
Num. 7. Lietuvininku

Plymill Pa. 13 i. Vasara.
Jeigui matytų musų broliai 

Lietuvoje, kaip mes ežia ap- 
vaikszcziojame linksmai arba 
liūdnai iszkilmingas dienas, 
isz linksmybės graudžiai ap 
si verktų. Ir kur neverkti 
jiems bied n Mėliams: jie neva 
nežino kas tai lietu visz
kos draugystės, lietuviszki 
kareiviai, retai kada 
iszgirsta kapeliją, o ežia 
susirenka kartais po kelioliką 
įvairių draugysezių, kurių są
nariai yrą apsirėdę įpatingais 
savo ' draugystės ženklais; 
kiekviena beveik draugystė 
nesza savo'su lietuviszkais pa- 
raszais vėliavą, pirm kiekvie
nas skamba, isz triubų, kler- 
netų ir bubnų, kapelija.

Tokios iszkilmės pas mus 
atsiprovinėja jau įnirus drau
gystės sąnariui, jau per meti
nę draugystės szventę, o 
ypacz kada esti paszventini
mas tūlos lietuviszkos bažny- 
ežios, nės tai skaitome svar
besnį už kitus mus atsitikimus, 
todėl ir stengiamės jį iszkil- 
mingiau apvaikszczioti. Isz- 
kihningesnįų su parodomis 
apvaikszcziojimų beveik iki
szioliai neturėjome, kaip kadai 
buna per bažnyczių paszven- 
tinimą, bet szįmet artinas die
na, kurįą privalome visi lietu
viai apvaikszczioti kiek gali
ma gražiau, puikiau, žodžiu, 
iszkiliriingiau, nės ta dieną 
(4 Kovo) yra isz visų dienų] 
dėl mus svarbesnė ir szven- 
tesnė. |Tą dieną pripūla daug 
szventų atsitikimų atmintis. 
4 d. Kovo yra diena szv. Ka
zimiero Lietuvos karalaiczio 
ir patrono, jo vardo yra dau
gybė lietuviszkų draugyczių. 
Ta diena yra pirma lietuvisz- 
ka tautiszka sžvente, įsteigta 
ant atminties baudžiavų nū 
lietuvių sprando numetimo; to 
baisiausio barbariszko jungo, 
kurį neszė per daug metų mu
sų tėvai, seneliai ir prosene
liai; jungo, po kuriūm vaitojo 
visa Lietuva dar labjaus ii 

sunkiaus, nekaip sziądien po 
maskolium, nės prasti žmonės 
buvo kaip gyvuliai smaugia
mi, pardūdami, muszami ir 
užmuszami.

Ant galo tą paezią dieną 
nutarta apvaikszczioti visatiną 
atminimą Kražių kankintinių 
ir dėl parodymo svietui savo są- 
jausmą dė) nužudytų ir mas
kolių barbarybę. Juk visos 
tautos, kurios sziek tiek gyvū- 
ja ir nori gyvūti, turi savo 
tautiszkas szventes ir jas isz- 
kilmingiausiai apvaikszczioja. 
Kiekviena tauta užstoja už sa
vo vientauezius, jeigu jūs kas 
nekaltai žudo, tadgi ir mes tu
rime turėti savo tautiszkas 
szventes, jas apvaikszczioti ir 
savo protestais ir demonstra 
cijomis užtarti savo brolius ir 
jųjų nevidonus pabausti bei 
jiems atmonyti. Tą dieną tu
ri apvaikszczioti visur ir visi. 
Tenai, kur nėra nei lietuvisz 
kų parapijų, nei draugysezių, 
tegu lietuviai susirinkę kame, 
nors mažame skaitliuje, pasz- 
neka apie lietuvystės dalykus 
ir pad ūda savo sznektas ir nu
tarimus į lietuviszkus laikrasz- 
ežius, o kad iszsigalės ir į ang- 
liszkus. Tadgi mieli broliai 
pasirodykime tą dieną, kad ir 
mes lietuviai gyvūjame kaip 
ir kitos tautos ir norime gyvū- 
ti. Ypacz lietuviszkos gra
žios draugystės privalo apie 
tai su laiku pasirūpinti ir pa
sirengti kaip reikiant.

jieszkoti redaktoriaus, kuris ir 
lietuviszkai galėtų raszyti.

— Mat lenkai pamatę, kad 
New Yorko lietuviai pradėjo 
vyniotis laukan isz lenkiszkų 
tinklų bei žabangų, ėmė ru 
pintis vėl jūs, supaneziojus 
tautiszkai, pririszti prie savo 
saito. Broliai newyorkieeziai 
sykį prabudę ir supratę kas 
jus esate, nesidūkite lenkams 
daugiaus už nosies vadžioti. 
‘ Paskutiniame laike lenkisz
ki laikraszcziai gana daug pra 
dėjo raszinėti apie lietuvių su 
lenkais susivienyjimą. Jie 
jau kvietė Amerikos lietuvius 
asabiszkai pasisznekėti apie tą 
dalyką,, tacziaus tai neįvyko. 
Dabar praszo, kad lietuviai 
atsilieptų nors per savo ir jųjų 
laikraszczius link susitaikini- 
moTietuvių su lenkais veik
mėje priesz abelnus savo pris
paudėjus. Rodos butų gerai, 
kad apszviestesni lietuviai 
paaiszkintų lenkams ant ko
kių iszlygų lietuviai gali su 
lenkais susidraugauti.

— Kas prisius atgal į Re
dakciją nesubjaurintą ,,Vien.“ 
N 3, gaus knįgutę už 10c.

— Lenkiszki laikraszcziai 
raszo, kad New Yorke lenkai 
tariasi iszdūti po Velykų lai- 
krasztį „Matko Polsko“, ku 
riame bus talpinama straips
niai lietuviszkai dėl supažin
dinimo lietuvių su lenkiszka 
istorija ir praszalinimo nesu
pratimų tarp lenkų ir lietu 
vių —„ sūnų vienos tėvynės, 
(?) aunu vieną motiną (?) 
turineziu. Todėl ketina pa-

Isz Lietuvos.
— Panevėžio pavieto. . Jo 

niszkėlių parapijoje ant galo 
Vienžindžių kaimo yra kar- 

czema, kur žydas be bilieto 
arielką szinkūja. Isz kaimo 
nū žydo viliojamas viens sta- 
liorius ten labai tankiai lan
kytis pradėjo. Pati buvo la
bai prieszinga tam lankymuisi, 
nės jis buvo nū gėrymo labai 
pasileidęs, o pati jį sulaikyti 
negalėjo. Todėl pamislyjus 
vieną dieną paėmė sagonuką 
deganezių žaryjų ir.nuneszė 
anas į sziaudus žydo stadolos, 
idant raudoną gaidį paleisti, 
bet su laiku buvo pasergėta, 
ir ugnis užkesinta. Vėjas ta
da nū karezemos pusė* buvo 
ir butų visą kaimą Vienžin- 
džių supleszkinusi.

Miravas audžia Nabokovas, 
kuris dabar yra Joniszkėliuse, 
su visa savo kanceliarija 
kraustosi į Linkuvą.

— tloniszkėliuse isz fundu-

8zo a. a. Karpio pradėjo da* 
bar mūryti agronomiszką isa* 
kalą.

— Gh'užuse. Jo niszkėlių 
par. Paktorius (pienius), tu
rėdamas nū arendoriaus 70 
tnelžamų karvių, dirba holen- 4 
derskus surius, pardūdamas 
anūs į Jelgava ir kitus miestus 
po 20-25 kapeikas ant svaro.

— Galvijai labai pigus. 
Sztai neseniai apie Joniszkė* • 
liūs viename dvare pardavė 
ponas seną didelį bulių už 40 
rublių, už kurį praėjusiam 
mete butų gavęs 80 rublių.

— p. Januszkiaviczia isz 
Ru ponių arti Li n kavos misz* 
kais prekiauja nū kelių metų 
ir puikiai jam eina. Isz tos . 
kupezystės suspėjo jau sudėti 
diktoką kapitalą.

— Szadavoje ’prie gelžke* 
lio vagzalą (banhofą) dabar 
per naują iszgražino. — Jel
gavos gelžkelis tarp Rygos ir 
Mažeikių parėjo jau į valdžios 
rankas.

—- Szvintėnų pavieto, Vii* 
niaus rėdfboje, Linkmėnūse 
yra mūryta parapijos bažny* 
ežia, daugel kermoszių, bet 
turgaus lįei vieno. Nei cholera, 
nei kitos ligos dabar tenai ne- 
vieszpatauja. Czia yra labai 
didelis pilekalnis ant ažero 
kranto.

— Kauno pavieto. Ant 
Czekavos dvaro žemės arti 
vieszkelio, Eiriogalos para
pijoje dabar didelis lazarietas 
pastatytas. Ant jo susidėjo 
7 gminai (valscziai), bet ligo
nių dar nepriima, 

r*
Per pasiplatinimą lietuvisz

kos literatūros, daugel net jau 
augusių žmonių laiko sav už 
neszlovę nemokėti raszyti ir 
skaitytį. Girdėtis, kad po 
daugel yįetų net 40 m^tų žmo
nės mokintis pradėjo. Po 
daugel kainnįr jieszkomi mo
kintojai prie vaikų. Taip
atsitinka visoje Lietuvoje. 
Ar negėda Amerikos lietu-

« • •V.'-.. 1., A ,



78 Vienybe
jorus. Ant cziflžynės dabar 
draugystė pradėjo j aiszkiai 
skirtis. Kurie isz publikos 
savę prie ponų, baronų. rokdja 
eina ant realistų czidžynės, o 
kurie prie demokratų ant gim
nazistų. Kitų czidžynių czia 
nėra, per tai tik taip skiriasi 
visos Jelgavos laudis (publi
ka).

viims, kad dar dabar negali 
pasimokinti lotyniszkų literių 
ir isz Amerikos į namus lei
džia gromatas su maskoliszko- 
mis literomis. Macziau žmo
nes besijūkenezius ir spjau- 
danezius ant tokios kvailybė^! 

x i”* I
Kauno gubernatorius Klin 

genbergas, norėdamas visą pa* 
saulę pertikrinti, kad nieko 
blogo Kraži&se neatsitiko, i|ž* 
dėjo 
tiems, 
Kražius kalbėti, o .25 rub. 
grados tiems, 
apie tą kalbanczius. Juk 1 
da tai buvo uždrausta a 
padėjimą Dianos deivės bažn|y- 
czią kalbėti, bet ir dabar atyie 
aną kalba. Uždrausta y^ra 
taipojau turėti strielbas ir ki
tus ginklus. Mat bijo, kąd I rė Vilniuje paskutinis profe Ise miestėse Tobolsko guberni- 
krasztas priesz maskolių nesu- sorius buvusio Vilniaus uni- jos, ant galo įnumavo prie 
kiltų. Kalba, buk Kražių versiteto Zigmuntas Revkovs-1 koplyczios miesto Petropav* 
aną bažnyczią atidavė, bet kąd kis, 
vidui viskas sudaužyta. I>ar|gus rasztai ir dalykai. (Kraj). |prigulinezios prie Omsko pa
tas dalykas apie bažnyczios

• atidavimą tikrai nežinomas.

rublius sztriopios ’ ’ I *rįstų ką aį)ie
. na-

kurie danįsz.
a-
•ie

kas dar Poszkos laike parų- Titavėnų, idant bėgantį laiky- 
pinomos buvo, mažne pirm 
sziinto metų. Kalbėjo apie 
darbus Juczewiczios, grovo 
Tiszkaus, Balinskio ir Lipins- 
kio, Buszynskio, Jelgavos lat- 
viszkos draugystės, Lietu v. 
literaliszkos draugystės Til
žėje, Dr. Basanavycziaus, dar
bus. pp. Volterio, Daugirdo ir 
savo.

„Svietu prieszinasi, kad vai-1 * ---------
džia negerai daranti, dėdama Siberijoje pasimirė kamen- 
latviams žemę Ufos ir Oren- dorins a. a. kunįgas JAzapas 
burgo gubernijose, nės sako: Rajunczius, turėdamas 60 me
mes ten ir be jų turime dau- tų. Ans paėjo isz Žemaiczių 
gel svetimų gaivalų, reikia vyskupystės, kur mokslus ir 
mums ten siuntinėti ^grynus siminariją pabaidė. Į kunjgus 
maskolius, idant sumaskolinti | iszszvenstas, užsigyveno Sibe-Į 
krasztą. rijoje apie Nerczinską, paskui 

Tobolske, dar vėliaus Kurcha- 
12 Gnldžio 1893 m. pasimi-lne ir Jalutorovske, pavietavQ*

brau* I lovsko, Akmolinos apskriczio,

---------  [rapijos, kur yra daugel kata-
Baltmario flota bus padau- likų mieste ir apygardoje 

ginta ant 80 torpedovkų Mas- (Kraj).
kolijoje padarytų (Varszavs- ---------Jelgavoje Realna iszkala ir 1 

gimnazija, žiemos Ifffke įtaiso kyi Dnevnik). 
ant ledo czi&žynes, 0 mokslo 
valdžia uždeda isz mokintinių 
aut to vyriausybę. Isz tos 
vienok priežasties, kad szįmet 
asztuntoje ir septintoje gUn- 
nazijos kliasoje daugiau
siai demokratai, lietu
viai ant skyrymų virszų pa
ėmė, aristokratai, nuėję pas 
inspektorių, paklausė: — Ar 
tai szįmet mužikai bus cziftžy- 
nės vyresniais, kurie gali jos 
kasą apvokti? ■ Bet inspekto-, 
rius, kuris, pats regis isz tos 
lūmos paeina, trenkė su kojo
mis ir ponus aristokratus lau
kan iszvarė. Dabar mokįti- 
niai aristokratai, kurie nenori 
su „mužikais“ T 
tos cziūžynėJ neeina, besireng- jam žinias apie tai pridavinė- dyti, iszsiuntinėjo po krasztą perkrikszta! 
darni ant realistų cziftžynės. 
Dabar tų partijų tarpe gim
nazijoje yra didelfe neapikan- 
ta, kuri lietuvius ir latvius ant 
kojų kelia priesz vokieczius 
baronus ir lenkus ponus ir bą-

„Nordeut. Al 
kad žydai einanti

„Moskovskija Vedom“ ir 
„Peterburg. Vedom“ rūpinasi 

tg“ raszo, dabar, kad Maskolijos galybę 
isz Masko* per apszvietimą pakelti. Yra 

per Prusus sako Maskolijoje 15 milijonų
turi parodyti, kad‘turi, dide- vaikų, kurids iki 12 metų rei- 
lis žmogus 100 dolerių, o ma- kėtų mokinti. Idant tai 
žas 10 dolerių pinįgais, apart padalyti, reikia 30-40 
pinigų ant kelionės,. milijonų rublių ant metų.

-------------------------Taigi tada Lietuvą su savo 
Pons M. E. Brenszteinas isz mokslu dar labjau suspaustų! 

Telszių, norėdamas ant atei- Visi vienstypiai urėdnįkai ir 
nanczio arkeoliogiszko susiva- policija ant gubernatoriaus 
žiavimo Rygoje kalbėti apie blogą szirdį turi. Regis gu- 
žemaitiszką arkeoliogiją, ap- bernatorius bus nd savo vietos 
garsino 51 N „Krajaus“. pa- numestas, bet tas dėl jo per 
szaukimą, skelbdamas, kad isz maža koronė. Visi kalba, 
tos priežasties, kad Žemaiczių kad ans vertas yra katorgos, 
arkloliogija suvisai mokslo Iszlakscziusius žmones gu- 

brolautis adt I nejudinta, ans geidžia, kad bernatorius, norėdamas augau* |

su kazokais.
nd

Czia ant rin-

tų. • Taigi 1 N to pat lai- ujiadnįkus 
kraszczio 1894 mete M. Do- Sztai pribuvo į artimą 
vvojna — Sylvvestrovvicz atsi Kražių Kelmę.
liepė, iszrodydamas net 12 jau kos viens uriadnįkas pamatė 
žinomų szaltinių, pagal kurids žmogų, kuris buvęs Kražidse 
galima isztirti, kad tas jlaly- ir suszuko ant kito lietuvio nd

tų, o kada tas ar nėguprato, ar 
gaudyti nenorėjo, liepė už tai 
kazokams jam ddti dikcziai 
naįaikų (bizūnų).

Maskoliai į Kražių bažny- 
ežią szturmu įėję, su akmenais, 
pagaliais, kartimis iszdaužė 
statuas apasztalų, langus. 
Didelius varpus nuimti nega
lėdami, szirdį isz jų iszėmė.

Sako, kad po atsitikimui at
vyko į Kražius ant vietos ne- 
kurie užrubežiniai korės po n* 

Identai, kurie ant vietos viską 
szipinėjo. Viens buvęs net 
isz Amerikos atsiunstas ir tas 
davęs raportą į amerikonisz- 
kus laikraszczius. Tie, kurie 
tas korespondencijas skaitė ir 
Kražių atsitikimus žino, sako, 
kad tikrai suraszyta.

Gubernatorius, norėdamas 
nurodyti, kad ans niekdm yra 
nekaltas, liepė Szilavos ka* 
naunįkui Jastrembskiui Kra- 
židse ant pratokolo pasięaszy* 
ti, kad nebuvo Kražidsę nei 
jokio kraujo praliejimo. O, 
idant kunigą P1**6 to padran* 

Isinti, isz jo užpakalio pastatė 
su nahaikoms kazokus. Jei- / > 
gu ans nenorėtų tos teisybės 
pripažinti, tai butų liepęs ka
zokams pilti kunįgui per kai
lį. Sziokiu budu gubernato
rius dėl parodinio carui turėjo 
dokumentą iszrodyjantį, kad 
ans yra nekaltas avinėlis! - 
Bet ir caras musėt nelabai no
ri savo tarnui tikėti, kad liepė 
toliaus tyrinėti! 1 •

Gubernatorius savo revizi
jomis po Resiainių pavietą la
bai įerzino urėdnįkus, o lab- 
jausiai pasrednįkus.

Visi kalba, kad tikras mas
kolius gubernatorius nebū
tų drįsęs to padaryti, kaip tas 
Klingenbergas, vokieczių ben- 
kartas ir ant prkvoslavijos

Isz maskoliszkų laikraszczių 
galima suprasti, kad jie j buk 
isz užrubežinių laikraszcįsių ir 
telegramų žinią gavę, kad po
piežius apie katalikų suspau
dimą musų kraszte buvo enci-

J i
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kliką liepęsK paraszyti, bet 
kaip isz Maskolijos, Teraspo- 
lio vyskupas į Romą atvažia- 
vo ir apie t As persekiojimus, 
melavimus, iszrodęs, o kardi
nolas Rampolla patvirtinęs, 
tai Szv. Tėvas encikliką sulai
kęs. Kiek tai yra teisybės, 
jus apie tai geriau galite žino 
ti!

KražiAse berną vagį asesorius 
paleido sziokiu gudriu budu 
pinįgus paėmęs: Vienam de- 
sėtnįkui į davė jau vakare 8 
adynoje du nesurisztu vagiu į 
Resiainius varyti, o tų dviejų 
tarpeir aną berną. Ten už 
miestelio iszėję davė desėtnįkui 
į krutinę, o patys pabėgo, to
liau savo amatą varydami. 

italics.
4 U.. .#

Petropilio katalikiszka ka
pitula dAda 30,000 rublių ant 
Szilavos bažnyczios, beje ant 
paauksinimo altorių, ir iszvedi- 
mo augszcziau boksztų. Kas 
žin ar maskoliai daleis tAs 
boksztus augsztyn iszvesti ?

Cholera siauezia apie Re
siainius ir Kauną. Apie Ei 
rogal^, Panevėžį, Aukmergę, 
Zarasų paviete apie ją negir
dėti.

— Dabar Resiainių paviete 
ąrklavagystės vėl prasidėjo. 
Apie Szilavą viens bernas va 
gis pas daugel gaspadori ų tar
naudamas ir jų padėjimą pri
sižiūrėjęs kelioliką arklių pa
vogė. f

Pradėjo vogti net gaspado- 
riai; viens gaspadorius isz Ma- 
caiczių arti Szilavo vogė ark
lius ir kitus daigtus per kelis 
metus. Vagystę pradėjo vog 
damas plūgą gelžinį Juzefą ve 
p. Chruszczovo, paskui vogė 
pakinkius, brikeles ir t. t.

„Vilenskyi Vesnik“ nuro
do baisų liaudės pasididinimą 
Lietuvoje ir Gudijoje (Bialo- 
rus): per paskutinius 26 metus 
lietuvių skaitlius pasididino 
ant 40 procentų, tai yra, kad 
kur pirmiau buvo 100 dabar 
yra 140 žmonių, o tai vis per 
tai, kad czia daugiau žmonių 
gema, negu mirszta.

Javų yra mažai ir tie labai 
pigus. Sztai Szilave, Resiai- 
nių paviete ant turgaus pūras 
rugių (3| pūdo vogos) 
kasztAja nei 2 rubliu, 
ežių pūras 3,40 ka. 
dų po 85 kap. 
ant pūro 150 k. 
žos ant pūro

budinkus su augsztomis pa- • 
muravonėmis kasztAjanczius' 
porą tukstauezių rublių, o im
damas už kvatieras mažus pi
nįgus, nės tai mažas miestelis 

pojų, dAda didę naudą, nės ant Į i r tiktai vasarą keli desėtkai 
kožnos kapos lentų turi gryno familijų atvažiAja dėl sveika- 
uždarbio 24 rublius. Pristato 
nA Radviliszkės gelžkelio sta
cijos, per tai ten pasamdė 
pliacių, už kurį moka po 5 
rublius ant mėnesio. Berži-.
nes diles kAgeriau apmoka.

rį prie pagelbos žydo draugo 
pardavinėja. Užvedė ten jis 
didelę dirbtuvę, nės 14 dro 
ežių lentas pjauna. Tos len
tos ir dilės, pristatomos į Lie- • ’t n 1 1 • 1 H

tos pataisymo, pasimaudymo, 
pavaikszcziojimo po didelius 
puszynus ir 1.1. Szibkiais ir ki
tokiais budais p.R.į baisias sko
las įbrido. Dar su p. Padberes- ‘ ' 
kių dėsi fabriko^ Helenos Kau
ne pragrajijo 200,000 rublių,

— Szilave yra labai smar
kus uriadnįkas (zemskis), ku
ris be galo vagius ir girtAk- 
liūs persakioja. Kaip tiktai 
girtAkliai dažino, kad uriadnį
kas yra miestelyje, tai nėra isz 
jų nei vieno karezemoje, nės 
ans tAjaus plaka anAs su bizū
nu. Jeigu nutver vagį, užda
ro jį savo kambaryje ir tvoja 
su bizunu be atilsio pakol ans 
neprisipažins. Taigi ir tą 

• gaspadorių nutvėręs norėjo jį 
su bizūnais tvoti, bet tas prie 
visko prisipažino ir už porą 
vogtų arklių, kuriAs į Prusus 
nuleido, valszc^iuje 180 rub- 
Jių užmokėjo, O nutvertą

ne
K vie 

Ant pu- 
Miežiai

Avi- 
120 kap.

Kulbės nA 40-50 kap. ant pū
ro. Szieno birka 2| rublio. 
Žirniai mažai ir tie sukirmiję. 
Vikei yra brangus, už anAs 
moka po 3 rub., ant pūro.

Apie Vilkiją, Kauno pa 
viete, vieszpatauja szkarleti- 
na, difteritis ir infliuenza. 
Apie Keiduiniut cholera at
sirado. Garvolino pavietas 
Lenkijoje taipojaU cholera už
sikrėtė. Po daugel parapijų 
ant dienos laidoja po 2, 4 iki 
9 nabasznįkų. (

Tas pats p. Trzaskauskis ir 
su javais, prie to paties žydo 
pagelbos, kupeziauja. Nu
siuntė į Liepojų jau javų 6 
vagonus, o turi dėl iszsiunti- 
mo dar 10 vagonų. Kad tik 
tai ant galo jį žydas nenumau
tų!

Apie Titavėnus arti Szila- 
vos*Resiainių paviete p. Rei- 
meris po paežiai isz namų 
Preiszauskykės gavo jau 
pirm daug metų daugel dvarų 
ir kaimų. Kamisoriai, kuriAs 
ans ten laikė, per savo gaspa- 
dorystę taip padarė, kad Ti 
tavėnAse jau dAnos nebuvo. 
Ans užsimanydavo žalius žy- 
danezius rugius aut paszaro 
arkliams pjauti, sakydamas, 
kad sziokiu bud u didesnis yra 
pelnas. Su tAmi kamisoriu

Po daugel inokylų savo tar 
pe mokytiniai bajorai arba 
lenkai veda ginezus su demo
kratais arba lietuviais, 
kitas vietas yra baime, idant
isz to maskoliai nepasinaudo
tų.

Po

p. Trzaskaukis pirko nA 
Zaleskio Paszakarnyje, arti 
S^iįayo, 3 valakus nąiszko, kų-

,:7 . ' y .

vienus, turėjo pardAti, idant 
užmokėti tą skolą. Pernai 
daugybę miszkų kupeziui isz 
Resiainių Kamberiui pardavė. 
Vis daro didesnias skolas. 
Yra tai pavidalas, pagal kurį 
mažne visi musų ponai elgiasi 
ir sziokiu budu bankrutija.

— Panedėlis. Zarasų pa
viete. Yra tai nedidelis žy- 
diszkas miesteliu kur yra lie
tuvių keli gyvenimai. ’Yra, 
czia muro bažnyczia su pen
kiais altoriais. Varpnyczia 
stovi ant keturių stulpų, p^ie 
parapijos du kunįgu. Para
pija turi 8—9,000 gyventojų. 
Krikszczioniszkų kromų czia 
nėra. Buvo czia lietuvio 
Narkevicziaus apteka, bet da
bar ją žydas Gliarneris pirko,

kontraktą padaręs, bet paskui Miestelyje nėra daktaro, bet 
let Reimeris nA jo atsikratė. !yra ant kaimo savo dvare p. 
Dabar turi antrą kamisoriuį Zaborskis daktaras. Mieste- 

savo lis stovi ant upelio Apaszczios 
kraszto, kur netoli gauna pra
džią. Kermosziai czia yra ant 

į Szv. Onos, ant Sopulingos 
j Panos Szv. priesz Velykas. 
Turgai yra kas utarnįkas. Isz 

(Panedėlio parapijos 10 gaspa
dorių leidžia savo vaikus į 
gimnaziją, isz kurių labjausiai 
į Jelgavą. Isz ozia dar vienas 

I mokinasi ant kunįgo Kauno 
seminarijoje.

Jonavyczią, ir tas per 
mandrumą daug negero daro, 
nės ardo kaimus, kurie dau
gel pinįgų įėjimo davė, ant jų 
vietos padaro dvarukus po 
kelis tukstanezius ant jų iszsi- 
kasztavęs ir dabar areuda yra 
mažesne, nės arendoriai bajo
rai nemoka taip, kaip „muži
kai“ gaspadorauti, daugiau 
dėl jų reikia, o per tai mažiau 
užmoka. Titavėnų miestely
je visi pliaciai priguli prie p.
Reimerio. Taigi dabar p. R. 
miestelyje nA savinįkų namus 
pirkinėjo po 600 rub. mokė 
damas, iki pamatui ardo ir sta
to pagal savo pliano brangius

Musų krasztas isz priežas* 
ties choleros, iszei vystės ir 
persekiojimo tusztinasi, bet 
už tai vilku gaujos po miszkus 
atsiranda. Sztai apie Szila-

* i
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Vą, po didelius miszkus vilkų 
'daugybė atsirado. Dirba isz- 
kadas, iszpjaudami mažne vi 
bus aplinkinius szunis ir kitus 
gyvulius. Užsimanė dabar 
anūa nūdyti su strichnina. 

, Sztai neseniai p. Reimėrio 
•miszkasargis nudūdyjo vieną 
didelį vilką. Žvėris tą nūdą 
prakandęs toliau nū vietos ne
eina, kaip kelioliką žingsnių. 
'Sziokiu budu ans daugybę ir 
‘lapių nunūdyjo. Vasaros lab 

jam benūdyjant, o žvėrių 
'nesuradus, daugybę jų pas
akiau sukirmijusių rado. Ki
tų vėl kiaulės, szunis ant tų 
nūdų užėjus iszdvėsė. Tiktai 
pirm 12 mėtų tiek vilkų buvo.

Žemaicziūse cholera baisiai 
siauczia. Resiainiūse išzmirė 
200 žmonių. Resiainių pavie
te dabar baisiausiai įsisuko į 
^zimkaiczių valsczių. Tenai 
■dabar mažne kožname kaime 
yra viens felczeris. Jau re
gis valdžia ten greitai ir dak
tarą prisiuns. Iszsiplatino 
tai po jau po Kaltinėnų, iif ki
tus valsczius. Szilavos vals- 
cziuje mirė 2, Lidavėnų ‘ 6 

Isz mirusių* 200 
___  » yra 

krikszczionys, Iikusiejie žydai, 
kurių tarpe didesnis vargas

Įmonės. Isz mirusių*
Įmonių Resiainiūse 76

Vienybe
n as ir greit numirė.

Isz tos priežasties isz Re- 
siainių daugel gyventojų į vi
sas puses isz choleros baimės 
iszlakstė. Dabar tame mieste 
yra 60 namų suvisu tuszczių. 
Miestas, kuris turėjo pirma 
12,000 gyventojų, dabar tiktai 
porą tukstanczių gyventojų 
rokūja. Ant turgaus bijoda
mi žmonės atvažiūti, toli nū 
miesto ant Stonų ir kitur pa- 
miestyje szį tą pardavinėja, 
ant turgaus nevažiūdami. 
Todėl kiti miestiszkiai galėjo 
net isz bado 
negaudami, 
mas tą miestą 
visai užmuszė.
choleros priežasczia yra ten la
bai prastas vandū. Draudžia 
gerti žalę vandenį, bet virintą 
gerti prisako. Prie to žmonės 
nepripratę, nelabai išzpildo.

Kalba, kad po daugel vietų 
daktarai, norėdami didesnį 
garsą apie cholerą padaryti, 
pradėjo ligoniams dėti karbo
lį gerti ir per tai daug numa
rino, nės cholerai būnant dak
tarai ima dideles algas.

Idant nū choleros apsisau
goti daugybę karbolio vartoja, 
taip, kad ans mažne deszimts 
kartų pabrango.

Taigi dabar mažne nieko

numirti, nieko 
Toksai padėji- 
ir ant prekybos 

Sako, kad

f Isz svarbesnių žmogysezių 
Resiainiūse isz choleros mirė 
P. Mosejus ir notarijuszp se
kretorius 
adynų, o antras ' 
Buvo du ar trys atsitikimai ma matyti nekurtas nelaimin- 
dar staigesni. Sztai nū pono gas aukas Kražių atsitikimo,
buvo siustas į Resiainius fur- kurios isz po vandens ir ledo 
monas dėl daktaro atvežimo, pradėjo pasirodyti. Guber- 
Jam po daktaro kvatiera pa Įnatorius, kuris priesz carą tei • 
važiavus, liepė jam daktaras 
pavažiūti po kliubu dėl jo va
lizos su daigtais paėmimo, kad 
Ans ten lauktų. Tūm tarpu 
važnycziai ant vežimo lau
kiant pradėjo blogai darytis, 
nuėjo ans tą valizą į vežimą 
paimti, bet neszdamas apvirto 
ant žemės ir jau atsikelti ne- nelaidojo ir proszalį eidami 
galėjo. Kada daktaras priėjo lyg nemato, o policija, žinoda- 
pulsas jo buvo suvisum slab- jma, kad su Kražių nabasznįkų

lerą ir nelaimingus Kražius 
ant viso svieto pagarsėjusius.

Dabar kaip ant upės Kra- 
pirmas sirgo Ižjžantės ir Kražių , ažero per 

6 adynas. szalczius vandū pasekė, gali-

sinasi, kad nei viena auka isz 
žmonių nepražuvusi, pats sav 
ir czielam svietui gatavas įkal
bėti, kad nei vienas žmogus 
smerti isz jo priežasties nega
vo, per tai įbauginti lietu viai, 
nors nabasznįkus mato ant 
kranto besi vai kiojanczius, anų

atradimu gubernatoriui netiks, 
tai, jeigu kad apie anūs ir pa
sako, nenori tam tikėti (?) 
sakydamas, kad tai melai. 
Neleidžia su tinklais ir buso- 
kais nabasznįkų po vandenį 
jieszkoti. Nės kam ežia žmo
nės užsimanė to jieszkatų ko 
nėra(?). Tūm tarpu guber-. 
natdrius Klingenbergas laukė 
be ne greieziau varnos tūs na
basznįkus sulės, szunys su
draskys, o giliau po vandeniu 
ėsanezius vėžiai ir žuvys suės, 
o sziokiu budu, ! neteisingos 
paskalos (?) ir kalbos (?) apie 
tą atsitikimą pragaisz, tada 
bent- pasirodys, kad visi už- 
rubežiniai laikraszcziai mela
vo, kad jį nekaltai priesz carą 
skundė. .

Isztyrinėjimai vis toliau ei
na nors to gubernatorius neno
ri, prokurorai, isztyrinėtojai 
vis dirba.- Sako, kad bus dėl 
isztyrinėjimo isz Petropilės 
komisija. Vis žmones kunį- 
gus, bajorus dėl isztyrinėjimo 
į Resiainius ir Kražius szaukia, 
norėdami isztirti bene inte
ligencija tūs buntus priesz 
maskolius dirbo. Iki szioliai 
vienok nieks nepasirodo. 
Viens bajoras ant Kražių rei
kalo buvo rublį davęs ir per 
tai buvo į gubernatoriaus ran
kas įkliuvęs, o tas liepė, idant 
jam kazokai įrėžtų. Bet ge
rai, kad dar pirmiau suspėjo 
policijai ir žandarams 300 
rubttų^įkiszti ir prie guberna
toriaus tie žandarai, kurie ma
tė jį tą rublį dūdant, buk ne
pažino ir per tai, pasiliko: 
labai panaszus sako, bet ne 
tas! Policija, patvirtino. 
Mažne visus žmones isz po 
areszto paleido, tiktai Kražių 
zakristijoną net į Kauną ant 
isztyrinėjimo iszvarė. Sako, 
kad ten jam net torturas įtaisė 
gubernatorius, norėdamas pėd- 
sakius bunto iszrasti, kuri per 
savo terionybę pats padarė, •

. 44.

Isz Kitur.
v i

— Suvienytos Valstijos. 
Washington* as 10 Vasario. 
Kaip jau daugumui žinoma 
Wilson‘0 bill‘a Washington‘0 
pasiuntiniais vienytų Vals
tijų priimta, šyla kurios yra 
numes tas muitas nū isz užru- 
bežės gabianainų žalių daly
kų, beje: vilnų, rudos, anglių, 
cukraus, druskos ir t. t. Bet 
nežinia ar pereis ta bill‘a per 
senatą ir ar patvirtins ją pre
zidentas.

u

— Prancūzija 10 Vas. 
Prancūzai isz girdę, k 
kiecziai susitaikino su mas 
liais link muito ir ėmė su jaįs 

 

po Berlyną baliavoti, dikcziaH 
pyktelėjo ant maskolių, su 
kuriais praeitą vasarą taip bu
vo susidraugavę. . Tūli pran- 
cuziszki laikraszcziai vadina 
jūs veidmainiais, iszdavėjais

vo-

— Paryžius. Anarchistas 
bombų metėjas VaillanPas 5 
d. szio mėnesio tapo nukirstas. 
Ant smerties jis ėjo drąsiai, 
be persigandimo ir jokio ku- 
nįgo nepareikalavo, todėl isz 
visų pusių buvo girdėti iszsi- 
reiszkimai: „Jis m i rėžta, kaip 
tikras anarchistas“. Pasku- 

t

tiniai Vaillanto žodžiai buvo: 
„Te gyvūja anarchizmas, 
smertis bourgeois“ (Vive 
1‘anarchie. a Mort les Bour
geois).

i-

—• Berlynas 6 Vos. Se
niai laukiamos visos Maskoli- 
jos ir Vokietijos muitinės de
rybos laimingai dėl abiejų 
vieszpatysczių pasibaigė. Pa
sibaigimo tų derybų laukė ir 
Lietuvos ukėsai, jei taip sa
kysiu, iszsižioję, dūsaudami, 
nės per uždėjimo isz Vokie- 
ežių pusės labai didelių muitų 
bei lažų ant Maskolijos, o 
drauge ir Lietuvos žemės vai
sių, visa ukystė labai buvo 
nupūtus. Maskoli ja
buvo susibankrutijimo.

netoli
Lie*
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tuvos gyventojai kentėjo per 
kelis inetus didelį vargą, nės 
javus turėdavo pardavinėti už 
pusę seniau buvusios prekės. 
Dabar per muito sumažinimą 
isz abiejų pusių ant įvairių da
lykų minėtų vieszpatysczių ga
lima tikėtis, kad javų prekė 
žymiai pakils ir tokiu budu pa
gerins Lietuvos ukėsų mede- 
giszką būvį ir panaikins (?) 
taip vadinamus sunkius laikus.

Tai padaryti buvo prispir
ta kaip Maskolija, taip ir Vo
kietija netik isz ekonomiszkos, 
bet ir isz politikiszkos pusės, 
todėl caras ir vokieczių cieso
rius, drebėdami apie savo loc- 
ną kailį, daugiausiai prie to 
prisidėjo. /

‘ Buvo aiszkiai matyti, kad 
Maskolija ir Vokietija rengės 
į didelę karę, o ir pats vokie
czių ciesorius, užbaigus mui
tines derybas, pasakė sav ar- 
tymoms žmogystoms: jeigu 
nebotume padarę su Masko
lija savitarpiszką palengvini
mą link muitų, už trijų mėne
sių be abejonės botume turėję 
vesti su Maskolija asztrią ka 
rę, kuri ir visą Europą į savę 
batų įpainiojus.

Minskas {Lietuvoje) 10 Na
sario. Žydiszka szeimyna, 
susidedanti isz 13 asabų, už
valgius užnūdyto peno, už 15 
minutų visa baisiausia smer- 
czia mirė.

— Caras jau visai pasveiko.
— Petropilė 10 Vas. Czia 

susidarė kapitalistų draugys
tė, kuri už ^0,000,000 rub. 
nutarė padaryti garlaivių Ii 
niją tarp Odessos ir Su vien. 
Valstijų.

— Nižni-Togilk (Maskoli- 
joje) ant Uralo 5,000 darbinį- 
kų pakėlo maisztą, reikalau
dami nū darbo davėjų geres
nės užmokesties. Ant vietos 
maiszto atvyko stipra kariu* 
mėne, taėžiaus darbinįkai ne 
nusiminė ir taip uždrožė ka
reiviams, kad jie turėjo bėgti 
jieszkodami geresnio užsislė-

pimo vietos, isz kur vėl ėmė 
darbinįkus szaudyti; darbinį 
kai ant galo buvo pergalėti 
ir daugybę jųjų suaresztavojo. 
Jie bus bene kareiviszku sudu 
sūdyti. Muszos laike daug 
žmonių krito isz abiejų pusių, 
o dar daugiau tapo sužeistais.

Maisztą priraszo nihilistų 
darbui, kurie ir Permos guber. 
(Siberijoje) taip gyventojus 
priesz valdžią savo agitacija 
įsiutino, kad tik mažos ki- 
birksztelės reikia, kad visa 
gubernija pakiltų priesz mas 
kolių. 

---------»
— Italija 12 Vasario. 

Maisztas jau aptylsta. Tulus 
maiszto vadovus Italijos ran
das nusprendė net ant szeszių 
ir asztūnių metų kalėjimo.

— Brazilijoje revoliucija 
dar nepasibaigė. Bet insur * 
gontai kas diena daugiau sylų 
įgauna, ir be abejonės dabar
tinis prezidentas Peixoto‘s bus’ 
numestas, o isz respublikos 
padaryta monarchija arba, 
kaip tūli szneka, įvestas visai 
civilnas randas. Prezidentas 
neseniai, keletą apicierių, buk 
norinczių jį nužudyti, liepė 
tyloje suszaudyti. Tūmi jis 
daug priesz savę neprietelių 
padarė.

— Aprika 12 Vasario. Ant 
rubežiaus Sierra Leone‘s už- 
pūlė prancuziszki kareiviai 
ant angliszkų ir užmuszė ke
letą vyrų. Dėlko Angliji 
baisiai supyko ant Prancūzi
jos ir, reikalaus nū jos užga 
nėdinimo tame dalyke,

— Sudan‘e, prie Timbuku 
prancuziszkoje kolionijoje, ta
po prucuziszki kareiviai naktį 
užpulti tenykszczių gyventojų, 
Tuaregų, ir iszpjauti. Pagal 
laikraszczių praneszimą, į 300 
prancūzų tapo užmusztų.
------------------ — ■■ an i-----------------

Aute ateinami W Am.
Daugelis diplomatų ir filo- 

zophų, o taipgi laikraszczių ir

broszurų daug kalba apie 
ateinanczią karę Europos. 
Isz visų tų broszurų akyviaUse 
ir isžmintingiause neperseniai 
pasirodė Paryžiuje, autorius 
jos kariszka žmogysta, paei
nanti isz auksztos lūmos, uži
manti žymingą urėdą, ir taip 
gi nugszto mokslo.

Autorius broszuros faktais 
darodo artinanczią Europos 
carę, kuri padarys didelę po- 
itiszką ir etnograpiszką per
nai ną Europoje. Vokietija
Austrija ir Italija pagal auto
riaus nūmonę pergali Rossiją 
r Prancūziją. Argumentai 

to pergalėjimo szie: * Vokie
tija ir Austrija turi geresnį 
ąjeograpiszką padėjimą, geres
nius ginklus, gerus kelius, 
daugiau gelžkelių, tvirtynės 
arti rubėžiaus geriau apgink- 
dūtos per gamtą, kariumėne 
geriau iszmiklyta, kareivys, 
ypacz' Vokietijos daugiau ap- 
szviestas, geriau užlaikomas ir 
cariszką discipliną suprantan
tis. /Reikia neužmirszti, jog 
Vokietija ir sziądien turizgar
singų vadovų ir diplomatų, 
priešingai Maskolija gali pa
sigirti apkvaiszusiais per gir
tybę tironais ant beginklūtų 
žmonių. Czia autorius nuro 
do daug istoriszkų faktų, taip
gi priveda paveikslą karę 
Maskolijos su Turkija, kur 
Maskoliaus janerolai ir vado
vai pasirodė kariszkame veik
lume nekemežnus ir neatsako
mi. Autorius sako: visas 
svietas jūkėsi isz tos karės — 
Maskolius buvo palygintas su 
Turkija kaipo sveikas žmogus 
su ligotu, o vos tik į du metu 
su paszelpa savo vięntikių ir
mažų slaviszkų ponyszczių už
kariavo. — Tai ką sziądien 
pusdykis žmogus gali susily
ginti *su civilizūtu. Masko
lius netur pinįgų, be kurių 
užrubežyje negalima vesti ka
rės, stoka gelžkelių, be kurių 
mobilizacija kari u menės nega
lima; taipgi ginklai senos sis
temos negal būti sulyginti su
naujais. Kareivis Maskoliaus l iezlavitą

tamsus, kaip naktis. Kad ir 
Maskolius nurodo, jog laiko 
karės kareivis nereikalauja 
proto tik vieko ir paklusnu
mo, tai autorius sumusza į 
dulkes tūs nurodijimus, pasi
remdamas ant daugelio neci- 
vilizūtų tautų, užbaigdamas 
Indijonais. — Sako, kur visū- 
menė tamsi, ten mažai szvie- 
sių žmonių randas. Darodo 
aiszkiai, kad Prancūzija 1870 
m. praloszė karę vienintėliai 
per savo tamsumą ir aklybę. 
Maskolius nepažįsta gerai ge- 
ograpijos savo žemės, visi p<V 
driaczikai ir janarolai vagys, 
kurie taipgi nemažai blėdies 
daro laike karės. Czia pri
mena prapultį Maskoliaus per 
vokieczius, apsigyvenanczius 
Maskolijoje, isz kurių daugelis 
užima augsztas vietas, ne tik 
civilnas, bet ir kariumėniszkas, 
o szis baisus smūgis dėl Mas
koliaus. Da vieną faktą pri
veda, kuris taipgi gali dideliai 
apsilpnyti Maskoliją, tai nihi
lizmas ir kitos prieszingos par
tijos despotizmui, kurios laike 
karės per agitaciją Vokieti- 
jos, jeigu ta mokės pasinaudo
ti, gali pakelt naminę revo
liuciją. Anglija taipgi ne 
smaus ir jai ateis laikas, kada 
galės iszvaryti Mask, isz Av- 
ganistano, gal ir pasinaudoti 
isz kolionijų Afrikoje prigulin- 
czių Prancūzijai, taipgi nepra
miegos Konstantinopolio, tą 
Europos raktą. Anglija visada 
mokėjo pasinaudoti isz nesuti 
kimo savo kaimynų, užtai ir 
sziądien kala ant politikiszko 
priekalo, kokiu budu susilp- 
nyti savo prieszus. Austrija 
gana stipri, idant užimti piet
vakarinę Maskoliją iki Jūdų- 
jų marių. Anglija laike ka
rės gali didžiausią blėdį dary
ti Maskolijai — užpuhdama 
visus portus net iki Kamczat- 
kai, kur Maskolija privalo 
trupinti savo karumenę, o pa
gal savo didumą netur atsako
mo kariumėnes skaitliaus, už 
tai priesz tvirtą, skaitlingą ir

Vękieti jos f kariu mė-
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miniavę su ta mangolų man- 
džurų veisle. Negana to, 
Prancūzija prižada Maskoliui 
atidėti Konstantinopolį su vi- 

i somis mažomis ponystomis ant 
Bal kalnių pusalės, paszelps 
iszvyti Anglus isz Azijos ir 
apimti Industaną. Prancū
zija atimtų didelį kampų Vo
kietijos, Reinu padarytų ru- 
bežiuro, Belgijos kampų, kur 
dartės prancuziszkai kalba, 
suvienytų prie ] Prancūzijos. 
Italijai atimtų |celis portus, 
upę Po padarytų rubežium. 
Visų Vokietijų padalytų ant 
mažų karalysczlų, sutrupintų, 
susilpnytų, idant jau niekad 

, negalėtų susivienyti. Angli
ja taptų iszskirta isz žemlapio 
Europos.

Viskas gali atsitikti ant szio 
svieto, galima net ir į stebuk
lus įtikėti. Bet ar žfaogus 
gali numanyti ir iszburti atei- 
tinę, ypacz pabaigoje 19 am
žiaus, kur svietas jau civilizū- 
tas, nerasime mažiausios po
nystės, kuri nebūtų apsigink
lavus. Bet negana to, žvilk-1 
terėkime gilyn į žmogijos 
draugijų, ant darbinįko, kuris 
y r draugijos ir ponysczių 
pamatu. Nereikia užmirszti, 
jog jis sziųdien jau pakėlė 
galvų, reikalauja tiesos pri- 
gulinczios žmogui; lidsybė ir 
lygybė, ta krikszczioniszka 
dėja, sziųdien taip įsikėrėjo, 
jog nerasi jau žmogaus, kuris 
netroksztų jos. Ar galima 
tikėtis, kad laike karės augsz- 
cziau minėtų ponysczių, kada 
jų militariszkos spėkos taps 
sunaikytos, arba atitolintos, 
socijalistai, nihilistai ir kitos 
partijos nepakels revoliucijos, 
panesziai Paryžiaus komunai. 
O tada visos augszcziau minė
tos nftmonės į dulkes pavirsta. 
Laike revoliucijos, žinoma 
kiek viena ponystė pražūsta. 
Gal but, kad ateinanti Euro
pos karė iszszauks d įdėję re
voliucijų, per kurių isznyks

Dėl Len- 
jog taps

nę Maskolija parubežyjė ne- 
Užlaikys. Vokiecziai atsidurs 
ant Vistules, kur isztiks dra- 
raatas, kuris padarys ; galų 
aziauriui Neronui. Q koks 
,rezultatas szito kruvino dra- 
inato? Pagal autoriaus nd- 

•monę, Vokietija apturės pa- 
.krasztį Baltųjų marių sii Lie- 
ttuva, keletu naujų provjncijų 
;Prancuzijos su keliais mi- 
Jlijardais frankų; Austrija gaus 
wLenkijų ir Padolių su Odessa. 
’Anglija atims Avgani$tanų, 
sziųdieniszkas kolionijas Pran 
'cuzijos Aprikoje, Italija Sa- 
jvonijų, Marsilijų, Tulonų, Lio
nu; tokiu budu Prancūzija 
taps atstumta nd Vidurinių 
^marių. Szis baisus smugys 
dėl Prancūzijos veik tiek jau 
ženklina, kiek dėl Lenkijos 
padalinimas ant 3 dalių. 

^Prancūzija jau daugiau nesap- 
nAs apie garbę!.. 
kijos bus nauda ta, 
suvienyta, gaus szvelnesnį val
donų ir galės svajoti apie sa
vo karalystės atbudavojimų. 
Czia nenoru autorius primena 
apie Slavėnų ir Germanų au
si vienyjimų. Taip kaip Aus
trija susideda isz daugelio 
tautų, ypacz skaitlingiausi 
Vengrai ir Slavėnai, tai bene 

-Austrijos Ciesorius pasiliks 
Slavėnų valdonų, o Vokietija 
priims visus germanus. Tai 
autorius abejoja. Isz kitos
pusės, sako, nežinia kaip gal 
viskas persiversti; politika
mainosi kaip vėjas, visokios 
aplinkybės turi didelę įtekmę, 
už tai galima rokAti iszloszimų 
ir isz pusės Maskolijos su 
Prancūzija. Priežastis iszl<^- 
szimo, kaip sakiau, gali dar0- 
dyti daugel istoriszkų faktų 
isz viduramžinės istorijos Eu
ropos, apie kų nėr reikalo man 
minėti. Bet akyva kiek vie
nam kokia politikiszka per
maina ant žemlapio Europos 
pasirodytų. Žinoma Masko 
Ii ja paglemsztų visus slavėnup 
po savo valdžia su Vengrais, 
k u rids sumaiszytų su savo kat
inukais — kurie daug susig * dėlių permainų ne tik politi-

kiszkų, etnograpiszkų ant Eu
ropos žemlapio, bet galima ti
kėtis permainos ekonomiszkai 
— politikiszkos. —

Gana bus kalbėti apie atei
tu svetimų, reiktų pamislyti 
ir apie musų lietu viszkos tau
tos ateitu. Kaip autorius nu
rodo, tai mums ar szeip ar taip 
vis reiks vergauti. Rodos po 
Prūsų butų lengviau, ba ten 
spaudų savo apturėtume, bet 
vis liekame bendrais— ber
nais — amžinais tarnais sveti- 
raH- - i 

i Asz tame netruputį ne susi
taikau su autorium minėtos 
broszuros. Mano ndmotiė vi 
sai kitokia. Karė kokia ji ne 
butų, dėl mus lietuvių isz- 
ganymas. Jeigu karė Euro
poje isztiks, nemislykite, kad 
ant Sausio pasibaigs,: nemis
lykite, kad tik tos ponystės, 

I kurios dalybų turės karėje da
lys tautas, mainys žemlapį 
Europos. Neteisybė... Tie 
kų sziųdien dauk trokszta, ma
žiau gaus.

j Po karei Europos grius des-i 
potizmas. Svietas didelis, 
janle yra daug ponysczių, ku
rios apsudys kaltus ir paskirs 
kiek vienam atsakomų kan- 
czių. Greicziau pastos nauja 
gadynė: tai yra, kiek viena 
tauta, savo etnograpiszkūse 
rubežiftse, turės Ii Ašy bę b* ly
gybę terptautiszkame kongre
se, kuris turės progų , po tai 
kruvinai kovai susitverti. 
Užtai ir Lietuva kaip visos 
nuvargintos ir prispaustos 
tautos apturės lįdsybę. Ne
žudykime vilties, /skelbkime 
mokslų, szviesų, gaivinki
me tautiszkų dvasių, idant 
ir mes arba musų nauja gen- 
kartė galėtų pasidžiaugti ta 
nauja gadyne..

P. Nemura. |

— JVew York 9. Vasario. *) Butų labai gerai, kad broliai 
ųew-yorkieoziai tų atminimų galėtų 
padaryti 4 d. Kavo ir ant „mass- 
meotingo padarytų kolektą dėl is^

isz szio pasaulio didesnė svieto Praszau palaipinti, sžiūs žo- 
pusė, o tada galima laukti, di* džius į „Vįenybę.“

J Draugystė szv, Kazimiero I tjayįino žinomų brosziurų R.

6 d. . Vasario nusprendė pa
daryti atminimų už nužudytus 
savo brolius Kražidse per 
maskolius. Tapo , iszrinktas 
komitetas, kuris užsiiminėi 
visokiais tos iszkilmės daly
kais. Panedėlyje *) 5 Kovo, 
10 adynų bus lenkiszkoje baž* 
nyczioje, ant Stonton str., žė-g 

liaunos miszios, o ant asztdnių- 
vakare žėlaunas nisz paras.
Po niszparui eisime su muzy-. 
ke žėlaunoje marszoje į „Ger
mantą Assemble Rooms“, kun 
bus laikytos visokiose kalbose 
sznektos apie musų brolius 
Kražių kankintinius ir visų 
lietuviszkų tautų, todėl malo-i 
niai užpraszome visus lietu* . 
vius ir visas draugystes isz 
visų szalių pribūti paėmus 
ant tos dienos, t- y. ant 7į ,vų* 
kare ant minėtos salės, idant 
tokiu budu susirinktume kft- 
daugiausiai ir parodytume 
svietui, kad lietuviai ir gyve*, 
na Amerikoje. Iki sziol mus . 
svetimtaucziai ir neva lenkai 
skaitė už lenkins ir sakinėjo, 
kad mes savo tautos neturime. 
Ir sunku buvo atskirti mus, 
nil lenkų, nės daugelis iez mu
sų ir lenkiszkas karūnas ne-i 

Išžiojo ir dagi lenkiszkai szne- 
kėjo, o ir ' dabar szneka. 
Priegtam d a apgarsinu vi*', 
siems broliams Now Yorko, * 
Brooklyno ir kitų aplinkinių 
miestų, kad bus ml tos dienos! 
ir lietuviszkas kunįgas dėl isz* j 

klausymo velykinės spavied- 
nės, tadgi kurie norite galite 
prisigatavoti ir atvykę į New 
Yorkų atlikti savo tikėjiroisz- 
kus arba kitus kokius reika
lus.

Komitetas szv. Kazimiero 
draugystės.

— Hazleton^ Pa. 8 Vasario 
Godotinas Redaktoriau; mel- , 
džiame patalpinti tūs įžodžius

.. ■ i 4
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į *) „Vienybę“.

Musų Vitauto draugystė
28 d. Sausio ant mėnesinio su
sirinkimo paniekino laikrasztį 
„Saulę“, kaip prieszingą szv. 
katalikiszkam tikėjimui, plė- 
szantį szlovę pagūdotų ir gar
bingų vyrų ir ardantį po
draug mus broliszką „Susiv.“ 
Mes visi atmetėme tą draiska 
lą ir nusprendėme netik nei 
vienas daugiau jo neprenume 
ravoti, bet ginti nū jo visus 
lietuvius kaip nū užsikreczian- 
czios ir linpanczios^igos.

Draugas.

— Pittston, Pa. 9 Vasario. 
Visatinė demonstrancija rei
kale nukąnkįtų Kražieczių, 
taip jau skaitėme pereitame 
„Vienybės“ numeryje atsipro- 
vys 4 tą dieną Kovo Wilkes 
Barre4 je; yra tai pritinkiausia 
vieta ant to, nės ulyczios dai
lios, kur nėr purvyno ir kaipo 
dideliame mieste daugiau ga 
Įima atsiženklyti ir pasirodyti 
priesz sveti mtauczius. Gar
bės verti yra ipųs inteligentai, 
kurie apie tą dalyką rūpinasi. 
Dėltogi brangus viengencziai 
ir mes nemiegokime, bet dirb
kime pakol turime gerą ant 
to progą. Mes lietuviai isz 
aplinkinių rengkimės prie to 
apvaikszcziojimo, • nepaneszi- 
me jokios blėdies, nei ant tur
to, nė ant sveikatos, o tūm di
delę naudą sav ir musų tau- 
tiecziams atneszime. Mes pa 
rodysime svietui padėjimą 
musų tėvynės po maskolium, 
pakelsime savo vardą ir kiek 
nors suraminsime savo brolius 
Lietuvoje.

Darykimė ką galime ir pa
rodykime savo nuvargusiai 
tėvyniai ir verkiantiems~savo 
broliams meilę, ir prisiriszimą.

Diena 4 Kovo pripūla ne-
*) Redakcija pereitame numeryje, 

koresp. isz Forest City, praneszė, 
kad netalpins daugiau ant „Saulės“ 
panaszią koresp , t. y., netalpins su 
nemandagiais ir perdaug grubais 
iszsireiszkimais, nės tai „Vien.“, 
kaip patys broliais suprantate, ne- 
pritinka. R.

dėldienyje, dėlto be jokios 
periszkados galėsime apvaiksz- 
czioti taip didelį atminimą. 
Visi busime valni nū darbo. 
Tik broliai pasinipįkime tai 
atlikti, naudokimės isz krau
jo pralieto musų tautieczių, 
idant mums be snaudžiant ki
ti nepasėję nesuvalytų.

A. Sz.

— Cleveland 7 Vasario.
Nežinia kas yra su Cleve

lands lietuviais: ar miega, ar 
užszalę? Nieko nesirūpina 
apie savo reikalus, kaip tau- 
tiszkus, taip ir dvasiszkus. 
Nematyti jokio pasikėlimo 
bei krutėjimo!. . .

Yra viena szv. Jurgio drau
gystė, kuri labai stropiai rū
pinasi apie pasikėlimą dva- 
sisžkūse ir tautiszkūse reika- 
lūse: Ale musų maža sauje
lė, tik 55 sąnariai, negalime 
iszstengti viską padaryti dėl 
visų gero, ką rokū j ame per 4 
szimtus lietuvių Clevelande. 
Minėta draugystė laikė savo 
susirinkimą 21 Sausio. Gū 
dotinas prezidentas draugys
tės, dasigirdęs per „Vienybę“ 
apie kankintinius musų bro
lius Kražieczius ir girdėdamas, 
kad kitų miestų lietuviai kiek 
iszgalėdami deda pinįgiszkas 
aukas dėl pakėlimo protesto 
priesz sziaurinę meszką, ir jis 
užminė, kad ir mes padarytu
me meetingą, ant kurio galė
tų visi broliai lietuviai suėję 
pasirodavyti apie tą dalyką ir 
paaukauti kiek kas iszgalės 
ant pakėlimo protesto. Mass 
meetihgas buvo nutartas 4 
Vasario.

Taipgi paskyrėme 3. dol. 
isz musų iždo ant miežių už 
Kražių kankintinius, kuriūs 
tū ir nuneszėme į prancisz- 
konų kliosztorių.

Laukėme tos dienos atei
nant ir sznekėtojai buvo pa
sitaisę iszguldyti apie viską, 
kokui, naudą gal atneszti 
mumsrtas protestas, o ir ,,Su- 
sivienyjimas“, kuris labai 
mums reikalingas yrą. Ugi siv

laukus tos dienos, vos 20 
žmogystų susirinko!

Palaukus 2 adynas skirstė 
mės visi nusiminę isz priežas
ties musų brolių užkietėjimo 
ir užszalimo! Sznekėtojams 
nereikėjo nė burnų auszyti... 
ba mus ant paprastų meetingų 
susirenka daugiau kaip dusyk 
tiek. Yra ežia tokių, kurie 
visai niekam netiki. Užpra 
szyti, rodos, žadėjo pri
būti, ale daugumas pasakė, 
kad tai viskas yr daroma ne- 
iszmanėlių, tik dėl surinkimo 
vienam pinįgų, o Maskolui 
niekas nieko nepadarys, jis nė 
paties popiežiaus nebijos. To
liau sako: vienykitės, vieny
kitės, kad norit! jei matysime, 
kad ką gero iszdarysite, tai 
ir mes tada prigulėsim.

O j jus avigalviai! asz pak
lausiu jus, tokius galvoczius: 
ugi kas ar „Susivienyjimas“ 
isz žmogijos susideda, ar žino- 
gija isz „Susivienijimo!“ man 
rodos atsakys kožnas, kad jo
ki draugystė arba susivieny- 
jimas negal but be žmonių.J • 
Jie neklauso iszmintigų žmo
nių, ale kokio ten ,/Paradai 
kos maisztinįko“. Broliai! 
mums reik tvirto susivienyji- 
mo, o tada ir Dievas padės 
mums Rusą pergalėti; nereiks 
mums stoti nė į karę priesz 
jį, nės su Dievo pagelba jis 
bus taip isztremtas, be karės 
(?R.) kaip Romos ciesorius 
Neranas už savo szunybes. 
Arba kaip Napoleonas Pran
cūzijos karalius už pasiauksz- 
tinimą. Dievas dūs mums 
Dovydo šylą ir be karės per
galėsime Galijotą, arba kaip 
szv. Jurgis smaką, tik reik 
vienybės.

Sosaidniks.
*

— Plymouth Pa. 11 Vasa
rio. V. Voloncztnsko .drau
gystė laikė mėnesinį susirin
kimą, ant kurio sąnariai užsi
mokėjo mėnesinę mokestį ir 
nutarė paaukauti isz savo iždo

10 dėl iszdavuno S. Dau- 
konto jubilėjinės broszuros

ir imti dalyvumą ant demon
stracijos Wilkes Barre4 j e 4 d. 
Kovo.

— Freeland 9 d. Vasario. 
Dvi nedėlios atgal pavadino 
kun. Maszotas pas savę keliu 
parapijonus, ir ragino jūs pa- 
daryti balių ant parapijos 
naudos. Jie sutiko
ant to, pėlną norėjo apversti 
ant įtaisymo kokio nors baž
nytinio daigto. Kunįgas pa
sakė, kad reikia pirma iszmo- 
kėti skolą, o paskui mislyti 
apie kitus dalykus, ba skolos 
jau yra trys tukstaneziah 
Tie vyrai, teisybė, apszaukė 
balių ant parapijos naudos, 
kuris visai nenusidavė, nės be
veik reiks prie jo pridėti isz 
parapijos kasos. Prieg tam 
apszaukė ir parapijinį meetin
gą ant ateinaneziąp nedėlios 
dėl pasiteiravimo apie parapi
jos reikalus, nės jeigu toliaus 
taip eis, tai neužilgo bažnyczia 
bus pardūtar Du metai atgal 
buvo skolos tik apie asztūnis 
gimtus. Pereitą nedėlią su
sirinko meetingas po bažny- 
ežia. Iszrinko komitetą, ir 
nutarė, pats parapijonys kol- 
lektavoti ir mokėti kunįgui 
ir vargamistrai atsakanezią- 
algą. Kada komitetas nuėjot4 
pas kunįgą, jis stojosi priesz •• 
jūs nemandagiai pasirėdęs. * T 
Komitetas gražiai jam pasako
jo, ką nutarė parapija, ale jis 
nenorėdama ir girdėti apie tai, 
suriko: „Lauk vagys!“ Ir 5 
tūjaus P. Rimszai davė su 
kumszczia*) į dantis; kada tas 
apsiliejo kraujais, P. Szeima- 
ką iszvilko per duris laukan, 
o P. Rudziavycziui ėmė dras
kyti su nagais burną. Szie 
vyr^ visai nesitikėdami tokio 
užpylimo isz szalies kunįgo, 
spruko per duris laukan, ne- • 
norėdami daryti rasbajaus. Isz- 
einant jiemė da pakėlė kunįgas >

*) Apie tą kunįgo užpylimą ant 
savo komitėto taipgi gana aiszkiai 
apraszo angliszkas laikraszti 7 d. 
Vasario „Wilkes-Barre Record “ 
Liūdnas gana atsitikimas R.
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kėdę ir norėjo sudėti vlenartij 
_ale pataikė Į sibr.ą ir kėdės 

kdjds ntilužd, o pats partirtdi 
Po tani Viškani; ari t Rytojaus, 

.kunįgas jszvažiavo kasžinkur, 
pas dėdę ant pasiteiravo- 

jimo.
Utarniko vakare buvo su 

szaugtas ant greito meetingas 
ant halės Pono Rudziavy- 
oziaus, ant kurios nutarė: to
jaus apskųsti kun. Maszotą už 
muszį pas skvajerį ir tapo tam 
paeziame vakare suraszytąs 
sklindąs pas vyskupą apie jo 
apsiėjimus, ant kurio tūjaui, 
visi kurie ten buvo, pasiraszė. 
Taiposgi nutarta ant ateinah- 
ežios nedėlios suszaukti kičą 
parapijinį meetingą, ba utar- 
nike daugelis isz toly meškių 
vietų negali pribūti isz pr 
žasties darbo.

Czetverge 8 dieną Vasario 
ssesztą valandą popietų kunį- 
gaa Maszotaš buvo pristatytas 
j offissą skvajerio Klein. 
Czia jis praszėsi atidėti pro 
vos isztyrinėjimą ant kitos ne
dėlios, ant ko vienas lietuvis 
užstatė tris szimtus kaucijos 
(bill). Prova atidėta ant 17 
dienos Vasario^

e-

kad Freelando bažnyczia skai
tosi d a lAetuv i szka i -Lenkisz • 

ir parapijonų szi
didesnė pusė lenkų. Komite
tas susideda isz lietuvių ir 1 
kų. Daugelis lietuvių ži 

/isz szalies į tą viską. Nėži
ar tas iszeis jiems ant gero 
ne, isz mano pusės visada ve 
liju konėgeriausio lietuviams.

— Taiposgi praneszu, k 
Freelande užsidėjo lenkų, 1

ra

n-

lia
ar

ad 
ie-

76kliubas, sziądien jau skaito 
sąnarius. —► Prezidentas 
Stanislovas Rudziavyczius, 
ce-prezidentas Albertas No- 
vak, kassierius Antanas Bu- 
džiavyczius, sekretorius kasos 
Jonas Pupkis, sekretorius p 
tokulų Jonas Rymsza.

—, Brėkeriai dirba abie 
Freeland‘ą po dvi, tris, ir ke
turias dienas. Freelandiszkis.

vi

ro-

— Ohi&ado, III. Pas mus 
isz sžalies žiūrint, lietuvystės 
dalykai sparčziai eind pirmyn. 
Kožrias, tanios, klausid j kris 
mes esame ir ko mums reikia 
ir, beveik ant kiekvieno susi
rinkimo gali iszgirsti kalbant 
apie lietuvystės reikalus, žo
džiu sakant, net linkma gy
venti tarp Chicagos lietuvių. 
Czia lietuviai kaip bitelės ką 
gali, tą dirba dėl savo tėvynės. 
Sziądien chicagiecziai, neskai
tant bažnyczios, turi szeszes 
draugystes. Jų dabar toks 
yra karsztis, nės kad sumany-’ 
tų, deszimtį darbų sykiu dirb
tų: dabar rengia teatrą, kiti 
vėl jau kalba apie pagelbinį 
banką „Building Association 
Sosiety“, jau pradeda suprasti, 
kad reikia tarp savęs gyventi 
broliszkai, savo biznierius pa
remti, viens kitam ranką pa
dėdami. Apie„Susiv.“ vislab- 
jau pradeda kalbėti, sakydami, 
kad lietuviai nėra szlektesnj 
už kitas tautas ir, kad jiems 
„Susivienyjimas“ yra reika
lingesnis szimtą kartų negu 
kitoms tautoms.

Nebeto, Chicagos lietuviai 
taipgi turi prieszų, kurie ne- 
užkenezia lietuvystės. Yra 
tilmi iszgamių draugystė 
„Unija Lubelska“. Mat, jie 
nori lietuvius padaryti len
kais. Toje draugystėje, yra 
50 lietuvių, o tik 6 lenkai. 
Prie už dėjimo tos draugystės 
lenkai norėjo, kad draugystės 
konstitucija butų atspaudinta 
lietuviszkai ir lenkiszkai ir 
ant susirinkimų taipgi butų 
abi kalbos vartojamos, bet 
iszgamos nepavelijo gyventi 
lietuviszkai kalbai toje drau
gystėje, nei jos įstatymėse.

Pasakyta: draugystės rei
kalai bus vesti „jedynie w 
polskim języku“.

Kokiu budu iszvaryti tiems 
lietuviams tą lenkystės ligą?

Zambras.

lauckas Mahanoy City,’ Jonas 
Kunca, Morta Končienė, Pe
tras Krasauckas ir Vincas 
Chmieliaudkas Isz Shenan
doah. Plymouth, Volonczaus- 
ko dr. užsimokėjo posmertinę 
Flioris Czerriauskds 13 &

Marė

tuCzlo dr. Jonas Palubls, Jė- 
žas Cžesna; Jflzas Glilys, Jonas 
Gi lys, LadrasH.ru kas, Tarnas 
riulevyezius, Adoįrias Ciba 
vyczids, Jonas Gibavyčzius, 
J vizas Vingila, Martynas Pa- 
lubis ir Elzė GilienėJ

Hazleton, Pa. Vytauto 
draugystės devyni draugai už
simokėjo posmertinę ir meti
nę, o szie nauji prisiraszė: 
Magdė Januljevycziutė,
Vilkauckienė, Alek. Kamins
kas, Jūzas Z m did i m 
jus Jugnevyczius, 
Sztrimaitis ir Jonas J 
ežius.

Pittston, Pa. szv. 
dr. užsimokėjo posmertinę ir 
metinę viendlika sąnarių, o 
naujas prisiraszė: Ratilas Per
iokas.

Vanąmie, Pa. Gedimino 
dr. užsimokėjo posmertinę; 
ir metinę mokestį užsimokėjo 
penkiolika sąnarių, o nauji 
pribuvo Jtizas Czesna ir Elze 
Sarpalienė.

Edwardsville, Pa.
Izidoriaus draugystė ! užsimo
kėjo posmertinę 3,60 c.

s, Motie 
Antanas

Jflzapo

Szv.

tano draugystė užsimokėjo 
posmertinę ir nauji sąnariai 
prisiraszė: Antanas Balandis, 
Jurgis Geneckis, Dominikas 
Bajorūnas, Katrė Mockienė ir 
Silvestras Zdykas.

Elizabeth Szv.

v
Prie„Susi.“ prisiraszė

Isz Glen T/yon3, Pa, Keis-

lazi micro 
dr. užsimokėjo metinę mokes- 
-tį szeszi seni sąnariai, o nauji 
prisiraszė: Vincas Kalinauc 
kas, Marė Maczunė, Adomas 
Savon is, Ant. Stasytis ir Vin
cas Jusitis. -|

' Pavieniai užsimokėjo me 
tinę: Pranas Paznokaitis isz 
Prūsų, Marė Daugiuinė isz 
Wilkes Barre, Vincas Ori n as 
isz Shenandoah, kun. Mat. 
Krauczunas isz Chicago po 
draug ir posmertinę užsimokė
jo: Agota Deltuvienė, isz Su 
gar Notch, Jfizas Krakauckas 
isz Wilkes Barre 
Semsys ir Ona
Plymouth, kun. J. Zl 
kas isz Pittstono, Ka

Isz Afarea'os prisiraszėprie 
,, *9 usivienyj fono‘

Mateuszas Morkūnas, Ma
rijona Morkuviene, Baltra
miejus Lazauczkas, Alena La- 
zauckienė, Jurgis Rinkevy- 
ežius, Marijona Rinkevyczie- 
nė, Andriejus Krasauckas, 
Agnieszka Krasauckienė, Jur
gis Oleka, Katarina Olekienė, 
Jurgis Oleka, Kazimieras Ole
ka, (sūnūs) Jonas Tampauc- 
kas, Marijona Tampauckienė, 
Jonas Smaidžiunas, Felexas 
Matuliavyczius, Jūzupas Ma- 
tuliavyczius, Adomas Tarno- 
szaitis, Baltramiejus Tarno- 
szaiti^, Jonas Paltanavyczius, 
Adomas Paltanavy ežius, Jo
nas Mikalavyczius, Kazimie
ras Brunza, Jėzupas *Neve- 
rauckas, Andriejus Dapkiu- 
n as, Jonas Kalvinas, Franciai* 
kus Leskauckas, Tamoszius 
Leskauckas, Andriejus Les
kauckas, Liudvikas Skuminą, 
Vincentas Zabliackas, Jėzų- 
pas Szilėika, Antanas Rasla- 
vyczius, Mateuszas Czereczia- 
vyczius.

Kun. A, Burba.

Vincas
Semsienė isz 

otorzins- 
zys Kaz-

Džiausmii® žinios ta M 
Mos Liolorai fffooim.
Kashziądien gali pasakyti, 

jog Amerikos lietuviai užmirk 
szo savo tėvynę ir virsta į sve 
timtauczius? Niekas. Kož- 
nas gali tėmyti isz jų užmany
mų ir darbų, jog poteisybei 
lietuviai dirba apie savo rei
kalus. Szią teisybę patvirtins 
sekanti tautiszki judėjimai.

1. „Susi vieny j imas L. K. 
A.“ kurį musų tautos neprie
teliai norėtų beveik praryti 
kas dienelė, per pereitus me
tus augo' ir szitą metą ženk*

LadrasH.ru
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Lietuvininku
lyvai auga t jau ir vėl keturios 
naujos kilpos susitvėrė ir vis 
dikcziai naujų sąnarių pribu 
ha-. Negaha toj net ib aiikbs 
dėl jo pradeda i’astiesi; An 
tai godotinas hiusU kunįgas 
J. Žebris,. katalikų giriamas 
ir godojamas, o bedievių pei
kiamas ir piemeniszkai dar
komas, ežiose dienose paau
kavo „Susivienyjimui“ 100 
dolerių. Taigi acziu Dievui, 
jau „Susivienyjimas“ turi nors 
vieną sąnarį, kuris ant visados 
liks „Susiv.“ yarbės sąnariu.

2. Kas link „Balso Chica- 
gieczių Lietuvių apie knįgos 
iszdavimą:“ „Simano Dau 
kanto bijographija bei ant 
lietnviszkos dirvos darbavima- 
si, iszleista isz priežasties jo 
100-tinio jubilėjaus 1893 m. 
Spalių 28, d.“, man ding, jog 
nevien lietuviszkoms draugys
tėms, bet ir pavieniams galėjo 
gana patikti szis karsztas at- 
-siszaukimas. Juk neiszpasa 
kytai butų gerai, kad szitas 
veikalas iszeitų kasztu visų 
lietuvių, nėsa tokiu budu visi 
pasirodytume vieszai, jog 
mums lietuviams szventai ru
pi musų tėvynės reikalai irgi 
gildojame tfls lietuviszko dar
bo milžinus, kurie visas ėavo 
pajiegas ir gyvenimą p.aszven- 
tė dėl lietuvystės labo. To
dėl garbė Jums, Chicagos lie
tuviszkoms draugystėms, ku
rios tą užmanymą padavėte 
per „Lietuvą“ N 4 ir „Vieny
bę“ N 5. Podraug galima pa 
sitikėti, jog ir kitos lietuvisz- 
kos draugystės tą Chicagieczių 
balsą persk sity s ant savo mė
nesinių susirinkimų ir vienas 
kitą paragins, idant prisidėti 
prie visūmeniszko lietuviszko 
darbo. Kožna lietuviszka 
draugystė savo nutarimus ga
li padūti į vieną isz virszmi- 
nėtų laikraszczių, o paaukau
tus pinįgus gali siųsti ant var
do „Susivienyjimo“ kasieriaus. 
— Juk jeigu musų broliai 
vienoje vietoje nutarė ką nau
dingo padaryti, kaip tai pa
darė Chicagos 6 draugystės, 

tai iszpūla, idant ir mes visi 
tą naudingą ir pagirtiną už
manymą nevien pasirūpintu- 
ule pagirti ir pristoti; bet ir 
Savo darbu bei vargingu ska 
tiku prisidėti.

Daleiskime sav, tegul tą 
knįgą atspaudintų „Susivie
nyjimas“ savo kasztais arba 
tikt kelios draugystės arba 
net ir viena žmogysta, tai toks 
dalykas nesivadins visūme- 
niszku lietuvių darbu. Kaip 
visos lietnviszkos draugystės 
ir pavieniai prisidės savo ska
tiku, kurių vardai bus patai 
pinti toje knįgoje kiek kuri 
draugystė arba pavieniai ant 
to paaukavo, tai per laikų 
laikus musų tautos vaikų vai 
kai džiaugsis isz Amerikos 
Lietuvių, jog szie taip su tik
inėję ir pasiszventime • iszvie- 
no dirbo dėl labo tėvynės — 
Lietuvos. Broliai Lietuviai, 
visi iszvieno dirbkime dėl la
bo musų brangios tėvynės, 
kui’ią Maskolius baisiausiai 
persekioja: neduda musų bro
liams lietnviszkos spaudos 
(druko), atiminėja musų sė
li uczių ir prosenuczių statytas 
ba^nyczias ir jas be gėdos 
griauja, musų kunįgus 
nori iszpjauti it Sz 
Amerikos kunįgus su sa' 
gėdiszkais ir bediev 
rasztais bei „naujomis 
nėmis“, dar ir žmones 
kokius gyvulius skėrį i 
mielaszirdystės, kurie 
szvento katalikiszko ti 
iszsižadėti. Todėl brol 

leveik

vo be- 
szkais 
gady-

žia be 
nenori

iai ka-
s rasz- 
skati- 
lietu-

marus

talikai visi į darbą, ka 
tu, kas agitacija, o kas 
ku. Tegul musų visų 
vių vardas pasilieka ne 
(nesmertelnas) per kiek szim- 
tų kartų (pakalenijų).

Nors nū pereito „ 
seimo lietuviszkų rasztų ko
mitetas buvo nutaręs 
gą „Susiv.“ kasztais spaudin-

H

tq knį-

eszė tąChicagos draugystės įn 
įnesziiną, tai S. Daukanto ju- 
bilėjinė knįga bus spindina
ma kasztais visų lietuvių, 

idant Visa tauta lietuviszka 
galėtų pasigirti priesž visą 
svietų, jOg lietuviai gildoja sa
vo tautos didvyrius.

3. Žinonie gerai, jog mums 
lietuviams dėl pradinių mok- 
slainių neatbūtinai yra reika
lingi rankvedžiai lietuviszkoje 
kalboje. Su lemen tori ūmi, 
kaip skaitėme „Varpe“, apsi
ėmė Europos inteligentai, o 
ant paraszymo pradinės geo
graphijos, man ding, pernai, 
godotinas kun. J. Sutkaitis 
paaukavo 100 dol. tam, kurs 
paraszys geographiją. Pirm 
kelių dienų jau gavau isz Eu
ropos geographijos rankrasztį, 
kuriame trumpai yra apraszy- 
ta: 1) pradinės geographijos 
žinios, 2) Europa, 3) Azija, 
4) Aprika, 5) Amerika ir 6) 
Australija. Suteikė szį rank- 
ras>.tį p. Vanagas, kurio tikrą 
adresą norėcziau dažinoti ir 
nekuriftse dalykūse su jūmi 
privatiszkai susirašzinėti. Ži 
noma, tas rankrasztis bus pa
dėtas „Susiv.“ liet, rasztų ko
mitetui. Kaip komitetas nus
pręs spaudinti szį rankrasztį, 
tai „Susiv.“ tūjaus padils jį 
į darbą. Podraug primena
me tūliems geographijos ra- 
szėjams, kurie, jeigu butų pa
rengę tokį rasztą, teiktųsi veik 
prisiųsti dėl peržiūrėjimo: ku 
ris bus užsipelnęs gauti dova
ną 100 dol. Du rankraszcziu 
jau turime, isz kurių p. Vana
go yra atsakantesnis. Bet 
gal nekurie musų tauiiecziai 
dar geresnį butų parengę, to 
dėl mes dar lauksime ir ant 
kitų rankraszcziu iki Gegu
žio mėnesiui szių metų.

4. Kražieczių lietuvių ne
kaltai pralietas kraujas per 
Maskolių szunybes atsiliepė 
beveik lietuvių gyslose taip, 
jog kožnas papeikia Maskolių 
nedorybes. 1) Apie Kražie

1) Juk visose liotuviszkose bažny- 
cziose buvo laikomos dievinaldyetės 
už Kražių kankintinius. Negana 
to, lietuviai, kur neturi nei lietuVisz- 
kos, nei lenkiszkos bažnyczios, szau- 
kiasi kur toliaus, kaip antai szv.Ka-

------- -

Czius labjausiai atsižėnkliuo 
Chicagos lietu virti. 14 Sausio 
m; szių metų padarė visdme;— 
nišzką parapijos suširirikimį, 
ant kurio padarė vardan ftood 
lietuvių protestą prieez Nlas- 
kolių sztinybes, padarytas 
Kražių lietuviams. Ant pro
testo pasiraszė vietinės lietu- 
viszkos parapijos klebonas, 
gūdotinas kun. M. Kraųczu- 
nas su prispaudimu bažnyti
nės peczėties. Toliaus Dievo 
Apveizdos draugystė vardan 
180 sąnarių padarė protestą 
28 Sausio; tą paezią dieną pa
darė szv. Kazimiero draugystė 
vardan t 114 sąnarių; 21 Sau
sio szv. Jurgio draugystė var
dan 156 sąnarių; 14 Sausio 
szv. Jono Kriksztytojo vardan 
97 sąnarių, 28 Sausio Lietu-* 
viszko Independent kliubo 
vardan 600 sąnarių; 14 d. 
Sausio tautiszka draugystė 
Simano Daukanto vardan 27 
sąnarių, 29 d. Sausio Gedimi
no draugystė vardan 100 są
narių.

Asztūnis isz Chicagos pro
testus apturėjau. Butų vely- 
tina, kad ir visos lietnviszkos 
draugystės, kurios tiktai yra 
Amerikoje, prisiųstų savo pro
testus, o tada „Susivienyji
mas“ vardan visų lietuviszkų 
draugysezių ir 200,000 lietu
vių, pasiremdamas ant jų pro
testų priesz žvėriszką Masko
liaus valdžią, padfts vieną pro
testą szventam Tėvui ir vi
siems Europos valdonams su 
pasiraszymu „Susiv.“ vyriau
sybės:

Dėl paveizdos patalpiname 
szv. Kazimiero draugystės 
protestą isz Chicagos.

Mes žemiau pasiraszę sąna
riai Draugystės Lietu viszkos 
Sz-to Kazimiero karalaiczio 
Chicagoje Illinois (North 
America) ant susirinkimo vi
sų Chicagos Lietuvių szitdm 
zi micro draugystė isz Ansonijos, ku
ri prisiuntė man 3 u., kad atlaiky- 
cziau szv. Miszias už Kražieczių 
kankintinius. Ką 'ir padariau 8 d. 
Vasario, * f



■Aato
Vienybe

rasztu protestavojame, atsi
smaukdami į visas Vieszpatys- 
tes ir visas pasaulės Tautas, 
priešą barbariszkus Maskolisz- 
ko tirono Caro darbus, Užpil
dytus dienose 22 ir 23 Lap- 
kriczlo pereitų 1893 metų, ant 
nekaltų musų brolių Lietuvių 
Romos Katalikų Kražiėse, 
Rasiainių Pavieto, Kauno Rė 
dybos, (Žemaitijoje), kuriės 
užpėlė M as kol isz k a valdžia 
Bažnyczioje besimeldanėziės 
Ir Gargsiančius tės namus Vi- 
GOgalinCzio Sdtvertojaus nė 
iieprieteliszko iszplėszimo ir 
nunaikinimo; kur daugumą 
R. Katalikų vienus, iszpjovė, 
praliedami jų nekaltą kraują 
Bažnyczioje, ir iszdrabstė jų 
Smegenis isz galvų ant Bažny- 

♦ ežios sienų, o kitus dėl kanki
4 nimų iszvarinėjo į Siberiją ir 

visokius szanezius arba kalėji
mus Rossijus. — Mažu skaity
tojas paklaus, už ką tie Žiemi-

ta. Žinoma tam dalykui jau 
yra renkami pinįgai nė žmo
nių, mylinczių savo tautą ir 
szventą katalikiszką tikėjimą. 
Ant to dalyko pas manę atėjo 
nū Chicagieczių 42 dol.; nė 
Hazletonieczių 3’ dol.; nė 
^iorthamtonieczių 3.20c.; nė 
Jilizabetho szV. Kazimierio 
draugystės 10 dol.; nė Glen 
Lyon 14. 42c.; isz Pittstono 
nė Motiejaus Klimo 2 dol. ir 
nė Andriaus Tepliusžio 5 doL; 
nė (Jincinato 0 dol.; ir nė Jėzo 
Gagznos isz Hasperijos Calif. 
| dol.: viso labo pas manę yra 
89.12 centų. Žinoma lietu
viai tės pinįgus prisiuntė su 
tikrai tautiszku ir broliszku 
sąjausmu, ką patvirtins Cin- 
cinnato, Ohio, lietuvių groma- 
tą, kuri taip skamba: „Maty
dami jūsų laikraszcziėse ap
garsinimus tokius baisius ir 
sopolingus, tai tiems, kurie 
turilhe kibirksztę meilės arty- 
mo ir brolių Kražieczių sunkų 
padėjimą matome, musų szir- 
dis sopa ir per aszaras nega
lime nei skaityti, nors gyve
name tarp tokių lietuvių kaip 
tarp medžių, kurių szirdys yra 
iszpuvusios. Vięnok laiky
damiesi szv. Kazimiero drau
gystėje ir perskaitę laikrasz
cziėse, kad visur lietuviai 
sziek tiek rūpinasi palengvinti 
brolių Kražieczių apverktiną 
padėjimą, turėjome ir mes 
Sausio 19 d. petnyczioje 8 
adyną žielaunas Miszias. Trys 
kunįgai prie katafeliaus laikė 
visas exequias, o isz szalių 
prie katafeliaus po du stovė
jo szv. Kazimiero dr. sąnariai 
su žėlaunais ženklais per visą 
dievmaldystę. Vakare taipgi 
buvo niszparai su įstatymu, 
tai ir lenkų draugystės: szv. 
Stanislovo ir FlioriAno su žė- 
lava stovėjo prie grabo. Ku- 
nįgas pasakė lenkiszkai grau
dingą pamokslą apie lietuvius 
Kražių kankintinius. Mes 
lietuviai Cincinatilo Ohio szv. 
Kazimiero draugystė isztaria- 
me szirdingą aczių kun. W. 

O tai vienu žodžiu pasakant 
už tvirtą mylėjimą ir apgini 
mą tikėjimo Komos Katali- 
kiszko ir Jos Bažnyczios.

Turime viltį, kad kožnas 
skaitytojas užsistanavijęs ant 
tokių barbariszkų darbų szia
me devynioliktame szimtme- 
tyje Maskolijos Caro kanky- 
tojaus K. Katalikiszkos vie- 
ros, iszdės palei savo sumeną 
sūdą, katrą apszauks žinomėse 
jam laikraszcziėse, del žinios 
viso svieto apie tokią nedory
bę Caro Maskoliaus.

Chicago Illinois 28 Sausio 
1894 m.
Prezidentas K. Andrustis 
Sekr. prot. J. Ostrauckas 
Varde L14 Sąnarių Draugystės.

Negana to, kaip jau buvo 
garsinta „Vienybėje“ ir „Lie
tuvoje“ laikraszcziėse, tikrai 
dirbancziėse dėl lietuvystės 
labo ir žmonių gerovės, jog 
bus parengtos ir atspaudintos 
tam tikros broszuros (knįgos) 
lietuviszkai ir angliszkai, ka 
me bus visos Maskolių szuny- 
bės kas link lietuvių katalikų 
persekiojimų aiszkei iszrody- |Lippskiųi UŽ žglaųną ąpyąi-

kszcziojimą. — Taipgi ir me 
degiszkai norime prisidėti 
prie jūsų gero užmanymo. 
Dieve jums padėk kelti pro- 
testavojanczią dvasią ir nuže
minti neprietelius. Kolekta 
musų maža: žiemos laike szir
dys suszalusios. Jonas Du 
bauckas davė 2 dol.; po 1 dol. 
davė V. Augustin, J. Grager 
Ir Simas Ražas; po pusdolėrį 
Aleks. Daugel, Jonas Lemen- 
tave, V. Sabaiiauckas, V. Tra- 
kauckas, K. Krauza, V. Du-, 
žinąs, Geron. Milkin ir Jonas 
Kavalskas.“

Butų geistina, kad ir kiti 
lietuviai, kurie ant to dalyko 
yra priėmę pinįgus, apgArsin 
tų per laikrasztį kiek ir nė ko 
gavo, idant butų tikra žinia 
kiek jau yra surinktų pihįgų, 
Man ding, kad lietuvįszką 
broszurą parengs g. klierikas 
Ant. Milukas, o dėl anglisz- 
kos taipgi bus galima rasti at 
sakantį tautietį, kurs dėl mėi 
lės savo tėvynės ir kaulei uti
nių tautieczių pasiszvęs tam 
punkiam, bet naudingam dar
bui. (

5. Apart to pirm daugiaus 
metų turime sutvertą raszlia 
viszką draugystę, prie kurios 
priguli karsztesniejie liet aviai 
su gausiu skatiku, o khri la
vina savo tautieczius ant lie
tuviszkai raszliaviszkos Uirvos, 
mokėdama jiems už suteikia
mas žinias link Lietuvių isz 
Lietuvos irgi už belletristlszkus 
veikalėlius. Teisybė, neku- 
rie isz jos senesnių sąnarių pa
liovė mokėję mėnesinę gal isz 
priežasties sunkių laikų, vie
nok prisidėjo keli ir nauji, 
kurie dėl apszvietimo savo 
tautos nieko nesigaili pasz- 
vęsti. Szita draugystė, taip 
naudinga dėl musų tautos ap
szvietimo, nors sunkiai, bet lai
kosi, o gal Dievas dės, jog ir 
visada laikysis.

6. Kaip girdėti, jog Chica- 
gos, Elizabetho ir kitų vietų 
lietuviai ant Koyo 4 dienos 
rengiasi dideles iszkilmes da
ryti, kaipo atmintį baudžia-

Vos numetimo nė Lietuvos 
sprando, podraug kaipo die
ną szv. Kazimiero, patrono ir 
užtarytojo Lietuvos. Ant tos 
dienos rengiasi Plymouth‘o, 
Pitttston‘o, Wilkes Barre ir 
jų aplinkių lietuviai iszkil- 
mingai apvaikszczioti Wilkes 
Barrejje,, kaipo didesniame 
mieste sziame kampe, grau
dingą atmintį apie Kražieczių 
kankintinius* Pirmiausiai 
susirinks draugystės ant 4 po 
pietų į lietuviszką bažnyczlą, 
kttr \bus laikomos szhektoS 
angliszkai ir lietuviszkai apie 
Kražiecziųs ir Maskolių szu- 
nybes link lietuviszkos tautos. 
Bus sznėkėta irf apie baudžia
vos numetimą ir jos buvimą 
dar po Maskoliumi. Po 
szhektų visos draugystės pe
reis per miestą ir-iszsiskirstys: 
Kaipo liudnumė ženklą kož- 
has lietuvis turėtų prisidegti 
du kaspinėliu: jėdą ir baltą. 
Baltą kaipo nekaltai kanki \ 
namus lietuvius, o jėdą kaipo 
graudingumą ir* liūdėjimą 
Kražieczių.

apsz victim o. Įgysime
kasztais spaudintą 

geographiją dėl 
Knįgą apie Si-

Isz to viso matome, jpg 
Amerikos lietuviai nenpri isz- 
sižadėti savo tautystės. [

Taigi su Dievo pagelba ir 
visų lietuvių rupescziu ir pasi- 
szventimu szį metą galėsime 
daug ko gero padaryti dėl sa
vo tėvynės labo ir- iiiusų tau
tos 
„Susiv 
pradinę 
mokslainių.
mano Daukanto gyyenimą ir 
jo darbus, kuri knįga nevie4 
nam musų broliui lietuviui, 
dar sveti mtautiszkomis, nerei
kalingomis ir kenkiancziomis 
dulkėmis apsineszusiam, į- 
kvėps tikrai tautiszką — lie
tu viszką dvasią; isz-
trauks nevieną musų tautietį 
arba tautietę, kurie netikt 
patys yra pasinėrę svetimtau^ 
tiszkame bei bedieviszkame 
jovale, bet dar ir tu lūs musų 
nekaltus brolius bei seseris 
ten gramzdinančius; vienų
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žodžiu, ta knįga bus veidro
džiu (zerkolu) musų lietuvisz- 
kos tautos. Ir dar kas džiu- 
gingiau, jog knįga iszeis kasz- 
tais visų lietuvių ir galės būti 
kūpigiause, idant galėtų pra
siplatinti tarp visų lietuvių. 
Kiek kuri draugystė arba pa
vienis ant tos spaudos paszvęs, 
tas tiek gaus atspaudintų knį- 
gų. Sriegtam szi knįgą tal
pins savyje kelioliktu paveiks- 
H

Tol i aus turėsime taipgi su 
paveikslais dailią knįgą apie 
Kražių kanki utiniu s ir Mas
kolių szunybes, darau ežias 
baisią blėdį musų tautos ne- 

i vien tikėjimis&kūse, bet ir tau- 
tiszkūse dalykūse. Toje knį 
goję bus paminėti vardai ir tų 
lietuviszkų draugysezių, ku
rios darė protestus priesz Mas-

Užmanymai musų lietuvių 
yra labai geri ir naudingi, ir 
pasitikiu, jog tūs užmanymus 
pasistengsime veik įkūnyti, 
tai yra, pasirūpinsime, idant 
tie/užmanymai neliktų tiktai 
užmanymais, bet parodysime 

\ savais tikrai lietuviszkais dar
bais, kurie nevien mums pa- 

J tiems atnesz džiaugsmą, bet ir 
musų nuvargintos tautos ai
nių ainiams (patomkų patom- 
kams).
„Susivienyjimo“ prezidentas 

Kun. A. Burba.

Margumynai.
j — Karvelių žįgunė (pacz- 

tas) Europoje. Geriausiais 
žįguniniais karveliais skaitosi 
belgiszki: jie į adyną laiko 
nulekia 60 verstų, bet nulekia 
ir 100. Nekurie isz jų atsime
na kelią į savo gusztas per 2 
metu, bet daugumas į pusę 
metų užrnirszta. Belgijoje 
skaito į 200,000 žįguninių kar
velių.

Prancūzijoje skaito į 100, 
000 žįguninių karvelių. Vi
sas tvirtynės turi jų daugelį. 

. Augina ir mokina jūs Pa
ryžiuje.

Anglijoje ir Hollandijoje 
taipgi nemažai žįguninių kar
velių. , J

Vokietijos tvirtynėsė įtaiay 
tas tapo karvelnįczios, kurias 

„Wall meisteris“. Tvirtynėje 
Spaudau yra į 17.000 žįguni
nių karvelių.

— Kiek žmogus gali pakel
ti? Fizijologas Basy tvirtina, 
kad kiekviena sveikas suaugąs 
žmogus gali ant peczių neszti 
dusyk tiek, kiek jis pats sve
ria. Cortelet (kitas fizijolo
gas) aprokavo, kad žmogus 
lygumoje gali neszti 2 pudu 
(80 svarų) be didelio pailsi
mo, einant po 4—4į pėdas 
kas sekunda. Turėdamas ant 
peczių 100 svarų ir eidamas 
nelygum daigtu, nueina per 
sekundą tiktai } metro (3 pė
das). Turėdamas 120 svarų 
nueina tiktai į metro (2 pė
das). Pirmame atsitikime, 
gali žmogus be didelio pailsi 
mo neszioti per 10 adynų, an
trame — per 7, trecziame per

Basy aprokavo taip-gi, 
gali žmogus 
rankom nū 
metų — 50 

metų — pa- 

6.
kiek pasilenkęs 
pakelti su abiem 
žemės: vaikas 8 
svarų, vyras 25
prastai 350 svarų (beveik 9 
pudus), 40 metų — 250 svarų, 
50 metų — 200 svarų.

— Kiek kasztūja per metus 
užlaikymas niekum neužsi
ima neziu žydų Lenkijoj e .^Len
kų karalystėje yra arti 1,000,- 
000 žydų, isz kurių su virszum 
600,000 nemoka pasakyti, ko
kiu užsiėmimu eav dūną už 
dirba (o ir likusiejie 400,000 
vadina savę tankiausiai kup- 
ežiais“, nors tankiai kup- 
ežiai; j a“ tiktai kontrabandisz- 
kais ir vogtais daigtais). Jei
gu daleisime, kad užlaikymas 
vieno žydo karsztūja per die
ną tiktai 15 kap. (nors kasz
tūja daugiaus, nės žydai pra
deda gardžiaus valgyti ir ge
naus apsirėdyti, ypacz4 per 
skabus, o žydelkaitės suvis po- 
niszkai rėdosi), tai pamaty

kime, kad užlaikymas 600,000

žydų per dieną kasztūja 90,000 
rub., o per metus 365 sykius 
daugiaus, t. y. 32,850,000 
rub.! Tiek krikszczionys 
Lenkų karalystės turi sudėti 
žydams ant vieno jų užlaiky
mo: vienok mes matome, kad 
žydai ne tiktai iszsimaitina, 
bet ir didelius pinįgus susi
renka: kiek-gi tokiu budu 
turi sudėti apsiprakaitavę 
krikszczionys nieko neveikiau- 
ežiams žydams!*

— Salicylinž ruksztis (aci- 
dum salicilicum) nedūda ges
ti medžių vaisiams. Laikrasz- 
tis „Chemical Mode Journal“ 
rodija, verdant koszias isz vai
sių, įpilti biskį tos rukezties. 
Užlaikyti-gi nevirtus vaisius 
galima labai ilgai, jei į 1 sva
rą šyvo (sriubą) tų paežių 
vaisių įpilsime 1 grammą tos 
rukszies. Ruksztis ta nega
dina vaisių kvapo, nė gardu
mo ir nevodija nė biskio vidu
riams.

-— Neųžilgio iszeis prisaky
mas, idant pardūdant javus, 
niekas nevartotų jokių kito 
kių mierų, kaip tik javų svar
bą, t. y. palieps pardavinėti 
ant pūdų.

Valdžia užtėmi jo, kad kas 
metas vis daugiau vėžių pra
deda eiti į užrubežę, ypacz isz 
vieszpatystės pakraszczių. 
Užrubežėje vėžiai gana bran
gus: Austrijoje vienas vėžys 
kasztūja 2—7 kap.; Paryžiuje 
už vagoną, kuriame yra 10,000 
kilogramų vėžių (apie 600 pū
dų), moka 40,000 frankų. 
Kelionėje daug jų pražūva, 
pertai ketina įtaisyti tam-ty- 
ežia vėžių vagonus.

— Trys ekspedicijos
Sziaurines Jūres. Pereitą 
vasarą buvo Sziaurių szalyse 
gana szilta ir graži. Ledų li
ko labai mažai, taip kad ame- 
rikiszkas garlaivis „Newport“, 
vydamas didžuvę galėjo da- stipo dar | adynos. 
siekti 840 Sziaurinės platu
mos, t. y. iki Sziauriniam po- tusį szlapį strichu^tia, bet jam 
liui liko tiktai 6 laipsniai (90‘nieko nevodijo: tada jį nu
myliu). Taip toli į sziaurus szovė, bet szaudyti reikėjo 
nepasisekė dar nevienam gar- 2 adynas.

laivini nuplaukti. Pertai mo
kinti turi viltį, kad pasiseks 
nors viena7 isz trijų ekspedici
jų, kurios dabar nori dasiekti 
Sziaurinį polį- Nansen* as 
pabaigoje Rugpjuczio pasiekė 
salą Vaigacz, nū kurios pava- . 
saryje plauks tolyn į žiemius. 
Garsus leitenantas Parry 
(Perri?), kaip pranesza 
„Journal de Bruxelles“ su 33 

mą sziaurinėje Grentlandijos 
dalyje, iszkur, pavasariui už
stojus, per ledus pėkszli eis 
toliaus. Treczia ekspedicija 
norvegieczio Ecrel‘io pasiekė 
dar tik salą Szpicbergeną, o 
pavasarį plauks tolyn. To
kiu budu trys ekspedicijos 
įvairiais keliais drąsiai smel
kiasi į žiemius: yra viltis, kad 
nors viena isz jų iszpildys sa
vo užmanymą.

— Szlapių (slomų) nužu
dymas. Szlapį nužudyti — 
nelengvas darbas. Professo- 
rius Lechnerds parodo keletą 
atsitikimų.

Londone 1826 metūse įdavė 
szlapiui gerą dalenką nūdų 
(truciznos): szlapis nesti po. 
Kareiviai (Žalnieriai) įszovė 
jam į galvą 150 kulkų—ir 
tada szlapis pradėjo stipti, bet 
stipo 2 adynas ir pastipo tiktai, 
kada su garpunu permuszė 
jam galvą.

Potsdame szlapiui įdavė la
bai daug prūsinės rukszties 
(baisus n ūdai), bet szlapis 
pastipo tiktai po 1J adynos.

Antverpene szaudė į szlapį: 
gavęs 6 kulkas, szlapis, dar 
neparvirto ir užvirto tikai ta
da, kada jam privarė pilną 
krutinę kulkų (gal ir szirdį 
pasiekė).

Birmiugliame užmigdino 
szlapį. (turintį 125 metus am
žiaus), chloroformu ir paskui 
szovė įdcszinę ausį: szlapis

o

Kirchheime priszėrė pasiu-
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vė isz kanūlės (armotos), bet 
azlapis dar negreit pastipo.

Sčhoenbrunne užszėrė cija< 
nūtu szarmu (cali cianatumj 
— baisus nūdai): szlapis sti- 
do dar beveik adyną.

~ Isz Petrapilės. Valdžia 
ketina sumažinti kasztus isz 
važiūjanezių isz Maskolijosi 
žydų: ant visų geležinkelir 
žydus — emigrantus vesz pi 
giaūs.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau Jurgio Klimuko, 

Suvalkų guber., Marijanpolės pa
vieto, Jis buvo New Yorke kelis 
metus, o szeszti metai j kaip Ameri
koje. . Ir Juzapo Akunaucko isz 
kaimo Sausinįkų, treczias metas A- 
merikoje (ir gyvena Wilkes—Barre- 
je. Jurgio Klimuko pajieszko jo 
sesu Marijona Klimutė, Akunaucko 
asz pats. Praszau dfiti apie jus 
žinią ant adreso;, Mr.'Peter Brazys 
I Kpoll str. Pilling str. of Rochdale 
Road Manchester England.

isz 75C. 
25c 
35c.
25c. 
30c. 
20c.

Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vloizpaties Jėzaus Kristau^, 
Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl 
istorija seno, Įstatymo ,, ,, ,J
Gyvenimas Marijos ,, ,,
Menuo Szwenczlausios Marijos Panos į 
Bopulej Motyn.>s Diewo ,, „ I
Evangelijos be apdarų 75c., o su.ųpdarah 1.25c. 
Gywenlmaj Bzwentnju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczla ir ketvirta 
dalis už kožnų dal| po „ ,, ,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro , 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente

Istoriszkos knįgos svietiszkos
IslorljaUdetuvos ,, „ ,,
Trumpa senovės pintuvių Istorija
Aplinkrasztis kun. Petravycziaun | Vilniaus 

džiakonystės kuningus 1870 m.
Už kų mes lenkams turime būti dėkingi 

nedėkingi, graži kn|gutė kurioje apfaszyta 
visi musų prietikiai su lenkais nd pat 

krikszto Lietuvos

75c.
10c.
40c.

įtalpos 
50c. 
20c.

KISTIJSTG-OS
tOCNOS SPAUSTUVĖS. ■

Lietuvos Istorija, nd seniausių gadynių Iki 
Gediminui D. L. K., paraszyta 1850^)., 
81mano Daukanto. Kninga pirma, 

■J gaunama už l.fiQc-
Budas Setiovės Lietuvli| Kalnėnų ir Žemaiczių 
paraižytas Siinano.Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija, Kataliką Bažnyczlos, „
Kumpos Istorija su žlamlapials „
LhitUflszkos Dainom isz visur surinktos
Pasakojimas Antai o Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczių Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apleka Diewo į, ,, ,, ,,
Aukso Verszis, labai puiki drama ,, 
Boleslawas arba antra dalis Genowefoe
Du pujkua apraszymaj apie nedorybę 

žydo ir piktų augynimų wajku $1,00. 
Eęlė, žalęzlų karalienė ir Iszgriovimas Kauno 

pilies 1302,m., du puikus dramatai 
paraižyti Aleksandro Gužuczio, 

Historije gražios Katrukos Ir jos visok 
,, ,, „ atsitikima

1,00.
50 et. 
200c.

—t,Dabartės Amerikos len
kai užmanė sutverti taip vadi
namą „Polska Liga“, prie ku 
rioė nori patraukti visus len 
kus, idant suvienytomis pajie 
gomis darbūtis tautiszkūse, 
politikiszkūse ir ekonomisz- 
kūse dalykūse. Jeigu tai len
kams nusidėtų, taptų jie ga
na stipriais Amerikoje.

Utt Už laitraszli.
“vienybe lietuvniku” 

A. Kiszenis East Windsor Hf 
J. Juraitis Shenandoah 
W. Smith Ferrana Canada 
J. Sedaitis Frairfield Conn. 
C. Jurkevich Park Place 
J. Kamtnokis Mt Carmel 
S. Miliavas Pittston 
F. Simanta 
A. Szilingis
A. Jasaitis
J. Januszonis Hudson 
N. F. Martiszauckas Cleveland
B. Bagdanavicze „ 
A. Sztevas Branford 
J. Martinkaitis Pittston 
Will. Jenczaitis Priceburgh 
A. Vilkat į Prusus 
J. Kristinavicze Cristal Lake 
S. Svobonas New York 
P. Mikalauckas S. Boston

„ „

„

„

, 10c.
arba

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

25 et.
20 et.

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

25c.

— Paryžius 12 Vasario. 
Tūlas prancūzas, norėdamas 
atroonyti anachisto Vaillant‘o 
myrį, „Terminus Motelyje 
pametė dinamito bombą, kurį
ezplodūdama penkioliką žm<- 
gysezių sunkiai, o penk s 
lengvai sužeidė. Motelis tapo 
auplėszytas. Žmogžudį poli
cija tūjans suėmė.

t

—- Plymouth Pa. 13 Va s. 
Brėkeryje Gaylord užgriuvo 
trylilcą, kiek dabar žinoma,
darbinįkų. Ar jūs griudanc 
iszvirazaus žemės nžmuszė 
tiktai iszėjimo skylę užve 
nėra žinoma. Sąprotauja, k 

pidant iki jų dasigauti, reįki
visą angliszką mylią kasti, ta-

ar
'tė 
ad

nelaimingų Užgriūtųjų iki jūs 
atras gyvus ar užmusztus.

Tarp nelaimingųjų nesiran
da nei lietuvių, nei lenkų.

Trys mulai tapo užmusztr.

xx. xxz.un.tto ,,

J. Ennis Pictan
P. Kretozik Foster
J. Jakinianis North Amherst 
J. Marcziulionis Milwaukee 
D. Bražinskas Elizabeth 
A. Jevaltas Pittsburgh 
A. Sakalauckas Plymouth 
K Burmonas Springvalley 
A. Petrusevyczia Carbondale 
J. Mikulskis England 
J. Kurdok New York 
J. Reimington Canton 
J. Lakickas E. St. Louis 
S. Ivanauckas Mahanoy Plane 
J. Krapavyczia Wilkes-Barre 
P. Brazis Manchester England 
V. Szmerauckas Priceburgh 
Dr.“ V a lanezausko Ply mon th 

. v-" ............ i

,, 1,00 
„2,00 
„2,oo 
,,2,o j 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„L°° 
„1,00 
„2,00 
„1,50 
,,1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
,,r,oo 
„2,00 
„1,00 
„2,00 
„1,00 
„2,00 

„50 
„2,00 
,,2,oo 
,,l,oo 
„5 r- 

,,2,oo 
,,l,oo

Žiponas bei žiponė „ „
Žirgas ir valkas „ „
Vytautas didis Lietuvos kun|gaiksztis 
Apie senovės Lietuvos pilis ,,

„Auszra” keturių metų pulki&se apdur&se 
po $1.25 kninga, visas perkant

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

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|go 
Ddnelaiczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas 
Tėvyniazkos giesmės 
Jdkaunos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės

4.00c.

25c.

H

>3 1.25c.
15c.
10c.

5C, 
10c. 
10c. 
40c.

20c.

25c.

ipo 20c.

Pirmutinis degtinė? varytojas pulki komedija 10c. 
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose per nainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczio,

Apysakos.
Palangos J nze, linksmi skaitymai ,j 
Kas teisybė tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyveni
Pajndįkimo vyrai žemę, puiki apysaka

paraszyta patrijotiszkojo dvasėje pūgai 
vengriszkų pono A- isz B. autorini#

, knjgutėi ,,Kas teisybė tai ne melas 
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom rali 
Mužikėlis ,, ,, „
Vaikų kningelė ,, „

Moksliszki rankvedžiai ir 
kitokios knįgos

Lietuviszka Gramatika paraižyta 
kunĮgo Mlkolo Miežinio

Abėcėla ,, ,.
Elementorius lietuvlezkas ,, 
Kninga dėl iszsiinoklnlmo rokundų
Kningadėl iszsimokiniino vlsasvietinė# kalbos 15c 
Apie buwlmu Diewo ,, 
Grieszninkas priverstas metavotis 
Pamokslai apie trusų ,, 
Talmudas ir musų žydai ,, ,
8zkala su kalba. ,,
Priedzauszris ,, ,,
Kaip |gytl pinigus ir turtų , 
Girtybė ,, ,,

ėm
.25C.

:30c.
15c.
25c.

50c.
30c.
15c.
l’5c.

10c. 
15c. 
5c. 

10c. 
25c 
2Oc. 
25c.
10c.

pargabentos isz užmarės:

Gromatnyczia.
Ang., »itpk „Apž.“: K}. Jurke 

ežia ir A. Lenkaitis ant ądr: C 
Jnrkevicb, Park Place SkuL Co.

vy
lias
Pa.

Aukso Altorius, arba Hzaltlnls danglszku skar- 
bu 2.25c., 2.75c., 3 25c., 4.00c., 4.50c., 5.06 Ir 5.50c 
Senas Ir naujas Aukso Altorius 
Garbe Dlewuj ant auksztybės „ 
Bahaa Balandėlėm 1.25c.,
Kninga giesmių arba Kantlcz.kos 
150 Pa al mu Dowido karaliaus ant

paveikslo kaūticzkų

$2.25 ir 2.75c. 
„ „ $2.00. 
1.50c. ir 2.00c.

k 75c.

Genių dėdė, graži pasak u tė kur iszrodyta, 
kaip labai svietų slogina maskolių valdžia 10c.

Trumpa peržvalga lietuvystės darbų
Amerikoje 20c., dėl perkupeziti po 10c. 

Kalendorius ant 1889 m. 25c. ir antikom. 25c.

įvairios dvasiszkos knįyos^ 
Fillotea arba kelias | maldingų gyvenimų 
Pokilis Szventųjų ,, ,, ,,
Iszguldimas metiniu s;-.wenczlu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku ,, ,,
Kas yra griekasf „ „
Nekaltybė * ,, ,,
Vartai dangaus ,, ,,
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra hddal; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 
Raktas | dangų „ 
Didž.ioji nedėlia „
Kaip Sumenijų nuspakajjtl 
Vadovas | dangų „
Prlsigatavojimas ant smerezio 
Draugija dėl duszių „ 
Lietuviszkos miszios „

Visokį Abrozėiial su maldelėmis po 5ceotu».

50c.
15c.

II

»»
»>

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

1.00c.
40c. 
3.5c. 
20c.
5c.

20c.
50C.
50c.
5c.

10c.
7SC....

Wc.
Hletorljo apie gražų Magelonų, dukterį karaliaus 

isz Neapolio ir apie Petrų kareivj 40C.
Hietorije isz laiko Francuzkos

,, ,, vainos Afrikoj’
Istorija Septynių Mokintojų

,, „ ir Lietuvio Sapnas
Jurgis Mlloelawskls — —
Juozapas Koniuszęwskis, arba kankinimas

Unijotų po valdžia maskoliaus 50c.
Konstitucija dėl darbinjkų — 10c.
Namelis pustelnjko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, historije isz lajko

80 et.

aoc.

50c.
80c.

,, ,, ponawojitno Nerono
PiijkiiH apraszytnaj tikru atsytikiinu lez.

u„ ,, CZ08U wajnos 1883 metu 
Prawadnlkas angetskos kalbos neabdar.

40 et. 
$1,00 

„ „ „ abdarytas $1,25.
Ptijkus apraszyinas apie Lietnvų ,, $l,oo. 
Rinalda Rinaldlnas ,, ,, ,, $1,50 et.
Senowes apraszymas apie Duktery

„ „ Fllypo Karejwio 50 et.
Snmyszymas arba bajine tūry dydeles akla 
Tykra tejsybe isz Suwalku gubernijos 
Szwiesa Diewo ,, „ „ ,r
Titkus Persų Karalius, ,, ,,
Užsystanawik ant to geraj ,, ,,
Witaslr Korynna.hietorlje isz lajko persekiojimo 

Bažnyczloa 8. per Deoklecijana 95 et.

15 et.
85 et.
25 et.
50 et.

- <&

Lenkiszkos kniugos
maldų pargabentos isz užmarės.

Westchnienle duezy pobožnej, zbiėr nabožedstw 
i pleėni z przydanlem Drogl krzyžowej, Gorzkich 
žalt I psalinow ,, ,, ,, ,, „ 1,50c.

Zloty Oltarz czyll zblčr nabožfcftstw dla chrzeė- 
cian t katolikOw ,, ,, „ ,, ,. 1,30 c.

Oitarzyk czyll zbi6r nabožehstwa dla mlodziežy 
katolicklej ,, ,, ,, ,, ,, ,, 70 c.

VVyborek nabožedstwa dla mlodziežy katolicklej 
50 c.

Maly zloty oitarzyk dl,a pobožnych dziecl ka- 
tolickich ,, ,, ,, ,, 45 cent.

o

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

■W

Uždėjęs k romą Pittstone, parda
vinėju viskiu kfimi pigiausiai.

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

«Tolui IMT. Carr
Patronas (advokatas) provip Oftisai!

McAlarnoy Block, Plymouth, Pa.
15 S. Franklin St, Wilkes-Barre. .




