
Num. 14. Lietuvininku

Plymot, Pa. 3 Balaiižio.
Maskolijoje netik tos tautos 

darbūjas apie pakėlimą savę 
ir savo liūsybę, kurios nėra 
ęlavėniszko kraujo, kaip an
tai, lietuviai, sūinai (finai), 
totoriai, žydai, czerkęsai ir 
t. t., bet ir tikrai slavėniszkos, 
beje, bėlorusai (baltiejie gu
dai) ir malorusai (rausviejie 
gudai), neskaitant jau lenkų, 
pajuto ant savęs maskolių ge
ležinę ir skriaudžianczią ran- 

žiaus liūsybės, lygybės ir ne- 
prigulmės dvasia ir jie pradė
jo, miegoję per kelis szimtus- 

priegloba, jau po maskolių 
jungu, apie savę mislyti ir tei
rautis, kaip iszsitraukti isz 
dispotiszko carizmo. Ėmė jie 
rysztis į tautiszkas paslėptas 
draugystes ir barstyti tarp 
žmonių įvairios įtalpos knįge- 
les, idant parodyti jiems szią- 
dieniszkos valdžios nedorybės, 
apszviesti jūs tautiszkūse da- 
lykūse ir dūti pažinti, kaip 
yra malonu ir linksmu gyven
ti savo tėvynėje liūsais ir ne- 
prigulmingais. Toks tautisz
kas kylimas apsireis^kia ypacz 
tarp mažųjų gudų ’ (maloro- 
sų). Daugybė apszviestų ir 
mokintų vyrų, propesorių, stu- 

rių ir merginų, susiryszę bro- 
liszku patrijotiszku masgu, 
ėmė budinti savo brolius arto 
jus isz tautiszko miego. Bet, 
dasižinojus apie tai, cariszka 
policija, suima daugybę maž- 
rusų tautiszkų vadovų, isz ku
rių vienus tiesiok nužudo, ki
tus gena į Siberiją arba į Pe- 
tropaulovską krepastį. To
kiu budu mislyja maskoliai 
apsidirbsią ir n u tildysią tau- 
tis^ką mažrusų kylitną, bet 
apsivylė biedni: pralietas už 
tėvynę kraujas ir panesztas 
kankinimas Mažg u d i j os'~'p\ 1 a • 
lorosijos) patrijotų dar di
desnę uždega mažrusų szirdyse 
tėvynės meilę, didesnį paren
gia pasiszventimą ir aukų ne-

szimą. Prie to taipgi nemar 
žąi prisideda agitacija ir bro> 
liszkas, pilnas sąjausmo, Au 
strijos rusinu atsiszaukimas. 
Auga kas diena viena už kitos 
patrijotiszkos draugystės, ku
rios taip savo darbąvimaisi į- 
veikia ant Malorosijos gyven
tojų, kad tiejie paskutiniame 
laike pradėjo jau rodyti aisz- 
kius pasiprieszinimus ir maisz- 
tą priesz maskoliszką valdžią, 
kuri, tai patėmyjus, ėmė szim- 
tais gaudyti Malorusijos pa-' 
trijotus ir žudyti pagal savo 
patikimą. Tai vienok nebe- 
užmigdys pradėjusių tautisz- 
kai kilti mažrusų ir jie an- 
kszipziaus ar vėliaus pridės ge
rokai prie sutraukimo masko- 
liszkų panezių, įgydami tautisz- 
ką liūsybę, nės jųjų Maskoli
joje yra apie 14 milijonų.

Taigi, mieli broliai, jeigu 
toki mažrusai, kurie yra su 
maskoliais to paties tautiszko 
kelmo (slavėniszko), tą pa- 
ežią tikybą iszpažįsta ir da 
sziokia tokia liūsybę turia, 
ėmė rysztis į kfųms dėl iszgel- 
bėjimo savo tėvynės nū nedo
rų maskolių, pradėjo lieti savo 
kraują ir kentėti barbariszkus 
kankinimus dėl labo savo bro 
lių mažrusų, ir mes, szitoje 
liūsybės žemėje, kur mus jau 
neatsiekia maskolių žvėriszka 
ranka, turime nepailsti sykį 
pradėję darbūtis apie iszgel- 
bėjimą savo tėvynės, 
vų, z brolių ir sesel ių, 
maskolius, kaip vanagas, 
smeigęs savo ilgus nagus į ne
kaltų baladėlę, plėszo gyvus, 
geria ir laisto jų kraują kas 
diena. Nežiūrėdami ant bai
siai dabartinio sunkaus laiko 
dirbkime dėl savo szventos 
Lietuvos visi, visus ir visada 
kaip kas įstengdamas — žo
džiu, plunksna arba skatiku, 
o pamatysime, kad už kelių I pagalinus atidengdamas jų gi- 
kelių metų užtekės ant mus liausiąs paslaptis (o maž jo 
tėvynės maloni XIX amžiaus paties iszmislytas) ir tokiu bu- 
saulelė ii* iszdžiovįs aszarų du, mesdamas ant savo iszaug- 
upelius ir nekalto kraujo la- sztintojų 
takas; šugydys žaisdas, nutil- jūs ir pardūdal.... Ką gale-

i- jo padaryti tik didžiausis ne-

mus. Apsidengs mųsų tėvynė 
gražiausiomis kvietkomis it 
derlinga lanka pavasarį po 
nuvarymui nū jos sziaurės at- 
nesztų pusnių.

Iszties, sunku supaisyti 
„Varpo“ politiką; jis kartais 
pats mums sznėka: gyvenkime 
vienybėje, visi musų darbai 
geriau klosys. Bet, ant nelai
mės, tas p a ts „Varpas“, kuris 
vakar siulijo vienybę, sziądien 
ją pirmasis ima ardyti (žiūrėk 
„Varp.“ No. 1) ir tai nedėl ko
kios ten priežasties, bet taip 
sav — toks upas užėjo. Kas 
dar įstabiausio, jog „Varpas“, 
skaudžiai užgaudamas „Susi- 
vieny j imą“ ir, pravardži ėda
mas „Vienybę“, užmetinėja 
jai su pavidejimu, kad ji pla
tinas ir rūpinas patraukti prie 
savęs geriausius lietuvius — 
rasztinįkus. Sakykit broliai, 
ar-gi nekvailas užmetinėjimas 
ir dar kvailesnis užvidėjimas? 
Juk, jei „Vienybė.“ yra tikrai 
tėviniszkas laikrasztis ir dirba 
su pasiszventimu ant lie
tu viszkos dirvos, tokiam „Var
pui“ reikėtų isz to tik džiaug
tis.

Ant galų galo „Varp.“ isz- 
kialia Dr. Szliupą į padanges, 
pripažindamas jį motoriniu 
(judintojum) czionyksztės lie 
tuviszkos dvasios ir tūmi padė- 

|da po jo kojų visus Amerikos 
savo tė lietuvius ne Szliupo partijos, 

kūrins Tame dalyke isztikrujų reikia 
į-.gero pilozopo, kad „Varp.“ 

suprasti; jis drąsiai deda tuks- 
tanezius Amerikos lietuvių ant

rios jis nė neužsitarnavo ir sto
vi dabartės akyse Amerikos 
lietuvių ne toli nū zero.

Tūm tarpu Szliupas bejokių 
skrupulų No. 4 „N. Gadynės“ 
netik iszmeižiasavo girėjus, bet 

i. anatemą, iszdūda

dys ai m ai

prietelis lietuviszkos tautos ir 
žmogus, kuris-, dėl nėramumo 
apie savo locną kailį, gatavas 
yra pastumti szinitus savo bro
lių į didžiausią nelaimę. Te
gul szis „Varp.“ susipainioji
mas iszeina toiesniai jam pa
ežiam ir lietuvystės reikalams 
ant naudos.

Isz Lietuvos.
— Gabsziszkiai {Kauno 

red. Kas. ptav., Eržvilkas pa* 
rapijas). Gabsziszkių dvaras 
stovi ant didelio kalno, kurio 
pakalnyje bėga sriaunus upe
lis, Szaltuno pakrantis. Szal- 
tuno gražios lankos ir laukai, 
apaugę įvairiais medžiais pri- 
dūda dvarui, didį puikumą. 
Tame tai dvare gyvena p. 
Knokas, neva katalikas, kur
sai iszviso turi tris dvarus ir* 
tiek kaimų, isz kurių vieną, 
vadinamą Sarakiszkiai, jis la
bai nuskriaudė, net aplinki
niai žmonės ir dabar dar at
minę jį graudžiai apsiverkia.

Sarakiszkių kaimas randasi 
ant Szaltunos upės kranto ir 
yra apsiaustas puikiomis lan
komis ir laukais. Žodžiu 
sakant, Sarakiszkių kaimas 
yra labai puikiame4 padėjime, 
kame isz seno gyveno penki 
ukinįkai, kurie tame paeziame 
kaime buvo užgimę ir kurių 
tėvų tėvai jau ten buvo užgi
mę ir iszmirę. Jie labai pui
kiai gyveno ir turėjo apszcziai 
naudos: pilni tvartai buvo 
gyvulių, pilnos klėtis grudų, 
drabužių, mėsos ir kitos nau
dos, o pinįgų turėjo taipgi 
kiek reikiant. '— Tam Sara
kiszkių ukinįkų puikiam pa
dėjimui p. Knokas pradėjo

iszvaryti isz ūkių, o jų vieto
mis pats pasinaudoti, nusiuntė 
jiems žinią, idant jie kūvei- 
kiaušiai iszsikraustytų isz savo 
ūkių arba gyvenimų. Ūkinį- 
kai žinoma nenorėjo ir suvisu 
nejudinos eiti isz savo prigim
tos tėviszkės — žemės. Po-
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nas K. matydamas, kad ukinį
kai su geru neklauso, padavė 
apie tą dalyką į sūdą. Ant 
sudo žinoma, kaipo paprastai 
yra Maskolijoje, tas visados 
gauna tiesą, t. y. iszgrajina 
provą, kurio kiszenius yra 
smagesnis, nės isz jo teisdariai 
ir kita vyriausybė gal sziek— 
tiek pasinaudoti. Bet keno 
kiszenius yra smagesnis ar 
pono, ar mužiko? Žinoma, 
kad pono; dėlto ponas gavo 
tiesą ir prisakė minavotiems 
pkinįkams, idant jie lyg vei
kiai iszsidangintų isz savo 
ūkių. Ukinįkai ir to neklau
sė ir gyveno kaip nieko neži
nantis, nės mislyjo, kad jų 
ųieks negal isz prigimtos tė- 
viszkės iszvaryti. Po sudo, 
iszėjus trisdeszimtis dienų, 
vietinis asesorius gavo isz su
do taip vadinamą,,ispolnitelnij 
list“, t.y. popierą, kursai reisz- 
kia, idant jis iszkraustytų mi- 
navotus ukinįkus isz ūkių. 
Asesorius pasiėmė 10 urednį- 
kų ir tiek deszimtinįkų ir dar 
miestelio virszinįką (selskij 
starszina) ir iszvažiavo į Sara
kiszkių kaimą. O Sarakiszkių 
ukinįkai pirmiau jau žinojo 
jų atvažiavimą ir dėlto sutaisė 
geras lauktuves: sukvietė
aplinkinių kaimų ukinįkus su 
gerais įnagiais, idant ponų nu
garas pakasinėti, gaspadinės 
prisipilė indus verdanezio van
dens. Taipgi del ponų barzdų 
nutvilkime (nuplikimo) ir kad 
pamatė poną asesorių su jo 
draugais atvažiūjaflt, iszejo ant 
kiemo sutikti. Kada ponai 

. parvažiavo ant kięmo, aseso
rius lipdamas isz vežimo pra
dėjo susirinkusiem^ žmoniems 
sakyti: 
niki, tut sobralis, i 
rnaisztininkai ežia 
te)?! Bet iszlipęs 
sitraukė isz kiszeniaus popierą 
ir pradėjo skaityti: „Po ukazu 
Eho I m perą tors kabo Veliczes-, 

x tva“ (Pagal Jomilistos Cieso
riaus prisakymą) —* ant tų žo
džių szoko isz vyrų būrio ant 
p. asesoriaus Jonas Vaisztaras, 

„dlia eželio vy miatež-
i, (dėlko, jus 

susirinko- 
greitai isž-

kūlę rankoje laikydamas. Ase
sorius pradėjo bėgti. Vaiszta 
ras žmogus jau senas, aseso
riaus nepavyjo, nės jis pasku
bo į rugius įlieti ir džiaugės 
rugiūse savo skūrą sveiką isz- 
neszęs. Vaisztaras jo nebma- 
tydamas, grįžo atgal kūlę pas
kui veikdamas. - Motriszkosės 
taip-gi nevepsojo ir tvilkino 
urednįkus ir deszimtinįkus kai
po parszus papjautus. Tokiu 
budujvisi tie iszbėgiojų kur kas 
paskubo. Ukinįkai, žinoma, 
džiaugės nusikratę savo neprie
telius; bet veltū, nės policija 
api,e tą atsitikimą praneszė ti- 
rinėtojui (sledovatel), kursai,, 
atvažiavęs į Eržvilką, suszau- 
kė minavoto kaimo ukinįkus 
ir įsodino jūs į kalinį. Po to 
p. Knokas usztraukė ratą ka
zokų ir tas pats asesorius atva
žiavo su daugybe vežimų, į ku
rias sukrovė visą žmonių nau
dą ir iszvežė laukan. Tūkart 
nieks jau nebgalėjo prieszintis 
priesz daugybę kazokų, o ku
rie ir prieszinos, tai tą tū- 
jaus suaresztavojo ir į kalini 
įkiszo, kame po metus sėdėjo 
lyg sūdo, o sūdąs dar nusudyjo 
po metus į aresztanskas ratas. 
Sarakiszkių ukinįkai taip-gi 
sėdėjo kalinyje po metus, o po 
sūdo buvo iszsiųsti į aresztans
kas ratas ant vienų metų. Jo
nas Vaisztaras lyg sūdo sėdėįo 
metus, o po sutjo buvo atidė
tas į aresztanską ratą ant dve
jų metų, nės ant sūdo aseso
rius parodė į jį, buk jis pūlęs 
ant jo su szake ir norėjęs jį 
nudurti.

Ponas Knokas Sarakiszkių 
kaimą nugrovė, o jo vietoje 
padarė puikų dvariuką.

— Praeitą mėnesį Liepojaus 
geležkeliu statei nū Dono atvy
ko du pulku kazokų, kurie, nū 
Mažeikių stacijos, ant Prūsų 
rubežiaus nuėjo. Pakajuje pul
kas turi 2,400 kareįvių, karės 
laike du syk tiek. Per tat ga
lėjo ten nueiti apie 5000 kazo
kų — raitelių. Daugelis isz jų 
buvo bu paežio mis ir vaikais, 

per tat gal ant ilgesnio laiko. 
Galimė numanyti, kad kitais 
keliais ir geležkeliais ant rūbe- 
žiaus link traukį ir kad trum
pame laike galėsime szį tą isz- 
girsti.

— Isz Vilniaus rėdybbė, nu 
Gadutiszkįs kampo, Kauno rė- 
dybos, parubežiūse girdėtis, 
kad ten burliokų yra didelė 
daugybė, kurie lietuvių tarpe 
maiszosi. Gadutiszkės bažny- 
ežios klebonu yra kunįgas, pa
einantis nū Zarasų pavietos. 
Pirma ten buvo įvesti lehkisz- 
ki pamokslai, kalbami per tris 
nedėles, o lietuviszkas pamok
slas ant ketvirtos, dabar jau 
vieną nedėlę kalbami pamok
slai lenkiszkoje,. antrą lietu- 
viszkoje kalboje. Tą reformą 
įvedus, tikėjimo ir ddrybės 
reikalai geriau eina, bet ir tai 
yra dar daugėl žmonių, kurie 
lyg nebeseniai isz pagonų at- 
virtę ne tiktai nė moka ,,tėvė 
musų“, bet ir persižegnoti. Ku-' 
nįgas su anais turi daug darbo 
ir tąsosi lyg su meszkomįs. Jie 
pirma mokėjo lenkiszkus po
terius, kurių nesuprato, kunį
gas dabar daug turi darbo anūs 
lietuviszkai mokindamas ir tai 
isz gal vos,’nės ežia lietu viszkos 
knįgos neateina; žmonės skai
tyti retai kurie moka. Nū bur
liokų priklodą turėdami dieną 
ir naktį sėdi karezemoje, 
kus ir paezias tankiai inusza, 
todėl, kaip žmonės sako, anos 
yra labai geros mbterisz- 
kės. Gyvenimus baisiai išzsida- 
lino, taip, kad dabar sėdi po 
5-8 szeiminų ant vieno valako 
žemės. Už tat žmonės vaikais 
apsykrovę yra nuskurę. Keliai 
vėl ežia praszcziausi sviete, nės 
niekados netaisomi.

vai-

— „Moskovskija Vedomos
ti“ nū neseniai labai užsijima 
bajorų užtarinėjimu, kad bajo
rus reikia kelti augstyn ir ant 
jų apsoliutnos Maskolijos 
vieszpatystės pamatus statyti, 
nės inteligentai, kurie isz ūki- 
nįku iszėjo, prieszingi yra da

bartiniam maskolių caro rėdai. 
Bet „Graždanin“{ su ja ginczą 
vesdamas, sako, kad dabarti
nis rando vedimas yra kū ge
riausia, kad jeigu į bajorų ran
kas valdžia įklutų, tai ne butų 
apsoliutikiszkoji caro valdžia; 
bet valdžia bajorų del vieszpa- 
tystės pavoinga.

Serbiszkas laikrasztis 
„Zastava“, iszeinantis mieste 
„Novi Sad“ tvirtina, kad nie* 
kados ekonomiszkas Jūdkalnių 
(Carnogūra) padėjimas nebu
vo taip liūdnas kaip dabar, kad 
aukos dėl Jūdkalnio biednujų 
renkamos Maskolijoje nedaėjo, 
nės tie pinįgai maskolių ranko- O •
se sutirpo. 1

— „Graždanin“ raszo, kad 
žinomas prekėj as, Sibiriako- 
vas, neseniai paaukavo 420,000 
rublių ant darbinįkų būvio pa
gerinimo Lemsko kasyklų ap
skrityje,

■'— Nedėlioję 13 Vasario 
(seno štilio) turėjo audenciją 
pas carą petropilyję Kauno gu
bernatorius Klingenbergas, o 
taipgi ir pas carienę. Szambe- 
Jionas, kunįgaiksztis Oginskis 7

tą paezią dieną turėjo audijen- 
ciją pas carą. (Krai). Kalba, 
<ad Klingenbergas bus per
geltas į kitą guberniją už Kra
žių iszteriojimą.

Lerano, Austrijoje, 
Italiją dėl sveiką-

— Musų* augsztai gūdoja- 
mas rasztinįkas Dr. Basanavi- 
czius isz Merano, Austrijoj 
puvažiavo į.
tos pataisimo. Dabar pas savo 
prietelius raszė isz ten grometą, 
nū ežero Gardo.

— Lietuviszkoji draugystė, 
įtaisyta ir nū valdžios pripa
žinta, Rygoje yra ne labdarin
ga, bet tarpsavinės paszalpos 
darbinįkų įsteigta. Darbinįkai 
dės pinįgus į kasą, idant bėdai 
atėjus butų-paszelpa.

—-Kaune ir kitur apie Kra
žių atsitikimu kalbėti yra
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smarkiai užginta, tur but nū 
vietinės administracijos.
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— Zarasų pavietą. Isz 
prekybos dalykų girdėtis, kad 
p. Meczislavos Eismontas už- 
dėda Panedėlyje kolonialiszką 
prekystės kromą, į kurią įdėda 
kapitalo ant 5,000 rublių, o 
gal ir daugiaus.

Panedėlyje, nesenei buvo 
toks atsitikimas: Žydelis, Hir- 
sza Motka, pradėjo dirbti dėl 
jaunumenės, einanczios įkąru- 
menę, Igotnus bilietus, t.y. dėl 
iszliūsavimo jų nū karu menės. 
Prie to dar su kitu žydeliu, 
Leiba Bliumu, dirbo ir falszi- 
vus pasportus. Susipikus su 
policija, pradėjo anoji tirinėti: 
padarė pas Motkij, reviziją, at
rado pas jį 12 atspaustų blan
kų su karės pardetinio isz Za
rasų peczėte. 'Motka pražuvo, 
o Leibą Bliumą nutverė ir da
bar laiko po policijos apveiz- 
da.

— Panedėlio miestelyje pre
kė yra toki: rugių ir miežių 
pūdas 65 kapeikos, avižų pud. 

(85 kap., bulbių pūras 70 
kap., sviesto svaras 30-35 kap. 
Lasziniai, atvežti, kurie yra 
skalsesni po, 25 kap.

Su paszaru yra prastai, per 
tat ans yra brangus. Szieno 
birką kasztūja 4 rublius, rugi
nių szaudų 2 rubliu. Žmonės 
szneka, kad paszaru sulyg pa
vasario netekus reikės nū sto
gų supuvusius sziaudus pleszti.

Ryga. Kaipo pavasario 
ženklas atsirado ežia didelis 
akrutas isz didelės kelionės isz 
Indijos, sutiktas 27 Sausio per 
pietus, szaudant isz armotų. 
Pirito kelių dienų ežia buvo toks 
atsitikimas: Atvažiavo ant rin
kos žmogus su vienu arkliu. 
Vagis atėjęs su asztriu peiliu 
nupjovęs pakinkius, užsėdęs 
ant arklio, norėjo bėgti. Ark
lio savinįkas pripūlęs norėjo 
arkli atimti, bet vagis jam dū
rė į szoiją su peiliu ir pabėgo. 
Sužeistą žmogų į ligonbutį nu.

neszė.
Arti Auc, Kuržemėje. Gas- 

padorius mergą mylėjo ir pa
kalbino savo berną, idant jo 
paezią nuszautų, ką tas ir pa
davė. Dabar visi jie tapo su
imti.

— Jelgavoje nū 1-15 Kovo 
atidengta tapo abrozų paroda 
isz visos Kuržemės. Abrozus 
darė vietiniai ponai baronai 
dėl biednųjų kasos paszelpimo. 
Anie dabar užima 10 pakajų 
grovo Medemo palociuje, ant 
Bach strasse. Abrozai yra ori- 
ginaliszki arba kopijos. Kū- 
svarbiausis abrozas maskolisz- 
ko tepliotojaus Aivazovskio 
,,'Saulės nusileidimas“. Įėjimas 
labai pigus, nės po 30 kap; 
Mokitiniai tiktai pusę įmoka.. 
Žiūrėti galima nū 11 adynos 
iki 5 adynai vakaro.

5 Kovo po Jelgavą ant Mu- 
szos upės ledai eidami susirė
mė ir dabar nū -Rygos pusės 
apart geležkelio nėra kito susi
važiavimo, nės tiltas nuimtas 
isz nuneszimo bąimės.

— lAepoje - sliesorius Adol 
fas Grosse iszmislyjo dabar 
naują rasztavonę isz gelžiesdėl 
namų statymo. Isz tos priežas
ties, kad tas pagerinimas yra 
daug už medinį stipresnis ir 
mažiau suteiks nelaimių, nū 
valdžios už atradimą patentą 
gavo. (Rižskyi Vestnik).

t- Nors paszaras yra bran
gus ir ant vietos labai reika
lingas,vienok, turbūt kitur yra 
dar reikalingesnis, kad, pagal 
Liepojės laikraszczių daneszi- 
mą, isz Liėpojės daniszkas 
akrūtas „Magnus“ iszvežė isz 
ežia į Angliją-200 tonųpresan- 
to szieno ,sziaudų ir dobilų.

Emigrantų važiavimas per 
Liepoję truputi pamažėjo, nės 
kolerai pasimažinus parėjimas 
sauso rubežiaus po Eitkūnais 
(Suvalkų rėdyboje) pasileng
vino.

Turbut žinote, kad visoje

Lietuvoje, apart Suvalkų rėdy 
bos ir Palangos, kuri prie Kur
žemės priguli,nevalna bajorams 
katalikams pirkti žemes ir kad 
pirkimas katalikų ukinįkų 
yra aprūbežiūtas. Vaina pir
kinėti ponams maskoliams ir 
vokiecziams, vietiniams pado- 
name ir tai tokiems, kurie 
priesz valdžią turi gerą vardą. 
Turbut tokio vardo neturėjo 
grovas Vladimiras Zubovas isz 
Szaulių, kad nū jo per Kauno 
gubernatorių, general-guber- 
natorius Orževskis pareikalavo 
nū kito general-gubej’natoriaus 
dūtą paliudyjimą, kad ans turi 
valią ežia žemę pirkinėti. Ans 
su katalike — lenke apsivedęs 
nustojo, mat tiesos žemės pir
kinėjimo. Grovas Kauno gu- 
bėrnatoriui paliudyjimo neda
vė, taigi Orževskis smarkią pas 
grovą Z. grornatą paraszė, sa
kydamas, turbut p. Z. su 
jūm kaipo su general-guber- 
natoriu nenorės gineziaus ves
ti ir granžįs aną dėl pirkimo 
paliudyjimą. Ant ko tas pa
sibaigė, nėra žinoma.

— Valdžia, norėdama mus 
krasztą vis labjaus prispausti, 
iszmislynėja įvairius ant to bu
dus. Sztai dabar laikraszcziai 
garsina, kad Lietuvoje'valdžia 
nori paimti į savo rankas spi
rito pardavimo monopolį, tai 
yra, kad valdžia kėtina Sav da
ryti zokaną, kad niekas dau
giaus nebeturėtų provos spiri
tą, arielką ir kitus gėrimus 
pardavinėti, kaip tiktai ji. 
Jeigu žydai nepadarys kokios 
intrigos dėl to projekto suar- 
dimo, galės ans įnvykti. Val
džia įvedus arėlkos monopolį, 
pastatys szinkorius maskolius, 
per tat tie, kurie sznapsą myli, 
turės su jais kalbėti raaskolisz 
kai. Antras dalykas karezėma, 
szinkia, pasidarys valdžios in
stitucijomis, priesz kurią ne- 
valna bus nieko kalbėti, nei 
kunįgams, nei doriems žmo
nėms. Nės tas, kuris kitus nū 
karezemos atkalbinėja, mažina 
karalystės įėjimus, uszdarbį, o 

per tat paežiam carui ir val
džiai prieszinasi. Galės tada 
žmonės gėrti kiėk norės, o tie, 
kurie anos norės nū to atitrauk4 
ti, kalti bus priesz valdžią. Bus 
kaltas kunįgas, jeigu draus 
žmonės įkarezemą eiti; bus kal
ta pati atėjusi į karezema vyrą 
iszvesti; kalti bus tėvai, jeigu 
draus savo vaikui karezemą lan 
kyti, kalti busgaspadoriai, ku
rie draus savo bernams gerti. 
Valdžia ežia turės dvi naudas: 
1) Pastaczius savo karezemi- 
nįkus maskolius pratinti žmo
nės prie maskoliszkos kalbos. 
2 Vienus žmonės pastatyti ant 
kitų ir per tat geriau anūs su
valdyti ir ant savo pusės ap
versti, maskoliais padaryti.

— Abrusėnijos dalyke sztai 
ką raszo „Novęje Vremia“: 
„Kožnas maskolius vieszpatys- 
tės dalyke daugiau yra reika
lingas vakarų pusejė, (Lietu
voje, Lenkijoje), negu rytų 
(Siberjoje). Nės tuszczią Si- 
beriją reikia bilekokiais žmo
nėmis užgyvendįti, o Lietuvą ir 
Lenkiją į maskolius iszversti, 
maskoliais kolonizavoti. Rei
kia, idant tolesnią maskoliszką 
kolonizaciją valdžia į savo ran
kas paimtų ir dūtų palengvi
nimus tiems, kurie valdžios 
norams atsako. Sziokioms žmo
gystoms gali būti isz vidurinės 
Maskulijos ukinįkai ten ma
žai žemės turintieje.

— 'Žrali but, kad bus kiek ge 

riau dėl Prūsų lietuvių isz tos 
priežasties, kad vokiszki lai
kraszcziai, kaipo tai: „Hamb. 
Correspon.“ raszo apie lenkus: 
„veržimąsi per g vol tą į žmonių 
gyvenimo rubežius retai kada 
turėjo gerą pasisėkimą ir kėlė 
tiktai prie prisztaravimo. Jei
gu yra galimas dalykas lenkus 
ant vokieczių perdibti, tai du
rno j ame, kad tas niekados ne
pasiseks padaryti per staigu 
ardimą taip svarbių žmogaus 
duszios veikalų, kuriais yra 
tikėjimas ir prigimta kalba.

e*
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164 Vienybe
— Gana turime žydų, kurie 

mus vargina, bet turime viltį, 
kad jų dar daugiaus turėsime. 
Sztai pagal daneszimo ,,Novo
je Vremia“ korėspondento isz 
Londono, tie žydai, kurie isz 
musų kraszto ten atėjo priesz 
Bzv. Povylo bažnyczią susibun- 
tavojo, darydami demonstraci
ją, neturėdami ką dirbti ir val
gyti. Dėlto vietiniai Anglijos 
žydai, bagocziai, sumislyjo vie
nus isz jų į Ameriką siųsti, o 
kitus atgal pas mumis granžin 
ti.

ir per tai pa-

tankiai paklau- 
pamokslų, 
kunigams

katalikai negalime atsiliepti ir 
iszsiteisinti. I^z visi| aprube- 
žifttų liftsybių ) dar turėjome 
paskutinį džiaugsmą isz isz- 
kilmingai apvaikszcziojamų 
atlaidų: bažnytinės iszkilmės 
pakeldavo dvasią, pastiprin
davo tikėjime -
daugindavo savo garbę: tikin
ti ejie galėdavo, 
Sakramentų ir 
syti naudingų 
Valdžia, užginei
susirinkti ant atlaidų, iszski- 
riant vieną kartą ant metų, 
skaitliu j e po trys, gerai žino 
ką daro. Tą pavelyjimą dft
da gubernatorius ir tai, kad 
kunįgai tą naktį po atlaidų 
nenakvotų viename miestelyje, 

• . . « - bet paskutinie
torius Paneviežio , sprauniką ūaraon iszvažiAtų.

tas pavelyjimar ateina jau po 
atlaidų. Kaslink dvasiszkų 
reikalų, kurifts valdžia dalei- 
džia atvažiavus iam ant atlaidų 

'kunįgui atlik ;i, jfts galėtų ir 
dijakonas atlikti. -

2. Arba kasj per barbarystė 
ir pris
kunįgams be bilieto iszvažiftti 
isz savo pai^ap jos: savo džia- 
konystėje bilietą'gal iszdftti 
džiakonas, be; nekitaip, kaip 
tiktai apreiszkiant apie tokį 
iszvažiavimą į. gubernatoriui, 
o taip-gi reikia jam daneszti 
isz kokips priežasties k 
važift ja. Kas

— Vietinia policija pradėjo 
drauge su žideliais, kaip maty
ti, vesti agitaciją dėl emigrantų 
suviliojimo. Per tat, nors vė
lai dažinojęs Kauno guberna- ns užsibaigus,

Kartais

tur atsidftti ant laimės ir po 
licijos mylistos. Žinoma, kad 
mus policija labai ima kyszius

Kanonai ir kiti 
įstatymai yra di- 
policijantų laimė, 
nft vieno kunįgo 

idant ne-

pasodino ant 3 dienų areszto, o 
Krakinavos asesorių ant 7 die
nų. (Krai).

„Birževija Vedomosti-1 ru 
goja, kad, dabar latviai dau
giau glaudžiasi prie vokieczių, 
ne kaip prie maskolių, kaip 
isz pradžių buvo. Toks tai yra 
prispaudimo pasisekimas ir 
nauda!

as nepavelyti

:un. isz- 
kartą priesz isz- 
<ia gauti pave- 
gubernatoriaus 
Dar butų pusė

• I vargo, kad iszvažiavimo prie- 
irstytų pats p. 
nės tokiu budu 
auti pavelyjimą 

Naujas 
nk vietos gyve- 

Tai h.bjausiai įgrista, 
iszsispaviedojimo 

važiftti. Atsi- 
artais kun., isz 
težasties, negali 

Svet“ Iiszvažiftti isz parapijos tą die- 
ir kiti, tankiai užpuldinėja ant ną, ant kurios turi bilietą; to
mus ir gftdžiasi, kad valdžia kiu budu reikia' rūpintis kito 
katalikiszkai bažnycziai dftda pavelyjimo. t eigų nor važift 
didžią liftsybe, ant ko mes ti kitą dieną ąu senu bilietu,

Laisto isz Vitetete *r.
(Latvijos).

Mielas Prieteliau!
1. Laimink Dieve tavo dar

bą ir dasižinok liftsybė/ žemė
je apie mus nekuriu dalykų I važiavimo fėį 
padėjimą. Neprisiuncziu tav lyjitną nu p 
žinių kas link tautystės, nės | per džiakoną. 
yra daugx svarbesniu 
mų. Musų padėjimas^ gerai Ižastis neapsv 
jau yra tav žinomas ir dėlto gubernatorius, 
trumpai padftdu nekurifts retai galima p 
„faktus^1: Bažnyczia pas mus arba suvisu v^lai. 
buk turint didžią toleranciją; kanonas kas 1 
p. Pobedonoscevo mieriai pa- nimo! 
gal žinomos žmogystos žo- nės ir dėl 
džius, iszrodo, buk katalikisz- kun. negal isž 
kas tikėjimas maskolius per- tinka, kad k 
sekiojąs. Maskoliszki lai- užsiėmimų pr 
kraszcziai, kaip antai „

eigų nor važift

kunįgijos 
džiausią 
Girdėjau 
sziokį užmanymą, 
reiktų kloniotis p. gubernato
riui: kad kunįgas nor iszsi- 
spaviedoti, turi pavadinti kai 
myną kunįgą ant parapijos 
rubežiaus; tokiu budu vienas 
kunįgas galės būti ant savo 
parapijos žemės, o antras ant 
savo ir vienas antram 
spaviedoti.

3. Pas mus, o gal ir 
katalikai ncgal būti 
(volosti) rasžtininkais.

4. Nft ežio laiko Pet. 
gelžkelis suvisu pereina ant 
valdžios kaszto, per ką žino
ma nemažai katalikų paliks 
be vietų, kurie pirma tarnavo 
prie gelžkelio.

5. Dar apie bažnyczia. — 
Pastatyti naują bažnyczią ar
ba seną pataisyti, lab

iszsi-

kitur, 
gmino

Varsz

ai yra

namas ant to pavelyjįmas, o 
labjausiai vakariniame kraszte 
pas mus. Jeigu paskutinis ir 
yra gaunamas, tai su iszlygo- 
mis, idant ant to neripktų nfti 
parapijonų pinigų, nės para- 

’ b
„nė

šio Re-j 
perku- 

medinės bainyczios 
nės nė-

Kas 
link suvisu pedaleidimp staty
ti; tai gal paaiszkinti sekan
tis paveikslas: Vitebske 
gub., Latviftse, yra parapiją 
Sternenai (ant Liplendijosi 
rubežiaus), prie kurios prigu 
Ii pilija Ataszin. BažnycziA 
viena nft antros netoli tėra: 
didžiausia isz jų yra parapijos 
medinė ir laba* sena, rėįkalau 
jauti taisymo. Vieftok valk 
džia ne už ką nenor pavelyti 
pertaisyti, sakydama, kad gal 
užtekti ir Ataszino.

pijonys yra skolingi valdžiai 
t. y., turi taip vadinamų 
doimki“. Ant paveik 
žicoje po sudegimo n ft 
no senos 
gal stotis per 7 metus, 
ra dar gerai pradėta.

Girdė
jau, kad žmonės važiavo pra

szyti prie p. ministro viduri- 
nių veikalų, idant galėtu, Re- 
žicoje pastatyti naują bažny
čią, ant paminklo sveiko cie
soriaus iszėjimo isz „kato- 
strophos“, atsitikusios ant gelž
kelio. P. ministras^turėjo pra- 
szantiems atsakyti, kad Jcatali- 
kiszka bažnyczia ant tokio pa
minklo ne statosi, ir tokiu bu
du ministras nepavelyjo. Sa
ko, kad žmonės dar nebuvo 
nuvykę prie ministro, kad jau 
[policija davė telegramą pas- 
:utiniam, jog tfts žmones kas- 
in kas pabudino ant tokio 

žingsnio. — Už tai dabar sta
to cerkves kame nėra nėvieno 
staeziatikio. Ant paveikslo' 
Vit. red., Latviftse, paskuti
niame laike ant syk pastatė 
kėlės cerkves, kame taipgi vi
sai mažai staeziatikių. Tai 
ženklas negeras. Popai dabar 
pradeda latviszkoje kalboje 
laikyti dievmaldystę*) (litur
gijas) ir sakyti pamokslus, 
idant galėtų katalikus latvius 
pritraukti. Tos tai cerkvės, 
kurios dėl katalikiį yra di
džiausia nelaimė ir ugnis, sta
tosi tų paežių katalikių pini
gais, nės priesz cerkvės staty
mą kenkia nft žmonių katalikų 

i pinįgus ant to dalyko. Pasa
kiau, kad cerkvės dėl mi|s yra 
didžiausia nelaimė ir ugnis. 
Nebūtų jos taip pavojingos, 
kad popai priverstinai neuž- 
raszytų latvių katalikų į sta« 
cziatikystę. Apie tokius pri
vertimus, Vitebsko gub. (Ma- 
rijanbausėje Eversmuižėje ir 
kitur), tur būti girdėjote 2. 
Kad popai nepriverstų musų 
vaikų szkalose savo iszguldy* 
mų klausyti. 3. Ir, kad jie 
nevarytų mokintinių į cerk
ves. Girdėjau, kad Krai 
(Vit. gub., Latviftse, Dim 
go (dabar Dvinsko) pavietes) 
mokintiniai, taip vadinamos 
narodnos szkalos, susitarė ne
beeiti į cerkvę, sakydami vy
riausybei, kad jie žino kame 
reikia melstis, o kame ne, ir • 
kad jų tėvai neleidžia eiti į 
ęerkvą. fĮuvp visoki tyrinė-

A)

jye
ur-
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jimai, bet nieko vyriausybė 
negalėjo padaryti ir mokinti
niai iszgrajijo.

Tavo Prietelis X.

Mieliausi Tautiecziai!
Praneszdams jums sykį apie 

baisią piktadėjistę, kokia atsi
tiko Kražitise, mažai ką pats 

‘ žinojau,užtai, szitim žygiu sziek 
tiek placziau dasižinojęs, sku
bintis ir su jumis pasidalyti, 
ypacz stengdamas jums, mieli 
tautiecziai, parodyt rusų nti- 
žmumą ir neapykantą katali- 
kiszko tikėjimo ir mus tautos.

Autentiszkai surinktų faktų, 
vargiai bus'galima veikiau su
rinkti ir padtiti visomėniszkai 
žiniai, nės 1) viena y pa ta nega
li pas žmones važinėti ir rink- 
lioti: sugautų ir į cypę įkisztų, 
2) girdėtus žodžius sunku su
paisyti!’ įkru vą sutraukt ypacz, 
kad nesutinka tarp savęs. 
Skaitlius užmusžtų žmonių da
bar atsy randa kur kas dičkes- 
nsi, kaip buvo praneszta/bet 
kiek žmonių užmusžtų ar pas- 
kandįtų, niekaip negalima da
bar žinot: del to, kad 1) yra 
daugelis sugautu ir į kalinį su- 

* kisztų, 2) yra nemažas skaitlius 
į užrubežį iszbėgusių, todėl 
žmonės namie likusiejie ir ne
žino tikrai, kur jų pražuvęs są
naris: ar užmusztas, ar paskan- 
dįtas, ar kalinyje, ar užrube- 
žyje. Neperseniai 5 žmogystės 
tapo isztrauktos isz upės.

Pažeistų, t. y. be nosių, be 
ausų ir t. t., parapijoj ir aplin
kinėse vietose labai daug, bet 
tie turi slapstytis, nės kurį pa
gauna policija sužeistą tti aresz- 
tavoja, nevienas užsigina ir 
priesz savo artimą pažystamą, 
jog jis pažeistas tada, nės bijo 
papulti į kalinį. — Sumiszirao 
laike buvęs gaisras pasikėlęs 
užmiestyje, todėl mena, kad ka
zokai lavonus degino, kiti pri
deda, kad darže pakasė ir ark
liu kojomis žemę suligino etc.. 
Taip yra apsukrus tas meszka, 
jog ir savo pėdas paslėpti gali 
ir savo kunu visas bjaury beg

priesz pasaulę apdengti. Isto
rija viso to atsitikimo tokia: 
žmonės puldinėjo į visus krasz- 
tus, idant paliktų jiems bažny
czią, ant galo, kada dažinojo, 
jog jau tikrai atims, sutarė 
saugoti ir nedtiti. Daugiau ne 
kaip už mėnesio pradėjo žmo
nės isz bažnyczios ir naktimis 
nebeiti: valgymus aplinkės 
žmonės ir dvarponiai siųsdavo. 
Priesz patį sumiszimą 1-3 die
nas būdavo žmonių, kaip ant 
didžiausių atlaidų. Bažnyczios 
durys buvo uždarytos, o žmo
nės įeidavo szalinėmis slėpto
mis durimis arba per langus.
12 dienoje Lakriczio apie 9 
adyną vakari atsikraustė gu
bernatorius į Kelmę, pasiėmė 
kleboną ir nu vėžino paczto 
arkliais ir su žandaru į Kra
žius; ežia jau buvo Szidlavos 
džiakonas. Gubernatorių ir 
kunįgą sutiko žmonės neszda- 
m i kryžių ir ciesoriaus abrozą, 
kuritidu ženklu ttijaus atimti 
liepė gubern. Prisiartinęs 
prie bažnyczios ,gub. pradėjo 
kalbėti, idant žmonės valdžos 
klausytų pritarė ir džiakonas, 
ir žmonės jau pradėjo isz baž
nyczios eiti. Tti tarpu lau
kan einanezius pradėjo unad- 
ninkai (jų buvo 90) nagaiko- 
mis muszti: Žmonės užsidegę 
piktumu szoko ant uriadninkų 
szaukdami, jog jie (masko
liai) netikt bažpyczią atima, 
bet dar ir ant jų užpuldinėja, 
todėl vyrai nesidtikim taip 
skriausti. Pradėjo tti į var
pus skambįti, bubnus muszti ir 
į bažnyczią atgal grįžti. U- 
riadninkai (žemskiai) nebega
lėdami įveikti gelbėjo savo 
kailį bėgdami, o gubernat. 
pasislėpė ant vyszkų už var
gonų, drauge su džiakonu. 
Žmonės ant guber. su keik
smais, o kaip kurie ir su paga
liais, szoko, idant iszdtitųrasz- 
tą, jog daugiau tokių szuny- 
bių nedarys ir bažnyczią pa
liks. — Atneszė ir popierą ir 
plunksną, bet raszto vis nepa- 
raszė gubern., nės tai netokia 
popiera, tai nulužo plunksna

•
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ir t. t. Tti tarpu atvyko pir- 
miaus jau pakviesti isz Varnių 
300 kazokų. Kazokai apsto
jo visą miestelį ir pradėjo na- 
gaikomiq ir pykėmis žmones 
badyti ir pliekti, ir szaudyti, 
idant gub. iszlitistiti. Minios 
pradėjo slapstytis; bėgo kiti 
per tiltą, užtai daug kareiviai 
užmuszė ir sužeidė, kiti prigė
rė, o kiek jų isz viso pražuvo 
sziądien sunku pasakyti.

Narsiausius, kaip jie vadina 
pravadyrius, sugavę pradėjo 
nežmoniszkai kankinti (kota- 
voti). Apie kankinimus lak
sto tokios paskalos, jog plau
kai ant galvos stojas. Kan
kinimo laike gražus paragini
mai dtidami girdėti, idant taip 
guldytų galvas už tikėjimą, 
kaip kad guldė pirmų amžių 
kankintinai (muczelninkai) ar
ba kaip mirdami tarp kazokų 
pykių ir nagaikų. Bažnyczią 
apvogė, altorius ir visą ką ga
lima buvo iszardė, duris užpe- 
czėtyjo. Tą velniszką darbą už
baigė tikt 0 ryto valandoje, 
už tai nti 9 vakare iki 6 ryto 
darbavosi 9 valandas 300 ka
zokų ir 90 uriadnįkų. Su
gautųjų skaitlius (kaip jie 
(maskoliai) vadina buntau- 
nįkų) esą 2Q0—300.

Kankina (kotavoja) su 
daktaro žinia, t, y. daktaras, 
pažiūrėjęs pulsą nutarė, kiek 
kas gali iszkęsti. Apie tas 
kankynes pasakoja paleistie
ji I .

Gubernatorius, pabaigęs sa
vo „sviatoje dielo“ ant ryto
jaus nuėjo į szkalą ir davė 
vaikams 10 rub. ant saldumv- 

f 

nų, sakydams, kad prisižiūrė
tų, kaip tai negerai valdžios 
neklausyti, o užaugė patys vi
sados vyriausybės klausytų, 
t. y. maskolius rankas laižytų.

Žandarų pulkaunįkas, pa
matęs nedorybę gubernato
riaus, iszmėtinėjo jam jo ne- 
žmoniszkumą ir nelegaliszką 
pasielgimą. Gubernatorius 
atsakė, jog jis savo darbą pil
do, tada pulkaunįkas pame
tęs visą pėkszczias nuėjo iki

artymiausios stacijos (8 viorts.) 
ir iszvažiavo. Kazokai turėjo 
valią 1-3 dienas ,,buistvovovat 
v Krožacli“ po iszd raškymu i 
bažnyczios.

Matote gtidotini skaitytojai, 
koks mus padėjimas, spaudžia 
netikt mus paežius, atstumda
mi nti visokių ir mažiausių 
urėdų, bet ir patį tikėjimą, 
žodžiu sakant, viską isz mus 
veržia, kas tikt mums yra 
brangiausiu: tikėjimą, kalbą; 
apie litisybę nėr ir ką kalbėti, 
sumintos po kojų netik žino- 
giszkos tiesos, bet ir natūra* 
liszkos. Tie prispaudimai 
apsireiszkia nėvienam kokiam 
Lietuvos kampe, bet visoje 
Rusijoje nėr taip pris
paustos ir paniekintos tautos, 
kaip kad musiszkė; elgiasi su 
mumis tokiu nežmoniszku bu
du, jog jus amerikiecziai ne
turit nė supratimo apie tai, o 
radę laikraszczitise apraszytus 
mus persekiojimus gal gal
voms kraipindami sakote: ar 
tai gali taip but ir atsitikt to
kios barbarybės 19 amžiuje ir 
taiEuropoje lopszyje civilizaci
jos? Užtiesą, mus padėjimas 
Rosi joje kaip civiliszkas, taip 
ir tikėjimiszkas baisesnis už 
europieczių padėjimą Kyntise 
ir Afrikoje! Jei taip but at
sitikę Kyntise, kaip kad dabar 
pas mus Kražitise, tai be abe
jonės visos civiliztitos kara
lystės b'ut pradėjus szaukti 
net krucijatą, o-diplomatisz- 
kos notos taip but pergąsdi
nusios kynieczius, jog jie but 
galėję iszgalvos iszsi k raustyti, 
bet kad tai atsitiko Maskoli- 
joje, kuri tiek brutaliszkos pa- 
jiegos turi, visi karalyszczių 
officialiszki laikraszcziai apie 
tą nežmoniszką rusų pasielgi
mą tyli. Privatiszki laikrasz
cziai, ypacz katalikiszka teisy
bė sziek tiek apraszė tą žvė- 
riszką rusų pasielgimą, bet 
kokia mums lietuviams isz to 
nauda? Mus tautiecziai pra
liejo kraują, o kone visi sve- 
timtautiszki laikraszcziai skel
bia, jog tai lenkai taip perse-
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Vienybe
kiojami ir taip stiprus tikėji
me, kad už tikėjimą ir galvas 
guldo! Jei taip raszo euro- 
piszki bei prancuziszki, ang- 
liszki laikraszcziai, tai dar ga
lima dovanoti, nės tai daro isz 
nežinojimo, bet kad ir lenkai 
taip raszoįir szaukia, kad tai 
jus persekioja, tai jau per
daug mums ^skauda ir negali
ma tylėti. Sztai ve ir toks ne
va tiesioginis ir katalikiszkas 
lenkiszkas laikrasztis „Przeg- 
ląd Povszechny“ (žiūrėk N 1) 
gieda ditorambas lenkams už 
jų stiprumą tikėjime, ir ko
kiai ten ,polskai viarai“ atė
jusiai į Vovelių Krokavoje isz 
lenkiszkos provincijos (etc.). 
Na ar ežia ne jūkai ir ar ne 
užgavimas lietuviszkų jaus
mų?

Lietuviai žino tikt dvi vieri 
maskoliszką, (rusų) ir kata- 
likiszką, pirmąją laiko už 
klaidingą, o už antrąją galvas 
guldo; jokios „polskos viaros“ 
lietuviai nežino. Kožnas lie
tuvis net ir mažas vaikas už- 

' klaustas kokio tu tikėjimo, at
sako: katalikiszko ir niekur 
asz negirdėjau, kad atsakytų 
lenkiszkos arba .„polskos“. 
Girdėti, kada j ūkiantis, jog 
lenkai dar sapnūja apie kokią 
ten karalystę „od morza do 
morza; tai jei tą svajojimą 
lenkai laiko už „polską via- 
rą“? tai da but tiek to, mums 
isz to but nei szilta, nei szalta, 
už ją žinoma nemislytume 
galvų guldyti, bet isz tų diti
rambų matyti, jog jie supranta 
katalikiszką tikėjimą. Todėl 
asz sziais žodžiais vardan visų 
lietuvių atsiszaukiu į lenkus, 
idant mus katalikiszką tikėji-' 
mą nevadintų daugiau „pols
ką viarą“.

Apart to, jus amerikiecziai 
lietuviai protestavokite savo 
pusirinkimūse priesz lenkų be- 
gėdiszką prisisavinimą mus 
vardo ir garbės; toliaus neuž- 
mirszkite patai pįti kokiam 
nors vokiszkam ar angliszkam 
laikrasztyje, jog miestelis 
Kražiai ne lenkiszkas, bet

grynai , lietuv-žemaitiazkas, 
nės guli paezioje etnografisz- 
koje Lietuvoje; gyventojai 
kaip miestelyje, apart žydų, 
taip ir aplinkėje lietuv-žemai- 
ežiai, lenkiszkai vi^iszkai ne
supranta. Pasielgdami^ tokiusupranta, 
budu parodysite svietui, jog 
rusai taip baisiai ne lenkus, 
bet lietuvius persekioja. Ant 
galo pas Jankus vargu yra 
toks stiprus tikėjimas, nės jau 
ne vieną bažnyczią rusai isz- 
plėszė ten, kur gyvena tikt len
kai (Volynijoje), vienok nie
kur nebuvo girdėti 
kraujo, viskas ant 
dūsavimų pasibaigdavo.

Isz nusidavimo • Kražiūse 
reikia mums lietuviai gerai 
pasinaudoti, nesnaiist „ypacž, 
jog tas atsitikimas taip pagar
sėjo kone visoje pasaulėje. 
Mes europiįcziai sijiverszti re- 
tėžiais negalime nė pasijudinti, 
todėl viską jums amerikiecziai 
pavedame ir turime viltį, jog 
jus viską kOpuikiausiai atlik
site, gyvendami liūsybės že
mėje. Labai daug gero but, 
jei jus padarytumėte’ didelę 
abelną lietuyiszką demonstra
ciją, protestavodąmi priesz 
brutaliszką rusų barbarybę 
(neproszalį but ir ririesz lenkų 
neteisingą savinimasi musų 
garbės, kokią užsipelnė lietu
viai priesz Svietą).

-Vitkuno Draugas.
6

aszarų ir

a

— „ Varpas“. us 
pasidaro žmogui 

(priklu) ant szir- 
atsiminus koks jis 

Jei to-

lyg ledeka 
dies, ypacz 
buvo pereitą metą, 
liaus tū keliu eis, kaip parodė 
minėtas N., tai vargu užsipel
nys nū draugijos gūdo ir 
užsitikėjimą, nės įanprotavi- 
mais ir stigavonėmis skriau
džia kone pusią szios. dienos 
inteligencijos. Nesuprantu, 
kodėl V-pas užmėtinėja kunį- 
gijai ir stygavoja, jog kunįgai 
tikt dėl politikos ęsą patrio
tais, ir priežastį tos politikos 
nurodo ant p. Szliupo, kuris 
pagal V-po nūmonę, savo be-

dievystę versti verezia kunį- 
gus but lietuviais, o kaip mat 
p. Szl. neliksę, tai ir kunįgų 

prapulsiąs. 
, nėr

patrijotizmas 
Puiki argumentaciją 
sakyti! Jeigu kunigijos pa
trijotizmas remiasi tikt ant po
litikos liglaikui, kol p. Szl. 
gyvas, tai galiu prižadėti var
pininkams vardan tps kunigi
jos, jog gali but bebaimės, ant 
visados kunįgai bus palttikū- 
janti (žinoma pagal nūmonę 
V-po), patrijotai, nės pana- 
szių Szliupui nestokoja dabar 
ir nestokūs ateitėje. Matyti 
jog V-pui labai gelia dantį, 
kad „Susivienyjimas“ po ku
nigų sparnu taip platinasi 
auga.

Kalba V-pas ap|e meilę ir 
sos lietu- 

viszkos inteligencijos ir misjy- 
ja, kad apkalbėjimais ir ne
apykanta tą vienybę pasieks, 
niekados. Ypatiszl^i nusikal
timai apraszyti laikrasztyje 
jokios naudos • neatnesz, nės ir 
nekaltus prigulinezius. tam lū- 
mui skriaudžia ir žemina. 
Pats -V-pas sav prieszingas: 
Iszžengtiniame strai 
ko, jog vieno 
užtmukia ant visų 
▼ynės varpūse įpal 
sikaltimas, sako, n įgali kenkt 
visai „ 
budu tūs sakinius viena su ki
tu negalima sutaikyti. V-pas 

“’*1 sziek tiek

tapo užverstos nū kalnų griu- 
nancziu sniegu su gyvuliais 
<r triobomis. Prie ko ketu
riolika žmogysczių galų gavo.

ką

ir

Susivienyjimą“

žemina.

psnyje ,sa- 
prasikaltimas

iszkas nu-

u Jokiu

turbut jau apžėlė 
plunksnoms, kad pr 
vesti su įpatiszkais 
mais.

prasikalti-

Jfyzulis.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Columbija, S. C., 30

Kovo. , Dėl tūlų priežasezių 
susimuszė mieszcžionys
konstabeliais. Muszoje tapo 
užmuszta du konstabeliu ir du

su

mieszczioniu.
v

Spokane, IVapb. 30 Ko- 
Gyvenanczios

Coeur Alene trys

a <r

vo. prie kalno 
szeimynos

— Peorija, III,, 30 Kovo. 
Viename maszinų name per- 
plyszo gazo rura su tokia 
smarkybe, kad vandū tikszda- 
mas į visas puses 5 žmones už- 
muszė, 12 sunkiai sužeidė ir 
keletą areziau stovinezių 
mų suardę.

na-

30— Milwaukee, JP/s., 
Kovo. Tapo apsūdytas far- 
meris W. Nunnemacher ant 
viso amžiaus į pasitaisimo na
mą. Farmeris, kaip pats prie ■ 
sūdo prisipažino, pereitą metą 
prispautas vargais ir bėdomis, 
pasiėmė savę ir savo szeimyną 
paliūsūti amžinai nū to var
gingo gyvenimo. Todėl at
sikėlęs vieną naktį užmuszė 
su kirviu savo paezią ir treja- 
tą mažų vaikų,* potam, užlipęs 
ant daržinės stogo, griuvo ant 
žemės, norėdamas užsimuszti. 
Bet nepatiko — tik smarkiai 
susižeidė.

— Milwaukee, JVis. 1 Ba
landžio. Kelios deszimtis są
narių draugystės „American 
Protective Association“ įsilau
žė varu | lenkiszką szv. Vin
cento iązkalą, kurioje tūmet 
lenkai laikė meetingą. Pra
sidėjo baisios musztynės, ku
riose vienas buvo mirtinai su
žeistas, o septyni bjauriai su
žeisti. Bet veik suaresztavojo 
didumą užpūlikų.

— Columbijoje S. C. Kia- 
liasi baisus maisztas tarp ran
do ir ukėsų.

x— Philadelphijoje buvo pa- 
szventimas katalikiszkos baž- 
nyczios, kuri kasztūja $250,- 
000. Prie paszventinima 
buvo ir Mgr. Satoli.

— Plymouth, Pa. 3 Balan
džio. Jau atrasta deszimts ne
laimingų, mainose užgriūtų.
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— Alexadrija, Ind., 1 Ba

landžio. Barberio szopoje eks- 
pliodavojo gazas. Keturi žmo 
nės tapo užmuszti ir du sužeis 
tu, o visas namas sudegė.

— Dolgeville, N. Y., 3 ko
vo. F. Kloetzer, anarchistas, 
užmuszė savo namūse paczią ir 
keturis vaikus.

Ypatinga, armija.
Amerikonas Coxey užsima 

nė sutverti ypatingą armiją, 
kurią ketina gabenti į Wa 
shingtoną. Coxey su savo ben
drais keliauja po miestus Su
vienytų Valstijų ir renka/tai p 
sakant, rekrutus į savo armiją. 
Ypacz jis szaukia prie savo 
pulko bedarbius ir badūjan- 
ežius vyrus, kuriūs, pristojus 
prie armijos, aptaiso ir dūda 
vidutinį valgį, o dagi kaip ka
da ir keletą centų. Bet nesykį 
nukenezia Coxey kareiviai szal- 
tį, o kartais ir valgio pritruks 
ta. Tankiai prisieina nabagams 
pekstiems keliauti isz miesto į 
miestą. Akvatnįkų gana daug 
randasi ir, armijos vadai giria
si, kad į 30 dienų turėsią 
400,000 vyrų, su kuriais trauk
sią į Washingtoną ir isžreik- 
szią tenai susirinkusiems Suv. 
Varlstijų perdėti n i am s savo 
abelną norą, beje, idant randas 
dūtų bedarbiems žmonėms dar 
bą, sulaikytų ant 10 metų emi
graciją ir priturėtų svetini A- 
sius nū įgyjimo Suv. Valstijo
se žemės kaipo savasties.

Gana žingeidi tolesnė tos 
armijos pasiekmė.

— Budapeszt, 30 Kovo.
Sziądien sulaukė Vengrija 

savo numirusio brangiausio 
sunaus, Liudviko Kossuth‘o, 
kiiris lūsame isztremime, Turi- 
ne^ Italijoje, kas buvo raszyta 
pereitame „Vien.“ numeryje 
pabaigė savo amžių.

Niekada Vengrija neregėjo, 
kad taip jos žmonės sąjaųstų ir 
apgailistautų ką ir taip vien- 
szirdžiai kam garbę atidūtų, 
kaip kada dabar numirus 

savo patrijotui Kossuthui. 2e- 
lavos ženklai visur iszkarstyti 
ir kaip akys gali matyti, vis
kas jūda, namai ir žmonės, ku
rių ežia tukstaneziai tukstan- 
ežių susirinko. Neva patys po- 
litikiszki vengrų prieszai, per
galėti jųjų patrijotizmu, apren
gė želava savo namus. Beveik 
ant kiekvieno į uliezią lango 
matyt buvo Kossuth o paveik
slas, puikiausiai papūsztas. 
Jau nū anksto ryto tukstaneziai 
žmonių laukė atvežant savo 
patrijoto kūno. Prie daugumo 
stacijų, pro kurias ėjo trūkis 
su Kossutko kimu, daugybė 
žmonių be kepurių ir neva 
klūpodami, laikė savo rankose 
želavos papūszimus. Kada Ii 
dėjo Kossuthą per miesto uly- 
ežias, į tautiszką muzejų, žmo
nių buvo tiek, kiek Budapeštas 
buvo nematęs. Į patį muzejų, 
kame Kossutho kūnas tapo pa
dėtas,buvo susprinkę į 150,000.

Laike lidėjimo padarė dide
lę ant minios įspaudą seni ka
reiviai visoje uniformoje, ku
rie 1848 m., po Kossuth‘o va
dovyste, kariavo už tėvynės lū
šy bę — daugumas žmonių, ne 
beužsilaikydami nū skurdumo, 
ėmė balsu verkti. Tukstan- 
ežiai žmonių isz visos Vengri
jos važiūti ir pešti plaukte 
plaukia į Budapeštą, idant ati- 
dūti garbę savo didvyriui. •

Vengrijoje visatine straiko 
Projektas pasiliko pro
jektu dėlto, kad sustraikavus 
visiems darbinįkams, negalėtų 
jie ilgai straiko iszlaikyti, nės 
pritruktų pinįgų.

— Petropilis, 18 Kovo. Sua
resztavojo 18 universiteto stu
dentų, medicinom fakulteto, 
aptartų nihilizme. Jų gyveni- 
mūse buvo darytos kratos dėl 
sujieszkojįmo jei b kokių prie- 
szingų valdžiai rasztų.

— Varszava, 39 Kovo.
Varszavos universitetas tapo 

uždarytas ant nežinia kaip ilgo 
laiko, to priežastis buvo, 

jog ’ daug studentų, valdžios 
pažvelgtų nihilizme suareszta- 
vota.

—■ Viena, 29 Kovo. Su- 
straikavo darbinįkai prie gazo, 
kuris visą miestą apszvieczia. 
Visas miestas buvo per naktę 
tamsybėje.

Straiko priežastis buvo at
statymas nū darbo vieno jųjų 
sądraugo.

— .Roma, 29 Kovo. Suva
žiavo ant kongreso isz visos 
pasaulės daktarai, skaitliuje 
7,612.

Prie atidarimo kongreso bu
vo Italijos karalius ir karalie
nė.

Jau popiežius pabaigė savo 
encykliką į lenkiszkus vy
skupus, gyvenanezius Maskoli- 
jioje, Austrijoje ir Prusūse.

Popiežius sznekėdamas į 
lenkiszkus vyskupus Maskoli- 
joje primena, kad jis direktai 
susineszė su caru, perstatyda- 
mas jam liūdną lenkų katali
kų padėjimą. Caras prižadė- 
jęs palengvyti lenkiszkos dva- 
siszkijos padėjimą. Todėl-gi 
vyskupams liepia saugotis to- 
lesniai rando neprietelystės ir 
atminti ant susitaikinimo (?) 
popiežiaus su caru.

Taip raszo sveti mtautiszki 
Jaikraszcziai. Apie lietuvius 
tame dalyke nieko negirdėti. 
Turbut sz. tėvas,popiežius, lai
ko jūs dar per vien su lenkais.

— Austrijos ir Vokietijos 
ciesoriai padėkavojo popiežiui 
už encykliką, kurią iszdavė dėl 
Maskolijos, Austrijos ir Vo
kietijos lenkų. Nežine caras ar 
dėkavos.

— Konstantinopolyje, pa
baigoje Kovo mėn., armėnų 
katalikų patrijarkas einantis 
isz bažnyczios buvo užpultas 
ant ulyczics jauno žmogaus 
ir du syk szautas isz revolve
rio. Patrijarko ant laimės 
nesužeidė. Žmogžudis ta
po suimtas ir prisipažino, kad 

jis su savo bendrais prisiekė 
nužudyti patrijarką dėlto, jog 
jis neįstengia kaip reikiant 
rėdyti armėnų bažnyczios’ir jų 
kitokių dalykų užtarti.

— Santander, (Iszpanijoje) 
80 Kovo. Nuskendęs su di
namitu garlaivis „Cabo Ma
ch i caco“, kurį praeitame mėn. 
judinant baisi nelaimė atsiti* 
ko, tapo su minomis suplėszy- 
tas ir tokiu budu paojus nū 
gyventojų miesto ’ Santander 
ant visados paszalintas. Lai
ke garlaivio draskymo, miesto 
gyventojai, .apsergėję maž 
daug savo turtus, iszlakstė isz 
miesto ant kalnų, bijodami, 
kad draskant „Cabo 
caco“, nepasidarytų 
pliozija ir neatnesztų 
didelės nalaimės. /

Machi- 
vėįAs- 
^riestui

Va., 29— Charleston, BT.
Kovo. Užsidegė naktį namas 
dziėgormeisterio Wilto, lieps
nose kurio galą gavo jo septy
ni vaikai ir tarnaitė.

— Detroite, Mieli., pabai
goje kovo, tapo suaresztavotas 
J. W. Brown, kuris tapo ap
skustas už palygamiją (daug 
patyrtę). Ir isztikro, prie iszti- 
rinėjimo pasirodė, kad jis įvai
riose valstijose vedė net 26 pa
vežtas, isz kurių daugiausiai ga
na pinįgūtas. Už ką nabagas, 
daug paeziūtas, tapo apsūdy
tas ant szeszių metų į kalini 
ant pakiltos.

ta lioMszlm iim Amsite
•

— Pittsliurghe, kaip prane- 
sza mus korespondentas, lietu- 
viszkoje bažniezioje atsiprovi- 
nėjo dievmaldystė laike szv. 
Velykų labai gražiai ir tikrai 
lietuviezkai, kas padaręs nema
žą įspūdį netik ant lietuvių, 
bet ir svetimtauezių. Buikas 
dalykas, kad musų broliai ir 
bažniezioje rupinas taip pada
ryti, kaip kad Lietuvoje.

— Prie iszkilmingumo ne
maž prisidėjo kareiviai szv.
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Jedvigos ir draugystė V. Jė
zaus szirdies, kurios pribuvo 
in corpore į bažnyczią. Tai
pogi prisidėjo prie iszkilmin- 
gumo nemažai lietuviszkas ko 
ras. Todėl Pittsburgo lietu 
Viai gražiai dėkaVoja visienls, 
kurie rūpinas kūgražiausiai 
apvaikszczioti sžvk Velykas.

— Water būrio lietuviai jau 
susilaukė dievobaimingo lietu- 
viszko kun|^o, J. Žebrį, kurio 
jau seniai reikalavo. Yra vii 
tis, jog waterburiecziai susi
tvirtinę parapijos dalykūse, 
nors ir sunkiame laike, pradės 
veik statyti bažnyczią, kuria, 
pastaczius, gales džiaugtis kaip 
ir kitų miestiį lietuviai.

— Shenandoah, Pa. kaip 
matote „Valtyje“, per Velykas, 
M. Andriukaitis gavo smertį 
nū revolverio kulkos Dr.Szliu- 
po namūse. M. Andrukaitis 

'buvo vienas isz karszcziausių 
Dr. Szlp. pasekėjų ir sądarbi- 
nįkų ant dirvos isznaikynimo 
tarp lietuvių katalikiszko ti
kėjimo, o ir visokios vilties už- 
grabinio gyvenimo, žodžiu, dar
bavos, idant padaryti isz gerų 
lietuvių katalikų dvikojai 
žvėris, už tai ir pats kaipo 
laukinis žvėris nū kulkos pa
baigė gyvenimą ir gyvuliszku 
budu tapo žemėse užraustas.

Taip tat, pabaigia musų pi- 
lozopai gyvenimą ir tokią tai 
garbę ir užmokesti turi.

— Philadelphia^ 3 Kovo.
Brangus Redaktoriau!

Meldžiu szitūs kelis žodžius 
patalpinti į „Vien.“

Szv. Antano draugystė pa
gal sutarimą visų jos sąnarių 
atliko velikinę spaviednę su- 
batoje vakare priėsz Verbas, o 
Verbų dieną per sumą ėjo visi 
prie -Komunijos labai gražiai 
savo draugystės ženklais apsi
rėdę. Ir szv. Jūzapo draugystė, 
kuri iki-sziol buvo silpna, ma
tydama tokį iszkilmingumą, 
pradėjo dabar labai drutėti, 
idant ateinantį metą taipgi ga

Vienybe
lėtų iszkilmingai pasirodyti. 
Sąnarių ta draugystė turi jau 
apie 20 ir jau greitame laike 
turės ir savo czerterį,

laikrasztis 
Russia“, Kovo mėnk 

N 8, patalpino visas rezoliu? 
cijos, padarytas ant demonstra* 
ei jas Wilkes-Barreje, 4 
ir redakcija pridėjo nū 
gana simpatiszką dėl mtĮs pa- 
aiszkinimą, todėl „Freė Rus
sia“ užsitarnauja/ kad mes ją 
szelptume jau agitacija, jau 
ją iszsiraszydami.

— Angliszkas 
,,Free

Kovo 
savęs

In Lietuvius.
Nu Valanezausko dr-ės 

Shenandoalio Pa.
25 d. Kovo, t. y. pirma die

ną Velykų Shenandoah‘o Va- 
lanczausko draugystė laikė 
įpatingą susirinkimą, ant ku
rio apsznekėti tapo nrio apsznekėti tapo nėkurie 
svarbesni dabartiniai veikalai 
lietuvystės. Užminus vienam 
isz sąnarių apie „Varpo“ (Nl) 
raszymus apie „Susivįėnyji- 
mą“, draugai perkratę tą da
lyką nutarė isztarti pApeiką 
raszėjui ano straipsnio „Var- 

o taipogi ir Redakcijai 
už pritarimą anam 
Draugystė apgailis-

pe“, 
„Varpo“ 
rasztui.
tauja, jog tokias tendencijisz- 
kus ir melagingus rasztu$ pra
dėjo talpįti lietuviszki jnteliy 
gentai „Varpei, 
riai iszreiszkė savo did 
maudą, ypacz už tąjį bepifotisz- 
ką (ar vaikiai 
raszėjo tvirtini 
vienyjimo“ są

Visi sąna- 
ap-

Žką) „Varpo“ 
imą, jog „Susi- 
lariai darbūjasi 

ant lietuvystės dirvos isz bai
mės p. Szliupo. „Pats, ma
tyti, sziaudinh yra lietuvys, 
jog tokias pažv^algas turi apie 
savo brolių idėjas“ davėsi gir? 
dėtis balsai.

Potam tapo 
straipsnys is 
kraszczių apU tai, kaip pasi
elgė lenkiszki Krokavo^ po
nai, iszvydę bulgariszkame 
laikrasztyje

, jog ,» 
i ai darbū

perskaitytas 
lenkiszkų lai-

„Svaboda“
Voskos nū Tilžės paaisįkini- 
mą, jog Kražieęzia; taį neyra

* <* I

lenkai ir, jog jų pralieti krau
jo lenkai negali naudoti sa- 

> vo vardo pagarsinimui.
tymas, to straipsnio ir apszne- 
kėjimai jo užėmė dikt<j>ką va
landą, nekurto kalbėtojai 
smarkiai užpuldinėjo ant po- 
niszkos lenkų politikos, kurie 
nū pat pasirodymo pirmo tė- 

’ vyniszko mų^ laikraszczio 
bAudros“, nesirūpino tikrai 
pažinti musų reikalus ir pra
kilniausiems musų darbams 
ant lietuvystės dirvos davė 
tik pasitycziojįmo, ir iszdergi- 
mo vardus ir neretai nesigė
dijo pagaliau^ denunčijavoti 
maskoliams lietuvius patrio
tus, kaip tai darė „KrAj“ pe- 
tropiliszkis. Kaip gi mums 
galima mislyti apie bendravi
mą su lenkais, kada jieį tik re
tai kada ir tai retas kuris tik 
žodžiais pripažindavo mus už 
„brolius“, „rodakus“, pasiel
gimu savo parodė kiekvie
name beveik atsitikime, jog 
njus laikyti nori vien tik už 
savo bernus, paklusnus ver
gus! Mums negalvoję dabar 
augsztoje politika: mes rū
pinamės apie savo vidurinį 
susidrutinimą, susipratimą ir 
susižinojimą. Musų jpamatas 
demokratija, mes — darbo 
žmonės, nesykį tapome stipres
nių nuskriausti mes patys ir 
musi| boeziai, taigi ir dau- 
giaus turime supratimo apie 
teisybę ir skriaudą, o darbū- 
damies: isz vien su tefaingiau-. . . . . i °siais .gaivalais žmonijos tiki
mės, daugiaus naudos ateitėje, 
nei ką atnesztų mums sądara 
su ponais lenkais, ką vien tik 
apie savę ' mislyti papratę, ir 
savo keterą kelia, kitų padė
jimo ir vargų nenorėdami pa? 
žinti, nei kitiems padūti pa
gelbės ranką“.... Po tų sznektų 
sutarta tapo padaryti ir ap- 
garsįti musų laikr^szcziūse 
sziūs nutarimus: Mės neisz- 
manome kodėl musų laikrasz
czių redaktoriai nesirūpina 
mums suteikti kūplacziausias 
žinias, nors apie tai, kas sviete 
darosi dasilytintią mųsų taut^

Skai

aszczlo

ir pra-

apie anų Krokavos ponų isz- 
dergimą dažinojome mes tik 
netyczia isz lenkiszkų lai- 
kraszczių. 2) Gerai apsvars
tę p. Voskos rasztą į laikrasztj 
„Svobodą“ ir lenkų užpuldi
nėjimus ant jo, už tai mes nuta- 
rieme isztarti savo pritarimą p. 
Voskai ir raginame j|, kad ne
apsileistų ir toliaus drąsiai isz- 
tartų tiesos žodį. Bulgarian- 
kai „Svobodai“ dėkavojame 
už patalpinimą p. Voskdš 
raszto; lenkams-gi, kurie taip 
neszvariai ir su tokiais pra
vardžiavimais užpūlė netik ant 
p. Voskos, bet ir visų lietuvių 
tėvynainių, vadindami jų pa- 
trijotizmą „iszkeptu’ neseniai 
ant maskoliszkų mielių“, mes 
primename, kad neauszįtų do
vanai koserės, apsimilytų, ką 
szneka ir svieto dovanai nearzį- 
tų. Tie ponai sako, jog ne- 
kuriė ir lietuviai su jais isz- 
vien eina ir iszvien su dumb
lais maiszo lietuvius, savo bro
lius, taigi mes užklausiame tų 
ponų lietuvių (L. Corvin‘o, 
M. Woronawicz‘o ir t. t.) ar 
tai iszpūla brolius savo par
davinėti ir plėszti jų garbę: 
Meą „prasti mužikai“, kaip 
mus, vadinate, primename 
jums, kad būtumėte manda
gesniais ir teisingesniais. Ne
sz van k u yra vieną žmogystą 
pravardžiūti, bet da labjaus 
szlykszįu iszrodo, kad girdi 
szmiaižiant ant visos draugi
jos. Jus tycziojatės isz mus 
laikraszczių, jog jie yra „už
draustu tavom“, jums nežino
mi, bet žinokite poneliai, jog 
tą „uždraustą tavorą“ brangi
na tukstancziai musų prakil
niausių tautieczių; mums gar
bė, jog tasis musų brangiau
sias iždas yra persekiojamas 
ir draudžiamas cariszkosios 
despotybės.... Isztikro rei
kia lenkiszkos smegeninės, 
idant matyti paojų nūamži- 
niams lenkų irlietUvių prie
tikiams tame, jog mes norime, 
kad svietas žinotų, jog Kra- 
žiecziai buvo lietuviais. Maž 

o \

kapeszite Tamstos, sav tik pa-

...
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nieką nū mus visi užsipelnysi
te ir tapsite mums už patį vo
kietuką piktesniais, jeigu ne
siliausite reikavę apie mus 
tautos brolystę ir bendrystė su 
jusiszke, besistengdami tū tar
pu pasisavįti, ką brangiausio 
mes turime, beje musų iszkę- 
Btus vargus, kanczias ir musų 
nuveiktus darbus. Atsimį 
kite ponai, jog tik teisybė, 
tikra, gryna teisybė gali būti 
tvirtu pamatu sziokios ar to
kios sądaros ir jog skriauda 
gimdo atkerszyjimą. Jeigu 
jums lietuvystė taip yra neap- 
kęncziama, kad ant jos nei žiū
rite arba apie ją girdėti ne
galite be dantų griežimo, tai 
dėl labo savo ainių tylėkite, 
dantis sukandę savo piktumą 
slėpkite. Mes savo namus ap 
siliūbę, susitaisę savo plyszius, 
iszlyginę dūbes ir kupstus ant 
savo kiemo, rasi ir padūsime 
jum ranką, su jūsų protinges
niais vaikais susijungsime 
priesz ąbelną prieszą, bet tik 
kaipo- lygus su lygiais. Sa
kote, jog mus 4 milijonai ma
žai ką giliūja priesz 15 mili
jonų jūsų! bet pažiūrėkite į 
savo istoriją ir apmislykite, 
ką gero įveikė padaryti jums 
musų tėvai, kokia galybė gy- 
vūją musų tautoje. Patys 
pripažįstate musų galingumą, 
kada rodos dangų ir žemę no
rėtumėte pajudįti,. idant tik 
mus patraukti prie savęs....
3) Nutariame ant galo atsi- 
szaukti į visus Amerikos lie
tuvius, kad paremtų Valau- 
czausko draugystės szį protes
tą priesz anūs Krokavos len
kus ir jiems panaszius, o ypacz 
musų „Susivienyjimo“ atydą 
ragįdami, idant kūveikiausiai 
jo vyriausybė susižinojusi su 
visomis kūpomis iszsiųsti į 
laikrasztį „Svoboda“ rasztą, 
kuriūmi patvirtįtų p. Voskos 
apszaukimą ir protestavotų 
priesz anų ponų neteisingus 
iszvadžiojimus. „Susivieny- 
jimo“ tasis protestas turi būti 
geraii sustatytas ir be asabisz- 
kų lenlivį užgavimų.

fiomiteta*.

XIX Amžiaus persekiojimas

— stroszniause*

Isz Kražių (Žemaitijos), A. Kibir,,.
VII.

STEBUKLAS.
Ciesoriau galingas, tėve gudų brangus! 
Regim, tiki tvirtai, jogei yra dangus 
Ir tam vieszpatauja Dievas visagalis, 
Kuriam adūd garbę svieto visos szalys, 
Iszvydęs, jog Dievo ranka yr galinga, 
Jog likai iszgelbėt‘s per Jo stebuklingą, 
Apveizdą nū myrio tūmetu baisiause, 
Gel‘žtrukys, kuriame, keliava
Į szmotus trasžkėdam4s, nelaimė sutiko 
Kiek tenai žmogysczių užinuszta paliko, 
O jūsų szviesybės, kiek tik tenai buvot, 
Taip didžioj4 nelaimėj4 neviena nepražuvot.... 
Iszvydęs stebuklą — Dievui dėkavojai. . . . 
Dėl atminties stebuklo iszbudavojai 
Cerkvę, o dėl kurios musų paežių žmonės 
Skatikais sudėjo... isz didžios malonės: 
Kad Diev‘sjūs isztraukė isz nelaimės baisios, 
Tykodami gauti jus užtarties teisios ..
O kur sziąd4 teisybė?. . Kaip czionai durnoji?! 
Už didį stebuklą cerkves budavoji... .
O griauni Bažnyczią, kuri pastatyta 
Per Kristusą patį. .. . Kaip yr paraszyta 
Raszte, kurį skaitai. Ar gi nesupranti? 
Ar suprast nenori, kad tiesos nerandi?....

, esi Ūla kieta,H
,,Statysiu Bažnyczią asz ant tos dėl svieto, 
„O prapulties vartai nestengs suardyti,2) 
Aklas, kas tą tiesą negal pamatyti....
„Ir dūšių tav raktus dangaus karalystės 
„Ką czionai suriszi, už kalczias žmogystės,

’ „Tas paliks ant amžių surisztas dangus e, 
„Ką czionai iszriszi, bus iszriszti dangūse3) 

Regim, jogei Petrą Kristusas padėjo 
Galva tos Bažnyczios, kurią Jis uždėjo 
Ir kurs tos B ainy ežios neklauso: tai lieka 
Atmestu, iszkeiktu, lyg p ag ons palieka A) 
Tas rodo, jog gudai, nors tarės, krikszczionys, 
O kaip kreivatikiai, todėl yr pagonys 
Dar amžių pirmųjų. Katalikus naikia 
Kraugeriszku budu, bet nejaucz, kad taikin 
Ranka teisi Dievo stebuklais visokiais.
Gelbėdami ir bausdams prispaudimais tokiais: 
Leido didžius badus, kur javai derėjo, 
Kiek, svieto ta ryksztė isznaikint turėjo....
Szit4 metas tretysis, kaip maras užstojoo) 
Baisiausia: žudyti žmonių nenustojo. ... 
Vis tai Dievo ranka dūd žmogui suprasti, 
Jog tik pas Jį vieną gal pagelbą rasti.... 
Titk su teisia szirdžia, ne savo didumu, 
Ne savo iszminczia,dr-gi galingumu.
Dievs vienoj4 valandoj1 gal vis padaryti 
Žustanczius iszkelti, prieszus paskandyti.

>

*) Spalių 16, dienoje 1888 m. :
2] Evangelijoje Mat. 16—18. 3) Mat. 16—19. 4] Mąt. 17—18.
5] Cholera inaraį, ;

Isz Visur.
— Ant pavasario cholera vėl 

pas mus savo ragus parodė. 
Iszsiplatino kūlabiausiai po Že- 
maiezius. Kurszenūse (Szaulių 
pavietoje) mirė jau 12 žmogisz- 
ežių. — Apie Reseinius po 
kaimus toliaus platinasi • 
Vilkijos ir Vęliūnos parapijo
se, Panemuniais, Kauno pa
viete isz choleros ir kitų ligų 
taip pradėjo mirti, kad kunį- 
gai nesuspėja pas ligonius va- 
žiūti ir anūs kavoti. Vėliūnos 
parapijoje po kaimus taip bai
si cholera,kad reikėjo isz Eirio- 
galos siųsti ten daktarą ir fel- 
czerių. Jau bus trys nedėlios 
kaip jie ten dirba. Daktaras 
Sapožnikovas pats susirgo ir 
turėjo jį vežti namon dėl pasi- 
gydymo.

Vilkijos, Czekiszkės parapi- 
joje, Kauno pav., vieszpatauja 
rauplės, nežiūrint ant to, kad 
ežia yra būdas cziepyjimo. Bai
siai jos pasiplatino, daug žmo
nių iszmirė. Daugumas jaunų 
mergaiezių ir jaunikaiezių 
bjauriai rauplėtus paliko.

— Czekiszkėje, Kauno pa
viete, p. Lukasziaviczius buvo . 
aptieką uždėjęs, bet isz stokos 
pirkikų, užsiturėti nebegalėjo 
ir uždengė. Mat musų žmonės 
nors baisiai serga, į daktarus ir 
aptekąs ne labai įtiki, savo vi
sokias žoleles turėdami*

— Po Naujų metų, žiemą 
be sniego turėjome. Kartais 
szalo, kartais lyjo, bet sniego . 
mažai buvo. Musų kraszte 
žmonėm žiemoje daugiaus laiko 
ir geresnį kelią turėdami, pri
pratę yra malkų isz miszko pri- 
sivežti. Szįmet vienok nors 
laiko turėjo, bet kelias taip 
prastas buvo, kad turėjo ratais 
vežti. Per tat ir ratus daugu
mas sulaužė ir arklius primų- 
szė taip baisiai, kad stipti tu
rėjo.

Po žemesnias vietas vandū 
rugius iszgulėjo, per tat žmo
nės bijosi, kad bėdos neužeitų.
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai. 

FABASZTTA 8IIAN0 DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVEBSITBTO PHIL080PHIJ08 MAGI8TH0.

(Tąsa).

Kas apraszys tą rustą dieną? Kėlėsi ta liga Kynūse ir tenai 
13 milijonų svieto pakrėtė, nū kur, atėjusi į pajūrius viduri
nės juros, iszsiplėtė Vyrijoje ir Egipte, Geiiuezų laiva parga
beno ją Į Italiją, kuri ne vien paczią Italiją, bet ir Pranciją, 
Teutoniją ir Angliją nusžeimyniilo. PaCžiame Londone 50,- 
000 svieto palaidojo, Karaliaucziuje, Danske. Isz Teutonijos 
toeldžipnyar atgabeno į Lietuvą ir Žįemaiczius, kuri taip baisiai 
jorėjo, jog treczioja dalis svieto beliko. Ligą apsireiszkė 
ungszcziojimais žarnose, už vis plonymūse; užkriestiejie krau
ju viemė, o antrą ar treczią dieną pajodavę nustipo, nū ko 
vadina, kaip sakiau, jūdūja giltine. Nūgūstu yra, sako to 
laiko raszytojai; paminėti tą baisį pavizį: seni ir jauni, tėvai 
ir vaikai gulėjo viens pas kitą nelaidoti vieną dieną nustipę, 
tūlos giminės būtinai iszmirė, Zalvienūse kapūse nebibuvo 
vietos, daran laidojo lavonus laukūse ir girėse. Pradžioje gob- 
szna buvo laidotojams ir laukė turtingųjų mirsztant, vilda
mies jų turtus paveldysią; bet pamatę,^ jog pats prisikiszimas 
yra smerties licziu, vieni nebenorėjo belaidoti, kiti patys isz
mirė. Veltū turtingiejie ir gentys lugojo nū kitų pagelbos, 
sūnūs vengė' tėvo, brolis seserės, duktė savo motinos, trumpai 
sakant, visi tarė, visą svietą iszmirsint. Įvairios žvaigždės 
pasirodžiusios tū paežiu laiku dar didesniai svietą gandino./

Tas maras, regis, buvo licziu, jog Vilniuje rados ermi- 
deris: kaipogi ukėsai tame rupesne tardamis, jog jų dievai 
koroja jūs už tai, kad kriksczionis taupina savo kraszte, da
ran patrakę užmuszė gudų kunįgus, tarp kurių garbingą 
ir mokytą vyrą, vadinamą Kruglec, regės paties Olgerdo se
kretorių ir jo žmonos, Julijonės, kapilioną, kurių kūnai szią- 
dien dar tebėra Vilniuje, gudų bažnyczios rusiūse laikomi. 
Kaip ta sedicija tenai nusibaigė nėra žinoma.

Vienok ir taip rustą dieną Lietuviai ir Žemaicziai, s ant 
pelenų numusavo kiutodami, norėjo dar liūsais kuturti, ar 
mirti; vienok vieni patys visų neprietelių nuraminti tarėsi 
nestengsią. Prieteliaus niekame negalėjo arti gauti: kaipogi 
visi krikszczionys ir vergai viens kito, Lietuvoje vieni pago
nys ir/liūsi, bet nū visų krikszczionių neapveizomi ir vergo- 
mi. Daran d. Lietuvos kuningaikszcziui pasiteiravusiam sii 
teunais iszlėido Karjotį, gavo brolį, pas Czenibeką, Tautorių 
Kaną arba vieszpatį, į Krimą su jūrai bicziulautis ir į karę jį 
telkti, kursai, žmoniszkai priėmęs Lietuvių siuntinius, pasi
ėmė jiems taikinėti.

Gavę Lietuviai pagalbą nū Tautorių sukėlė visą save, 
kariauną ir netrėnfė pirmu Lenkų isz Valinijos, bet staeziai 
traukė į jų krasztą. Visu pirmu, įpūlę į Sandamiriaus srytį, 
Lenkus, norenezius gintis, iszblaszkė; vis ką vien sutiko — 
kardu ir ugnia gaiszino, apvertę visą krasztą į peleną blosz- 
kėsi į Rausvūsius Gudus ir, tū paežiu įnirtimu, piles ir vietų- 
ves, neseniai jau iszplėsztas, apent jau varu, jau genijų įgavo. 
Vienas pats Lvovas (Lemberg) beliko Lenkų rankoje, kurį 
buvo naujais mūrais aprietą bei stiprią įgulę įdėję, jo papi-

liūs vienok į rustą tirą apvertė. Ir ykanden isz tų paežių pi
lių, kurias buvo lietuviai atėmę, pradėjo sarioti užpuldami 
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Lenkų krasztus.

Taip graudinant toje pusėje Lenkus, antroje pusėje Olger- 
das, susinėręs su Tau toriais, isztrėmė jūs isz Padaliju, trakū- 
janezius Valakus sudraudė ir jiems urėdu arba gaspadoriu 
sūnų Lubartą perdėjo; ant galo nusiaubė visą krasztą tarp 
Dunajaus ir Dniestro.

Kazimieras, užėmęs Rausvūsius Gudus, slūgsojo lapu- 
mŪse ir goslyboje lyg szio laikoj bet, prabudintas tomis savo 
ūkės nelaimėmis, kė ėsi. Vienok, regėdamas vienas nesteng- 
sĮs Lietuvių nuramdinti, priteikė Liudviką, Vengrų karalių, 

į savo karszinczių, su kuridmi susinėręs traukė | Voliniją ir te- 
Tūm tarpu Keistutis, norėdamas stiprinti 

ėdė tenai vieną Lietuvių pulką, bet netb 
ežiomis sutikęs Lenkų abažą turėjo grumtis; bet, neturėdamas 
ne deszimtosės dalies savo kareivių, suguro ir pats kliuvo 
Lenkams į nagą, kui'ie su jūrai, nors kaipo su kaliniu, vienok 
žmoniszkai elgės. NėSj jog Keistutis ketino krikštytis, daran 
kas kartą lengviau buvo saugojamas, kursai, ilgainįu gavęs 
pragumą, paspruko. Lubartas, taippat kamendotas, Vladi
miero, apgultas ir spaudžiamas nū visų pusių nū Lenkų, vos 
beiszspruko su pagėlba Ivano, kareivio, kursai jį slaptu isz- 
vedė per Lenkų abazą naktį pagal.

Keistutis lyg name, lyg ir rimtų, Žemaiczių prysza- 
ilęs į Rausvūsius Gudus, po Len- 
baisesniai nuteriojo; užėmęs pas-

riojo bei degino. 
Vladimiero pilę,

Keistutis lyg name 
kyje, su kuriais tūjau vėl 
kų valdžia esanezius, bais 
kui Vladimero pilę, nusiaubė ne vien Lenkų krasztus, bet 
dar paežių Vengrų jparubežius. Nū tenai vėl atsiblaszkęs į 
Lenkiis apent nuteriojo bandomiro srytį ir visą Zavikostą į 
peleną apvertė. Ešant jau szipus Išloš visam Lenkų krasztui 
rustu tiru, ketėjo į antrapus Išloš keltis ir lygiadaliaantrą pu
sią Lenkų vieszpatystės nuterioti, bet sugaiszęs nebepaspėjo, 
už vis, jog kiti neprieteliai skelbėsi.

Krikszczionys, kaip sakiau, nugandinti marais, tardami 
Dievo ryksztę perleistą ant savęs už savo 41 ū d ėmės tvino nū 
visų pusių į Parueftį maldyti jį, kariaudami ir vergdami neti
kėlius Lietuvius ir ^eilnaiczius. . To dėjus, sziūmi sykiu at
keliavo Teutonų Jpmylistos, Nirinbergas ir Ollingen, « su sti
priomis gaujomis, geisdami su minavotais netikėliais grumtis 
ir nūdėmių atleidimo sav pelnyti. Kryžeivių mistras, re
gėdamas Lietuvius ir Žemaiczius isz peczio kariaujant su 
Lenkais, traukė su meldžionimis į Žemaiczius, kurių pavietes 
Gesavo, Eirogalos ir Raseinių iki Viduklės baisiai baisesniai 
nuteriojo drevėdami ir plėszdarai, ko neveikė ka^’du, tai ugia 
gaiszino; kūdikius ir motriszkasias vienus kirto laukan, kitus 
vergė, vienok ilgairiiu taip belėbaudami mažne visi patys sav 
galą gavo. Kaipogi radosi staigus adrėkis ir smarkus lytus 
— kelią paleido, upės patvino — isz upelių upės, isz upių 
ažerai radosi; ežia dar tūįtimpinis nūgąstis krupaudino, idant 
neantpultų baisus njeprieteliai isz girių ir’skubino meldžionys 
atkaliai kumszti pej* Pastovius Raginion, bet kelyje nebgalė
jo niekame nei mitalo, 
svietas vienas iszkirstas 
prietelių lukodamafį, sil 
szlapdrabomis gru 
bepaeiti; ant galo, norėdami bent patys savę gelbėti, palikę 
visą grobį ir kalinius kumpo: žirgai iszdvėsė be paszaro, kiti

nei paszaro gauti: kaimai nudeginti, 
kitsai girioje užsiklėstęs lindojo ne* 

pni kareiviai turėjo dar su lytumi ir 
t žirgai nualkę, pakruszę, nebgalėjo
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Užlūžo upėse per sutižusius ledus eidami, kareiviai vieni nū 
bado iszstipo, kiti iszskendo per patvinusias upes keldami 
ir taip retas kurs beparkumpo su apmaudingu mistru nū tų 
nelaimių į Parusnį.

Taip belėbaujant kryžeiviams Žemaicziūse, Lietuviai ir 
Žemaicziai iszsiręžę grūmėsi kalne su Lenkais: kaipogi Lu- 
bartas Padaliju urėdas, į Alicziaus pilę varu įsilaužęs, daugybę 
praszalieczių, tenai į mugę suėjusių, nugalavo, triobėsius nu
degino ir visą krasztą nuteriojo. Szitą mėnesį, vėl isztraukęs 
su tais paežiais pulkais į Lenkus, nuteriojo apent Zavikasto 
srytį ir didžius turtus su daugybe imtinių tenai sugriejęs na
mon parvarė. Ant galo, Kazimėras, Lenkų karalius, regėda
mas Lietuvių nebnuveiksiąs ir iszgirdęs kryžeivių žygį Žemai- 
cziūse nevikusį, iszsižadėjo visų užimtųjų krasztų Lietuviams 
ir sandarą su jais padarė. Keistutis ir Olgerdas, d. Lietuvos 
kuningaikszcziu, negalėjo ankstytis nū sandaro, dėlto vien, 
jog kryžeiviai mojavo jau su visa gale į Žemaiczius gulti.

Lietuviai ir Žemaicziai, nusikratę nū Lenkų kare, nelau
kė kryžeivių įpūlant į savo krasztą, nės Olgerdas ir Keistutis, 
sutraukusiu stiprią kariauną, gulė į Sami ją it tarsi vario 
srauja, kuri pagrobusi vis bogina su savimi, taip ir Lietuvos 
pulkai su tokia smarkybe ir narsybe siaubė, jog pirmose Sau
sio dienose staigu pasirodė Kuresarų atsiautoje, kurios gyven
tojai nieko nebsuskubėjo nū jų beužslėpti. Anapus Lobga- 
vos, Ridiger, kryžeivių kamendotas, su stipria kariauna norė
jo Lietuviams kelią užstotį, bet apskleistas nū Lietuvių iszgu- 
ro lyg paskūjo, patį kamendotą gyvą sugautą, sako, buk Ol
gerdas liepęs arkliais sutąsyti. Paskui Lietuviai ir Žemai 
ežiai pesiskiedė į 4 žaras: viena metėsi paatsiaueziu į Szakių 
apygardas, antra grudėsi į Pavandenių pavietą, treczioji į 
Kaimius, ketvirtoji ant galo taukė pa-Deimiu. Sziurpulis 
apninka minavojant kaip tenai Lietuviai ir Žemaicziai drevė- 
jo ir degino, galavo ir žudė gieždami ant kryžeivių apmaudą. 
Visi vyriszkiejie, pakėlą ginklą jei nepaskubėjo bepasprukti 
— sukniusto nū kardo, įbingę Lietuviai ir Žemaicziai mo- 
triszkosias ir vaikus, suraisziotus, rogėse įguldytus, virdino 
namon su daugybe bandų, kurias tenai buvo sugrieję. Bet 
ketvirtoji žara, kurią urėdas Smolensko Patirkis arba Patri- 
kis, Keistuczio sūnus, rikavo, jau su 400 imtinių traukanezia 
pa Deimiu Lobgavon; komendotas Szindekop nutykojęs ant- 
pūlė pasalu h>atėmė jį su didžia žala; Patirkis po to nūkri- 
ežio buvo pasibloszkęs antru keliu, atsiauton Kuresarų, per 
kurią eidamas plonu ledu įlūžo ir tenai daug žirgų ir kareivių 
nuskendo. Kad tū tarpu kamendotas Szindekop vijosi 
ykanden ir tenai antpūlęs jį nū užpakalio pamuszė. Paskui 
Patirkis norėjo su likusiąją kariauna Deimę prigauti, bet le

ndąs ant upių pasitiko taip minksztAs, jog munkantiems Lie- 
viams vėl įlūžo, kurių 1500 Deimės verpetas praryju ir į mi- 
navotą atsiautą iszdumė. Pats karvedis, kung. Patirkis buvo 
į upę įkritęs, bet kamendotas Szindekop isztraukęs jį, paėmė. 
Likusiejie Lietuyiai ir Žemaicziai, nenorėdami dar pasidūti į 
minavotą atsiautą buvo pasibloszkę, bet kryžeiviai panokę 
jūs iszmuszė ir 45 dar gyvus sugavę į vergus parvedė. Taip 
nėvieno nebliko isz tos virtynės, kurs butų tą rustą žinią be- 
parneszęs, kurią paskui pats Patirkis paleistas nū Szindekop

deginti pagal jo tautos dabą. Tū tarpu kitos trys žaros 
apent laimingai susinėrusios su neapsakomu grobiu ir dau
gybe imtinių pagrįžo namon leliodami. Szindekop, kaipo 
pergalėtojas, varpams gaudant ir svietui sveikinant įėjo į Ma
rienburgą su iszkilme, kurį d. mistras dszėjęs su zokono vy
riausybe priesz ir pamylavęs jį taippat pasveikino.

1353. Ateinantį metą, lygia dalia Olgerdas ir Keistutis 
Sausio mėnesio pradžioje gulė vėl su stipria kariauna į Parusnį, 
įpūlusiu staigu į srytį Ressel degino, galavo ir teriojo baisiai 
baisesniai — paežių imtinių buvo jau paėmusiu 1500. Tū- 
tarpu urėdas Varmijos arba Ermijos, Obart, ir kamendotas, 
Kranichfeld, susinėrusiu ėmė vyti Lietuvius, kuriūs panoku
siu taip narsiai antpūlė, jog Lietuviai nū karvietės pasitrau
kė, tarėsi jau vokietį pergalėsią, bet akies moja Lietuviai pri
gavę pabudo, vieta atsibloszkė ant kryžeivių ir kibo isz nau
jo grumtis, kuriūs apsiautę mažne visus karvietėje paklojo 
ir likusiūsius gyvus sugavo, tarp kurių pats urėdas Obart ir 
Kranichfeld pasiliko, retas kursai beiszprudo. * Lietuviai pa- 
grieję nepasiekiamą grobį su dide daugybė imtinių grįžo jau 
ant namų: nės tūjau d. kuningaikszcziu Lietuvos, ar isz ap- 
maudos, jog daug kareivių buvo nustekinę praėjusioje muszo- 
je, ar krupaudamu, idant vyjanti kariauna kryžeivių neant- 
pultų judoms, liepė visus kalinius, negalinezius veikiai ke
liauti, kirsti laukan; ir taip didę daugybę imtinių be szirdgė
los nugalavo. But rasi norėjęs d. mistras atmonyti tas nelai
mes Lietuviams, bet nepatogi kovon vasara ir szlaps rudū; 
lygia dalia.ateinanezią žiemą* kuriais įpūlę Lietuviai vėl nute
riojo srytį Vartenburg, dar nepatogesne rodėsi karės žygiui; 
dar neankstinos jis ir savo kariauna laikė geresAiam laikui.

Tarp kitų minavonių raszo, >pg tą patį metą buvęs didei 
ankstybas pavasaris, jog Saiijdo mėnesyje žolės žydėjusios ir 
javai buvę sėjami, bet ant Sekminių, tokie užėję ne tai szal- 
ežiai, bet speigai, sniego paties dar per dvi kurpi buvę ant- 
snigę, kursai visą nedėlę gulėjęs. ' Jau rūpinosi svietas, jog 
be dūnos peliks ir bado sulauks, bet nuėjus sniegui, tokie ja
vai paugę ir toki branda buvusi, kokios niekšai neminėjęs ir 
tų javai teprapūlę, kurie nū jų sniegus kratę ir virvėmis 
smaukę.

Tos karės, kaip sakiau, su kryžeiviais jū ilgyn tęsėsė, jū 
smarkesnėmis darėsi. Noris nū įsikūrimo kryžeivių ir kitų 
Vokieczių Parusnyje tūįtimpinėse karėse^ su Lietuviais 
ir Žemaicziais daugiaus ne 2000 paežių brostvių*jį00,000 mel- 
džionių ir kitų szaldrų krikszczionių buvo galą gavę; vienok 
lobis,.,apmaudas, viltis grobio,« aitia atvertimo ir nūpelnas at
leidimo nūdėmių vis dar masino svietą į Lietuvius ir Žemai
czius kraujo goszti. Noris zokonams pats kryžeivių jau re
gimai kito nieko negeidė tomis kruvinomis karėmis pasiekti, 
bet turėjo taigotis, pagal noties ir gadynės. Visūmėt abi pu
si lygia aitra viena antrai pragarą tiekė, o terionė buvo abiejų 
visudidžiausiu įrankiu.

(Toliau bus).

(

savo tėvui pargabeno; grįždamas jis dar per Velioną — pa
matęs tenai kilties vyrą, lietuvį, užmusztą nepadoriai be- 
klaksantį, lugojo kryžeivių, idant leistų jam ant malkų jį su-

i 
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172 Vienybe
— Ilonoje. Kovo m. pa

baigoje, atstatytas isz pinį- 
gų dirbtuvės ofiso tūlas urė- 
dinįkelis dėl tinginystės, ėmė 
plūsti ofiso perdėti n į ir jo se 
kretorių. Kada-perdetinis no
rėjo paszaukti policijų, atsta
tytas nd tarnystos uredinįkėlis, 
szoko su peiliu ant perdė- 
tinio 'ir ėmė jį badyti, įbėgo 
sekretorius ir tam movė į szo- 
na su peiliu. Prasidėjo asztri 
kova. Perdetinis su sekreto
rių apturėję daug žaisdų, pri- 
spirė uszpdlikų prie durių ir 
buvo jį bėiszvarų, bet szis isz- 
sitraukęs revolverį, įvaro sav 
kulkų į kaktų ir sukniužta po 
urednįkų l^ojų.

— Iszpanijoje. Codec 27 
Kovo. Susirinko daugiau kaip 
2,000 bedarbių žmonių ir trau
kė per miesto ulyczias, plėsz- 
dami krautuves ir vis, kas 
jiems pasitiko. Policija negalė
jo nutildyti maiszto, todėl pa
reikalauta buvo kariumenė, 
kuri be kraujo praliejimo isz 
skyrstė susirinkusias žmonių 
minias.

reiviais trys deszimtys krito ir 
penkios deszimtys tapo sužeis
tais.

Pirmą „Valties“ numerį iszsiun- 
cziame visiems ,, 
jams ant parodos, tadgi, kuriems pa
tiks tas naujas laiszkelis ir norės jį 
toliau skaityti, praszome atsiszaukti, 
prisiųsdami už jį prenumeratą bei 
prižadėdami jų paskiau prisiųsti. 
Jeigu „Vai.“ atras pas tautieczius 
malonų priėmimą, veik galės pasito
bulinai įtalpoje ir tokiu budu užga
nėdinti savo skaitytojus. R.

bu 2.00 iki 3 00.
Garbe Diewuj ant auksztybės ,, 
Balsas Balandėlės 1.25c.,
Knlnga giesmių arba Kantlczkos 
150 Psalmu Dowldo karaliaus ant

paveikslo kantlczkų 75c.

istoriszkos doasiszkos įtalpos knįyos 
75C. 
15c. 
25C. 
20c. 
30c. 
20c. 

1.00c.

„ „ $1.50.
1.50c. Ir 2.00c.

„ 75c,

Raktas | dangų „ 
Didžioji nedėlia „
Kaip Sumeniją nuspakaj|ti 
Vadovas j dangų „
Prislgatavojimas ant smerczlo 
Draugija dėl duszlų „ 
Lletuvlszkos miszlos ,,

Visokį Abrozėliai su maldelėmis po 5centus.

H

99

99

99

15c.
5c. 

15c. 
40c. 
40c.
5c. 

10c.

• Gyvenimas Vleszpatles Jėzaus Kristaus,
Vienybės“ skaityto- I Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl. 
i. Udm. k.iriAina na. IgtorUa seno Įstatymo „ į„ „

Paj ieszkoj imai.
Asz Maika Butelis pajieszkau sa

vo Jfizo Navadaucko. Jau dubinė
tu, kaip asz apie jį nieko negirdžiu. 
Todėlgi kas apie jį dasižinos arba 
pats norės atsiliepti, tegul atsiszau- 
kia ant szio adreso: į

Peter Welsh Box 52
Forest City, Pa. i; [15]

Gyvenimas Marijos ,, 
Menuo Szwencziausios Marijos 
Sopulej Motynos Dlewo ,', 
Evangelijos sųpuikeis apdarai^ 
Gywenlmaj Szwentuju, ant vlsq metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczla ir ketvirta 
dalis už kožną dal| po „ ,, ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro „ 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente

Istoriszkos knįyos svietiszkos įtalpos
Istorija Lietuvos „ ,, ,,
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 
Apllnkrasztls kun. Petravyczląus | Vilniaus 

džiakanystės kunlngus 1870 
Už ką mes lenkams turime būti

nedėkingi, graži knfgutė ku rloje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenk

Panos 
99

65c.
10c.
40c.

30c.
10c.

m. „ 5c.
dėkingi arba

[its nA pat 
krlkszto Lietuvos

tt 

99

Žiponas bei žlponė 
Žirgas Ir valkas 
Vytautas didis Lietuvos kunįgaiksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis „ 

„Auszra" keturių metų pulklAse apdarAse 
po $1.25 knlnga, visas perkant

Knįyos poetiszkos.
Senkaus Jurgis ,, į „
Vltoliorauda, puikus poematas isz ' 

senovės lietuvių gyvenimai, 2 l<n(g< 
DAnelatczio pavasario linksmybės

tt

tt

:os

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

4.00c.

15C.

— Pereitų nedėlių atrado 
Berlyne raudonų vėliavų, pa
kabintų ant telegramų dratų, 
su paraszu: „Lai gyvūja anar
chija! Lai gy v Aja revoliucija“!

Tai tarp vokieczių padarė 
nemažų sukrutėjimų.

/— Cettenije (Montenegro- 
je), 30 Kovo.
Albaniezų užpūlė prie rubė- 
žiaus Montenegros kaimų, dėl- 
ko pakilo tarp Montenogros 
ir Albanijos gyventojų musz- 
tynės, kurios tęsėsi per czielų 
dienų. Musztynėse žmonių 
tapo gerokas skaitlius už- 
musztas ir daugybė sužeista.

Tukstancziai

Žodynas kun. M. Miežinio. 
Keturiose kalbose: lietuviszkai, lat- 
viszkai, lenkis'zkai ir maskoliszkai, 
jau iszėjo iszpo spaudos, turįs savy
je daugiau žodžių kaip 14,000 (ke
turiolika tukstinezių) į 8 (didelio 
aszmaino) puslapiu 292, su prisiun- 
timu į Ameriką 12 doleriai, apdary
tas 225 centai. Užpraszantiems žo
dyną iki Liepos mėnesio (July), vė
liaus kasztfis 3 doleriai. Pinįgus 
geriausiai siųsti registravotose gro- 
matose arba per „Internalional Mo
ney Order“, kurį galite gauti ant 
ciekvieno paczto. Adrisas toksai:
Germany Mr. M. Neveski 

Tilsit Ostpreussen.

1.25c. 
10c. 
10c.

5c. 
5c.

10c. 
10c.

i tėvynainių giesmes „ ■ ,, 40c.
Pirmutinis degtinės varytojas pulki komedija 5c. 
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužticzlo,

1, Apysakos.
Palangos Juze, linksmi skaitymai „ 
Kas teisybė tai nemelas pulkloo apysakėlės

Isz lietuvių gyvenimo 
Pajud|kime vyrai žemų, pulki apysaka

' paraszyta patrljotlszkoje dvasėje pagal - 
vengriszką pono A. if z B. autoriaus 
kn|gutės „Kas teisybė tai n

Į Pasaka ape Bzaltabuzius (jAklnga) 
Žiemos vakaro adynėlė, vokisz 
Mužikėlis „ „
Vaikų kningelė • „

š "y Moksliszki rankĄ 
kitokios knį 

Lietuvlszka Gramatika paraszjr 
kunigo Mlkolo Jtiežinlo

Konradas Valenrodas 
Tėvyniszkos giesmės 
JAkaunos dainos 
Naujos dainos 
Rimtės dainos 
Tėvynainių giesmės

«>

15c.

90c.

15C.

e melas

com raidėm
99

99

ėdžiai ir
’(/O8

15c.
5.

20c.
15c.
15c.

50c.
.30c. 
96c.

Balius!

— Auckland (ant salos Sa
moa) 30 Kovo. Pakilo 
maisztas, kurio priežastis bu
vo, kad augsztas amerikonisz- 
kas teisdarys ėmė iszdavinėti 
ant žmonių barbariszkus nu
sprendimus. »

Viename susirėmime paki
lusiųjų žmonių su valdžios ka-

Bus didelis ir gražus balius 
ant naudos szv. Antano para
pijos, Forest City, Pa., 16 
balandžio, ant Pijuszo Valius- 
<0 salės; prasidės ant 3 po
piet. Užpraszome visus Bro
lius ir seseris; bus gera muzy* 
kė, grajįs lietuviszkus szokius.

Vardan komiteto
Sekr. V. S. Gailiau y ežius.

Abteėla ,, ,.
Knlnga dėl iszslmoklnlmo rokundų 
Knlpga dėl iszslmoklnlmo visaevletlnėe kalbos 15c 
Apie buwimą Dlewo ,,

I Grlesznlnkas priverstas m e ta votis 
Pamokslą! apie trusą

: Talmudas ir musų žydai 
Szkala su kalba . „
Prleszauszris ,,
Kaip (gyti pln(gus Ir turtą 
Girtybė 5
Genių dėdė, graži pasakutė km 

kaip labai svietą slogina man) 
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

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

Įvairios dvasiszkos knįyos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvencių Ir di
džiosios nedėlios, 
Tiesos Žodžel, 
Kiliotea arba kelias ( maldingu , 
Pokllls Hzventųjų ,, ,,
Iszguldlmas metiniu szwenczlii

.labai naudinga cnlngelė

it 

tt

lt lt 

it

lt

5c. 
15c. 
5c. 

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

r iszrodyta, 
tkolių valdžia

gyvenimą

5c.

50c.
35C.
50c.
15c.

Kningos
pargabentos isz užmarės:

Maldų knįgos,
Aukso Altorius, arba bzaiUnla danglszku skar-

Mokslu Rymo kataliką 
Ku yragrlekasf 
Nekaltybė 
Vartai dangaus 
Pekla, arba amžinu pragaru

it

»»

tt

99

99

>1

99

Arielka yra n Adai; su Iliustracijomis 
Garsas apie bajsybee Dievo et do

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

DOGMOS SPAUSTUVES.
1Lietuvos Istorija, nA seniausių gadynių Iki 

Gediminui D. L. K., paraszyta 1850 m., 
Siinano Daukanto. Knlnga pirma,

gaunama už 1,50c- 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų Ir Žemalczių 
paraszytas Slmano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „ 1,00.
Europos Istorija su žlamlaplals „ 50 et.

i Lletuvlszkos Dainos isz visur surinktos 200c. 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemalczių Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės 
Apteka Dlewo ,, „ ,,
Aukso Verszls, labai puiki drama
Boleslawas arbąį antra dalis Genowefos 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybe 

žydo Ir piktą augyniiną wajku $1,00. 
Bglė, žalczlų karalienė Ir Iszgrlovimas Kauno 

pilies 1362 m., du pulkus dramatal 
paraszyti Aleksandro Gužuczlo, 25c.

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

Historlje apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus 
isz Neapolio ir apie Petrą karelvf 

Historlje isz laiko Prancuzkos 
,, „ vainos Afrikoj'

Istorija Septynių Mokintojų
„ „ Ir Lietuvio Sapny

Jurgis Mltoslawskis — —- .
Juozapas Koniiiezewskis, arba kankinimas

Unijotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Konstitucija dėl darbln(kų — 10c.
Namelis pusteln(ko — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, historlje isz lajko

,, „ ponawojlmo Nerono
Pujkus apraszymaj tikru atsytlkimu isz 

,, ,, cy.esu wajnos 1863 metu
Prawadnlkas angelskos kalbos neabdar« 

»• »»
Pujkus apraszymas apie Lietuvą 
Rinalda Rinaldtnas „ ,,
Senowes apraszymas apie Duktery 

,, ,, Fllypo Karejwio 50 et,
Humyszymas arba bajme tūry dydeles akis 
Pyk ra tejsybe isz Buwatku gubernijos 
Szwlesa Dlewo „ „
Tltkus Persų Karalius, 
Užsystanawik ant to geraj
Wltsalr Korynna historlje isz lajko persekiojimo 

Bažnyczios 8. per Deoklecijana 95 Ct.

»»

it

25 et.
20 et.

1,00 et. 
$1,00. 
20 et. 
30 et.

40c.

30c.

50c.
80c.

80 et.

40 et. 
$1,00 

abdarytas $1,25. 
„ $1,00.

$1,50 et.

M n

15 et.
55 et.
25 et.
50 et.

Lenkiszkos kningos
maldų pargabentos isz utmarės.

Westcbnienle duszy pobožnej, zblėr nabožeAstw 
1 piežnt z przydanlem Drogl krzyžowej, Gorzkich 

I žali 1 psalmOw ,, ,, ,, ,, ,, 1,50c.
Zloty Oltars czyli zbiėr nabožeėstw dla chrzež- 

ctanį 1 katolikftw „ „ „ „ ,. 1,80 c.
I Oltarzyk czyli zblOr nabožedstwa dla mlodziežy 
katollcklej ,, ,, ,, ,, ,, ,, 70 c.

Į Wyborek nabotedstwa dla mlodziežy katollcklej 
j 50 c .

Maly zloty oltarzyk dla pobožnych dzlscl ka- 
tollcklch „ „ „ „ 45 Cent.

ISTORIJA Katalikų Bažnyozios 
gaunama yra pas Re v.-As Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1058, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztdja $loo.

Uždėjęs kromą Pittstone, parda
vinėju viską kurni pigiausiai.

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