus lova vardan Viešinate"

Paraižė Joną# Arulie.
Istorijoje tautiszko kylimo 

Lietuvos musų gadynėje ma
tome vieną svarbią aplinkybę, 
kuri be abejonės turės didelę 
įtekmę ant likimo musų tau
tos ateitėje. Kaip tai visi ge
rai žino, tautiszkas musų 
klausymas ant tikro prasidėjo 
tiktai paezioje pradžioje de
vintosios deszimties XIX am
žiaus. Teisybė pirmutinis 
tikrai tėvyniszkas musų lai- 
krasztis pasirodė’ tiktai nū 
1883 metų, vienok nors neto- 
kis pažymus subrusdimas ap- 
szviestesniųjų musų vyrų bu
vo apsireiszkęs sziek tiek ank- 
szcziaus, tai yra apie 1877—81 
metus. Szitie tai patys me
tai buvo taipogi gadynė ir itin 
svarbios permainos politikos 
tos tautos, nū kurios be abejo
nės įžymiai prigulės ateitė 
musų tautos,’ tai yra politika 
maskolių. Sulygindami dar
bus maskolių valdžios priesz 
turkų karą ir potam mes leng
vai galime patėmyti, kad jud
vi perdėm prieszingi viena ki
tai. Kaip pirma Maskolija 
dęonūmeiliausia glamonėjosi 
prie Europos, lenkė galvą 
priesz jos apszvietimą ir visaip 
kaip stengėsi pridiegti jį ir 
savo žemėje, taip paskui ji 
sziurkszcžiai užsigręžė nū tos
paezios Europos, paniekino 
jos kulturiszkus idealus ir vi
są jos apszvietą ir atvirai ėmė 
garbinti senovinį savo azija- 
tiszkumą. Teisybė, žiūrint 
pavirszutinai, tūlam skaityto
jui gali nepasirodyti bemaž 
nei kokios permainos apsiėji
me maskolių valdžios su musų 
žeme prie Aleksandro II ir 
prie Aleksandro III; kaip da
bar taip ir pirma musų spau-

<6



-a

I*

374

da buVo uždrausta; kaip prie 
Aleksandro II, taip ir Alek
sandro III katalikus, o įpa- 
ežiai katalikių kunįgus per
sekiojo ir kiek įmanydami 
stengėsi daryti jiems visokias 
paines; vienok priežastys szitų 
prispaudimų anūmet buvo su
visai ne tas, ką dabar. I860 
metūse ir vėliaus lietuviai 
daug nukentėjo nū maskolių 
ne dėl to, ką jie buvo lietu
viais, bet labjausia dėl to, kad 
jų reikalai buvo susipainioję 
su reikalais lenkų, o lenkai 
tūmet buvo užtraukę ant savęs 
didelę neapykantą, o podraug 
ir paniekinimą maskolių kaip 
per savo nepasisekusįjį užma
nymą atsikratyti ml politisz- 
kos valdžios Maskolijos, taip 
rasi dar labjaus, ir per savo 
pagarsėjusį atbulinį feoda- 
liszką poniszkumą. Tautisz 
kas klausymas pas lietuvius 
arti kitų tolygių tautų kaipo 
klausymas grynai kulturisz- 
kas, kaipo noras iszsigelbėti 
nū svetimo jungo daly k ūse 
kalbos, raszliavos bei apszvie 
timo tūmet dar negalėjo už
traukti didelės neapykantos 
maskolių, kadangi tada dar in 
jie patys neperaugsztai statė 
savo kultūrą ir tik per pasi
savinimą vakarų apszviestos 
vylėsi sulauksią laimingos 
ateitės savo vieszpatytės. 
Bet suvis kas kyta tūmet bu
vo užgauti politiszkus jaus 
mus maskolių. Per ypatingą 
susidėjimą aplinkybių jau nū 
pat pabaigos pereitojo am
žiaus Maskolija buvo įgijusi 
didelę galybę Europoje ir la
bai didžiavosi kariszkais savo 
pasisekimais. (SI. nors žino
mą rasztą Karamzino „o Hub- 
vi k ' oteczestvu i narodnoj 
gordosti“). Atimti nū jos 
szitą politiszkai kariszką pres- 
tigę (didybę), tai akyse kiek
vieno maskoliaus buvo vistiek 
ką pabaigtinai nužeminti jo 
tautą ir paversti ją į tokį nie 
kam nežinomą tamsybių lisdą, 
kokiu ji buvo priesz pusantro 
pzimto metų. Už taį-gi nei,

ne dyvai, kad tūse paeziūse 
metūse, kada maskolių valdžia 
atadengė seimą Sūmijoje 
ir elgėsi gana lemtai 
su latviais ir su igauniais ir 
su armėnais, tūse paeziūse me
tūse garsusis Muravjovas ne 
tik atėmė .visas politiszkas ir 
draugijiszkas tiesas nū gyven
tojų musų kraszto, bet ir už-j 
draudė musų raszliavą ir už^ 
gynė net ir kalbėti vilniuję 
kitaip, kaip maskoliszkai. 
Mat, pas sūmius, latviusdr ki
tas smulkiąsias tautas krutė
jimas, kurs tūmet buvo labai 
aiszkiai apsireiszkęs, buvo tik
tai krutėjimu kulturiszku, o 
per tai ir maskolių valdžia dar 
net pati szelpė szitas tautas 
priesz kitas paojingesnes dėl 
Maskolijos, tai yra vokieczins 
ir szvedus; pas musgi 1868 me
tūse dar beveik nieko nebuvo 
girdėti apie kulturiszkus rei
kalus musų tautos ir visi tie, 
kurie tūmet vadino^savę lietu
viais, rūpinosi tiktai apie po- 
litiszką atgaivinimą Lenkijos 
ir iszliūsavimą jos isz valdžios 
maskolių ir idealai tūmetinių 
„litvinų“ netik nebuvo pro- 
gressyviszki, bet atverniai 
perdėm buvo persigėrę supe
lėjusiu viduamžiniu feodalis-- 
mu. Ant galo ir paeziūse 
darbūse Muravjovo nors ir la
bai smarkiūse ir nemaloniūse 
dėl musų kraszto*. kada neką- 
da dūdasi matyti nei kokis 
prilankumas dėl lietuvių kai
po atskirios tautos ir dėl jų 
kulturiszku reikalų. Jis nors 
ir uždarė visas senovines 
mokslinyczias, kurios tūmęt 
kiaurai buvo persigėrusios po- 
litiszkomis lenkų idėjomis, 
vienok principijaliszkai nie
kados nesistengė naikinti ap- 
szvietimą tarpu lietuvių, kaip 
tai daro maskoliai dabar ir 
stengėsi pagerinti medegiszką 
jų būvį. Taip per jo įtekmę 
tapo uždėtos žinomos stipen
dijos dėl lietuvių Suvalkų gu
bernijos prie Maskvos univer
siteto, jis taipogi gynė reika
lus ukinįkų nū pragobųlno

Vienybe
bajorų, o ant galo ir pats gar
susis uždraudimas lietuviszkos 
spaudos de fakto buvo pada
rytas ne tiek dėl isznaikinimo 
musų raszliavos, kiek dėl isz
naikinimo mysų kraszte įtek
mės lenkų ir jų politiszkų 
idėjų. Ir pats persekiojimas 
musų kunįgų bei tikėjimo ne 
taip paėjo isz fanatiszkumo 
tos gadynės maskolių valdžios 
— juk ir pati pravoslavija 
tūmęt anaiptol nebuvo taip 
szelpema Maskolijoje, kaip da 
bar — kaip isz noro isznai- 
kinti lenkiszką dvasią tarpe 
musų kunįgų, kurie juk tūmet 
buvo labai karsztais garbinto
jais lenkiszkos „ojezyznos“. 
Priegtam reikia neužmirszti 
nei to, kad ir patys darbai 
Muravjovo musų kraszte bu
vo suvisai nemalonus daugu
mui maskolių ir jeigu jų vai 
džia ir pavelyjo jam daryti 
Vilniuje visokias szunybes, tai 
tiktai per tai, kad skaitė tai 
už reikalingą dėl politiszkos 
savo galybės. ' Suvisai kito
kia dvasia vieszpatauja Mas
kolijoje musų gadynėje: Ypa
tingas dalykus, kad dar 1881 
metūse, kada dar labai syn.ku 
buvo įspėti, į kurią pusę links 
politika maskolių, man teko 
girdėti nū vieno iszmintingo 
žmogaus, buk Aleksandras III, 
kuris tūmet dar ką tik buvo 
apėmęs sostą, prasitaręs į arty 
mesniūsius savo tarnus, kad jis 
noriai iszsižadėtų nors ir pusės 
savo vieszpatystės, kad tik ga
lėtų kitą jos pusę paversti į 
tokią, kokia ji buvo prie 
Aleksiejo Michailoviczo. Sži 
tokia paskala, žinia, rodėsi nie
kų kalba priesz dvyliką metų, 
vienok dabar, kada mes be
veik ant kiekvieno žingsnio 
matome, kaip ypatingai Mas
kolija elgiasi ne tik su savo 
svetimtaueziais, bet ir su sa 
vaisiais žmonėmis, noromis ne
noromis turimė pripažinti, 
kad augszcziaus pamintiejie 
žodžiai, jeigu jie ir butų buvę 
pramanyti, puikiai iszreiszkia 
būdą szioa dįeyos mą«ko)ii| 

valdžios. Atsitikimai pasku
tinių metų vieszpatavimo 
Aleksandro II, t. y. turkų ka
ras, o paskui užmuszimas szito 
caro, taipgi padarė didelį įspū
dį ant maskolių; turkų karas, 
o ypaeziai jo vaisiai — Ber
lyno kongresas baisiai supyk
dė maskolius: jie aiszkiai pa
matė, kad jie bereikalo per 
kelias deszimtis metų stengėsi 
pamėgdžioti vakarinę Europą, 
kad nuskusti nū savęs tą plutą 
asijatiszkumo, kuriūmi per 
szimtus metų buvo apaugusi 
Maskolija, suvisai ne taip 
lengva, kaip tai pirma rodėsi 
tūliems karsztiems pasekėjams 
vakarų apszvietos ir, kad Eu
ropa dar ilgai po senovini žiū
rės ant maskolių kaip ant ne- 
civilizūtos tautos ir radusis 
progai visados metusi savytar- 
pinius savo vaidus, eis isz vie
no ir stengsis naikintu įtekmę 
Maskolijos ant kitų vieszpa- 
tysczių. Užmuszimas-gi caro, 
kuris juk be abejonės atsitiko 
per įtekmę socijaliszkų idėjų 
vakarinės Europos, žinia, taip
gi turėjo sujudinti didelę ne- 
prilankumą maskolių dėl va
karų; tauta, kuri dar gerai at
minė tą gadynę, kada prastas 
žmogus buvo laikomas 
Maskolijoje už gyvulį, žinia, 
labai persigando pamaeziusi 
priesz savę raudoną vėliavą 
revoliucijų ir suprantamas da
lykas stengėsi atatolinti ją nū 
savęs. Taigi viena per neapy
kantą dėl vakarinės Europos, 
o antra isz baimės priesz re
voliuciją ne tik maskolių val-l 
džia, bet ir visūmenė gana 
urnai atszalo dėl kulturiszku 
idealų Europos ir, žinia, nie- 
kūmi daugiaus nerado užva*i 
dūti jų kaip tik senoviniais 
tautiszkais savo idealais.

(Tolinus bus).

Tūli angliszki laikraszcziai 
31 d. Liepos pranesza, kad 
kardinolas Ledochovskis dar 
gyvas!
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai. 
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(Tąsa).

Krerfurt, kitą kryžeivį pri
kergę prie medžio palaužė pirma stebuklius, alkūnes, ant galo 
visą kūną sutąsė; trecziajį brostvį suriszę kojas ant balno 
taip, jog galva jo žeme vilkos, paskui pabrukę arkliui erszkėtį 
į paūdegį paleido į laukus, kursai lakstydama į szmotus suplė- 
szė; lygia dalia ir kitus pavėdžiomis kancziomis gieždami ap
maudą nugalavo. (39) Noris Lietuva tiek neprietelių turėjo 
ir taip smarkiai Vokieczių buvo novijama, vienok kol vieny
bė ir kliautis tarp jos valdimierių buvo, nieks jai nieką nepa
darė; daug kartų pelenūse namų savo apsirav.sę apent kėlės 
ir visųsmarkiausius savo neprietelius ne vien nugandino, bet 
iki prfskūjo sutratino, noris ant namų degėsos, vienok senų 
dienų liūsybe džiaugėsi. Nės tiek vargų, tiek nelaimų nu
kentėjus ant jos nelaimos atėjo ant galo Magilly deivė netai
kų ir barnių, kuri uždegus szirdyse valdimierų skaugę, sukėlė 
tarp jų kersztus ir namų kares, rados tūjaus ermyderis, kuria
me brolis brolį žurdojo, ukėsas ukėsą žudė, gentis gentį kovė, 
gyventojai vieni kiti| namus degino ir taip, ko buvo ik sziol 
kruvini neprieteliai nenuveikę į tyrus paversti, tą dabar patys 
valdimierai ūkės valdžia varžydamiesi į plėnis sudergė: kaipo- 
gi urėdas Severijos Karejotas, neapkensdams savo brolio Jau- 
galinus ir skaugėdams jam ūkės valdžios ketėjo svetima pa- 
gelba smeigties į įpatingą vieszpatybę ir Jaugaliaus nebklausė. 
Darin Dimitrij d. Maskolių kuningaiksztis, norėdamas tūse 
Lietuvių kersztūse naudotis užėmė visųpirmą Severijoje pilį 
Trubczesk, kurios Karijotas negyniojū, paskui Dimitrij už
ėmė Starodubo pilį, kurios gyventojai noris nenorėjo įleisti, 
bet Dimitrij įsilaužęs tenai vėtrą per apmaudą gyventojus isz- 
drevėjo, tū paežiu laiku, kad kryžeiviai baisiai baisesniai Že- 
maiczius nuteriojo, lenkai rengės dar terioti ; sunku buvo Lie
tuviams tiek nepritelių vienu kartu nuramįti, stokūjant tarp 
paežių kliauties. Noris Keistutis nuėjęs į Paniprį su ka
riauna pergalėjo tūlose kovose Dimitrij į ir nudraudė, vienok 
pargrįždamas nū tenai, kaip sakiau, rado savo namus, kaip 
minavojau, nū kryžeivių į plėnis apverstus, bet jis kaip lai- 
moję nedidi uos, taip ir neisimoje nenusigando, tūjaus norė
damas atmonyti kryžeiviams tas neisimas savo ūkės, įpūlė 
įkandėn į Parusnį; apie Sekmines į pilį Ekersberg varu įsi
laužė ir žeme aprausė bei apygardas placziai platesni ai kar
du ir ugnis nusiaubęs su didžiu grobiu laimingai namon 
pargrįžo.

Kad tain nū visų pusių smarkiai neprieteliai gulė ant 
Lietuvių ir Žemaiczių ir, vieniems degėsiams neužgesus, kitus 
jau žarstė, vienam neprieteliui iszvertus piles, nebpaskubėjo 
jų pataisyti, kaip kiti dar smarkesni neprieteliai betaisomą 
vertė vėl isz pamatų, kaimai nudeginti, vietovės nuteriotos; 
rūmai, alkai, žinyczios suardytos, ukėje vieni karėse iszmusz- 
ti, kiti į vergus iszvaryti, likusiejie su žvėrimis giriose begy
veno, bet ir tenai dar reikėjo kasdien ginklūtiesi, o nebuvo

< 89) JLuc«*l)avld U. B. 112.

kurni, prekyba karėmis sudergta, įtakos Daugavos, Ventos, 
Lėlupės, Klaipėdos, Liepojaus, Nemuno, Vokieczių užgul
tos, darin su tolymomis tautomis mažos pažinės Lietuvių ir 
Žemaiczių bebuvo, vos vienoje Palangoje Žemaicziai betų rė- 
josi. Bepigu kad dar ir tokioje dienoje bent tarp paežių jos 
valdimierų, kaip sakiau, vienybė ir kliautis but esant, noris 
daug kartų tokia notis buvo jau tikusi Lietuvoje, vienok vie
nybei ir kliautei esant galėjo gelbėtiesi nū pragaro, nės dabar 
paeziudum d. kuningaikszcziam pradėjus viens antro paojau- 
ti, niekaip doros negalėjo jau beviltis: jū ilgyn, jū piktyn ti
kos, ant galo Jaugalius pradėjo elgtis įtariamai ir Keistutį ne- 
apykantoti, kursai jausdama kruviną dieną savo ūkės ir neb- 

{įmanydama, kaip ją beglobti nū terionių ir dergimų bei nū 
paojaus namkarės, ketino, palikinęs tą žemę, dangintiesi su 
visa savo tauta į kitą kokį krasztą szios pasaulės, nū žmonių 
negyvenamą, kuriame laimingesniai galėjęs but džiaugtiesi 
savo liūsybe, nū paežių dievų suteikta, garbinti savo dievus, 
bei savo boezių ir praboezių būdą ir dabą atvangoje sekti.

Tūmi Keistucziui besirūpinant marczelga kryžeivių įpū• 
lęs su stipria kariauna į Zemaiczius, pavietės Pastovių, Gesa- 
vo, Labuvių ir Barsdžių (Bersden) nusiaubė, vis į akmenį ir 
vandenį versdamas, lig pat Kauno, kame pajuto Keistutį 
priesztraukiant, kursai lig negrumės dar atleido jiems pasiun
tinius, geisdamas pasiregėti su paežiu marczelga, kursai_tūjau 
iszleido kalbos talkėją Survilą su Ragainės kamendotu apie 
tą iszsijautoti: kaipogi aiszkiai pasiregėjo Paneryje abudu ir 
tenai bylojo apie kalinių vieni antrų iszvadavinlą, rasi tenaigi 
buvo sutarusiu sandaras, kurios ilgainiu su kryžeiviais įvyko.<

1379. Kaipogi likos vasarvidžiu tą patį metą S. Mikolo 
dieną d. mistras paskui to pasiregėjimo nukavo su savo tar
nais į pilę Rein, o nū tenai į pilę Joanisburg, nū kur paėmęs 
mitalą lig Narcos upės atkeliavo ir tenai sutarė su Lietuvos 
didžiais kuningaįkszcziais tokias sandaras: Bus*kaip dėl tū
lų krasztų Jaugaliaus, didžiojo kuningaikszczio Lietuvos ir 
Keistuczio, didžiojo kuningaikszczio Žemaiczių, taip ir dėl tų 
krasztų kryžeivių, tai yra, nū vienos pusės tarp Vilkaviszkės, 
Suražiaus, Droiczino, Mielniko, Bielsko, Bresto, Kamienco 
ir Gradno sryczių, bei nū antros pusės tarp krasztų Ostero- 
dės, Ortelsburg, Altenstein, Ganlaukių ir Seeburg, ant 10 
metų paliaubos; taip jog anūse ir s*ziūse krasztūse tur liautie- 
si karės, terionės ir niekokių žalų nebdaryti katros noris pu
sės žmonėms, vienok gyventojai tų krasztų tebuvo būsi nū 
varų ir terionių, bet kaip Lietuvos d. kuningaikszcziu galėjo 
kitomis srytimis žygioti į kitus krasztus Parųsnės, taip ir kry
žeiviai vėl į Lietuvą ar Gudus: darin Lietuviai galėjo į girias 
tarpe esanezias, tai yra, Gradnionis anapus Perlių per mylę 
Panemunėje nū Vokietijos per szeszes mylias gyveną, Parus- 
nen eiti medžioti, žvejoti ir tenai sav pynes tverti; lygia dalia 
gyventojai Parųsnės minavotose rubežiaus giriose galėjo tą 
patį daryti ir vienam kitą sziuksztu buvo gaiszinti ir trukinti. 
Leidžiama buvo abejiems parų beži ūse minavotų paliaubose 
krasztų kiemus ir butas kurti, piles strunyti, kuriose tą patį 
pakajų, kaip ir kiti gyventojai (užlaikė. Perr.), rasis žmogus 
katros pusės beviesziant sugautas, tokį tur katra savo pusė 
virgiltu iszvadūti.

(Tolinus bus.)
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Tėmyklte!

Pas manę randasi wizart kaži ros 
dėl visokių sztukų ir grajų darymo; 
kurias kožnas loszikas [grajoezius] 
prival turbti. Kasztuja tikt 35 ct.

kiekvienas trokszta dasižinoti ir tu
rėti, dabar pas manę yra navatniau- 
sių daigtų dėl darymo įvairių sztu
kų, kaip antai: kaspinus ibz burnos 
traukti, skrybėlę perdurti su pirsztu 
ir cziela atiduti, laikrodėlį sutrupin
ti, supilti į pisztalietą, iszauti ir vėl 
czielas bus, nėra ežia galima visko 
iszrokūti, kokius dimnus dalykus 
galima su tais prietaisais įszdarinėti* 
Tie prietaisai kasztuja be prisiunti- 
mo 40 ct. Prisiųskite Ūž du centu 
markę, gausite tų sztukų kataliogą.

A dress JOS MATUTIS
Bx 117, Brooklyn E. D. N. Y.

limta Datas!
Tik ką atvažiavo isz Lietuvos ti

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

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

50c.
30c.
25c.

it

it

1

5c. 
15c.
5c. 

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

Pajieszkojimai.
Jeigu kas žino, kur buna Motiejus 

Vilbikevyczia, kuris priesz 25 metus 
iszkeliavo isz Lietuvos, isz kaimo 
Meistiszkės, Pilviszkių gmino, Sta- 
ropolies pavieto, Suvalkų guber. 
Pirmiausiai gyveno 3 metus Prusfise 
ir vadinosi Jfizas Stankevyczius. Fo
tam nusidavė į Angliją ir žinia apie 
jį dingo. Jis turi metų apie 47. Jo 
pajieszko tikra jo sesfi Ona Vilbi- 
kevycziutė. Praszome žinią duti 
apie jį ant szio adreso.
Miss Anne Vilbikevycziutė care of 
Mr. Joseph Cziževski Mahanoy Pla
ne Schuylkill Co. Pa. North America.

Moksliszki rankvediiai ir 
kitokios knfgos 

Lletuvlszka Gramatika paraszyta 
kun|go Mikoto Miežinio 

Abėcėle ,, ,.
Kningadėl iszelmokintmo rokundų
Kninga dėl lezairaokinimo vlsasvletlnės kalbos 15c 
Apie buwlmą Diewo ,, 
Grleszninkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie trusą „ 
Talmudas ir musų žydai „ ,
Szkala su kalba „
Prieszauszrls ,, ,
Kaip (gyti pinigus Ir turtą 
Girtybė 5
Genių dėdė, graži pasak u tė kur tszrodyta, 

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

Amerikoje *20c., dėl perkupezių po 10c. 
Kalendorius ant 1889 m. 25c. ir ant 1890 m. 10c.

Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvencių ir dl. 
džlosios nedėlios, * “**
Tiesos Žodžei, 
Piliotea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokilis Bzventųjų ,, „ ,,
Iszguldlmas metiniu szwenczlu 

labai naudinga kningeiė 
Mokslas Rymo kataliku „ „
Kas yra griekasf ,, ,,
Nekaltybė „ „
Vartai dangaus „ „
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra nddal; su iliustracijomis 

[storiszkos dvaSlSzkos įtalpos knųgOS, I Garsas apie bajsybes Diewo sudo 
Raktas | dangų „ 
Didžioji nedėlla „
Kaip Sumeniją nnspakaj|ti 
Vadovas j dangų ,,
Prislgatavojimas ant smerczlo 
Draugija dėt dtiszių „ 
Lietuviszkos miszlos „

Visokį Abrozėltal su maldelėmis po 5centus.

pargabentos isz užmarės:

75c.

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

1.00c.

5

M

Loszimas (iszgrajimas) auk 
ainio laikrodėlio (dziegorėlio) 
ir didelis balius bus utarnįke, 
14 dieną Rugpjuczio m. 1894 
m. ant salės Stumps N 123 
South str. ant naudos lietu- 
viszkos parapijos VVilkea-Bar- 
re‘je, Pa.

Grajia lietuviszki muzikan
tai puikius szokius. Yra visi 
maloniai užpraszomi.

Tikietas
P. S. Loterija 

laikrodėlio
Rugpjuezio ant salės Stumps 
ant naudos lietuviszkos para
pijos. Tą laikrodėlį paauka
vo Povylas Zilukas.

Tikietas 25 c.
Renką ant laikrodėlio Marė 

Dzidolikienė ir Mary Mack.

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

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

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

10c.

LOO NOS SPAUSTUVUS.

Užsyetanawik ant to geraj ,, ,, 50 et.
Wltasir Korynna hlstorije lea iajko persekiojimo 

Bažnyczlos 8. per Deoklecljana 95 ct.

Le=^ngo9
maldų pargabentos isz uimarės,

Westchnienle duszy pobotnej, zbiėr nabofceftstw 
I pieėnl z przydaniem Drogi kr'zyaowej, Gorzkich 
žali 1 psalmOw „ ,, ,, „ „ 1,50c.

Zloty Oltarz czyll zblėr nabotehstw dla chržeė- 
clan 1 katollkOw ,, ,, „ „ ,. 1,30 c.

Oltarzyk czyll zblėr nabožeėatvva dla miodziežy 
katollcklej ,, ,, „ ,, ,, ,, TO c.

Wyborek naboZedstwa dla miodziežy katollcklej 
50 c.

Maly zloty oltarzyk dla pobožnych dzlecl ka- 
tollcklch ,, „ „ ,, 45 cent.

ISTORIJA Katalikų Bažnyozios 
gaunama yra pas Re v. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1058, 
pas Re v. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztūja $loo.

PIRMUTINE
■hhsjbs

dėl lietuvininkų pas 
SILVESTRĄ PAUKSZTĮ

Edwardsville, Pa

Jeigu sziezia a 
liausi,

Tai pas Pauksztį 
aką -gausi.Lietuvos Istorija, n& seniausių gadynių iki 

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

gaunama už 1,50c* 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žematczių 
paraszytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios,

< Maldų knįgos,
Aukso Altorius, arba Szaltlnls danglszkn skar- 

bu 2.00 iki 3 00.
Garbe Dlewuj ant auksztybės ,, „ ,, >1.50. 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Knlnga giesmių arba Kanticzkos * ,, 
150 Psalmu Dowido karaliaus ant 

paveikslo kantlczkų 
Gyvenimas Vieszpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno įstatymo „ „ „
Gyvenimas Marijos „ „
Menuo Szvvenczlausios Marijos Panos 
8opulej Motynos Diewo ,, „
Evangelijos supuikels apdarais
Gywenimaj Szwentnju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožną dal| po „ ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Bzvencz. Sakramente
Istoriszkos knygos svietiszkos įtalpos. I Europos Istorija su žiamlaplals

- ■ I Lietuviaxko« Daim.ib lay. vinnr an
Istorija Lietuvos „ ,, „ 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Aplinkrasztls kun. Petravyczians Į Vilniaus 

džlakonystės kunlngus 1870 m. „ 5c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba“^ 

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

krikszto Lietuvos

65c.
10c.
4OC.

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

1,00.
50 ct 
200c

50 c.
auksinio

bus traukiama 14

Žiponas bei žlponė „ „
Žirgas ir valkas „ „
Vytautas didis Lietuvos kunlgalksztis 
Apie senovės Lietuvos pilis „ 

„Auszra" keturių metų pulki&se apdar&se 
po >1.25 kninga, visas perkant 

Knįgos poetiszkos. 
Senkaus Jurgis „ „
Vitoliorauda, puikus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn(gos 
D&nelaiczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvynlszkos giesmės — —
J&kaunos dainos „ ,,
Naujos dainos „ „
Birutės dainos „ „
Tėvynainių giesmės „ „ wv. (
Pirmutinis degtinės varytojas pulki komedija ėc. | 
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksį

4.00c.

15c.

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

10c. 
10c. 
40c.

dro Gužuczlo,
akos.

Palangos J oze, linksmi skaitymai „
Kas teisybė tai nemeias puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo
Pajnd|kime vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrijotlszkoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
kn|gutė< „Kas teisybė tai ne melas

Pasaka ape Bzaltabuzlus (j&klnga) 
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 
Muzikėlis , „
Valkų knlngelė H

if 

>1

15C.

Lietuviszkos Dainos isz visur surinktos 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Zetnalczių Motiejus Valanczlauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės 
Apieka Diewo „ •„ „
Aukso Verszts, labai pulki drama 
Boleelawas arba antra dalis Genowefoa 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybą 

žydo ir piktą augynimą wajku >1,00. 
Kglė, žalczlų karalienė ir lezgriovimas Kauno 

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

Hlstorije gražios Katrukos ir jos visokį
„ „ „ atsitikimai 10c.

Hlstorije apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus 
isz Neapolio ir apie Petrą kareivi 40c.

Hlstorije isz laiko Francuzkos
„ ,, vainos Afrikoj' 30c.

Isz po budelio kalavijo ir Kajim^s, dvi puikios 
apysakos, ant lietuviszko perdėjo V. Htag. 40c. 
Istorija Septynių Mokintojų

„ „ Ir Lietuvio Sapnas 50č.
Jurgis Miloslawskls — — 80c.
Juozapas Koniuszewskis, arba kankinimas

Unijotų po valtlži^ maskoliaus 50c.
I - 10c.

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

80 ct.

>»

25 ct.
20 ct.

1,00 ct. 
$1,00. 
20 ct. 
30 Ct.

20c. 40 ct. 
H.00 

abdarytae >1,25. 
n Sl.oo. 

>1,50 ct.

,, „ ponawojimo Nerono
Pujknš apraszymaj tikru atsytlklmu Isz 

„ „ czesu wajnos 1863 metu
Prawadnikas angeiskos kalbos neabdat.

15c. , I i> > -...ij o
Pujkus apraszymas apie Lietuvą
Rinalda Rlnaldtaas „ „

I Benowes apraszymas apie Duktery
„ „ Filypo Karejwio 50 ct.

Sumyszymas arba bajme tūry dydeies akis 
Tykra tejsybe isz Buwalkn gubernijos 
Bzwiesa Diewo „ „ „ „
Titkus Persų Karalius, H t9

15Č.
5. 

20c. 
15c. 
15C.

15 ct.
65 ct.
25 Ct.

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

Ateik broli pamatyti, 
Ir to visko pabandyti.

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

Pas Joną Žukaucką

LIETUVISZKAS
Sa,li-cLxi.eie

Juzo Miliaucko,
Szaltas alus, skanus gėrymai, gar

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

Jūzas Miliauokas,
MAHAN0T C IT t,




