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.; Žoais „lietuvystė“ pas mus 
amerikieczius yra gana popu- 
liariszkas ir tankiai vartoja
mas. Kalbose ir rasztūse vi
sur iszgirsi „kelkime lietuvys
tę“, „lietuvystė keliasi“. Jei
gu-gi kas musų paklaustų, 
kaip mes tą „lietuvystę“ ke
liame ir koks jos mieris yra, 
atsakytume: Męs amerikie- 
ežiai keliame lietuvystę tumi 
ir taip, kaip kas gali ir iszma- 
no: vieni rasztu, kiti žodžiu, 
treti pinįgais ir taip toliau. 
Mieris-gi musų lietuvystės 
yra, trumpai sakant, idant 
Amerikos lietuviai, jų vaikai 
ir' vaikų vaikai „lietuviais 
gimtų ir lietuviais mirtų“, ži
nia netik isz vardo, bet kuju 
ir duszia. Neapsirubežiūja

szventą 
garsiai 
žadina 
miego.
szildoAm

tėv} 
vius
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tė vien Amerika, bet ji siekia 
toli per jures-mares 
Lietuvą ir tenai lyg 
skambantis varpelis 
lietuvius isztautiszko

Brikos lietuvystė! 
nėję gyvenanezius lietu- 
tautiszka dvasia, it saulė 
spinduliais szaurės vėjo 

szaldomus auguminus. Jie 
per keletą metų milziniszkai 
pavarė lietuvystę pirmyn ir jū 
tolyn, jū su didesniu karsztu- 
mu ir pasekme ją varo. Žo
džiu, Amerikos lietuviai daug 
darbūjasi dėl savęs ir savo se
nosios tėvynės. Bet argi ir 
Lietuvos lietuviai negalėtų 
daugiau prisidėti prie užlai
kymo ir sudrutinimo lietuvių 
Amerikoje? r Ant to klausy
mo atsakome: Lietuvos' lie- 

dėti prie pakėlimo ir užlaiky
mo Amerikoje lietuvystės ne 
savo rasztais, ne pinįgais ir 
agitacija, bet visai kitūm kūm.

Abelnai imant, Amerikos 
lietuviai yra brandulis Lietu
vos sūnų, nės į ją daugiausiai 
važiąja jauni, sveiki, gražus, 
pramokinti ir geri vaikinai. 
Tame galima Amerikoje grei
tai persiliudyti netik ant ko-

bei naminį židinį, prie kurio jmūse, ir 
galėtų jų szirdys 
smagumo datyrti.
ma, galima įkurti 

szventą dieną į ją, o pamatysi | paeziavimą. Bet
musų broliams Amerikoje ir | rėtų nū blėdingų iszsi kreipimų, 
tą nusiraminimo ir naminės 
laimės taurę sunku yra atsa- 
kaneziai surasti ir numalszinti 
szirdies skausmus: pas mus 
lietuvaiczių mažai! Daug ra
sime miestų, kuriūse gražių 
vyrų lietuvių keli szimtai, o 
merginų ant iszdavimo nei de- 
szimties nesuskaitysime. Dū-

kių didelių lietuviszkų susi
rinkimų, bet pagaliaus kiek
viename mieste, kame yra lie- 
tuviszką bažnyczia. Nueik

suszilti ir 
Tai, žino- 
per apsi- 

dėja, kad

kurių retai kur patėmysi žils
tantį bei mažą, bet vis rinkti, 
vyrai, daugiausiai nū 20-30 
metų amžiaus. Didesnė isz jų 
pusė mislyja arba ant visados 
apsigyventi Amerikoje, arba 

(pagyventi joje ilgą laiką.
Kiekvienas sveikas ir negir
ti! klis, sziaip taip darbams ei
nant, uždirba tiek, kad netik 
pats gali pramisti, bet dar 
vieną kitą prainainyti. . Ame- 
rikoje-gi gyvenimas, nors yra, 
teisybė, liūsas ir lengvesnis, 
tacziaus daug liūdnesnis, nes
magesnis, kaip kad Lietuvoje. 
Paeina tai isz to, kad žmogus, 
gimęs ir užaugęs savo krasz- 
te, nekaipo suaugi su jūmi 
kuniszkai ir dvasiszkai - kad 
ir daug metų pragyvensi sve- 
timszalyie, vis traukia mislis

priesz akis įvairius praleistus 
tenai nusidavimus ir atsitiki
mus, sužadina žmogaus szir- 
dyje maloniai liūdną iszsiilgi- 
mo savo tėviszkės. Dar lab- 
jaus drumezia gyvenimą sve- 
timszalyje atmintis savo tėvų, 
giminaiezių, draugų ir pažįs
tamų, kurie tėvynėje pasiliko, 
ir su kuriais daug metų per- 
stovinėjai, malonias ir asztrias 
valandas gyvenimo perleisda
mas. Tik reiki pažvelgti į 
veidus Amerikos lietuvių, o 
patėmysi, kad jie yra isztrem- 
tiejie sūnūs, kurie ilgiasi savo 
gimtinio kampo. Jie yra gra
žiai apsirėdę,, skaniai pavalgę 
ir retai kada trūksta dolerio 
kiszeniuje, vienok nėra lai
mingi. Gamtiszkas dalykas, 
kad jie būdami, kaip augsz- 
cziaus minėjome, žydineziame 
amžiuje, parteklyje, bet nūbo- 
daine gyvenimo padėjime, no
rėtų susiraminimą, bei sziokį 
tokį atlyginimą, ką nustojo turėdami tarp savęs jokio su- 
tėvynę apleidęs, atrasti, tver- siriszimo, 
darni czia naują mažą tėviszkę szalsta ir stambėjo savo jaus-

kos lietuviams daugiau lietu
vaiczių! jie gyvens, o kitaip 
nežiūrint ant darbavimosi ir 
nūlatinio szauksmo „lietuvys
tė“ vargu bus jiems dasiekti 
atsakantį tautiszkumo ir ap- 
szvietimo laipsnį-. Tūm Lie
tuvos lietuviai labai daug pri

kymo lietuvystės Amerikoje. 
Nemažai mus amerikieczių, 
norėdami apsivesti, o nerasda
mi atsakanezių lietuvaiczių, 
jieszko ramybės girtūklystėje, 
o neretai ir palaistuvystėje. 
Toki žinoma žūsta tankiausiai 
ant visados netik dėl tėvynės, 
bet ir dėl savęs. Nemažai 
taipgi ir tokių, kurie, dėl sto
kos lietuvaiczių, apsiveda su 
svetimtautėmis ir tokiu bud u 
tankiai jis pats, o ką jau be
kalbėti apie jo vaikus, žegnū- 
jasi su lietuvyste amžinai. 
Isz stokos lietuvaiczių labai 
daugelyje vietų lietuviai ne-

tuviszkų draugiszkų pasilink
sminimų, zobovų, kas taipgi 
netik kenkia iszsiplatojimui 
ir iszsitobulinimui draugiszko 
lietu viszko gyvenimo, bet la
bai blėdingai atsimusza ant 
visos lietuvystės krutėjimo. 
Vyrai be atsakanezio skait
liuos moteriszkų, tai lyg pe 
ežiai be malkų bei židiniai bei 
žarijų. Jie gyvena daugiau
siai kaip miszke medžiai, 'ne

jokio susineszimo,

žengia nežinia kur 
savo sąprotavimūse ir pasielgi- 
m ūse, ba nėra to, kas jūs su
trauktų į krūvą, taip sakyti, 
suklijūtų, suszildytų, ir pritu-

Dūkite amerikiecziams dau- 
Igiau lietuvaiczių! kitaip gali 
jie pražūti. Ir dabartės sti• 
priausis lietuvystės mūras A- 
merikoje be abejonės yra szei- 
mynos, paeziūti žmonės. Ant 
szeimynų visos parapijos ir 
mokslaines remiasi, pas szei- 
niynas rasime daugiausiai lai- 
graszczių ir knįgų, o taipogi 
ir turto. Nebūk Amerikoje 
szeimynų, o lietuvystės nebus 
nei pusės, kaip kada sziądien 
yra. Czia yra tukstaneziai 
jaunikaiezių, jieszkanczczių 
paežių, o Lietuvoje tukstan- *- 
ežiai gražių jaunų merginų, 
kurios, neturėdamos pasogų, 
vargsta, liūsta ir vysta, kaip 
ant lauko puikios neužtemytos 
jaunikaiezio lelijos. Rodos 
daug lietuvių czia gyvenau- 
ežių turi Lietuvoje savo sese
ris, giminaites arba pažįsta
mas, galėtų jas pertraukti, o 
galima sakyti, kad merginos 
ir jų tėvai, paaiszkinus jiems 
dalykų stovį, nelabai butų 
tam prieszingi, nės atvažiavę 
gražios, jaunos merginos ir' 
isztekėję nors ir už prasto 
darbinįko, turėtų geresnį gy
venimą, kaip kada tėvynėje 
iszėjusios už ukinįko. At
siųskite! Lietuvos lietuviai į 
Ameriką keletą tukstanezių 
padorių lietuvaiczių, o pakel
site lietuvystę per vieną metą 
augszcziau, ne kaip visi Ame
rikos lietuviai per kelis. 
Žinoma, merginos turi būti 
jaunos, gražios ir svėikos, nės 
tokių amerikiecziai laukia. 
Gal kas pasakys, kad merginų 
jau yra, kas ndti vesti, gali 
gauti. Teisybė, randasi vie
tomis po kelioliką, ir po kelis 
deszimtis ant iszdavimo mer
ginų, bet kas isz to, kad tos 
merginos, matydamos apie sa- 
vę szimtus jaunikaiezių, greit 
iszdyksta, pasipuezia ir nežino
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ką bedaryti. Vaikinai-gi isz 
savo pusės, tai patemyję, o 
tankiai ir isz užvidėjimo viens 
kitam, tas paezias merginas 
laiko ant jūkų ir nū savęs 
skyria. Amerikoje retai kur 
pamatysi, kad lietuvis su mer
gina vaikszcziotų po miestą 
arba ant kokių susirinkimų 
draugiszkai pąsisznekėtų, pa- 
sijūktų. Patemyję tai lietu
viai, o pagaliaus ir paezios 
lietuvaitės, pradeda iszjūkti ir 
nebotus daigtus iszmislynėti. 
Geros lietuvės motinos dar 
tdmi daug prisidėtų prie lie
tuvystės, kad isžmokintų savo 
vaikus bent lietuviszkai mels
tis ir kalbėti; jųjų vaikai isz 
prigimimo dar jaustų ir min
tytų lietuviszkai. Bėdos jau 
su lietuvaitėmis ežia gimusio
mis — isz jų vaikų jau maža 
viltis dėl lietuvystės, nės jos 
paezios tankiai jau persigerę 
svetimtautiszka amerikiszka 
dvasia. Tai-gi broliai Lietu
voje gyvenantiejie prisidėkyte 
prie lietuvystės, jeigu kito 
nieko jums negalima veikti, 
siųsdami savo dukteris į Ame
riką. Tai dėl musų butų di
delis iszganymas. Lietuvos 
inteligentai jau nekartą szau- 
kė: „Dūkite mums lietuvai- 
ežių, nės kitaip pražūsime“. 
Inteligentų praszymą sunku 
yra iszpildyti, nės jiems atsa- 

^kanezių gerų ir apszviestiį lie- 
(uvaiezių Lietuvoje visai ma
žai yra. Bet jeigu mes ame- 
rikiecziai szaukiame: „Dūkite 
mums lietuvaiczių“, musų 
szauksmas gali būti, veikiai 
iszklausytas, nės dėl musų lie
tuvaiczių Lietuvoje daugiau 
yra, kaip reiki.

Isz .Lietuvos.
— Vilkaviszkio pavietas. 

Liūdna pamislijus, kaip lietu
viai —- kaimiecziai žiuri ant 
priderysczių valscziaus urėd- 
nįkų: vaito, valscziaus teisda- 
rio Į sudžics], lovinįkų ir t. t. 
Tarytum jie neturėtų kitos 
uždūtės, kaip tik atsiimti me*

Vienybe
tinę algą, kitą — tiek arba iri paskui rublių, kaip aitvaro 

i grūdamas, tenais szmakszi.
Valsczių lupa, kaip įmanydip 
i 
nieko nemato, nės „ponelis“ 
jau ne nū sziądien. moka mo- 
nyt akis. Da jie sako: „Tai 
kad turim, tai turim gerą vai
tą! kada nueik pas jį su rei
kalu, vis rasi namiej, o nė jis 
nulups... Teisybė, daviau 
3 ar 5 rublius, kad padarytų 
tą ir tą, bet ką darysi, nė Sa- 
lemonas isz tuszczio nepripil
davo .... “ Tankių — tan • 
kiaušiai toksai „isz ponų“.vai
tas iszvaro valscziuj kelias 
tarnystas, galų - gale iszeina 
į virszų visos jo szelmystos, jį 
pati valdžia atstato nū vietos, 
o laukas pasiranczijusio už jį 
ukinįko eina ant licitacijos.

Tai toki mus vaitai. Be- 
rots, yra tarp jų dar vienas 
paminėtinas tipas: kaip kad 
valsczius iszrenka teisingą, su
tartyje su kaimynais gyvenan
tį ukinįką. Toksai nesupras
damas savo priderysczių ir ne
žinodamas svieto veidmainys- 
tės, paveda visus reikalus 
valscziaus rasztinįkui, kursai 
tankiausiai taip gerai pariktū- 
ja, kad patsai patenka, kur 
pipirai auga, o vaitas krep 
szius užsikabinęs szunis lodo 
ir isztolo žiuri, kaip jo ukėj, 
pardūtoj ant licitacijos už su- 
naikimą valscziaus kasos, gy
vena visai jam svetimas žmo
gus ir svajoja, kada ir jis taps 
vaįtu.

Sudūse kitą syk‘ da arsziaus 
buvo, nės tenais teisdariai su 
lovinįkais daugiaus progos tu
rėjo žmones skriausti. Dabar 
truputį, nors nekiek, sūdai 
pasitaisė; į daugelį vietų pati 
valdžia paskyrė taip vadina
mus „randavus“ teisdarius — 
lietuvius, žmones su universi
teto apszvietimu ir kitokiu 
teisybės supratimu. Neužil
go gal visus teisdarius turė
sim apszviestus žmones, nės 
valdžia iszdavė naują įstaty
mą, kad be atsakanczių kva
lifikacijų niekas negali būti

dusyk4 daugiaus nuplėszt nū 
pakliuvusių į jų rankas arba 
sziaip turinczh| prie jų reika
lą žmonių, užsiaugyti per tris 
metus „vaitavimo“, arba „lo- 
vinįkavimo“ svarbų pilvuką, 
pajusti po smakru geroką 
gurklį. Jei renkami isz ūki- 
nįkų „urėdnįkai“ turi da ko
kius kitus siekius, priimdami 
tarnystą, tai, su mažais iszėmi- 
mais, jeib tik lenktynes, kuris 
isz jų ilgiaus galės iszsėdėt 
kamaraitėse visokių peisūtų 
Kajimų ir Szmuilų ir kurį 
žmonės tankiaus vesis „pa- 
cžiastavot“. Kad jūs- žmonės 
renka ne dėl jų naudos, tik 
dėl savo locnos, isz szimto jei 
vienam į galvą ateina. Isz 
szimto jei vienas sudreba ap- 
simąstęs, ar galės iszpildyti 
savo priderystes, kad per jo 
priežastį nesilietų bereikalo 
aszarps naszlaiczių ir vargūlių, 
skriaudžiamų, o jo neužtartų, 
nors jį valsczius ant to aprin
ko. 4

Ne visada valsczius renka 
savo virszinįkus isz ukinįkų; 
kaip kada patenka ir ne ūki- 
nįkas, tankiausiai koksai su
lenkėjęs lietuvis, recziaus tik
ras lenkas. Tada mat vale- 
ežius nori turėti virszinįkus 
„isz ponų“, tie mat esą ne to
ki sukti. Na ir iszsirenka 
kokį szunponį, valkatą — 
sukezių, kursai nieko neturė
damas ir nieko nedirbdamas 
„ponavo“, misdamas turbut 
grynu oru. Užraszo tokiam 
„ponui“ jeib katras isz ukinį
kų kokį szeszmargį (nės ne
turintys lauko negali būti 
valscziaus urėdnįku) ir vals
czius iszsirenka sav vaitą „isz 
poniszkų44. Toksai „ponisz- 
kas“ tikrai poniszkai ir prade
da vesti urėdą: vietoj senų su 
prasikalusioms alkūnėmis tri- 
nyczių pradeda dėvėt naujus 
isz žvilganezios gelumbės, pa 
ežią įtaiso į naujas kleidas, 
net jo susivėlus barzdelė isz- 
silygina. O tūm tarpu jo ki- 
szeniai pucziasi, nės rublius
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teisdariu. Tiktai nū Upės 
bėgdami, galime ant vilko už- 
szokti: valdžia gali prastina

mas, o ukinįkai, turėdami akprnyti siuntinėt pas mus- masko
lius, tada koksai fanatikas 
daugiaus blėdies pridirbtų, 
kaip szios dienos sudžios una- 
ro jieszkotojai.

Jei reiktų nurodyt priežas
tis, dėlei kurių taip dedas, ne- 
užmirsztume ant pirmos vietos 
pastatyti tamsumą mus uki- 
nįkų. Juk jei ukinįkai turė- 
tų pakaktinai apszvietimo, tai 
jie suprastų, ką reikia rinkti 
ant vaito ar ant lovinįko; tik
rai nedūtų savo balso už tūs, 
kurie ant rinkimų atvažiūja 
su bertainiu degtinės ar bacz- 
ka alaus; ant jūko jūs palik
tų, o nė ant urėdo iszrinktų ir 
jų vaisziniraą su pasibjaurėji
mu nū savęs atstumtų. O da- * 
bar ukinįkai negali pasigirti 
savo apszvietimu. Ir isz kur 
gi imsis tas apszvietimas ? 
Lai k raszczių beveik neskaito; 
jei tik patenka į valsczių koki 
5—15 exemplioriu „Ukinįko“, 
kokia viena ar dvi „Apžval
gos41, tai ir viskas. O visokių 
paikinimii isz visų pusių pil
na, tai gi ar dyvai, kad ukinį
kai neturi pilno supratimo 
apie savo reikalus.

Renka dabar teisdarius į 
Vilkaviszkio ir Griszkabudžio 
valscziaus sudus. Turėdamas 
po akių tūs rinkimus ir savo 
beveik akimis matydamas, kas 
ir kaip stengiasi į tas .vietas 
patekt, asz ir u^jau ant mąs- 
czių, augszcziaus suraszytų. 
Tas vietas nori užimti vis ne
prasti žmoriės, vis vaitai. Į 
Vilkaviszkio sūdą nori patekt 
Oszkinių gmino vaitas ir Pa
žeriu, o į Griszkabudžio sūdą 
nori patekt Pustelnįkų ir 
Griszkabudžio vaitai.

Ypacziai sziądien pastarie- 
jie užsispyrė pasilikt teisda- 
riais. Pustelnįkų vaitas Sn., 
kitados buvęs geras, o dabar 
iszdykęs bevaitaudamas ir 
Sintautų Dail. esą tarp savęs 
szvogeriai, ir susitarę jūdu, 
kad turi patekt į sūdą: vienas
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turi likti teisdariu, o kitas lo 
vinįku, ktim katram pasiseks. 
Degtinės nesigailės, galėsit 
jus, tų valsczių ukinįkai, gert, 
kiek jums patiks, galėsit par- 
sidtit už stiklelį degtinės ir

nutilusi ir buvo žydams 
bet vasa- 

vėl 
žydai sirgti ir mirti, 

KitąIo idant apie tą katalikai neži- 
Bet notų pradėjo antis naktimis 

kitus kavoti. Du žydai sirgdami 
ponų į Jelgavą atvažiavo ir ežia ta 

bertainiai liga užkrėtė, taip kad dabar ir

kad szį ti, net į Jelgavą dėl karbolio 
„czistus jatvažitija. Dagirdęs apie 

cholerą Szaulių spraunįkas 
ttijaus į Žagarę atvyko ir isz- 
tikro datyrė, kad daugel žydų 
suvisu nėra, nės jie mirė ant 
choleros ir slapta buvo palai
doti.

te kunįgai lietuviszką, prekys
tę užtardami, pradėjo žmo
nėms isz ambonijos ir taip sa
kyti, kad neimtų tavorų nti 
žydų nės jie yra cholera { už
krėsti, o imtų pas katalikus.

galėsit jtidu iszrinkt į sūdą. Žiemos laike ežia cholera bu- 
Tik paskui nesigraužkit pirsz- vo

S tų. Žinokit, kad jų valdžia lengva protestąvoti, 
neužtvirtįs. Kaip gausit vai- rai atsiradus pradėjo 
džioa atsiųstą burlioką, tai ga cholera 
lėsit pasidžiaugti.... 
syk gal žinosit, ką rinkt, 
atleiskit gal jus visai 
rinksit, gal pabirs 
Sn-aus ir Dail-ės 
su degtine, ką asž galiu žinot? I Jelgavoje tame dalyke yra di- 

Einanczių į Ameriką, kaip delis pasisaugojimas. Pradė- 
man rodos, szįmet .mažiaus, jo ant ulyczių rinsztokus vi- 
kaip pernai. Turbut nugąs- sur su gesinta vopna (kalke) 
d i no atsiųsti isz Amerikos nti baltinti. . Žmonės, bijodami 
pažįstamų ir giminių laiszkai, pas Žagarės žydus vaistus pirk- 
kuritise skundžiasi, 
metą ir Amerikoj 
biedus“, anot Paprienieczio. 
Ir nuvykimas į Ameriką buvo 
daug sunkesnis, kaip kitais 
metais, nės Prustise žandarai 
gaudė ir atgal siuntė iszeivius 
isz Maskolijos, neturinezius 
nti gubernatoriaus į užrubežį 
paso. Einantiejie į Ameriką 
turėjo maldauti, arba, teisiu 
giaus sakant, pirkti malonę 
nti agentų visokių laivinių 
draugysezių. Agentai tie ne
reikalauja, kad jtis kas pamo
kytų, kaip iszlupti nti žniųnių Muszoje upėje plugdė. Į gel- 
graszį. Kad ir tokitise Stalu- mę įjojęs nti arklio nuptilė ir 
pėntise yra agentas, sulenkė
jęs lietuvis - Alyta, tai jis 
ima 30 rublių už pergabenimą 
kėliaujanezio į Ameriką per 
Prūsų žemę, kada gelžkelis 
atsieina neką virszaus per.10 
rublių. O taislijat jisai daug 
darbo turi? Tik vežte nuveža 
kėliaunįkus vieną staciją nti 
Stalupėnų, tenais iszperka ti- 
kietą ir atlikta! Už tą darbą 
jam nti kožno keliaunįko lie
ka po 20 rublių. v Geras- už- 
darbys! o tokių keliaunįkų 
visados pilna. Taip lyginai 
daro ir kiti agentai.

— Salocziuse. Panevėžio 
paviete jau seniau mirė kunį- 
gas Orlauskis, vietinės bažny- 
ežio klebonas. Taigi paliko 
ans važnyczią (furmoną), ku
ris pirm kelių nedėlių arklius

— iagar&jex {džaulių pavie?
I

nors gerai plaukti mokėjo — 
paskendo. Muset po arklio 
kojomis pakliuvo ir buvo už
gautas. Į upę įjodamas drą
sino dar kitus, kurie pakrasz- 
tyje maudėsi, idant giliau 
bristų, bet jį patį, mat, nelai
mė sutiko! Lavonas ant van 
dens virszaus neiezplaukė, o 
per tai jį palaidoti negalėjo. 
Naujas Saloczių klebonas Ge 
dvila, idant nabasznįką atras 
ti, liepė nti daržinės iszimtas 
dideles duris su grabnyczia 
ant vandens paleisti, tardamas, 
kad kur yra skendtilis,’ durys 
atsistos ir ten gelmėje galima 
bus nabasznįką atrasti. Vie- 
ųi jsg žmonių, kurie tą matė,

«
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tvirtina, kad durys ant tos jeigu ans’norėtų aptieką pirk- 
vietos atsistojo, o kiti, kad pa- ti, skolys jam 5.000 rd bliu ant 
vandeniu nuplaukė, 
nabasznįką atrado.

Vienok 5%. Plungė prignl prie kun. 
Oginskio, per tai ans rūpinasi 
apie miestelio pakėlimą.

sodžiuje.
ant Mu-

— Buiviszkių 
Saloczių parapijoje Jau ant turgų *zviežus ru- 
szos upės kranto buvo toks giai pasirodė, už kuritis mo- 

J)a- karna buvo 1 rub. 60 kap. už 
pūrą, o po 52 kap. už pūdą. 
Tai ženklina, kad sz vieniems 
rugiams atsiradus, jie truputį 
atpigo.

labai retas atsitikimas: 
bar per rugpjutę Tamoszius 
Misiūnas nuėjo vienas pakiti
mais rugius pjauti. Ten ans' 
atrado szeszkėnę su I 
vaikais, kuri tada yra labai 
pikta ir daugiau kitų szeszkų 
apie 8—10, kurie jį užptilę, 
pradėjo szokti jam ant kruti- kur

Z i ž marų 1 )ažnyczioje,
į paviete, Vilniaus rėd., 
visa parapija yra lietu- 

nės. Tame kraszte vyrar viszka, niekados nėra lietu- 
pjauna rugius su dalgeliu ir viszkų pamokslų, bet vis len- 
grėbleliu pagrėbsto, taigi ansjkiszki. Taipgi dabar tiekų- 
nti jų šutai įnagiais gynėsi, Tie to kraszto lietuviai padavė 
bet, atsiginti i 
szaukė page!bos. Kiki atbė
gę pradėjo ttis szeszkus musz- j e 
ti ir anų keturis užmuszė. 
Asz jau esu porą kartų tokius 
atsitikimus girdėjęs. $

negalėdamas,! pas Vilniaus vyskupą Audžiu-

'*^Į H ‘lq

nį*) maldavimą „klopiszkb- 
“, tai yra sugadintoje len- 

kiszkoje kalboje, idant toje

tuviszki pamokslai.

žė). Panevėžio pav. p. Mi
niukas neseniai kromą uždėjo, 
pradėdamas nti 1,000 rublių 
savo prekybą ‘ir jam gana ge
rai sekasi.

Drauge su miesteliu sudegė 
ir Plungės aptieka, Telszii pa
viete, prigulinti prie : 
Jodkovskio. Iszsistoroti provą 
nti valdžios ant aptiekus už
laikymo labai brangiai kasz- 
ttija, ir valdžia nedaleidžia 
daugiau aptiekų miestelitise 
kaip vieną statyti. Jodkovs- 
kis dabar po gaisro naujos ap
tiekus statyti nenori, o p. An- 
dzejauskis isz Jelgavos tai po- 
jau aptiekorius, norėtų ten 
aptieką turėti. Per tai tele 
grafiszku keliu tarpe Jelgavos 
ir Plungės eina apie tą aptie
ką derybos. Jodkovskis už 
provą dėl aptiekus užlaikymo, 
pliacių ir pasilikusius po gais
ro dalykus nori 8,500 rublių, 
o p. Andzejauskis dtida jam

Vienas lietu viszkas inteli
gentas dabar dėl isžtyrimo 
vietinių reikalų perkeliavo 
Vilniaus rėdybos dalį nti Pa
bradžių (Podbrodz.ie) stacijos 
Varszavos Petropilės gelžkelio 
į vakarus per Gedraiezius,

. i i *. . -
hydoįHd ežia 4 viorstus parvažiavęs 

niaus rėdyboje sako1 ant \ i 1 k■ 
mergės) link. Pabradžių ir

mylias su lietuviszka kalba 
negavo susitikti, nės ežia žmo
nės kalba jau gudiszkai, labai 
panasziai į lenkiszką kalbą, 

jo suprasti nors ir h-nl 
ir maskoliszkai mokėjo.

7,500 rublių. P. And. netury 
užtektinai kapitalo, už tai ku 
nįgaiksztis Oginskis ponui A.,

— Cjedrairzivst, Vii. rėd., 
yraXenelis džiakonas Piktur
na, kuris vieną nekėlią kalba 
pamoklą lenkiszkai. antrą lie- 
tuviszkai, bet bažnyczioje visa

*] Vyskupas Audžionis [Audze- 
^viez.] paeina isz Panevėžio pax ief >, 
Saloczių parapijos.
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priedynė dievmaldystė atsi- 
provinėja lenkiszkoje kalboje. 
Žmonės dar pasakoja, kad 
kaip tiktai į Gedraiczius-koks 

, popas atvažiūja, tai kunįgas 
liepia į varpus muszti, jam gū- 
doną darydamas, regis isz 
maskolių baimės.

— Tilžė, Prūsų Lietuvoje 
pAJJoveskio kasztu iszeis isz 
po spaudos szitie dalykai:

1] Naujas Elementorius A. 
isz B.

2] Stepas Raudnosis arba 
paskutinė dalis Szauleniszkio 
senelio.

3] Rusvos dulkės. Apysa
ka versta isz lenkiszko M. 
Radzevycziutės.

4] Naujas Įstatymas vysku
po Gedraiczio su paaiszkini- 
mais.

5] „Su Dievu“ — mazurka 
[notos].

t — Vilnius, Pirm dvylikos 
metų mirė Vilniuje urėdnįkas 
Mik. Hriho, užraszydamas ant 
geradėjystės draugystės Vil
niuje 10,000 rublių, nū to ka
pitalo procentą paskirdamas 
ant paturėjimo vilniszkių 
naszlių ir naszlaiczių po miru
sių amatnįkų krikszczionių, 
tikėjimo ne iszskiriant. Tie 
pinįgai yra Vilniaus banke 
sudėti, o nors nū to laiko jau 
12 metų praėjo, bet regis nei 
viena naszlė, nei naszlaitis tų 
pinįgų negavo. Taigi dabar 
klausi „Vilenskyi Vest,“: kas 
su tais pinįgaia atsitiko? [be 
ne į urednįkų kiszenius suė- 
jot].

Grovienės Hohenlohe dvarų 
pardavimas vis tolyn eina. 
Per tas dienas, kaip „Novos- 
ti * raszo, tapo pardūtas dide
lis dvaras Smoleniki, kurio 
polvarkai. gulėjo isz dalies 
Iharaenos, o isz dalies Bo- 
bruisko ir Minsko paviete. 
Pirko tą dvarą ponas fon Hel- 
nfersen. Turi Smalinįkai 
kelis tukstanczius desėtinų. 
Dvarus tūs laikė pirma aren-

Baisus gaisras buvo 17 Lie
pos Varėnūse [Orany], Trakų 
paviete, Vii. rėd. Vidurdie
nyje per pietus užsidegė isz 
neatsargumo priežasties. Ug
nis prasidėjo isz M. Szvarc- 
bergo rianąų, kurie viduryje 
miesto stovėjo. Buvo tada 
baisi kaitra ir vėjas, o namai 
vieni prie kitų. Isz strioko isz 
pradžios nieks negelbėjo, o 
per tai trumpame laike visas 
rinkas buvo ugnyje, o paskui 
ugnis perėjo ant geriausios 
miestelio ulyczios. Czieli Va
rėnai į nedėgufių krūvą butų 
pavirtą, kad isz lioijerjų ka 
riumenįė nebūtų, atbėgtyty. 
Per '< 5į adynas . na
mai .sudegė, mažesnių bu- 
davonių nerokūjant. Dvi 
krikszczioniszkos szeimynos, o 
du szimtai žydiszkų czielą sa
vo turtą pateriojo. 'Sudegė 
keturių metų žydukas. Tro- 
tos yra ant 100,000 rublių. 
Asekuravotų namų buvo tik
tai 40. Pirmas su pagelba 
dėl padegėlių pribuvo genero
las Svirczevskis, paskui artes
nių miestelių gyventojai. 
Varėnų gaisras nurodo, kad 
mažesni miesteliai gaisro atsi
tikime jokios pagelbos neturi. 
Praszcziausiu įrankiu dėl ug
nies gesinimo nebuvo. Ka- 
riumenė plikomis rankomis 
turėjo deganezius namus 
plėszti, o vandenį per pusą 
viorsto kepurėse neszti, nės 
vįedrų arba kaip jie ant vie
tos vadina „czerpokų“ pritru
ko. Taip viską apraszo „Vi
lenskyi Vestnik“, nurodyda
mas ant urėdnįkų kvailumo, 
kurie ant paranko nežiūri.

— Lida, Vilniaus rėd. Jau 
triad eszimtis metų nū to laiko 
perėjo, kaip ukinįkai gavo že
mes. Dabar liaudis nū ano 
laiko mažne dvejopai pasidi
dino. Per tai yra didelis ru- 
gojimas ant žemės stokos, 
ypacz tarp buvusių poniszkų

doje miszkų ^kupczius isz 
Minsko, Sutin.

ukinįkų,nės karaliszkrgavo že
mės daug daugiau. Dalybos 
žemą taip susmulkino, kad ant 
poros rėžių sėdi dabar po 5 
lyg 6 žmogysczių. Daugiau 
dalintis mažne negalima. Per 
tai yra baisiai daug provų, 
vaidų ir užmupzėjysczių. Vis 
tai per žemės nepritekimą! 
Darbinįkai ežia yra labai pi
gus. Dabar per rugpjutą vy
rai gauna tiktai ant dienos 
ant savo valgio po 35 kapei
kas, o moterys per 20-25 kap. 
Bernas ant metų gauna 25-30 
rublių, o mergaitė 10-12 rub- 
lių. [Kraj].

— Vilniaus rėdytoje žemė 
yra vietomis labai prasta, kai
po tai Vilniaus paviete. A- 
name kraszte bajorų dvarai 
daug praszcziau iszrodo, negu 
Suvalkų ar Kauno rėdyboje 
ukinįkų triobos, kurios priesz 
anūs galėtumei palociais va 
dinti. Tok i. tai yra nagrada 
tiems, kurie nū savo prigimtos 
kalbos atstojo, o pristojo prie 
svetimų!

— Nū Minsko raszo: Vai
sius szįmet turime labai gerus, 
bet rugpjutė su audromis pra
sidėjo, kurios ant didelės že
mės platybės isznaikinimus 
javūse padarė, taipojau misz- 
kūse ir triobose. [Kraj].

Paskutinėje kliasoje Pane
vėžio realnos iszkalos buvo 8 
mokytiniai ir tie visų gavo pa
tentus. Šzaulių gimnazijoje 
taipojau visi 17 iszdavė baig
tinį egzaminą ir gavo paten
tus. | Kraj].

Devyniose Lietuvos ir Gu
dijoj rėdybose padidintas bus 
veterinorių, gyvūlių daktarų, 
skaitlius, kasztas ant jų bus 
128,321 rub. ant metų ir bus 
uždėtas ant žemės valdytojų.

Isz Kražių skerdynes.
— Kražių istorija labai žy

mią padarė įspaudą ant žmo
nių visos Lietuvos, i

MustĮ broliai

džia, norėdama sumažyt tą įs
paudą, rengiasi (jau prisiren
gė) da bjauresną papildyti 
szunybą - gudelius iszteisyt, o 
teisius pas^a.ndyt. Apie tą 
rusų valdžios nedorybą laikau 
sav už pareigą praneszt po
draug ir pasiskųsti „V-bės“ ų 
skaitytojams. Taipogi ir kita 
priežastis verezia maną^tai pa
daryt: o tai pateisyt akyse 
amerikieczių korespondentus 
isz Europos į amerikiszkus 
laikraszczius. Musų broliai 
Amerikoje tiek sykiiĮ perskai
tė, jog jau Kauno gubernato
riaus Nero -Decijo-Deokleci- 
jonas (isztiesų negalima vienu 
žodžiu iszreikszt nedorybės to 
žmogaus) Klingenbėrgas po 
draug ir Orževskis jau paszė* 
dūti ir net jau po sudu atidū- 
tu, o dabar vėl dagirdą, jog 
K1 ingenbernas su Orževskiu 
kaip sėdi, taip sėdi sav apakai- 
ni, gali daugiau netikėt musų 
korespondentams kaipo mela
giams, o pagal i aus ir užpykt; 
todėl stengdamas užgana pa
darytį , tiemd vieni savo sie
kiau! pradedu^ savo straips
nelį. Kada antru syk atvyko 
į Petropilą Klingenbergas/ 
jau po nusigalabijimo Kauta- 
kuzino, ir pamatė, kad jau ir 
ant jo galvos rengiasi audra, ' 
sztai kaip su Durnovo pagel* 
bą^ndą (carą) ant savo pu
sės patraukė: „Vyriausybės 
(caro) yija notas, idant vaka
rinis * ktasztas taptų gryna 
Maskolija, o kad mes caro 
tarnai biskį perasztriai pasiel
gėm su caro prieszais, tai mus. 
neiszpūla baust, to reikalauja 
„blago samoderžayija“ (vien
valdystės gerovė), nės žmonės 
to kraszto pamatą, jog jų pa- 
siprieszinimai gubernatoriams , ~ 
ir general-gubernatoriams at- 
nesza tik naudą, toliau .; jokiu 
bud u nenorėsią klausyt guber
natorių ir, netik ant galo ne
klausysią, bet tiesiai maisžtus 
darysią. Užtai tegul maną 
valdžia koroš, kad jos norūs 
gerai neisššpildžiau, bet ne

•< i - ...

i

i

užtai vai- taip, idant'mano korą suteiki

i
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tų drąsą maisztinįkams“. Ta 
„izvergo“ nūmonę prilaikė 
Durnovo ir Pobiedonoscevas, 
todėl ir nėra jokių dyvų, jog 
caras ir, vėl „poliubil“ savo 
tarną (ant kurio tiesa kalbant, 
niekad ir nepyko, nė4 jei ir 
rengiasi tūa piktadėjus pako
vot, tai tik dėl akių Europos 
ir dėl.savo pasiteisinimo, jog 
nieko nežinojau). Matote 
broliai, kokiu tai budu ir kaip 
lengvai toks baisus kraujage- 
rys,'kuriam vardo negalima 
rast, netik iszsiteisino, bet vie
toje didžio nukorojimo tapo 
pirmutiniu liudytojam (sviet- 
J<u). ant ateinančios maiszti- 
nįkų (taip maskoliai vadi
na Kražių kankįtinius) pro- 
vos*). Dabar tos maskolių 
nožnybės auka sėdi Kauno 
kalinyje skaitliuje 75 ypatų 
(13 moteriszkų ir 62 vyrisz- 
kų) ir keliolika ant parankos. 
Kaip sūdąs'tūs žmones apsu- 
dys tikrai dabar negalima isz- 
spėt, be abejonės galima tikė 
tis, kad sausai nepaleis.- Jei, 
sūdąs nukoros skaudžiai musų 
brolius, o budelius iszteisys, 
nepasigailėkite broliai darbo, 
o iszrodykite svetimtaucziif 
laikraszcziūse ir demonstraci
jose priesz visą svietą masko
lių su mumis nežmoniszkiau- 
sius apsiėjimus. Prysūse isz- 
dūta brosziurėlė „Maskolių 
szunybės Kražiūse ir Kenst.“ 
labai prasiplatino tarp žmonių, 
visi skaito ja su aezaromis; 
pats tai savo akimis macziau, 
kaip vienam skaitant ją klau
sytojai gausias aszaras nespėjo 
szlūstyt nū savo veidų. Lau
kia su nektui trumu žmonės 
szio kraszto ir Amerikos lie
tuvių broszuroą, kuri bus su 
j Iliustracijomis. Dabar labai 
užsakyta sergėt rubežių, idant 
jokių lietuviszkų, knįgų nebūt 
galima pergabęt isz Prūsų į 
Lietuvą. Mes isz to masko
lių prisakymo tikt jūkemės, 
nės tegul ir dar dvigubai sta-

*) Tur but jau pasibaigė ta pro- 
va, bet dar nežinia koki jos rezulta
tai. R.

siszokti, pasidainūti, o net ir 
lietuviszkų knįgų pasiskaityt. 
Toki susirinkimai sumaži
no girtūklystę, o ir paleistu
vystę, nės akyse suaugusių tė
vų nieks blogo ne tikt neda
rytų, bet ir nem išlytų, kaip 
apsiprastų.4 Laika apie tai 
musų kunįgijai pamislyt ir ta 
klausymą iszriszt ar „Apžval
goje“ ar „Ukinįke.

Juzulis.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.

Atsargumo.
Kalamazoo, Mieh., l!j Ruy.
Netoli nū miesto atsitiko 

ant fanuos nelaimė-* Farmeris 
Frank Portaeus gulėjo su sa
vo jauna paczia ramiai. Vi
durnaktyje užėjo lietus su 
audra. Pati, atsiminus, kad 
kito kambario langai neužda
ryti, atsikėlė tyliai, ir ėjo jūs 
uždaryti. Pats palindęs ir 
iszgirdęs, kad buldenasi kas 
žinkas kitame kambaryje, ir 
nepatėmijęs, kad jo paczios 
lovoje nėra, m išlijo, kad plė- 
szikai lenda, todėl, pasiėmęs 
isz pagalvio revolverį, norėjo 
jau eiti pažiūrėti, kas ten dus- 
gena; bet lūm tarpu atsidaro 
jo kambario durys ir įeina 
žmogystė. - Farmeris persi
gandęs patam so je ir, m išlydą* 
mas, kad plėszikas įėjo, szovė 
į ją kelis sykius. Bet, kada 
griūdama ant grindų perszau- 
ta per szirdį žmogystė, suriko: 
„Prarfcė, kam tu manę szau 
ni?“ suprato farmeris, kad ne 
plėsziką nuszovė, ale savo my
limą jauną paczią. Bėgo kaip 
padūkęs pas daktarus, bet ir 
jie gyvy bos nesugražino. Far- 
meriui už tai jokios bausmės 
nebus, nės pripažinta, kad tai 
atsitiko isznetyczių.

— Memphis, Tenn., 16 
Rugpjuczio. Czia tapo į sū
dą patraukti 538 žmonės, už 
pardavinėjimą be laisnių gė
rynių. Yra dar ūžtą patį į 
1000 apskustų, kurie bus szią

to kareivių ant rubežiaus ir 
dar tegul 100 kartų prisako, 
o vis mes už svarą laszinių ir 
kvatierką degtinės galėsim 
dienos net laike kad ir vežimu 
vežt knįgas, nės „niet niczego 
leclicza kak ruskij zakono boi- 
ti“ (lietuviszkai bus, nėr ant, 
svieto lengvesnio daigto, kaip 
maskolių valdžią papirkt).

Daugel vietose Lietuvoje at
sitinka girdėt sziokį rugojimą 
ant kunįgų: „Tie kunįgėliai 
viską isz mus nori atimti: 
draudžia kvortavimą, o norius 
pats jas loezia, draudžia ir 
keikia vakaruszkas ir sziaip 
susirinkimus, žodžiu sakant, 
atima nil mus viską, kaipo 
piktus daigtus, vedanczius į 
nusidėjimą, o į jų t. y. kvor- 
tavimo, vakaruszkų nieko ne 
dūda, nori mus padaryt dievo- 
tesniais nekaip zokonįkus, nės 
juk ir tie turi laika nū laiko 
savo lūmui atžakanczius pasi
linksminimus. Vakaruszkos, 
sako, veda į paleistuvystę. .. 
o mums rodos, kad isznaikini- 
lųas musų kraszte vakaruszkų 
padidino paleistuvystes, nės 
nėsant vieszų abelnų susirin
kimų žmonės abiejų lyczių 
daugiau daužosi szventomis 
dienomis po karcziamas iki 
sutemai girtaudami, o kiti tas 
paleistuvystes pildo paslapta 
daugiausiai kur krumūse arba 
ant tvarto palėpėse ir t. t. ir t. 
t. Tiems žodžiams užtiesa ne
galima nė pripažįt tiesos, tan
kiai kunįgėliai naikindami 
blogus, o ir kaip kada neblo
gus, kaip jie vadina prietarus, 
nieko nedūda žmonėnis į jų 
vietą. Kvortavimas (žinoma 
ne isz pinįgų), juk tai visisz- 
kai nekaltas pasibovijimas. 
O vakaruszkos reikia tik ki
taip surėdyt, tai bus ne tikt 
ką neblogos, bet naudingos. 
Man rodos visiszkai reiktų ne- 
draust susirinkimus dienomis 
szventomis popiet, iki kokios 
10 valandai vakare vasaros 
laike. Susirinkę pas kokį ge
rą ukinįką galėtų Jie tikt pa-

nedėlią į grand jury paszaukti. 
Yra iszrokūta, k\d per tai 
kantas (Shelby County) per 
kelis metus pat roti jo S 1.500,- 
000. O jeigu visi apskustie- 
jie užmokės korą, tai bus tik 
$250,000. V

■t i

— Kaip jau žinoma, tapo 
priimtas Vilsono tarifo billius: 
Jam buvo prieszingi republi- 
konai, bet demokratai jūs per
galėjo. Pagal tą billių galės 

j isz užrubežio eiti be muito ge
ležinė ruda ir geležinis dėl 
tvorų d ratas, o taipogi cukrus 
ir angliai. Lygia dalia taipo- 

j gi tapo sumažintas muitas ant 
tūlų dalykų, įvožiamų isz už
rubežio. Reikia, kad tik pre- 

jzidentas Clevelandas ant to 
bei liaus pasiraszytų, o jis taps 

’ įstatymu.
Daugumas laikraszczių ra

szo, kad p<> priimimo to bil- 
liaus, visokį darbai ir prekys
tė prasidės geriau eiti ir su t 
igrįsz taip sakyti g<*ri laikai. 
Ir nereikia labai abejoti, nės 

I per tiek laiko pakrikai ir ki
tokios darbavietės stovėjo, tai 
gi daugumas produktų ir isz-’ 
dirbinių jau susivartojo ir jų 
(lidesnis pareikalavimas atsi
ras. O taipgi pabrikantai ii 
visi darbo davėjai žinos sykį 
kaip ką ir kiek daryti, todėl 
drąsiau viską varys.

— Lyon, R ramuzijoje 
Rugpjuczio. Santo Caserio, 
prezidento ( 'arnoto nužu<l) to
jui, tapo nukirsta .galva gil
jotinos kirviu.

Paėjus gandui, kad (aiseiio 
116 d. szio.mėnesio bus nužu- 
! dytas, jau iszvakaro prisirinko 
■žmonių pilni koteliai, o ir na
mai ulyczios,kuria tmėjo vėžlį 
;Caserio, o taipgi ir apie ekse- 
kucijos vietą. Antrytojaus 
labai lietus lijo, todėlgi ^in‘ 
geidi publika negalėjo stovėti 
ant ulyczių, bet susigrūdo į 
kotelius ir namus. V iętmė 
ad m i n i st rac i j a, bijodama,
kad anarchistai laike vežimo 

(Caserio ant nukirtimo, neda-
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sileistų kokių žmogžudysczių, 
netik nū visų tų ulyczių, ku
riomis jį vežė, nuvarinėjo 
žmones, bet isz hotelių iszvą- 
rė ir liepė užrakyti visus ko
telius ir namus ir nieko į jūs 
svetimo neįleisti. Ulyczios gi 
visos, kuriomis Caserio buvo 
vežtas, buvo nustatytos karei
viais.

‘ Kada įėjo tarnai į kalinį, 
idant paėmus vežti Caserio į 
nukirtimo vietą, jis buvo la
bai iszblyszkęs, ir giliai dū
saudamas, du sykiu suszuko: 
„Tegul gyvūja anarchija!“ 
Paskui taip susilpnėjo ir ant 
viso kūno drebėti pradėjo, 
kad reikėjo jį vedant prilai
kyti. Paskutiniai Caserio žo
džiai buvo: „Tegul gyvūja 
anarchija!“ Galva nukrito 
po sunkaus kirvio kircziu ir 
Caserio iszleido dvasią.

—- Berlynas, 17 Ruypjuczio.
Policija kratydama keleto 

anarchistų namus, atrado taip 
vadinamą pragaro masziną, 
kuri buvo parengta dėl nema
žos žmogžudystės ir terionės.

— Roma. Italijos valdžia 
pavertus ir atėmus viską be
veik nū szvento tėvo popie
žiaus, nenorėjo pagaliaus jo 
dvasiszkos valdžios ant dva- 
siszkujų bažnytiszkūse daly- 
kūse pripažinti. Pagaliaus 
paskirtus popiežiaus vysku
pus nepripažindavo bei neuž
tvirtindavo. Bet pastaram ja
me laike, valdžia, matydama, 
kad priesz popiežių kariauda
ma, kariauna sykiu netik 
priesz Italijos katalikus, bet 
ir priesz viso svieto, užtraukia 
ant savęs audrą, kuri gali su
griauti ją ir sugrąžinti popie
žiui valdžią ir iszplėsztą ne
teisingu budu vieszpatystę, 
ėmė artintisi ir gerintisi prie 
jo ir daleisti liūsiau atlikti 
tarp katalikų savo dvasiszkus 
reikalus. Tokį popiežiaus 
pergalėjimą valdžios matome 
ir tame, kad jau kelintas kar
tas ji patvirtina vyskupus bei

Vienybe
dildą jiems, taip vadinamą 
„Exequatur“.

Pereitą nedėlią davė Exe
quatur dėl asztūnių vyskupų; 
o dar į 30 vyskupų yra, kurie 
iki sziol nebuvo valdžios pri
pažinti, bet nepoilgio ir tūs 
ji turės patvirtini.

— Madridas, 13 Rufjpju- 
ežio. Taip didelė audra bu
vo pakilus apygardose Madri
do ir Ciubod, kad ant kelio, 
kuriūmi ėjo, paliko tyrus ir 
yrąs. Javus ant laukų visai 
isznaikino ir griūdami triobė- 
šiai daugiau kaip 100 žmonių 
užmuszė.

— Lvovas^ Austrijoje. 
Czia pereitą nedėlią norėjo 
lenkai laikyti tautiszką 
kongresą bei susirinkimą, bet 
Austrijos Valdžia, bijodama, 
kad caras batuszka Petropilė- 
je neužpyktų, nepavelijo tai 
daryti. Matyti, kad priesz 
carą dreba sziądien ko ne visa 
Europa. Tik mes- amerikie- 
ežiai dar nebijome jo bizūno.^

Karė tarp kynų ir japonų 
nesimažina, bet vis auga. Ei
na gandas, kad apie 10 szio 
mėnesio vandeninėje muszoje 
japonai paskandino septynis 
kyniszkus kariszkus garlai
vius; bet tai dar patvirtinimo 
reikalauja. 18 d. szio mėne
sio pranesza, kad susimuszime 
ant vandens kynai nors nu- 
gramsdino vieną didelį japo
nų kariszką garlaivį, bet bijo 
tolesniai musztis ant vandens 
su japonais ir vengia su jais 
susitikti. Japonai nusiuntė 
į Korėją 50,000 kareivių ir 
apstatė jos rubežius, prisaky
dami, kad jokiu budu neįleis
tų kynų kariumenės į Korejūs 
dalykus. Kynai taipgi van
deniu iszsiuntė 20,000 karei
vių į Korėją. Galima isz to 
numanyti, kad bus ant Korė
jos rubežiaus didelė kruvina 
musza. Kynai stokūdami pi- 
nįgų, dėl karėsvarymo, jiesz- 

ko į 100,000,000 markių 
pasiskolinti. Vokietijos ir 
Anglijos didžtureziai ketina 
jiems tą sumą suteikti už ma
žus procentus. Japonai 
džiaugdamiesi 4sz savo perga
lėjimų, mislija bent kokią tre- 
ežią dalį Kynų užimti, beje 
Mandžuriją. Jie taipgi keti 
na pagaliaus patį Pekiną, Ky
nų sostapilę ir didžiau^ ant 
svieto miestą, pradėti kanu- 
lėmis ardyti; bet Maskolija, 
Prancūzija ir Austrija žada 
tai jiems nepavelyti. Minėtos 
vieszpatystės ir szneka, kad, 
jeigu japonai norės paimti vi- 
siszkai į savo rankas Korėją, 
tai jos lieps kynams ir j a po 
nams iszsi kraustyti isz Korė
jos ir ją padarys nei nū ko 
n epr i g u 1 m i n ga vi esz pa ty ste.

.19 d. szio mėnesio daeina 
žinia, kad japonai du sykiu 
sumuszė kynus ant sausos Ko 
rejoje ir, kad Korėjos randas 
Ineksta į japonų pusę. Paga
liaus vienoje muszoje Korėjos 
karalius liepė savo kareiviams 
paturėti japonus. Tomis per
galėmis japonai isz vertė ky
nams stipriausius puktus Ko
rėjoje, kuriūse jie galėjo tvir
tai lai ky tiesi. Tokiu budu,
rodosj, kynai bus priversti ne
užilgo suvisu iszsidanginti isz 
Korėjos.

17 d. pranesza isz Aprikos, 
kad tenai respublikoje Trans
vaal didelį maisztą daro kaff- 
rai, kurie užpuldami netik 
viską plėszia, naikina, bet ir 
gyventojus be skyriaus am
žiaus ir lyties žudą. Taip pe
reitą nedėlią jie iszpjoyė vyrų, 
moterių ir vaikų į 120 žino- 
gysezių.

— Kur kokio amžiaus gali 
vesti ir tekėti.

Austrijoje: merginos 12, o 
vaikinai 14 metų amžiaus.
Vokietijoje: merginos 14, o 
vaikinai 18 metų.

Belgijoje: merginos 15, vai
kinai 18 metų.

Ispanijoje: merginos 12, vai

kinai 14 metų.
Prancūzijoje: • merginos 15, 

vaikinai 18 metų. ■
Graikijoje: merginos 12, 

vaikinai 14 metų.
Italijoje:'merginos 15, vai

kinai 18 metų.
Portugalijoje; merginos 12, 

vaikinai 14 metų.
Maskolijoje: merginas 15, 

vaikinai 18 metų.
Rumunijoje: merginos 16, 

vaikinai 18 metų.
Szveicarijoje, abelnai, mer

ginos 12, vaikinai 14 metų.
Kitose pasaulės dalyse, A p 

rikoje, Azijoje, dar jaunesni 
susi t ūkia.' Indi jose, Azijoje, 
rasime galybę naszlių, 13 metų 
amžiaus turinezių. Tenai 
kartais 9 metų mergina iszei- 
na už vyro penkis sykius už 
savę senesnio.

Mw m* ir M 
Mlajiys. ■

Tikru atsitikimų apsakymas. 
parasžė Aleksandra Gužutis.

(Tąsa.)
'XXII. LAISVĖ ARBA LIŪSYBĖ.

Liūsybė yra didžiausiu tur
tu ant žemės; žmogus neturin
tis laisvės, nieko neturi, nės jo 
esybė, turtai, noras ir visi rei
kalavimai priguli prie kito. 
Kada būvis vergų yra taip ap- 
rubežįtas svetimų norų, tada 
liūsns žmogus yra vieszpacziu 
savęs, savo turtų, norų ir vei- 
kalavimų.

Ar gali būti didesnė laimė, 
kaip gavimas liūsybės! Tos 
laimės d a tyrė artojėi masko- 
liszkos Lietuvos 1861 inetūse, 
bet liūdnai yra pamislyti, kad 
tie musų viengeneziai dau
giams kaip per dvideszimtį 
metų neiszmoko dar vartoti 
brangios liūsybės. Liūsam 
žmogui priguli būti padoru, 
viežlyvu, rupinaneziusi apie 
praplatinimą apszvietoš ir 
darbūjineziusi dėl pakėlimo 
budiszko ir medegiszko būvio 
savo tautos. Tų apžadų liū- 
so žmogaus musų artojai vi- 



siszkai neiszmano ir apie antis 
nemislyja, jiems regis, kad 
būdami litisais, ką patinkamai 
gal daryti, tai yra skriausti ir 
niekįti vienas kitą, o taipgi 
negtidoti svetimų turtų. Į- 
vykus tokiam klaidam n urna 
nymui, nekurie neapszviesti 
artojai didei nepadoriai elgiasi, 
dievaicziu jų yra arielka, o 
pripiltą to truto, nieko priesz 
savą nestato, ir pirmiausiu jų 
žodžiu yra: Ką tu durniau, 
ar tu man ponas esi? Asz ga- 
liu tavą užmuszti, ir skūrą pi- 
nįgų pripilti. Arba sutinki 
važitijanczius / isz miesto žmo
nes, jau gerai įszu tusius, tai 
vietoje senovės krikszczionisz- 
ko pasveikinimo „Tegul bus 
pagarbįtas“ iszgirsi bjaurius 
maskoliszkus blogžodžiavi 
mus, ir jsergėkisi, kad tie gir- 
ttikliai nesukliudytų ir nesu
laužytų vežimo.

Taip darydami broliai lie
tuviai, norįs pagal įstatymus 
roktijąsi litisais, bet tikrai esa
te vergais savo nepadorų dar
bų ir blogų papratimų, dėlto 
numetą nti savąs ttis bjaurius 
retėžius, darodykite savo liti- 
sybės padoru ir viežlivu ap
siėjimu.
XXIir. VYRENIEJIE VALS- 
CZIŲ.

Pavelyjimas . valsczioniams 
rinkti isz tarpu savąs vyrės- 
niusius ir teisdarius yra didelė 
geradėjystė, bet pasinaudįti 
ttim geru musų artojai visisz- 
kai nemoka.

Kaimas, samdydamas ker
džių žiuri, kad tas samdinį 
kas nebūtų vagiu, ir girttik- 
liu, o iszmintjngai elgdamiesi 
mokėtų suvaldyti piemen i us, 
ir, gerai ganydamas galvijus, 
nepadarytų iszkadų lauktise 
ir pievose.

Kada su tokia apžvalga 
samdote kerdžių, dėlkogir be- 
jokio iszmintigo apdūmojimo 
renkate valscziaus vyresniti- 
sius, tai yra starszinas, ataros - 
tas ir teisdarius „audžias“? 
Ar tai kerdžius svarbesnis yra 
už valscziaus urėdinįkus, ve-

Lietuvininku
danczius jumis ir visus juaų 
veikalus?

Rinkimas valscziaus vyres
niųjų atsiliekta Lapkriczio mė-, 
nesyje, ir tada valscziai ren
ka savo virszinįkus ant trijų 
metų, dėlto gaspadoriai susi- 
ėją į valscziaus rėdystą, lau
kia atvažiavimo tarpinįko, ku
ris pagal įstatymus turi už- 
žiurėti rinkimą.

Koliai atvažitis tarpinįkas, 
nėra ką veikti, reikia į kar- 
cziamą sprūsti, o karczema, 
kaip Pilotas poteritise, visados 
prie valscziaus rėdystės riok- 
so, nės žydai numano, kad 
ežia gera vieta rublius gaudy
ti. ( Lapkritis tai ne Gegužis 
mėnft susiėjusiems kaspado- 
riams reikia pasiszildyti. 
Prasideda pypkiavimas ir kai 
ba, neverta kevalo iszėsto 
kiauszinio. Ukinįkai prade
da skirstytisi į burius, Jur bū
ti, nori pasiroktiti, ką iszrinks 
į vyresnitisius. Et ką ežia ro- 
ktitisi ant tuszczios szirdies, 
reikia truputėlį pasistiprįti. 
Girdėtisi žodžiai „dėkimėsi“ 
variniai sužvangėjo, o didei 
paklusnas jtidbarzdis, pastatė 
ant stalo butelius ir czierkas 
vyrai ėmė sveikįtis, ir butelius 
tusztįti. /

Kada taip dėjosi karezemo- 
je, ttim laiku namtise vals
cziaus rėdystės nedidelis bū
relis blaivų ir iszmintingų vy 
rų, kalbėjo apie iszrinkimą 
vyresniųjų, ir vienu balsu su
sitarė pakelti į stamynas, pa
derą ir gana mokĮtį žmogų 
Jtizą Žalvį. Po to paroktita 
buvo, kurie isz padoresnių gas- 
padorių bus starostomis ir teis- 
dariais.

TA tarpu karezemoje dėdės- 
nė dalis valscziaus garsiai 
klegėjo apie rinkimą vyrės 
niujų, o ežia apszildytos galvos 
nieko iszmintingd ųegalėjo 
aproktiti. Idant benaudingai 
užimt vyrus, Kreivakojis 
Trumpiszka, užsirioglinąs ant 
stilo, atsiliepė: „Ar girdite 
vyrai! tie parmazonai atsisky- 
rą nti musų renka į stapsziqas 

Jtizą Žalvį, mums per daug 
kytrų nereikia, nepasidtikime!“ 
Ant to atsiliepimo Trumpisz- 
kos, davėsi girdėti daug balsų: 
nereikia mums Žalvio, kam 
mums taip mokįtų, mes priesz 
jį turėsime be kepurės vaiksz- 
czioti, o kokiam reikale nei su 
buteliu, nei su rubliu, prie jo 
neprieisi. Toliaus keletas 
pusgirezių žmonių suszuko— 
ot vyrai! geriaus iszrinkime 
į starszinas Matelį isz Durbė- 
nų, tai' prieinamas žmogus. 
Matelis! Matelis, te bu n star- 
szyna! Suszuko visas būrys 
net karezemos langai suskam
bėjo. Kadągi Matelis liepė 
jtidbarzdžiui atneszti szeszis 
gorezius arielkos, tai visa tau
ta karezemos suszuko: Vivat! 
Matelis musų starszina.

Atvažiavus tarpinįkui, atsi
liko rinkimas vyresniųjų, bet 
liūdna pamislyti, kad didesnis 
skaitlius balsų karezemos rin
kėjų užtūrėjo viražų, ir į vyre
snitisius tapo iszrinkti žmonės, 
neturinti nei jokios vertės, ir 
reikalingų privalumų prie isz- 
pildymo savo apžadų.

Tokiu tai budu mažne visa
dos atsiliekta rinkimai vale . * %
cziaus vyresniųjų, o kokios 
pasekmės to neiszmintingo 
darbo, tai patys valsczionys 
gerai numano ir junta, nės 
iszrinkti karcziamniszkos gau
jos starszinos, starostos ir teis- 
dariai visados yra paveidus 
savo rinkėjams girttikliai, 
tamsus kaip taboka ragelyje, 
ir gaudo rublius, kaip szuva 
muses. I*as tokius žmones 
nėra nei krislo teisybės, isz 
minties ir sąžinės; dievaicziu 
jų yra arielka ir ^pinįgai, o 
skriausmas, aszaros naszlių ir 
naszlaiezių, nepajudina užkie 
tėjusių szirdžių, nti kurių pas 
gailėjimas nuslenka, kaip 
vandti nti plunksnų žąsies. 
Vienas tik Dievas gal surokti 
ti, kiek netesybių ir skriaus- 
mo artymo, darosi valstiszko- 
se rėdystėse ir teisdarystėse. 
Nuskriaustas vargužis neatras 
ten teisybės, o koliai gtidoja-
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mam virszinįkui neįbruks į 
ranką rubliaus, tai ir žodžio 
neiszgirs. Reikia žinoti, kad 
teisdariai, pirma užsiganėdin
davo priėmimu, o dabar ariel
ka po senovės pritinka, bet be 
rubliaus žingsnio neeisi.

Valsczionys r garsiai szaukia 
ir rugoja ant neteisybių savo 
vyresniųjų, o kiti kaltina val
džią. Ne valdžia ežia kalta, o 
jus patys. Dėl ko neturite 
iszminties rinkti padarius ir 
protingus vyresnitisius?

Ar negalite iszrasti padorių 
žmonių, Užėjusių mokslus no
rįs pavieto mokslavieczių? 
Toki žmonės naudingai galėtų 
būti jūsų peroėtiniais, nebijo
kite mokįtų ir szviesių vyres
niųjų, o sergėkitėsi tamsių, 
nės žinoma yra, kad aklas ak
lą veda, tai abudu į dtibą į- 
krinta.
' Prie tokio ntipolio dorybės, 
ir neapszvietos vyresniųjų val
scziaus, rasztinįkai rėdysezių, 
užima didei svarbią vietą, nės 
ką jie paraszo, tai aklas staf- 
szina arba starosta, pridėjimų 
savo peczėties,viską patvirtina, 
norįs, kad tie rasztinįkai butų 
prigulineziai apszviesti ir pa
dorus žmonės, tai galėtų rnaž 
daug taisyti veikalus, bet ne
laimė ' daugumas rasztinįkų, 
geriaus moka gerti arielką, 
kaip raszyti, o apie teisybą ir 
nėra ko jų klausti, nės jie 
stengiasi pripilti kiszenius.

Visus sulenkėjusius lietu
vius katalikus, vyresnybė at
statė ntiT rasztinįkystės, o ant 
jų vietos pasodino maskolius, 
kurie atpludą iszkasžin kur, 
didei nepadoriai elgiasi. Pa 
žįstame vieną rasztinįką, kuris 
isz žandarų įszokąs į rasztinį- 
kus, norįs taip moka raszyti, 
kaip meszkd numano grajiti 
ant skripkos, vienok didei 
rikliai pinįgus renka. Kad 
pastojo rasztinįkų,' nabagytis 
buvo plikas, kaip tilvikas, o 
dabar per tris metus pasiptiszė 
puikitimis plunksnomis, ir jau 
nti daug szimtelių ima palu
kas. Verta butų, kad vyrės-
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nybė ponus rasztinįkus ge
naus užžiurėtų. Dėlkogi tar- > 
pinįkai nemato*) tų piktvar- ' 
tojimų, kurių dasileidžia vai- 
scziaus vyresniejie ir raszti- 
nįkai? Iszguldymą tos pas
laptinės palieku didprotiems.,

Vyresnybė nedmudžia (?R.) 
lietuviams būti rasztinįkais 
valstiszkų rėdysczių, dėlto 
gaspadoriai gali praszyti val
džios, kad priimtų į raktinį 

\ kus vietinius mokįtus jaunikai- 
ežius, kurie daug padoriau 

t tarnautų savo viengeneziams.
Taip broliai, bukite iszmin- 

tingais prie rinkimo vyresnių
jų, o nedatirsite to skriausmo 
ir neteisybės. Laikas ateiti į 
protą, kad nustotų žmonės 
kalbėti, jogei Lietuvos vai 
sezionys yra neužaugais ne- 
mokaneziais savę rėdyti.

(Dar neviskas).

Isz Wffl dim MM
— Boston, Mass. 13 Rug- 

pjuozio. Szv. Kazimiero ir 
szv. Vincento parapija laikė 
mėnesinį susirinkimą, ant ku
rio tarp kitko buvo padūtas 
užmanymas dėl parkvietimo 
kunįgo ant rudens dėl spavied- 
nės iszklausymo. Prie to neku- 
rie parapijonai pridūrė, kad 
reikia mums kunįgo ant visa
dos. Szį užmanymą visi pa
rapijonai noringai priėmė ir 
iszrinko du parapijom), Vincą 
Kauną ir Joną Bakutį, kaipo 
komitetą dėl parupinimo ku
nįgo Bostono parapijai ant 
visados. Tą paezią dieną bu
vo taipgi rinkti ir parapijos 
perdėtiniai. Visi pasiliko tie 
patys, apart protokulų sekre
toriaus ir vice-prezidento, ku 
rių vietas užėmė J. Bakutis ir 
J. Butkus.

Praszau brolių lietuvių, ku
rie jeigu žinote tikrą lietuvisz- 
ką kunįgą, reikalaujantį vie
tos, kogreieziausiai dilti žinią.

*) Dėlto nemato, kad labai tan
kiai patys tarpinįkai yra besąžsnisz- 
kais plėszikais ir ima nu rasztinįkų 
įpatingą metinę donį. R.

O ir pats kunįgas, kuris m iš
lytų būti musų klebonu, yra 

' maloniai praszomas pas mus 
atsiszaukti, arba pats atvažift- 
ti, o, mes jam viską koaisz- 

'kiaušiai iszpasakosime 
link musų parapijos. Jeigu 
kunįgas atsilankytų pas mus 
dėl apsižiurėjimo ant nedėlios 
kitos, galėtų mus spaviednės 
iszkl Ausyti, o mes jam atly
gintume už kelionę ir vargą.

Yra visi parapijonai užpra- 
szomi ant ateinanezio susiriiT 
kimo, kuris bus antrą nedėlią 
kito mėnesio.

Laiszkus reikia siųsti ant 
szio adreso: Mr. John Burnett 
38 Winnisimmet st. Chėlsio 
Mass. Vardan Komiteto.

J. Bakutis*

— Wilkes Barre, Pa.,’ 15 
Rugpjuczio. 14 d. szio mė
nesio iszkėlė Wilkes Barrių 
lietuviai seniai per ,,Vienybę“ 
apgarsintą parapijinį balių. 
Balius buvo isztikro parapiji
nis ir grynai lietuviszkas. 
Prisirinko vyrų ir motdrių pil
na salė. Lenkų ir kitų sve- 
timtauezių taip mažai buvo, 
kad nei patėmyti jų nebuvo 
galima. Vien tik lietuviai ir 
lietuvaitės susirinko, szoko 
linksmai, gražiai lietuviszkus 
szokius. Gėrė alų ir skanius 
vandenis, valgė gruszias, ba- 
nenes, nepamirszdami užsikąs
ti ir tvirtesnių valgių. Szne- 
kucziavo, jūkavo ir salė iszda- 
vė užimą, isz szimtų įvairių bal
sų susidedantį. Gražu ir ma
lonu buvo žiūrėti į lietuvius 
tvirtus jaunus žaliukus vyrus, 
kurie poniszkai apsirėdę vien 
lietuviszkai sznekėjo tarp sa 
vęs ir su moteriszkosiomis. O 
ką jau besakyti apie lietuvai
tes, kurios it aniūlai į baltus 
ruimus įsivynioję savo gražiu 
apsiėjimu, linksmumu ir pa
togumu, pridavė gyvumo ir 
malonumo visam baliui. Ne- 
kiekviena Amerikos lietu- 
viszka parapija gali pasigirti 
savo moteriszkosiomis priesz 
Wilkes Barres, ir Wilkes Bar

res jaunikaieziai, kaip matyti, 
nelabai gali skiįstis ant mer
ginų stokos. Baliaunįkai 
nors nesziksztavo cento ant 
iszsigėrymo, tacziaus nusigė
rusių nebuvo matyti, nežiūrint 
ant to, kad balius iki šzviesiai 
dienai duravo. Pesztynių 
taipgi nebuvo, nors keli ap- 
kvaileliai buvo bandę tai pa 
daryti.

Ant to gi baliaus apturėjo 
dovanų Marija Dzidolikienė 
isz Milutes u^ kontestą, kurį 
varė, rinkdama pinįgus ant 
lietuviszkos bažnyczios su pa
na Mary Mack. p. Dzidolikie
nė su tokiu pasiszventimu 
darbavosi, kad per kelis mė/ 
nesiūs surinko $285,10, už tai 
ir apturėjo pirmąją dovaną, 
beje už $28 auksinį laikrodėlį, 
p. M. Mack, kadangi paskiau 
pradėjo rinkti, sakės mažai 
dar tesurinkus, todėl ji žadėjo 
dar rinkti iki ateinaneziai pė 
dei. Ji žinoma gaus antrąją 
bei mažesnės vertės dovaną.

S rėtis.

— Edwardsalle, Pa. 19 d. 
Rugpjuczio. Laikėme savo 
bertaininį susirinkimą, ant 
kurio isznnkome delegatus į 
seimą: kun. Ą. Burbą ir Sil
vestrą Pauksztį, taiposgi ne
pristojome ant „Susiv.“ vy
riausybės įneszimo kas link 
naujo budo rinkimo „Susiv.“ 
kandidatų, kadangi noriaht 
tikrai iszpildyti szį įneszimą, 
turėtų kožnas apskritis dar 
pirm seimo daryti savo apskri
tyje mažą seimu ką, o szis da
lykas užimtų ir laiko ir nerei
kalingo kaszto. Taigi ant 
szio seimo tiktai suvažiavę 
delegatai tegul renka kandi
datus ir vyriausybę. Jeigu 
aną naują įneszimą nutartų 
seimas priimti, tai ant kitų 
metų rupinsirniesi pildyti, nors 
tas dalykas sziądien yra kėb- 
las. Szv. Antano draugystės 
komitetas P. Burba preziden
tas, S. Milanczus sekretorius.

— Pittston, Pa, 19 d.

Rugpjuczio. Szv. Jflzapo 
draug. laikė mėnesinį susirin
kimą, ant kurio tarp kitko, 
iszrinko į „Susiv.“ seimą sziūs 
delegatus: Tamoszių Pauksz
tį ir Simaną Lopatą. Vardan 
„Susiv.“ sąnarių Dr. Sz. Jūza 
po A. Szilingis.

— 26 szio mėnesio atsipro- 
vinės pirmutinės sz. miszios 
atnaujintoje ; sz. ' Kazimiero 
Lietu viszkoje bažnyczioje.
Ant tos iszkilmės ims dalyvu- 
mą Pittstono lietuviszkos 
d r a u gy stės. Pavapi j onas.

— Baltimoreje 15 d. Rug
pjuczio buvo dideliai puikus 
szv/ Jono . lietuviszkos drau
gystės piknįkas, ant kurio 
ėmė dalyvumą netik vietiniai 
lietuviai, bet ir daugybė sve- 
timtauezių. Ant jo buvo taip 
gi gud. kun. J. Lietuvnįkas ir 
keletas lenkiszkų kunįgų. 
Bovijosi gražiai iki vėlo vaka
ro. '

Tegulgi ir jų kaimynai Phi- 
ladęlphijos lietuviai pasirūpi
na, kad ir jų piknįkas, 25 szio 
mėnesio, butų kodidžiausis, 
iszkilmingiausis ir gražiausia. 
Tegul pasirodo svetimtauezių 
akyse, jog yra tikrais lietu
viais, padoriais ir iszmintingais 
žmonėmis.

— No. 33 „Lietuva“ jiesz- 
ko redaktoriaus. Nežinia, 

<dėlko p. A. Jocis atsitraukia. 
Žingeidu, kokį „Lietuva“ su
lauks kitą redaktorių.

aitas m pMiio sky- 
limi u*.

Atėjo pageidautas laikas, 
jog prisiartino devintas „Su- 
sivienyjimo“ seimas; szitai 
anas atsilaikys 25 Rugsėjo 
garsiame Scran tono mieste, 
tarp didžiausių anglekasyklių. 
Visų szirdys mylinezios bro- 
liszką vienybę neiszpasakytai 
prasidžiugo, jog vėl nekaipo 
užstoja nauja tautiszka szven- 
tė, ant kurios susivažiils visi 



prakilnesni lietuviai visos 
Amerikos dėl rodavojimosi 
apie savo reikalus ir, jog atsi
rado priežastis pamatyti lie 
tuvius Scrantono laimingus 
dėl statomos pas 1 jūs naujos 
lietuviszkos bažnyczios.

Augszcžiaus minėta priežas
tis szio-metinio seimo dėlto 
džiugina szirdis. Praeitais 
metais 8 „Susivienyjimo“ sei
mas nuszvietė visą Ameriką ir 
Europą savo neiszpasakomu 
gražumu ir vaisingumu darbų 
dėl lietuvystės, abelnai ir dėl 
suvienyjimo brolių Amerikoje. 
Todėl, kad po pernykszcziam 
^seimui „Susivienyjimas“ pasi
rodė ant lietuviszkos padan
gės, kaip auszros žvaigždė, 
ženklinanti dieną dėl prisikė 
limo lietuvių, pažadinti musų 
broliai ir atgaivinti viltimi 
pritvėrė kūpu ir ^draugysczių 
tiek, kad „Susivienyjimas“ be- 
mažko pasidvigubavo. Ne
prieteliai lietuvystės, pamatę 
„Susivienyjimo“ šylą, pradėjo 
pulti ant „Susivienyjimo“ kai 
po ant stipriausio muro, ku- 
ritini dengiasi lietuvystė. 
Kad taip „Susivienyjimas“ ta
po paojingu musų prieszams, 
todėl tikriems lietuviams sto
josi tikru pavėsiu, po kuritim 
gali glaustis! dienose suspau
dimų ir audrų. Jei szią- 
dien, pagal kitų numanymą, 
dar nebūtų tokiu, kaip sako
me, „Susivienyjimas“, tai tu
ri būti, tiktai reikia biskį pa- 
sidarbtiti, o ypatingai dabar, 
kad liko tik vienas mėnū su 
mažumu lyg laukiamo gra
žiausio devinto seimo. Todėl 
szaukimu n$ marių jūsų bro
liai sziądien kelbina szirdis, 
idant užsidegtumetė meile lie
tuvystės ir be žado, kaip nu
miręs kūnas, nepasiliktumėte. 
Szitai musų pamarinis krasz- 
tas, kuris, turi 12 kūpu jau 
susirėdė ir kuritis galėjo per
statė kandidatais ant „Susivie 
nyjimo“ virszinįkų, tą patį 
padarė ir Luzernes apskritis 
su Lackavannos County. *) Bet

*) Dar ne R. b e

Lietuvininku
-P

r

ką dirba Philadelphia su Bal
timore? Ką szneka jtidkal- 
nio aprubis arba Skulkino? 
Kur vakarinių lietuvių balsas 
s u garsingos Chicagos gerais 
vyrais? Argi negali Phila
delphia pasisznekėjus su Bal
timore pastatyti iszrinktų vy
rų ant „Susivienyjimo“ vy
riausybės kandidatų? O 
Shulkino kalnai glausdamie 
si apie Shenandorį argi negali 
padaryti rodos, idant savo vy
rus iszvestų ant lietuviszkos 
šviesos, kurie labai naudin
gai galėtų dirbti dėl lietuvys
tės? O Chicagos tėvynainiai 
labai myliami broliam^, kodėl 
nedirbate? Susiraszykite su 
Pittsburgho, Cleveland©, Vis- 
conseno, Detroito, ir S. Luis 
broliais ir perstatykite savo 
kandidatus. Teisybė vakari
nių lietuvių perdidelė szalis, 
bet per rasztus susisznekėti 
nebus sunkumo, o nekurie isz 
karsztesnių galės ir atvažititi 
ant seimo, nės Scranton‘as la
bai visiems paranku pasiekti. 
Sujudėkite lietuviszkos Ame
rikos marės, susibėkite upe 
liai meilės isz szirdžių degan- 
czių dėl Lietuvos ir tada atsi
ras pas mus laukta ir pagei
dauta vienybė ir sutikimas, 
tada pas mus atsiras sutarmė 
ir, pasakysim,pasidarys draug 
užimąs sutinkantis,kaip užimąs 
marių, kuris, kaip daug kartų 
teko girdėti, yra labai sutin
kantis ir ramu taip, kad 
užsiklausius atsimena amži
numas su savo parėdku palik
tu nū Augszcziausiojo, kuris 
niekada nepasibaigs. Sutiki
mas ir harmonija turi savip 
stiprumą ir pastovingumą, nės 
tenai nėra gadinimų, o ko 
trūksta vienam balsui, kitas 
savo siaudirau dapildo; kad 
vienas silpsta, kitas savo balsu 
užsikisza ir taip stovi amžinas 
sutinkantis užimąs. Taip te- 
bun sutarimas tarp lietuvių.

Marių Szaukimas.

Klaidu atitaisymas.
Pereitame „Vien,“ buvo pa- 

raszyta, kad kl. J. Rusikis isz 
Detroito: ne isz Detroito, bet 
isz St. Vincent seminarijos.

9 Seimas Jsiftyiim Lie
tuviu Kataliko"

bus laikomas 25 d. Rugsėjo 
(JSepleinbrio) Seranton, Pa. 
Delegatai yra maloniai už- 
praszomi pribūti vakarop 24 
dieną Rugsėjo, idant ant ry
tojaus visi butų pasirengę 
kaip reikiant.
x Kas link rinkinio „Susiv.“ 
vyriausybės ant kitų metų, 
jau buvo apgarsinta „Vieny
bės“ N. 31 ir 32. Tą dalyką 
kožna draugystė bei kūpa turi 
apsvarstyti savo susirinkimti- 
se ir savo numanymus bei nu
sprendimus padūti „Vieny- 
bėn“, o jei tos draugystės bei 
kūpos „Susiv.“ nori aprinkti 
ant vyriausybės kandidatus, 
tai turi susineszti ar per gro- 
matas arba per tam tikrus de
legatus su kitomis draugys
tėmis bei kūpomis to apskri- 
ežio, prie kurio ji ir kitos pri
guli, o tada gali aprinkti. 
Kurios „Susiv.“ draugystės 
bei kūpos negali arba nenori 
isz priežasties tolymos kelio
nės bei didelių kasztų pakėli- 
limo paskirti ant seimo dele
gatą, turi savo susirinkimo 
nusprendimus link „Susiv.“ 
gero atsiųsti ant popieros vie
nam isz „Susiv.“ komitetui, 
o szis nūsprendis bei užmany
mas dėl „Susiv.“ gero bus 
perskaitytas ant seimo ir tūs 
visus dalykus delegatai, isz- 
mintingai persvarstę bei per 
kratę, nuspręs link „Susiv.“ 
labo, o po seimui bus viskas 
apgarsinta. Delegatai atva
žiavę į Scranton, tegul krei
piasi pas musų tautietį Vin
cą Blažį ant szio adreso: 3Ui 
Perinta Avė, kuris kas link 
apsigyvenimo vietos kožnam 
užrodys broliszkai, o patys 
delegatai vienas su kitu veik 
susipažins.

„Susiv.“ prezidentas kun. 
A. Burba.

____________409
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„Tfeulfii Iras kova vardan Vfeszpaties"
Paraštė Jonas Arui is.

(Tąsa.) ,
Kalbėdamas apie maskolių 

darbus musų kraszte, žinia, 
negali užtylėti ir apie tokį 
svarbų faktorių maskolinimo, 
kokiu pas mus yra pravoslav- 
na cerkvė. Maskolių pravos- 
lavija su savo officijaliszku 
fanatizmu, kaip iszsitarė Stab- 
learskis, gali būti gražu m i pa
rodymu, į kokį purvyną gali 
'ųugrimsti Kristaus mokslas 
m\ilės artymo, kada jis papū
ta įpurvinus nagus krauja- 
gėrių - politikanų. Niekas 
dabar jau nepagirs žinomų 
kruvinų darbų viduramžinės 
inkvicizijos, o vienok visi turr 
pripažinti, kad darbai pravos- 
lavnos cerkvės musų kraszte 
dar kur kas nemeilesni už 
antis senovinių inkvizitorių 
darbus; juk ir patys prieszi- 
nįkai inkvizicijos .pripažįsta, 
kad inkvizitoriai, degindami 
žmones kitokio tikėjimo, tvir
tai tikėjo, kad tokis smarkus 
jų pasielgimas su dvaeiszkais 
prasikaltėliais neatbūtinai rei
kalingas netik dėl naudos baž
nyczios, bet ir dėl naudos tų 
paežių žudomųjų atskalūnų, 
ir kad pražudydami žmogaus 
kūną, jie iszgelbės tu ketau- 
ežius kitų žmogysezių nū am
žinos prapulties. Pasielgimas 
gi pravoslavijos ir jos tarnų 
musų kraszte jau suVisu nie
ko bendro neturi su dvasiez- 
kais reikalais žmogijos. Ar 
gi tie patys popai ir jų pagel- 
binįkai nesupranta, kad žmo
gus vąru atvarytas į svetimą 
bažnyczią negalės turėti nei 
mažiausios pagarbės dėl jos 
mokslo ir maldų, bet atver- 
niai stengsis iszjūkti viską, ką 
tik tenai pamatys ir iszgirs, o 
per tai juk iszjūks ir patį 
Kristaus mokslą ir, argi jie 
nežino isz istorijos, kad nei vie
na vieszpatystė ir nei vienas 
tikėjimas niekados dar nepa
sikėlė per persekiojimus sve-
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tirmį tikėjimų, bet atverniai 
visoki persekiojimai sužadin 
darni fanatismą ir neapykan
tą szirdyse persekiojamųjų 
tik silpnina ir ardo vieszpa- 
tystes.

Persekiodami ir visaip kaip 
skriausdami sveti mtauczius, 
maskoliai dar tolydžio skun
džiasi, kad sumaskolinimas 
„apmaskolinimui paskirtų“ 
krasztų jiems visiszkai nesise
kąs, kad maskoliszki virszinį- 
kai menkai pildą norus augsz- 
cziausios savo valdžios, kad 
maskoliams reikią elgtis kur 
kas smarkiaus ir nesigailėti 
nei darbo, nei skatiko, kad 
pergalėti prieszginybę svetini- 
tauczių ir t. t. Nereikia būti 
dideliu galvocziumi, kad ge
rai suprasti ir tikras priežastis 
szitokių skundų. Kaip visi 
gerai žino, tokiais verksniais 
dažniausia esti tie maskoliszki 
laikraszcziai bei administrato
riai, kurie ant pražudymo sve 
timtauczių nori atremti visą 
laimę Makolijos. Skųsdamie
si ant savo nepasisekių, jie 
anaiptol neketina iszsižadėti 
savo noro isznaikinti svetim- 
tau ežius, bet tik stengiasi pa
didinti energiją savo santėvy- 
nainių ir sukelti yisą Masko- 
liją ant tų nelaimingų drąsu- 
nų, kurie drįsta prieszintis jų 
užmanymams. Bekeik, visi toki 
skundai maskoliszkų ultra- 
patrijotų atveda į tai, kad ne
tik valdžia dar sųiarkiaus ima 
žudyti svetimtauczius, bet ne
retai ir maskolių visftmenė, 
užsidegusi tautiszku fanatismu 
nemažai prisideda prie szuny- 
bių savo valdžios. O vienok 
daugelis isz musų nesubren
dusių politikų neretai priima 
už tikrą teisybę szitūs veid
mainingus aimanavimus abru- 
sitelių ir ramina savo tautisz 
kius *) tūmi, kad maskoliai

*) tautiszkis nft tauta, kaip na- 
miszkis nft namai, visoje Lieti)Voj& 
sako musų namiszkįai iszėjoszjeno 
pjauti ir žodžio giminietia man nete
ko niekur girdėti, pas Kurszaitį jo 
taipgi nėra;ar jis tik nebuvo vaisiumi 
fantazijos p. Qhftl.? Nežinau tikrai

f

Vienybe
mažai gali užkenkti lietuviams. 
Toki raminimai žinia neparo
do didelio proto musų politi
kų. Juk visos nelaimės musų 
praeitės paėjo isz to, kad mu
sų proseniai tik labai vėlai 
patėmydavo ir suprasdavo 
gresiantį jiems nū svetimtau- 
czių pavojų. Juk ir prusai ir 
jetvengiai **) ir tie patys lat
viai gynėū ir labai drąsiai gy
nėsi nū sVetimtauczių, bet visi 
jie arba suvisai pražuvo arba 
nors papūlė į svetimą vergu
vę, už tai kad savu metu ne 
suprato viso pavojingumo sa
vo padėjimo ir nepasirengė 
priderincziai gintis. Lietu
viai gi szelpdami szitūs nelai- 
mingūsius brolius ir tolydžio 
muszdamiesi su kraujagerikis 
vokiecziais bei Slavėnais, jau 
isz anksto, kada dar szitie 
prieszinįkai buvo beveik nei 
nekliudę Lietuvos, gerai su
prato, su kokiais užpūlikais 
jiems atsieis turėti reikalą ir 
ko jie gali tikėtis dėl savęs, 
jeigu dūsis savę pergalėti, — 
ir kada vokiecziai pergalėję 
prusus ' ir latvius atsirėmė į 
paczia szirdį Lietuvos, musų 
proseniai jau taip buvo įnirtę 
ant szitų žvėrių žtnogaus kūne, 
kad žiurėjo ant jų kaip ant 
tikrų pragaro sūnų (juk dar 
ir dabar lietuviai perstato sav 
velnią vokiszkame drabužyje)
~ ■' ■- ■ I ' < »

kaip sako Prūsų parubežyje, bet 
Starapolės bei Kalvarijos pavietftse 
visados sako! Starapoliszkis, Liudvi- 
naviszkis, o niekad neteko girdėti: 
Starapolietis, Vilkaviszkietis (sako 
tiesiok nft Vilkaviszkio);, taipogi sa
ko: Totoriszkė t. y. Totoriaus namai, 
Karaliszkė — Karaliaus giria ir t. t. 
Sul. Budas 1. 167.

**) Pagal gudiszkų metraszozių 
(sena-slavėniszka) jatviazi — jat- 
viangi garsas ian slavėniszkai isz- 
reiksztas mažftju jusu, isz to masko- 
liszkas jetviagi; lenkiszkas vardas 
jadzwing taipgi atsako lietuviszkam 
jetvengys, tik pagal isz t arimą rytie- 
czių jecvengys c-4, in-en; sulygi
nant su tokiomis pravardėmis, kaip 
Gosztauta, Dauggirda, Jotauta (vi
sos paimtos isz gyvos kalbos) galėjo 
būti ir ne jetvengys, be| jetvenga, 
plur. jetvengos.

ir velijo patys sav galą pasi
daryti nei papulti į jų valdžią. 
Ir ypatingas dalykas: kilia 
bjaus didinosi galybė vokie- 
ežių ir kū smarkiaus terįojo 
jie Lietuvą, tū- labjaus augo 
drąsumas ir galybė lietuvių. 
Prie Mindaugo* Lietuva rodė 
si jau turėjo galutinai pražūti 
nū sujungtų smūgių vokieczių 
bei slavėnų, bet kaip bema
tant lietuviai pasipurtė, ir į 
kartą obūlį suėdė savo prie- 
szinįkus; Lietuva daėjo į to
kią galybę, kokios ji ikitolei 
dar niekados nebuvo tu rė josi. 
XIV amžius — gadynė smar
kiausių terionių vokieczių bu
vo ir gadynė didžiausios gar
bės ir galybės Lietuvos; kiek
vienas didesnis užpylimas kry
žeivių nueidavo ant niek per 
tikrai karžįgiszką pasiszven- 
timą Lietuvos vadų (Atsimin
kime sav garsius darbus Mar- 
gėrio Punios pilyje, Vaido- 
tos'*) - Kaune). Darbai mu
sų kunįgaikszczių J Gedimino, 
Algirdos, Keistuczio, Vitauto, 
ir jo brolio Zigmonto I, rodo 
netik didelį pasiszventimą dėl 
tėvynės naudos, bet ir gilų su
pratimą jos reikalų. Tik vie
nas Jiegaila savo neiszmintin- 
gu susidėjimu su lenkais 
įtraukė Lietuvą į paines, ku
rios ilgainiui ir suvisai pražu
dė musų tautą. Szitas susi
dėjimas su lenkais ir jo vai
siai parodo mums ir kitą prie 
szingą pirmajai ypatybei lie- 
tuviszko budo; lietuviai buvo 
nepergalimami, kolei jie atvi
rai kovėse su savo prieszinį- 
kais vokiecziais bei Slavėnais 
ir szitoje kovoje (su tauta, 
kuriai lietuviai juk nebuvo 
padarę nei mažiausios blėdies 
ir kuri neturėjo nei mažiausios 
tiesos užpuldinėti ant Lietu
vos), nežiūrint viso žyėrisz- 
kūmo užpūlikų ir nūžinumo

*) Vaidota, ne Vaidaitis pagal 
sziądien dar esanezias pravardes Bu- 
kota, Bulota ir t. t. Slavėniszkas 
VVoidat visiszkai atsako musų žo
džiui Vaidota; oi—ai; ą—p ka’p ir 
viaftse kitftsc žodžiftse. 

■i • 

paproezių tos gadynės, musų 
proseniai ne tik parodė nepa
prastą savo narsumą, bet ir to
kį tikrai karžįgiszką prakil
numą (atsiminkime sav kaip 
elgėsi su vokieczikis Keistutis) 
savo budo, kad net patys vo
kiecziai stebėjosi. Suvisai ką 
kitą mes matome XV, XVI ir 
XVII amžiūse. S. Daukanta 
raszo, kad paveikę vokieczių 
karės brostvinįkus, kryžei
viais vadinamus, vakarėse, o 
totorius rytūse, lietuviai -ta
rėsi nei kokių neprietelių dau- 
giaus sviete neturį; kaipogi 
tūmi buvo parodę visai pasiū
lei, jog lietuviams niekas ne
gali per lupas braukyti, ir tū
mi pasiliovę nevien į karę,ne- 
bepratinęsi, bet būtinai užmir- 
szę ginklą dėvėti. Szitūse žo- 
džiūse nemažai ir teisybes: 
musų proseniai gynėsi ir gy
nėsi tikrąį)vyriszkai, kolei jie 
matė pavojų gresiantį jų liū- 
sybei ir vengė visoko svetim- 
tautiszko, kolei kiekvieną sve
timtautį laikė Už savo prieszi- 
nįką. Bet sunku buvo tautai, 
pripratusiai tiktai prie ginklo 
ir mokaneziai tiktai kalaviju 
ginti savo tiesas, sunku buvo 
gintis nū lenkų, kurie, kaip la
pė ilindusi į svetimą namą, 
virbindami ūdega ir visaip 
kaip gerindamiesi, pradėjo su 
dumblais maiszyti visą jo 
tvaiką ir smaugti jo gyvento
jus. Vardan krikszczionystės 
ir savo apszvietos lenkai pa
mažu pradėjo naikinti lietu- 
viszką kalbą, lietuvių pa pro- 
ežius, surėdymą draugijos, 
valgius, drabužį ir t. t.

(Dar ne viskas)

Pajiesz kojiniai.
Pajieszkau JAzapo Bindo- 

ką, isz Bardauckų kaimo, 
kaip Amerikoje gyvena jau 
bus į tris metus. Jei kas jį 
žinote, arba jis pats norėtų at
siliepti, praszome dAti žinią 
ant szio adreso: J. Kaminski 
back off 124 Chatham st. 
Victoria B. C.
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai.

PABASZYTA 8I1ANO DAUKANTO BUVŪSIOIO VILNIAUS 
\ UNITEB8ITETO PHILOSOPHIJOS KAGI8TB0.

(T^a).
Nft to taiko prasidėjo vėl tūįtimpinės terionės ir skard- 

muszos, kurias kardu ir ugnia abi pusi viena antrą griežda- 
mos ir apmaudą gieždamos ženklino: kaipogi netrukus kry
žeivių marczelga vėl įpūtęs į Žemaiczius, tenai pavietę Gesa 
vo, Labunių iki upės Nerio į peleną apvertė. Paskui jis pats 
sandaravo su Keistucziu, norėdamas kalinius iszkeisti. Pas
kesnei tą patį metą, atėjus meldžionims į Parusnį, tas pats 
marczelga grįžo vėl Žemaiczių terioti, bet tas žygis nevyko 
Vokiecziams: kai pbgi'Keistutis, sutraukęs Žemaiczius ties 
Naujapile, įpūlė į Parusnį ir siaubdamas tejiai ugnia ir kardu 
iki pat Velavos pilei atėjo: kur užėjo, ten anglys paliko be- 
žariojanczios ir y ros bažnyczių ir rūmų krosnėse berioksan- 
ežios, o degėsiai kaimų berūkstanti; norėjo dar kamendo- 
tas pilės Tapau su urėdu Sami jos jaift kelią užstoti, bet velta: 
kaipogi nū tenai Keistutis bloszkėsi su savo rimtais pulkais į 
Nadraujų srytį, kurį iki Deime upei į rustus tyrus apvertęs 
grįžo namon, burius perkriksztų ir Vokieczių į vergus vary- 
dams, ktirį kryžeivių marczelga buvo norėjęs vyti, bet per už
tvinusias upes negalėjo jo panokti. Gieždamas vienok ap
maudą už tas nelaimas Ragainės kamendotas įpūlęs į Žemai
czius vieną barą nuteriojo ir kelis szimtus žmonių ir žirgų pa
griebtų nū tenai parvarė.

Virsziaus minavotos Jaugaliaus sandaros tūm tarpu regi
mai jau reiszkėsi Keistucziui: kaipogi visoms teriomėms esant 
Žemaicziūse ir visaip Keistucziui raminant neprietelius, jis 
(Jaugalius) tylėjo, it tarsi tas jam nerupi; toksai jo elgimas 
pabudino szirdyje Keistuczio abejojimą jo kliauties, kurio 
pasalus sutarimas su neprieteliais ūkės kas kartą aiszkesnei 
rodėsi ir skelbėsi: kaipogi kamendotas pilės Osterodes Sun- 
denstein, noris kryžeivis, vienok vyras iszmintingas, Keistuczio 
kuinas, kursai dukterį jo Danutę, isztekant už Januszo, Mozūrų 
kuningaikszczio, prie krikszto buvo turėjęs; tasai pagailęs 
Keituczio, noris pagono, vienok apreiszkė visą tą, ką Jauga
lius su Vaidele buvo padariusiu su kryžeiviais ant jo prabon- 
go (žūties perr.).

Keistutis pasitiko tūm kartu Trakiūse; gavęs tokią 
žinią, nenorėjo patsai niekaip tikėti, mindamas tiek savo vei
kalų, tiek karės žygių atliktų dėl naudos ūkės, idant Jauga
lius ant tokios nedorybės butu leidęsi, rymojo pats savi p, 
neiszrnanydamas, ką daryti. Įpūlęs ant galo į apmaudą ant 
Vaidelės, kaipo įrankio tos nedorybės, giltine pamojavo. 
Tūjau, Vytautą, savo sūnų, isz Gradno pervadinęs, visą pasalą 
jam apreiszkė, rugodamaą ant Jaugaliaus, jog už tiek gerą da
rymų sav parodytų su dūnkepberniu susitaręs, gyVybą jam 
nor iszplėszti, neiiazgalėdamas.dar patsai to nudaryti, pagel- 
bos savo Nedorybei pas ūkės neprietelius veiza.

Atkeliavęs Vytautas, kursai didei mylėjo Jaugalių, nie
kaip nenorėjo į tai tikėti, ką tėvas jam pasakojo ir visaip jį 
perkalbinėjo tardamas, jog veiklaus yra žabangai paežių mo
zūrų (neprietelių), ne vylius Jaugaliaus, kurie, nugąstaudami

musų vienybės, geidžia mumis sukerszinti, idant paskui mu
mis, nuvargusius namkare ir ermyderiais, veikiaus galėtu nu
vergti. Keistutis noris leidosi perkalbėti, vienok nūgąstau- 
dams, idant jo sūnūs nepatogia Jaugaliaus meile pats savę ir 
jo neprapuldytu, Vytautą į Grodną ir Draicziną pasiuntė, 
o patsai palikęs Trakiūse jautojosi nū visų pusių nelaimes, 
idant kilstanti audra ant jo galvos neužniktų jį nepasitiekusį. 
Keistutis regisi bandydamas Jaugalių Ingoje ant paženklintos 
dienos pasiregėti,.kursai jo paklausė. Tūm tarpu Keistutis 
iszsiuntė savo sūnų Vytautą su stipria Žemaiczių kariauna į 
Parusnį tarp Jurburgo ir Marienburgo pilių, kursai nutvėręs 
G riezokus bejojanezius į Bajerburgo pilę, iszsi jautojo nū jų 
toje paskūjoje pilėje didei silpna įgulė teesant. 
Praneszus apie tai Keistucziui, liepė (pakvietė) jis tenai ir 
Jaugalių traukti: kaipogi tūmi norėjo bandyti, ar tas tiesa 
yra, ką svietas apie, jį skelbia. Jaugalius pats nežygiavo, bet 
norėdamas savo dėdę apmonyti, iszleido jam į talką savo bro
lį Karjebutą. Keistutis metėsi tūjaus, ant pilės Bajerburg, 
norėdamas kūv^eikiaušiai įsilaužti: papilius nudegino, rėvas 
užkimszo ir tfėtravojo kūnarsiausiai nū trijų pusių, bet kry
žeiviai, norisbudami silpnais ir nebstengdami nei papilių, nei 
rėvų begyvioti, vienok su'sidanginę į paezią pilę, tenai užsira
kino ir kūkantresnei gynėsi; noris viena dalis ir paezios aug- 
sztosios pilės degė, vienok Vokiecziai ir tai Į) dar nepasidavė, 
vildamiesi veikios pagelbos. Penkias dienas turėjosi dar su 
visudidžiausia kantrybe. Tūm tarpu atskubėjo ir marczelga 
įgulei ant pagelbos ir tūmi pagelbėjo pilę, vienok matydama 
jis stiprią Žemaiczių kariauną nedrįso į aiszkią muszą isztikti 
su Keistucziu, dariu patelkė tūjaus Ragainės kamendotą ant 
paszelpos,..kuriam susinėrus su marczelga, Keistutis nebedrįs- 
dams su jūmi begrumtiesi pasitraukė su Žemaicziais. Kad 
taip Keistutis kaip įmanąs neprietelius norėjo pergalėti, tūm 
tarpu Karjebutas su savo pulku jau timsojor jau pakampiais 
bastėsi. Tokiu būdu Keistutis prityrė aiszkiai esantį Jauga
lių sutarime su kryžeiviais^!’ suprato aiszkiai, dėl ko pats Jau
galius netraukė pilė Bajerburg vėtravoti, dariu pragrįžęs 
kaltino jį aiszkiai, jog dėl jo nestengė minavotą pilę užimti, 
dariu nū sziol tykojo pragumo, kaip pavoiugą sąnarį nusikra
tyti. . . .

Gavo jis tokį pragumą. Endriejus Vaidatas,. sūnūs an
trosios žmonos, buvo iki sziol urėdu Palacko, bet kad jis dau- 
gesniai gūdojo savo dėdę Keistutį, nekaip Jaugalių, dariu szis 
į jo vietą Skirgalių, taippat sūnų Olgerdo, bet Jaugalius-ti
krąjį brolį, urėdu Palacko perdėjo, o Endriejus turėjo į Ples- 
kavą iszsidanginti, nū tenai į Moskvą ir tenai Maskolių ku- 
ningaikszcziams tarnauti. Tūm tarpu ūkininkai Palacko 
mylėjo didei Endriejų ir jo gailėjosi, dariu pakėlę sediciją 
priesz Skirgalių, pavarė jį nū urėdybos ir antkėlę ant kume
lės palako isz pylės būtinai iszjodino, tycziodamiesi ir pamie- 
lodamiesi bei sakydami tūs žodžius: „jei apent sugrįszi, galą 
gausi’’. Skirgalius pagrįžo pas savo brolį Jaugalių, kursai 
nevien jam stiprią kariauną suteikė, bet dar nū Padaugavės 
kalavijonis patelkė, ketėdamas apent savo brolį grąžinti į Pa- 
lacką, kursai tūjau jį apgulo, vienok jo ukėsai gynėsi su to
kia narsybe ir kantrybe, jog apgultojai, noris stipriais būdami, 
negalėjo nieko padaryti.

(Toliaus bus.)
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TEMYKITEI
V. M. Volonczausko 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 szi- 
to antraszo: Mr. S. Pauksztis 
Plymouth, Pa. Box 1018.

Tėmykite!
Pas manę randasi wizart kaziros 

dėl visokių sztukų ir grajų darymo; 
kurias kožnas loszikas [grajoczius] 
priva! turėti. Kasztuja tikt 35 et. 

‘Taipat dėl darymo įvairių sztukų, ką 
kiekvienas trokszta dasižinoti ir tu
rėti, dabar pas maną yra navatniau- 
sių daigtų dėl darymo įvairių sztu
kų, kaip antai: kaspinus isz burnos 
traukti, skrybėlę perdurti su pirsztu 
ir cziela atiduti, laikrodėlį sutrupin
ti, supilti į pisztalietą, iszauti ir vėl 
czielns bus, nėra ežia galima visko 
iszrokuti, kokius diinnus dalykus 
galima su fais prietaisais iszdarinėti- 
Tie prietamsai kasztftja be prisiunti- 
mo 40 et. Prisiųskite už du centu 
marką, gausite tų sztukų kataliogą.

Adresą JOS MATUTIS
Bx 117, Brooklyn E. D. N. Y.

Muisto Datas!
Tik ką atvažiavo isz Liethvos ti

krai lietuviszkas didelio Į mokslo 
daktaras p. J. M. Stupnickia 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 nft 9 ryto 
iki 3 popiet.

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

Moksliszki rankiiediiai ir
kitokios knįgos

Lietuvtazka Gramatika paruzyta 
kunigo Mlkolo Miežinio 50c.

Abėcėle „ ,. 30c.
Knlnga dėl Iszslmokinlmo rokundų 25c.
Knlnga dėl iszaimokinimo visuvletinės kalbos 15c

Užsystanawlk ant to geraj ,, ,, 50 et.
Wltulr Korynna hlstorije Isz iajko persekiojimo 

Bažnycsios B. per Dsoklecljana 95 et.

Apie buwlmą Diewo ,, ,,
Grleszninku priverstu m e ta votis „
Pamokslai apie trusą „ .. „

Talmudu ir musų žydai „ ,, „
Szkala su kalba „ „
Prleszauszris „ „
Kaip |gyti pinigus ir turtą „ 
Girtybė 5 1
Genių dėdė, graži pasakutė. kur iszrodyta, 

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų 

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

5c. 
15c.
5c. 

10c. 
20c ■ 
20c. 
20c. 
10c.

5c.

10c. 
10c.

įvairios doasiszkos knįgos,
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvenclų ir di-.
džioslos nedėlios, 50c.
Tiesos Žodžel, 35c.
Filiotea arba kelias j maldingą gyvenimą 50c.
Pokllis Bzventųjų „ „ ,, 15c.
Iszguldimu metiniu szweneziu

labai naudinga knlngelė 10c.

Lenk'iszkos kningos
maldų pargabentos isz uimarės.

Westchhlenie duszy pobožnej, zblėr nabožehstvv 
piežni a przydaniem Drogl krzyžowej, Gorzkich 

žalt i psalm6w „ ,, ,, „ ,, 1,50c.
Zioty Oltarz czyli zbiOr nabožeėstw dla chrzeė-

cian i katollkdw ,, ,, j, ,, ,. 1,80 c.
Oltarzyk czyli zbiėr nabotedstwa dla miodziežy 

katolickiej „ „ „ „ „ „ „ 70 c.
Wyborek nabožedstwa dla miodziežy katolickiej 

50 c.
Maly zloty oltarzyk dla pobožnych dzlecl ka- 

tolicklch „ „ „ ,, 45 cent.

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Re v. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1058, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztuja t loo.

Bitelis Muisto Mas.
Philadelphijos parapijonai 
nutarė padaryti 25 d. Rng- 
pjuczio (Augusto) aut 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
plaukąs Delavare, tada vienu 
karu gali beveik į deszimts 
minutų dasiekti parką.

Sodnas yra labai gražus ir 
linksmas dėl pasibovyjimo. 
Apart muzykės ir szokii| dar 
bus įvairios mencės zobovų.

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

Prasidės nū 9 ryto ir tąsis 
iki vėlam vakarui.

• Kningos 
pargabentos isz užmarės: 

Maldų knįgos^
Aukso Altorius, arba Szaltlnls danglazku skar- 

bn 2.00 iki 3 00.
Garbe Diewuj ant auksztybės „ „ „ >1.50. 
Balsu Balandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2^00c.
Knlnga giesmių arba Kantlczkos „ 
150 Psalmu Dowido karaliaus ant 

paveikslo kantlczkų
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimu Vieszpatles Jėzaus Kristaus, 
istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėi. 
Istorija seno įstatymo ,, ,, „
Gyvenimu Marijos „ „
Menuo Szwencziausioe Marijos Panos 
Sopulej Motynos Diewo ,, „
Evangelijos supuikels apdarais 
Gywenimaj Szwentnju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczla ir ketvirta 
dalis už kožną dal| po „ „
Gyvenimu szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos. 
IstoAjn Lietuvos „ „ ,, 30c.
Trumpa senovė* Lietuvių Istorija 10c.
Aplinkruztis kun. Petravycziaus | Vilniaus 

džtakonystės knningus 1870 m. ,, 5c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži kn|gntė kurioje apruzyta 
visi musų prietikiai su lenkais nd pat 

krikszto Lietuvoe

75C.

75c.

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

1.00c.

65c.
10c.
40C.

t>

»» lt

Įėjimas 25 centai.

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

4.00c.

150.

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

10C. 
10c. 
40c.

Žlponu bei žiponė ,, „
Žirgu ir valku ,, „
Vytautas didi* Lietuvos kunįgaikMtls 
Apie senovės Lietuvoe pilis „ 

„Auszrs" keturių metų puikl&se spdar&ss 
po $1.25 knlnga, visu perkant 

Knįgos poetiszkos. 
Senkaus Jurgis ,, ,,
Vitollorauda. pulkus poem a tu Isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
D&nelalczio pavuario linksmybės 
Konradas yalenrodu — —
Tėvyniszkos giesmės — —
J&kannos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės
Pirmutinis degtinės varytoju puiki komedija 5c. 
Ponu ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paruzyta Aleksandro Gužuczlo, 
Apysakos. 

Palangos Juze, linksmi skaitymai ,, 
Ku teisybė tai nemelu puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo 
Pajud|klme vyrai žemų, pulki apysaka 

paruzyta patrljotlszkoje dvuėje pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
knlgutės „Kas teisybė tai ne melab 

Puaka ape Szaltabuziu (j&kinga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis „ 
Valkų knlngelė

15c.

20c.

15c.

»» 
H

15C.
5. 

20c. 
15c. 
15C.

Mokslu Rymo kataliku ,, II 40c.
Kuyragrleku? „ II 15c.
Nekaltybė * ,, II 20c.
Vartai dangaus ,,
Pekla, arbt amžinu pragaru

II * 15c.
y 75c.

Arielka yra atidai; su iliustracijomis 
Garsu apie bajsybes Diewo sudo

30c.
25C.

Raktu | dangų „ II 15c.
Didžioji nedėlla ,, II 5c.
Kaip Sumeniją nuspakaj|ti II 15c.
Vadovu | dangų „ • 1 40c.
Prlsigatavojimu ant smerczlo II 40c.
Draugija dėl duszių „ •I 5c.
Lietuvlszkos mlsztos ,, II 10c.

Visokį Abrozėlial su maldelėmis po 5centus.

PIRMUTINE
UŽEIGA
dėl lietuvininkų pas

SILVESTRĄ PAUKSZTĮ
Edwardsville, Pa,

BzisnisrG-os
fjOCtfOS SPAUSTUVĖS.

Lietuvos Istorija, n& seniausių gadynių Iki 
Gediminui D L. K., paruzyta 1850 m., 
Simano Daukanto. Knlnga pirma, 

gaunama už 1,50c*
Bndu Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczlų < 
paruxytu Blmano Daukanto, gaunamu už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „ 1,00.
Kuropos Istorija su ži am lap lai s „ 50 et
Lletuviszkos Dainom isz visur surinktos 200c.
Puakojlmu Antano Tretininko paruzė vysk. 

Žemaiczlų Motiejus Valanczlaiisku, 25 et.
Ponu Bartkus, paruzė kun A. Burba, 20 et. 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 1,00 et.
Apteka Diewo „ „ ,, ,, >1,00.
Aukso Verszls, labai pnlkl drama ,, 20 et.
Boleaiawu arba antra dalis Genowefos 30 et. 
Du pujkus apruzymaj apie nedorybą 

žydo ir piktą augynlmą wajku >1,00.
Eglė, žalczlų karalienė Ir Iszgrlovlmas Kauno 

pilies 1302 m., du pulkus drumstai 
paraszyti Alekundro Gužuczio, 25c.

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

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

Hlstorije isz laiko Francuzkos
„ „ vainos Afrikoj’ 30c.

isz po budelio kalavijo ir Kajimu, dvi puikios 
apysakos, ant lietuviszko perdėjo V. 8tag. 10c. 
Istorija Septynių Mokintojų

„ „ ir Lietuvio Sapnu 50c.
Jurgis Miloslawskls — — 80c.
Juozapu Konluszevrskis, arba kankinimas

Unijotų po valdžia inukollaus 50c. 
Konstitucija dėl darblnjkų — 10c.

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

,, ,, ponawojimo Nerono 80 et.
Pujkus apružymaj tikru ateytikimu isz

„ „ - czesu wajnoe 1803 metu 40 et.
Prawadnlku angeiskoa kalbos neabdar. >1,00 

„ • « „ „ abdarytas >1,25.
Pujkus apruzymas apie Lietuvą ,, ->l,oo. 
Rlnalda Kinaldinu „ ,, „ >1,50 et.
Senowes apruzymu apie Duktery

„ „ Pilypo Karejwio 50 et.
Sumyszymu arba bajme tūry dydelea akle 
Pykra tejsybe Isz Suwalku gubernijos 15 et.
SawisaaDlawo „ „ „ „ 85.ct.
TUkua Portu Karalius, ,t „ 2b et.

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

Ateik broli pamatyti, 
Ir to visko pabandyti.

Kas nori goro tavorcr gauti ir ska
naus gėryino ragauti, tegu atsilanko

Joną Z u kimoką
Plymouth, Pa.

Sa.liiX3n.ei©
Juzo Aliliauclco,

Szaltas alus, skanus gėrymai, gar
dus, cigarai. Smagi vieta dėl užei
gos. Rraszau brolius atsilankyti 
pas maną.

Jūzas Miliauckas,
M AMAM) Y CITY.




