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Num. 3. Lietuvininku

Hmmili Pa. 16 d. Sansio.
Matyti, kad szis metas dar|bet ar atsiszaukimas, kaip nu- 

vaisingesnis bus ant lietuvisz- 
kos dirvos už praeitą. Tą

mas Lietuvių tautos, jos padė- dinolas Rampollo. Isz ko ma- 
jimas ir Maskolių piktybės, tome, kad ir popiežius ar dar 

visai Lietuvių nežino bei j u ne
gali atskirti nū Lenkų. Tad- 

į visus krikszczionis gi, jei popiežius butų apgarsi- 
viltį dūda gražia slenkanczio lir praszymas jųjų užtarymo. nęssvietui,kudlenkusiszpjo- 
meto pradžia. Dar nepraėjo Jeigu neįstengsime mes, ame- 
nei dvi sąvaitės, o jau dvi rikiecziai, tų brosziurų para- 
naujos <

» dvi ,,Susiv.“ kūpos
audru tėjo ir kas dieną pribu- |s^ventimu tai padarys, 
na nauji sąnariai į ,,Susiv.“ 
Pradėjo aukas dėti, kaip ma
tome korespondencijoje isz Inybės“ redakciją, kuri apgar- 
Northampton^, dėl brosziu- sins savo laikrasztyje kiek kas 
rių, kuriose bus iszrodytos vi- paaukavo, 
sos Maskolių piktadėjystės 
padarytas ir daromas Lietu
viams ir vi&ai lietuviszkai tau- priežasties musų brolių isz- 
tai. Tai svarbiausia ir neat- pjovimo sąjausmu ir patrijo-

rodo p. Redaktorius „of Free 
Russia“,

kryžių, kuris buvo į križavą 
sieksnį augsztumo. Subatos 
rytą, tą apvogimą pasergėjus, 
pradėjo ant gvolto į varpus 
muszti. 'l'ikrų vagių sulyg 
szioliai nežino. Miestelyje 
suėmė du broliu girtūkliu 
Jankauskiu, kuriųdviejų buvo 
kopėczios ir vadžios, kurias 
prie bažnyczios atrado. Kiti

v
kid poliacy buvo 
taį kokia isz to bus nauda 
musų tautai, kas pjaus vai
sius,, užaugusius isz kraujo naktį matė žiburį bažnyczioje, 
musų brolių? Suprantama, bet mislijo, 
jei taip snausime, kad mums 
paliks tik pasturlakos, nės 
pirmalakus atsiims sav Len
kai ir jūs už tai negalėsime 
kaltinti, nės patys kaltais bu
sime. ... Taigi, jei norime, 
kad musų brolių kraujas at- 
nesztų gausius vaisius, dary- 

būtinas užmanymas, prie ku-1tizmu, laiko bažnycziose isz-[kime visur mass meetingus, 
rio įvykdinimo, tikiūs, prisi- kilmingas žėlaunas dievinai- dėkime po skatiką pinįgų ir 
dės kožnas bei vienas tikras dystes už užmusztujų duszias, nuspręskime padaryti p rotes- 
lietuvis nors vienu centu. Tai 
yra auka didžiausia ir szven-Irių nutaria pakelti asztriau-1traciją, ant kurios reikėtų ir 
cziausia, nės musų brolių.ne- sius ir placziausius protestus kitų tautų katalikus užpraszy- 
kalto kraujo ir mus visos kru- priesz Maskolius ir t. t. 
vinose aszarose plustanczios 
tėvynės. Mums reikia bro 
sziuras iszdūti netik lietuvisz- 
koje kalboje, bet angliszkoje 
prancuziszkoje,o ir vokiszkoje, 
idant tokiu budu visą civilizū- 
tą ir apszviestą žmoniją supa
žindinti su musų tauta, jos 
vargais ir Maskolių szunybė 
mis. .^ntto viso reikia mažiau
siai kokių $G00, kurių mums 
nieks nedūs, jeigu patys ne
pasirūpinsime sudėti. Priva
lome tautiecziai kūveikiausiai 
pasirūpinti iszdūti tas brosziu- 
ras, nės jau visa pašaulė žino 
tą Maskolių žmogžudystę ir dęs apie tą Maskolių paduki- 
jaja interasavojas, tadgi, jei mą, locna-ranka nuraszė pas 
greitai iszdūsime brosziu- 
ras, 
pasklys 
Nesigailėkime broliai ir sese
rys, z bet dėkime, kiekvienas 
kiek į stengdami. Žinokime 
ir tai, kad pinįgai, iszdūti ant 
tų brosziurų, pardūdant jas, 
sugrįsz atgal, o gal dar ir 
daugiau, kuriūs galima bus 
antrą sykį apversti ant lietu- 
viszkiį dalykų. Tose brosziu- 
rose turi būti netik apraszy-
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draugystės užsidėjo, szyti, tai Jatsiszauksime į Eu- 
dvigubai ropos lietuvius, kurie su pasi-

Paaukautus pinįgus dėl 
brosziurų galima siųsti į „Vie

Lenkai kaip Amerikoje, 
taip ir Europoje perimti isz

f, Lenkai patys- apgarsins, 
nužudyti,

daro mass meetingus, ant ku- tus ir visūmeniszką demons-

Ne- ti imti dalyvumą.
Iviėn Lenkai, bet ir kitų tautų Geriausiai, rodos, butų tai 
katalikai rengiasi sąjausmą padaryti dienoje szv. Kazimie- 
parodyti netik žodžiūse, bet ir rio, 4 d. Kovo, kuri diena yra 
darbūse link mus kankintinįų.
|O mes ką veikiam tame daly
ke? Argi norime ir laukia
me, kad ir ežia, reikale musųl hieczių ir apylinkių miestelių 
brolių nekalto kraujo, reikale mass meetingas Kražieczių 
iszgelbėjimo mus tėvynės, sve- reikale bus 28 d. szio mėnesio 
timtaueziai mus užbėgtų, už | Plymouthe, Pa. 
mus dalykus nuveiktų?

Visas svietas žino, kad isz 
pjovė katalikus, bet nežino 
kokios tautos, lenkus, gudus 
ar lietuvius. Neva pats szv. 
tėvas popiežius, • kuris iszgir-

taipgi tautiszka szventė, ap 
szaukta per ,,Susiv. L. K. A.“

Visatinas lietuvių Plymout-

iszdūsime 
jos per kelias nedėlias 

po visą pasaulę.

ii&ii

Isz Lietuvos.
— Krupiai, Szaulių pav. 

Isz 24 ant 25 Lapkriczio ap
vogė Krūpių mūrytą bažny- 
czią. Szventvagiai su pjuklu 
pjovė didžiases duris, norėda
mi apipjausti jutriną, duris 
atidaryti ir įeiti. Bet isz tos 
priežasties, kad su verti nes du
ris isz abiejų pusių lisztvos tu
rėjo, nieko nebegalėjo įveikti. 
Pastatę tada kopeczias, įlipo 
ant lango, o paskui ant virvės 
nusileido į bažnyczios vidų. 
Atplėszę zakristijos szėpą ir 
taip bažnyczioje, ką branges
nio atrado iszneszė: kelichus,

I carą laiszką, kuriame iszmėti- 
nėjo jo nedorybes link iszpjo- 
vimo lenkų ir grasino, jei nesi
liaus jis taip daręs, apskelbti 
visam svietui Lenkų kankini
mą po Maskoliumi. Caras, 
krūptelėjęs, nuraszė tulit pas 
popiežių laiszką, kuriame, 
kaip paprastai, tik savą teisi
no. Popiežius tūjaus norė
jo iszdūti encikliką apie per 
sekiojimą Lenkų po Masko
liumi, bet jį persznekėjo kar- Įlį sidabrinį viduryje tuszczią

kad tyczia, kaip 
ir visados, uždegtas buvo.

Isz tos priežasties, kad ke
lioms dienoms pirmiau buvo 
vagys pasikėsę Papilės baž- 
nyczę apvogti, bet sargo pa
baidyti, isz bažnyczios per 
langą iszbėgti suspėjo, Klū
piu klebonas, savo bažnyczios 
apvogimo bijodamas, labai 
gražią monstranciją, genero- 
lienės Fitingofenės fundavatą, 
į kleboniją buvo nuneszęs ir 
per tat anoji atliko. Szeszių 
Krūpių bažnyczios liktorių 
vagys neėmė, tai po jau relik- 
vijoriaus. Isztyrinėjimą daro 
vietinis asesorius.

— Kražių apygardą kazo
kai apipustijo, vis jie jieszko 
pažeitų žmonių nū anos musz- 
tynės ir tokius aresztavoja, 
kaipo į aną kovą įsimaisziu- 
sius. Kaimai mažnė tuszti, 
nes aplinkinius kaimus iszru- 
bavojo, o žmonės slapstosi po 
miszkus arba toliau pasitrau
kia. Žmonės yra vis plakami, 
ir baudžiami. Maskoliai dary
dami ir dabar neteisybes, ku
rias ir jų zokonai nedaleidžia, 
inteligentų ir dvarų daugiau 
neužkabina, nės bijo, idant 
toliau į Petropilę toji szuny- 
bė nedaeitų. Į maskoliszkus 
laikraszczius, sztai kaipo į 
270 N. „Svet“, melagingai ir 
iszkreiptai paraszė, mislydami, 
kad isz szio kampo nebus ko
respondencijų į užrubežinius 
vokiszkus laikraszczius. Vi
same tame kraszte dabar ne
drįsta nei žodžio apie Kražius 
kalbėti ir turi Maskoliai viltį, 
kad tas pamažu nutils be jokios 
žimės. Prie kitų inteligentų
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net prisilaižo, idant 
o tamsesnius žmones 
skriaudžia, muszdami 
darni ir tylėti liepdami, 
inteligentų nieks nedrįsta į 
Petro pilę apie tą szunybę pra- 
nesztį, n ės praneszant reikėtų 
tikrą pravardę padėti, o vie- 
tintai administracijai dažno* 
jus, galėtų tą žmogų kitokiu 
budu persekioti, kaipo soči- 
jalistą ar kitaip, nės pas mas 
kolių priekabą greit pasidaro 
ir iszrasta tampa. Isz tos 
priežasties nieks isz inteligen
tų nedrįsta aiszkiai stoti, o 
tamsesni ir biednesni žmonės 
vis yra su nahaikomis bau
džiami. Kalbėjau apie tai ir 
su aficieriais, kurie sako, kad 
po bunto nutildymui kąriu- 
mėnė neturi provos rubavoti, 
nės tai yra priesz karalystės 
zolęoną; vienok pas mumis 
viską, ką nor daro, nės nėra 
kapa užtarti. Taigi jus Ame
rikoje, kurie musų vietinės 
pajini jos nebijote, susitarę su 
lerfkais J padarykite
protestą ir į Pettopilę pranesz- 
kite, kad ant vietos aledstvą 
padarytų, žmonių nebaugintų 
ir nežudytų, nės Lietuvos lie
tuviai priesz vietinę adminis
traciją nedrįs dabar nieko blo
go sakyti. Tiktai, ką galite, 
darykite, pasigailėkite savo 
brolių ir seserų kožną dieną 
kankinamų. Padarykite taip, 
idant svietas apie tas szunybes 
žinotų. ?

i- *
Kaune iszeina gubernato

riaus organas „Kovenskija 
Guberifskija Vedomosti“, kur 
isz noro gubernatoriaus aptei- 
sinimo 85 N yra paraszyta 
bok isz lietuvnjkų nieks ne 
pražuvęs, nei ronits buvęs, o 
tiktai keturi palicijantai isz 
maskolių pusės lengvai pa
žeisti tapo. Tūm tarpu ne
tiktai, kad karės laike keli dė
sėtkai žmonių nuskandįtų ir 
užmusztų buvo, bet ir po baž- 
nyczios paėmimui žmonės iki į

.ąiuerties plakami buvo, 
to buvo ir daktaras,

tylėtų,, o /I , 
baisį^pjdar žiurėjo ant pulso 

, bauz$ £al daugiaus bizūnų

szimtą bizūnų žmogui davus, 
ar ans 

paneszti, 
° je'£u gal, tai dar plakė, ir 
taip kelis užmuszė. O ežia 
mat guber. Klinkenbergas ne
kaltas avinėlis rodosi, kuris 
su geru budu žmones nutildęs 
taip, kad nei vienas pažeistas 
nebuvęs (Kov. Gub. Ved. 85 
N.). Gubernatorius vėl netu
rėjo teisybės naktį bažnyczio 
je žmonių užpuldinėti, per tat 
neteisinai 21 (9) Lapk. atva
žiavę,. į bažnyczią veržėsi, ko
dėl (dėl nuteisinimo guberna
toriaus) maskoliszkūse ir ki 
tūse laikraszcziūse yra pra- 
neszta, kad ans 22 (10) Lapk. 
dienoje pribuvo. * ' *

Kauno gubernijoje dėl lie
tuvių yra jau įtaisyta 61 mas- 
koliszkų bibliotekų, isz kurių 
po 16 yra Aukmergės ir Pa
nevėžio paviete. Szaulių ir 
Ažerėnų pav. po 7, Reaianiu 
6, Telszių 5, o Kauno pav. 4 
bibliotekos.

„Novosti“ praneaza, kad 
Ostrobramos bažnyczioje Vil
niuje isz skarbonos pradėjo 
žūti pinįgai ir kad/ klebonui 
pasergėjus, kad tikę pinįgai 
supikiūti yra, liepė varganais- 
trai užlindus už altoriaus da
boti, kas prie tos skarbonos 
eis. Taigi ans pasergėjo, kad 
dievmaldystei pasibaigus, pa
siliko kelios senikės ir penki 
ponaieziai nū 17-18 metų, pa- 
einantiejie isz augszcziausios 
Vilniaus aristokracijos, kurie 
įkiszę per skarbonkos plyszį 
supikiūtą dratą, iszkabinėjo 
isz ten bumaszkas, mislydami, 
kad anų nieks nemato. Pa
matęs tai vargamistra, anūs 
.^stabdė ir pavadinęs policiją 
į miesto ei r k ui ą nuvarė. Mat, 
ką ponaieziai dirba!

' ?

— Dzūkija. Nors vargin
gai, kaip pereitame laike ra- 
sziau, suvalėme gėrybą nū 

vargas ir triu- 
užsimoka; pilnus 

Prie’ lauko, bet tas 
kuris sas szįmet

klūnus jaja užkrovėme ir pa
kuliam!, tikt bėda, kad grudų 
nieks ir nieks neperka, arba 
pusdykiai reikia atidūti žy
dams. Visi da dabar laiko
mės, nėpardūdame, laukiame 
pabaigos derybų apie muitą 
Berlyne', kuf susivažiavo mus 
ciesorystės pasiuntiniai ir Vo
kietijos, kas žin ar sulauksime 
kada pabaigos tų derybų, ar 
pasikels prekė ant musų ja
vų? Klausymas yra didis, o 
ežia ant nelaimės, artinasi
Kalėdos, ukinįkų visos bėdos, 
priesz Naujus Metus ruskas 
visas dūkles (padotkus) reikia 
užmokėti, szeimynai algos at
lyginti, isz kur imsime pinį 
gus tokioje pigumoje! Bal 
bieriszkyje daugiau nemoka, 
už kvieczių kartį, per penkis 
rub^ už rugill kartį nū trijų, 
iki trijų r u b. ir sZeszesdeszi ui
tis kap. ir tai dagi praszyti 
reikia, kad kas pirktų,t andai 
atsivežęs žmogelis Balbierisz-
kin kvieczių puskartuką, tu
rėjo už du rub. palikti. Nors 
visur pigumas, bet visada pi
giausiai gėryba Balbieriszkyje, 
ežia žydai, kurių rankose visa 
prekystė, mus dzukus baisiai 
apsuka, apgauna. Suderėsi 
su žydu pardūdamas javus, 
ant saiko (mieros), jis ima 
sverti, kalba buk neradęs tiek 
ir tiek svarų, kiek reikia tu
rėti kareziui, vėl suderėsi ant 
stvarstyklių, jis ima kareziu 
savo saikti (mierftti), kalba 
buk tavo kartis permažas, 
sziaip ar taip turi nUszmanin- 
gas žmogelis da pilti javų. K a 
darys, žino, kad niekur teisy 
bės neatras, mat‘ ar perkant 
ką nū žydo miestelyje, ar par- 
dūdant prakaitu Uždirbtą gė
rybą, reikia iszminties ir mok
slo, dėlto dabar mus visi ap 
gaudinėja, kad mažai mokslo 
teturime, arba kaip mes dzu- 

smerti Jūzo Petraszkos szalty- 
szius davė žinią vaitui, tas vir- 
szinįkui pavietė ir dasekėjui 

man, mieli tau (sledovateliui), isz pavieto Be
baigiant įlietus pė lavoną palaidoti, ir taip 
pavasario, mat‘ viskas apie kasimą mus szu;

kai, visiszkai (?R ) jo neturi
me, ir dagi nesistengiame jį į 
gyti, tamsumo prisilaikydami.

Dovanokite 
tiecziai, kad 
sugrįsziu prie

kaip jaunos dienos meilesnės 
už senatvę, taip ir pavasaris 
gražesnis už rudenį arba žie
mą.

Pereitame pavasaryje sani- 
komisija (sveikatos 

pavieto važi- 
tarn a
draugystė), isz
nėjo po dvarus ir kaimus, ap
žiūrėdama ar viskas yra tvar
koje, szvaru, dpliūbta, kur 
rado vietas nęszvarias, liepė 
apliūbti, kaimūue liepė szuli- 
nius kąsti, nėgerti vandenio 
isz balų, nė jo semti dėl vai-
gio virimb. Kaimiecziai bijo
damiesi epidenlijos - choleros, 
stvėrėsi už szulinių kasimo. 
Gyventojai kaimo Žagarų 
(vals. Ūdrijos), net du sauli
nius kąsė, tris sįeksnhis iszką- 
sę, gręžė, bet nelaimė nedavė 
nė kąsti, nė gręžti. Radosi 
kas žin kokis gazas, negardus 
ir nesveikas or1 
sanezius apsvaįgi 

> ~ o --
rąjs, kursai ka

lno ir marino.
Vieną kartą siiėjęs Balbierisz-
kyje Žagarų žmonių užklau-
siau, kas ten bayo, kad nega
lėjote szuliniųi iszkąsti, jie 
man taip papasakojo: kaip 
iszkąsėme tris sieksnius, mė
ginome gręžti, tad kurie buvo 
szulinyje, pradėjo jūs nū ko
jų szaltis imti, paskui negalė
jo kvėpūti, trotijo atmintį, ir 
lyg girti puldinėjo, vos spėjo
me jūs isz szulinio isztraukti 
pusgyvius, paskui ^atsineszę 
sziaudų, įmetėme įszulinį ir 
uždegėme, žiūrime, kad lieps
nos kamūlys su dęgaucziais 
sziaudais į du mastu augsz- 
cziau žemės išlėkė, kada isz- 
deginome negerą gazą, da ga
lėjome kąsti, bet kada Jūzas
Petraszka (Tumynas). kasant 
kitą saulinį t-avo sodelyje, vos 
spėjo pusgyvį Havo sūnų isz
traukti, o pats įlipęs į dugną 
smerti rudo, nė ^ nebuvo kam
jį isztraukti, 
giliau ką-<ę

tad paliovėme
A.pie netikėtą
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linių pasibaigė, nės bijomes, 
be pagelbos patys kąsti, kad 
smerties nerastumeme. Ar 
girdi, ne pirmą kartą mes mė 
ginome kąsiti saulinius, vis jie 
mumis nenusidūda, nės patys 
žinome be vandens sunku mu
mis yra, kada ateina žiema, 
reikia vežti isz Perszėkės dėl 
savęs ir dėl gyvulių vandenį, 
arba jūs varu varinėti į Per- 
szekę; anūmet, taipgi ne kurie 
ukinįkai susitarę kąsėme, vis 
ta pati buvo istorija, dagi 
apart to girdėjome po žeme 
tūlą užimą, panėszusį į debe
sių dundėjimą, kaip kada kyla 
debesys ir toli toli ima griausti 
ir tūmkart datirdami kliautis 
pamėtėme giliau kasę. Taip 
man apipasakojo apie kąsimą 
saulinių žmonės Žagarų, ku
rie viską isztyrė. Pagal ma
no nūmonę ežia žingeidus yra 
dalykas; reikėtų kokiam ži- 
nunui geoliogui, isztirti žemę 
kaimo Žagarų, isz kur tas pa 
eina užimąs po žeme ir koks 
tas do vienas gazas, ką žmogų 
apsilpnina, jau gyvastį atima? 
Rasi iszėjus isz po žemės ga- 
zui, sveikas, tekantys vandū 
prasimusztų, tūkart butų gėra- 
dejystė visam kaimui, rasi vėl 
tokios nauges, bei akmeniniai 
angliai po žeme Žgaarų slaps
tosi, tą atradus, visa apygar
da pralobtų, bet žmonės patys 
nepadarys, ne tur mokslo ir 
vieko, ežia reikia jiemis dūti 
pagelbą; valdžia nesiskubina 
su pagelba, draugysezių pas 
mumis nėra, tad turi geradė- 
jinga manta užsislėpusi tunėti 
po priedanga žemės.

Bl. i)gl.

— Senapilė. Priesz pa- 
czias Kalėdas buvo atsiradęs 
szaltis: purvynas suszalo, vi
sur galima buvo sausai vaiksz 
ezioti ir važinėti, pagaliaus ir 
sniego eilutė užsidėjo. Da 24 
grūdžio iszryto visur sausai 
galima buvo skraudyti, tik 
priesz pietus oras suminksztė- 
jo, pradėjo lynoti, o ant vaka
ro ir y)W pabjuro. Kalėdos

pasidarė nesmagios, kad lyja 
ir iki kulnelių reikia braidyti 
po purvyną. Kas žin, ar jau 
nė nesulauksim szįmet žiemos?

Niurkso liūdnas rudū neno
rintys pasidūti žiemai, ir lai
kas teka vienodai, pavargęs 
ant žinių. Tik ežiomis dieno
mis visi dagirdo, kad netoli 
Kalvarijos užmuszė vagį, kokį 
tenai Žigmantą. Tas vagilius 
užklupo, jau sklypelis laiko, 
Senapilėj*, drauge su kitais 
vagimis, ant vieno ukinįko, 
norėdamas vidurij* gatvės 
(ulyczios) atimti nū jo pinį 
gus. Buvo pradėję temti, ir 
vagimis butų pasisekę atimti 
pinįgus, nės ir zemskiai buvo 
papirkti ir iszgirdę szauksmą 

*to ukinįko, pasitraukė į kitas 
gatves, kad nebūtų ant riksmo 
subėgę kaimynai tojo ukinįko. 
Tie atbėgę, gerai sukalė į 
sprandus vagimis, kuriūs vi
sus pažino ir atėmė ukinįką, 
jau su perpjauta peiliu taja 
ranka, kuria laikė kiszenių su 
pinįgais. Apskųstus į sūdą 
vagis paszaukė pas savę tyri 
nėtojas (sliedovatelius) ir isz- 
rasdamas visus kaltais — su 
aresztavojo, iszskyrus Zigman
tą, kursai spėjo pabėgti. Ne
užilgo po pabėgimui, Zigman
tas ' pavogė Kalvarijoj* per 
metturgį arklius su vežimu ir 
tapo suimtas jau attokiai pa 
važevus nū Kalvarijos. Pa- 
gavusiejie jį žmonės (jau 
temstant) pradėjo jį „cziupi- 
nėti“, pakol nabagas amžinai 
neužmigo. Muszikai pasako
ja, buk kada jie nesmarkiai 
muszė pagautąjį vagį, priėjo 
prie jų paleistas isz kariume- 
nės kareivis ir pradėjo jūs ko 
lioti, kad nemoką muazti va
gio. Paėmė patsai baslą (kū- 
lą) ir rodydamas, kaip reikia 
vagį muszti, taip tvokstelėjo 
jam per galvą, kad ta tūjaus 
pusiau persiskyrė. Ką pada
ręs, kareivis toliaus nukelevęs. 
Taip pasakoja sugavusiejie 
vagį, bet rodos kad tAi yra 
iszmislas: greieziaus jie patys 
iki smert* užmuszė, tik paslęui

visą bėdą suvertė ant prama 
nyto kareivio.

Taip gi placziai vieni ki 
tiems pasakoja apie sugavimą 
kontrabandos netoli Senapilės. 
Tapo suimta 60 pūdų puikios 
arbatos, kuri verta buvo kelis 
tukstanezius rublių. Arbata 
buvo žydų, kurie užklupti 
zemskio pametę porą vežimų 
arbatos ir szeszis arklius, pa
tys pabėgo.

Kas tik kur-tai vis žydai! 
Kur jauezia kokį pelną, žydas 
gatavas per adatos skylutę vi
sas iszlysti. Netik jieszkant 
pelno, bet ir sunkiame padė
jime esant, žydas turi iszsieiti, 
pasigelbėdamas pinįgais, lie- 
žiuviu, savu begėdiszkumu ir 
visu kūm, nors ir nedoriausių, 
jeib tik tas gali gelbėti. Isz- 
vaikyti, kaip andai rasziau, 
isz Tarpuczių ir Deguczių su 
tokiu riksmu* žydai vėl susi
kraustė į savo grinezias ir pa- 
kajingai, kaip nė kam ko, jo
se žiemavoja. Tarpuczių žy
dai bandė prisimeilyti savo 
cairaynams, Tarpuczių ūkinį- 
kame — lietuviams, kad jie 
pasiraszytų, jog priima į savo 
tarpą žydus ir daleidžia jiems 
Tarpucziūse gyventi. Jei tai 
)utų žydams pasisekę, tada 
nieks jų nebūtų baniutijęs isz 
;en. Tik to kaimo ukinįkai 
netoki jau kvaili, kad glausti 

savo tarpą gaują alkanų vil
tų — žydų. Pasiraszė visi, 
tad žydų nekeneziasavo tarpe.

Isz tų paežių Tarpuczių ta- 
X) iszgįtas ir kalvis — žydas. 
Pasinaudodamas isz to, viens 
talvis-lietuvis ketino atrasti 
Tarpucziūs sav kąsnį dūnos, 
)asistatydamas kalvę ir savo 
oeną grinezią. Atsivežė jau 

ir keletą rąstgalių toms trio 
)oms į Tarp.uczius, po nak- 

ežiai rado pas atvežtūsius rąst
galius atrištą akmenį ir sude- 
gįtą ant jo saują sziaudų, isz 
ko suprato, jog jį žydai per 
sergsti: ,,atsitrauk, nės užmu- 
szim arba sudegįsim!.Nisz- 
manėlis žmogelis pabūgo ir 
nusivežė atgal atvežtus sien- 

medžius. Į Tarpuczius sugrį
žo senasis kalvis-žydas ir vėl 
sav, kaip niekadėjas, kalviau- 
ja- f

Atkreipė ant žydų, arba ge- 
riaus sakant ant jų sukty
bių, savo akį maskolių 
valdžia ir turbut neužilgo įves 
madą, kad žydai sude turės 
prisiegti prie rabino ir užlai
kant visas tam reikalingas ap
eigas. Dabartinę savo prislė
gę sudūse žydai laiko už ne
tikrą ir dėlto žydas gatavas 
ant visko prisiegti kūnetei- 
singiausiai. Visur mus Die
vas baudžia tais žydais!

Turgus nė truputį nepakilo. 
Ukinįkai da vis laukia, kad 
diena už dienos pasibais dery
bos apie rubežinius muitus ir 
javai eis j Prusus. Tūm tar
pu tos jų Uikestis vargiai isz- 
sipildys: laikraszcziai prane- 
sza, kad derybos pasibaigs 
„pirmūse mėnesiūse“ 1894 
metų. Pakol saulutė užtekės, 
rasa akis iszės!

<Z. Vėžys.

— Kražiūse Maskolių szu- 
nybes. Kaip jau sakyta, dau
gybę musų žmonių ronitų 
maskoliai į nelaisvę suėmė, o 
dabar jų nū tų ronų negydo. 
Sztai Szauliūse kalinyje rony- 
;i lietuvnįkai smarkiausius 
sopulius kenezia be jokio ap
žiūrėjimo.

22 Lapkriczio kazokai po 
Kražių bažnyczios atako, ap
stoję bažnyczią su szventoriu 
sulyg upei Kražentai, ronytus 
ir užmusztus lietuvius prie ar
klių ūdegos pririszę, vilko 
anūs dėl suskandinimo į van
denį.

Po Kražių katostropos gi
minės nelaimingųjų pradėjo 
isz toliau, isz kitų parapijų 
atvažiavę, anų pajieszkoti. 
Važinėja po visos gubernijos 
pavietavus tumius, anų jiesz-* 
kodami. Jeigu anūs randa, 
tai valdžios praszo, idant anūs 
atidūtų. Valdžia reikalauna 
parankos, o vėl turi dūūpa- 
licija nevalnįkui kokį szimtą

M*'«« r*
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ėet prisilaižo, idant tylėtų, o 
o tamsesnius žmones baisiai 
skriaudžia, muszdami, bauz- 
darni ir tylėti liepdami. Isz 
inteligentų nieks nedrįsta į 
Petropilę apie tą szunybę pra- 
nesztį, nės praneszant reikėtų 
tikrą pravardę padėti, o vie
tiniai administracijai d a žino
jus, galėtų tą žmogų kitokiu 
budu persekioti, kaipo soči- 
jalistą ar kitaip, n0s pas mas 
kolių priekabą greit pasidaro 
ir iszrasta tampa. Isz tos 
priežasties nieks isz inteligen
tų nedrįsta aiszkiai stoti, o 
tamsesni ir biedneėni žmonės 
vis yra su nahaikomis bau
džiami. Kalbėjau apie tai ir 
su aficieriais, kurie sako, kad 
po bunto nutildyihui kariu- 
mėnė neturi provos rubavoti, 
nės tai yra priesz karalystės 
zolęoną; vienok pas mumis 
viską, ką nor daro, nės nėra 
kapa užtarti. Taigi jus Ame
rikoje, kurie musų vietinės 
palicijos nebijote, susitarę su 
leūkais padarykite
protestą ir į Petropilę pranesz- 
kite, kad ant vietok sledstvą 
padarytų, žmonių nebaugintų 
ir nežudytų, nės Lietuvos lie
tuviai priesz vietinę adminis
traciją nedrįs dabar nieko blo
go sakyti. Tiktai, ką galite, 
darykite, pasigailėkite savo 
brolių ir seserų k<į>žną dieną 
kankinamų. Padarykite taip, 
idant svietas apie tas szunybes 
žinotų. X

Kaune iszeina gubernato
riaus organas ,,Kovenskija 
Gubertfskija Vedomosti“, kur 
isz noro gubernatoriaus aptei- 
sinimo 85 N yrą paraszyta 
buk isz lietuvnjkų nieks ne 
pražuvęs, nei ronits buvęs, o 
tikt<ti keturi palieijantai isz 
maskolių pusės lengvai pa
žeisti tapo. Tūm tarpu ne
tiktai, kad karės laike keli de- 
sėtkai žmonių nuskaudįtų ir 
užmusztų buvo, bet ir po baž- 
nyczios paėmimui 
.^merties plakami buvo.
to buvo ir daktaras, kuris sas szįmet užsimoka; pilnus

szimtą bizūnų žmogui davus, 
dar žiurėjo ant pulso ar ans 
gal daugiaus bizūnų paneszti, 
° jeigu gal, tai dar plakė, ir 
taip kelis užmuszė. O ežia 
mat guber. Klinkenbergas ne
kaltas avinėlis rodosi, kuris 
su geru budu žmones nutildęs 
taip, kad nei vienas pažeistas 
nebuvęs (Kov. Gub. Ved. 85 
N.).' Gubernatorius vėl netu
rėjo teisybės naktį bažnyczio- 
je žmonių užpuldinėti, per tat 
neteisinai 21 (9) Lapk. atva
žiavę, į bažnyczią veržėsi, ko
dėl (dėl nuteisinimo guberna
toriaus) maskoliszkūse ir ki 
tūse laikraszcziūse yra pra- 
neszta, kad ans 22 (10) Lapk.

klūnus jaja užkrovėme ir pa
kuliam!, tikt bėda, kad grudų 
nieks ir nieks neperka, arba 
pusdykiai reikia atidūti žy
dams. Visi da dabar laiko
mės, nepardūdame, ’ laukiame 
pabaigos derybų api0 muitą 
Berlyne, kur susivažiavo mus 
ciesorystės pasiuntiniai ir Vo
kietijos, kas žin ar sulauksime 
kada pabaigos tų derybų, ar 
pasikels prekė ant musų ja
vų? Klausymas yra didis, o 
ežia ant nelaimės, artinasi 
Kalėdos, ukinįkų visos bėdos, 
piiesz Naujus Metus ruskas 
visas dūkles (padotkųs) reikia 
užmokėti, szeimynai algos at
lyginti, isz kur imsime pinį 
gus tokioje pigumoje! Bal 
bieriszkyje daugiau nemoka,

ir

žmonės iki i

Kauno gubernijoje dėl lie
tuvių yra jau įtaisyta 61 mas- 
koliszkų bibliotekų, isz kurių 
po 16 yra Aukmergės ir Pa
nevėžio payiete. Szaulių ir 
Ažerėnų pav. po 7, Resianiu 
6, Telszįų 5, o Kauno pav. 4 
bibliotekos. x *

„Novosti“ pranesza, kad 
Ostrobramos bažnyczio j e Vil
niuje isz skarbonos pradėjo 
žūti pinįgai ir kad klebonui 
pasergėjus, kad likę pinįgai 
supikiūti yra, liepė vargamis- 
trai užlindus už altoriaus da
boti, kas prie tos skarbonos 
eis. Taigi ans pasergėjo, kad 
dievmaldystei pasibaigus, pa
siliko kelios senikės ir penki 
ponaicziai nū 17-18 metų, pa- 
einantiejie isz augszcziausios 
Vilniaus aristokracijos, kurie 
įkiszę per skarbonkos plyszį 
supikiūtą dratą, iszkabinėjo 
isz ten bumaszkas, mislydami, 
kad anų nieks nemato. Pa
matęs tai vargamistra, * anūs 
^stabdė ir pavadinęs paliciją 
į miesto ei r k ui ą nuvarė. Mat, 
ką ponaicziai dirba!

rub., už rugių kartį nū trijų, 
iki trijtpuųb. ir szeszesdesziui
tis kap. ir tai dagi praszyti 
reikia, kad kas pirktiį, andai 
atsivežęs žmogelis Balbierisz- 
kin kvieczių puskartuką, tu
rėjo už du rub. palikti. Nors 
visur pigumas, bet visada pi
giausiai gėryba Balbiėriszkyje, 
ežia žydai, kurių rankose visa 
prekystė, mus dzūkus baisiai 
apsuka, apgauna. Suderėsi 
su žydu pardūdamąs javus, 
ant saiko (mieros), jis ima 
sverti, kalba buk neradęs tiek 
ir tiek svarų, kiek reikia tu
rėti kareziui, vėl. suderėsi ant 
stvarstykliu, jis ima kareziu 
savo saikti (mierūti), kalba 
buk tavo (kartis
sziaip ar taip turi n‘iszmanin- 
gas žmogelis dapilti javų. Ka 
darys, žino, kad niekur teisy 
bės neatras, mat‘ ar perkant 
ką nū žydo miestelyje, ar par-, 
dūdant prakaitu uždirbtą gė- 
rybą, reikia iszminties ir mok
slo, dėlto dabar mus
gaudinėja, kad mažni mokslo 
teturime, arba kaip mes dzū
kai, visiszkai (?R) jo neturi
me, ir dagi nesistengiame jį į 
gyti, tamsumo prisilaikydami, szinįkui pavieto ir dasekėjui

Dovanokite man, mieli tau- (sledovateliui), isz pavieto lie- 
tiecziai, kad baigiant metus pė lavoną palaidoti, ir taip 
sugrįsziu prie pavasario, mat‘ viekas apie kasimą mus szu^

ermažas

kaip jaunos dienota meilesnės 
už senatvę, taip fir pavasaris 
gražesnis už r
mą.

Pereitame pavasaryje sani- 
tarna komisija (sveikatos 
draugystė), isz ptavieto važi
nėjo po dvarus ir kaimus, ap
žiūrėdama ar viskas yra tvar
koje, szvaru, apliūbta, kur 
rado vietas neszvaHas, liepė 
apliūbti, kaimūse liepė sauli
nius kąsti, negerti vandenio 
isz balų, nė jo semti dėl val
gio virimo. Kaimięcziai bijo
damiesi epidemijos - choleros, 
stvėrėsi už saulinių 
Gyventojai kaimo 
(vals. Ūdrijos), net du sauli
nius kąsė, tris sieksnius iszką- 
sę, gręžė, bet nelaimė nedavė 
nė kąsti, nė gręžti. Radosi 
kas žin kokis gazas, negardus 
ir nesveikas oras, kursai ka- 
sanezius apsvaigino ir marino. 
Vieną kartą suėjęs Balbierisz- 
kyje Žagarų žmonių užklau
siau, kas ten buvo, kad nega
lėjote saulinių' iszkąsti, jie 
man taip papasakojo: kaip 
iszkąsėme tris siekinius, mė
ginome gręžti, tad kurie buvo 
szulinyje, pradėjo jūs nū ko
jų szaltis imti, paskui negalė
jo kvėpūti, trotijo ątmintį, ir 
lyg girti puldinėjo, vos spėjo
me jūs isz szulinio isztraukti 
pusgyvius, paskui atsinesžę 
sziaudų, įmetėme įszulinį ir 
uždegėme, žiūrime, kad lieps
nos kamūlys su d^ganeziais 
sziaudais į du mastu augsz- 
cziau žemės iszlėkė, kada išž
aginome negerą gazą, da ga
lėjome kąsti, bet kada Jūzas 
Petraszka (Tumynas), kasant 
kitąszulinį e-avo sodelyje, vos 
spėjo pusgyvį savo sūnų isz-

n į arba žie-

kasimo. 
Žagarų

visi a p

* — Dzūkija. Nors vargin
gai, kaip pereitame laike ra- 
sziau, suvalėme gėrybą nū 

Prie' lauko, bet tas vardas ir triu-

smerti rado, nės nebuvo kam 
jį isztraukti, tfad paliovėme 
giliau ką-^ę Apie netikėtą 
smerti Jūzo Pevraszkos szalty- 
szius davė žinią vaitui, tas vir*
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linių pasibaigė, nės bijomes, 
be pagelbos patys kąsti, kad 
smerties, nerastttmeme. Ar 
girdi, ne pirmą kartą mes mė 
ginome kąsiti szulinius, vis jie 
mumis nenusidūda, nės patys 
žinome be vandens sunku mu
mis yra, kada ateina žiema, 
reikia vežti isz Perszėkės dėl 
savęs ir dėl gyvulių vandenį, 
arba jūs varu varinėti į Per- 
szekę; anūmet, taipgi nekurie 
ukinįkai susitarę kąsėme, vis 
ta pati buvo istorija, dagi 
apart to girdėjome po žeme 
tūlą užimą, panėszusį į debe
sių dundėjimą, kaip kada kyla 
debesys/ir toli toli ima griausti 
ir tūmkart datirdami kliautis 
pamėtėme giliau kasę. Taip 
man apipasakojo apie kąaimą 
szulinių žmonės Žagarų, ku
rie viską isztyrė. Pagal ma
no nūnlonę ežia žingeidus yra 
dalykas; reikėtų kokiam ži- 
nunui geoliogui, isztirti žemę 
kaimo Žagarų, isz kur tas pa 
eina užimąs po žeme ir koks 
tas do vienas gazas, ką žmogų 
apsilpnina, jau gyvastį atima? 
Rasi iszėjus isz po žemės ga- 
zui, sveikas, tekantys vandū 
prasimusztų, tūkart butų gėra 
dejystė visam kaimui, rasi vėl 
tokios nauges, bei akmeniniai 
angliai po žeme Žgaarų slaps
tosi, tą atradus, visa apygar
da pralobtų, bet žmonės patys 
nepadarys, ne tur mokslo ir 
vieko, ežia reikia jiemis dūti 
pagelbą; valdžia nesiskubina 
su pagelba, draugysezių pas 
mumis nėra, tad turi geradė- 
jinga manta užsislėpusi tunėti 
po priedanga žemės.

— Senapilė. Priesz pa- 
ežias Kalėdas buvo* atsiradęs 
szaltis: purvynas suszalo, vi
sur galima buvo sausai vaiksz- 
czioti ir važinėti, pagaliaus ir 
sniego eilutė užsidėjo. Da 24 
grūdžio iszryto visur sausai 
galima buvo skraudyti, tik 
priesz pietus oras suminksztė- 
jo, pradėjo lynoti, o ant vaka
ro ir yįgąi pabjuro, Kalėdos 

pasidarė nesmagios, kad lyja 
ir iki kulnelių reikia braidyti 
po purvyną. Kas žin, ar jau 
nė nesulauksim szįmet žiemos ?!

Niurkso liūdnas rudū neno
rintys pasidūti žiemai, ir lai
kas teka vienodai, pavargęs 
ant žinių. Tik ežiomis dieno 
mis visi dagirdo, kad netoli 
Kalvarijos užmuszė vagį, kokį 
tenai Zigmantą. Tas vagilius 
užklupo, jau sklypelis laiko, 
Senapilėj4, drauge su kitais 
vagimis, ant vieno ukinįko, 
norėdamas vidurij4 gatvės 
(ulyczios) atimti nū jo pinį 
gus. -Buvo pradėję temti, ir 
vagimis butų pasisekę atimti 
pinįgus, nės ir zemskiai buvo 
papirkti ir iszgirdę szauksmą 
to ukinįko, pasitraukė į kitas 
gatves, kad nebūtų ant riksmo 
subėgę kaimynai tojo ukinįko. 
Tie atbėgę, gerai sukalė į 
sprandus vagimis, kuriūs vi
sus pažino ir atėmė ukinįką, 
jau su perpjauta peiliu taja 
ranka, kuria laikė kiszenių su 
pinįgais. Apskųstus į sūdą 
vagis paszaukė pas savę tyri 
nėtojas (sliedovatelius) ir isz- 
rasdamas visus kaltais — su 
aresztavojo, iszskyrus Zigman
tą, kursai spėjo pabėgti. Ne- 
užilgo^po pabėgimui, Zigman
tas ' pavogė Kalvarijoj4 per 
metturgį arklius su vežimu ir 
tapo suimtas jau attokiai pa 
važevus nū Kalvarijos. Pa- 
gavusieji© jį žmonės (jau 
temstant) pradėjo jį „cziupi- 
nėti“, pakol nabagas amžinai 
neužmigo. Muszikai pasako
ja, buk kada jie nesmarkiai 
muszė pagautąjį vagį, priėjo 
prie jų paleistas isz k ari u me
nės kareivis ir pradėjo jūs ko 
lioti, kad nemoką muszti va
gio. Paėmė patsai baslą (kil
ią) ir rodydamas, kaip reikia 
vagį muszti, taip tvokstelėjo 
jam per galvą, kad ta tūjaus 
pusiau persiskyrė. Ką pada
ręs, kareivis toliaus nukelevęs. 
Taip pasakoja sugavusiejie 
vagį, bet rodos kad tai yra 
iszmislas: greieziaus jie patys 
iki smert4 užmuszė, tik paslęui 

visą bėdą suvertė ant prama
nyto kareivio.

Taip gi placziai vieni ki
tiems pasakoja apie sugavimą 
kontrabandos netoli Senapilės. 
Tapo suimta 60 pūdų puikios 
arbatos, kuri verta buvo kelis 
tukstanezius rublių. Arbata 
buvo žydų, kurie užklupti 
zemskio pametę porą vežimų 
arbatos ir szeszis arklius, pa
tys pabėgo.

Kas tik kur-tai vis žydai! 
Kur jauezia kokį pelną, žydas 
gatavas per adatos skylutę vi
sas iszlysti. . Netik jieszkant 
pelno, bet ir sunkiame padė
jime esant, žydas turi iszsieiti, 
pasigelbėdamas pinįgais, lie- 
žiuviu, savu begėdiszkumu ir 
visu kūm, nors ir nedoriausių, 
j ei b tik tas gali gelbėti. Isz- 

andai rasziau, 
ir Deguczių su 
žydai vėl susi- 
grinezias ir pa- 

isz Tarpu ežių 
tokiu riksmu4 
kraustė į savo 
kajingai, kaip nė kam ko, jo
se žiemavoja. Tarpuczių žy
dai bandė prisimeilyti savo 
kaimynams, Tarpuczių ūkinį- 
karna — lietuviams, kad jie 
pasiraszytų, jog priima į savo 
tarpą žydus ir daleidžia jiems 
Tarpucziūse gyventi. Jei tai 
butų žydams pasisekę, tada 
nieks jų nebūtų baniutijęs isz 
ten. Tik to kaimo ukinįkai 
netoki jau kvaili, kad glausti 

savo tarpą gaują alkanų vil
kų — žydų. Pasiraszė visi, 
kad žydų nekeneziasavo tarpe.

Isz tų paežių Tarpuczių ta- 
)o iszgįtas ir kalvis — žydas. 
Pasinaudodamas isz to, viens 
calvis-lietuvis ketino atrasti 
Tarpucziūs sav kąsnį dūnos, 
įasistatydamas kalvę ir savo 
oeną grinezią.

ir keletą rąstgalių 
boms į Tarp.uczius, po nak- 
ežiai rado pas atvežtūsius rast 
galius atrištą akmenį ir audė- 
gįtą ant jo saują sziaudų, isz 
ko suprato, jog jį žydai per 
sergsti: „atsitrauk, nės užmu- 
szim arba sudegįsim!.Nisz- 
manėlis žmogelis pabūgo ir 
nusivežė atgal atvežtus aien-

Atsivežė jau 
toms trio-

medžius. Į Tarpuczius sugrį
žo senasis kalvis-žydas ir vėl 
sav, kaip niekadėjas, kalviau- 
ja.

Atkreipė aut žydų, arba ge
naus sakant ant jų sukty
bių, savo akį maskolių 
valdžia ir turbut neužilgo įves 
madą, kad žydai sude turės 
prisiegti prie rabino ir užlai
kant visas tam reikalingas ap
eigas. Dabartinę savo prislė
gę sudūse žydai laiko už ne
tikrą ir dėlto žydas gatavas 
ant visko prisiegti kūnetei
singiausiai. Visur mus Die
vas baudžia tais žydais!

Turgus nė truputį nepakilo. 
Ukinįkai da vis laukia, kad 
diena už dienos pasibais dery
bos apie rubežinius muitus ir 
javai eis į Prusus. Tūin tar
pu tos jų lūkestis vargiai isz- 
si pildys: laikraszcziai prane- 
sza, kad derybos pasibaigs 
„pirmūse mėnesidse“ 1894 
metų. Pakol saulutė užtekės, 
rasa akis iezės!

t/. Vėžys.

— Kražiūse Maskolių szu- 
nybes. Kaip jau sakyta, dau
gybę musų žmonių ronitų 
maskoliai į nelaisvę suėmė, o 
dabar jų nū tų ronų negydo. 
Sztai Szauliūse kalinyje rony- 
ti lietuvnįkai smarkiausius 

žiūrėjimo.
22 Lapkriczio kazokai po 

Kražių bažnyczios atako, ap
stoję bažnyczią su szventoriu 
sulyg upei Kražentai, ronytus 
ir užmusztus lietuvius prie ar
klių ūdegos pririszę, vilko 
anūs dėl suskandinim<\ į van
denį.

Po Kražių katostropos gi
minės nelaimingųjų pradėjo 
isz toliau, isz kitų parapijų 
atvažiavę, anų pajieszkoti. 
Važinėja po visos gubernijos 
pavietavus tumius, anų jiesz- 
kodami. Jeigu anūs randa, 
tai valdžios praszo, idant anūs 
atidūtų. Valdžia reikalauna 
parankos, o vėl turi dilti pa- 
licija nevalnįkui kokį szimtą



Vienybe

gi ten

<tų. Giminės norėdami, idant 
anų nemusztų, nežino ką da 
fyti ar imti jūs ar įieimti. 
Jeigu ten nerado, tai klausi
nėja gal kur pasislėpė, O jeigu 
nerado, tai laiko arba,už už- 
musztą arba už 
Kražantos upėje.
bu tinklais žvejoja, jų kūnų 
dieszkodami, nėš į baiinyczią 
užpeczėtįtą . įeiti nebegali. 
Taigi su tinklais daugel nūgų 
kūnų su suskaldytomis galvo
mis atrado, nės kazokai pirm 
pažeistų ir užmusztų ųuskan- 
dinimo nū anų drabužius nu
ėmė ir viską atėmė. Bet ir 
tūs giminaiczius suaresztavojo 
už tai, kam jie nabasznįkų 
įjieszkojo, nės pagal guberna
toriaus apskelbimą, nėra nei 
vieno užmuszto, nei’ paskan 
dinto (?)

Aus gubernatorius prispir- 
tinai džiakonui Jastrembskiui, 
kuris ten buvo priverstas būti, 
liepė pasiraszyti ant protoko
lo, kad viskas gerai, ir nei 
vieno užmuszto, nei ronyto isz 
Žmonių lietuvių pusės- nėra. 
Kunjgas Jastrembskis turėjo 
^nt to pasiraszyti, nės kitaip 
gal butų su nahaika plaktas. 
, Paskui iszkratė Kražiūse
kunįgą vietinį kleboną Renac- 
kį, pas kurį rado, kaip sako, 
40,000 rublių pinįgais, ir pa
rėkavę anūs už įnagį Kražių 
revoliucijos (?), atėmė. At
rado ten ir gromatas nū isz- 
siunstų Kražių miniszkų, ku
rios skundės ant to, kad Re- 
siainių spraunįkas Vichmanas 
paėmė 200 rublių, o asesorius 
100 rub. ant to, kad anie pri
žadėjo Kražių bažnyczią užtū
rėti. Prie revizijos Kražiūse 
tos gromatos pradėjo balsu 
skaityti ir ant maskoliszko isz 
lenkiszko iszguldinėti. Bet 
žinomas daigtas, kad varna 
varnai akies neiszles, o per tat 
gubernatorius, kaip tiktai tą 

x iszgirdo, tūjaus liepė nustoti 
skaityti, idant pp. spraunįką 
ir asesorių neužgėdinti.

Ąresztavojimo laike sveikus 

žmones po penkis į krūvą ri- 
szo ir vežė, o pažeistus (roni- 
tus) po penkis lyg rugių pė
dus į mondulį suriszę vaito- 
janczius, verkenczius nil 
skausmo, lyg malkas suvertė 
ant vežimo ir į kalinius nu
grūdo.

Kazokai sugėdįno 600 mo
terių ir mergelių, o tų tarpe 
ir tokias, kurios tiktai 10 me
tų turėjo. Dabar isz musų 
pusės yra toki, kurie tūs fak
tus patyloms su pravardėmis 
ir vietomis užraszo.

Norėjo ’ maskoliai Kražių 
bažnyczios varpus sukulti, bet 
prie jų prieiti negalėdami, 
szaudė į jūs isz muszkietų! 
Varpų nesukulė, bet jie la
bai dyvinus balsus iszdavi- 
nėjo.

Paskui kazokus atėjo jų 
turgonai dėl ronytų, kur jie 
sukrovė viską, ką prirubavo- 
jo: paskerstas kiaules, pap
jautus gyvulius, drabužius, 
daigtus nū ronytų ir užmusz
tų, ir t. t. Du žandarų afi- 
cieriu, negalėdami ant tų gu
bernatoriaus ir maskolių szu 
nybių žiūrėti, naktį pėsti isz 
Kražių iszbėgo.

Apie vartojimą Kražiūse 
kariumenės daneszta buvo per 
maldavimus carui į Petropilį. 
Caras j(er pusę adynos lakstė 
supykus po Zimni dvoreo\ pi
ko, bet nežinia dėl ko: a? to
dėl, kad gubernatorius jo pa
liepimus peržengė, ar kad ne- 
nusidūs lietuvių į prąvoslavi- 
ją paversti, o gal ans bijo 
Prūsų, nės tai arti rubežiaus 
atsitiko. Gana, kad tie, kur 
tą matė, sako, kad tai ant jo 
didelę įspaudą padarė,

Gubernatorius isz Kražių 
ant kelmės namo grįždamas, 
o bijodamas, idant jį ant ke
lio neužmųsztų, liepė pirmiau 
palicijai esanczius pakelyje 
miszkus iszkratyti, ar nėra ko. 
Bet nieko nerado. Matai: ant 
vagio kepurė deg.

Dabar, kaip sako, nori mas
koliai per .80 verstų apįinkui 
Kražius, uždėti aut yisų kata

likų kontribuciją.
Maskoliai dabar užgulė ant 

Suvalkų arba žydiszkos Kal
varijos. Ten yra įtaisytos 
Kalvarijos kdplyczios su sta
cijomis, taigi dabar Maskoliai 
nori atimti svarbiausę ir ste 
buklingiausią isz anų koply- 
czių. Kaip sako, kad lietu
viai ten dėl apsiginimo varto
ja: 2 anuotas ir kitus ginklus, 
o ir minas atgabentas isz Pru 
sų. Ne žinia, kodėl taip Mas
koliai aut mus užgulė, ar dėl 
to, kad nū Vokieczių pusės 
paojus yra, gal nori padaryti, 
kad Vokiecziai pirmi į musų, 
krasztą įžengtų?

Į musų pusę slapta ginklus 
Vokiecziai pristato. Lietu
vių tarpe yra ežia daugel ka
reivių, ant kurių lietuviai pa
sitik, kad ginklais mokės val
dyti. Lietuviai kolabjausiai 
sujudo už bažnyczios ir jų pa
ežių persekiojimą. Pagal ma
no rokundą, lietuviai musų 
daugel dar kraujo pralies, o 
Maskoliai gali Lietuvą isz- 
pustyti, žmones iszpjauti, o 
kas,ar svetimoms tautoms rupi 
musų brolių nelaimė? į Jei- 
bent svetimiejie dėl savo rei
kalo su Maskoliais kariautų. 
Vis Lietuviai nū Maskolių su- 
arzinti tur viltį, kad Prusai 
ežia tą krasztą, dėl naudos sa
vo politikos, lyg Maskoliai 
Bulgariją, iszliūsūs. Dieve 
Lietuvą gelbėk! Darykite ką 
galite ir iszmanote! /

— Isz Alsėdžių (Kauno
valdyb., Telszių apskriczio).z

Isz visų Lietuvos szalių, 
kampų ir užkampių yrą gau
namos žinės ir garsinamos 
įvairiūse liet, laikraszcziūse 
apie judoszius — iszdavįykus, 
kurie, jau ir taip nuvargintoje 
musų tėvynėje per Russus — 
barbarus, didina vargus ir so
pulius musų broliams, skuns- 
darni jūs valdžiai, jog laiko 
prie savęs arba platina lietu- 
viszkus rasztus; bet neteko 
man skaityti tokias žinias apie 
Alsėcjiezkius, man rodės, kad

jie amžinai užmigo lietuvystės 
darbūso — nės kur nėra isz* «•
davikų, tenai tankiausiai dar 
tebemiega tautiszkai musų, 
broliai lietuviai, o jog su Al- 
sėdiszkiais taip nėra, tai paro
do szis apverktinas atsitikimas, 
kurį man suteikė p. J. 
Szitai ką jis man raszo 
laiszke: „

Szv.
savo 

Aczių Tamsthi že
mai už linkėjimą man prisidė
ti prie atgaivinimo lietuvisz- 
kos kalbos, nės ir labai norė- 
cziau nors vieną vinelį prikal
ti prie to didelio budinko lie
tu viszko8 tautos, bet nelaimė 
musų, nės mes Al.,... taip 
esame persekiojami sziūnii lai
ku, jog norint apraszyti su 
iszgaliais ir aplinkybėmis at
sitikimus, taip reiktų deszimtį 
arkuszų popieros priraszyti isz 
priežasties K.. Dar. ir isz pa
ėmimo keturių gabalų knįgų, 
kuriūse, sako, buk buvę apie 
keletą szimtų knįgų „Gyveni
mų Szvėnt.“ ir „Peklos knįgų 
ir Rymo mokslo“, kurias pa
ėmė urėdninkas pas Antana 
Gricių miestelyje, o nežinia 
keno jos buvo; taipogi paėmė 
Telsziūse, įdūtas apdirbti Vai- 
nauskio knįgas apie keletą 
deszimtų Gyvenimų Szventu- 
jų; Vainauskis jau atsėdėjo 
Telsziūse 16 dienu 'siezoje, o 
Griciaus dar nepasibaigė isz- \ 
tyrinėjimai ir negali žinoti 
kaip iszeis; Gricziui, sako, bu
vęs, iszdavėju Šova krauleidis, 
o Vainauskiui S*) isz Irkinių
klieriko tėvas. Taipogi pa
ėmė isz pacztos parvesztą gro- 
matą į valszczių to paties Vai- 
nauskio ir rado tenai r daug 
paslapczių* apie lietuviszkas 
knįgas, kurią gromatą pada
vė uczitęlius asessoriui; į jį ra
dos, raszyta K. Dar...., isz tos 
priežasties asesorius su urėd- 
ui n kais ir burei s deszimtinį- 
kų apstoję namus felezėriaus 
Venckaus ir per naktį sergėjo, 
ale nieko nesulaukę, pąskiaus 
atvažiavęs iszkratė Venckų,

*) Apie Kenstaiozius savo laikę 
bus įpatingas apraszymas. 

■
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Florijoną Stabe]į, Pranciszkų 
Miką Ulių sodžyje, Vainauskį 
Gividų sodžyje ir iszrinko nū 
visų kokia, tiktai rado lietu- 
yiszkas maldų knįgas ir isž- 
siuntė asesorius prie Guberna
toriaus. Florijonas Stabdis 

^narsiai rokavos su asesorių 
sakydamas: „dėlko seniai ne
kratai, nės asz per du mėnesiu 
žinodamas, negalėjau iszvažio
ti, turėjau būti name ir laukti 
tavęs, nės asz žinojau tą visą 
dalyką, dėlto kad, kurs Tams 
tai daneszė, tas ir man, tai 
yra, uczitelius, asz turėjau ke
letą svarų prūsinio parako, 
iszkracziau jį į kiaulių tvartą, 
tai iszgirdęs uczitelius kone 
patraka; jis labai karsztas 
pravoslavijos misionierius. 
Ona*Koveckate mokė vaikus 
poterių ir rūszė jūs prie spa- 
viednės, nekoki Eva Kvė 
cziuskaitė daneszė asesoriui, o 
kad tas neklausė, tad pasred\ 
ninkui (nės gyvena tūmetu 
p. Stabelio namūse), o paskui 
ir ucziteliui,. kurie prispaudė 
ir prispyrė asesorių, kad su
statytų protekolą ir abidviem 
Koweckoms po 16 dienų atsi 
ėdkos prieudijo, kuridvi ir 
atsėdėjo bėjokios kaltybės, 
taippat ir tėvams, kurių vai
kai pasitiko tumi laiku“. 
Tiesą pasakius, isz szalies žiū
rint, rodos, jog Alsėdiszkiai 
taip baisiai ir daug—dau- 
giaus yra persekiojamu nū 
iszdavikų, sulyginus su kitų 
kampų lietuviais, bet pažvel 
gus jarcziaus į jų praeitį szir- 
dis krauju apsilieja, nės jei 
minsime 1886 mdus apie 
Kenstaiczių Bažnyczios isznai- 
kinimą,tai kiekvienas Alsėdisz- 
kis apiverks, jau apgailistau- 
damas savo brangios szventi 
nyczios (buvo tai Kęst. Al. 
parapijos duktė), jau minda- 
mos sav, jog jei ne jis, tai jo 
giminaitis buvo plaktas kazo
ko nagaika ir t. t. Tolesniai 
negali užmirszti ir nusigailėti 
klieriko, kurs buvo jų isz vie
nos pusės labai mylimas, o isz 
aptvos buvo tai naszlaįtis, per

savo rupesnį ir su nekuriu 
žmogysczių pagelba įgavo di
desnį mokslą, labjausiai jį 
mylėjo biedniejie, minėdami; 
jog jo tėvai gana szelpė pa 
vargelius, o kurs isz priežas
ties iszdaviko, savo draugo 
kun. M. Mockaus, turėjo pra- 
siszalinti isz seminarijos. Vis 
sopuliai ir szirdies skausmai 
Alsėdiszkius vargina, kunigė
lius tankiausiai turi su lenku 
plaukais ir plunksnomis apsi- 
kaisziusius, isz tos pusės retai 
jie gauna pastiprinimą ir su
raminimą. Norėcziau ir apie 
Amerikos lietuvių vilkus už
siminti, gali ir dovanos, malo
nus mano skaitytojai, jei asz 
ežia su savo trigrasziu prisidė
siu. Sztai ką: girdėtis, jog 
kun. Maszotas surinkęs gana 
pinįgėlių nū lietuvių, turi jūs 
saugoti, idant kas atėjęs ne- 
isznesztų ir, per kiauras naktis 
negalėdamas užmigti, iszrupes- 
nio įgavo galvos svaigulį, už- 
simislijo per pasmirdusią pa
leistuvystėje „Saulė“ garsinti 
ant lietuvių visokius savo 
jausmus, pastatydamas jūs 
mulkiais ir netikusiais, linkė
damas jų tautai veikiausio isz- 
nykimo; asz tą kun. Maszio- 
tui pripažinstu už tiesą ir ti
kiu, jog tokių lietuvių, kaip 
kun. Maszotas, neužilgo nebus 
Amerikoje nei vieno, ko ir 
lauksime su noru, o kas link 
kito — ko, tai linkėcziau kun. 
Maszotui prasiszalinti nū lie
tuvių ir pranaszauti svetim- 
taueziams su Belsabubu apie 
iszgaisziiną lietuviszkos tau
tos; szalinkis nū musų ir eik 
galvatrukiais prie „Saulės 
garbintojų“; tėgyvūja lietu
viai ir lietuvaitės, kurie myli 
savo tikėjimą, tėvynę ir jos 
brangią kalbą, szalin paszle- 
mėkai; tėgyvūja Lietuva 
brangi.

Praszau szitą žinią netiktai 
„Vienybė Liet.“, bet ir kitų 
liet. laik. kaip antai „Apžval
gos“ patalpinti dėl naudos vi- 
sų lietuvių?!

D, Triauszyna^

Laidas isz Mm 
in Amerikos lietuvius-

Mieli Tautiecziai!
Kaip jus esat laimingi toje 

liūsybės žemėje! Girdžiame 
mes, vergų szalies gyventojai, 
tūs jus iszkilmingus apvaiksz- 
cziojimus, nežinome iszgai 
leszczio ir liūdnumo ką iszda- 
ryti, mus padėjimas labai bai
sus. Nieks Jums ežia Ame
rikoje nedraudžia saviszkai 
kalbėti, saviszkas knįgas ir lai- 
kraszczius skaityti, o apie 
Dievo garbinimą jau nėra ką 
ir sznekėti. Mes gi, Dieve, 
ką galime lygįtis su Jumis. 
Neturiu žodžių dėl apraszymo 
mus nelaimių, ir vargų; kaip 
žmogus pradedi apie mus liki
mą mislyti, szirdis tik kraujūse 
pradeda virt, o akys aszaromis 
apsilieja; ir ką tūm syk szir
dis jauezia, joks liežiuvis ne- 
tur tiek vieko, idant žo
džiais tūs jausmus tropįtų isz- 
reikszti!. . .

Teisybė, jog beveik visos 
Europo katalikus persekioja, 
bet ką tai giliūja masonų per
sekiojimai Valakūse ir Pran
cūzijoje, tai tik szeszėlis priesz 
musiszkį. Tenai persekioja 
daugiausiai žodžiu, o mus Ug
ne ir kardu! Kada apėmė 
dispotų troną Toptygius*) III,

*) Dabartinis caras.
o jo deszinia (tiesiau galva) 
ranka tapo Pobiedonoscevas, 
mus padėjimas baisesnis, ka
talikų, už padėjimą Kynūse, 
nės Pobiedonoscevas, kuris 
sziądien rundija Gudija, su sa
vo užmanymais, yra baisesnis 
už patį Liucipierių.

Tie pasiuntiniai tamsybės 
draudžia mums jau ne tik sa
viszkai kalbėti, skaityti, bet 
ir Dievo namus pradeda ati
minėti. Nedaleidžia bažny 
ežios taisyti, naujos statyti, 
bet už tai kur dar geresnes 
isz mus iszplėvzia! ir tai bai
sesniu kaip kad žvėriszku bu 
du. Pradžioje Lapkriczio, 
Kauno gubernijoje, miestelį 
Kražiūse maskoliai tokią bai

sią barbarybę, szaukenezią pas 
Dievą atmonyjimo, papildė. 
Tam miestelį buvo dvi bažny
czios: zokoninkių ir parapi
jos. Zokoninkes jau vasarą 
priesz Sekmines iszgabeno, 
o dabar ir bažnyczią atėmė. 
Keikia užtėmyti, Jog zokonin
kių bažnyczia mūrinė, labai 
graži ir didelė, o parapijos 
medinė ir neperlabai jau drū
ta. Žmonės prijausdami, jog 
jiems rengiasi barbarai Dievo 
namus atimti, rimte nerimo, o 
kada iszgirdo, jog gubernato
rius su kazokais ateina bažny
czią peczėtyti, isz visų krasztų 
daugybė žmonių pradėjo rink
tis. Per tris kone nedėlias, 
žmonės toje bažnyczioje budė
jo t. y. dieną ir naktį; priesz 
galą žmonių susirinko gal 
apie kokią 10 tukstanezių. 
Makoliai visados godus žmo
gaus kraujo, rodus kaip ir lau
kė tos žmonių daugybės, nės 
pakol žmonių buvo dar mažai, 
matė, jog dar nėra priežasties 
apszaukti buntauninkais. 
Bet kada pamatė, jog kraujo 
bus gana ir tokiu budu ant 
visados bus galima įbaugįti, 
idant jų plianams nesiprieszy- 
tų, apszaukė, kad buntą žmo
nės pakėlė; davė žinią Or- 
zevskiui (Vilniaus gener. gu- 
ber.), kuris paliepė „usmirit“ 
(numalszyti). Tašyk kazo
kai, ant paliepimo savo vyres
niojo, vieni ant arkių, kiti 
pėksti su „nagaikom“ szoko į 
bažnyczios vidų, įpūlę czionai 
pradėjo žmones muszti, szau- 
dyti, kapoti, užplaukų dras
kyti ir vilkti laukan. Žmo
nės verkdami ir rėkdami nesa
vo balsu pradėjo gintis nū tų 
žmogžudžių; žodžiu nepoilgam 
kilo nelygi kova. Keli szini
tai kazokų isz lauko pradėjo 
szaudyti ir durtuvais badyti 
žmones stovinezius aplink 
szventorių ir ant szventoriaus. 
Pamatė žmonės, kad tai nege
rasis ant jų užpūlė, pradėjo 
skirstytis ir bėgti. Žmonių 
užmusztų tapo 42, o sužeistų 
nesvietiezka daugybė, muszę
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Kelias ėjo pro karcziamą. 
Nors Kajimas visada staptel- 
davo ties karcziama, bet szį 
kartą pasirįžo (pastanavijo) 
važioti tiesiok namon: Sorė 
viską žino ir viską papasakos; 
bet pakol privažiavo prie kar- 
cziamos, permislijo: ten bus 
susirinkęs visas sodžius, tegul 
visi žinos, kad jis tik dabar 
grįžta. Staptelėjo ties kar
cziama ir kaip galėdamas ra
mus (spakainas) įėjo į vidų, 
kur žmonių kaip prikimszta 
buvo.

Jam įeinant, visi į jį sužiuro.
— Ar jau žinot4, Kajimai? - 

paklausė pora balsų.
— Girdėjau, girdėjau! jp- 

marke man pasakojo. Ajai, 
tokia nelaimė. .. papasakoki
te, Vaitiekau, kaip ten buvo?

-r- Ką asz pasakosiu? Užsi
degė ir gana!

— O kokiu laiku užsidegė? 
Asz vakar iszvažiavau tūjaus 
po saulėleidžiui. Jus^ Motie 
galėjote matyti.

— O buvo jau po pusiau- 
nakcziui....

— Ajai!....
— Klūnas pradėjo degti isz 

dviejų kampų. ..
— Ajai!..
— Palaukkit4, asz jum isz- 

pasakosiu, jus nežinot1, - pra
dėjo Butkus atsiguliau asz 

- Ponedie szventas, vakare, ma 
niszkė da sako: pasėdėtum da, 
ir klausau, jog užsnūdau. Ugi 
paliai grinczią pradėjo szua 
loti. Misliju sau: kas ežia 
bus, ir vėl užsnūdau. Nepe
rėjo nė tiek laiko, kaip ,,Svei
ka Marija“, kaip susapnavau 
vagis - tai Ugnelę lemia. E, 
misliju sav, bus blogai, bet 
vėl miegu.

— Nezaunyk, Butkau, ne- 
zaunyk! atsiliepė kas isz Rza- 
lies.

— Tegul pasakoja, gal ir 
žino ką isz teisybės.

— Na tik dūkite man pa
baigti. |

— Na, tegul pasakoja; te
gul pasakoja.

— Tai gi, Ponedie szventas,

Jūzas Aliauskas, Kazys Kar- < 
>avyczia ir Petras Urbonas; 
sudėjus pinįgus tapo perskai- 
y ta su trumpais paaiszkini- < 
mais „Susivienyjimo“ 'konsti
tucija. Todėl isz i susirin
kusių atsirado dar 8, ku
rie pažino ir suprato, reika 
ingumą ir naudingumą musų 

nautiszko „Susiv.“, vienbalsiai 
priimdami konstituciją ir mie- 
rius musų kūpos,prisiraszė prie 
„Susiv.“, užsimokėdami po 
50 c. metinę mokestį, beje: 
Antanas Jaskiavyczia, Pranas 
Barkautskas, Pranas Bar- 
kautskas (sudus), Kazys Za- 
eszkiavyczia, Kazys Marazas, 
Andrius Markautskįs, Ona 
Alianckienė, ir Magdė Zalesz- 
kiavyczienė. Pinįgų viso la
bo $7oo, kuriūs iszsiuntėme 
ant rankų kas. p. Tepliuszio. 
Ant galo buvo balsiai skaity
ta straipsniai isz dviejų num. 
„Vienybės Lietu v.“ apie isz- 
veržimą Kražiecziams isz jų, 
rankų dievnamio irgi apie 
anų kankynes, kurias paneszė 
laike užpylimo kalmukų, o 
taiposgi straipsnis isz 1 N 
„Vien.“ (Isz lietuviszkųdirvų, 
už Kražieczius), kuriame aisz- 
kiai galima pažįti, kaipo tūli 
musų tautiecziai su tikru pa- 
siszventimu storojasi dėl pa
kėlimo balso už savo brolius 
nekaltai žudomus. Įpatin- 
gai atsižymėjo tame Shenan- 
doriecziai, sutverdami tamti- 
krą komitetą dėl rinkimo pi
nįgų, už kuriūs, galimą bus 
apgarsįti svetimtaueziams vi
sas Maskolių szunybes. To
dėl ir musų miestelio lietuviai, 
nors esame mažo apszvietimo, 
bet gerų palinkimų, geidžia
me padūti ranką savo tautie- 
cziąms karžygiszkame anų už- 
sikėsėjime. Ir taip, pagal už- 
kvietimą p. Kazio Z tliszkia- 
vycziaus, paaukavo po 25 c. 
ant iszdavimo „Brosziuros“, 
szitie sąnariai: P. Zaliszkia- 
vyczia, K. Zaliszkiavyczia, K. 
Vaicziulis; K. Karpavyczia, 
K. Marazas, P.i Urbonas, P. 
Barkautskas, A. Jąskiavyczia,

miegu sau toliaus, o ežia gir
džiu, kad katinas vaikszczioja 
lentyna: trept, trept, ir kniau
kia kaip isz odos (skaros) ne
riamus. Net nyku darosi!.. 
Paszokėjau prie to katino, 
klausau: varpai skamba, hz- 
bėgau laukan — gaisras! Ke
liu kaimynus ir draugia bė
gam4. Jau visas klūnas buvo 
užsiėmęs.

— Tai jus pirmutiniai da- 
bėgot4? ■■ • , V

— Nu gi kaip: asz Valentų 
Jonuks, Vaitiekus ir Avinas.

— Nū klūno prasidėjo?
— Nū to, ką nū lauko.
— Ar nežinia isz kur ugne

lė atsirado?
— Ne nū perkūno, 

kas padegti.
— Padegė?! .
— Sako - Andrius.
— Andrius? koksai And

rius?
-— Jus, Kajimuk, gerai ži

note, katras.
— Ką asz galiu žinoti?
— Nu gi tas, avinis.
— Ajai!... J

(Dar neviskas)

turėjo

Isz Htt Him Mis
— Northampton Mass. 9 

Sausio. Godotina „V. L.“ Re
dakcija.

Nūszirdžiai meldžiu, patai - 
pįti sziūs kelis žodžius kasling 
musų lietuvių.

Dieną 7 Sausio 1894 m. 
musiszkė „Susivienyjimo“ kū
pa, susidedanti isz 6 sąnarių, 
turėjo susirinkimą pas vieną 
gerą tėvynainį. Ant to susi
rinkimo tapo užkviesta ir dau
giau lietuvių. Pirmiausia, 
prakalbėjo į susirinkusius Ka
zys Vaicziulis, kurisai savo 
trumpoje sznektoje iszreiszkė 
nelaimę musų brolių Kražie- 
ežių ir jų kankinimą per ca- 
roslaviją dispotą. Potam sąna
riai užsimokėjo į „Susiv.“ iždą 
bėganezio meto metinę mo 
kestį po 50 c.: Pijuszas Za- 
leszkiavyczia, Vincas Žu- 
kautskas, Kazys Vaicziulis

J. Aliauskas, V. Zukautskas;' 
o ne sąnariai, mus kūpos, szie: 
P; Petrusziunas, J. Verpe- 
czinekas ir K. Bartkus, viso 
abo $3 20 c.; kuriŪs, pinįgus, 
lusiuntėme ant rankų kun. A. 
Burbos. / ' !

Apgailistaujame labai, jog 
sziama laike medegiszkai že- 
nai stovime (ketvirtas mėnū 
caip’pas mus darbavietės sto
vi), bet jaueziame, jog ir mes 
esame lietuviais iit norime bū
ti, todėlei isz tikro noro au
kaujame pagal savo iszgalę. 
Velyjame ir meldžiame visų 
lietuviszkų draugysezių, kaipo 
ir kūpu, o ir povienių, idant 
kiekviena draugystė laike sa
vo susirinkimų padarytų ant 
to kolektą ir kožnas sąnaris 
teiktųsi paaukauti nors po ke
letą centų, pagal savo iszgalę, 
szelpdami augszcziau minėtą 
komitetą, kurisai trusiasi, idant 
parodyti svietui, jog ir mes 
jaucziaĮne, kad In ūsų brolius 
nekaltai žudo, o taiposgi, jog 
ir mes tauta esam. Užtvir
tinu, kad viską galima at
siekti, jeigu tiktai padėsime 
vienas kitam ranką, stodami į 
draugę, nėsą kur vienybė, ten 
ir pajiega. Povieniams irgi 
priderėtų, kur nors mažiau
sias yra skaitlius lietuvių, pa
daryti susirinkimus ir aisz- 
kiai apsakyti apie tai visiems, 
o viliftsi, jog daugumas atsi
rastų ir tokių, ką paszvęstų ir 
po keletą doi.

Ant galo, apsvarstant mu
ms szitūs dalykus, yra viltis, 
kad musų „Susiv.“ sąnarių 
skaitlius pasidvigubius . ir nu
tarėme, kad, dasiekus sąnarių 
skaitliui iki 20 asab.ų vyriszkų,. 
neatbūtinai yra reikalingas 
įsteigimas draugystės brolisz- 
kos pagelbos, Virszinįkų 
kilpos paskirtas ant naujo Pi
juszas Zaleszkiavyczia, iž- 
dinįku Petras Urbonas.

Vincas Žukautskas.

keletą 
mažai

— Duquesne, Pa. Priesz 
metų ežia buvo visai 
lietuvių, o d^bąr yra,
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gerokas skaitlius; yra 15 szei- 
mynų, isz kurių tūlos turi sa
vo locnus namus. Daugu
mas czionykszczių lietuvių 
yra szviežiai isz Lietuvos at
važiavę ir, labai gailias, kad 
apleidę tėvynę, nės turi ežia ne
laimingais būti ir vargą ken
tėti. Berods yra ežia keli 
svarbus pabrikai, beje: stiklo, 
paipų, pieno ir kiti, bet kas 
isz to, kad daugumas jųjų ar
ba visai nedirba arba mažai 
dirba.

— Glen Lyon, Pa. 8 Sau
sio. Buvo keletą kartų pa
dėtos žinios isz musų mieste
lio, ale buvo neperdaug žin
geidžios. Sztai septintą die
ną szio mėnesio, tarsi, kad kas 
eūszuko, idant ir mes keltu
mės isz sunkaus snaudulio ir 
pradėtume darbūtis ant lietu- 
viszkos dirvos drauge su kK 
tais savo broliais: Susirinkę 
keletas vyrų, ėmėme teirautis, 
kokiu budu mes galėtume 
darbūtis dėl nuvargusios tėvy
nės Lietuvos ir dėl musų pa
ežių. Pripažinome už geriau- 
sį dalyką sutverti įpatingą 
draugystę, ką ir padarėme. 
Sutvėrėme naują draugystę po 
vardu Didžio Lietuvos Kunį- 
gaikszczio Keistuto. Į drau
gystę bus prijimami tik tie, 
kurie turės pilnas Amerikos 
ukėso popieras. Draugystės 
sąnariai turės prigulėti prie 
„Susivienyjimo“. Draugystė 
triusės dėl gerovės savo brolių 
ir visos lietuviszkos tautos. 
Taipogi turės pareigą d ar būtis 
dėl tų lietuvių,kurie geistų gaų 
ti amerikiszkas popieras. Isz- 
syk prie draugystės prisiraszė 
12 vyrų ir likosi paskirti draug. 
virszinįkai, kurių vardus ežia 
padūdu: perdėtinis Jonas Pa
lubis, kasierius Jūzas Czėsna, 
sekretorius Martinas Palubis. 
Tapo nutarta padaryti kitą 
susirinkimą 21 szio mėnesio, 
kur bus prijimtas įstatymas 
minėtos draugystės. Dėl 
rėdymo įstatymo paskirti. 
S&’palus, V. Pikeviczia,

Palulis ir M. Palubis.
Mėnesinė mokestis isznes 

50 c. ant mėnesio. Laike li
gos sąnaris ant nedėlios gaus 
5 dol. pagelbos, posmertinės 
negaus, nės prigulėdami prie 
„Susiv.“, gaus be to po $100 
posmertinės.

Džiaugsmas ima musų ap
linkinės lietuvius, kad prade
dame ir mes triustis apie savo 
ir tėvynės gerovę. Iki sziolei 
mes snaudėme, bet dabar atė
jo laiminga valandėlė, mes su
kilome ir pradėjome darbūtis 
sziame naujam mete. Tiktai, 
malonus tautiecziai, neveizėki-

lietu kiszkas biznierius prisi
dėtų prie parapijinio baliaus, 
kuris bus 23 d. szio m. beje: 
saliunįkai turi dūti po pusę 
baczkos alaus, o sztornįkai po 
kumpį geros mėsos ir dar kito 
ko. A

Biznieriai tam užmanymui 
netik kad nesiprieszino, bet 
tūli plodami rankas priėmė.

jame, dirbo 
Kiti mažesni 

szvenczia, ne-
Isz tos tai

viso mėnesio; 
8,000 žmonių, 
pabrikai taipgi 
žinia, iki kolei, 
priežasties ir pas mus lietu v-
nįkus kaip kur pradėjo badas 
į duris barszkinti, o labjausiai • 
pas tinginius ir girtūklius, 
kurie nemokėjo užsiczėdyti 
cento dėl blogesnio laiko ....

su-
P.

— Edwardsville Pa. 14 94 
Užsimokėjo į „Susiv. L. A.“ 
sz. Antano dr-tės szie sąnariai: 
Prane. Burba, Ant. A. Mar- 

Icinkeviczius, Selv. Pauksztis, 
Ad. Jūdzeviczius, Mat. Jur- 
konis, Mat. Gutauckas, Sim. 
Milanczius, Kun. Aleks. Bur
ba, Jurg. Rakickas, Mik. Mo- 
tiejauckas, Ign. Gižas, Jonas 
Gutauckas, Pet. Leleszius, 
Ant. Ramanauckas, Jur. Ka 
reivis, Jūz. Samulionis, Kaz. 
Podeus, Mart. Kvies, Jon. Lu- 
czvaitis, Jon. Atkucziunas, 
Pet. Kurliandskas, Jon. Brei- 
va, Dom. Simonaitis, Jom

Stan. Grigaliūnas,

Musų broliai - visokius dar
bus Amerikoje dirba. Sztai 
ką vienas raszo: „Norėjau 
sav kitą laikrasztį iszraszyti, 
ale, kaip asz karves pasimil- 
žęs, turiu czėso iki valiai, tai 
man „Vien.“ labjau patinka, 
nės joje yra daugiau skaity
mų. O žinoma žiemos czėse . 
karvės pieno daug nedūda, 
tai laiko yra gazietą skaityti.

ba, kaip žinoma, nei vieno 
puikaus užmanymo nebuvo, 
kuris nebūtų turėjęs prieszų 
bei trukdytojų. Ant kito su
sirinkimo bus mokama ir į 
„Susivienyjimą“, taipogi tą 
dieną t. y. (21 d. szio mėn.) 
bus valia visiems ateiti pasi
klausyti apie musų nutarimus. 
Nors szitas mažas buvo susirin
kimas, bet jau galima buvo I Kulsze, 
girdėti papeikimus ir pasi- Jon. Jakis. 
bjaurėjimus temstanezios Pavieniai isz Edwardsville: 
„Saulės/, todėlgi, kaip dūdasi Ona Cyžienė, Paulina Atku- 
matyti, kad tas mėszlas neras cziunienė, Magdė S. Pauksz 
vietos Naujoje Draugystėje. tienė. Vine. Navikas ir Ona

P. S. Wanamietis. Navikienė isz Brodricko.
---------  Konstancija T. Pauksztienė

— Plymouth, Pa. 14 Sau- isz Pitttston‘o Pa.. Viso labo 
šio. Parapija laikė savo me- lūoo dol.
tinį susirinkimą, ant kurio bu
vo perskaitytas viso pereito — Evans Lova. Pas mus 
meto pinigiszkas dalykų sto- visai nedaug lietuvių, kiek asz 
vis, iszrinkta parapijos vy- žinau, nės tik du paeziūti ir 
riausybė ir szis dalykas nutar: 
tas: kadangi daugumas lietu
vių netik, kad nieko nemoka 
ant bažnyczios, bet ir pensijos 
jos tarnams neužsimoka, todėl 
sėdynes (lonkas) sunumeravo- 
;i pagal skaitlių žmogysezių 
msidedanezių priderineziai 
jrie parapijos reikalų; tadgi, 
kurie nesideda prie parapijos 
•eikalų, nors galėtų ir seniai 
Amerikoje gyvena, negaus 
atsisėsti, bet turės stati ar 
dupėdami melstis.

Taipogi J. Pauksztys pada
vė įneszimą, tad kiekyieqas

mažai dirba, tai gerai ir kar
ves milszti. Pas mus yra fa
brikas, kuriame tik 4 dol. ant 
nedėlios uždirba, tai jau ge
riau prie karvės ūdegos, ką 
vyrucziai padaryti, bile pas 
savo merginą. . . ir szlektame 
mete darbas geras....

trylika vienstypių. Visi dir
bame mainose ir darbai ne
kaip einasi. Lietuvių maž, 
bet ir tie patys — vieni yra 
ungarkas vedę, kiti prie un- 
garskos Jednotos prisiraszę.
Parapijos neturime 
kaip į Chicagą, ir 
kasztūja 855 c.

arcziaus, 
ti kietas

— Elizabeth N. J. S Sa u 
šio. Raszo pas mus viens 
tvirtvs lietuvis: Daneszu,
kad pas mus dabar baisi be
darbė yieszpatauja — maszinų 
pąbrikas ,,Singer“ gustojo aqt

Atviras rasztas prie 
Teologijos Magistro.
kun. Juodysziaus.
Nū senovės tarp lietuvių ei

na pasaka, kad į pasaulės pa
baigą žmonės taip bus maži ir 
menki, kad devyni gaidį pesz 
ir negalės nupeszti. Sztai tas 
dabar su mumis dedasi: Asz 
negerai perrasziau isz knįgos 
atspaudintą laksztelį, zeceris 
pridirbo klaidų bestatydamas, 
o ir Tamsta taisydamas nevi- 
sas klaidas iszrodei, arba berei- 
kalo pavadinai klaida, kadągi 
toki žodžiai, kaip exilium gali- 
maraszyti ir exsilium, exules 
ir exsules, o nepatėmyjai tai
posgi keleto sustojimo ženklų, 
kurių truko tame laksztelyje., 
Isz vokavęs klaidas, raszėjo: 
Ir už tą viską prižadėjo at- 
pušką ter centum dierum. 
Czionai vėl papildė didelę 
klaidu, raszydami, kad už tą



38 Vienybe
Diską, tai yra už mano klaidas 
priiadėjo (kast Jei asz priža
dėjau, • tai melas, jei Tėvas 
8z ve n tas ' už mano klai- 
das, vėl melas) atpuskų 
ter.. ir tt. O jei mieli ji, kad 
ui maldas lieptas kalbėti ne
gali suteikti atlaidų Tėvas 

„ Saventas, tai Teologia vėl bus 
priesz Tamsta, Ir Tėvas 
Szventasn# prižadėjo, bet lar-

* gilur, tai yra suteikia. tsz to 
pasirodo, kad ir Teologijos 
Magistras, kartais labab su
klysta. Raszai:... toki asi
lą... kaip tokis asilėlis gali 
kunįgiszkus poterius kalbėti. 
Tamsta taip manę vadini 
asilu; Baczkauckas tame pa- 
cziame numeryje manę parodo

• paveiksle jauczio ir vadina:... 
žebras jautis... judu, boda
mi su Boczkaucku vienos 
mislies ir raszydami ant tos 
paczios gazietos, pravardžid- 
dami vienas asilu, kitas jau- 
ežiu — melftjate, nės jei esmu 
jautis, tai n‘esmu asilas. Dide
liems melftti negražu!? Manę 
vadini aklu vadovu, o Apaszta- 
las sako, kad kas nemyli bro- 
lią, tamsybėje gyvena, o 
Tamstos straipsnyje „Saulės“ 
N 1 „Žebrio smegenų kosze“, 
labai trūksta artymo meilės! 
Tamsta ant manęs bėdų meti, 
kad nd Tamstos atitraukiu 
parapijomis, bet czionai pats

,savę teisingiaus gali kaltinti, 
nės Tamsta nesilaikai su Szv. 
Katalikiszka Bažnyczia, kodėl 
nori, kad katalikai prie Tams
tos laikytųsi ?!

Kun. J. Žebris.

AnMo Mii'0 
kalba apie „B ainy ežią 

ir Amžių“
I)4l „Vienybė“ parupįta A. Miluko 

„Tegul katalikai rūpinasi 
•p’« igyjim* kddidžiausios 
istoriszkos erudicijos, te buna 
jie giliais mokslincziais ir gu
viais protgalviais (philosop- 
kais), tada istorija, philosop 
hi ja ir mokslas nebus atitrau
kiami nd tikybos. Amžius

trokszta laisvės, sujungtos su 
gera valdžia; savo patrijotta- 
me, ukėsiszkose dorybėse ir 
isztikimybėje (viernume) dė
lei savo szalies įrėdnių buki
me dėl visų paveizdu, tada ne
bus jokios pažvalgos, jog ka
talikai sųdarauja su siitręszu- 
siomis valdžios*) formomis, 
esą draugijiszkos ir polytis*- 
kos laisvės nevidonais. Bu
kime kdveikliausiais, kdnau- 
dingiausiais visūse draugijos 
užmanymdse, josios organiza
cijose, tada svietas pripažįs 
anų didę teisybę, jog tikyba, 
žadanti ateisiantį gyvenimų, 
rūpinasi ir prie ežio gyvenimo 
iszlygų patobulinimų ir tokiu 
budu matydama (svietas) 
Bažnyczių esant savo užtarėja 
ir biezidliu žemiszkdse intere- 
sdse, su noru priims josios 
virszpYigimtųjį mokslų. My
lėkime žmonijų taip, kaip jų 
mylėjo Kristus, nors jijė mus 
ir nemylėtų; musų meilė dėl 
josios pagimdys joje malonė 
dėl mus ir dėl mus garsinamo 
mokslo. Pirm viso ko kd- 
daugiaus meilės turėkime ir 
darbdkimės su kūdidžiausiu 
dlumu bei energija. Žmonės 
įgyja laimikį per tdįtimpinį ir 
sunkų triūsų, tokiu pat budu

*) Tūli antikatalikiszki fanatikai, 
matydami didžią pasekmę Kat. Baž- 
nyczios Suvienytose Valstijose, ėmė 
iszmislinėti, buk katalikai po vado
vyste kard. Gibbons‘o bei popiežiaus 
norį panaikįti respubliką, o įvesti mo
narchijų. Jog protingi ukėsai anaip
tol neįtikėjo toms melagystėms ir 
vien dėl labų Suv. Valstijų Kat. 
Bažnyežios ugije, paroda pozicija 
kokių turėjo per jo jubilėjų szioa 
žemės prakilniausiejie ukėsai linkon 
kardinolo Gibbons‘o; daugis isz kon
greso sąnarių, pagaliaus pats pre
zidentas Clevelandas iszreiszkė szir- 
dingų gailystų, jog dėlei svarbių po- 
lytiszk ų reikalų negali asabiszkai 
jįjį pasveikįti. Kiti, kaip antai vi- 
ceprez. Suv. Valstijų A. S. Steven- 
sas, Senat. German, ir t. t. atidėję į 
szalį ant laiko stvo pareigas kon
gresai ypatiszku trukiu pribuvo ant 
vieno vakaro į Baltimorę, kad asa
biszkai iszreikszti savo pagddą dėl 
kardinolo Yėrde Suv. Valstiji| liau- 
dieų.

ir mes rupįkimės iszpildyti 
savo paszaukimo pareigas. 
Atszalusiai beplaudami evan
gelijų nepatrauksime paskui 
savęs amžiaus* Jeigu musų 
veiklumas panaszus bus garo 
bei elektros veikmei, —- mes 
laimėsime, praloszime, 4- jei
gu pasinaudosime senovisz- 
kais, pavalnais pragumais. 
Iki szioliai mes neįveikėme 
amžiaus, taipgi vislszkai jo ir 
nebauskime.

,/Nelauksiu ilgai neatsaky 
dama, ant užmėtinėjimų, ky- 
lanezių daugelio j mislyse. 
Amžius, tars tūlas, pasitraukė 
szalin nd Bažnyczios ir jau jos 
nebeklausys. Man bet rodosi, 
jog jis paklausys, jeitik sutiks 
szirdis ir protus atsakaneziai 
parengtus. Žmones visada ga
lima atversti Dievopi; taipgi 
galimu yra daigtu atvertimas 
Jopi ir amžiaus.

„Asz bijausi Bažnyczios 
tarnų (dvasiszkijos) oppozici- 
jos, jeigu drįseziau kalbėti 
apie amžių, kaip kalba ežio va
karo kalbėtojas (arcivysku- 
pas Ireland‘as) ir pasiel^cziau, 
k&ip jis rod i j a“. Draugai!
jeigu jus prisikudabijate to
sios oppozicijos, jus neįgysite 
laimikio; jus neesate isz tųjų 
vyrų tarpo, per kuriūs patiek
tas tapo iszganymas Izraeliui. 
Oppozici j a be abejonės pa
kils. Kiekvienoje istoriszko- 
je buvo reakcijonieriai,; kurie, 
kad primanytų, tai pastumtų 
atgal į ežerų Erie Niagaros 
vandenkriezio vandenis, kurie 
kiekvienų atmainų laiko už 
pražūtingų, kiekvienų naujų 
dalykų už pasmerktinų libera
lizmų, pagaliaus erezijų. Ne- 
atbokite ant jų! aplenkite jds 
laikydamiesi Kristaus ir Jojo 
teisybių.

„Bažnyczia ir amžius! Jų
jų vienybė jau apsergėta. 
Devynioliktas amžius jau ma
tė vyrus, per kwids ateina 
iszganymas dėl Izraėliaus. 
Paminėsiu tik kelis, 4— siųs
dama jiems jųjų jau dangisz- 
ko ar dar žemiszko gyyepįnp 

vietoje mano didžiausių pusė
jimų von Ketteler isz Co
logne's, Lavigerie isz. Al- 
giers‘0, Manning‘as isz West- 
minster1©, Gibbons‘as isz Bal- 
tirnore‘s, Leonas isz Komos. 
Pastarudu mes ypacz gerbia
me.

Leonai^ savo amžiaus Gany
tojau, apveizdos dūtas Bažny
czios vade sziame didžio isto
riszko kriziso laike, asz svei
kinu Tavę. Kaip tai yra tei
singu daigtu, jog Dievas visa
da rūpinasi apie savo Bažny
czių! Rodėsi, jog jau iszmu- 
szė paskutinė jos valanda, jog 
negyvds jijė žmonijos tarpe. 
Prapultis tarpe jos bei am
žiaus vis didinosi; valstijos at
metė jųjų, kėlė kares priesz 
jų; tautos netikėjo jai; inte- 
lektualiszki bei draugi jis zki 
žmonijos judiniai nenorėjo 
apie jų žinoti. Katalikai, ku 
nįgai ir pasauliszki žmonės 
įbaugįti, nusiminę laikė už 
įstatų dogmų Bažnyczios tuno- 
j imu nftszalije. Žodžiu sa
kant horizontas buvo tamsus, 
rodantis nelinksmus pranasza- 
vi mus. Sztaį Leonas stoja 
prie valdymo Bažnyczios vai- 
ežia: greitai jis pažįsta įnirtu
sius elementus, negilias vietas 
bei pavandeninius akmenis ir 
jo valdoma valtis su padidįtu 
greitumu plaukia kitu keliu; 
neatbodama ant vilnių szėlimo 
ji plaukia jų virszumi ir vei 
kiai pasiekia tykių jurę, ku
rios vandenis skyrėto jijė, ne
palyginamoji karalienė.

Leonas savo ypatinga kalba 
prabyla į amžių, aiszkįdam‘s 
jam, kftmi po teisybei yra 
Bažnyczia; — amžius dyvijasi 
ir stebisi jo žodžiams. Savo 
isztarmėmis, pavelijaneziomis 
viso svieto mokslincziams, ka
talikams ir nekatalikams‘ nau
dotis isz Vatikano archyvų, 
įsteigianeziomis kollėgijas ir 
universitetus Europoje bei 
Amerikoje, pakelianeziomis 
mokslus Bažnyczios mokyklo
se, jis padaro Bažnyczių žmo
nijos vadu darbavimūse apiė .

*
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apszvietos pakėlimą. Jojo 
nemari enciklika apie nDarbo 
iszlygas“ konsekravoja jįjį į 
augszcziauarąją davbįnįkų vys
kupą; szi jo enciklika tampa 
darbinįko programmu, kalbė 
dama jam nevien apie jo pri 
derystės, apie kurias jis (dar- 
binįkas) tiek "sykių jau yra 
girdėjęs, bet ir apie jojo tie
sas, apie kurias iktol dvasisz- 
kija tik kusztėti tedrįso. 
Žmonių minios, vargeliai ir 
prispaustiejie žino, jog Baž
nyczia laiko jųjų pusę, netik 
jiems rodąs dūda, bet yra jųjų 
užtarėja, jųjų karžygiu. Gar
bingos enciklikos į prancūzų 
tautą pasirodo it ilgai laukia
mas Bažnyczios pabuczia vi
lnas demokratijos; Bažnyczios 
glamonėjimai, kuriūs pirma 
karaliai laikė už vienatiniai 
jiems prideranti daigtą, pa- 
krypo dabar linkon prakil
niausios žmoniszkų, tiesų isz- 
reiszkėjo — respublikos. O! 
garbė Dievui, jog mes gyve
name gadynėje, kurioje turi
me progą pažįti Leoną, jįjį 
mylėti!

Jis netik mokina, bet ir vei
kia ir kitus ragina veikti. 
Nei viena proga susitikti su 
amžiumi, jam gerą daryti, jįjį 
maloniais žodžiais mokįti, da
bartinio popiežiaus neyra ap
leista. Per laiszkus, priva- 
tiszkose pasznekose jis ragina 
vyskupus, kunįgus ir pašau- 
liszkus žmones būti Bažny
czios kareiviais, josios vardan 
neszti tautoms ir valstijoms 
ne karės kardą, bet sądoros ir 
bieziūlystės alyvų szakelę. 
Jojo laiszkai pas Decurtius‘ą 
ir De Mun‘ą parodo jojo ne
apsakomą ūlumą. Laiszke 
pas Greneble‘s vyskupą jis 
įsako, jog katalikai privalo 
darbūtis ant naudos teisybei 
bei dorai, kur tik jiems yra 
pavelyta triųsti, iszvien kac 
ir su nekatalikais, bile tik szie 
turi gerus norus, yra teisingi 
vyrai. „Asz stmgiūse prisi
dėti prie kiekvieno žmonijos 
darbo atlikimo, kiekvienoje

vietoje, — man paežiam tarė 
Leonas, asz noriu, kad ir visi 
vyskupai taip elgtųsi“.

(Dar ne viskas)

Margumynai.
— Assekuraciįa straiku 

janezių darbininkų. Szvei-
carijos sostapilėje Berne
miesto valdžia užimta yra 
klausymu, kokiu budu gelbėti 
nū bado straikūjanezius dar
bininkus. Įsteigta tapo tam- 
tyczia kasa, į kurią mokės kas 
mėnū darbininkai, fabrikan
tai, miestas ir mielaszirdingi 
žmonės. Darbidinkai turi 
mokėti kas mėnū 40Rentimų 
(maž-daug 10—12 kap.), už 
ką, atsitikus bedarbystei, gau
na po 1—IĮ franko ant die
nos, pradedant nū 7 dienos 
bedarbystės, bet tikt tie sąna

J. Vaiczis Forest City 
A. Ruksztelė Alderson 
Onuf . Zaleski Uniandale 
M. Jasunas Evergreen 
S. Aly ta Plymouth 
S. Goska Aldon 
F. Savage Duryea 
A. Pocius Scranton 
J. Bubulas Graphite 
S. Markovski Forest City 
J. Bubnis „ „
P. Rogdan Rib Lake 
M. Gasa Denver 
J. G. Kolitą Bellport 
J. Andrulis-Forest City 
V. Sadovski Chicago 
A. Valinczius W. Suffield 
J. Szeinszis Du Bois 
M. Zubas Carbondale
J. Szilkevyczia Shenandoah
L. B. Narmonta Chicago 
F. Jurevyczia „ „
F. Mikolainis „ „
A. Jankauckas Plymouth 
V. Zukauckas Northampton
K, Petrulis New Haven 
J. Zubricki Waterbury 
D. Barimas Philadelphia

riai, kurie įstoję yra į drau
gystę ne vėliaus, kaip nū 6 
mėnesių.

— Iszgąsties pasekmės. 
Daktaras Ellis, ko ne stebuk
lu iszlikęs gyvas po pasken
dimui angliezko laivo ^Victo
ria“, pasakoja, kad visi iszli- 
kusiejie prastojo dėl savo isz- 
gąsties gana didelę dalį 
svarbos (sunkumo). Taip, ka
pitonas „Victorijos“ Smith‘as 
prastojo 8 svarus savo svar
bos; tiek pat prastojo ir vie
nas apicierius to laivo; pats 
daktaras Ellis prastojo 10 
svarų. Tiek pat prastojo 2 
matrosai, kurių svarba buvo 
daktarui žinoma pirmiaus, 
prietam daktaras užtėmijo, 
kad pas jūs susimažino kruti
nės platumas ir augsztis: pats 
daktaras Ellis pasidarė ant 5 
centimetrų (2 coliu) žemesnis.
------ --»-»»• ♦ ----

UMi» Už laitai
“vienybe lietuvniku”.

J. Jasevyczia Now York 12,oo
J Gedmin Bredgeton į,2,oo
J. Jakevyczift Boston „l,oo
J. Jurgolevyozia Wilkes Barre „2,oo 
M. Krakauckas Sugar Motoh „l,oo 

•V. Rėkus Plymouth „l,oo

,,2,oo 
„ Loo 
„1,00 
„1,00 
„8,00

>

J. Stoczkis Kansas City
J. Urbons Brooklyn 
G. Vidugiris E Chicago 
F. Kroll Buckmouintain 
S. Dura Indianapolis 
A. Dubauokas Mahanoy Plane ,,2,oo
K. Derenczius Shenandoah ,,2,oo 
J. Bendaravyczia Bengis Statio,,l,oo 
J. Blazis E Setauket 
J. Razma Manown 
P. M. Kaitis Humprey 
J. Preitkis Rib Lake
V. Kerbei Westville 
M. Szpukautskas Northamton
J. Aliauskas „ „
M. Ambrozevyczia Newark 
S. Chekas Cerrillos 
M. Urban Chicago
W. Wentsele Amherst
K. Tereila Pittston
M. Pokas „ „

J. Kleinot „ „
F. Ramanauckas Plymouth 
A. Macicki Chicago 
Gul. Chiechausvicz Evans 
Chas Glikas Hearne 
J. Gudaitis Pittsburgh 
J. Abraczinskas Shenandoah 
J. Pupkis Freeland, 
M. Stelmoką Racine 
F. Scher Rechmond
J. Morgan Burden
A. Kangiser Dolgelville 
J. Montvilla Bellowfalls 
M. Alionis Scranton
J. Strepeika Evans
K. Vaioziulis Florence 
F. Burba Edwardsville 
J. Braniszka in Prusus
S. Grigaliūnas Edwardsville 
Zaylskas W—B.
J. Limiški S. Boston
S. Bagdanavyczia Plymouth 
A. Sadauckas Springvalley
K. Eringis Chicago
J. Katkevyczia „ „
J. Kunsat Beacon
J. K. Patriką Mahanoy City 
A. Danisevyczia „ ,
S. Pricevyczia Waterbury 
V. Pautienius „ ,,
A. Matulaitis Pittsburgh 
F. Zagarinskas Shaft 
J. Aleksa>tis Shenandoah 
V. Kudirka Waterbury
J. Cranauckas Pocguonock
K. Geczionis Waterbury 
V. Karalius Tuckahoe
J. Slepavyczia New Castle 
M. Kudratis Lawrence 
M. Mieldažis Ansonio

„2,oo 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
»l,oo 
,,2,oo 
,,l,oo 
,,l,oo 
„l,oo 
„l,oo 
,,l,oo 
,,l,oo 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„2,00 
„1,00 
„1,00 
„2,00 
,,2,oo 
,,2,oo 
,,l,oo 
,,l,oo 
,,l,oo 
„1,00 
„1,00 
„2,00 
,,2,oo 
,,l,oo 
„1,00 
,,2,oo 
,,2,oo 
„1,00 
,,2,oo 
,,l,oo 
,,2,oo 
„2,00 
,,l,oo 
,,l,oo 
„2,do 
,,l,oo 
,,2,oo 
„1,00 
,,l,oo 
,,3,oo 
„1.00 
„1,00 
,,2,oe 
,,l,oo 
„2,00 
„2,00 
„1,00 
„1,00 
„2,00 
,,2,oo 
,,8,oo 
„2,oo 
,,l,oo 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„2,00 
„1 ,OO 
„2,00 
,,2,oo 
„1,00 i 
»1,0Q

„1,00 
„2,00 
„1,00 
„2,oo 
,,2,oo 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1 ,oo

Balius, Balius 
dar nebuvęs Balius bus 28 (utarnį- 
ke) szio mėnesio Plymouth© Pa., ant 
salės „People Theatre“. Prasidės 
vakare ant 7-nių. Apart puikios 
muzykės, pirm szokių bus laikytos 
prakilnesnių tautieczių trumpos įvai
rios įtalpos sznektos ir priesz kiek
vieną ir po kiekvienai sznektai ply- 
mouthiszkė dainavimo kilpa dain&s 

^gražias lietuviszkas dainas. Pelnas ' 
nu baliaus eis ant naudos lietu visi
kas bažnyczios. Yra maloniai už- 
praszomi visi jauni, seni, didi ir ma
ži, netik isz Plymoutho, bet ir isz 
aplinkinių miestelių, tadgi nepatin
gėkite Broliai ir Seserys atsilankyti, 
jeigu norite gražiai pasilinksmįti 
priesz szv. gavėnę. Tikietas — 50 o.

Reikalaujam Lietuvių kožnam 
mieste pardavjnėt patentavotų pyp
kių iszrodo kaip cigaras 8 c., paten
tavotų lampukių,ką paezios usįsižiebie 
možna neszot kiszianiui vietoi zapal- 
ku 32 c., Silverine dataisito sidabro 
dėl pleitavoimo Bokas 25 c. katalo
gą no 20 koAu su visokiais daiktais 
prisiusiu! už dika.
New York & Brooklyn Supply Co. 
Box 97 Statin W. Brooklyn N. Y.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo szvogerio Augus* 

to Petraiczio, paejnanczio isz Giežių 
gmino, Suvalkų gub. Jis jau keli 
metai kaip Amerikoj*; yra ženotas, 
trisdeszimts trijų metų, vidutinio 
ūgio, rauplėtas, ūsai judi. Kas apie 
jį dasižinos arba jis pats norės atsi
liepti, tegul atsiszaukia ant szio ant- 
raszo:
Gustapas Capleris England Man- 
hester 37 Roger st. off Read Bank str.

(4)
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Pajieį/zkau savo vyro Vilimo 

Piontkowskio 30 amžiaus, vidutinio 
ūgio, pilno kūno, blandino, pailgo 
veido, ilgos kompos nosies, meliną 
akių, geltoną plauką ir bebarzdos 
tik su kuszkeliu ant smakro, su gel
tonais ūsais. Apsirėdęs su rainfito- 
mis kelnėmis, jūdų ploszcziu. Ang- 
liszkai nemoka. Iszbėgo isz Ply- 
moutho 7 dieną szio mėnesio, paėmė 
brangesnius daigtus ir 205 dol. pa
likęs manę be nieko. Jei kas apie 
jį dažinos praszom duti žinią ant 
szio adreso: J. Pientkowska, Box 
J 018, Plymouth Pa. (3)

Pajieszkau Matėjaus Raczo, pa- 
einanczio isz Kauno guber., Vilk
mergės pavieto, Sesikią parapijos, 
Milaną kaimo; jis 10 metai kaip 
Amerikoje; pirmiaus New Yorke 
gyveno, o dabar nežinau kur. Asz, 
Kazimieras Szirvis esu isz to paties 
kaimo'ir tik du mėnesiai, kaip į A- 
meriką atvažiavau. Jei kas jį da
žinos arba pats atsilieps, tegu dūda 
žinią ant adreso: Mr. K. Szirvis 60 
Mansi str. Bridgiton N. J.

Knlngos
pargabentos isz užmarės:

Maldų knįgosy
Aukso Altorius, arba Sxsltlnis dangiszkn skar- 

bu 2.25c., 2.75c., 8 25c., 4.00c., 4.50c., 5.00 ir 5.50c. 
Senas ir naujas Aukso Altorius $2.25 ir 2.75c. 
Garbe Dlewuj ant auksztybės „ ,, „ $2.00. 
Baisas Balandėlės j 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.

Knlnga giesmių arba Kantlczkoe ,, 75c.
150Psalmu Dowido karaliaus ant 

paveikslo kantlczkų 75c.

Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgosy 
Gyvenimas Vieizpatiea Jėzaus Kristaus, 75c. 
Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl. 25c 
Istorija seno Įstatymo „ ,, „ 35c.
Gyvenimas Marijos „ ,, 25c.

30c. .
20c.

1.25c.

75c.
10c.
40c.

50c.
20c.

Menno Szwenczianslos Marijos Kanos 
Sopulej Motynos Diewo ,, ,,
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais 
Gywenlmaj Szwentuju, ant visų metų kožnos _ 
dienos, pirma, antra, trėczia ir ketvirta 
dalis už kožną dal| po „ ,, „
Gyvenimas szv. Benedikto Labro „ 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Istoriszkos knįgos suietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos „ ,, ,,
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 
Aplinkrasztis kun. Petravycziaus | Vilniaus

džiakonystės kuningus 1870 m. „ 10c.
Ui ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knįgntė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lankais nft pat 

krlkszto Lietuvos
Žiponas bei žiponė ,, ,,
Žirgas ir vaikas „ „
Vytautas didis Lietuvos kun|gaiksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis „ i

Vartai dangaus ,, „
Pekla, arba amžiuAs pragaras 
Arielka yra nĮdal; su iliustracijomis 
Garsas apie bajaybes Diewo sudo 
Raktas ( dangų „ ,,'
Didžioji nedėim „ „
Kaip Sumeniją nuspakajjtl „ 
Vadovas ( dangų „ ,,
Prlsigatavojimas ant smerczlo 
Draugija dėl dusaių „ „
Lietuvlszkos mIszlos ,,

20c.
1.00c. 

40c. 
35c. 
20c.
5c.

20c.
50c.
50c.

5C.
10c.

Visokį Abrozėllai su maldelėmis po 5centns.

TCrriKTG-OS
iOCNOS SPAUSTUVĖS

Lietuvos Istorija, nh seniausių gadynių iki 
Gediminui D. L. K., paraszyta 1850pn., 
Sirnano Daukanto. Knlnga pirma, j
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gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztuja $Loo. 

! . (
' ’j ;1 .'

(Jįjį* $10 ir $20, popieriniai tikri Confederatų 
pinigai po 5 centus kožnae; $50 ir $100 

po 10 centų kernas; $1 ir $2 po 23 centus kožnae.
Kas norite jų gauti siųskite pinįgus po adreseu 

tokiu: Chas. 1). Barker. 90 S. Forsyth Street, 
Atlanta, U a.

Gromatnyczia.
J. Ang. Tilžė, siąsk „Apž.“: Re v. 

J. Lietuvnįkas 19 Lloyd st. Balti
more Md. Visus „Ap.“ numerius 
apturėjome. Apversime ant ge
riausio. Dr. Bruažis pr. siąsti
„Varpą ir Ukin.“: Rev. J. Lie
tuvnįkas 19 Lloyd st. Baltimore Md.

A. K. Detroit,: Tamstos siunti
nius visus apturėjau, praszau dau
giau!

Pittstonieczio, Pittsburgieczio, 
Baltimoieczio, Texiecio ir kitą bran
gią tautieczią korespondencijos pa- 
tilps sekancziam numeryje. Labai 
dėkavoju Maloniems Koresponden
tams ir meldžiu tolesniame laike ne
tik patiems nepailsti, bet ir kitus 
paakvatyti prie sądarbinįkavimo prie 

f* „Vien.“

Persi p r aszy damas L. Ivins
kio draugystės komitetą už 
įlindusias į Atsiszaukimą ap
sirikimus, praneszu lietuvisz- 

Mciems laikraszczi&ms, kad ne- 
perspaudintų minėto -Atsi- 
szaukimo, jeib su pavelyjimu 
Dr-ės komiteto, kuris reika- 
laujancziam suteiks prokliama- 
ciją be apsirikimų.

Uždėjęs kromą Pittstone, parda
vinėju viską kfimi pigiausiai.

Tam. Pauksztis.
132 N.,Main str., Pittston, Pa.

5c. 
50c. 
25c. 
40c 
20c 

„Auszra” keturių metų puikl&ee apdarftse 
po $1.25 knlnga, v 

^nįgos g 
Senkaus Jurgis 
Vitoliorauda, pulkus poem

senovės lietuvių gyvenimo, 2 k u (gos 
Dėnelaiczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvynlszkos giesmės — 
J&kaunos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės 
Pirmutinis degtinės varytojas puiki komedija 10c. 
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczlo, 
. Apysakos.

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

isz lietuvių gyvenimo 
Pajud|klme vyrai žemą, puiki apysaka 

paraszyta patrijotlszkoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
knįgntės „Kas teisybė tai ne melas 

Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 
Mužikėlis ,, ,, ,,
Valkų kningelė ,, „

Moksliszki rankvedtiai ir 
kitokios knįgos 

Lietuviszka Gramatika paraszyta 
knn|go Mikolo Miežinio

isz

t
Os

4.00c.

25C.

•t

1.25c.
15C. 
jOC.
5c.
5c.

10c. 
10c. 
40c.

20c.

25C.

20c.

25c. 
30c. 
15c. 
25c.

50c.
30c.
15c.
25c.

H H

»»
•>

10c. 
15c.
5c. 

10c? 
25c. 
20c. 
26c. 
10c.

Abėcėla ,, ,.
Elementorius lletuvlszkas „ 
Knlnga dėl Iszsimokinimo rokundų 
Kninga dėl iszsimokinimo visasvletinės kalbos 15c 
Apie bnwimą Diewo ,, 
Grleszntnkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie trusą 
Talmudas Ir musų žydai 
Užkala su kalba ,, 
Prieezauszrls ,,
Kaip (gyti plnjgus ir turtą 
Girtybė „
Genių dėdė, graži pasąkutė kur iszrodyta,

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 10c.
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

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

Įvairios dvasiszkos knįgosy 
Plliotea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokills Szventųjų ,, ,, ,,
Iszguldlmas metiniu szweneziu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku 
Kas yra griekaa T 
Jlekaitybė

50c.
15C,

»»

10c.
50c.
20c.
30c.

gaunama už į 1,50c. 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žeipalczių 
paraszytas 8Įmano Daukanto, gaunamas įuž 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „ 1,00.
Europos Istorija su žiamlaplais ,, 60 ct.
Lietuviszkos Dainos Isz visur surinktos 200c. 
Pasakojimas Antano Tretininko paraazė vysk.

Žemaiczlų MotlejgsValancziauskae, 25 ct. 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, Į 20 ct. 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apteka Diewo ,, „ „ ,,
Aukso Verszis, labai pulki drama ,, 
BolestawSs arba antra dalis Genowefos 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę 

žydo ir piktą augynlmą wajku į $1,00. 
Kglė, žalczlų karalienė ir lazgriovlinas Kauno 

pilies 1302 m., du puikus dramatal 
paraižyti Aleksandro Gužuczlo, i 

Hlstorlje gražios Katrukos ir jos visokį
„ „ * „ atsitikimai ' 10c.

Hlstorlje apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus 
40c.

JToliii Carr
Patronas (advokatas) provą. Oflisai: 
> McAlarney Block, Plymouth, Pa. 
15* S. Frankin St., Wilkes-Barre, Pa

' 1,00 ct. 
$1,00. 

„ 20 ct.
30 ct.'

25c.

isz Neapolto ir sple Petrą kare|v( 
Hlstorlje isz laiko Frančhzkos

„ „ vainos Afrikoj'
Istorija Septynių Mokintojų

,, „ ir Lietuvio Sapnas
Jurgis MltOfllawakls — —
Juozapas Koniuszewskls, arba kankinimas

Unijotų po valdžią maskoliaus' 50c. 
Konstitucija dėl darbin|kų — 10c.

Namelis pusteln(ka — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorlje isz Iajko 

„ ,, ponawojlmo Nerono 80 ct.
Pujkns apąaszymaj tikru atsytikim u isz

,, ,, czeeu wajnos 1853 metė 40 ct.
Prawadnikas angelskos kalbos neabdąr. $1,00

„ „ „ abdarytį^ $1,25.
Pujkus apraszymas apie Lietuvą ,, ’ $l,oo. 
Rlnaida Rinaldlnas „ ,, „ $1,50 ct.
Senowes apraszymas apie Duktery

„ „ Filypo Kafejwlo 60 ct.
Samyszymas arba bajme tūry dydeles akis 
Tykra tejsybe isz Suwalku gubernijos 
Szwiesa Diewo „ „ ,, ,, i
Titkus Persų Karalius, ,, ,,
Vžsystanawik ant to geraj ,, ,,

80c.

50c.
80c.

15 Ct.
95 ct.
25 et.
50 ct.

iVitaelr Korynna hlstorlje isz iajko persekiojimo 
Bažnyczios S. per Deoklecijėna 95 et.'

Pas „Susiv.“ knįgią kun. J. Zlo- 
torzynską galima sziūs dalykus gauti:
1. Europos istoriją------50 c.
2. Budas senovės lietuvių Kalnėną
ir 'Zemaiczių------100 c.

Ir dėl „Susiv.“ sąnarių.
8. „Susiv.“ ženklas auksinis — 17oc.
4, ------ —sidabrinis 75 c.

„Zh/atv.“ Vyriausybė.

Vyrai! vyrai!
Kurio norite gautie katalogą lie- 

tuviszką knįgą ir parsisiąsdinti sav 
laikrasz.o/.ius ir knįgas isz Tilžės, tai 
ra«7.ykito ir pinįgua siųskite pas Mo
tiejų Noveskį, o greioziausiai aptu
rėsite, ne taip kaip kurie yra siuntą 
pas vokieczius, nū kurių nieko yra 
negavę daugelis. Norint gautie ka
talogą, reikia įdėti į gromatą marke
lę pacztavą už 5 centus.

Jo adresas toks:
Lietuviszką knįgą prekystė.

Mathias Noveski.
TILŽĖJ E-TIL8IT

Goldaohmiedo str. 8 GERMANY, 
i.—,.

Pirma Lietuviszka Kolionija
po vardu ,,Liietuva" 

Grand Prairie, ARKANSAS.
Derlingiausi laukai isz visos valstijos Ark an so.

apie penkes-deazįmts tukstaezių akrų vienam gabalo
po ableins pusėms geležinkelio „Memphis Jt Little Rock”, tarpe tų laukų randasi miestelis I laže n 
kur žmonės gali sutverti sav didžiausią ir puikiausią parapiją. Komitetas aprinko tąją vietą kaipo 
geriausią dėl uždėjimo Lletuviszkos kdllonijos.

Viaoki javai dera labai gausiai, prietam auga boveina, 6 vaisei sodų puikiausi isz 
visų SuvienytifValstijų. Klimatas sveikas, žiemos trumpos, o vasaros ilgos, karezezių didelių nėra, 
sziluma lyginasi su Cblcagoe. *

Vandū sveikas. Szuliniai gylio nū 20 iki 50.
Aplinkui lezsidralką stralpsneis putklos girios, farmers! gali gauti laukus su giria ir l>e girios. 

Balkiai, lentos neiszpasakytal pigios dėl pasistatymo sav namų.
Prekė laukų ml iki už akrų.

Mokasi $l,oo isz vlrszaus už kožną, o likusi stirna iszeidadna ant 5 metų iszmokeeczlų*
Norintiejie tikrai dasižinoti apie viską raszykite į

Union Land Company,
* Chiengo, Ill.'• I•103 AVaialiiiig’toii Str.,




