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Plymouth, Pa., 7 Boliai, 
p. Paulius N 6 „Varpo“ 

straipsnyje „Kas-žin ar tai 
gražu ir iszmintinga“, raszo:

„Tarpu Amerikos lietuvių 
mes atrandame dvi partiji; vie
na, mažesnėj], partija koncen- 
trūjasi prie „Lietuvių Mokslo 
Draugystės“, kitą-gi didesnę 
reprezentuja „Susi vienyj imas 
Lietuvių Katalikų Ameriko- 
je“. Pirmutinės partijos or
ganu skaitosi „Nauja Gady 
nė“, o vadovais — d-ras Szliu- 
pas ir ex-kunįgas Dembskis; 
antrosios-gi organu yra „Vie
nybė“, o vadovu kun. Burba. 
Tarpu, szitūdviejų partijų d fi
li asi matyti pažymus antago
nizmas; tasai antagonizmas 
remiasi ant principijaliszko 
įvairumo, pažiūrų ant kultu- 
riszkų siekių abiejų partijų. 
Partija „L. M. D.“ žiuri ant 
katalikiszko tikėjimo kaip ant 
kokių panezių, kurie gaiszina 
lietuvius pasiekti augsztesnį 
kultūros laipsnį, o ant kunįgų 
— kaipo ant didžiausių žmo
nių eksploatatorių; užtaigi 
szi toji partija yra pasistaeziu 
si sav už siekį sulaužyti szitfis 
panezius. „Susivienyjimo“ 
partija žiuri ant katalikystės 
kaip ant tokio - faktoriaus, be 
kurio negalimas kulturiszkas 
žengimas paakiui Amerikos 
lietuviams. Szitasai skirtu
mas pažiūrų ant kulturiszkų 
siekių lietuvių aiszkiai apsi- 
reiszkė pirm dviejų metų, ka
da 26 d. Birželio 92 m. kun. 
Burba tapo iszmestas isz sąna
rių „L. M. D.“; nfi to pat lai
ko prasidėjo ir kova tarpu szi- 
tų dviejų partijų. Szitą ko
vą veda vadovai abiejų parti
jų: isz vienos pusės — d-ras 
Szliupas ir ex-kun. Dembskis, 
isz kitos-gi pusės — kun. Bur
ba“ ....

P. Paulius, raszydamas aug 
szcziau minėtus žodžius ar ne
pažino Amerikos lietuvių pa
dėjimą arba nenorėjo jo pa
žinti ir gerai apsvarstyti, ką 
r&sząs. Ką p. P. raszo apie 

„Mokslo Draugystę“, tai tei
sybė; ji yra fanatiszka partija 
arba, geriaus sakyti sekta, ku
ri dangstydamėsi lietuvystės 
ploszczium, su įnirtimu dar- 
būjas netik panaikinti tarpu 
lietuvių krikszczioniszką tiky
bą, bet pagalinus paversti jūs 
į žmones gyvulius bei bedie
vius. Ta partija yra visoje 
žodžio prasmėje partija, uės ji 
atsiskyrė nū katalikiszko ti
kėjimo, kaip koki akmens 
skevelda, ir eina priesz jį. 
Nedaug sąnarių tos parijos 
rasime, kurie butų persigėrę 
ta dvasia ir turėtų tūs siekius, 
kaip kada jų vadovai d r. 
Szliupas ir ex kunįgas Dembs
kis. Daugumas isz jų yra 
tikt aklais įrankiais, nės jie 
dūda, pinįgą, szneka ir raszo 
apie tą arba apie kitą, ne dėl
to, jog jie yra persiliudyję ta
me, bet tik, jog jų vadai taip 
jūs mokina. Ta partija nėra 
tautiszka partija, bet tik maža 
szakelė kosmopolitiszko be 
dieviszkumo. Tokių partijų 
Amerikoje ir Europoje yra 
gana daug, dėl kurių jau nėra 
tautos; ji tenai ir taip darbfi- 
jas, kur vilias gausesnius savo 
darbo vaisius apturėti. Jeigu 
Dr. Szl. su savo pasekėjais 
platina savo idėjas tarp lietu
vių, tai nedėlto, kad jjs lietu
vis, bet, jog tarp lietuvių ma
to geresnes pasekmes savo 
apasztalystės. Jeigu jis ži
notų, kad žydai meiliau pri
ims jo mokslą, jis metęs lietu
vius, vyktų pas jūs. Szliupo 
partija yra perdėm prieszinga 
katalikiszkam tikėjimui ir 
asztriai priesz ji kavoj anti, to
dėl aiszkus dalykas, kad jai 
lietuviai katalikai netik kad 
nėra prielankus, bet dar priesz 
ją kariauja, p. P. vadina „Su- 
sivienyjimą“ partija, kurios 
organu esant „Vienybė“, o 
vadu kun. Burba. Dyvinas 
dalykas, kur p. P. rado, kad 
„Susi.“ yra partija, kuri ka
riauja su „M. Draugyste“. 
Juk, jeigu kun. Burba para- 
szė ką ant „M. Dr.“ ir jų va

dovų, tai isz to dar negalima 
vadinti „Susiv.“ partija, va- 
ranezia vaidus su „M. Dr.“, 
nės „Susiv.“ nėra kun. B., bet 
lietuvių katalikų. Jeigu „Su
siv.“ yra prieszingas „M. Dr.“ 
tai nedėlto, kad jis yra „Su
siv.“ ir kad jo prezidentu bei 
vadovu yra kun. Barba, bet 
dėl to, kad jis krikszczionisz- 
kas — katalikiszkas. Daug 
butų buvę aiszkiau ir teisin
giau, kad p. P. butų paraszęs, 
jog tarpu Amerikos lietuvių 
yra dvi partijos, beje bedie- 
viszka ir krikszczioniszką ka- 
talikiszka. Prie pirmosios 
priguli Dr. Szliupas su savo 
keliomis deszimtimis sėbrų, o 
prie antros du szinitai tuks- 
tanezių krikszczionių katali
kų. Bet ir taip dar nevisai 
butų teisingai, nės lietuviai 
katalikai nedaro jokios parti
jos, kariaudami priesz bedie
vystę — tai daro visos pasaulės 
krikszczionys. Taip nemažai 
klysta p. P. vadindamas „Vie
nybę“ partijos organu, nės ji 
nepriklauso jokios partijos, 
bet užsiima abelnais lietuvisz- 
kais dalykais. Ji ir paties 
„Susivienyjimo“ yra ant tiek 
organu, kad atlieka ir užsiima 
jo reikalais. „Vienybė“ iszeina 
katalikiszkoje dvasioje, o per 
tai yra jau neprielanki, kaip 
visi panaszios pakreipus lai- 
kraszcziai, netik Dr. Szliupo 
propagandai, bet visokiai be
dievystei. Varpipįkai jau ne- 
sykį apsiriko, raškydami apie 
amerikieczius, bet rodos ne- 
taip baisiai, kaip p. P., nės jis 
pagaliaus neįstengė atskyrti 
dviejų trijų žmogysezių ypa- 
tiszkus varinėjiinųsi nu abel- 
nai lietuviszkų dalykų, bet 
jūs sujaukė iszvieno.

Isz Lietuvos.
— Vilka viszkiĄ (Suvalkų 

rėdybos). Tai teisybė, kad 
dabar priviso visur pilna va
gių ir visokių apgavikų. Ant 
metturgių (jomarkų) kur tik 
pažvelgsi, visur pastatyti sta

leliai visokių valkatij}v vilio- 
janezių su lioterijoms nū žmo
nių pinįgus. Noras be dar
bo isz kitų darbo misti, dide
liai iszsiplatino. V ienas pra
simano tą, kitas ką kitą, kad 
tik iszvilioti arba ir lupte isz- 
lupti ką isz artymo. Vilka- 
viszkio paviete apie Pažerius 
susidarė net visa banda plėszi- 
kų, pasiryžusių be darbo gy- 
vęti. Susirinkdavo jie Paže- 
r i Ase vienoje tuszczioje pirty- 
je, kur rudeniais linus žmonės 
mina. Aplinkiniai norėjo už
vesti ant jų policiją, bet plė- 
szikai pirma laiko dagirdo 
apie tai ir suspėjo prasi trauk
ti isz tos pirties.

Visokeriopai jie varydavo 
savo darbą: kur gali pavagia, 
kur pasiseka imte atima, o 
kur prigavimu suglemžia. 
Daug apie jų darbus dabar 
anekdotų pripasakoja. Ir 
taip, sako, du persirengė į 
szventūsius: vienas esą ponas 
Jėzusas, o antras — szventas 
Petras. Užėję jie pas vieną 
ukinįką taip savę užvadino ir 
praszė valgyti, bet sakė, kad 
nieko daugiaus nevalgą kaip 
tik žuvis. Kada tas žmogus 
pasakė, kad jis žuvų neturi, 
liepė jam tie, neva szventiejie, 
eiti į jo locną szulinį ir ten 
prigaudyt!. Tas paklausęs nu- 
vėjo ir isztikro rado savo szu- 
linyje, kur niekad nebuvo, žu
vų, prileistų paežių plėszikų. 
Iszvirė jiems, tie suvalgę pra- 
szo gerti, ir vėl apreikszdami, 
kad kaipo szventiejie, nieko 
daugiaus negerią, kaip tik vy
ną. Pabėdavojus ukinįkui, 
kad jis vyno neturi, liepė jam 
nuveiti į paskirtą vietą ir jis 
tenais radęs apie kelis bute
lius vyno, i parneszė savo aug- 
sztiems svecziams. Po vaka- 
rieniai sveczius suguldė, vie
nok szeiminįkas nelabai tikė
damas į jų szventumą, pasidė
jo guldamas szale savęs revol
verį. Ir ne veltui taip darė, 
nės naktį, kada visi sumigo, 
„szventiejie“ pradėjo viską 
rankioti, nežiūrėdami, kas jų*
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jų, o kas ne jų, o gal ir viską 
už savo laikė. Kada pradėjo 
laužtis su peiliais rankose į 
svirną, kur gulėjo szeimininį- 
kas, tas priverstas buvo szauti 
į jfis isz revolverio. Taip 
daugumas pasakoja, nors asz, 
nematęs to savo akimis, nega
liu už tai galvūtis (ranczytis), 
vienok tikiu, kad galėjo taip 
būti, nės sziądien tingintiejie 
dirbti viską prasimano, kaip 
kitus apgauti.

Ne taip da seniai nelemtai 
atsiėjo dviem norintiem misti 
isz svetimo prakaito — vagi
ms. Pagavo jūda bevagiant 
Szilakalnyje (Gižų valscz., 
Vilkaviszkio pav.). Daug 
buvo susirinkusių žmonių, 
priegtam ir zemskiai buvo, 
taip kad negalima buvo vagių 
pamokyti, neprasimanius bė
dos. Zemskiai tai p-gi norėjo 
pabausti vagis, bet ir jie ne
drįso atvirai tą padaryti. Ta
da jie sztai kaip padarė: suta
rė zemskiai pasiriszti vagis 
ant ilgų virvių ir varyti, kur 
reikia, o kaimo vyrai apsivil
ko baltais, iki žemei ilgio, 
marszkiniai ir laukė ant kapi
nių, pro kurias zemskiai turė
jo varyti vagis. Kaip tik 
zemskiai atsivarė ties kapinė
mis vagis, iszszoko isz tenais 
marszkiniūti vyrai, neva nu
mirėliai ir ėmė paisyti vagis 
su lazdomis. Zemskiai iszsi- 
traukė isz maksztų kardus ir 
paėmę už paežių galų virvių, 
toli stovėdami nū vagių, mo
savo su jais sav apie nosį, ne
va gindamiesi, o ežia tik ty- 
ežia taip darė, kad anie galėtx| 
vagimis szonus atpaisyti. 
Anie nė nelaukė paraginant: 
taip ėmė pilt lazdomis, jog 
pabūgę zemskiai, kad vagių 
ant vietos neužmusztų, isztik- 
rųjų turėjo jūs ginti nū balt- 
marszkinių.

Paminėjau pirm'iaus, kad 
per jomarkus nū žmonių vi
lioja graszius visoki valkatos 
su lioterijomis. Ir isztiesų 
priviso spekuliavojanezių lio
terijomis. Vieni dūda trauk

ti isz maiszelio numerius, kiti 
mesti kaulelius, treti risti me
dinius ritinius, traukti retežėlį 
(lenciūgėlį) ir t. t. Vieni 
siūlo bandyti iszloszti pa* jūs 
visokius daigtus, kiti pinįgus. 
Sustoję czielomis virtynėmis, 
vilioja praeinanezius. Ir ne 
tai dyvai, kad vilioja, bet kad 
atsiranda tokių ihulkių, ką 
prakisza kokį rublį, kitą, kaip 
dada ir deszimtį, pasiukvatiję 
ant kokio niekniekio.

Paminėjus metturgius, turiu 
primįti ir tai, kad Senapilėje 
skaitlius metturgių tapo su- 
dvigubytas: vietoje szeszių
bus per metus dvylika, nės 
kiekvienas isz pirmiaus buvu
sių jomarkų pasiantrino į ant
rą sąvaitę. Ir taip, pirma bu
vo jom arkai seredomis po ži
nomų szvenezių, dabar po tų 
paežių szvenezių bus sekan 
ežią seredą vienas jomąrkas, 
o praleidus sekanezią seredą, 
treczioje seredoje bus antrasis 
jomarkas.

Apie Senapilę dideliai 
kiaulės serga ir dvėsta. Vie
no ukinįko pastipo pavymui 
dvideszimtis kiaulių.

Ir moters-lietuvės pradeda 
susiprasti ir nedūda giliūti 
tiek daug, kam pirmiaus ne
mažai sukiszdavo. Czionais 
kalbu apie mildažius (kvarbi- 
nįkus). Kiek moterėlės isz- 
mokėdavo mildažiams, tai jos 
tik paezios žino. # ( Da butų 
tiek to, ką moka, kad milda
žiams lietuviams, bet beveik 
visi mildažiai buvo žydai, ar
ba vokiecziai. Tokiu budu 
lietuvių pinįgai tukįdavo sve- 
timtauezius. Dabar jau mil
dažių lietuvėms labai mažai 
kada reikia, nės daugiausiai 
paezios namieje nusidažo, kas 
joms atsieina bent deszimtį 
sykių pigiaus. Neužilgo gal 
visai pradės apsieiti be milda
žių.

Nežinau dėlko • po pereitai 
žiemai isznyko važiai. Kaip 
pernai jų buvo daug, taip szį- 
met, gali sakyti, nė vienb ne
liko, bent niekas szįmet nema

tė vėžio. Kur jie dingo, ar
suszalo, ar kas kitas atsitiko, 
nežinia. Taip urnai ir taip 
baisiai isznyko, kad vargu ga 
lės greit vėl prasi pi atyti, o gal 
'reikės, į mus upes ant veislės 
ir iszkitur parvežti. Ant ga 
lo nežinau, gal ir yra tokių 
upių, arba ir tose paeziose 
upėse gal kur vietomis užsili
ko, bet asz to negirdėjau. Ar 
sziaip, ar taip, o mylėtojai vė
žių sriubos ant ilgo turi su ja 
atsisveikįti, jei isztoliaus kur 
vėžių pas mus neatgabęs.

M ūsų jeneral-gubernatorius 
Gurka sugrįžo isz Vokietijos, 
kur gydėsi, daug sveikesnis, 
taip kad vėl imasi už savo 
darbo. Kada jis apsirgo, di
deliai graudinosi, kad negali 
ilgiaus pagyventi (nės pats 
nesitikėjo liksęs gyvas) dėlto, 
kad daug ko nepadarė, ką rei
kėjo, padaryti. Jei, sakė, isz- 
liksęs gyvas isz tos ligos, tai 
busęs daug, kitokesnis. Ką 
jis įūm norėjo pasakyti, ar 
kad permažai d a spaudė sve- 
timtauezius ir permažai su- 
maskolino ,,vakarinį krasztą“, 
ar jame pabudus sąžinė iszmė- 
tinėjo jo neteisingumą, kas 
dabar gali žinoti? Iszliko 
gyvas, gal pamatysim, ką jis 
norėjo tada pasakyti. O gal 
tik prispaustas ligos taip mąs
tė, o pasveikęs vėl viską už- 
miržsz?

Sziluinos diena į dieną tu
rim 22-23 R. Stokūja lie
taus. Rugiai daigtais bala, 
ir apie galą szios nedėlios kiti 
rengiasi pradėti jūs kirsti. 
Javai ant laukų, abelnai, vi 
dūtiniai, vietomis visai geri.

> J. Vėžys.

i Viens katalikas urėdnįkas 
Szauliūse turėjo mažą katali
ką augintinį. Isz tos priežas
ties, kad augintinis tėvų netu
rėjo, Szaulių popas prikibo, 
kad jį ant pravoslavno tikėji
mo apkriksztyti. Neseniai 
tas popas buvo su visais įtai
sais dėl apkriksztyjimo pastą 
urednįką atėjęs, idant savo 

pareigas padaryti, bet urėdnį
kas iszvarė jį laukan, sakyda
mas, kad jį kriksztyti nerei
kia, nės ans jau yra apkrikssj- 
tytas. Popas iszeidamas kei
kė ir sakė to vaiko globėjui. 
,,Vot maszenik, ot ruskaho 
pravitelstva, pravoslavnuju 
duszu otobral!“ (Sztai latras, 
kuris nū inaskoliszkos val
džios pravoslavną duszią at
ėmė!). Tas katalikas urėdnį
kas dabar raislija, kad bus nū 
urėdystės atstatytas.

— Szauliuse lietu viszkų 
knįgų prekėj as buvo nū mira- 
v o sūdo ant koravonės apsūdy
tas, tą pat ir miravų audžiu 
susivažiavimas patvirtino. 
Apskųstasis į kasaciją į Petro- 
pilį padavė apeliaciją besitei
sindamas, kad jeigu žydai, tu
torial gali turėti savo maldak* 
nįges, kodėl negali turėti lie
tuviai. Taigi dabar Petropi- 
Įėję aną nekaltu pripažino. 
Galima isz to matyti, kad mas- 
koliszkoji valdžia daro jau 
reakciją (grįžta atgal).

Tarpe 27 Liepos lyg 1 Rug- 
pjuezio Kauno sude (Sudeb- 
naja Palata) bus peržiuriama 
provą Kražių kaltinįkų, isz 
kurių viename Szaulių turme 
yra apie 90 žmonių. Isz tos 
priežasties, kad maskoliszkoji 
publika yra labai pajudinta 
ta j a Kražiūse padaryta netei
sybe, randa ji užtarimą masko- 
liszkų advokatų tarpe. Sztai 
už lietuvius stoja ant sūdo 
garsingas Petropilės advoka
tas kunįgaiksztis Urusov, dar 
su trimis pagelbinįkais. Tie 
keturi advokatai tą provą 
gins be jokios užmokesties, 
tiktai isz meilės dėl teisybės. 
Kunįgaiksztis Urusovas pri
buvo į Kauną porą nedėlių 
pirmiau prisitaisydamas prie 
tos provos drauge su savo tri
mis advokatais draugai^. Ki
ti advokatai imtų už tą provą 
kelioliką tukstanezių rublių, 
bet teisingi maskoliai advoka
tai nieko už tą gauti nenori*
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Pareikalovo tiktai nū lietuvių 
300 rublių reikalingų ant ke
lionės ir pramitimo. Tūs pi- 
nįgus turtingesni lietuviai su
dėjo ir anam geram advoka
tui Urusovui iszsiuntė.

Szįmet Petropilės dvasisz- 
koje akademijoje pabaigė 
mokslus 10 aliumnų, isz kurių 
buvo isz Lietuvos: kun. Jul. 
Szimaitis, isz Žemaiczių vys
kupystės, dijakonas Jonas 
Uszyllo, isz Vilniaus vysku
pystės, kun. Jonas Vai avy ežia 
ir dijakonas Proncketis, isz 
Žemaiczių vyskupystės, dija- 
konaę jMacejevskis, isz Vii 
niaus vyskupystės. Visi jie 
apturėjo teoliogijos magistrų 
laipsnius. Szimaitis ir Uszil- 
lo tam$ dalyke dar augszcziau 
pasiženklino? Isz to galima 
matyti, kad isz dvylikos kata 
likiszkų vyskupysczių po mas
kolių valdžia isz dviejų, lietu- 
viszkų vyskupysczių buvo pu
sė aliumnų, nės penki.

Zarasų paviete, Kauno rė- 
dybos, Smalvų apygardoje, 
arkliai yra taip prasti, kad isz 
tarpo 510 suvestų arklių, ka
riu menė dėl savęs paskyrė tik
tai 6 dėl II kliasos abazo, 2 
dėl I kliasos, o 1 dėl artileri
jos. (Kraj).

— Javų prekė kilti pradėjo.

Jo mylista vyskupas Palių- 
lionis lanko dabar Latvijos 
katalikiszkas bažnyczias. 
Bzenberge vyskupui atvažia
vus, taip didelis buvo svieto 
susikriiszimas, kad dvi mote
rį suspaustos tapo, isz kurių 

\ viena pasimirė. Buvo vysku
pas taipojau ir Bauskėje, kur 
yra katalikiszkoji bažnytėlė.

Apart senesnės yra dabar 
Rygoje nū poros metų nauja 
ant kapų iszmuryta katalikisz- 
ka bažnyczia, nū vyskupo jau 
paszvęsta, gotiszko stiliaus, su 
dviem boksztais ir tepliotais 
stiklo langais turtingesnių ka
talikų įtaisytais. Bažnyęzjos

prieangyje yra toblyczia, kuri — Gelgudiszkyje ant Ne
nurodo, kada buvo lietuviezki muno, Naumiesczio paviete, 
pamokslai 1892 mete: ,,Lietu- zakristijonas buvo kromą už- 
viszki pamokslai pripūla že- dėjęs, nės matė kaip vietinis 
miaus parodytose dienose: žydas, isz to didelį pelną 
Liepos 11, Rupjuczid 1 ir 22, traukdamas, kelioliką tukstan- 
Rugsėjo 8 ir 26, Spalio 17, ežių rublių sudėjo. Bet žydas 
Lapkriczio 1 Grudžio? 1892 konkurencijos nenorėdamas 
mete“. . turėti, pradėjo darbūtis, idant

--------- lietuviszko kromo nebūtų.
— Jiesiainiuse, Kauno gu- Todėl praneezė Seinų augez- .. . T . 1 

metą arklių paroda. I bažnyczios tarnai užsiimate- 
szįmet, ant j kiais daigtais kaip prekyba.

Taigi kunįgas rektorius Seinų 
seminarijos, kuris dabar vys
kupui mirus iszdalies jo vietą 
užima, paraszė pas Gelgudisz- 
kės kleboną, idant zakristijo
nas tokiais niekais, kaip yra 
kromas, neužsiiminėtų. Taigi

bernijoje, per szv. Joną yra | tesniai dvasiszkai valdžiai, kad 
kožną i
Taigi toji buvo ir i 
kurios visados labai daug po
nybės suvažiūja. Ponai kaip 
visados lenkiszkai savo tarpe 
kalbėdavo, bet dabar kada 
maskoliai, norėdami savo kai

uždrausti pradėjo, bajorai isz 
neapykantos maskolis’zkos kai 
bos, o negalėdami lenkiszkai 
publieznai kalbėti, kalba lie- 
tuviszkai. Taigi taip ir szį
met Resiainiūse atsitiko, kas 
ant prastesnių žmonių didelę I fca8 to kromo' 8avinįkas. 
įspaudą padarė. Jau ir Kau- 
ne tą pasireiszkimą gali gir- P. Mikola, bū m is (finas) isz 
dėti. gimimo, tapo pasiunstas nd

---------  Helsingforso universiteto isz
— Dabar vėl laikrasztyje Sūmijos (Finlandijos) į sla- 

„Ruskoja Žizn“ eina cziela viszkus ir lietuviszkus krasz- 
eilia korespondencijų „isz Vii- tus dėl tų kalbų isztyrimo. 
niaus“ iszrodanti, kaip Mu- PetropiĮėję iszsimokino mas- 
ravjovo ir kitų maskolių po- koliszkai, Varszavoje lenkisz- 
litika Lietuvoje buvo klaidi, kai, o dabar atvyko į Ploksz 
kad dėl maskolystės ir pravos- ežius (Blogoslawienstwo), 
lavijos nėra nieko padaryta, Naumiesczio paviete dėl lie- 
kad tiktai žmonės suerzinti ta- tuviszkos kalbos pasimokini- 
po ir slapta net pravoslavnų mo. Pradėjo jau net suraszi- 
tarpe pradėjo platintis kata- nėti nū žmonių lietuviszkas 
likystė. Pravoslavnas vysku- pasakas.
pas nū general-gubernatorio _ Kunįgų ir mokįtų musų 
užklaustas, ką reikia daryti, vyrų tarpe yra dabar mislis, 
idant katalikystė neimtų vir- kJant iszleisti pernauja seno- 
szų tų tarpe, kurie į pravosla- v^8 niusų literatūroje pamink• 
viją isz katalikų per czinov- ]q Daukszos knįgą Postilę“ 
nįkus priversti tapo, atsakė: 8U užlaikymu ne tiktai ortog- 
jeigu czinovnįkai anūs prie rafijOft, bet ir klaidų, su pa- 
pi a\oslavijos privertė, tai lai taisymais žemiaus.
jie anūs dabar sulaiko! 
Skundėsi, kad bažnyczios yra Pagal rytieczių lietuvių 
pilnos, o cerkvės tuszczios ir kalbą knįga ,,Punktai saki- 
kad pravoslavui parapijonai mų“ (Punkty kazaii) kunįgo 
nenori anų taisyti, sakydami: Szirvido paraszyta jau seniai, 
kad tas cerkves valdžia pasta- nės pirm kelių szimtų metų, 
t0, taį )ai aua apas ir taiso, j labai yra pas mus gūdojaina

kromą savo draugui Žiliui, 
kuris tame krome dalį turėjo, 
pavyti. Žilius dabar rok ū ja- 
si žmonių akyse kaipo faktisz- 

dėl kalbos svarbumo. Lyg 
szioliai buvo žinoma tiktai 
pirmoji dalis, bet dabar vie
nas mokįtas vyras K. matė ir 
antrą dalį tų pamokslų lietu- 
viszkai: ,,Punkty kazaii na 
wielki post w obu językoch“. 
Toji knįga atsiranda pas ar- 
clieoliogą Zasztortą Vilniuje 
kunįgų Misijonorių namūse 
ant virszaus. Savinįkas tos 
knįgos niekam ant rankų ne
nori dūti, bet nori ją iszkeisti 
ant kokio autografo. Gal kas 
ją ant vietos perraszytų, nės 
tai regis bus uni katas (vienin
telis egzempliorius).

Gal ne visi žino kun. Anta
ną Strazdelį autorių giesmės, 
,,Pulkim ant kelių“, mirusio 
pirm daug metų. Jo gyveni
mas iszimtas isz „Tygodnik 
Powszechny“ buvo talpinamas 
„Auszroje“. Jo paveikslas 
atsiranda pas kunįgą Katelių 
Panemonelyje, Zarasų paviete, 
isz to paveikslo yra nuimtos 
fotografijos ir augszcziau pa
minėtame laikrasztyje „Ty- 
godnik Powszechny“ iliustra
cija. Viena isz kopijų atsi
randa pas Szaulėnų kleboną, 
Szaulių paviete.

Parapijos miestelis Strunai- 
ežiai guli Vilniaus rėdyboje, 
per septynis viorstus nū Szvin- 
tėnų. Czia pusiaukelyje 
Szvintėnų ir Strunaiczių tarpe 
po iszkirsto miszko atsirado 
senovės lietuviezki kapai į 
rundą armėnais apkrauti. 
Strunaiczių parapijoje lietu
viai yra baisiai iszgudėję (į , 
gudus iszvirtę). Jau pradeda 
daugiau gudiszkai (baltrusisz- 
kai), negu lietuviszkai kalbė
ti. Vis tai per lenkų įtekmę, 
kurie lietuviszką kalbą laiko 
už pagoniszką, neverta kirk- 
szczioniszkų lupų.

Isz Szaulių pavieto cholera 
dabar į Latviją perėjo. Yra 
anoji Bauskėje, Doblene. At
sirado dabar Rygoje, o Jelga
voje buvo jau viens choleros
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atsitikimas. Isz Bauskės ant 
silių beplaukantis viens bur
liokas susirgo.

— Joniszkyje dabar net ke
turis kromus lietuviai įtaisė ir 
gerai pelno, nės nū žydų nieks 
nieko dėl baimės nū choleros 
užsikrėtimo neima.

Nauji liet, kromai taipojau 
įtaisyti tapo Solūse, Zarasų 
paviete ir Dptnave, Kauno pa
viete, kur vargamistra kromą 
įtaisė.

Žinomas yra daigtas, kad 
dabar Kauno, Vilniaus ir Gar
dino rėdybose, kur lietuviai 
gyvena, uždrausta yra katali
kams būti valsczių (gminų) 
iszkalų mokytojais, o statomi 
yra vien pravoslavui. Taigi 
dabar „Ruskaja Žižn“ prane- 
sza, kad Kijevos apskriczio 
mokslo kuratorius apszvieti- 
mo ministrą apie tą užklausė, 
ar mokytojai katalikai gali 
katalikus/mokinti, taipgi ap- 
szvietimo ministras kuratoriui 
atsakė, kad gali su ta iszliga, 
kad jie kitų tikėjimų mokyti
nių nemokintų.

— Ryga. Neseniai suti
kau žmogų isz Vabalnykų pa
rapijos (Panevėžio paviet., 
Kauno gub.), kurs papasako
jo sziokį dalyką. Vabalnykų 
parapijonai isz savnoringai 
surinktų pinįgų nuliedino di
dį varpą. Kad gi jau varpas 
buvo gatavas ir pristatytas ant 
vietos, tai isz valdžios pusės, 
nežinia dėl kokios priežasties, 
nebuvo daleista tą varpą į- 
traukti varpinįczion. Bet po 
nekurio laiko atėjo nū val
džios toki rezoliucija, kad, jei
gu seniejie varpai bus nuimti, 
tai tą naują galės įkelti var- 
piczion. Nebuvo ką daryti 
reikėjo ant to sutikti ir, semi- 
sius varpus nulaipino žemyn. 
Ale kaip pradėjo darbūtis 
apie įkėlimą naujojo varpo, 
tai kur buvęs, kur nebuvęs, - 
szmaksz — ir atbruzdėjo prie-

» Vienybe
tovas ir rėkdama ir gasdydams 
į kalėjimą visus susodinti, lie
pė tūjaus nū traukimo varpo 
atsitraukti; klebonas, norėda
mas pristovui gerklę su dek- 
tine ir gal but pinįgais pripil
ti, kad taip baisiai neszauktų, 
nusivedė į kleboniją. Tame 
tarpe žmonės isz naujo prie 
kėlimo varpo kibo, bet pristo- 
vas klebonijoje ilgai neužtru
ko; tur but isz tos priežasties, 
kad su klebonu apie kyszį ne
sutiko. Kaip padūkęs lėkė į 
szventorių ir atradęs žmones 
besidarbūjant, nebegalėjo sa
vo kailyje tvert — tūjaus pa- 
gynė visus darbūjanczius sza- 
lin, o prie varpo ir varpiny- 
ežios pristatė sargybą isz de- 
szimtinįkų ir Storastų. Kad 
anaiptol daugiaus darbo ne
bevarytų toliaus“...

Isz augszcziaus apsakyto at
sitikimo matos visos maskolių 
szunybės: buk tai isz tos prie
žasties nedaleido naują varpo 
varpinyczion įtraukti, kad 
varpinyczia negalės po tokia 
sunkybe isztverti. Prisakė 
senūsius varpus nulaipįti, o 
kada tai buvo padaryta, tai 
nedaleidžia naujojo varpo pa
kabinti. Czia tikrai Masko
lių szuneliai isz mus katalikų 
tycziojas kaip isz kokių kvai
lų mažų vaikų. ‘ Dabar neži
nia kaip ilgai bažnyczia turės 
pasilikti be varpų, pasidėka-. 
vojant maskolių szunybei.

„Kiszkis isz Kopūstų“.

. Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Chicago, III., 5 Rugpjp- 

ežio. Susirinko į 10,000 žino- 
nių į West Side Parką, idant 
tenai prisižiūrėti dideliam 
„BasebalVio“ grajui. Kada 
publika ramiai stebėjosi bo- 
vijantiemsiems, pakilo isz po 
sėdynių ugnis ir liepsna su 
dideliu • greitumu plėtojosi, 
lipdama augsztyn. Isz visų 
pusių ėmė rėkti „ugnis“ ir, per
sigandę žmonės szoko nū sė
dynių ir bėgo laukan, bet bet

vertos durys per mažai buvo, 
idant per jas ant sykio galėtų 
tokia galybė žmonių iszeiti. 
Pasidarė didelis spaudimas, 
tarp kurio į 20 žmogysezių 
tapo taip jau suspausta, jau 
sužeista, jog reikėjo į ligonbu- 
ežius nuvežti. Du isz sužel
tųjų sako nebepagysią.

— 5 Rugpjuczio didelis ir 
ilgas geležinkelio straikas ta
po formalnai apszauktas pasi
baigusiu.

.— Washington, D. E. 5 
Rugpjuczio. Tapo peržiurė 
ti susivienyjimo finansai ir at-( 
rasta, kad jie nežiūrint ant 
blogų laikų vis auga, nės pir
mame mėnesyje szių metų bu
vo tik $9,483,955, o dabar yra 
$65,000,000. Valdžia misly- 
ja, kad užtrumpo laiko pasi
baigs kovą tarifbillių ir su- 
grįžsz geresni laikai.

— Baltimore, Md. 5 Rugp. 
Vietiniai lenkai turėjo skait
lingą susirinkimą, ant kurio 
nutarė sutverti neprigulmingą 
katalikiszką parapiją, kaip 
kad Clevelande ir Detroite 
yra. O eks-kunygas Demsbkis 
su karsžtumu darbūjasi, idant 
paneszią parapiją uždėti tarpu 
Chicagos lenkų'.

Panos negąsdikite savo 
kavai tirtų.

Columbus, Ind. 30 Liepos. 
Jaunas Dr. Candy Bedi nuėjo 
pas savo sužiedotinę G. Cobel 
ir užtruko iki vėlo vakaro. 
Jauna mergina iszėjo ant va
landėlės isz kambario, palik
dama svo mylimąjį. Jam be- 
sėdžiant sziot įeina balta 
baidyklė su iszkestomis 
rankomis. • Prietaringas dak
taras persigandęs ir mislyda- 
mas, kad pas jį atėjo koki dva
sia, iszsitraukęs revolvery, ėmė 
szaudyti. Baidyklė surikus 
sugniužo ir daktaras pamatė, 
kad nebaidyklę nuszovė, bet 
savo numylėtinę. Kaip dak
taras už tai bus nubaustas dar 
nežinia. .

— St. Paul, Minn. 1 Rug
pjuczio. Buvo didelis kata- 
likiszkų temperensų(blaivųjų) 
seimas, kurį atidarė preziden
tas vyskupas Cotter. Kate- 
d rainoj e bažnyczipje aroivys- 
kūpąs Jrelandas laikė iszkil- 
mingą dievmaldystę, ant ku
rios buvo susirįnkę keli szim- 
tai delegatų. Po miszių pasa
kė Jrelandas puikų pamoks
lą, kuriame darodinėjo, kad 
katalikai turi netik neapsiger
ti, bet visai užsiturėti nū viso- 
kių apgirdanezių gėrynių. Jis 
pagyrė Satollį už jo rūpinimą
si įvesti tarpu katalikų blai- 
vystę. Bažnyczia, sakė, da
bartės pasiėmus yra darbūtis 
blaivumo dalyke ir szaukia 
visus blaivybės ' draugus jai 
padėti.

* .
— Lyon {Prancūzijoje) 2 

Rugpjuczio. Anarėhistas San
to Caserio, kuris 24 d. Bal. nu
dūrė ant ulyczios Prancūzijos 
prezidentą Sadi Carnotą, buvo 
statytas priesz teisdarystę. 
Akyva buvo publika netikt 
isz Lyono miesto, bet ir isz to- 
lymų Prancūzijos kampų, pa
matyti tą baisų žmogžudį ir 
iszgirsti, kokius jis nusiteisi
nimus dūs savo niekądėjystėje 
priesz teisdarius. Susirinko į 
teisybės palatą daugybė teis- 
darįų, advokatų ir kiek tilpo 
sziaip jau publikos, ir laukė 
su nekantrybe atvežamo, anar
chisto Caserio isz szv. Povilo 
kalėjimo. Ant 9 ad. ir 11 m. 
ryto Caserio tapo atga
bentas draugystėje poli
cijos ir kareivių į teis- 
darystės namą. iVisi isztem- 
pę akis veizėjo į geležines du
ris, per kurias turėjo būti į- 
vesti žmogžudys. Publika 
sudrebėjo pamaezius Caserio: 
ėjo surisztomis rankomis, 
žandarų varomas. Silpno su
dėjimo, jūdais trumpai nu
kirptais plaukais, iszbliszkęs 
veidas, nenūgaseziai svilgan- 
ežios akys. Visa jo statura 
reiszkė drąsybę, ramybę, o ir 
pasikakinimą isz savo padėji- 
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mo. Potam tapo iszrinktas vie 
naa garsus advokatas dėl Case* 
rio apginimo, kurio jis neno
rėjo piriimti, nės tik pats savę 
norėjo teisintis. Kada buvo 
skaitomas apskundimas ant 
Caserio, kad jis suvaręs prezi
dentini į szirdį 16 . colių ilgio 
pįilį iki koto, szaukė: „Tegul 
gyvija revoliucija ir anarchi
ja“ mažų ant jo nerimastį pa
darė. Kada jam teisdarių 
pirmsėdis iszguldinėjo visų 
bjaurybę ir baisybę jo darbo, 
kų girdėdami susirinkusiejie 
teisdarystės name nerimo, 
dūsavo, o ir nevienam asza 
roų isz akių isztriszko, anar
chistas Caserio pasiliko szaltas, 
nepajudintas ir ant kievieno 
pirmsėdžio užklausymo atsakė 
greitai, drųsiai, be susimaiszy- 
mo, pagalinus szaipydamasi.

Pirmsėdžio klausymai uždė
ti Caserio: „Kokį tamsta doru
mu [moralnumų] turėjei?“

„Tokį, kaip daugumas jau
nų žmohių“, atsakė Caserio 
jftkdamasi.

> „Ar tamsta tik pats vienas 
atsakai už užmuszimų prezi
dento?“

Caserio su mažu susimaiszy- 
mu atsako: „Taip, kų asz pa
dariau, asz už viskų atsakau, 
nęsmu subludęs“.

<Toliaus pirmsėdis paklausė: 
„Ar tamsta raszei savo moti - 
nai, kad prezidentų Carnotų 
nužudei dėl anarchistiszkų 
siekių?“

Caserio atsakė: „Taip.“
Tolesniai pirmsėdis papasa

kojo, kad Caserio, vaiku bū
damas buvo, dievobaimingas, 
ir atsidavęs tarnavimui prie 
bažnyczios; bet užkrėstas 
anachistiszka dvasia taip ja 
persiėmė, jog dar mažas bū
damas aiszkiai pradėjo jų ro
dyti savo apsiėjimūse, paga
linus Mailande dalino tūloje 
kamerinėje anarchistiszkus 
rasztUs, už kų buvo į sodintas 
į kalėjimų ant 5 mėnesių. 
Kada pirmsėdis jausmingais 
žodžiais atsiszaukė į Caserio 
vaikismkas ir dievobaimingas

Lietuvininku
dienas, perbėgo per jo isz- 
blyszkusį veidų pilnas panie 
kinimo szaipymasi ir pratarė: 
„Vaikai nežino, kų daro.“ 
Tacziaus anarchizmo nūdai 
nebuvo dar jame užmarinę 
paskutinę žmogiszko jausmo 
ir artymo meilės kibirksztelę, 
ir, kada užklausė jį pirmsėdis, 
ar jo motina nebūtų viskų pa
aukavus, kad tik butų galėjus 
iszgydyti jį nū anarchistiszkos 
ligos, szvelniai atsakė: „Asz 
myliu savo motinų, bet nega
liu savo pažiūrų dėl jos bei 
savo pamilijos aukauti, nės 
yra dar didesnė pamilija, ba 
pamilija žmonijos“. Visas 
pirmsėdžio darbavimasi isz 
gauti nū Caserio apie susinę- 
szimų jo su kitais anarchistais 
ir abelnai, kaip ir kokiu budu 
anarchistai yra tarp savęs su- 
sineszę, buvo veltas. 
Bet kada paklausė, bene sėb
ravo jis su anarchistais, atsa 
kė: „Žinoma, kad asz su bour
geois negaliu draugauti“.

Užklausus pirmsėdžiui, kur 
dėjo jis tas penkes markes, 
kurios jam nū visų rokundų 
mieste Cette buvo atlikę, Ca
serio atsakė: „Asz pirkau už 
jas kindžolų“.

Pirmsėdis: „Tamsta gavai 
Prancūzijoje darbų, kurio 
jieszkojei ir padarei atmoniji- 
mų ir užtraukei budėjimų?“

Caserio atsakė: „Asz todėl 
czionai atėjau, idant iszpildyti 
savo pasiuntinystę“.

Po to Caserio szaltai ir juk- 
damasi apsakinėjo, kaip pre
zidentų nudurė: „Asz priszo- 
kęs prie prezidento vežimo 
iezsitraukiau peilį ir smeigiau 
jį isz visos galės prezidentui 
į krutinę ir surikau „tegul gy- 
vūja revoliucija“. Peilis į- 
lindo iki koto ir mano ranka 
jį apgniaužanti palytėjo pre
zidento drabužius. Asz no
rėjau szirdį perverti, bet ma
no ranka biskį pakrypo“.

„Ir pasekmės to buvo pre
zidento smertis“ tarė pirmsė
dis.

Tada Caserio suszuko; „Asz 

esmu anarchistas ir nekencziu 
bourgeois, draugijos ir valdo
nų!“ .

Caserio užklaustas, bene 
butų jis nužudęs Romoje bū
damas Italijos karaliaus ir 
popiežiaus, atsakė su pasigė 
rėjimu j ūkdama si, kad tai ne
galima buvo, nės jų negalima 
viename daigte sutikti.

Potam pirmsėdis bandė Ca
serio sugraudinti, sakydamas, 
kad žmogžudystės kaip žmonių, 
taip ir gamtos įstatymai nepa
velija. Ant ko Caserio atsa
kė: „Jeigu tiesa, kad nevalia 
užmuszti, tai kam svieto val
donai milijonus žmonių užmu- 
sza?“ Toliaus užminė pirm
sėdis, kad jis, užmuszdamas 
Carnotų, užmuszė netik viesz- 
patystės randytojų, bet ir pa
milijos tėvų.“ Caserio pa
glostęs savo barzdų, atsakė 
tvirtu balsu: „Bet Carnotas, 
būdamas pamilijos tėvu, ne
pasigailėjo pamilijos tėvo 
Vaillanto, kuris tapo nužudy
tas“.

Po tų pirmsėdžio klausymų, 
pradėjo pasakoti liudinįkai, 
kų žinodami apie Caserio. 
Vienas isz jų pripažino, kad 
Caserio tikojęs nužudyti ir 
Italijos karalių Humbertų, 
bet jog jis labai saugojamas 
buvęs, negalėjęs prieiti. Ka
da jis jam užminęs, sakė to
liaus liudytojas, kad ir Car
notų bus sunku prieti nužudy
ti, Caserio atsakęs: „Likimas 
iszrisz“.

Tacziaus nepajudintas Ca
serio buvo sugraudintas žo
džiais jo apginėjo, kuris pui
kiai ir jausmingai iszrodinėjo, 
kaip jo motina sėdėdama Ita
lijoje skurdžias aszaras lieja 
ir, uždengus rankomis savo 
veidų, dūsaudama aicziūja: 
„Sunau mano, sunau mano“. 
Tie žodžiai taip įveikė ant Ca
serio, kad pasirodė ant jo isz- 
balusio veido nuliūdimas ir 
akys pašiuro aszaromis. t

Po to viso tyrinėjimo ir 
klausinėjimo teisdariai nūs 
prendė Caserio kaipo žmogžu-
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dį ant smerties. Ir kada jis 
buvo vestas po perskaitymo 
isztarmės į kalėjimų, szaukė 
didžiu balsu: „Drąsybėsįbro
liai!“ — Tegul gyvūja anar
chija“. Kada Caserio bus 
nužudytas nėra dar žinios.

Czia padavėme trumpų isz- 
traukų isz processo anarchisto 
Caserio. f- I

Minskas. Daugel ežio- 
nykszczių ukinįkų gudų isz 
savo tamsumo priežasties lyg 
szioliai apie tai nežino, kad 
seno pavidalo bumaszkos tapo 
atmainytos ant naujų, prade
dant nū 13 Gegužio. Nese
niai vienas isz jų su dideliu 
vargu 16 rublių surinkęs, no
rėjo savo grįczių perbudavoti. 
Per tat į areziausį miestelį nu
ėjo, idant nusipirkti stiklų dėl 
langų. Kaipgi ans nusidyvi
jo, kad jam pasakė, kad tie 
rubliai yra niekam netikę. 
Paskui pasirodė, kad tame pa- 
cziame kaime buvo gaspado- 
riai, kurie turėjo kapitalo po 
480 rublių; buvo ir toks, ku
ris turėjo tokiomis senomis 
bumaszkomis 8,800 rublių. 
Per tat korespondentas į „No
voje Vremia“ teisingai rodfi- 
voja, kad finansų ministerija 
tiems tamsiems žmonėms ati- 
dūtų anūs pinįgus, iszmainaht 
ant naujų bumaszkų, nors ter
minas praėjo, nės tie pinįgai 
yra su vargu surinkti.

t

Karė japonų au kynais.
Kaip pereitame „Vienybės“ 
buvo raszyta, kad nors Japo
nija yra daug mažesnė už Ky- 
nūs, tacziaus isz priežasties ap- 
szvietimo, geresnio iszlavinimo 
kariumenės ir tobulesnių viso
kių kariszkų įteisymų, ji jau nū 
pradžių kelis sykius gerai į- 
kirto kynams ir toliaus kur 
neeusimusza, ant vandens arba 
sausos, tankiausia ima virszų. 
Taip 31 d. Liepos buvo musza 
tarp japonų ir kynų ant van
dens. Japonai pergalėjo ky- 
nūs, paėmė jų du kariszkus 
garlaivius, o vienų didelį su
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raszliava, tik visi iszvieno 
griebkimės prie darbo.

Imkime paveikslą isz latvių 
ir czekų, kurių kalbos buvo 
paniekįtos ir neturėjo litera- 
turiszko iszsidirbimo, bet ne- 
pailsingas darbas tų dviejų 
genezių pastatė jų kalbas ant 
literatu risžko laipsnio, nės da
bar turi savo kalboje visokias 
knįgas ir laikraszczius. Te 
gyvūja padori žtūonės, kurie 
rupiai darbūjas ant lauko tė- 
vyniszkos raszl tavos! Didei 
liūdnai girdėti, kad nekurtose 
Lietuvos vietose pradėjo lie
tuviai tarp savęs painioti len- 
kiszkai, sakau painioti, nės 
gerai kalbėti nemoka, o per
kreipdami žodžius iszstato sa-' 
vę ant apjūkimo, ir padeda 
žavįti savo prigimtą kalbą. 
Geriaus, broliai, kalbėkite 
taip, kaip jūsų tėvai kalbėjo, 
ir neklyskite, mislydami, kad 
svetima kalba yra -geresnė ar
ba gražesnė už musų puikią 
lietuviszką kalbą. Mokyti 
žmonės raszo knįgas, norėda
mi apsžviesti savo viengen- 
ežius ir pakelti tėvyniszką 
kalbą, o jus artojai padėkite 
jiems tą darbą atlikti, skaity
dami lietuviszkas knįgas ir 
kalbėdami grynai lietuviszkai 
be jokių svetimų primaiszų.

(Dar ne viskas)- - - - -  Ii . . - - - -  
isz lietnvlszkii flirtu Amerikoje

I

' — Scranton, Pa. Mes 
S’crantono lietuviai uždėjome 
naują kareiviszUą draugystę 
po vardu D. L. K. Keistuczio, 
pirmas susirinkimas buvo 16 
dieną Liepos. Prisiraszė viso 
labo 32 sąnariai, jauni ir gra 
žus vyrai ir vyriausybė tapo 
iszrinkta, beje: kapitonas Jū- 
zapas Rugienius, apicierius 1 
Jokūbas Bakunas, 2 Antanas 
Zelionis, peržiūrėtojai kasos 
Jonas Bakunas ir Jūzapas Sa- 
kalauckas, kasierius Kazimie
ras Zorckis, apekunai dėl li
gonių Prancziszkus Bernotas ir 
Jūzapas Gustaitis, sekretorius 
Jūzapas Petrikis) taigi užpra-

iti pos bilos saldžia lietuviszka 
kalba, toliai gyvens musų gen
tis ir nebijosime isznaikinimo. 
Kaip žmogaus duszia sujung 
ta yra su kimu, taip tėvynisz- 
ka kalba suvienyta su tautos 
gyvyba. Dusziai apleidus 
kūną, tasai mirszta, o iszny- 
kus kalbai, pražūsta tauta.
-Dėlto sergėkime tėvyniszką 

kalbą kaip akį kaktoje, kad 
nepastotume užmuszėjais savo 
genties, nės tos baisios peržan- 
gos nedovanotų mums nei 
Dievas, nei žmonės gero noro.

Didelis Lietuvos kunį- 
gaiksztis Jagailius, apsivedęs 
su lenkiszka karaliene Jodvi
gą, paliko lenkų karaliumi, ir 
suvienyjęs Lietuvą su Lenki
ja, priėmė lenkiszką kalbą ir 
lenkiszkus budus, o sekdama 
karaliaus paveikslą ir lietu- 
viszka didūmenė pradėjo len- 
kiszkai kalbėti ir per nekurį 
laiką visiszkai sulenkėjo. 
Taip pasilikusi naszlaite lie- 
tuviszka kalba, prisiglaudė

torpėdomis suplėszę nuskandi
no, prie ko 1000 kynų pražuvo 
ir trys vokiszki apicieriai, ku
rie buvo komandieriais ant to 
garlaivio; Ta japonų pergalė 
didei sujudino ir įpykino ky 
mis, kurie isz to piktumo tūlose 
vietose ėmė muszti baptistų ir 
kitoniszkų protestonų misijo- 
nierius ir griauti jų bažny- 
ežias. Bet katalikams nieko 
nedarė.

2 d. Rugpjuczio kynai su 
japonais buvo ant sausos su
si m uszę, kynai būdami daug 
sykių skaitlingesni pergalėjo 
japonus, paklodamas jų 2000 
karvietėje. , 4 d. Rugpjuczio 
pranesza randavai vienas Ja
ponijos generolas, kad bu
vo susidūrė su kynais ant 
sausos. Musza tęsėsi nū 3 iki 
8 ryto. Kynai buvo ant gal
vos sumuszti. Toje muszoje 
500 kynų jau tapo užmuszti, 
jau sužeisti. O japonų tapo 
5 apicieriai ir 70 kareivių už- 
muszti. Tūli laikraszcziai ra
8zo, kad kynai praszo į pagel- 
bą Maskoliją, prižadėdami jai 
tūlas dovanas. Bet Maskoli- * • 
ja, nors labai laižytų pirsztus, 
tacziaus surikus pirmoji, kad 
nieks nesikisztų į tą karę, ne
drįsta priimti kynų užkvieti- 
mą. Tacziaus kareivius Mas- 
kolija, Vokietija ir kitos eu- 
ropiszkos vieszpatystės siųn- 
czia į Aziją, idant kaip sa
ko ginti savo interesus, žmo
nes.

prie artojų, kurie vartodami 
savo prigimtą kalbą, per 500 
metų užlaikė aną nū iszžuvi- 
mo. Už ką priguli garbė gy
ventojams kaimų ir viensėdi
jų, katrie po savo sziaudinio- 
mis pastogėmis iszlaikė bran
giausią Lietuvos skarbą.

Vargingas yra buvimas 
naszlaiczių, taip ir lietuviszka 
kalba nemaž datyrė vargo, nės 
per ilgą laiką nebuvo kam pa- 
sirupįti apie nudailinimą mu
sų kalbelės ir padarymą anos 
literaturiszka, o norįs atsira
do mažas, būrelis lietuviszkų 
rasztinįkų, bet neįstengė su
kurti placzios tautiszkos rasz- 
liavos. Dabar, dėkui pasis
tengimui mokįtos jaunūmenės, 
lietuviszka dvasia atgyjo ir 
atsirado daugel lietuvių dar- 
baujanezių ant lauko tėvynisz- 
kos literatūros. Prusūse ir 
Amerikoje iszeina lietuviszki 
laikraszcziai ir spaudinas vi
sokios knįgos, dėlto turime 
tvirtą viltį, kad, prie palai-

Mn jjmites ir flawH

Tikrų atsitikimų apsakymas. 
paraszė Aleksandra Gužutis.

(Tąsa.)
XX. PRIGIMTA KALBA.

Musų prigimta lietuviszka 
kalba yra brangiausiu sene
lių palikimu, tas palikimas, 
kaip sądara broliszkos meilės, 
užlaiko vienybėje placziai isz- 
sisklaidžiusius lietuvius, nės
kalba yra gyvybė ir pamatu minimo pono Dievo, pakils ir 
tautos būvio, o koliai musų prasiplatins musų tėvyniszką
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szome visus lietuvius jaunus 
vyrus į musų draugystę prisi- 
raszyti; mitingas bus 5 dieną 
Rugsėjo, tai yra nedėlioję ant 
Park Place pas J. Rugienių 
ant 71 popietų. Kas norite pri* 
gulėti į draugystę, meldžiame 
ateiti, ba dabar pigus įsiraszy* 
mas, tiktai vienas doleris, o 
paskui bus branginus.

Juzapas. Petrikis.
—<------------- H • .

— Pittston, Pa. Mielas 
‘ Rėd y toj a u, s p r ašz a u palai pi n ti, 
į ,,Vienybę“ tūs kelis žodžius.

22 Liepos buvo metinis’su
sirinkimas szv. Jurgio karei- 
viszkos draugystės. ' Prezi
dentas M. Sinkiavyczia atida
rė mitingą ir paszaukė, idant 
butų iszrinkta nauja vyriau
sybė. Ją iszrinko isz ežių vy
rų: prezidentas Vincas Jasai
tis, protokulų sek.- Jurgis 
Kunca, finansų sek. Simanas 
Stasuliavyczia (antrus metus) 
kasierius Antanas Kizis, kasos 
dažiurėtojai Jūzas Jūdžeikis 
ir Petras Karalaitis, marszalga 
Kazimieras Dervinis, dažiurė
tojai ligonių Vincas žemaitis, 
Andrius Vasiliauckas, Vincas 
Ropalis ir Simanas Stasulia
vyczia. Paskui buvo rinkta 
vyriausybė kareiviszka.i Ta
po iszrinkti kapitonas Jurgis 
Kunca (5 metas), aficieriai 
Bernardas Misukiavyczia if 
Ignas Szakalinskas; ąerzan< 
tas Jonas Kienuszis. 27 d; 
vakare buvo peržiūrėtos 
knįgos ir viską rado teisingai: 
per tą pusę metų buvo iszmo- 
kėta ligoniams ir ant kitų 
draugystės reikalų iszdūta 
$148.95 c., pasiliko kasoje 
$589.79 c. -

Nors mus draugystė yra 
maža, ale labai gražiai einasi^ 
ba turime gražų sutikimą, to
dėl velycziau, kad visi jauni 
Pittstono lietuviai raszytųsi į 
tokią dailią draugystę,. 26 d. 
Rugpjuczio bus. draugystės 
susirinkimas, todėl neužmirsz- 
kite ateikite visi.

Užpraszo komitetas. Viso
kios gromatos raszosi ant adi’C’

■f

'.i. . /> ’ -i: i'.P < ’ / »

jasiajtys.
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bo sekretoriaus: Jurgis Kuhca 
N 7 S. M. St. Pittston Pa.

Pasiraszo sekretorius
Jurgis Kunca. 

_______________________ _________ p

Ar nejukail
Shamokyno, Pa., ' lenkisz- 

. kas prabaszczius Magnichovs 
kis, nuvykęs į Philadelphia, 
ėmė tarpu keleto susirinkusių 
kuuįgų visa gerkle rėkti ir 
darodinėti, idant g. kun. A. 
Burba esąs nū maskoliaus pa
samdytas, kad czionykszczius 
lietuvius su lenkais pjudytų. 
Būdamas ant susiėjimo g. kn. 
J. Kaulakis ir> matydamas to-> 
kį,,baisų apjūdinimą kun. 
Burbos, ėmė Magnichovskiui 
iszmėtinėti. Magnichovskis, 
užsidegęs neapykanta ant kun. 
Burbos, padarė laižybas su 
kun. Kaulakiu isz $2000, kad 
jis darodys faktais, kad kun. 
Burba yra maskolių samdinį- 
kas. Ant ko kun. Kaulakis 
greit pristojo, nės žino, kad 
kun. Burba yra vienas isz pra
kilniausių ant lietuviszkos dir
vos darbinįkų ir su maskoliais 
niekados neturėjo ir neturi jo
kio susiriszimo.

Laikykite vagi!
Meilingi broliai, jeigu kur 

atsilankytų Jokūbas Grite, 
„Saulės“ korespondentas, po 
pseudonimu F. M. isz Ed- 
wardsdale, Pa., meldžiame 
dūti žinią į rėdystę arba ant 
adreso tokio P. O. Bx 12 Ed- 
wardsdale Pa., nės apsivogęs 
gerai iszbėgo isz szio mieste
lio. Jisai vienam biednam 
vaikinėliui pavogė $20, nū 
kito paskolino $5 ir likosi 
kaltas visiems užsitikėtojams. 
Jo iszžiura yra tokia: ilgas ir 
sausas ant veido, nosis ilga, 
iszrodo kaip ir raupūtas, nės 
turi rudus plėtmus ant veido, 
kalba labai greitai. Meldžia
me apsivaktūti, kac| kur kitur 
vėl skriaudos nepadarytų, o 
kad kuris kur jį pasergėsite, 
dūkite tūjaus žinią ant paro
dyto antraszo.

9 Seimas „SMlmyjim iii- 
M Kataliku"

bus laikomas 25 d. Rugsėjo 
iSeptembrw) Scranton, Pa. 
Delegatai yra maloniai už- 
praszomi pribūti vakarop 24 
dieną Rugsėjo, idant ant ry
tojaus visi butą pasirengę 
kaip reikiant.

Ant ateinanczių metų „Su
si vienyjimo“ vyriausybė bus 
renkama arba pagal konstitu 
ei ją arba pagal szių metų 
„Susiv.“ vyriausybės įneszimą 
(žiūrėk „Vienybės“ N 13 szių 
metų) isz 5 apskriezių, jeigu 
szie visi apskrieziai ant to pri
stoja. Taigi dabar draugys
tės ir kūpos tūs dalykus ap, 
svarstinėkite savo susirinki- 
mūse ir savo nusprendimus 
padūkite į „Vienybę“ dėl ap
garsinimo, idant delegatai ant 
seimo turėtu visus tūs dalykus 
perkratyti: priimti arba at
mesti.

„SusivA prezidentas kun. 
A. .Burba.

Broliai lietuviai gyve
nantieji© Ganadoįe 

Sziaurines • Amerikos.
Man apsigyvenus Konnek- 

tikuto valdyboje, areziausiai 
nū Canados, labai daug 
lietuvių atradau po visą Nau-’ 
ją Angliją, ir nevienas isz bro
lių pasakojo, jog nemažai lie 
tuvių yra ir Canados vimpa- 
tystėje. Ir jau nū brolių gy ve- 
nanezių po Naują Angliją ga 
vau nevieną antraszą prie Ca- 
nados lietuvių, todėl man lie
kai po atsidarė langas placzion 
Canadon. Kaip dideliu 
džiaugsmu prisipildė daugelis 
Naujos Anglijos lietuvių ir 
naujas gyvenimas prasidėjo, 
atsirado naujos draugystės, 
szirdys daugelio prisi py Idė 
viltimi geresnių laikų dėl lie 
tuvių szitų krasztų, taip labai 
norėcziau, idant ir tarp pla- 
cziausių Canados lygumų pra
dėtų lietuvystės daigeliai ras
tis; gal einant lai kaina gražiai 

czionai iszsidirbtų lietuviszka 
dirva, ir pradėtų neszti vaisius 
ant džiaugsmo ir pastiprinimo 
visai Lietuvai. Szaukiu to 
dėi broliai, Canados lietuviai! 
jei kurie gyvenate kur nors 
po kokius Canados pakrasz- 
ežius ar miestus, ar placzius 
laukus, atsiliepkite ant že- 
miaus padėto antraszo, o kad 
baigiantis! vasarai, ir dar ne
prasidėjus žemai apie galą 
szio Rugpjuczio arba pirmą 
pusę Rugsėjo iszvažiūsiu lan- 
kyti Canados brolių galėcziau 
ir jus atrasti, idant galėtu
me vienas nū kito kaip dva- 
siszkai, taip ir tautisz- 
kai stiprintisi. Atsiszauki- 
te su tikru apraszymu vietos, 
savo antraszu ir padūdami 
apie skaitlių lietuvių, rasztus 
nesi vėly kite raszyti, idant 
manę dar atrastų namieje ir 
butų rankvedžiu kelionėje. 
Antraszas: Rev. Joseph Zebris

35 Lawrence str. 
Waterbury Conn.

Aule Kaino ii Massac tiuselo 
lietui vius,

Nū 16 lig Liepos mėnesio 
teko nuvykti į minėtus stėtus. 
Labai szykszczios žinios bū
davo lig sziolaik apie tų 
krasztų lietuvius. Todėl su
prantama akyviems lietuviams 
labai malonu szį tą apie szio 
kraszto brolius dagirsti. 
Pirmas miestas, į kurį n u va- 
ževau isz Waterburio už sze- 
szis dolerius buvo Portland‘as 
Mainų. (Daug kartų asz pa
dedu prekę už kelią geležin
kelių vieta nū vietos, idant 
žinoti tolumą, nės tankiausia 
geležinkeliai ima 2 centu nū 
angliszkos mylios kelio). Yra 
tame mieste iki 75,000 gyven
tojų. Visas krutėjimas pa 
gal ūstą, nū ko ir vadinasi 
Portland, usto žemė. Nau 
dingos prieplaukos, gilus pa- 
krasztis marių ir, kaip visur 
Amerikoje, nepalygintai geri 
dokai priėjimo prie vandenio, 
daro tą miestų vienu isz; d i

džiausiu ir turtingiausiu isz 
viso Mainų alėto. Reikėjo 
man tame mieste tris dienas 
pabūti, todėl ir galėjau gerai 
apsidairyti ir atradau visus 
lietuvius. Turėjau antraszą 
lig 97 numerio Salem ulyczios 
pas lietuvį Ilkiną. Pirmas 
vakaras buvo apverstas ant to, 
idant su rinkti lietuvius. Su- 
vėjo būrelis dauginus per de- 
szimtį. Tvėrėsi „Susivieny- 
jimo“ kūpa. Tegul Augsž- 
cziausias musų darbą užtvirti
na, o kūpa susitvėrė; nėra ži
nios, kada viesziai pasirodys. 
Daugel kartų atsitinka, kad 
kur nuvažiavęs jieszkai brolių, 
atrandi ir-tarytum sustiprini, 
o iszvaževai, — tūjaus keliasi 
koks* tams u n as ir pagadina 
visą darbą; priminiau port- 
landiszkiams, kad nebūtų pas 
jūs taip, kaip pas jų kaimy
nus Lewistone, kur po mano 
iszvaževimui nekurie pradėjo 
dramsti brolius. Buvo 
džiaugsmas ir ramu, jogei 
Mainų stėte taip prasidėjo pa
matas dėl sutvėrimo antros 
draugystės. Kadągi teko ma
tyti du svetjmu lietuviu net isz 
Frank forto Maine, isz už dide-

◄

lio miesto Bangoro, kurie 
czionai atvažiavo už puspenk
to dolerio isz toly m ų sziaurių 
kraszto, kur buvo skaldę bal- 
tusius akmenis, tai man da
vė progą dasižinoti apie kitus 
ietuvius tenai dirbanezius, o 
lotam jieszkojau kelio, idant 

apsirūpinęs nū dvasiszkos vy
resnybės reikalingais rasztais, 
galėcziau jūs dvasiszkai ap- 
■upinti. O man viskas taip 
vyniojasi, kaip isz kamūlio. 
Szitai, nesant Portlando vys
kupui namie,kurs Prancūzijoje 
gydosi, tą dieną atvaževo isz 
3angoro vyskupystės rėdyto

jas. Asz žinoma nuėjęs pas 
jį pasirūpinau, idant man isz- 
dūtų rasztą spaviedoti visus1 
ietuvius ir lenkus po visą 

vyskupystę. Pigiai tas nusi
davė, nės jau nebepirmą kartą 
>uvau toje vyskupystėje. 
Dvąsiszkąi susįdrutinęs ir ap-
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ant pavojingų ir nepavojingų 
dėl Maskolijos politiszkos ga
lybės; atverniai silpnesnėsės 
tautos dar labjaus už kitas už
traukia ant savęs pragobusią 
jų akį, kadągi silpnesneses 
lengviaus ir isznaikinti, o isz- 
naikinus silpnesneses, bus len
gvinus praryti ir galingesne- 
sės. Dabar maskoliai jau ne
daro didelio skirtumo nei tar
pu katalikų ir protestantų, 
nors propestantai pagal patį 
pobūdį savo tikėjimo negali 
būti tokiais atkakliais prieszi- 
nįkais pravoslavijos, kaip ka 
tai i kai; ir tie patys žydai, ku
rie dar neperseniai jau net isz 
kailio nėrėsi, kad tik patikti 
maskoliams ir priimti jų kal
bą ir net gėdijosi savo vardų, 
kad tik pasirodyti „ruszkimi 
jevtrejamiu, ir tie sziądien 
kenczia ne mažesnius perse
kiojimus nei patys lenkai, ku
rie jau nū paczios pradžios 
XIX amžiaus tvirtina, kad 
„jak švviat swiatem, pblak ne 
będzie moskalowi bratem“. 
Prisižiūrėdami arcziaus sžitam 

, dalykui, mes tūjaus pamatome 
gana svarbią ypatybę, szitą 
ypatybę, kurios anaiptol nepą- 
tėmysime darbūse Muravjovo 
ir jo sandarbinįkų naujosios 
politikos maskolių. Pirma 
kada maskoliai dar ir patys 
skaitė savę už pasekėjus ir 
mokintinius vakarinės Euro
pos ir nelabai putėsi savo kul
tūra, jie kaip įmanydami sten
gėsi pakelti szlovę savo ap- 
szvietimo, kalbos bei raszliavos 
visūse tūse krasztūse, kuri ūse 
jie norėjo paversti į masko- 
liszkus. Kur tik galėdami 
jie steigė terpu svetimtauczių 
savo mokslinyczias, platino 
knįgas, ragino jūs mokslop 
bei apszvieti'mop, neiszskirda 
m i nū to nei augsztesniojo 
mokslo, stengėsi pagerinti net 
ir medegiszką būvį svetimtau 
ežių, kad tūmi pritraukti prie 
savęs jų jausmus ir parodyti 
jiems, kad ir maskoliai tai ne
yra kokia tai barbariszka, bet 
apszviesta tauta. Taip antai,

;ie kiek galėdami stengėsi pri
traukti svetimtauczių jaunu 
menę prfe savo mokslinyczių 
ir netik rūpinosi,. kad szitos 
nokslinyczios, butų naudingos 
mokintiniams, bet dažnai net 
szelpė jūs ir medegiszkai, kaip 
tai parodo nors ir žinomos lie- 
tuviszkos stipendijos Maskvo
je. Ant galo net iri persekio
dami svetimas tautas, kaip tai 
)uvo su lenkais bei lietuviais, 
maskoliai pirma dar nors.tei
sinosi priesz Europą kokiais 
nors ypatingais davadžiojimais, 
caip tai, kad szi arba ta tauta 
)ati blogai elgėsi arba, elgiasi 
jos užimtose žemėse, arba kad 
szi arba ta žemė pirma prigu- 
ėjo maskoliams- ir t. t. Szią- 

dien jau nebereikia nei kokių 
nei doriszkų, nei isfbriszkų mo
tyvų; maskolių valdžia labai 
atvirai apskelbė visai Europai, 
kad ji tiesiok negeidžia maty
ti savo vieszpatystėje nei ko
kių svetimų tautų bei tikėji
mų ir, kad visaip kaia. stengsis 
naikinti viską, ką tik užtiks 
nemaskoliszko. Nereikia vie
nok manyti, kad tas, kaip 
mes kartais jį vadiname, pa- 
szėlimas masktrtių neturėtų 
tamtikrų priežasezių ir nebūtų 
susiriszęs su visūtinu krutėji
mu szios dienos Europos; at
verniai visi tie prispaudimai, 
kuriūs mes ir kitos tautos 
kenczia nū maskolių, labai ar- 
tymai yra susiriszusios su tū
mi paežiu tautiszku klausymu, 
kuriūmi sziądien virte verda 
visa Europa.

Prie Aleksandro II apszvie- 
ta gana spareziai buvo paki
lusi Maskolijoje; maskoliai 
nors ir sekdami visame kame 
paskui Europą ir pasinaudo
dami vaisiais kulturiszkų jos 
darbų, vienok gana įžymiai 
pradėjo davyti apszviestesniū 
sius savo kaimynus ir szita 
aplinkybė, žinia, labai pakėlė 
jūs jų paežių akyse. Tauta, 
kuri pirma tik kariszkais savo 
darbais ir politiszka galybe 
galėjo kėsintis priesz Europą 
ir, kuri pirma su nusižemini

mu lenkė sprandą priesz pro- 
tiszką jų galybę, dabar pama
tė, kad ir dvasiszkomis savo 
pajiegomis ji gali tapti ne 
menkesnė už kitas tautas. 
Tūmi tarpu tautiszka idėja 
padarė dideles permainas Eu
ropoje^- » Silpnoji Italija štai 
gą susid^utino ir Stojosi tarpu 
galingiausiųjų vieszpatysczių 
Europos, vokiecziai ant kurių 
pirma ir tie patys maskoliai 
žiurėjo kaip ant mokintų pe
lėdų, mokanezių tiktai tupėti 
ant sudulkėjusių folijantų se
novinių rasztų, netik sumuszė 
prancūzus, bet net pralenkė 
kitas tautas slavo apszvietimu 
bei politiszku iszmanumu. 
Už tai gi pats tautiszkas klau
symas nemažai ir užkenkė tū
loms kitoms y vieszpatystėms 
Europos: nū senovinės Turki-' 
j os likosi tiktai szeszėlis; ga
lingoji Austrija jeigu nors ir 
su dideliu vargu ir užlaikė savo 
vienybę ir neiszsiskirstė į atski
ras vieszpatystes, tai visgi ge 
rokai apsilpo; ir toji pati isz- 
niekur neprieinamoji Anglija 
savo Yri joje rado tokį paszi- 
ną, kuris gerokai paszokino 
mėgstantį ' ramumą Jobną. 
Nesunku buvo dasiprotėti, 
kad1 ir Maskolija art vėliaus 
ar ankseziaus tuęės sulaukti 
tokios pat ateitės, kokios jau 
sulaukė Austrija; juk ir ežia, 
jeigu net ir bielorusUs pris
kirti prie vieszpataujanczios 
maskolių veislės — malorusus 
ir patys apszviestesniejie m as 
koliai pripažįsta už atskirą 
slovėniszką tautą, — tai ir ta
da szita veislė vis tik padarys 
tik mažesnę pusę gyventojų 
visos vieszpatystės. Jeigu 
smulkesnėsės tautos, iszmėty 
tos po pakraszczius Masko) i - 
jos iki szioliai dar ir negalėjo 
sueiti į vienybę ir iszvieno 
gintis nū savo prispaudėjų, 
tai be abejonės ateitėje jos tu
rės suprasti reikalingumą szi
tos vienybės, o tada jau mas 
koliams, žinia, sunku bus prie- 
szintis teisingiems jų reikala
vimams. Tokią ateitė žinia.

nelabai džiugina szirdis karsz- 
tų garbintojų Maskolijos di
dybės ir jie tai ir skaito už 
szventą savo pareigą, iki dar 
svetimtaueziai nesudrutėjo, 
apginti savo vieszpątystę nū 
gresianezio jai pavojaus ir ap
versti visą ką taip, kad visos 
svetimosios tautos negalėtų 
nei sapnūti apie kulturiszką 
savo atgijimą. Patyrimas 
paskutinių 30 metų gana aisz- 
kiai parodė maskoliams, kad 
iszplatinimas maskoliszkos ap- 
szvietos ir kalbos svetimose 
žemėse dar nevisados veda į 
būtiną jų sumaskolinirną. 
Jaunas lietuvis -arba lenkas 
iszėjęs visas abrusiteliszkas 
gudrybes maskolių moksliny- 
ežiose ir prisiklausęs tenai vi
sokių melų apie gerumą mas
kolių ir bjaurumą bei niekin
gumą savo vientauezių ir tikė
jimo, kada ateina į protą be
veik visados aiszkiai pamato 
norus savo globėjų ir jų tei
singumą ir, žinia, jau mažai 
pasitikėdamas ant saldžių kal
bų savo geradėjų, stengiasi 
elgtis visiszkai prieszingai jų 
norams.

(Toliaus bus).
-   T"- I— > --- —~

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

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

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

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

Prasidės nū 9 ryto ir tęsis 
iki vėlam vakarui.

įėjimas 25 centai.
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ketėdami būtinai jūs nuveikti; darin pasitaisęs Jaugalius su 
stipria kariauna traukė Tautoriams į talką, bet pavėlavo: 
kaipogi ateidams į Kulikavo laukus sutiko Maskolius namon 
begrįžtant, nuveikus Tautorius, kurie (Maskoliai), pamatę 
Lietuvius ateinant, nusiminė, o nuvargę kovoje nebvildamiesi 
Lietuvių bepergalėti, visą grobį, tai yra, turtus, ginklus, ku- 
riūs buvo nū Tautorių gavę, palikinę Lietuviams, .muko sza- 
lin kaip kurs besumanė. Ir taip Lietuviai, kraujo negožę, 
visudidžiauses gėrybes įgyjo, su kuriomis laimingai namon 
pargrįžo.

Jaugalius, regėdamas savo ūkės neprietelius, kaip Tau
torius, taip ir Gudus nužemintus, ėmė sketerauti ir pradėjo 

i į vieszpatybę visos Lietuvos smeigtiesi, ketėdams su Vokie
czių pagelba savo visuartymūsius gentis ir tarnus savo val
džios nugalūti ir jų pelną bei turtus pasavinti. Tokia yra 
vieūmenė yda visų pasaulės vieszpaczių kviekvieną galintį 
rėdyti, įtarloti jį, norintį valdyti, noris jis niekados apie tai 
nedumotu. Jaugalius krupeziojo, veizėdamas į Keistutį, sa
vo dėdę, kursai dėl savo garbingų karės ir ūkės veikalų nū 
visų mylimu ir gūdojamu buvo, galineziu vieną valandą visos 
Lietuvos vieszpaczių pasikeldinti. Vienok Keistutis nieka
dos to nedurnojo ir tenkinos, kaip ir broliui gyvūjant, vienus 
Žemaiczius berėdąs ir besidžiaugiąs nupelnyta garbe akivaiz
doje visos pasaulės, baigdamas paskūjas savo karszatės die
nas. Jaugalius skaugėje tos garbės ir didybės savo dėdei 
Keistucziui, darin kūveikesniai geidė nū jo nusikratyti, užvis 
dabar, turėdamas gerą pragumą Maskoliams ir Tautoriams 
tarp savęs kariaujant. Tokį jo siutėjimą stiprino dar jo gen
tis, Lidos pilės vyras Vaidelė. V Tasai dūnkepberniu būda
mas, Olgerdui dar gy vūjan^ į pirmąsias ūkės szaržas buvo 
įsismeigęs ne karės veikalais, ne neprietelių pergalėjimais, 
bet melais ir vikrumu; mirus Olgerdui nevien jis nenusižemi
no,'bet dar augsztesniai įsikėlė: kaipogi naszlę Daveitienę, 
tetutę Jaugaliaus, apsipaeziavo ir tūmi tapo genezių paežiam 
Jaugaliui ir jo visai kiltei. Keistutis didei nekentė to Vai- 
dėlės (WoydiHo) nū to, jog jis, nieko gero ūkei nesuteikęs, 
didesniai mylimas buvo nū Jaugaliaus ir gūdojamas tas berno 
lupatas, nekaip jis (Keistutis), jo dėdė, lėtas vyras, gūdoja
mas nevien nū savo ukėsų, bet ir svetimų tautų, kursai per 
savo iszmintį ir meilę savo brolio Olgerdo buvo jam (Jauga
liui) adavęs pusę valdžios ūkės, kuri jam paežiam pagal Die
vo ir žmonių įstatymus priderėjo. Tasai, sakau, Vaidelė, 
•krūpaudamas, idant neatliktu kokia dingste nū savo szaržo 
(pastūmėtas Perr.), pradėjo paikinti Jaugalių, tardamas jam 
iki gyva galva Keistuczio, negalės jis didžiūju kuningaiksz- 
ežiu vadintiesi, nei kliauties) bendryba jo sūnaus Vytauto, 
kursai pavirsziu gailingu rodosi, o szirdyje tyko pragumą, 
kaip jį, Jaugalių, nugalūti. Nesunku buvo Vaidelei perkal
bėti tą, kursai dorybe savo dėdės’ ir meile tėvo nepergalimas 
ir narsybe bei savo iszminczia buvo įsikeldinęs į Pfietuvos di- 
dyji ūkės sostą. Paklausęs Jaugalius pergaliunės Vaidelės, 
sutarė su jūmi Keistutį su visa jo kiltezia nugalūti, ir betyko- 
jo vieno patogaus pragumo savo ketėjimą apreikszti. —

* •

(Toliaus bus.)

LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai.

PARASZYTA 81H ANO DAUKANTO BUVUSIOIO VILNIAUS 
UNIVERSITETO PHILOSOPHIIOS 1A8I8TB0.

(Tąsa).
f

Niekatra szalis negali per minavotus 
krasztus kariaunos vesti, bet jei kokia kariauna atėjusi į pa- 
rubežių padarė žalas gyventojams antros pusės gyyuliūse, ja- 
vūse, ar trobėsiuse, tūkartu tur vieszpats tos žemės visas tas 
žalas aiszkiai suraszyti, ir nū antros pusės užganą gauti. Už 
užmusztus žmones tur abi pusi mokėti pagal sutartą virgiltą. 
Tos sandaros tur 10 metų patekti ir saugojamos būti. Pasi- 
raszė jose nu Lietuvių pusės Jaugalius, d. Lietuvos kunin- 
gaiksztis, su Lengvenu savo broliu; ir Keistutis, d. Trakių 
kuningaiksztis, su savo sunu Vytautu: kaipo liudytojais tie 
jomylistos yra pasiraszę: Kasosna, Vaidelė, Augmonts, Bu- 
seikis, Saimonts, Girdutės sūnūs, ir Jūdutis, Surkautės sūnūs. 
Žymė arba pecžėtis tebkyba darant tų rasztų 4; pirmoji 
Keistuczio su tokiu apsukurtinu paraszu lotiniszku: S.
Kinstutte dux de Tracken. Antroji Vytauto turėjo tūs žo
džius: S. Vitaude. Žymese Jaugaliaus ir Lengveno yra pa- 
raszai gudiszki ar lietuviszki, kurių iszskirti nū senumo neb- 
g»l- (40)

Tos sandaros noris radosi tūlose vietose nevisai aiszkios, 
vienok atminus dingstis, kuriose jos įvyko, • iszreiszkia dar 
aiszkesniai. Visu pirm u krasztų linkon: tos sandaros buvo
padarytos dėl tokių (vietų), kuriose galvijai veisėsi, žvejyba 
gausi buvo, ir javai branding! augo, užvis didė prekyba isz 
visos Lietuvos ir Žemaiczių į Lenkus ėjo. Dariu rasi Lietu
vos kuningaikszczidi norėjo tą pusę nū pavojaus ir baisių te- 
rionių užklėsti, idant gyventojai drąsiai laukose galėtu tru- 
sinėti, o namūse kokį noris knebinį naginėti. Antra, jog 
esant tarpe rubežiaus taip didžioms girioms, niekame negalėjo 
būti patogesnė ant grobio ir plėszimo, kaip toje, kurioje al- 
vienai dingstei tykus riežokai galėjo kiekviename girios už 
kampyje pasislėpti ir nepasergiami jau į vieną, jau į antrą pu
sę puldinėti. Trecziūju lycziumi tų sandarų rodos buvusiu, 
jog abi pusi norėjo jau liautiesi nū tūįtimpinių terionių arba 
jas mažinti. Lietuvos kuningaikszcziai • linkėjo nevien dėl 
virsziaus minavotų priežasczių, kaip ir dėlto: Jaugalius jau
nas ir nepevnas savo vieszpatybės, kersztaujant savo bro
liams, dar tūmi paežiu laiku gorinamas nū Lenkų ir Gudų, 
norėjo savę kokiu noris pragumu tenai stiprinti, ką ik sziol 
mokėjo jis szirdyje slėpti, dabar pradėjo reikszti, kaip tūjau 
skaitytojas regės. Nū antros pusės, didis mįstras kryžeivių, 
būdamas praėjusiose karėse nū Lietuvių ir Žemaiczių įgrobtu, 
ir,įkirėjęs sav tas tūįtimpines kares, norėjo kokią tokią atvangą 
įgyti dėl surėdymo nuteriotų krasztų, idant paskui galėtu sti- 
presniai remtiesi su netikėliais; darin nemindamas ant apsi
ėmimo savo zokono su netikėliais niekados nesandarauti, vie
nok, nestengdamas jų nuveikti, turėjo pakajų daryti.

1380, Ateinantį metą Lietuviai nusikratę didumą nū 
Vokieczių isz peties tiekėsi Maskolius įtarianti ir paskui jiems 
siūtį užsiautė, užvis, jog tautoriai telkė Lietuvius į tą karę,

•W) Lucaa Duvld J). VU. b. 117.
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Kaip danesza „Daily Miners 
Journal“. Tai iszdūtojas ir rė
dytojas ir locninįkas „Gazeta 
Ludowa“ p. D. T. Boczkauc- 
kas ir sūnūs busią aresztavo- 
ti ir į sūdą paszaukti už netei
singą apskelbimą ir iszvadini- 
rną nedoru žmogumi (girtūk- 
Ii u, velniu ir asilo galva) p. 
Boginskio isz Reading‘o Pa. 
Kas pažįsta musų Taradaiką, 
tai ne naujiena, o mat kvailas 
lenkelis nesuprasdamas politi
kos da skundžia už tai.

Mes Shenandoah lietuviai, 
matydami, kad tarpe mus pla
tinasi girtūklystė, sumislijome 
užsidėti draugystę blaivystės, 
nės ką mus broliai nekurie 
priguli prie airių, tai ir mes 
tarpu savęs galime tą užlaiky
ti, todėl tame reikale suszau- 
kiame susirinkimą ant 12 die
nos Rugpjuezio antra adyna 
po vidudienio, salėje po baž- 
nyczia, įsiraszymas tik vienas 

- doleris.
sav gero velijanezius 
dan užmanytojų.

Užpraszome VISUS

Var-

Balins ir Losimas!
Loszimas (iszgrajimas) auk 

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

Grajis lietuviszki muzikan
tai puikius szokius. 
maloniai užpraszomi 

Tikietas
P. S. Loterija

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

Tikietas 25 c.
Renka ant laikrodėlio Marė 

Dzidolikienė ir Mary Mack.

Mokslisski rankvediiai ir 
kUdįiioe knįgos

i

50c.
30c.

- 25c.

i

5c.
15c.
5c.

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

Yra visi

50 c.
auksinio

kaafgtf Mikolo Miežinio 
Abėcėle f*
Kninga dėl ieuimokiftlmo rokundą 
Knlnga dėl tesalmokiaimo visaavietinėe kalbos 15c 
Apie buwlmą Dlewo ,, 
Grieezninkas priversta* metavotis 
Pamokslai apie trusą „ 
Talmudas ir musą žydai „ ,
Szkaia su kalba „ 
Prieszauszrla „ ,
Kaip |gyti pinigus ir turtą 
Girtybė 5
Genią dėdė, graži pasekutė kur iszrodyta, 

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

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

Įvairios dvasiszkos knįgosy 
Pamokslai ant dldžlują metinlą ssvencią ir di. 
džlosios nddėltps, 5dc.
Tiesos Zodžel, 
Plito tea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokllis Bzventąją „ ,, ,,
įsagui dimes metiniu szweneziu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku ,, „
Kas yra griekas? „ „
Nekaltybė „ „
Vartai dangau* „ ,,
Pekla, arbt amžinas pragaras 
Arielka yra n&dai; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Dlewo sudo 
Raktas | dangą „ „

i Didžioji nedėlla „ „ ,
Kaip Sumenlją nuspakaj|ti „ 
Vadovas | dangą „ „
Prislgatavojlmas ant smerczlo „ 
Draugija dėl duszlą „ „
Lietuviszkos mtszios „ ,,

Visokį Abrozėliai su maldelėmis po 5centus.

Utsystanawlk ant to geraj „ ,, 50 et.
Witaslr Korynna hlstorije isz lajko persekiojimo 

Bažnyczlos 8. per Deoklecijan* 95 et.%
---------------------T---------------------

Lenkiszkos kningos
maldų pargabentos isz uimaris.

Westchniente duszy pobožnej, zbiėr nabožehstw 
i pleėnl z. przydanletn Drogi krzyžowej, Gorzklch 
žali i psalmOw „ ,, „ „ 1,50c.

Zioty Oltarz czyli z.b!6r nabotehstw dla chrzeė-
clan i katolik6w „ „ „ „ ,, 1,80 c.

Oltarzyk czyli zbt6r nabožedetwa (Ha mlodzležy 
katollcklej ,, ,, ,, ,, ,, „ 70 c.

Wyborek nabožohstwa (Ha mlodzložy katollcklej 
. • 50 c.

Maly zloty oltarzyk dla pobožnych dzleci ka- 
tolickich „ „ • ,, ,, 45 cent.

35c.
50c.
15c.

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

5C. 
15C. 
40c., 
4Oc.

5c. 
10c.

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

1.00c.

ISTORIJA Katalikų į Bažnyozios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1058, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztflja t loo.

PIRMUTINE
TJŽ5EIC3-JL 
dėl lietuvininkų pas 

SILVESTRĄ PAUKSZTĮ
Edwardsville, Pa

Piknikas.
Lietuviszkos draug. szv. Jo

no bus keliamas 15 dieną 
Rugpjuezio Darley Park, Bal
timore, Md., ant kurio užpra- 
szom visus lietuvius isz apie- 
linkės. Nės ta diena pripūla 
szventė Žolinės, tai po diev- 
maldystei visi į kūpą ir trauk
sim ant pasilinksminimo, ant 
kurio taip gi pribus kareiviai 
szv. Kazimiero.

J. Senkus sekret. v

55c.
106, 
4OC. 1,00.

50 et 
200c

25 et.
20 et.

1,00 et.
|1,00. 
20 et. 
30 et.

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

temVkitei
Vs M. Volonuzausko Skt. 

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

Galite siųsti pinįgus ant 8zi- 
to antraszo: Mr. S. Pauksztįs 
Plymouth, Pa. Box 1018.

Kningos 
pargabentos isz užmarės: 

Istoriškos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vleizpaties Jėzaus Kristaus, 75c. 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėi 
Istorija seno Įstatymo „ „
Gyvenimas Marijos „ „
Menuo Szwencziansios Marijos Panos 
Sopulej Moty nos Dlewo ,-, „
Evangelijos supnikets apdarai*
Gy wenimaj Szwentuju, ant visą metą kožnoe 
dienos, pirma, antra, treczla ir ketvirta 
dali* už kožną d*l| po „ „
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos „ ,, ,, 30c.
Trumpa senovėe Lietuvią Istorija 10c.
Apilnkrasztls kun. Petravyczlaus | Vilniaus 

džiakonystėe kuningus 1870 m. „ 5c.
Už ką mee lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži kn|gutė kurioje apraszyt* 
visi musą prietikiai su lenkais nd pat 

krlkszto Lietuvos 
Žiponas bei žlponė „ „
Žirgas ir valkas „ „ %
Vytautas didis Lietuvos kunįgaiksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis „

„Auszra” keturią metą puiki&ee spdar&se 
po |1.25 knlnga, visas perkant 

Knįgos poetiszkos. 
Senkaus Jurgis ,, ,,
Vitolioraud*, puikus poematas isz 

senovės lietuvią gyvenimo, 2 kn|gos 
Ddnelalczio pavasario linksmybės 
KonradadsV alenrodas 
Tėvyniszko\glesmė« 
J&kaunos daiKoe 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynalnlą giesm 
Pirmutinis degtinės rytojas pulki komedija 5c. 
Ponas ir Mužikai, Draąia penkiose permainose, 

 

paraszyta Alekgandro Gužuczio, 
Apysakos. 

Palangos Juze, linksmi skaitymsl „ 
Kas teisybė tai nemelas puikios apysakėlės 

Isz lietuvią gyvenimo 
Pajud|klme vyrai žemą, pulki apysaka 

paraszyta patrijotlszkoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriau* 
kn|gutės „Kas teisybė tai ne melas 

Pasaka ape Mzaitabuzlus (j&klnga) 
Žiemos vakaro adynėiė, vokiszkom raidėm 
Mužikėli* 
Yslką kningelė „ M

4.00C.

15C.

1.25c. 
1OC. 
10c.
5c.
5c. 

10c. 
10c. 
40c.

15c.

20c.

15C.

15c.
5. 

20c. 
15C. 
lie.

Jeigu sziezia ntke- 
liausi,

Tai pas Pauksztį vi
ską gausi.

25c.

10c.

KKTIlSrOOS
LOCtrOS SPAUSTUVĖS.

Lietuvos istorija, n& seniausią gadynlą iki 
Gediminui D. L. K., paraszyta 1850 m., 
Simano Daukanto. Knlnga pirma, 

gaunama už 1,50c* 
Budas Senovės Lietu vlą Kalnėną Ir Žeinalczlą 
paraszyta* Slmano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Kataliką Bažnyczlos, „ 
K u ropos Istorija su žiam lepiais „
Lietuviszkos Dainos isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Zemalczią Motisjns Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežio* gadynė* 
Aplėk* Dlewo „ „ „ „
Aukso Verszls, labai puiki drama „ 
Boleslawas arba antra dalie Genowefo*
Du pujkne apraezymaj apie nedorybe 

žydo ir piktą augynimą wajku |l,00. 
Eglė, žalęslą karalienė ir Iszgriovimas Kauno 

pilies 1362 m., du puiku* d r am a tat 
paraižyti Aleksandro Gužuczio, 

Ii istorija gražios Katrukos Ir jos visokį 
,, „ „ atsitikimai

Hlstorije apie grąžą Mageloną, dukterį karaliaus 
į isz Neapolio Ir apie Petrą kareiv| 40c.
Hlstorije isz laiko Francuzkoe

„ ,, vainos Afrikoj’ 30c.
Isz po budelio kalavijo Ir Kajlmas, dvi puikios 
•pysakos, ant lletuvlszko perdėjo V. 8tag. 10c. 
Istorija Septynlą Mokintoją

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

Unljotą po valdžia maskoliaus 50c. 
Konstitucija dėl darbin|ką — 10c.

Namelis puetelnfko — — 75c.
| Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorije Isz l»jko 

80 et.

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

Ateik broli pamatyti, 
Ir to visko pabandyti. 

. ................. . .... ........ ■ ■■■.... .

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

Pas Joną Žukaucką

ponawojimo Nerono 
yttkimu isz 
■ 1863 metu 

Prawadnlkas angelskoe kalbos neabdar.

Pnjkue apraezymaj tikru i
„ „ czesu waj,

|l,oo.
SI,50 et.

40 et.
•t,00

„ „ „ abdarytaa |1,25,
Pujkus apraszymas apie Lietuvą ,, 
Rlnalda Kinaldlnaa „ ,, „
Senowee apraazymaa apie Duktery

,, ,, Pilypo Karejwlo 50 et.
Sutnyazymae arba bajine tūry dydelea akla 
Tykra tejaybe Isz Suwaiku gubernijos 
Szwieea Dlewo „ „ „ ,,
Titkus P*rsą Karalius, H H

15 et.
66 Ct.
26 Ct.

Juzo Miliaucko,
Szaltas alus, skanus gėrymai, gar

dus, cigarai. Smagi vieta dėl užei
gos. Praszau ’-brolius atsilankyti 
pas maną. '

Jūzas Miliauckas,
M AMANO Y CITY.




