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Luzernės lietuviai apvaiksz- 

eziojo Wilkes-Barreje (4 Ko
vo) tautiszką szventę ir at
mintį Kražių kankintinių ti
krai . lietuviszkai, patrijdtisz- 
koje dvasioje, sąjausme ir 
szirdies iszsiliejime. Parodė 
tame apvaikszcziojime gražus 
lietuvių pulkelis, o ir keletas 
lietuvaiezių, savo patrijotizmą 
su pasiszventimu ne žodžiūse, 
bet darbūse — nepagailėjo 
paaukauti ant lietuvystės au
kuro dolė^įo, rupeszczio ir 
vargo. Kokius maloniai liud- 
nius jausmmb sužadino kiek
vienam / tikram 4 tėvynainiui, 
kuris matė, kaip musų lietu
vaitės, kurių yra tik maža sau- 
jalė musų apielinkėje, susirin
kę į būrelį, darė per kelias die
nas ir naktis reikalingus daly
kus dėl apvaikszcziojimo, be
je, žėlaunas vėliavas ir ženkle
lius. . Tula lietuvė dagi' savo 
kasztu pasiuvo gražią žėlauną 
karūną. Nepavelijo musų 
lietuvaitės, kad minėtus ženk
lus padarytų kokios ten sve
timtautės; ženklus, kurie pri
minė lietuviams brolius ir se
seris, nužudytus baisiausiu 

, budu per maskolius. Iszkil- 
mingai buvo veizėti laike pa
rodos, kuri slinko per miesto 
ulyczias neapregemoje ilgy bė
ję; nevienas jausmingas patri- 
jotas, perimtas neaprubežiūtu 
džiaugsmu ir viduriniu pasi
kakinimu, saldžiai apsiverkė 
savo szirdyjė. Ir sunku buvo 
a paeiti beto: tukstaneziai lie
tuvių apsidengę žėlava; su jais 
sykiu* keliauja lietuvaitės, 
merginos ir moterys, o ir ma
ži lietuvių vaikeliai su žėlavos 
ženklais ant krutinės, kaipo 
pavirszutine žyme dėl parody
mo svietui, kad lietuviai, vy
rai ir moterys, didi ir maži, 
gailiasi savo nekaltai kankina
mų brolių ir seserų ir už jūs 
užtaria. Bet ir be tų ženklų 
galėjo nevienas iszskaityti isz 
akių, veido ir viso judėjimo 
aut parodos imanezių dalyvu- 

pumą, rūstybę, o ir 
Liūdnumą, jog

keltas priesz maskolių ir szau- 
kiantis į svieto teisybę, nepa
siliks neiszklausytas, gali visa 
maskolija didei nukentėti — ' 
ją teisybė gali politikiszkai 
pakarti, ir kaipogi ne: juk, 
jeigu ir deszimts žmonių nu
žudo vieną nekaltą žmogų, vi
sus pakaria, tai kaipgi gali 
luti maskolius atsakaneziai 
nenubaustas, jeigu jis szimtus 
nekaltų žmonių baisiausiai žu
do? Jeigu yra ant svieto per- 
sižengimas, turi būti ir baus
mė; jeigu yra skriauda, yra 
teisybė, tik reikia pirmosios 
aiszkiai antrai parodyti, ką 
negalime padaryti be ^lasb- 
szventimo ir aukų.

mą, ką jie mislyjo ir jautė. 
Neszė broliai lietuviai ir lie
tuvaitės savyje, pridengę žė- 
ava, 
inksmybę.

musų brolius maskoliai pjau
na, smaugia, kurių sopuliai ir 
szauksmas atsiekia ir mus už 
Aikstanczių mylių ir atsimusza 
musų szirdis, ir iszdūda at

garsį; todėl nevienas sav tarė: 
ak, Vieszpatie, maskolius žu
dydamas mus brolius ir mus 
kankina, nės jei jis taip neda
rytų, ar-gi mums dabar reiktų 
sopulį kentėti, kruvinus savo 
centus barstyti ir vargti. At
mindamas tokią maskoliaus ne
dorybę, dega ant jo piktumu ir 
atkerszijimu, o matydamas, 
kad jis dabar skaudžiai jam 
atmonija, ramina savę ir pra- 
sigiedrija jo apsiniaukęs vei
das. /

Jeigu tą parodą butų galėję 
pamatyti Lietuvos lietuviai, 
ypacz nū Kražių padangės, 
nežinia, ką jų duszios butų 
sznekėję, szirdys jautę, gal
vos sąprotavę!... Jie but 
iszsyk atgiję dvasioje ir, už- 
mirszę žaisdas uždūtas per 
maskolius, butų surikę vienu 
balsu: Broliai lietuviai-že- 
maieziai, jeigu mes turime to
kius brolius palaimintoje pa
saulės dalyje, dėkime galvas 
už tikėjimą ir tėvynę, jeigu ir 
visi pražūsime, jie mus atmins 
ir apverks. . .

Didelį dalyką nuveikėme, 
broliai, taja demonstracija: 
atmonijome maskoliui, ati
dengdami publieznai jo nedo
rybes svietui, kuriam stengiasi 
visokiais budais pasirodyti 
geru, teisingu. Mes tūmi ap- 
vaikszcziojimu apskundime 
maskolių visam svietui, pa
traukiame jį į czielos pasaulės 
teisdarystes. Maskolius ma
žiau butų nukentėjęs, jeigu 
mes bu tu m e už tai iszpjovę 
keletą tukstanezių burliokų 
bei atėmė kelis milijonus rub
lių, nės kas jam tai giliūja — 
jis to turi gana daug. Bet 
dabar, jeigu musų balsas, pa-

jei matome rytuse (langų 
raudoną, žinome, jog saulė 
veik užtekės: jei musų tėvynė 
kraują lieja — ženklas, jog 
nepoilgam liūsybe džiaugsis.

Rezoliucijos apvaikszczioji- 
mo Wilkes- Barre* j e, 4 Kovo, 
patilpo 9 Kovo svarbiausiūse 
ir labjau prasiplatinusiūse 
angliszkūse laikraszcziūse 
„Public Ledger“ ir New York 
Herald“. Tie laikraszcziai 
yra gana populiariszki visoje 
Europoje; tur but, kad ir pats 
caras jūs skaito.

„Saulė“ pereitame numery
je szaipas, kad laike parodos 
Wilkes-Barrėje, 4 Kovo, po
licija sulaikius ant ulyczios 
draugystes ir liepus joms nu
imti nū Su v. Valstijų karūnų 
žėlavą, o neva visus ir areszta- 
voti noiėjus, bet atsipraszę.

Tai melas, broliai: nei po
licija, nei policmonai nieko 
nesakė ir nieks parodos ne
stabdė, apart vieno, Ameri
kos fanatiko, kuris buvo pra
dėjęs priešaintis priesz užden
gimą žėlava Suv. Vai. karūnų, 
bet ant jo nieks neatbojo ir 
visa paroda be mažiausių truk
dymų nuėjo į bažnyczią. Po 
sznektų draugystės patyrę, kad 
neatsieina dengti Suv. Vai. ka
rūnas žėlava, nuėmė ją bažny- 
ežioje; iszėję isz bažnyczios ir 
traukė per miestą gražiausiai.

Koks „Saulės“ iszdūtojas 
yra lietuvių prietelis tai, ir ežia 
apsireiszkia, nės atsiszaukė 
apie lietuvių puikiausią ir 
svarbiausią demonstraciją, da
rytą reikale pralieto lietu visz- 
ko kraujo, ir kuri per vieną 
dieną po visą pasaulę suskal- 
bėjo ir iszszaukė daugeliose 
vietose labai malonų ir sąjaus- 
mingą atgarsį, bjauriaus 
už fanatiszkiausius irantikrik- 
szczioniszkus laikraszczius. 
Dar ir isz tto pasirodo, kad 
,,Saulės“ pieszėjui nerupi lie
tuvių ląbas, bet tik nori nū jų 
vilnelę kirpti, kuriai paskuti- 
•uįame laike pasimažinus, ėmė 
laižytis prie lenkiszkų avinė
lių, iszdūdamas jiems lenkisz- 
ką gazietą, geriaus žirkleles, 
su kuriomis nori gribsztelėt 
lenkiszkos poniszkesnės, o gal 
ir szvelnesnės Vilneles. O ži
nokite, broliai, kad dviem po
nam negalima tarnauti ; ^„Sau
lės“ gi lipytojas gatavas tar
nauti netikt dviem, bet ir pen- 
kiem, nės, jeigu jo tavorą pir
ktų, jis iszdūtų gažietas netik 
dėl lenkų, bet ir dėl masko
lių, o pagaliaus ir žydų.

Isz Lietuvos.
j Sena pilė. Priesz sąvaitę 

(nedėlę) rasziau, kad 12 Va
sario buvo prajovingas atsiti* 
kimas: kilo du debesiai su 

viduryj4 vasaros. Žinoma, 
kad tai yra jau patsai per savę 
navatnas atsitikimas; bet, kaip 
paskui dagi rd au, tą dieną bu
vo tikrai negirdėtas atsitiki
mas. Ne vienas galėjo girdė
ti j ūpingą priežodį: ,,Kad ta- 
vę viduryj1 žiemos perkūnas 
užmusztų!” arba: 
ledas sudegytų!” 
nors- viens, kad

„kad tavę 
Bet tegul 

ir žiliausias 
senukas pasigiria, kad jis ka
da matė iszsi pi Idant tūdu prie
žodžiu. Berots, kad ledas de
gintų ką, neteko matyti, bet 
tos dienos, kad viduryj’ žie
mos perkūnas užmuszė žmogų, 
galiu pasigirti, kad sulaukiau:
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12 Vasario, t. jr. paežiam vi
duryj’ žiemos perkūnas užmu- 
szė Stemplių isz Vūsinės (Jie- 
varavo gm., Senapilės pav.), 
kurs ėjo su kitu žmogum pas 
kaimynų pasiskolįt druskos, ar 
ko kito. Antrasis Stemplio 
draugas, su kuriūm jis ėjo 
iszliko gyvas. Girdėjau, nors 
už tai negaliu galvūtis (ran- 
czytis), kad perkūnas užmu- 
szęs ir kitų žmogų ties Vilka- 
viszkiu. >

Negana to, įszėlęs perkūnė
lis uždegė keliose vietose trio- 
bas, kaip antai Igliaukoj’. 
Pakilus tų patį vakarų5’ audra 
padarė sziek tiek blėdies: api- 
peszė stogus ir pagalinus su
laužė keletu klūn'ų (skunių), 
nors netiek daug, kaip galima 
buvo tikėtis nū tokio baisaus 
rėjo. Kaip andai paminėjau 
tų paežių dienų ir lijo, visai 
nepanaązu buvo ant žiemos. 
Tik seyed oj’ (14 Vas.) pradėjo 
szalvęt, sžaltis vis kassyk di
dinosi, taip kad 17 Vasario 
szfiltis dasiekė 10° R. Szeszu- 
pė isznaujo apsivilko ledine 
skranda, jau antru syk szįmet. 
Vienok sniegas neiszbaltina 
laukų.

Jei kas norėtų dažinoti, kas 
dauginus naujo pas mus girdė
ti, tai nieko dauginus neisz- 
girstų, į kaip tik dejavimus 
ukinįkų, kad javai pamestinai 
pigus. Ir kur gi ežia nedejūs: 
už puskartį rugių (trys pūdai) 
moka tik pusantro rubliaus, 
puskartis geriausių miežh| ne- 
atnesza dauginus per dvylikų 
auksinų (1 r. 80 kap.), už 
rinktinius kvieczius moka ir 
tai nelabai smagiai, pustreczio 
rubliaus, o kur prastesni visai 
pamestinai pardūdami. Ir kb 
ti javai visai pigus. O javų 
pas ukinįkus dar visur yra 
perpilnai. Turgus visų rudenį 
ir žiemų baisiai menkas, o cziti 
viltis, kad pasibaigus deryt 
boms apie rubežinius #muitu$ 
prekės paszoks, dar labjaus 
sulaikė gaspadorius nū parda 
vimo javų. Tūm tarpu laik 
raszeziai vis pranesza, kad

Vienybe
derybos eina klotingai, ir vis 
baigiasi mėnesis po mėnesiui, 
o javai tūm tarpu dar labjaus 
pinga.

— Kaip jau žinotė masko
liai padarė jau Petropilėje ko
misijų dėl Lietuvos kolioni- 
zacijos, dėjūdami, kad vis ma
žiau ir mažiau tame kraszte 
atsiranda žemės dėl pardavi
mo. Ponai, kurie turi žemę 
dėl pardavimo, pardūda jų 
greieziau savo broliams lietu
viams, negu kitiems, o masko
liai nor padaryti, kad visa 
pardūdama žemė tektų į bur
liokų rankas. Kaip tiktai 
maskoliai dagirdžia, kad kur 
yra žemė dėl pardavimo siun- 
ežia ten savo skarbavus ka
marnįkus su maskoliais dėl 
atmieravimo ir jos n u rod i mo, 
kad jį yra dėl pardavimo dėl 
maskoliszkos kolionizaeijos. 
Maskoliai kalba:

— Jeigu ponai turi per 
daug žemės ir anų pardūda, 
tai mes jų galime atpirkti, o 
ne lietuvnįkai, nės per anūs 
mes tų krasztų niekados į 
Maskolijų nepaversime!

Bet pirma maskoliai turi 
datirti ar pardūdama žemė yra 
gera ar prasta. Jeigu gera, 
tai perka dėl burliokų, jeigu- 
gi prasta, taPpalieka dėl lie
tuvių. Isz tos vienok prie
žasties, kad maskolius visados 
galima pinįgais papirkti, tai 
jie paliudyjo, kad žemė yra 
prasta. ir neverta jų dėl bur
liokų pirkti.

Žmonės dabar nevisados ga
lėdami gauti nū maskolių pri
pažinimų ant pirkimo žemės, 
pasavina jų per užgyvenimų 
jos per 10 metų, o ponai pri
pažįsta, kad teisybė, kad jie 
užvaldė. Žmonėms dabar rei- r

kia popierų ant tos žemės ir 
jie jas gauna ne ant pamato 
pirkimo, bet užgyvenimo. 
Dėl tų provų yra dabar dau
gybė žmonių ir ponų Szauliū- 
se ir kitūse pavietūse. Szau- 

l liūse yra jų dabar ant 50 gas-

padorių ir antra tiek Kaune. 
Maskoliai dejūja, kad musų 
tarpe negali nei kaip I savo 
brudų įsprausti.

laikyti

— Girdėjote pirma apie ap
vogimų Ostrobromoaskarbonos 
Vilniuje. Prie tos vagystos 
prigulėjo gubernatoriaus, je- 
neyolo ir dar kokio ten svar
bi© Vilniaus czinovnįko An
drejevo ar Andrejevskio nū
nai (paskiau geriau sužino
siu). Taigi tie maskolių kai 
vaikai, kaip sude prisipažino, 
vogė „isz bado“. Mat yra 
Vilniuje „bajoriszka iazkala“ 
(blagoVodnoje ucziliszcze), 
kuri prigul nū kuratoriaus 
Sergejevskio, o szale Vilniaus 
yra kuratoriaus dvaras. Tai
gi direktoriui iszkalos kurato
rius po tūm tiktai sutarimu 
daleido mokinti ir laikyti 
„gūdotinus“ (blagorodnus) 
vaikus, jeigu ims jis visus vai 
gius isz dvaro. Tas begalo 
brangiai turėdamas ten mokėti 
už sbnus kiauszinius, supuvusių 
hnėsų, sukirmijusius surius, 
alkino savo mokintinius^ o tie 
turėjo vogti, idant užgriaužti 
kokę bulkų ar barankų. 
Buvo įsimaiszęs ten į tų bėdų 
vienos „blogorodnos“ maskal- 
kos sūnūs. Toji stdeziai į 
Pertropilį nulėkė ir gavo pas 
ciesorių audijencijų. Ant tos 
audijencijos pasųkė visų teisy
bę. Ciesorius nusiuntė jų pas 
Delijanovų, apszvietimo mi
nister}. Kuratorius Sergi- 
jevskis jusdamas, kad ežia bus 
blogai, pats nulėkė į Petro pi
lę ir pas ministerį nuėjo. 
Czia ans gavo susitikti su ta 
boba, kuri po ministerio akių 
iszrodė visas kuratorių szuny- 
bes. Kuratorius prisipažino. 
Kaip toji pro va iszeis negali
ma dabar žinoti.

— Vilniuje buvo ir antras 
skandalas. . Gubernatorius 
važiavo su vizitą pas kurato
rių Sergijevskį, kuris arti Vil
niaus savo dvare gyvena, o jo 
namieje neradęs yizitkartę pa-

i

lik©. Sergejevskio sūnūs pa
ėmęs gubernatoriaus vizitkar- 
tę, nuėjo į pirmiausį galento- 
rijos kromų, sakydamas, kad 
ant kredeto reikalauna ant- 
pūsantro szimto rublių. Kup- 
czius tūjaus viskų sudėjo ir 
ndrs ponaitis norėjo su savim 
neszti, pasakė, kad jisai pats 
pas gubernatorių t tūs daigtus 
siuns. Sziokiu budu jaunas 
žmogus apsigavo, o guberna
torius apturėjęs tavorų, nusi- 
dyvijo ir pasakė, kad jam tų 
brangumų suvisum nereikia, 
paskui datirdamas, kokiu bū
dų į jauno Sergejevo rankas 
jų yizitkratė pateko.

! — Jaunus rekrutus karei
vius dienų ir naktį mokina. 
Žadina anūs angsti ir mokina 
dar penktoje adytoje priesz 
dienų, \ naktį, paskiau antrų 
kartų dienų ir vėl vakare su
temus. Visi rokūja, kad tai 
ne priesz gerų!

- »

— Ant Muszos upės, Pane- 
vėžio paviete, paskendo senas 
dvarponis Puhaczauskis ir tai 
arti pat namų. Gailėjos ke
lių kapeikų už pervežimų už
mokėti, o važiavo ledu. Le
das sulužo, ponas su briko 
pasturgaliu vandenyje pasili
ko, paskendo, o furnionas su 
pirmgaliu ir arkliais iszsigel- 
pėti gavo. Pono kūnų į ke-" 
intų dienų isz vandens isz- 

traukė.

Tarpe Jelgavos ir Bausko 
yra dvaras Neufriede, kur 
nekurį laikų musų gūdojamas 
ji’asztinįkas Sim. Daukantas 
perbuvo su kitu vyru Bagda- 
navyczia, su kuriūmi gyveno 
sutikmėj‘. Taigi dabar pasi
rodo, kad ans ten daugel savo 
rankraszczių ir knįgų paliko. 
Viens augsztai mokįtas lietu
vis Jab.... daro storonę apie 
tų dalykų iszjieszkojimų ir yra 
jam prižadėta. Eina kalba, 
kad buk buvęs tenai koks S. . 
Daukanto paveikslas, kurį p. 
Bogdąnavyczienė isz nežinių ,
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savo f Urmonui dovanojusi, bet 
sako, kad tas paveikslas, su 
barzda buvęs. Per tat yra 
abejonė, kad tas paveikslas 
yra tikras, nės Sim. Daukan
tas barzdos nenešiojo. Vie
nok ir to paveikslo yra isz- 
jieszkojimas. Matysim, kas 
pasirodys.

Kražiai nū ano atsitikimo 
taip baisiai pagarsėjo, kad 
apie anūs žinia visas kitas ži
nias pergalėjo. Apie nieką 
daugiau negali dažinoti, kaip 
jau seniai žinomus apie Kra
žių dalykus. Paklausi: kas 
girdėtis? Tai pradeda pasa
koti ajtfe Kražius. Klausai 
isz szalies kalbanczius, girdi 
kalba apie Kražius. Užimti 
visi Kražiais, per lai nieko ki
to arba sunkiai ką sužinoti ga
lima. 

_______
(Dėl Lietuvos senovės iszty • 

rinėjimo yra gera žinia, nės 
Vilniaus kniginįkas Vaclavas 
Makovskis (ulica Svviętojari- 
ska, dom Dluskiej) apgarsino, 
kad Norbuto (Narbutt) 
dėl musų svarbų veikalą: 
„Dzieje starožytne narodu Ii- 
tevskiego“, telpanczio į 9 to
mus, o turintį 5,140 puslapių, 
su abrozais ir mapomie, span- 
dintą Vilniuje 1836-41 m., o 
kasztūjentį 38 rublius, pardū
da dabar už 12 rublių. —Tai- 
po jau antrą knįgą Kotlubajo 
Ei. ,,Galerja niešvviežska por- 
tretčvv Radzivvillčvv, opia hi
ato. z 55 džeworytami. Wilno 
1859“, kur pirma kasztavo 
7 r. 50 kap., dabar atidūda už 
4 rublius.

i Panevežije pirmą kart atsi
tiko, kad apskriczio honora- 
vas sūdąs atmetė apsunkinantį 
prislėgtųjų verdiktą. Ūkinį- 
kas Antanas Markevyczia ir 
žydas Gecelis Szlezingeris isz 
Pasvalio, buvo apskųsti dėl ar- 
klėvagystės ir prilaikymą vog
tų daigtųi gyvulių. Pirmas 
buvo daug kartų už vagystę 
kovotas, ąntras buvo pagarsį- 

tas kaipo vagysczių užlaikyto- 
jas. Tame vienok atsitikime 
peržengimo ženklai buvo taip 
maži, kad prokuratorius ne 
tiktai kad atsisakė nū apsklin
dimo, bet dyvijos, kad tokia 
prova per prisiegtūsius nebu
vo numarinta. Bet prislėgtų
jų verdiktas apkaltino apskus- 
tūsius. Sudas anūs pripažino 
už nekaltus, per tat toji bila 
bus dabar isz antro karto su- 
dijama. * Czia taipojau verta 
pridurti, kad isz 24 provų be 
prislėgtųjų sudijamų, pusė jų 
buvo apie paleistuvystę.

r - ____ - —

Vilniuje isz tos priežasties, 
kad malkos ir akmeniniai an 
gliai labai pabrango, ketina 
kaipo ugnakurių durpes var
toti.

Durpės (velėnos) vakarinia
me Žemaiczių kraszte, kur yra 
mažai miszkų, o pelkių dau
gybė, jau nū seniai kasa, džio
vina ir degina. Tai po jau po 
daugel vietų Suvalkų rėdybos. 
Malkas czia tiktai kaipo 
prakurą vartoja. Durpės dū
da be liepsnos ugnį, daug°pe- 
lėnų, nės ten žemių daug at
siranda. Pecziussu jomis pa
kurtas net pliszta nū karsz- 
ežio. Žemaicziūse su anomis 
ir su kelmais pakuras jaujose 
dėl javų džiovinimo kūrena.

Gyvenantis Vilniuje archi
tektas Jonos Vasiavyczia atra
do neseniai ventilatorą dėl pa- 
kajų vėdinimo, kuris pats at
sidaro ir užsidaro, neprilei
džiant nei durnų, nei garų.

— Resiainių bažnyežios
szventorius yra labai apleistas. 
Aptvėrimas ten buvo isz mū
rinių stulpų ir medinių szta- 
kietų. Dabar viskas nuvirto, 
kiaulės, karvės isz visų kam
pų lipa ir trinasi apie bažny- 
ežią. Toks tatai ten paran
kas! Prie kuuįgų Dominįko- 
nų buvo viskas daug davad- 
niau!

— 15 Vasario Vilniuje Do
mi nįkonų buvusioje bažny- 
ęzioie pavogta naktį nū alto

riaus senovės monstrancija isz 
sidabro, gotiszko stilo, tūrin- 
czią ezielą pūdą vogos. Va
gis iszlaužė duris per kalvę ir 
skiepą, kurios kliosztoryje 
yra, dasigavo į karidorių, ku
ris ant vargonų eina, isz tenai 
įsilaužė į bažnyczią, paėmė 
monstranciją, szv. Komuni- 
kantus ant altoriaus paliko ir 
tūm i paežiu keliu iszėjo. Isz- 
tyrinėjimai energiszkai veda
mi ir yra viltis, kad vagiliai 
bus atrasti, nors monstancija 
musėt jau yra pertirpinta. 
(Kraj).

f Seredoje 21 Vasario 2 
adynoje po pietų pabaigė gy
venimą paskutinis kunįgų Do- 
minįkonų praoras kun. Jokū
bas Skilandis Petropilėje, tu
rėdamas 84 metus. (Kraj).

44.

— Kurliandija. Kurszi jo
je daug vietose stato cerkves. 
Karczemose popai, tarnai Anti
kristo garsina, kad visi, kurie 
netur žemės latviai, priėmę 
„Pravoslaviją“, gaus po vala
ką žemės. Atsirado daugybė 
latvių, kurie priėmė kreivati- 
kybę, o paskui žemės negavo. 
Tūkart valdžia keiezia kitą 
popą. Atvažiavęs naujas sa
ko: tas jus prigavo. Cieso
rius už žadėjimą žemės po va-^ 
laką jį iszsiuntė už kalczią į 
Sįįieriją, o asz raszysiu ir gal 
but ir gausit žemės. Jakub- 
sztate apgauti latviai, negavus 
žemės, uždegė cerkvę. Tad 
dabar pastate muro ir balkius 
dėjo geležinius ir duris geleži
nes, kad negalėtų uždegt. 
Daugelis prigautų latvių iszsi- 
dangino į Ameriką ir tenai vėl 
sugrįžo į savo tėvų tikėjimą, o 
dabar tiems, kurie nori priimti 
„Pravoslaviją“ dūda dovanas, 
vaiszina vieną dieną, o paskui 
gena nū savęs, o nū popo gau
na kiekvienas po tris rublius. 
Jau nebedūda po 30 rublių, 
kaip pirmiau buvo prisakyta.

K lumpis.

L i etų v i a i Py tpru suse.
Pradžioje musų szimtmeczio 

lietuviai buvo užgyvenę szitūs 
valszczius: Klaipėdos, Szilo- 
kareziamos, Pakalnės, Tilžės, 
Ragainės, Pilkalnio, Labgu
vos (rytų link nū Deimės u- 
pės), Įsruties, Gumbinės, Sta
lupėnų, Darkiemio ir didesnę 
sziaulinę pusę Geldapės vai- 
szcziaus. Apart to buvo dar 
Angerburgo valszcziuje para
pija Benk h ei m ir Vielų vos 
valszcziuje parapija Plybisz- 
kiai lietuviszkos. Vokiecziai 
apgyveno miestus ir didžius 
plotus žemės, kuriūs karalius 
Fridrich Villhem I žambrams 
ir kitiems kolonistams pietinio^ 
se szalyse minėtųjų valszczių 
buvo dovanojęs.

Anot vieno suskaitymo lie
tuvių 1831 m. buvę anūse j 2 
valscziūse 125,440 lietavių, isz 
viso gyveno tūse valscziūse 
421,127 asabų, taigi turėjo 
lietuviszkasis elementas 30 
procentų. <

Mokįtojas Tilžės realinės 
gyranazijos apgarsino antrame 
tome „praneszimų lietuviszkai 
literariszkos bendrystės“ isz- 
platinimą lietuvių 1848 m. ir 
1878 m. Szitas žines gavo jis 
isz recessų vi zi tari jos registra
tūros karaliszkos konsistorijos 
Karaliaucziuje. Pagal szitas 
bažnytiszkas žinias buvę anūse 
valscziūse 1848 m. apie 15Q.,580 
lietuvių. Tokiu budu lietu
viai anūse septiniolikos metū- 
se pasidauginę butų su 25,140 
asabų. Bet tas suskaitymas 
nelabai tvirtas, nės tankiai 
skaitydavo ne po vieną asabą, 
bet szimtais ir tukstaneziais.

Tarp metų 1848 ir 1878 esą 
lietuviai pagal suskaitymą 
VoelkePio labai pasimažinę. 
Darkiemio valscziuje, kur 
pirm tris deszimts mėtų 310 
iki 360 lietuvių buvo, dabar 
tikt deszimts tėra, kuriems 
kožną szventą dieną Balėtų 
bažnycziojė pamokslai sakomi. 
Guldapės valscziuje, kur 1848 
m. 2300 lietuvių buvo, tėra 
1878 m. tiktai 1300. Gumbi-
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Dės valscziuje buvo 1848 ra. 
505, o 1878 m. tikt 52; Įsru
tin 1848 m. 4540, o 1878 m. 
tikt 1050; Labguvos 1848 m. 
14,189, o 1878 m. tikt 12,505; 
Pakalnės 1848 m. 18,289, o 
1878 m. 10,475; Stalupėnų 
1848 m. 5102, ol878 m. 1871; 
Ragainės 1848 m. 23,251, o 
1878 m. 20,316; Tilžės 1848 
in. 25,136, o 1878 m. 23,940; 
Szilokarcziamos 1848 m. 
26,084, o 1878 m. 25,001. 
Vienat Klaipėdos bei Pilkal
nio valscziūse lietuviai pasi
daugino, būtent Klaipėdos nū 
23,876 ant 25,635, o Pilkal
nio valscziuje nū 7,000 ant 
9,247. Tūrai susidėję lietuviai 
bažnytininkai 1878 m. isz 
131,400 asabų, taigi 19,180 
asabų mažiau kaip 1848 m.

- Gymnazijos mokįtojas A. 
Kurszaitis — Tilžėje praneszė 
,;lietuviszkai literanszkoje 
bendyboje“, jog pagal offici- 
aliszkus žmonių suskaitymus 
1 d. Grūdžio 1890 m. daugu
mas lietuvių laike 12 metų pa
simažinęs su 10,150 asabų.

Bėgyje devyniolikto am
žiaus prapuldė lietuviszkoji 
kalba Rytprusūse mažne czie- 
lą pilsę savo apskritumo. Tol
minkiemyje, Guldapės vals
cziuje, kur pirm 120 metų 
garbingasis poėtas musų Pru- 
sų-lietuvių, kunįgas Kristijo
nas Dūnelaitis, savo skanban- 
cziūsius lietuviszkus exarae- 
trus ra&ęė, jau nū 1856 m. lie- 
thviszkas pamokslas bažny- 
ežioje paliovė. Valscziūse 
Guldapės, Darkiemio, Stalu- 
pienų, Gumbinės, Įsruties ir 
Vėluvos jau labai maž lietuvių 
tebegyvena, tacziau aplink 
Nemuną ir nū czion sziaurės- 
link dar lietuvystė žydi, kad 
ir po daugybe sunkenybių ir 
Vargų. .Jeigu žiūrime į litera
tūrą ir apszvietimą lietuvisz- 
ką* negalime sakyti, kad lie
tuvystė Prusūse nyksta, ne 
nyksta, bet auga. Negalime 
rods isztylėti, kad tarp dau
gel lietuvių szaltumas ir indi- 
ferentiszkumas ponavoja, ale 

tącziau daugel vėl yra karsz- 
tais ir tikrais lietuviais. f

Pradeda pamažu ir lietu- 
viszka inteligencija augti, 
sakau tikt pradeda, ale turi- 
tie viltį, kad ji veik paaugs 
ir tad ir senesniejie lietuviai, 
kurie yra sugermanizavoti, 
vėl sugrįž į prieglobą savo Be
rtosios raotinos-Lietuvos.

Prūsų kariumenėje randasi 
daugel lietuvių. Yra tai la 
bai tinkami kareiviai, nės pa
pratę namieje prie sunkių dar
bų ir kariumenėje isztrivoja 
visus vargus ir sunkenybes 
lengvai. Tikt bėda, kariume
nėje suvokiecziūja jūs visūmet, 
pripratina jūs prie tuleropų 
vokiszkų paproezių ir įkvepia 
jiems vokiszką dvasią. O ne 
retas parkeliavęs po tarnystės 
namon, giriai, jog jis dabar 
geras vokietis, mokąs vokisz- 
kai kalbėti ir poniszkai pasi
elgti. Kiti vėl kitaip gyvena 
betarnaudami, susijieszko ge
rų drauglietuvnįkų ir per vien 
draugauja.

Lietuvių skaitlius Prusūse 
mažinasi per tai, kad daugel 
jaunųjų keliauja į miestus, 
ypacz į Berlyną ir dar toliaus. 
Berlyne randasi apie kelis tuk- 
stanezius lietuvių. Dyvai, 
kad jie ten dar jokios draugy
stės nėr įsteigę.

Vuivads.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Brooklyn, 10 Kovo, Miss. 

C. Lahr, 18 m. amžiaus, įsi
mylėjo į tūlą vaikiną, kuris 
jos meilę atmetėk Mergina 
pradėjo nykti ir, ant galo, ne- 
beperneszdama szirdies skaus
mo, pabaigė savo gyvenimą, 
isžgėrus nūdus.

Buffalo, 10 Kovo užsidegė 
naktį stuba, kurioje gaspado- 
rius su gaspadine sudegė.

Kas link pasibaigimo bedar
bės ir atėjimo geresnio laiko, 
mažai kas padaryta, nės kon

gresam an ai Wasjiington‘e ro- 
kūjas ir rokūjas apie įvairius 
billius ir jų rokundoms ir 
teiravimuisi nėra galo; o tūm 
tarpu pabrikantai ir kiti dar
bo davėjai žiuri į tą visą su 
neužsikėjimu, laikydami dar
bavietes uždarytas, nės jie ne
žino kaip ką nutars kongress- 
manai ir ką priims ir patvir
tins senatas su prezidentu ir 
tokiu bud u bijos, kad, palei
dę į darbą savo darbavietes, 
neapturėtų blėdies. Tik ge
ležies ir plieno pabrikai ren
giasi pradėti dirbti posenovei.

’ ’ jį 9

Su moteriszkosiomis atsar
giai: 7 Kovo, New Yorke K. 
Schneideris užmokėjo $4000 
naszlei Rehkamp už tai, kad 
jis buvo prižadėjęs ją vesti už 
paezią.

nDaugeliose vietose laiko be 
jęUrbei darbinįkai, kaip antai, 
pereitą nedėlią Brooklyn‘e, 
didelius susirinkimus, ant ku 
rių teiraujas, kokiu budu ga
lėtų savę ir savo szeimyną už
laikyti nū bado. Daugumas 
rodą v i ja įsteigti tam tikras 
biržes.

•'— Wil kės-Bar re j e, 8 Kovo 
perplyszo lokomatyvas ir ant 
vietos užmuszė tris vyrus.

— Brazilijoje revoliucija 
dar nepasibaigė.

~ Padarytos derybos tarp 
maskolių ir vokieczių link ru- 
bežinių muitų per reichstago 
komitetą perėjo ir rodąs tūjąus 
pereis ir per patį reichstagą.

— Roma, S Kovo. Laike 
susirinkimo Italijos deputatų 
explodirijo dinamito bomba, 
kuri 8 žmogystes sužeidė; isz 
jų vargu kuri iszgis.

— London, S Kovo. Po at
sitraukimui Gladston‘o jo vie
tą užėmė lordas Rosebery.

— Londone, II Kovo tapo 
suaresztavota 38 žmogystos, 
aptartos anarchisme.

i— Vienoje, 11 Kovo buvo 
didelė socijalistų demonstra
ciją, kurioje ėmė dalyvumą 
50,000 žmogystų.

akils?— Aprikoje, rodos 
karė tarp portugalų ir anglų. 
Priežastis supykimo toke: 
angliszka kompanija nori isz- 
vesti telegramų liniją per Por
tugalijos aprikiszkas kolioni- 
jas. Tenykszcziai portugalai 
ėniė vaikyti ir szaudyti dir- 
banezius anglikus, nepavely
dami per savo žemę vesti tele
gramų ir tvirtindami, kad pa-

Anglijos sutarimas link iszve- 
dimo telegramų per viena ki
tos žemę liczias tik randavų 
telegramų, o neprivatiszkų 
draugysezių. Anglai ant to 
nepristoja, o portugalai neno
ri nusileisti, todėl vieni ir kiti 
traukia į krūvą kareivius ir 
gal tūja^s prasidės musztis.

Iv ----Ant salos Sumatra (Azijo
je) pakilo tarp golandų ir te- 
nykszczių gyventojų musza, 
kurioje golandų 5 krito ir 15 
sužeista. .

os aule BiliiioS seno vb.
Parasz<&*) M. Dovoina-Silvestraitis.

I Baltija. 4
Plinljus, kuris gyveno pir- 

iriam po/Kristaus užgimimui 
szimtmėtyje, pagal Pitejaus 
žinias raszo, kad jo laike ant 
Baltosios juros buvo sala Bal* 
tija, kur juros vilnis gintarus 
iszmėtinėjo ir, kad arti tos sa
los, buvo marių užvingis Men> 
tonomon vadinamas. Tas vis
kas nurodo, kad sala Baltija 
baltais užgyventa buvo arti 
užvingio (oviūgio), į kurį įpū- 
la Nemunas, atidalinantis ka- 
dątai lietuviui nū igaunių (es
tų). Tą, kad Baltijos vardas, 
yra surisztas su lietuviszkoms 
tautoms, darodo ir szjądieninis 
pajūrinių žemių: Kuržemės, 
Vidžemės ir Igaunijos abelnas

*) Pardėta isz latviszko: Austrams 
1893 m, No. 12 p. 578.



vardas latvlszkas Baltija. O 
kad latviai pirma gyveno ant 
karnos pusės Nemuno, ant ju 
ros krąszto, ant Vislos upės 
linkou,\darodo ir dabar jų lie- 

' kanos ant Kurszų kopkalnių 
prie įtekinio Nemuno į Baltą 
jurą. Tie Kopkalnių Prūsų 
latviai nū Kuržemės latvių at
skirti yra per zemaiczius ant 
kelių mylių arczibs pajūriais. 
Baltija buvo tai\lietuviszka 
sala, ką galima ir p\gal kal
bą iszrodyti, nės lietųyiszkai 
ir latviszkai baltas, \balts. 
Baltos juros' v ardas parėta nū 
lietuvių į visas Europos kal
bas. Latvių užgyventa žemė 
pas anūs paežius Baltija vadi
nasi. Baltijos vardas su laiku 
į sziaurę nuėjo drauge su lat
viais. p. Matusiako 1) iszva- 
džiojimas Baltijos vardo nū 
slaviezkų žodžių b iali, bieli ne 
tiktai neesti tikras, bet neturi 
,nei jokio moksliszko pamato. 
Netiktai, kad lietuviai prak
tikoje vartoja žodžius: Balta 
jura, Baltija, bet slavenai 
neturi szaknies balt, kuris tik-

• . .ftai dėl lietuviszkų kalbų yra 
žinomas. Kodėl tos juros sla
vai nevadina ‘ Biale, Biele, 
jeigu tas vardas paeina nū jų 
szakniės bial, biel?,, Nūmonė 
p. Matusiako, kad liet, baltas, 
kuris yra nominativu nū sza- 
knies balt, o ne paczia szaknia, 
turėtų iszeiti vardas Baltastia 
vietoje Baltija 1) yra tiktai 
numuszimu teisybės, o pritari
mas melams, ir nurodo, kad 
rasztinįkas neturi veikalo pa
žinties. Yra dvarai Latvijo
je Balta-muiža, Balta-zaka, 
Balta 2). liesi ainių paviete 
yra upė Balta arba Balėza. 
Tą, kad Kaszupei 3) Biela- 
kais savę vadina, tai dar ne 
nurodo jų nū amžii| lenkiszką 
paėjimą, nės ir pajūriniai lie
tuviai taip savę vadino. Bay
er (Comm. Acad. Petrop. Y,

1) Wisla. 1887 r. p. 326.
2) Baltijas Westnesis 1888 r. NN. 

66, 67, 68.
3) Lenkiszkoji gųninė, prie Vislos 

įtakos pajūriais Prusūse,

Lietuvininku
359) ir Praetorius tvirtina, 
kad Sambijos ir Žemaicžių pa
jūrio gyventojai vadino savę 
Baltikkeis, tai yra baltais žmo
nėmis, tą patį atkartoja taipo- 
jau Bohuszas, aiszkiai kalbė
damas^ kad gintaro sala Pra
garas, Strebos upių ir Kurszių 
marių tarpe, tai po jau szviežiu 
užvingiu (Haff) pas vietinius 
gyventojus vadinasi sziądien 
Baltika 4) .Thunmann 5) ir 
kiti tvirtina, kad vokiszkas to 
pūssalio vardas Witland yra 
iszvertimu Baltija, tai yra 
Weissland (Baltažemė). Apie 
tą raszo ir czekų mokįtas vy
ras Szafariks 6). Kaipo pati
krinimas, kad ir vokiecziai 
paveidžiai pribaltmarinį tą 
krasztą (Ostseeprovinzen, Pri- 
baltyįskyi krai) vadina, gali
ma ežia priminti dainą Rygos 
miesto ąaininįko, patalpintą?) 
per p. And. Niemojevskį:

O Battvnland,
Du schoenes Land,
Du wonnige Blum am Ost- 

\ seestrand!
Wo Polenlistxund S'chwe- 

\ dentrug;
k5o manche tieiė Wunde 

\sclilug.
Dr. Gregor Krek 8) už pir- 

makarczius: lietuvių, latvių ir 
isznykusių prūsų laiko giminę, 
kurią Balten vadina. Kaip 
kada maskoliai latvių ir igau- 
nių krasztą vadina Baltija, o 
jos gyventojus Balty. Kur
žemėje yra ežeras Baltensee. 
Lietu viszkos pasakos kalba 
apie Baltą svietą, kuris atsi
randa į vakarus (sanlalidžius) 
nū Lietuvos. Yra pas mumis 
Žemaicziūse priežodžiai ir pa
sakos prie to dalyko atsine- 
szanczios. Nuėjo į Baltą 
svietą\ Kas girdėtis ant Bal
to svietol Matytis, kad musų 
pirmtakunai Baltu svietu va
dino valnas žemes ant Baltos

4) O narod. lit. p. 188.
5) Unters ueb. nord. Voelk. 56.
6) Stow, staro/.. S. I, 589.
7) Wędrowiec 1888 r. N. 49 „Fre- 

ski Inflanckie“.
8) Einleitung in die Slavische Li- 

tęraturgeschichte p. 217. 

juros kraszto padėtas, kur bu-' 
vo Baltija ir Baltas svietas, į, 
kurį bėgo nū Judosės arba 
Mėlynosės marės, kur fenicijo- 
nų, grekų ir rymieczių kolio
ni jose buvo nelaisvė, nū ku
rios bėgo į sziaurę, į laisvės 
Baltą žemę. Arba vėl bėgo į 
tą krasztą nū rymieczių ir kitų 
giminių už pūlinio. Balta Gu
dija (Bialorus) pagal Dr. 
Karlaviczių 9) ženklina Gudi
ją liūsą nū totorių, f) Žemai
tijoje atsiradda patarlė, kuri 
kalba apie Baltusius Gudus. 
Czia galime dar sulyginti: 
Belyi car, Belyi Boh, (Bal
tas caras, baltas Dievas). 
Balta arba didžioji Chorvaci- 
ja — „Maskolijoje, Vengrijo
je, i Serbijoje ir kitose slavų 
žemėse tankiai atrandame: bal
tos pilelės, baltos žiniczios, ju
dos pilelės*4 10).

Kad ant sziądienykszczių 
Prūsų vietos buvo salos ir ma
rių užvingiai (ovingia-i) tą nu
rodo daugybė aname kraszte 
atsirandanczių, ežerų, pelkių 
ant Prūsų ir Lenkijos parube- 
žio. Karolis Szainoha 11) 
daugel nurodymais tą teisybę 
patvirtina. Vislos upės įtaka 
vadinasi Frisch-Haff (szvie- 
žiosios marės). Žemės drebė
jimas 1311 m. dideles ten at
mainas padarė 12). Pagal 
Sadauskį 13) isz Mozurijos į 
Prusus per ilgus amžius buvo 
tiktai viena? žinomas pagal 
Ossos upės kelias, toje pat vie
toje, Kurioje mietas Slopas da
bar gurL Toliau visur buvo 
nepareinamos pelkės. Juk 
yra ženklai ir Pinsko marių 
vietos J ūdos ir Baltos juros 
tarpe, apie kurią toje valan
doje nekalbėsime. Norbutas 
nenorėdamas tam Tikėti, idant

f) Yra juda Gudija.\
f) Wisla 1892 m. 21k Zesz. I. 

nurodo,-kad Kaszubų vardas beita- 
kai paeina ne nu biaiy, baltas, bet 
nu kaszubiszko belo, buvo. \

9) Imiona. 15. \
' 10) Teka Wilenska II, 291. \

11) Jadviga i .Jagieiio. T. I. \
12) Kraszewski, Litwa. T. 

str. 34.
13) Auszra 1885 m. 107.
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sziądienykszczių Prūsų vietoje 
butų salos raszo: ,,Adomas isz 
Bremos, iszrokūdamas Prūsų 
szalis, kurios lyg per nesu
prantamą iszmislą (kaprys) 
salomis vadina, sako, kad 
Samlandija rubežiūja su Ru
sais arba Rusų szale (prie Ne
muno įtakos), kurią vienok į 
prusiszkų szalių būrį neįrokū- 
ja,’ nės ji tada Žemaitijos da
lis buvo. (Tertia insula ilia, 
quae Semland appelari solet, 
contigna Ruzzis.... Adam 
Brem. de situ Daniae p. 147)“. 
14). Tą priežastį, kad Ado
mas isz Bremos Prūsų szalis 
salomis vadina, ne rokūju tą 
už „nesuprantomą iszmislą“ 
(niepojęty kaprys(, bet už pa
tvirtinimą, kad tenai buvo 
salos Abalus, Baltija, kurias 
senovės rasztinįkai minavoja.

Norbutas paskui Voigto sa
ko apie paplautą nū Baltos ju
ros krasztą: ,,Witlandija, ku
rios žemė perėjuseme laike toli 
į vakarus ir pietus (į jurą) 
siekė, paskui vienok susimaži
no į tą mažą ano kraszto szalį.

Vardas tks sulyg szių laikų 
daėjo, o per tai dėl tos prie
žasties^ vakariniu rubežiumi 
vadinasi krasztas, kur toji že
mė prie Lochstet baigiasi, il
gai dar vadinta Witlandsort, 
tai yra Witlandijos galas — 
Baltu-gals senprusiszkai. 
Mums teko į rankas iszraszas 
isz rankraszczių atsirandanczių 
susirinkime vieno dvarponio 
Žemaitijoje, lotyniszkos tran- 
zakcijos, padarytos tarpe Prū
sų Kryžeivių landmistro Hen
riko Wide ir Svientopelku pa
jūrio (pamario) kunįgaiksz- 
cziu 1849 mete (gal 1498 R.), 
reikale paskyrimo žvejybos ant 
Frischliaffo, kuriame tos aky
vos įpatybės dūdasi patėminti:
1. Frisch Haff alias recens 
mare; jura neseniai atsiradusi.
2. Žuvų neapsakyta daugybė 
ir silkių ten užeina primasintų 
szviežumu vandens iszsisklai- 
dusių ant užskendusios ar ežios 
Witlandijos vulgo Balta sza-
\ 14) Dzieje star. nar. lit. T. II, 31Q

i J
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lis vadinta, id ėst terra aibes- kale Kražių kankintinių. 
cens.

3. Primena Witlandsort ir 
iszguldo: vulgo Balta-galSy 
finis albus.

Nuraszas nū nviraszo isz Ka- 
raliaucziaus archyvo, sub titu
lo Pomeraniae pertinentia, be

budu negalima butų tropįti 
ant Baltija pas Plinijų taip 
pavadintu gintaro salą? Kuri 
Pitejaus amžiuje, jeigu imti 
proporciją žemės ir Witlandi- 
jos ir Samlandijos, gulėjo 
mažne visame ilgume su ta an
tra ir ėjo toli į jurą už dabar
tinį Nerungą, o per tat genta- 
rais galėjo taip abelna būti,, 
taip gerai, kaip ir dabartinė 
Samlandija.

(Dar ne viskas)

Isz Mtt Jim Moit *
— Pittsburgh y P a. y 8 Kovo.
jKaip jau buvo garsinta 

„Vienybės“ N. 9, kad Ame
rikos lietuviai apvaikszczios 
iszkilmingai 4 Kovo; taigi ir 
mes Pittsburghu lietuviai tą 
dieną apvaikszcziojome su isz- 
kilme, kaip szventę szv. Ka
zimiero, Lietuvos patrono ir 
atminimo numetimo baudžia
vos. Tą dieną po szv. miszių 
kn. J. Žilinskas pasakė pamo
kslą, kurio žodžiai ilgai pasi
liks musų szirdyse. Ant 7 va
kare taip daug susirinko ant 
bažnytinės salės lietuvių ir 
lietuvaiczių, kad daugumas 
negavo atsisėsti.

. mą atidarė • kn. J. Sutkaitis 
paaiszkįdamas dėl ko mes ežia 
susirinkome. Potam kn. Ži- •
linskas, apsakęs svarbą 4 d. 
Kovo, nurodė savo sznektoje, 
ant istorijos pasiremdamas, 
kad lietuviszka kalba yra se- 
niause ir, kad mes jos turime 
neiszsižadėti, bet jaja brangį- 

. ti. Toliaus darodinėjo, kad 
lietuviai pradėjo isztikrujų 
kilti ir, kad lietuviszka tauta 
jau nepražus. Paskiau pra
kalbėjo kn. Sutkaitis ir iszro- 
dinėjo reikalingumą aukų rei-

Susirinki-
»

Po
tam sznekėjo P. Lorenta, isz- 
rodydama^, kad lietuviai 14- 
ame amžiuje garbino sbalvo- 
nūs, perkūną, saulę ir tt. ir, 
kad dabar XIX amžiuje yra 
tas pats, nės nekurie lietuviai 
grįžta prie balvonų, o tūli 
pradėjo „Saulę“ garbinti, ku
rioje vienos pliovonės ir mela
gystės. Kaip dingo 14ame 
am. saulės garbinimas, taip 
turės dingti XIX „Saulės“ 
garbinimas. Tai iszgirdę, ėmė 
visi rankomis ploti ir trypti. 
P. Naujokaitis savo sznektoje 
paakvatino Berinkusius prie 
metimo aukų. Padraug kn. 
Sutkaitis prabylo, 
jau iszsiliūsavome nū ponų 
lenkų ir, kad mes jiems dau
giau nebetarnausime. Ant 
galo M. Gudaitienė ragino vi
sas lietuves ir lietuvaites prie 
aukavimo, sakydama, kad 
tarp Kražių kankjntinių ran
das ir moteriszkųjū, kurios 
taipgi reikalauja užtarymo.

Taipogi pas mus užsidėjo 
nauja draugystė po vardu 
„Vitauto Gvardija“, kurios 
sąnariai prigulės į „Susiv.“, o 
per tai draugai mirusiam sąna
riui nedūs posmertinė 
„Susiv.“ gaus $100. 
siraszė 23. Draugystės drabu
žiai bus padaryti aht

kad mes

■s, nės nū 
Jau pri-

lietuvisz-

5 Kovo

Pittsburghietis.
----------- ----

— lialtimore, M d 
Buvo vietinių lietuv 
tas mass-meetingas ant „Ha- 
rugari HalPės“ ant atminties 
nužudytų brolių Kražiūse. 
HalPe buvo prikimszta lietu
vių. Ant susirinkimo buvo 
vietinis kunįgas J. Lietuvnį- 
kas ir kun. A. Burba; jie su 
kitais lietuviais savo sznėkto- 
mis labai sujudino ir uždegė1 
susirinkusius lietuvius, kurie, 
pasibaigus sznektomi 
$20 su centais ant ap 
maskolių szunybės.

Apie tą Baltimorėš 
apvaikszcziojimą raszė ir ang- 
liszki laikraszcziai. Tarp ku

s, sumetė 
skelbimo

rių ve ką raszo „Sun of Bal
timore“: Protestas Lietuvių 
priesz Maskoliją. Baltinio- 
res lietuviai pereitą naktį lai
ke meetingą ant * „Harugari 
Hall‘es“, idant protestavoti 
priesz maskoliszką valdžią, 
kuri bjauriai pasielgia su jųjų 
vienžemiais. Rezoliucijos ta
po padarytos, kurios priesz 
Maskoliją protestavoja, kad 
jijė užgynė spaudinti ir skai
tyti knįgas jųjų prigimtoje 
kalboje. Panaszios rezuliu- 
ei j os buvo padarytos ir kitose 
vietose. Sznekėtojai buvo: 
N. Ruczinskis, M. Narauskas, 
J. Anulis, J. Juszkevyczia, S. 
Venczius, kun. Burba, isz Ply- 
mouth‘o. Meetingo perdėti- 
niai: B. Zoldnas prezid., J. 
Kurtans sekret. ir J. Kur- 
liandskis iždinįkas.

— Newark, 7 Kovo. Kas 
skaito „Saulę“, ir nepažįsta tų 
žmogysezių, ant kurių ji už
puldinėja, iszties gali pamis- 
lyti, kad tai ir teisybė. Bet 
patyrinėjęs persitikrins, kad 
tai yra gryną melagystė. 
Kaip antai „Saulė“ visaip jū- 
diną kun. J. Žebrį ir, gal, ne
vienas patikėjo, kad jis iszti- 
kro toks yra. Netikėkite 
broliai, nės tai melagystė. 
Pas mus kįun. J. Ž. 5 Kovo 
atsiįąnkė, ant apvaikszczioji* 
mo Kražių.kankintinių, pasakė 
pamokslą, kuris nevienam 
aszaras iszspaudė. Asz pats 
sznekėjau su jūmi ilgą valan
dą ir persitikrinau, kad jis 
yra dievobaimingas kunįgas ir 
karsztas lietuvis, tadgi broliai 
neklausykime, ką „Saulė“ ra* 
8zo, rinkimės į meilės ryszį, į 
vienybę, padūdami viens ki
tam broliszką ranką, o tada 
iszvysime gausius vaisius savo 
darbų.

Su gūdone, 
A p. K. szv. Jurgio Dr. 

. M. Czernauckas.
■ ■ \ 

\

— Spring Valley 2 Kovo- 
Buvo iszkilmingas apvaiksz
czioji m as ant atminties Kra- 

žieczių nužudimo*
— Mt. Carmel, Pa. 4 Kovo 

buvo bažnyczioje puikiai 
szveneziama tautiszka szventė.

—- Mt. C ar mėly Pa.' Pas 
mus dabartės yra net du lietu- 
viszki kunįgai, nės kn. J. Ži
linskas ir Mt. Carmel‘yje apsi
gyveno. Kaip ilgai jis pas 
mus užsilaikys, nežinia....

Mt. Carmelietis.

— Hazleton‘e, Pa. apgarsin
tas didelis mass-meetingas ant 
5 Kovo dėl tūlų priežasezių 
neįvyko, ką neva angliszki 
laikraspziai apgailistauja.

— New Yorko lietuvai gai\ 
vinasi. 5 Kovo ežio mėnesio 
New Yorko lietuviai darė 
mass-meetingą ir laikė maldas 
lenkiszkoje bažnyczioje už 
Kražieczius. Niekados tiek 

-daug lietuvių dar nebuvo su
siėję New Yorke. Draugys
tės lietu viszkos: Brooklyn‘o, 
New Yorko, Jersey City, Ne- 
warko ir Elizabetho buvo 
in corpore. Lietuvių ir lietu
vaiczių didelė daugybė. Di
džiausia salė nepigiai galėjo 
talpinti susirinkusiūs. Kal
bos buvo laikytos lietuviszkai, 
lenkiszkai, angliszkai ir pran- 
cuziszkai. Isz lietuviszkų 
kalbėtojų pasižymėjo kun. 
Moleikaitis, kuris grynoje lie- 
tuviszkoje kalboje, iszrodė ne
teisingumą maskoliaus ir ne*, 
laimę Kražieczių. Kun. 
Strzeleckis, lenkiszkos bažny- 
ežios klebonas, kalbėjo lon- 
kiszkai ir angliszkai, gausius 
gaudamas plojimus nū lenkų. 
Lenkiszkos tiktai tebuvo dvi 
draugystės; isz susirinkusių 
beveik visi buvo lietuviai, to
dėl nevienas lietuvis, szirdin- 
gai rugojo, kam lenkiszkos 
deklemacijos ir ilgos sznekos; 
ir reikia pripažinti teisybę, 
jei butų buvę vieni lietuviai 
be lenkų, manifestacija butų 
buvus kur kas ramesne ir ne
palygintai naudingesne lie
tuviams, nės kaip teko girdėti, 
daug lietuviszkų vyrų turėjo
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pasirengę naudingas sznekas, 
> dėl priežaszties sutrukdymo 
laiko per le^ikiszkas deklema 
cijas ir susikimszimą nereika 
lingu, žmogysczių, turėjo susi
laikyti, o to labai reikia pasi
gailėti, nės negreitai New 
Yorke taip daug lietuvių su 
veis vienon vieton. O reikia 
pasakyti teisybę, kad rodą, 
sutarimas ir vienybė New 
Yorko lietuviams labai reika
lingi. Be susipažinimo ir su
tarimo gyvendami New Yorko 
su aplinkėmis lietuviai visisz- 
kai nusigyveno: neturi nei 
savo lietuv. kunįgo, nei baž 
nyczios, ir abelnai Chicagos 
lietuviai, , politiszkai ir dva
siškai noris mažiau (?R) tė
ra, daug augszcziaus stovį už 
didelę daugybę New Yorko 
lietuvių. . Vienas sakytojas 
szaukė isz visos sylos, kad 
pralietas kraujas balsiai mums

> ; kvieczia vienybėn ir ragina 
prisikelti isz tautiszko miego 
New Yorkieczių. O kad to 
balso iszklausytų musų bro-

J liai!
I _______ _______ _________ _

Nu apvaiksžvziojimo 4 Ko
vo, IK.—Parrel j e.

Pittsburghlas, 4 Kovo.
Mes Pittsburgh‘0 lietuviai 

j apvaikszcziodami tautiszką 
szventę, jungiamės per tele
gramą su Jus iszkilmingiausiu 
apvaikszcziojimu Wilkes-Bar- 
rėje.

Pitt. Lietuviai.
* ' I 

-------

Northampton Mass., 1 Kovo. 
Malonus Broliai!

Sulaukę taip garbingos die
nos, 4 Kovo, kuri be abejonės 
yra svarbiausia dėl Lietuvių. 
Sziądien yra diena nepabaig
tos Jin ksmybės, vienkart ir 
nuliUllimo isz priežasties K ra- 
žieczių kankinimo per nelabą 
valdžią.

Garbė ir palaiminimas tegul 
bus, mieli Broliai; dėl jūsų, 
kurie esate vadovais ir dalinį- 
kais sziądieninės „tautiszkos 
iszkihnės“ Wilkes-Barrėje. 
Mes negalėdami kitoniszkai,

szirdies jausmais vienijamės 
su Jumis, Broliai; o žodžiais 
isztariame tūkstantį kartų, 
aczių. Te laimina Dievas Jū
sų tą pasiszventimą, jog szią 
dieną nepasigailėjote triūso, 
nei cento; pribūti isz tolymes- 
nių szalių,. per ką užsitarnavo
te ant garbės ir gūdonės szita- 
me ir ateinancziame laike. 
Linkėdami laimingiausios klo
tės ir siųsdami szimtus pasvei
kinimų, szaukiame: lai gyvūja 
Lietuva ir jos vadovai, lai gy
vija „Susivienyjimas Lietu
vių“ ir visi dalinįkai sziądieni
nės iszkihnės.

Vardan visos „Susiv.kūpos 
V. Zukautskas.

Kansas City, 2 Kovo. 
Mieli Broliai!

Negalėdami mes apvaiksz- 
czioti su Jumis tos iszkilmin- 
gos sz ventės, 4 d. Kovo, vely- 
jame Jums visiems’ Broliams 
Lietuviams kūgeriausios klo
ties tame szventame atminime 
Kražieczių nužudimo>ir visųv 
brolių lietuvių vargstanczių 9 —g
po maskoliaus jungu. Mieli 
Broliai, kūaiszkiausiai iszro- 
dykite visas maskolių szuny- 
bes.

Velyjanti isz tikros szirdies 
visoko gero dėl savo brolių su 
gūdone

J. Kavaliūnas, J. Stuczis, 
J. Stuczis, J. Narlauckas.

— Py g a 16 Vasario. No
rint mes netoli esame nū savo 
brangios tėvynės Lietuvos, į 
ją tankiai atsilankome, matome 
ir suprantame jos padėjimą, 
vienok įsiilgstame mes jos la
bai ir žodžiai — „tėvynė“, 
giliai griebias musų
szirdies. Todėl gi gerai su- 
praprantame, kokį pasielgimą 
ir dūmojimą Jus, musų Ame
rikos Broliai, turite kentėti!.... 
Bet Jus Broliai, nežiūrint ant 
to, kad gyvenate už tu ketau- 
ežių mylių, esate laimingesni 
— Jus galite aiszkiai ir be 
baimės iszreiszkszti savo nū- •»
inones ir jausmus kaip rasztĄ-

se, taip irjitidengtūse susirin- 
kimūse. Jus galite tūmi savę 
nuraminti ir savo apsunkintas 
szirdis palengvinti — kalbė 
darni, dainūdami ir melus 
lietuviszkus rasztus be skaity
dami lygiai su kitomis gimi
nėmis viso svieto!

Norint esame prispaudėjų 
baisiai kankinami, norint 
gaudo ir atiminėja mums mus 
rasztus, tacziaus jie negali 
mums užginti mislyti ir jausti; 
tai bent nors tos dvi mus dva
sios ypatybės yra liūsos nū 
maskolių persekiojimų. To
dėl gi,' gaivindami savyje tą 
tėvynės meilę, susirinkome 
'keletas vargdienėlių lietuvių 
ir siuncziame Jums, Broliai, 
gyvenantiems užmaryje, szir- 
dingijs pasveikinimus ant tau
tiszkos szventės, kurią pagal 
nusprendimo „Susivienyjimo“ 
seimo, 4 d. Kovo apvaiksz - 
cziojote. Sveikiname Jus, 
musų Broliai iszgi luinos 
musų szirdžių, isz visų 
musų jausmų ir galių. Link
sminkitės ; ant tos dienos, jei 
Jūsų szirdys gali linksmintis, 
darykite gražius susiėjimys, 
teatrus, kad pamatytų visas 
svietas, jog lietuviai nėra su
puvę — kad jie dar gyvūja. 
Mesgi nieko tokio negalime 
padaryti, nės neprietelius mu
sų tyko mus isz visų pusių, 
bene pamatys ką tokį, kas 
musų dvasia pastiprintų; bet 
kam ežia Jums apie tai pasa
koti, nės Jus patys žinote, 
kaip mes suspausti!... Tai
gi meldžiame Jus, neužmirsz- 
kite musų palikusių savo tė 
vynėje, rūpinkitės apie musų 
palengvinimą! Ant Jus mes 
padedame savo viltį, Jus gali
te, būdami liūsybės žemėje, 
daug gero padaryti dėl tėvy- 
nės-Lietuvos. Žinome, jog 
nelengvas tas darbas, bet Jus 
galite dirbti be jokio paojaus.

Nors ir tarp Jūsų randasi 
szioki-toki netikę tėvynės vai
kai, bet, {jeigu Jus darbūsitės 
nenuilsdami, tai tie bezdžion- 
vąįkai, kurie tarp Jūsų nori 

visokius nesutikimus pasėti, 
nieko nepadarys — nueis jie 
į ten, isz kur buvo atėję...

Tadgi, Broliai, / dėl gero 
Lietuvos, pakėlimu jos vardo, 
ir dėl viso to, kas geras ir ne
atbūtinai reikalingas dėl Jūsų 
ir musų, d ar būki lės, Dievas 
Jums padės ir Lietuva bus 
Jums dėkinga.

Iszgerkite ant tos szventės 
po stiklą alaus ir po taurę 
skanaus vyno, szaukdami: 
„Te gyvūja Lietuva!“ — <k 
mes jausmais ir misi imis Jums 
pritarsime: ,,Te gyvūja Lie
tuva!“

Likit sveiki Broliai su gū
done.

Kiszkis*) isz Kopusiu, 
Pri e d is, S ma l i n i s, K u rmi s, 
Žiogas, Pipiras ir kiti Rygos 
lietuviai.

— Shenandoah, Pa. 25 d. 
Vasario. Mus Shenandorisz- 
kė „Dr. Volon.“ laikė savo 
mėnesinį susirįkimą ir po at
likimui dr-tės reikalų, per- 
dėtinis toliaus praneszė susi
rinkusiems apie Shenandoah‘o 
lietuvių“ protestą' priesz carą 
ir popiežių“ ir iszsitarė, jog 
reikėtų kūgeriatTs, szį reikalą 
apsvarszczius, pakelti kūsmar- 
kiausią protestą priesz taip 
begėdiszką tųjų kelių žmogys
tų apibjauriojimo visų She- 
nandoah‘o lietuvių, ką savo 
pažiūras užmėto visiems ir 
drįsta varde visų Shenan- 
doah‘o lietuvių raszyti į sve- 
timtauozių laikraszczius taip 
netikusios žinios. Skaitymas 
dr-o Szlupo padūto „protesto“ 
į svetimtautiszkus laikrasz
czius, o taipgi apsznekėjimas 
to dalyko užėmė apie 3 ber- 
tainius valandos.

Darant „protestą“ priesz 
bedievius, sziaip mažiau dau- 
giau skamba nutarimassąna- 
rių: Mes visi Volonczausko 
dr-tės sąnariai perskaitę isz 
svetimtautiszkų laikraszczių

*) stygos lietuviai 
savo tikrų vardų' isz 
maskolių R.

nepadeda ežia 
baimės priesz

% &&
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,protestą“, kuri padarė be jo- kurną kryžiokų. Katalikys- 
kio pavelijimo varde visų tė, kuri tiek tautų iszauklėjo, 
Shenandoah‘o lietuvių kelio- apdovanojo didžiausiomis lab-
lika žmogystų, turinczių kū- darystėmis ir mums atneszė 
blogiausią vardą pas mus, po neiszpasakytą naudą. Kasžin 
kuriūm pasiraszė Dr. Szlupas j kas butų dabar isz lietuvystės, 
ir „ex-kunįgas“ Dembskis,' jeigu musi| kunįgaikszcziai 
kokis ten S. Molevskis nebūtų priėmę Kristaus moks-
ir Andriukaitis, isztarėme di
delį papeikimą jiems, už tai, 
jog drįso taip besąžiniszkai 
kalbėti varde visų Shenan- 
doah‘o lietuvių. Yra tai la
bai bjaurus daigtas svietui 
garsinti tokias melagystes; 
kad didžgalviai buti| padarę 
protestą“ nū savo vardo, neva 

,,Mokslo Dr.“ arba, kad buti| 
nors paraszė, kad tas yra 
„protestas“ keliolikos ar kelių 
deszimtų Shenandoah‘o lietu
vių. Dabargi, kada jie keli 
su savo Szlupu ir Dembskiu 
garsina svietui, buk visi lietu
viai Shenandoah‘o iszsižada 
katalikystės, vardan szių ke
lių, Szvento Tėvo, tai mes ne
galime neisztarti arsziausiusio 
pasibjaurėjimo už taip bėgė- 
d isz k as ir bjaurias melagystės 

'ir kalviams jos. Shenan- 
doah‘o lietuviai, iszskiriant 
pora deszimtų, ką įtikėjo į 
Szlupą ir jo draugą veidmainį 
Dembskį, visi yra viernais savo 
tikėjime ir nemislija iszsiža- 
dėti jo, norėdami gyventi taip, 
kaip jų tėvai gyviano ir gy
vena tėvynėje. Szventą Tėvą 
gūdoja ir jį szirdingai myli. 
Mes neapkencziame caro ir jo 
valdžios — ką persiakioja 
mus brolius.

Mes pripažįstame, jog 
tik kas vienpusis blogas žmo
gus arba pusgalvis galėtų kai- 
tįti popiežių ir katalikiszką 
tikėjimą už skriaudimą varg
dienių ir lygįti jį prie carizmo. 
Nės isz „Lietuvos Istorijos“ 
gerai žinome, jog popiežiai 
dagirdę apie musų nevidonų 
kryžioki| nelabystes ir jų pa
sielgimą, nesykį jūs baudė ir 
iszkeikė, uždrauzdami galabį 
ti musų brolius. Popiežiai ir 
katalikystė neyra atsakyme 
Už kraujagerystę ir farizejisz-

mėtyti, susiėję

lą ir jo nebūtų praplatinę tarp 
savo tautieczių. Gal nebūtų 
likę nei vardo lietuvystės iki 
szioliai. Szlupas ir jo pase
kėjai, ką dabar norėtų uždėti 
kokią ten naują vierą, kurios 
ir patys dar gerai nesupranta, 
kelia visokiais pragumais vai
dus „tarp savo brolių. Mes 
laikome už blėdingą lietuvys
tei ir szirdingai jam linkėtu
me, jei negali savę susilaikyti, 
tai kad nors po svetimų tautų 
laikraezczius nedergtų lietu- 
viezko vardo. Gaila to žmo-

< I kgaus:
o ežia susipykęs su inekuriais 
tautiecziais per priežastį kokių 
ten bobiszkiį liežiuvių ir kitų 
nebukniekių, ėmė mėtytis į vi
sas puses, draskytis, dumblais, 
melagystėmis ant savo brolių 
mėtyti, susiėję su anūm 
Dembskiu, kurio darbus mes 
gana gerai žinome; priiminėja 
į savo „Mokslo Draugystę“ 
vyrus, ką gėda butų geram 
žmogui ir užsznekįti ant uly- 
ežios, ir dabar varo kokius 
ten neva mokslus, ką tik gėdą 
mums visiems daro.

Taigi užpraszome visus lie
tuvius netikėti anai bjauriai 
paskalai, ką „neva Daktaras“ 
Szlupas paleido jūdydamas 
Shenandoali‘o lietuvius ir pra- 
szome visus brolius, kad padė
tų mumis ir svetimtauezius 
pertikrįti, jog ta paskala 
yra bjaurus, begėdiszkas me
las, kurį Szlupas su savo tar
nais sutėpliojo. Taipgi ųū- 
szirdžiai meldžiame visų SĖe- 
nandoah‘o draug., kad ir jos 
darytų protestą priesz bedie
vius ir meldžiame*’ kitų lietu- 
viszkų laikraszczių paantrįti 
szitą „protestą“.

pasiraszo Komitetas.

mokytas rodosi butų,

amas
• pra-

Balsas ilBtott plelarijaiis.
Gūdotinas Redaktoriau!

Teiksies pataipįti į „Vieny
bę“ sziūs kelis mano žodžius 
apie musų Prūsų laikraezczius. 
Nerasite gal mano raszte 
daug vertės, bet kaip moku 
taip szoku, ir mano žodžiai 
rasi nenuveis ant vėjo. Gar
bus musų europiszkos inteli 
gencijos organai anaiptol ne 
gali būti pagirti už teisingą 
perstatymą amerikieczių dar
bavimosi savo skaitytojams. 
„Apžvalga“, teisybė, pasirodė 
daugiausiai besirupinanezia 
„apie Amerikieczius“, už ką 
jei reikia isztarti szirdingą 
aezių; bet negalima užtylėti, 
jog daugelije patilpusių „Ap
žvalgoje“ straipsnių yra pusė
tinai yienpusystės, kas nemaž 
ir lųGms (amerikiecziams) ir 
jai paežiai užkenkė. Bet er- 
ravi humanum esi11 — „Ap
žvalgos“ visgi negalima nu
peikti taip labai, nės jijė turi 
prakilnų siekį; beje, supažin
dinant europieczius su Ame
rikos lietuvių judijimu, dau- 
giaus gyvybės, drąsos suteikti 
savo skaitytojams tėvynėje. 
„Apžvalga“ rūpinasi sudrutįti 
ryszį, vienyjantį senos Euro
pos lietuvius su jaunos progres- 
syviszkos Amerikos broliais. 
Visai kitaip iszrodo musų rus
tus, pilnas orumo, mėnesinis 
kitas inteligencijos organas 
„Varpas“. Nors mes ameri- 
kiecziai jau galime pasigir
ti, jog atsibaladoję į szį antrą 
pasvietį ir daugiaus visokio 
svieto matėme, daugiaus pa
tyrėme, pragudrome, bet mu
sų taūtiszkojo ir dagi tėvy- 
niszkojo,, garsą tankiai 
neįstengiame permanyti. A 
nais, kada dar p. Szernas dar
bavosi prie „Varpo“, tai dar 
vis laikas nū laiko jo skambi
namas „ Varpas“ iszdavė szio- 
kį tokį, neretai labai malonų, 
garsą ir apie mus, amerikie
czius, nors tada, maž težinojo
me mes apie tąjį musų tėvynės 
žinių nesziotoją, . Veik bet 

viskas persimainė,. P. Szer- 
n ui pasitraukus dėlei tujų ne
vidonų vokieczių isz musų tė
vy niszkos varpnyczios Tilžėje, 
kasžin kas ten apėmė jo vietą 
ir nors pats „Varpas“ paskli
do labjaus tarp musų, mes 
pradėjome atydžiaiis prisi- 
klausinėti jo garsams, bet tie- 
jie garsai kas link mus ypacz 
sumažėjo, nutilo, arba jei ir 
suskambėjo kada, mums sun
ku buvo jūs iszmanyti. „Vie
nybė“ . ir kiti Amerikos lietu- 
viszki laikTaszcziai iszrėkė po 
kelis syk apie „garbųjį inte
ligencijos organą, neatbūtinai 
reikalingą kiekvienam tautie- 
ežiui, kuris norėjo turėti pla
tesnes pažiūras ant lietuvys
tės“; žmonės visur susznekėjo 
apie tąjį mokįtąjį mus karžįgi, 
o ežia, prisistebėjus jam ar- 
cziaus, nevienas neiszkentė 
neaikterėjęs: „Varpe“, ir „U- 
kinįke“ užtikome tokius 
straipsnius, kur apie amen-
kieczius pasakojama it apie 
aną pasakiszkąjį geležinį vil
ką. Naujas skambintojai tik 
dantis parodė vieną kartą A-
merikos link; kartą norėdama 
praneszti apie Lietuvius, 
skambtelėjo apie Amerikos 
lenkus*). Suprask dabar tu, 
žmogus prasto mokslo tūs mus 
inteligentus! Giriasi jie, jog 
ten nū jų prasidėjo ir ant jų 
remiasi musų tautiszkumas! 
Tegul buna taip, ima jūs die
vai, anot mus priežodžio. Ne
paisydami ant tų visų pradžių 
ir pabaigų, iriasi sav tėvynisz- 
kojo valtelėje, ar geriaus pa
sakius, kaip jautelis trauki 
jungą ant tėvyniszkos dirvos, 
dedi savopaskutinį skatiką ir 
nesigailiMaiko, nei sveikatos, 
kad praplatįti lietuvystės su
pratimą tarp savo brolių. 
Mažai teatboji apie didžiavy
rių garbę ateitėje, kuri yra 
parengta musų ponams, kurie

*) Negalima niekaip suprasti po
litikos „Varpo“ redakcijos, kuri pa
talpino Cnicagos lenkų protestą 
firiesz „extradicion treaty“, o apie 
ietuviszkąjį „Susivienyjimo“ pro

testą nei žodelio nepratarė.
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gaudami geras algas, kelintas 

\ atsimena kada nekada apie
< lietuvystę, iszmeta kokią „bu- 

į maszką“ ant jos reikalų, dar
kitas plunksną paima ant po
ros valandų į rankas. Neuž- 

įvydijieiųs; kiekvien‘s isz jų, 
kodėl drisigavo iki dabartį- 
niam savo onui, daug vargo 

 

'gal nukentė\ daug jo tėvai 

 

pinįgėlio ant jo padėjo, yra 
tai brangus vyrai, ne mums 

■ vos kiek teragavusiėins mokslo

prastiems darbinįka su jais 
lygįtis. Kadągi betAtie. mus 
mokįti vyrai pradėjo lyg ant 

j ūko tavę laikyti, o dar \avę I 
ir tai ne per savo apsimislrji- 
mą, bet tyczia su purvais ap\ 
drebia, negąli nutylėti. Ne
sinorėjo nieko iszs įtarti iki 
szioliai ant „Varpo“, nors jojo 
politika kalink mus neretai

< buvo skaudi, iszjūkenti, bet 
po tų žodžių, k u riūs randame 
įžengtiniame straipsnije N 1 
szių metų negalima užtylėti.

„Varpo“ redaktorius, kurs 
Tilžėje bebūdama negali iszsi- 

s teisįti nežinia, nės turi visus 
Amerikos lietuvių iszleidžia- 
mus rasztus, nusidūda, it ma
žas vaikas, nesuprantąs nieko, 
drąsiai pradeda garsįti mela
gystes. Argi jau, po n Re
daktoriau, negalėjai iszskai- 

tyti ant pirmo puslapio S. 
Daukanto, Lietuvos Istorijos, 
jog ta knįgayra iszleista kasztu 
J. Paukszczio, o ne „Susivie
nyjimo“. Daug teisybė 
Tamstos turite darbo, nės ke
liese turite parupįti per mėne
sį net 16 puslapių laikrasztį, 
už tai gal neturite kada akai 
tyti mus (amerikos lietuvių) 
laikraszczių ir isz jų dasižinoti

reikalų Amerikoje, tai suvis 
neiszpultų Tamstai apie Ame- 
rikieczius raszinėti. Kiek tei
sybės yra Tamstų padūtoje 
žinioje apie iszdavėjus S. 
Daukanto Lietuvos Istorijos, 
tiek pat ir Jūsų raszymūse 
apie musų „Susivienyjimą“.
P. „Varpo“ Redaktorius pasi- ant visokių melagysezių, 
piktina isz to, jog „Susiv.“

perdaug „stovi po kunįgų į- 
tėkmę. Paaiszkįk Tamsta, ką 
supranti po tais žodžiais? Ar 
tai reiksztų, jog tik kunįgai 
„Susivienyjime“ gali gaspado- 
liauti? 'Bet pažiūrėk, mel
džiamasis, į „Susiv.“ konstitu
ciją, o iszvysi, jog kiekvienas 
sąnarys turi lygias tiesas, nė
ra jokio ten skyriaus tarp ku
nįgų ir kitų sąnarių. Kas 
link-gi Tamstos užnfėtinėjimų, 
jog isz tojo „Susivienyjimo“ 
pražūtų lietuvystė, jei nebūtų 
dr. Szliupo, ir jog mus „Susi- 
vienyjimas“ anaiptol neesąs 
tėvyniszku, tai staeziai į akis 
Tamstai turime isztarti, jog 
esate Melagiais! Nesmagu 
tokį žodį vartoti, ypacz dėl 
n\kįtų žmonių jį prilygįti, 
bet\ ką darysi, kad mokįtas 
žmogus, nežinia, dėl ko drįsta 
taip bėgėdiszką melą garsįti. 
Pirm nengriebsitės už plunks
nos, broliai, raszyti tokius 
straipsnius, geriaus pasirupį 
kite padžiovįtrsavo delikatnas 
galveles perskaitydami isz vi
sur žinias apie tąjį\daigtą, ku
rį norite apraszyti.\ Labai 
lengva kitą bu peikti, 

ti, bet žinokite, jog tankiau
siai tie visi purvai ir, apdal
inai sugrįžta ant to, kuris sav\ 
liežiuvio nevaldė, kad savo 

pažĮstate, jog „Susiviėnyjimas“ 
iki szioliai nuveikė daug gero 
lietuvystei, tik nenorėtumėte 
niekaip sutikti, kad tai daro 
isz persitikrinimo, dėl idėjos, 
bet dėl kokio ten Szliupo bai
mės. Czia aiszkiai matome, 
jog „Varpo“ redakcija, maty
dama darbsztumą „Susivieny- 
jimo“, isz pavydo nežino'nei 
ką veikti, griebiasi už bjaurių 

žų kelinių klausymą, kurį ne
perseniai pati taip iszbarė. 
Kas link-gi Szliupo, tai ,,Su
sivienyjimo“ visūmėnei jis nei 
ne galvoje, pažįsta jį gerai kai
po va pasirengusį 

zau
nų, kuriomis jūdimą ir tąrpe

svetimtauczių savo brolius, 
jojo naujos tikybos neiszpa- 
žįstanczius. „Susiviėnyjimas“ 
bet nemislija bijotis tokių 
žmonių ir mažai yra tokių jojo 
sąnarių, kurie, kaip „Varpo“ 
Redaktorius, darbūtųs ant tė- 
vyniszkos. dirvos dėlei kokios 
baimės.

Praszydamas godotino Re
daktoriaus patalpinti szį mano 
nors nevertą rasztelį, asz atsi- 
szaukiu į visus lietuvius Ame
rikos, ypacz „Susivienyjimo“ 
sąnarius ir kūpąs, kad isztartų 
savo nūmonę kaslink ano 
bjauraus aptarimo ,,Varpo“. 
Apsznekėkite broliai kūpla- 
cziau tą dalyką ir apgarsįkite 
svietui, jog jus nupeikiate 
tokius melagingus rasztus. 
Mes dirbame isz paskutinųjų, 
nesigailime savo cento (žinote, 
kiek tai kasztūja mums szio- 
kią tokią agitaciją padaryti), 
o dar ežia mus drįsta dergti 
kokik ten szlėktelė. 'pL'egul 
atvažiūja į Ameriką, pas
milksta fabrike ar mainose 
(anglekasyklose), tada supras, 
jog nereikia mus darbįnįkų 
darkyti. Užgaudamas mus 
„Susivienyjimą“, mus visus jis 
užgauna.

llnttas I LiMis.
Broliai Viengencziai!

Ja\ keletas metų praėjo, 
kaip dirbame dėl labo lietu
vystės; visi troksztame mok
slo, visi norime patobulinti 
savo kalbą, iszvadūti musų tė
vynę — LietuV^.

Teisybė, iki szioliai, kad 
ir dirbome ant lietuviszkų dir
vų, tai daugiausiai {lėl apsį- 
szvietimo, kuris nėiitbutinai 
reikalingas dėl pagerinimo 
musų būvio, bet mažai ką pa
darėme dėl iszvadavimo musų 
tautos-tėvynės.

Žinome, jog esame silpni, o 
musų prieszai galingi, bet ne- 
užmirszkime lietuviszką prie
žodį: ir mažas kupstas vežimą 
verezia.,,.

Ant szio svieto visokios ap
linkybės gali dūti progą ne- 
szimo pagelbos Lietuvai. Už
tai atkreipkime akis ant Euro
pos, kur neužilgo gali pakilti 
baisi karė, su kuria neatbuti* 
nai sulauksime politikiszkos 
perinamos. . '

Už tai nesnauskime, nemie
gokime, bet dirbkime, idant 
būtume pasirengę ant laiko, 
isz kurio galime apturėti nau- 
dį.

Ar galime mes sziądien sva
joti apie iszvadavimą savo tau
tos isz po jungo, neatbodami 
ir snausdami. Kas sziądien 
Lietuvą žino; politikiszkas 
svietas jau seniai laiko ją už 
palaidotą, isz Europos žemla
pių jau tapo iszbraukta. Tokiu 
bud u, kaip mes iki szioliai k 
dirbome, nieko gero nesulauk- 
sipie (? R.). Nemislykite, 
kad už mus kas užtars, kad 
svietui rupi Lietuva.. . .

„Kad norime ant svieto isz- 
likti, turime darbą patys at
likti“. Nemislykite,, kad ga
lima atvadūti tėvynę be auk^ų, 
be kraujo praliejimo, be pasi- 
szventimo. Be szitų iszlygų, 
kaip svietas senas, nieks neat- 
vadaVo savo tautą.

Už tai ir mes nuvarginti, 
nugalūti, paniekinti, užmirsz- 
ti, liejome kraują už sveti
mus, lieja ir 
broliai ir sesčrps, bet visos tos 
aukos ant aukpro tėvynės ne- 
atiiesza mums troksztanczių 
rezultatų. Tik tada aukos, 
pasiszventimai gaji but nau
dingi, jeigu bus kam užtaryti 
už mus, ateis tam atsakoma 
proga ir laikas.

Galima sziek tiek numanyti, 
jog laike įvykusios karės Eu
ropoje, atsidaro vartai - musų 
laimės. Užtai, viengencziai, 
nesnauskime, bet szokimeprie 
darbo isz visų pajiegų, idant 
su Dievo pagelba datirtume 
^ą mus boeziai-praboeziai taip 
gŪdojo ir gynė.

Dabartės, klausymas ateina, 
kokiu keliu turime eiti ir kaip 
prival\ne dirbti?

žiądien musų

s



134 Vienybe
Pagal mano nAmonę ir szią- 

dieniazką politiką, privalome 
tverti kariszkas draugystes, 
kurios miklytųsi kariszkame 
veiklume; gaivinkime karisz* 
ką dvasę tarp musų jaunAmfe- 
nės; rinkime pinįgus nū 
kiek vieno lietuvio, lietuvaitės 
ir vaikų, dėkime į tautiszką 
iždą tam tikrai paskirtą, kuris 
taps paskirtas vienintėliai dėl 
atvadavimo tėvynės.

Budas surinkimo pinįgų ant 
to mierio gali būti dvejopas: 
patalpinkime dėžes (skarbon- 
kas) su paraszu bažnycziose, 
halėse, knįgynAse, saliunAse, 
krautuvėse, vienu žodžiu, vi
sose publicznose vietose mušti 
sueigos. Tegul kiekvienas 
meta tik centą lyczną „ant tė
vynės aukuro“, o matysite, 
jog J metus susirinks diktoka 
sutoa pinįgų.

Antras būdas surinkimo pi- 
nįgų: uždėti mokestį po 5 c. 
ant mėnesio ant sąnarių prigu- 
linczių į draugystes; kolekta- 
voti pinįgus ant to mierio vi 
šokiais budais. Matysite, kad 
mes į trumpą laiką apturėsime 
pinįgą, su kuriAm galima bus 
pradėti tą szventą darbą.

Asz pasitikiu, jog lietuviai 
dAs gausingas aukas ant iszva- 
davimo savo tėvynės.

Czia turime pripažinti tą 
augszcziausią ir svarbiausią 
rolią musų dvasiszkiems vado
vams; jie kaipo sargai katali- 
kinko tikėjimo, turėdami ga
lybę, gali tą darbą atlikti su 
didele pasekme.

Mes padedami savo nflmo- 
nę viengencziams, praszome 
apsvarstyti, padAti po kritika 
visAmenės, mažu rasis geresni 
įneszimai, kitokie kelias. Bet 
snadsti sudėjus rankas nega
lime, nės turėtume savą pri
pažinti už palaidotus. 
Su gAdone Milėtojai tėvynės.

Apie pasikėlimą tautų.
Tropijosiman būti Chicago- 

je arft prelekcijos profesoriaus 
philozopho Chicagiszkio uni- 
yersi^to, kuris kąlbėjo apie » 

sziądieniszką judėjimą darbi
ninkų, pabudimą mažų tautų, 
pasikėlimą socijalizmo, tarp
te u tisz ko kongreso ir taip to
liau. Kada minėtas profeso
rius, svarstė apie susivienyji- 
mą visų tautų ir isznykimą jų
jų, apie tarptautiszką kongre
są, buvo padAtas ant raszto 
klausymas: „kaip jis tiki apie 
prisikėlimą mažų tautų, ku
rios jau beveik užmirsztos bu- 

ivo, o sziądien smarkiai sukru
tėjo ir troksztą iszsivalnyjirao? 
Musų profesorius ilgokai kal
bėjęs apie tą, užbaigė: mano 
nAmonė tokia, asz vis susitai
kau su gamta, tauta taipgi 
gamtos dalelė. Kiekvienas 
sutvėrimas baigiant savo gy
vastį, iszdAda paskutines kon
vulsijas, tAm kart parodo savo 
didžiausį krutėjimą, o tas kru
tėjimas tai gyvasties pabaiga, 
taip ir su toms serganczioms 
tautoms, jųjų krutėjimas, tai 
paskutinės konvulsijos. Ant 
tų žodžių daugelis czekų pra
dėjo szvilpti....

Dėl mus lietuvių taipgi n 
linksma philozopho naujiena.

Už poros dienų keletas an 
gliszkų ir czekiszkų laikrasz- 
czių smarkiai sukritikavojo 
musų philozophą, „Svornost“ 
czėskas laikrasztis par&szė il
gą straipsnį apie prisikėlimą 
tautų, nurodė, jog profeąorius 
visai nesupranta gamtiszkos v
istorijos; rodi jo jam tapti rė
dytoju jumoristikos laikrasz* 
ežio, ne klaidingą mokslą 
skelbti apie gamtą.

„Svornost“ moksliszkai pa
siremdamas ant istoriszkų fak
tų, darodė, jog gali pasikelti 
kiek viena tauta, jeigu prita
ria aplinkybės ir gyvAja 
tautiszka dvasia. Visas ma
žas tautas palygino su nukirs 
tu medžiu, kuris leidžia at
žalas. P. N.

ir
užgaudami jautriau-

szvencziausiAse jų

liras Imtai Pilni. .
Te gyven, augi, 
Te žydi, bujoja, 
Ant kapų musų 
Mylima tėvynė.

Szitfts žpd^ius galėtume pa-

raszyti ant kapo mirusio tau- kus, tai tenai atkiszdavo kup- 
tieczioy kaipo jojo maksimą.

Žemo stAmens ir augsztos 
duszios, užlaidaus, taikaus bu
do ir visados meilus Markuzų 
Petras buvo mylimas visų sa
vo sėbrų. Mislyti ir rAsztis 
apie lietuviszką kalbą pradėjo 
jisai anksžcziau 1868 metų, 
nės būdamas da gimnazijoje, 
turėjo surinkęs apie du szimtu 
lietuviszkų giesmių (?). Su 
darbais savo turėjo jisai vie 
nok drueziai slėptis nA lenkų. 
Nės gana būdavo, mažiausios 
priežasties tam laike, kad pa- 
pultum į persekiojimą ir ne
apykantą; gana būti isz Lie’r 
tuvos. Tankiai tas persekio
jimas buvo taip asztrus, taip 
inžulus ir tolydinis, jog ge
riausius vyrus lietuvius, žmo 
nes geriausios szirdies, darė 
ant viso amžio neužkenezian^ 
ežiais viską lenkiszką. Negani 
to, jog lenkai mokintiniai vi
same lietuviams pikto geidė, 
negana, jog persekiojo jAs 
bę jokios isz jų pusės kaltėė 
žodžiai
biAse 
jausmAse, da būdavo siekę^i 
brutaliszkai daužįti, o datyrę, 
jog neturi dėlto užtektinai ku- 
niszkų pajiegų, isz pasalų, 
kaip szunys, būdavo, taikosi 
įkasti. NAlaidus Markuzų 
Petras tokiAse apielinkiAse, 
norius ne perdaug, bet vis nu
kentėjo. Daug sunkiau buvo 
jo sėbrui, Botryių Andriui, 
kaipo vyrui karsztesnio bude^, 
ant jo tai lenkpalaikiai ir už
gulė visa savo svatba. Ko 
kios tai buvo gadytiės supra
site isz to, jog. Botirių taikėsi 
lenkai staeziai nužudįti, o kitą 
lietuvį iszvilioję dvieje (Nie- 
dzvieckis ir Brzozka Z.) už mie
sto norėjo sumuszti ir vien tik
tai dėlto, jog tie lietuviai ne
norėjo vadįtis lenkais. Ne
reikia mislyti, jog nors viens 
lietuvis iszsiliko nepersekioja
mas. Kur buvo tokie lietu
viai kliasoje kaip Botyrius, 
tenui ant peilių beveik ėjo; o 
kur buvo tokie kaip Sniecz-

rą ir kensdavo, muszami, kol 
lenkam nenubos muszus. Bet 
buvo ir tokios kliasos, kuriose 
dėl atsigynimo nA lenkų buvo 
tamtyczia įtaisytos „lietu visz- 
kos falangos“. Apie szitas 
falangas ot ka asz girdėjau: 
„Kaip tik lenkas koks laike 
permainos, iszszokęs isz savo 
sAlo su riksmu: „bid Litwin6w“ 
pribėga prie kurio nors lietu
vio, tAjau, bematai, būdavo, 
lenko sprandas ir patenka į 
nagus vieno isz lietuvių; mun- 
durėlis su marszkiniais beveik 
patys lenkui ant galvos užsi- 
smaugdavo ir tokį luptą, avi
ną, ant jAkų visai kliasai už
luptą ant sAlo (partos) kiti 
lietuviai būdavo skalbia. 
Taip buvo i iszperti pesztukai 
smarkus: Viszniėvskis, Pienią- 
žek, Gorst,, Geniusz ir kitų 
daugumas. Taip buvo isz- 
dirbta nugara ir pusgalviui 
Sztrimui (Sztrymavicziai), ka 
besilimędamas prie lenkų per
sekiojo savo brolius lietuvius“.

Perėjus pusei metų jau ne 
reikėjo falangos ir pairo. 
Apie ją tyczia minavoju, no
rėdamas parodyti svarbumą 
vienybės. — O kad nesątai- 
kos mus prapuldė, manding, 
nereikia nei rodyti. Aiszku 
ir taip. ...

Tokiose tai gadynėse peapy - 
kautos Markuzų>Petras baigė 
gimnaziją. Dėlto nereikia 
stebėtis, jog atmintis persekio
jimų visados ^teidavo ant po- 
mieties jam ir jo sėbrams, 
kada, būdavo, užmeni apie 
lenkus. Ir Markuza nežiū
rint ant viso jo taikumo ir ant 
visos jo geros szirdies nekentė 
lenkų. Bet nebuvo jų per
sekiotoju, ką gali suprasti isz 
to, jog tarpe jo draugų buvo 
ir lenkai.

Būdamas Maksvos universi
tete Markuza laikė sėbrystą 
su savo tautiecziais Botyrium, 
Miklaszevyczia ir su lenku 
Maciukevyczia. — Dabar jau 
ai^zkiai iszpažinęs savo lietu- 
viszką „credo“, pasiskyrė nd

' k ? ■ ’

• • ■
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lenkų. — Tiesa sakant, nA 
szitų laikų tiktai ir prasidėjo 
tikras persekiojimas lietuvių. 
Dėl sunaikinimo kylanczios 
lietuvystės lenkų kvailiai pas
tatė visas savo pajiegas. Ne 
buvo tokio pragumo, 
kurio butų jie ne- 
iszbandę, tankiausiai vartoda
mi dėl purviniausių darbų 
puskvailius lenkūjanczius lie
tuvius. Tėvynėje leido ant tik
rų lietuvių per jūsius bjauriau
sias paskalas Maksvoje, dergė 
tarpe pažįstamų, vogė jų gro- 
matas (tai darė Czervinskas), 
liūdo į jų tarpą dėl sznipinėji- 
mo ir pykdimo (Obakevyczią), 
ant galo fadosi ir tokie, ką 
bėgiojo su neteisingais skun
dais. Nei vienSį isz tų gady
nių lietuvių nedrįso grįžti na
mon į tėvynę po pabaigimui 
mokslo, o katras grįžo ir vė
liaus, tai tas žliūgo nū len 
kiszkų intrigų. Ant yru pir
mųjų lietuvių vienok sudygo 
nauja karta.. . Lenkų lie- 
žiuviai pradėjo atszipti; ar gal 
pradėjo dasiprotėti....

Markuza dirbo, ką įmanė ir 
kaip įmanė. ‘Taraszyba, ku
rios dartės da laikosi p. Basa- 
navyczia yra tai stacziai ta 
pati, kurią apie 1871 metus 
propagavo j o tarp savo pažįs
tamų nabasznįkas. Ji ir tada 
nebuvo priimta, nors ir pripa
žino ją kiekvienas už racijo- 
naliszką.

P. Basanavyczia, savo auto
biografijoje, minavodamas ir 
Markuzą, sako, jog tarpe lie
tuvių maksviszkių ne buvo di
džiavyrių. Teatleidžia man 
godotinas tautietis, jeigu asz 
su jūm nesutiksiu. Prajovai 
silpnybės budo tūlų lituvių ne 
yra tai didžiavyrystė, kaip ir 
mokėjimas keptą žąsi su obe
liais valgyti. Bet tarpe 
prieszų pakelti balsą priesz 
visūmenės apjakimą, neiszsi- 
gąsti grasinanczių persekioji
mų, ant galo žūti dėl tėvynės, 
žūti be naudos dėl savęs ir 
žūstant rupįtis vis apie mielą, 
tėvynę ir mylėti ją nedėkin

gą.... dėlto reikia jausmų 
didžiavyrio, -r Tokių jausmų 
buvo pilnas Markuzų Petras. 
Dėlto kas jį pažino, tai gerai 
supranta, jog su jo miriu 
griuvo vienas isz musų didžia
vyrių, gyvenimo apystovomis 
pirmmirio nužudįtas. Su jo 
miriu griuvo vienas isz pir
mų lietuvių, drąsių, pakėlusių 
papartį lietuvystės, ant kurių 
szauksmo pradėjo busti isz 
miego .užsnudusi tauta.

Nelėmė laimė gero mumis, 
Petruti! Sudie! Ant tavo da 
per ankstybo kapo byra mano 
aszaros! Sudie!

Ir mano neužilgo laikas!
To gyven, auga, 
Te žydi, bujoja, 
Ant kapų musų 
Mylima tėvynė.

Ant kapinių tavo pratln greit žolynai, 
Kvepiancalos roželės, rausvi dobilynai, 
Kaip ant kapų inusų pražuvusias laimės 
Greit puikiai sudygo Llet'von jaunų minės. 
Dar su jfttfi inųe vėlės, kol jų skamba giesmės 
Arba bylos kyla svarbios dėl tėvynės.

„Nerno“.

Gromatnyczia.
V i tauto Dr. Szėnandoah, 

Pa.: Tamstų protestą, isz prie
žasties iszpjovimo Kražieczių, 
priesz caru, popiežių ir sykiu 
apskelbimų, jog amžinai žeg- 
nojates su katalikyste, negali
me patalpinti todėl, kad jis 
yra be mislies: Tamstos atsi
sakote nū katalikiszko tikėji
mo, kurio, rodos, seniau jau y
neturėjote, o tūm paežiu jau 
buvote asztriais popiežiaus 
protestonais; darot protestą 
priesz carą, kuris musų bro
lius už tikėjimą nukankino, tą 
tikėjimą paniekindami, o juk 
ir caras, katalikų tikėjimą pa
niekinęs, pjovė Kražieczius.
I Tokios įtalpos protestas lie
tu viszką liadę neužtaria, nesu
ramina, bet paniekina ir la- 
bjau užgauna, negu kazokų 
nagaikos.

Siųskit: „Apžv.“, „Varpą“ 
ir „Ukinįką“ ant adr.: Re v. 
J. Kaulakis 1029 S. 5sh str.

Philadelphia, Pa.

XIX Amžiaus persekiojimas, 
Isz Kraiių (Žemaitijos), A, Kibir.......

” ĮtENGA.
Pirmūs4 amžiūs' krikszczionystė kankinama buvo, 
Kol stabmeldžiai svietu valdė, daug krikszczionių žuvo. 
Neron’s ėmė visutinej žudyt4 katalikus, 
Per tris amžius kraugerystė ta buvo įvykus, 
Romos ciesoriai tūs4 amžiūs4 daug galės turėjo 
Buvo visi anų rankos4, darė ką norėjo 
Ir netroszko kito nieko, tik turtą ir kraują 
Laimė tam, kurs iszdumojo kankinimą naują. . . . 
O apie Deoklecijoną už visus daugesnes, 
Liejo kraują katalikai, ir kanezias baisesnes 
Neapsakomais pabūklais — kentėti reikėjo. ... 
Bet krikszczionis Jėzaus Kristaus neatsižadėjo.

ISZNAIKINIMAS KRAŽIŲ BAŽNYCZIOS.
I.

„Gar 08voboditela ,Antikristaus gale — 
Kurs gyrės dėl musų esąs davęs valę, 
Bet kokia ta valia?! svietui reikt4 regėti!..........>
Pirmūsiūs4 tik amžiūs4, taip reikė kentėti.... 
Neseniai Kenstaiczių bažnyczią iszplėszė, 
Kiek nekaltų žmonių, kaip szunys suplėszė.... 
O dabar szit4 Kražiūs, tokis atsitikimas. ...

. Naujas katal'ikų kraujo praliejimas — 
Užsigeidė rusai bažnyczią iszplėszti.... 
Ant tos visai smarkiai szėtonai užsėsti. .. . 
Žmonės tą iszvydę padūt nenorėjo 
Per dienas ir naktis sergėti suėjo.... 
Kad isz jų bažnyczią iszplėszt4 ’negalėtų, 
Kad szėtonai džiaugsmą isz to neturėtų. . . . 
O kaip žmogus menkas priesz meszkino galę, 
O dar tuszcziom4 rankom4 atsigint4 negali......
O žmonės bažnyczioj4 pagelbos jieszkojo * 
Su malda prie Dievo.... Tki kazokai jojo 
Raiti į bažnyczią ir meldancziufe žmones: 
Szaudė, badė, kirto, mynė be malonės, 
Pusgyvius, negyvus į upę skandino, 
Kiek jie iszteriojo, tai svietas nežino... . 
(Xprimusztus, kuriūs iszgytyt4 yr‘ viltis, 
Isz kurių gyvasties szėtoniszka iltis 
Visai neiszplėszė, nors sopos4 didžiausios4 
Krauna į vežimus, kankynės baisiausios,

'■ Ne‘dbodami nieko, vėl uždūda naujas 
Tegul kū daugiausiai plūst4 nekaltų«kraujas.. . 
Vežimūs4 vos.gyvus smarkiai sudraskytus, 
Szoblėm4 sukapotus, jieszmais subadytus; — 
Sergėt su plikom szoblėm, į rinkę apstojo, 
Kad kurs neiszbėgtų — kurie vos kvėpūja 
Taip suplėsztus baisiai į kalinius kiszo. .. į
O kiek pastiprėjus su-retežiais riszo 
Ir tampo į tiesas, kaip žmogžudžius baisius
( Ar gal nū szėtonų gaut sprendimus teisius ?!!!....) 
Taip žvėriszku budu žmones isžagntojb, 
Paveikslus szventujų szoblėm sukapojo, 
Altorius iszmėtę, bažnyczią uždarė.......
O daug katalikams kankinimų darė...... (Toliau bus)
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Margumynai.
<k ' i * * '«

— Popiežiaus dstromomisz- 
ka observatorija. Popiežius 
Leonas XIII, kaip pranesza 
„Daily News“, matydamas, 
kiek naudos mokslui daro ob
servatorija, įtaisyta ant Povy- 
lo IV bokszto, paukvatytas 
prietam girianeziais apie ją at- 
siszau kiniais europiszkų ir 
amerikiszkų astronomų, keti
na įtaisyti naują observatoriją 
ant vieno muzėjaus bokszto ir 
suteikti jai kūgeriausias prie
taisas. Observatorija užsiims 
ypacz dangaus fotografavymu.

— Tiltas tarp Indijos ir 
salos Ceilon. Angliszkas lai- 
krasztis „Engineer“ pranesza, 
kad dabar jau isztikro yra už
manyta pastatyti tiltą tarp In
dijos ir Ceilono, kurį tai už
manymą lygsziol laikė užne- 
iszpildomą. Inžinieriai su
naudos eilę nedidelių salų, gu- 
linezių beveikę pusiaukelėje 
tarp Indijų ir Ceilono. Ma
žesni laivai galės lengvai pe
reiti po tiltu, o didesniejie ir 
taip tū keliu niekad n'eina, 
bijodami tų nedidelių salų, 
kurias vadina „Adomo tiltu“.

Taipogi, kas link rezoliuci
jų tpriimtų apvąikszcziojimo 
komiteto, jos p. A. Milukas 
su pagelba p. J. M‘Closkey 
paraszė ir apdirbo, bet Dr. La
ke pertaisė ir prisidėjo prie to, 
jog jas uždyką patalpino 
„Wilkes-Barre Record“.

Pajieszkojimai.
Asz Antanas Pladas pajieszkau 

savo szvogerio Augusto Kalieniko 
kaimo Virbalų, gmino Rudaminos, 
pavieto Kalvarijos, Gubernijos Su
valkų, Amerike jau 4 metai. Kur 
jis yra tai tegul dūda žinot ant tokio 
adresso: Antanas Pladas 116 Llover 
str. Baltimore M. D.

Edwardsville, Pa. ant

Puikus lietuviszkas balius 
bus keliamas panedėlyje, 26 d. 
Kovo ant salės Silv. Pauksz- 
ežio
naudos szv. Antano draugys
tės. Prasidės ant 6-tos va
landos vakare. Bus puiki 
muzykė, kuri grajįs lietuvisz* 
kus szokius, tadgi nepatingė
kite, Troliai ir Seserys, atsi
lankyti ant tikrai lietuviszko 
baliaus. Tikietas po 25 c.

— Plymouth, Pa., jau atra
do vieną isz trylikos užgriūtų 
nelaimingų anglekaeėjų. La
bai sužeistas, sunku buvo pa
žinti. Yra viltis, kad veik vi
sus iszkas. . ’v

Broliai Lietuviai!
Kurie reikalaujate drabužių ste- 

liūtis ir norite, kad butų kaip rei
kiant pasiūta, steliukitėsi jus pas:

Geo. J. Glasser,
1«2 E. Market Str., Wilkes-Barre, Pa.

Pas kurį daug kriauezių lietuvių
IX —5, 94.

— Ckicagoje, 4 Kovo, kaip 
„Liet.“ raszo; puikiai ir isz- 
kilmingai apvaikszcziojo tau- 
tiszką szventę.
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25 et.
20 et.

1,00 et. 
*1,00. 
20 et. 
30 et.

krlkszto Lietuvos
>i n

ii n

H

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

4.00c

‘25c.

1.25c. » 
15c. 
10c.

5c.
10c.
10c.
40c.

Istoriszkos knįgos suietisžkos įtalpos
Istorija Lietuvos „ „ ,, 50c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c.
Aplinkrasztis kun. Petravyc/.iaus | Vilniaus 

džiakonystės kunlngus 1870 m. „ 10c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nsdėklngl, graži kn|gutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais ml pat

Ziponas bei žiponė 
Žirgas ir vaikas
Vytautas didis Lietuvos kun(galksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis 1 ,,

„Auszrą" keturių metų puiki&se apdaruse 
po *1.25 kninga, visas perkant

Knįgos j>oetiszkos.
Senkaus Jurgis „ ,,
Vitolloraiida, puikus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
D&nelaiczio pavasario linksmybės , 
KonradasValenrodas — —
TėvyntazUos giesmės ' — —
J&kaunta dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės ,,
Pirmutinis degtinė* varytojas puiki komedija 10c. 
Ponas U .Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczio, » J
J k Apysakos. 

Palangos'.’uze, linksmi skaitymai ,,
Kas teisybė tai ųetnelas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo 
Pajud(klme vyrai žemų, puiki apysaka 

paraižyta patrijotiszkojo dvasėje pagal 
vengjrlszką pono A; isz’B. autorinis 
kn|gutėv ,,Kas teisybė tai ne melas 

Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis X, .. c „
Vatkų'-knlngelė ,, ,,

Moksliszki rankvedžiai ir 
kitokias knįgos 

Lletuviszka Gramatika baraszyta 
kun|go Mlkolo Miežinio 

Abėcėla ,, I
Elementorius lietuviszkas ,, 
Kninga dėl Iszsimokinimo rokt|n<lų
Kningadėl iszsiinpkinimo visasvietinėH kalbos 15c 
Apie buwiiną Dlewo ,, 
Grieszninkas priverstas metavptis 
Pamokslai apie trneą ,, 
Talmudas ir musų žydai • ,, ,
Szkala su kalba ,,
Prleszauszris - ,,
Kaip |gyti pinigus ir turtą 
Girtybė ,,
Genių dėdė, graži pasakntė kur isžrodyta,

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

zVmorikoje 20c , dėl perkupezių po 10c. 
Kalendorius ant 1889 m. 25c. ir aut 1890 in. 25c.

įvairios dvasiszkos knįgos, 
Elliotea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokilis Szventųjų ,, „ ,,
Iszguldimas metiniu s.;wencziu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku ,, ,,
Kas yra grlekas? ,, J,,
Nekaltybė ,,
Vartai dangaus ,, ,,
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra mulai; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Dlewo 
Raktas | dangų „ 
Didžioji netlėlia „
Kaip Sutneniją nuspakaJitl 
Vadovas | dangų ' ,,
Pl^gatavojlmas ant smerczlo 
Draugija dėl duszių ,, 
Lietuvlszkos miszlos ,,

Visokį Abrozėlfal su maldelėmis po 5contus.

20c.

25c.

20c

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

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

M

10c.
15c.
5c.

10c.
25c
20c.
25c.
10c.

Llotuviszkos Dainos Isz visur surinktos 200c. 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczlų Motiejus Valanczlauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apieka Dlewo „ „ ,,
Aukso Vorszle, labai pulki drama
Boleslawas arba antra dalis Genowefos 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę

Žydo Ir piktą augyniiną wajku *1,00. 
Eglė, žalczių karalienė ir Iszgriovlinas Kauno

pilies 1362 m., du puikus dramatai 
paraižyti Aleksandro Gužuczio, 

Historije gražios Katrukos Ir jos vlsok 
,, ,, ,, atsitikima

11 istorijų apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus 
Isz Neapolio ir apie Petrą kareivi 

lilstorlje isz laiko Francuzkos
,, ,, vainos Afrikoj’

Istorija Septynių Mokintojų
,, ,, Ir Lietuvio Sapnas

Jurgis Mlloslawskis — —
Juozapas Koniuszewskis, arba kankinimas

n įjotų po valdžia maskoliaus 5Oc. 
KonsU^icija dėl darbinjkų — 10c.

Namelis pustelnjko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, historije isz Iajko

80 et.

25c.

10c.

40c.
S)

30c.

5Oc.
80c.

„ ,, ponawojiino Nerono
Pujkus apraszyinaj tikru atsytlklmu isz 

,, „ czesu wajnos 1863 metu
Prawadnikas angelskos kalbos neabdar.

40 et. 
*1,00 

y, „ „ abdarytas *1,25.
Pujkus apraszymas apie Lietuvą „ *l,oo. 
Rinalda Rinaldlnas „ ,, ,, *1,50 et.
Sono wee apraszymas apie Duktery

,, ,, Pilypo Karejwio 50 et.
Sumyszymas arba bajine tūry dydeles akis 
Fykra tejsybe isz Suwalku gubernijos 
Szwlesa Dlewo ,, „
Titkus Persų Karalius, 
Užsystanawlk ant to geraj
Witasir Korynna historije isz Iajko persekiojimo 

Bažnyczlos 8. per Deokk’cljana 95 et.

n

15 et.
05 et.
25 et.
50 et.

Klaidu atitaisymas.
Pereitame „V ienybės“ nume

ryje į nekurifts .egzempliorius 
įlindo žimios klaidos ir tu
la netvarka, beje: pirma
me straipsnyje tekste per
dėtame isz ■ angliszko - vie
toje 160 ir 200, paraszyta 300 
ir 400 ir tai ne savo vietoje. 
Pinįgų sumesta ne $38,97, bet
$37,30

Kningos
pargabentos isz užmarės:

Maldų knįgos,
Aukso Altorius, arba Szaltlnls danglszkn skar-

bu 2.25c., 2.75c., 3.25c., 4.00c., 4.50c., 5.00 Ir 5.50c
*2.25 Ir 2.75c.
ii ii *2.00.
1.50c. Ir 2.00c.

ii 75c.

8udo
• •

75c.

50c.
13b.

Lenkiszkos kningos
maldų pargabentos isz užmarės.

Westchnlenle dtiszy pobožnej, zblėr naboiertstw 
i pteėnl z przydaniom Drugį krzyžowej, Gorzkich 
Žali i psalinow „ ,, ,, ,, ,, 1,50c.

Zloty Ottarz czyll zblėr naboženatw dla chrzeė- 
clan 1 katolik6w ,, ,, „ „ ,. 1,30 c.

Oltarzyk czyll zblėr nabožehstwa dla mlodziežy 
katolicklej ,, ,, ,, ,, ,, ,, 70 c.

Wyborek nabožertstwa dla mlodziežy katolicklej 
t 60 c.

Maly zloty oltarzyk dla pobožnych dzieci ka- 
tollckich „ h m n 45 cent.

........................... ... ■■■—............ ■■■■■n ........

ISTORIJA Katalikų Bažnyozios 
gaunama yra , pas 'Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pas Re v. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztuja tloo.

Senas ir naujas Aukso Altorius 
Garbe Diewnj ant auksztybės ,, 
Balsas Balandėlės 1.25c.,
Kninga giesmių arba Kantlczkos 
150 Psalm u Dowido karaliaus ant

paveikslo kanticzkų
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vleszpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo „ „ ,,
Gyvenimas Marijos „ ,,
Menuo 8z wenezianeios Marijos Panos 
Sopulej Motynos Dlewo ,, ,,
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais
Gywenimaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczla ir ketvirta 
dalis už kožną dal| po „ „ ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro „ 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente

75c.
25c.
A >C.

25c.
30c.
20c.

1.25c.

75C.
10c.
40c.

10c.
50c. ’ 
20c. 
30c. 
20c.

1.00c.
40c. 
35c. 
20c.

5c. 
20c. 
50c. 
5Oc.
5c. 

,10c.

H

II

LOCNOS SPAUSTUVUS.
Lietuvos Istorija, nft seniausių gadynių iki 

Gediminui D. L. K., paraszyta 1850 m., 
Slinano Daukanto. Kninga pirma, 

gaunama už 1,50c-
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczių 
paraszytas Slinano Daukanto, gaunamas už 1,00.4 

1,00. 
50 et.

Istorija Katalikų Bažnyczios, 
Europos lėtorija su žiainlpplaia

ii

Uždėjęs krorną Pittstone, parda
vinėju viską kurni pigiausiai.

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

Įvairiausių. KNĮGŲ' galite 
pas J. MATUTĮ, jParduda jis Ra- 
sztą Szvontą, visokias Maldų knįgas 
ir sziaip jau puikių skaitymų knyge
les: pranaszavimas Mikaldos, Sapno- 
rius, Juzefato pakalnė ir t. t. Taipo
gi turi ranžanozių, szkaplierių, o ir 
dziegorėlių auksinių ir sidabrinių, 
lenciugėlių»flžiedų ir kitokių daigtų. 
Jo adressas:

Jos. Matutis, 
281 Wtyte Ave. Brooklyn E. D.

5 4 r. .




