
Num. 45.

PlyiMiiIli, Pa., 6 Latta
Pereito ir szio mėnesios pra

džioje įvyko du nusidavimai, 
isz kurių pirmasis, didei liūd
nas ir szirdį plėsziantis, pasi
liks amžinai į lietuvių tautos 
kankintinių knįgas įraszytas 
ant amžinom gėdos masko
liams ir kaipo neiszdildoma 
plėma XIX amžiaus. Tūm 
nusidavimu vadiname nu
sprendimą Kražių kankinti
nių. Antrasis gi nusidavimas 
yra labjau džiaugsmingas, ne
gu liūdnas, nės jis dūda nors 
kibirksztėlę vilties geresnės 
ateitės dėl musų tėvynės. Tū
nai nusidavimu yra myris caro 
Aleksandro III.

Liudnu pamislyti apie Kra
žių apsūdyto jų padėjimą, 
ypacz tų, kurie nusprensti į 
Siberiją. Gal ne isz vieno 
nusilpnėjusios krutinės iszsi- 
veržia sunkus ir gilus atsidū
sėjimai ir nenoroms isztaria 
žodžius: laimingi,s kurie nu 
mirė; laimingi, kuriems nevi
donai maskoliai iszplėszė Kra- 
žiūse gyvybę. Kur galimą 
rasti didesnę nedorybę ir 
bjaurybę už tą, kurią masko
liai dasileido kražieczių link. 
Maskoliai atėmė bažnyczią, 
kuri yra pastatyta lictuvisz- 
ku skatiku, ir kurioje musų 
broliai per szimtus metų Die
vą garbino. Negana masko
liams, kad jiejie bažnyczią isz 
plėsizė, bet ir žmones prie jos 
glaudancziūsi vienus ant vietoj 
užmuszė, kitus prigirdė, tre-. 
ežius sužeistus ir prikapotus 
sugrudo į kalinius, kūrins, ba
du dvasinę per.isztisą metą, 
nuvilko į Vilnių ir tenai ap
kaltina kaipo didžiausius 
žmogžudžius, nės tikt tokius 
sudija ant 10 metų į Si beriją 
ant katargos.

Szitame numeryje pad u tos 
žinios apie apskundimą ir ap- 
sudijimą Kražių kailkiutinių 
yra pasemtos isz maskoliszkų 
laikraszczių, pertai ir atsidiida 
maskoliszkumu.

Numirė caras Aleksandras

Lietuvininku
III, kurio vieszpatavimo laike 
Lietuva dvasiszkai ir tautisz- 
kai taip buvo apsunkinta, slo
ginome ir persekiojama, kad 
kitoniszkai beveik jau negali
ma buvo. C Aro ir jo tarnų 
tironybė ir fanatizmas, rodos, 
jau nebegalėjo nieko iszmis 
lyti, idant dar labjau varginti 
Lietuvą, negu, ant Kražių pa- 
veizdo, vienus iszpjauti, o Ii- 
kusiūsius iszgabenti į Siberi- 
ją bei sziaipjau po Maekolijos 
ploty bes iszbarstyti. Vaitojo 
po to tirono jungu visa Lietu
va, dūsavo visi lietuviai my
linti savo tėvynę ir laukė ga
lo. .. . caro, nės jie gerai ži
nojo, kad kol jis gyvas bus, 
nepažvelks žmogiszka akia 
ant lietuvių, ant lietuviszkos 
tautos, nežiūrint ant to, kad 
jos kraujas paties tirono gys
lose tekėjo. Lietuviai matė 
gana gerai, kad caras kasmet 
iszdavinėjo saujomis savo bu
deliams tarnams plieninius
peilius, kuriais jie badė ir
pjaustė Lietuvą ir su tigrų 
nūžmumų ir godumu lakė jos 
isz žaizdų triszkantį kraują. 
Numanė lietuviai gana gerai, 
kad caras ir jb tarnai tada 
tikt perstos — liūto akimis 
žiūrėti ant Lietuvos, kada, jai 
gyvybės sultis iszcziulpę, pra
ris ir jos kūną. Lietuva, kru
vinas aszaras liedama, laukė 
XIX amžiaus liūsybės spindu
lių tikt nū vakarti pusės ir 
meldė, kad Dievas paliūsūtų 
Europą nū Neronų ežio am
žiaus ir jos maldos ga] nenu
ėjo ant vėjo.. . Dievo teisy
bės ir gamtos tiesos negalėjo 
carui neatkerszyti uždasileis- 
tas tironybes tikt vienų metų 
laike: jis neiszklausė kražie
czių maldavimų ir liepė ne
kaltus žudyti. Dėl jo prie
žasties, kada važevo per Lie
tuvą neseniai po Kražių sker- 
dynei, keli lietuviai, stovėda
mi ant plyno lauko per kėlės 
dienas ir naktis vėlo rudens 
laike ant sargybos, suszalo 
bei tapo maskolių užmuszti. 
Neperėjo po to nei metas, o 

Dievo teisybė paszaukė užmu- 
szėją ir kankytoją musų bro
lių pas savę ir jau yra apsu- 
dytaergal dar sunkiau... ne
gu nekalti Kražių kankinti- 
niai Vilniuje pradžioje perei
to mėnesio.

Nustipo caras, nutruko ge
ležinis lankas, kuris veržė mi
lijonus žmonių it silkes bacz- 
koje. Atsidvėsė lengviau mi
lijonai žmonių krūtinių, tarp 
kuriiĮ ir musų lietuvių.

Turime dabar naują carą 
Nikalojų II, sūnų mirusio ca 
ro, ir viliamės ir laukiame su 
nekantrybe nū jo sziokių to
kių atmainų ir palengvinimų 
ir dėl mus tėvynės.

Jėigu naujas caras ir nebus 
geresnis, kam nenorime tikėti, 
už savo tėvą, tai baisesnis ir 
nebus, nės jau negali.

Yra viltis, kad naujas caras 
yra įgavęs trupinėlį szio am
žiaus liūsybės, todėl laukime, 
gal jijė apsireiksz ir jo viesz- 
patavime. 

------- - »■ --------------------------------------

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rėdyba. Mis- 

lijau, kad man mano amžiuje 
niekad neteks įeiti per trijump- 
haliszkūsius vartus, tūm tarpu 
tą laimę visai netikėtai dasto- 
jau... aezių vienam popui. 
Mat, Varszavos arclii-episko- 
pas*) Flavijanas lanko dabar 
visą savo eparchiją; kada atvy
ko į Suvalkų rėdybą, vienas 
„stropus“ vaitelis pastatė jam 
taip vadinamus „trijumplialisz- 
kus vartus“, per kuriūs ir asz 
gavau įeopy ti. . .

Reikėtų areziaus pažiūrėti, 
koksai buvo arclii-episkopo 
pervažiavimas per mus rėdy
bą. Važiavo jisai miestas nū 
miesto: atlankė Seinus, Kal
variją, Senapilę, Vilkaviszkį, 
Kibartus, ir t. t. Buvo įsaky
ta pavieto virszinįko vaitams,

*) Archi-episkopu vadina tik len
ką karalystėje, atsakantį-gi laipsnį 
bažnytinės savo hierachijos Masko- 
lijoje vadina: achieriej‘um. Už 
archieriej‘ų augsztesnis laipsnis — 
mitropolit‘a».
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kad su visais savo szaltysziais 
pasitiktų jį ant rubežiaus savo 
valscziaus. Dėlto pavaževęs 
kelis viorstus, archi-episkopas 
turėjo staptelti: pakelėje lau
kė jo vaitas su szaltysziais, 
pasistatę ant stalelio kepalaitį 
dūnos ir druskos. Dėkavo- 
damas už pasveikinimą, jisai 
žegnojo — ,,laimino“ visus, 
kurie jam pasipynė, laužėsi 
dūnos ir pašiaudęs valgė, o 
paskui tol i aus važiavo, pakol 
neprivažiavo kito vaito, jo be- 
laukianczio. O tas vaitas, 
katras jau pirmiaus pasveiki
no, turi joti paskui Flavijaną, 
pakol jisai neprivažiūja be- 
laukianczio kito vaito. To
kiu budu nemažai prikankino 
vaitus ir szaltyszius, nės kito 
valsczius tęsėsi dauginus per 
dvi myli, o jie turėjo joti pas
kui pyszkantį gerais arkliais 
popą per visą ilgį arba plotį 
savo valscziaus.

Laike to važinėjimo buvo 
nemažai jūkingų atsitikimų. 
Ypacziai jūkingas atsitikimas 
buvo su Senapilės burmistru. 
Mums gali būti isz to tik ju
kai, bet burmistrui — anė 
szypt! Kad vos per plauką 
pravažiavimas archi-episkopo 
neisztraukė jam isz kiszeniaus 
kelių szimtų rublių.

Liepta buvo virszinyko 
burmistrui, kad ir jis pasitik
tų Flavijaną „su dūna ir drus
ka“. Burmistras, norėdamas 
elegantiszkiaus pasirodyti, pa- 
siskolijo nū vieno žydo bran
gią, už kelis szimtus, tacą ir 
ant jos padėjęs dūną ir drus
ką pasitiko Flavijaną. Po
pams, kurie drauge su Flavi
jau u važinėja, matyti patiko 
daili taca ir jie, turbut turė
dami paliepimą imti kur gra
žias tacas, ir tą pasiėmė nū 
stalo, drauge su staltiese.

Žydas užėmė burmistrą: ta 
taca kasztūjanti daug, bet žy
das negalys jos už jokius pi- 
nįgus perleisti, nės tai esąs pa
likimas jo tėvų-tėvų. Dabar 
burmistro padėjimas nė 
szioks, nė toks; pasiryžo pra*
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szyti, kad jam atidūtų tacą, 
bet da vis, kaip sakosi, laukė 
politikės, ar popai patys ne
susipras atu1 liti. Popai džiau
gėsi sugrie >ę - dūs jie! Bur
mistras i ingėsi papraszyti, 
kad jam sugrąžįtų, kada jie 
rengėsi iszvažiūti, bet nesuspė
jo ir anie tacą iszsivežė.

Dabar burmistras siuntė du 
žemskiu, kad vytųsi jūs į Vii- 
kaviszkį ir praszytų, kad pa- 
grąžįtų tacą. Popai jiems at
sakė, kad taca jau iszsiųsta 
ant geležinkelio stacijos. Nu
važiavo t^Ū ir, ant laimės bur
mistro, rado paką su taca d a 
neiszsiųsta.

Isz szio atsitikimo matyti, 
kad archi-episkopo kiszeniui 
vizitavojimas eparchijos eina 
ant sveikatos, jei brangias ta- 
cas reikia pakais siųsti. Ir 
pioįgų ji8ai nemažai prisiplė- 
szia. Taip, už jų ir jų lovų 
palaiminimą, apicieriai sudėjo 
Flavijanui 400 rublių, viena 
ponia, žinoma maskalka, davė 
jam 200 r.,* ką ją palaimino. 
Vienas gimnazijos mokytojas 
už palaiminimą jo sunaus už
mokėjo 50 rublių. Ir kiekvie
nam mieste taip laimi. Ir da 
jam to negana, reikia tacas 
sa vytis.. .

O kaip jį patinka? Val
džia stengiasi, kad jį visi pa
tiktų beveik kaip carą. Pai
sai pavieto virszinįkas laižosi 
apie jį, kaip menkiausias tar
nas. Žydų rabinai pasitiko jį 
„su dūna ir druska“. Liute- 
rionių bažnyczioje, įvažiūjant 
į miestą archi-episkopui, 
skambina visais varpais. Tik 
vieni katalikai nusidavė ne
matą, kad važiūja — archi- 
episkopas, arba, kaip prasti 
žmonės sako: archipka.

Berots, Senapilės virszinį
kas buvo liepęs, kad ir kunį- 
gai pasitiktų „archipką“ ir su 
varpais skambytų, bet kunįgai 
atsakė, kad tik tada pasitiks, 
kaip bus nū gubernatoriaus 
paliepimas. Virszinįkas po 
dusyk siuntė pasiuntinį su pa
liepimu ir vis tą patį atsaky

mą gavo. Įdūko baisiai, kad 
jo neklauso. Mat, norėjo pa
sirodyti stropesniu: niekur 
kunįgai nepasitinka, tik jis 
vienas taip padarė, kad kunį
gai turi pasitikti. Nepasise
kė, nės kunįgai netik nėjo pa
sitikti, net nė neskambino. 
Virszinįkas ketina dabar už 
tai atlygįti perdėtinis knnįgų- 
Marijonų turėsęs patekti į 
Orenburgą. Pažiūrėsim, ką 
įstengs. f

Žmonės dabar turi iki no
rui pasakų. Jūkiasi, kurie 
matė, isz jo barzdos, laimini
mų ir t. t. Nesirinko nė pa
žiūrėti to taip augsztinamo 
popo. Ot, jei katras isznety- 
ežių matė, tai matė; kiti net 
tyczia nežiūrėjo. Jei butų 
vedę meszką, szlapį ar Jei tą 
kokią retesnią žvėrį, tikrai 
daugiaus žmonių butų susi
rinkę pažiūrėti.

Jei gėdą lietuviams pasi
tinkant padarė, tai tik neku- 
rie vaitai. Nekurie taip stro
piai pildė visus virszinįko pa
liepimus, rodos kokias szven- 
cziausias savo priderystes, kad 
net staeziatikiai - zemskiai isz 
szalies stovėdami szypsojosi. 
Vienas, kaip jau iszpradžių 
minėjau, net trijumphaliszkus 
vartus pastatė. Isz baimės, 
ne isz jausmo meilės taip da
rė, bet vis tai labai nedailu. 
Perbailus nekurie mus vaitai.

Kaip andai sakiau, pas Ger- 
bacziaucką rado suraszą tų 
mokįtinių, kurie nū jo imdavo 
pasiskaityti knįgų. Dabar 
visus tūs mokįtinius iszkvo- 
szė. Pažymėtina, kad tarp 
kvosziamųjų buvo Sosnovskbs, 
Senapilės žandarų virszinįko 
sūnūs. Daugiaus apie tą da
lyką da nieko negirdėti.

Buvo dar viena krata Nau- 
miesezio paviete. Norėjo te- 
nais rasti ne vieną kokią lie- 
tuviszką knįgutę, kaip pa
prastai, bet visą spaustuvę.

Rado Varszavoje pas vieną 
jaunikaitį tusziaus, kuriūm 

knįgas spaudžia ir daug po 
pievos, ant kokios knįgos 
spaudžiasi. Mislijo rasti ir 
spaustuvę. O kur spaustuvė 
greieziausiai gali būti, jei ne 
pas tėvus to jaunikaiezio, ku
rie gyvena Naumieszczio pa
viete? Tai-gi ten ir darė 
maskoliai kratą, tik nieko ne
laimėjo. Visa krata pasibai
gė jūkais. Krėtikai pamatė 
ant szėpos stovint galvą cu- 
kriaus. Nuėmė ją atsargiai 
nū szėpos ir pažiūrės, ar nėra 
ko joje. O ten, stovinti maža 
mergaitė atsiliepė į krėtikus: 
„Trzeba byč idjotą, žeby nie- 
poznač glovvy cukru“. (Rei 
kia būti beproeziu, kad nepa- 
žįti galvos cukraus). Vienas 
isz’krėtikų norėjo už tūs žo
džius raszyti ant mažos, gal 
deszimties metų, mergaitės 
protokolą, tik kitas sudraudė, 
sakydamas, kad mergaitė tei
sybę pasakė.

J. Vėžys.

Žinomas daigtas, kad kūpi- 
giausiai už skolas pas mus yra 
žemė pardūdama, o tai labjau- 
šiai, kad pirkikų tarpe beveik 
nėra konkurencijos, nės gali 
ją tiktai maskoliai pirkinėti, 
nės tiktai dėl jų ir dėl neku
riu vokieczių yra daleista. 
Lietuviai ir tai nemokinti kė
lės arba kelioliką desentinų 
pagal zokoną gali nupirkti. 
Per tai, skolas atrokavus, ne
laimingi pardavikai arba nie
ko negauna, nės viskas ant 
skolų eina, arba gauna mažą 
dalelę. Jeigu visiems daleis
ta butų pirkti, kelis kartus 
brangiau tūs dvarus pardūtų. 
Tas, kuris mato, kad jo dva
ras eis ant licitacijos, aną isz- 
cziulpia ir paleidžia. Tas, 
kuris nuperka, menką pelną 
gauna, o pertai krasztas ir 
karalystė nukenezia. Valdžia 
dabar, pagal „Birževyja Ve
dom.“ žodžius, nedaleis tokių 
dvarų per licitaciją pardūti, 
jeigu dvejų arba trejų metų 
įėjimas tą skolą gali apmokė
ti. Tada ant to dvaro bus

.v

užvesta administracija, o po 
tų skolų iszmokėjimo dvaras 
prie savinįko pagrįsz. 

♦

Ant pavidalo Kijevos, Ry
gos, Liepojaus kromų ir Kei- 
dainiūse, Kauno rėdyboje, už
dėtas buvo kromas dar 1892- 
mete. Tą kromą uždėjo drau
gystė, kuri ten netiktai dūda 
savo pinįgus ant tavorų pir
kimo ir ten pirkinėją, bet pa
deda ten ir savo gaspadorisz- 
kus tavorus dėl pardavimo. 
Ant Naujų metų 1894 m. to 
kromo įdėjimo kapitolas ly- 
gynosi 11,570 rublių, o kro
mo vertimas pirmame mete 
lyginosi 48,823 rub. prie gry
no pelno 3,325 rub. Tas pi- 
nįgų priaugimas ne tiktai vi
sus kromo iszėjimus papildo, 
bet dar jo dalis prie zoposto 
kapitolo yra pridedama.

— Novogrodkas, Minsko 
rėdyboje. Vietinis korespon
dentas į „Minskyi Listok“ ra- 
szo, kad szių metų vaisiai yra 
toki: Szieno mažai, sziaudų 
daugiau, bet grudų mažiau. 
Ukinįkai kalba, kad lietus ir 
audros rugių žiedus apiplakė, 
o pertai ant varpų tiktai pu
sė grudų yra. Avižos gražiai 
užderėjo ir pakulios yra. Nū 
kapos po 5-8 mieras gauna. 
Baltosios bulvės (roputės) per 
pusę žemėje supuvo, o nukas
tos po rusins ir skiepus puti 
pradėjo. Pas gaspadorius, 
kui’ie didžiąsias bulves dėl 
arielkos varymo sodino, vieto
je 40 baczkų isz desentinos 
gavimo, negauna nei 20 bacz
kų. Prekė bulvių daeina jau 
po 20 kapeikų ant pūdo. — 
Aręndoriai, kurie tada ant 
dvarų kontraktus padarė, ka
da javai buvo, brangus, dabat 
nusiminę savo prapultį mato. 
Javų ežia per pusę mažiau už
derėjo, o prekė už anūs dvi
gubai mažesnė. Padėjimas be 
iszėjimo.

Maskolių akyse kunįgai, 
kaipo tikėjimo ir tautystės už-
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laikytojai, yra ktilabjaus kal
ti, pertai ant jų yra ktilab- 
j ausiai atgręžtos jų akys; kož- 
nas jų žingsnis yra dabojamas 
ir pasportais aprubežititas, be 
pasporto kunįgas nebėgai į 
kitą parapiją iszvažiūti, baž- 
nyczioje yra klausoma, ką ans 
isz ambonos kalba, bene ką 
priesz maskęlybę ar szventą 
(?) pravoslaviją. Kunįgai yra 
pažvelgti, kad platyn lietu- 
viszkas knįgas, pertai Vil
niaus general-gubernatorius 
Orževskis, ketina pas kunįgus 
padaryti isz netyczių vienkart 
reviziją, kad nesusiprastų. 
Tokiu bud u gal ne pas vieną 
ką atrastų ir. neyieną ant nu
baudimo iszvežtų į Maskoliją. 
Maskolius sako: „Sevodnia■* ♦ 
ksendzov vivezem, a zav- 
tra narod nasz“ (Szią- 
dien kunįgus iszveszime, o ry
to bus musų žmonės), tai yra, 
kad kaip kunįgų neteks lie- 
tuvinįkarns, tai visi taps vei
kiai maskoliais.

— Džiaugsmas ima, kad, 
taip sunkiame dėl politikos ir 
laukinįkystės laike, musų žmo
nės įsimislyja visokius daig- 
tus, kurie galėtų taip silpnai 
einanczią laukinįkystę už- 
vadtiti. Sztai p. Antanas Mi 
kuckis Prentise, Kauno pavie
te, Czekiszkės parapijoje, o 
pone Paulauskienė Ploksz- 
czitise, Naujamiesczio paviete, 
užvedė didelį arklių augini 
mą geros veislės, už kuritis 
didelius pinįgus ima.

— Vokieczių ciesorius, o 
Prusiį karalius, kuris Rytpru- 
stise savo dvare Trekentise, 
musų parubežyje, didelį ark
lių auginimą užvedė, neiszgali 
dėl prūsų raitelių reikalingą 
skaitlių arklių pridtiti, pertai 
ir isz kitų krasztų superka. 
Todėlgi pp. Mikuckis ir Pau
lauskienė szrnotą arklių par- 
dūda į Prusus, po kelis 
szimtus už antis imdami.

Prekybos dalyke vėl darosi 
didesnis sujudėjimas: Sė

dos miestelyje, Telszių pavie
te, vargamistra Eidukaitis kro- 
mą uždėda, o Dotnavoje, Kau
no paviete, uždeda kromą ki
tas vargamistra, nežiūrint ant 
to, kad ten pirm poros metų 
ant kromo p. Ginetas bankru- 
tavojo. Jau nti seniai gavau 
patėmyti, kad vargamistros ir 
zakristijonai yra ktigeriausiais 
prekybos pradetojais. Tie 
vyrai, kaipo pirmiejie bažny- 
ežios po kunįgų tarnai, turi 
parapijoje žmonių tarpe dide
lę įtekmę, o pertai prie savo 
kromų gali ir parapijonus pa
traukti.

Sedoje yra dvi bažnyežios, 
viena parapijinė Szv. Jono, ki
ta filija, abi medini. Yra ežia 
trys kunįgai, isz kurių viens 
kanaunįkas, kamendorius ir 
altarista. Parapijoje yra la
bai mažai miszkų, pertai žmo
nės ktidaugiausiai durpėmis 
kūrena. Sėda yra per ketu- 
res mylias nti Mažeikių gežke- 
lio stacijos, kur per Ventą 
upę reikia važititi, bet pavasa
rio ir rudens laike toji upė 
taip dikeziai patvinsta, kad 
reikia sukti ant gelzkelio sta
cijos Luszos, per porą mylių 
toliaus.

Neseniai Sėdoje buvo atsi
tikimas nurodantis, kaip musų 
žmonės yra godus ant pinįgų: 
Vietinis kanaunįkas, nnrėda 
damas dėl savo parapijonų į 
bažnyczią einanezių artesnį 
kelią padaryti per upę Virvi- 
tą, kuri ten teka, liepė tiltelį 
padaryti, lyg ant savo galvos 
bėdą užsitraukdamas, nės tada 
žmonės, pro kleboniją eidami, 
pradėjo jo szunis erzinti, o tie 
jam bėdą padarė. Ėjo ttim 
tilteliu mergina 22 metų, 
kuri spakainiai gulintį szunį 
paerzino, o tas jai į koją įkan
do, bet labai menkai, nės mer
gina ant vakaro ant jaunimo 
szoko. Vienok, norėdama nti 
kunįgo pinįgus iszplėszti, su 
tėvų pas kunįgą atėjo. Kada 
kunįgas klausė, kiek už tai 
nagrados norės, pasakė, kad

100 rublių. Kunįgas, misly- 
damas, kad jie sztukavoja, 
100 rublių padavė, o 
tie priėmė ir nuėjo. Kunį
gas matydamas, kad per daug 
davė, norėjo pinįgus atgriebti, 
bet tie jau nedavė, nors ir mi- 
ravas audžia už tokį atsitikimą 
daugiaus kaip 2o rublius ne- 
prisudija. Isz to galime ma
tyti, kaip, nuptilus dorybei, 
žmonės nori net savo kunįgą 
nuszltiti.

—'Krupiai, Szaulių pavie
te. Isz choleros priežasties 
visur sziezionai czystata dide 
lė, nors jos jau seniai nėra. 
Labai yra žiuroma, idant apie 
namus viskas szvariai butų, 
policija ir visztų laktas žiuri. 
Kraujų žyvatavimas vienok ir 
ežia atsitinka. Sztai Adomas 
Petraitis isz Salnorių kaimo, į 
Rygą važinėdamas, staiga pa 
kelyje Jelgavoje susirgo. 
Apie cholerą balsas, kaip sa
ko, nti paežių daktarų ktilab- 
jausiai iszėjo, kurie ir ten 
cholerą atrado, kur jos nebu
vo, arba dėl choleros parody
mo nurodo ligonius su visu ki
ta liga serganezius. Nės kaip 
tiktai cholera atsiranda, ttijaus 
daktarai gauna dvigubas al
gas.’ Per tai nedyvai, jeigu 
žmonės pasakoja, kad buk 
Kurszėntise, Szaulių pav. vie
ną apsivėmusį girttiklį dar 
gyvą ir grabe besivartantį (?) 
liepė ttijaus pakavoti, idant 
nti tos choleros kiti (?) neuž
sikrėstų,' nors kiti tam protes- 
tavojo.

— Krupiszkiai (Szaulių) 
pav.) labai yra pasipiktinę, 
kad nutvėrus didelį szventvagį 
ir užmuszėją Buividą, kuris 
drauge su Szlamsztu buvo 
Krtipių bažnyczią 24 Balan
džio apvogęs, valdžia už pinį
gus Žagarėje paleido. Tie 
patys piktadėjai Vecavos vals- 
cziaus kasą, Kuržemėje, buvo 
iszrubavoję.

Valdžia nusprendė dtiti dėl 

maskolių bajorų ant kožno 
szimto rublių po 75 rublius 
paskolijant ant daug metų, 
idant tiktai jie pirkinėtų nti 
katalikų ponų Lietuvoje dva
rus. Mums rodosi, kad jau 
dėl musų dvarų pirkimo mąs
liai turi gana apsezius paleng
vinimus, bet „Graždanino“ ko
respondentas raszo, kad tai ne 
pinįgai yra priežasezia Lietu
voje dvarų nepirkimo, bet ser
vitutai (abelna dvarų su ūki- 
nįkais žemė) ir valui žmonės, 
su kuriais maskoliai pirki kai 
nenori turėti procesų. Datir- 
tas yra daigtas, kad nei jokia 
ant svieto tauta nemėgsta taip 
provotisi, kaip lietuviszka. 
Tai ir gerai, lai musų bijo, tai 
bent maskolystė neužsiveis, o 
tie dvarai teks nors iszdalies 
lietuviams, kuriems dar*) Vai
na (!) yra žemes nusipirkti.

— Isz Vilniaus į „Krajų“ 
raszo, kad vyskupo Audžionio 
sveikata vis taisosi. Vysku
pas kunįgo Buikos draugys
tėje dėl stipresnio pasigydimo 
į Krimą važitija, ant ko jau 
regis tapo pinįgai atleisti. 
Per tas dienas vienas jaunas 
ir geras sulyg szioliai Vilniaus 
kunįgas, nti kunįgystės stono 
atstojo. Kunįgiszkų rūbų 
nuėmimas szv. Jurgio bažny- 
czioje Vilniuje buvo atliktas, 
p. Mantvilo n am tise technisz- 
kų paiszimu iszkala isz amat- 
nįkų tarpo gavo 42 mokįtiniu. 
Pavasario laike mokįtiniu skai
tlius pakilo sulyg 80, prie ku
rių ir žydai prigulėjo. Per 
vasarą vienok daugel mokįti- 
nių iszlakstė. p. Trutnevas 
iszkalos propesorius, norėda
mas jauntimenę prie to paak- 
vatyti, artistiszką parodą įstei
gė. Prie to ir kitų tepliotojų 
darbai buvo rodami.

Varlė.
*] Vaina yra tikt ant popieros, 

bet praktikoje pasirodo prieszingai. 
Kol ukinįkas lietuvis gauna paveli
jimą nū valdžios pirkti kelioliką de- 
szimtinių žemės, tiek vargo ir kaszto 
turi padėti, jog tankiai ir pati žemė 
to neverta. Rėd.



■ Vienybe

Kražių prova.
Vietiniai laikraszcziai pra- 

nesza, kad po Vilniaus sudu 
atidftti tapo szie tautiecziai ir 
tautietės. Kauno rėdybos Re- 
siainių pavieto bajorai: Anta
nas Dapkus, Izabela Dap
kienė, Pranas Klopotauskis, 
Marcijoua Klopotauskienė 
Jieva Novickienė, Pranas Ju- 
ravyczia, Helena Jasevyczie- 
nė, Ignotas Adomavyczius, 
Felicijonas Petkus, Pranas 
Burba, Pranas Liubavyczia, 
Jonas Margevyczia, Ignas 
Stankus arba Stefankevyczia, 
Pranas Petravyczia, Jftzas 
Saunarys, Jftzas Jezerskis, 
Pranas Norgėla, Jftzas Nor
vilą, Motiejus Poplavekis, 
Ignotas Boleslavas v. Bels
kis, Peliksą^ Jasmontas, Ignas 
iteturavyczia. Szaulių pa
vieto bajorai: Jftzas Rim
gaila, Gertruda Petkie
nė, Jonas Drukteinis 
arba Ivanov, taipojau Telszių 
pavieto bajorai: Vincas Bu- 
cevyczia. Kauno rėdybos, Re
siainių pavieto, miesczionys: 
Marijona Martinkienė,
Stasys Szipila, Scholastika 
Zajevskien6, Teodoro Zajevs- 
kiutė, Dominįkas Za-
jėvskis, niekur neprira
szytas miesczioniszko paėjimo 
Petras (mergos vaikas) Czi- 
žinskas.
Vincas
siainių pavieto: 
Mažeika, niekur neužraszytas, 
isz miesczionių paeinantis An
tanas [mergos vaikas) Riman
tas, Resiainių miesto 
mieczionys Jonas [ mergos vai
kas] Videikis' arba Gideikis 
Resiainių pavieto, Kra
žių valscziaus ukinįkai isz 
Kražių miestelio: Jftzas Bras- 
ląvskis, Jftzas Grigala, 
Vincas Zavadzkis 18 m. * Isz ■y
Koteliszkių kaimo: Jftzas Le
vickas. Isz Papėnų kaimo: 
Benediktas Gerczas, Jft- 
zas Steponkus. Isz 
Szvapiragių: Agota Stepon- 
kevyczienė arba Stepoukaitie- kriksztyjo.

Isz Vileikos: 
Marczevskas, 

Rokas

Sta-
Kazys

Sza-

Isz
An- 

Kai-

Didikas.
Feliksas 

ir isz
Feliksas Troksza-
Sotrolių
Mockus.

kaimo:
Isz

Jonas

Kauno pavieto:
Žukauskas, Re-

Teodoras

nė 
sys 
Czopovskis, 
ravskas, Mikolas Josdaitis. 
Isz Plosczių: Viktorija Be- 
loglovatienė arba Beloglavie- 
nė. Isz Pajenių: Ko-
trina Macevyczienė arba Ma- 
czajus arba Meczai Isz
Bružėlių: Adolfas Ivanauskas 
ir Vincas
Padvarnįkų: 
drejauckas 
vių kaimo 
lis; isz 
Jftzapas
Kaltinėnų valscziaus:
Rimkus, Antanas Gružauskis, 
Jonas Bumbulas; Padftbinių 
valscziaus: isz Szimkaiczių: 
Domicėlė Jarulaicziutė; Ka
lninių [1] valscziaus: isz
Szlopių kaimo: Jokūbas Žu
tautas; isz Akmenų kaimo: 
Antanas Aluzasjisz Vrublevs- 
cziznos kaimo: Jftzas Andru
lis. Isz Kelmės valscziaus: 
Aleksandras Szevcziukas. Isz 
Telszių pavieto, Varnių vals
cziaus nft Pavandenio isz Zda- 
niszkių kaimo: Jftzas Vasi
levskis. Isz Szaulių pavieto, 
Szaukėnų valscziaus Izidorius 
Karpis; isz Vaiguvos kaimo, 
Veronika Penikaitienė. Isz 
Telszių pavieto, Židikų vals
cziaus Mikolas Gustys ir nie
kur nepriraszytas Kelmės 
valscziaus, ukinįkės sūnūs, Sta
sys Norkus, ir tos paczios 
duktė: Marcelė Dabrauskienė 
ir Kalainių valscziaus Ona 
Cziteikiutė. Augszcziau isz-

gaiksztis Urusov‘as, taipojau 
Ponai Andrejevskyi, Žukovą- 
kyi, Turczaninov, pribuvę isz 
Petropilės, taipojau vietiniai: 
Biaiy, Węstavski ir Szosta- 
kovski.

Kaip „Vilenskyi Vestnik“ 
raszo, ant atskiriu stalo dėl tos 
provos medega gulėjo. Tar
pe vienos apkaltintų krūvos 
žymiausias buvo vienas augsz- 
tas, stiprus ir riebus vyriszkis, 
kuris regis savo draugų vado
vu buvo. Buvo ten ir sulin
kęs senelis. Buvo ir tylios, 
viežlios moteriszkės. Matyti, 
kad daugiausiai isz jų tą per
žengimą [?R.J pagal pasiūti- 
dimo padarė. Galima buvo 
anftse matyti tikrus lietuvius, 
kurių būdą profesorius Ko- 
jalavyczia [2 ] buvo patėmijęs: 
„Reikia tiktai anfts pagal vie
ną mislį apstabdyti, o aną 
mislį su u parų gins, nežinant 
kodėl taip daro ir kur eina“. 
Isz žiurinczių kftdaugiaus bu
vo moterų, nės sūdo salė yra 
nedidelė, sūdąs vienok geidė, 
idant kftdaugiaus [?R.] ant 
tos provos žiurinczių butų, 
bet isz didelės liudinįkų dau
gybės, galima buvo isz publi-

parpieczius silsėjo, idant 5 
adynoje vakare dėl liaudies 
durys atidaryti ir rezoliuciją 
( n u s p r e n d i m ą ) p e rsk ai ty ti.

Sūdo palatos salė po devy
nių sūdo dienų suvisu kitą 

. Paprastas' 
atsimainė. Į 
po kaire sftlo 
apginėjų (ad- 
sftlai į penkias 

sustatyti ir stalai su- 
Ant tų sftlų kaltinį-

palės pavidalas 
vietą paprasto

vok'atų) buvo 
eilias
glausti.
kai atsisėdo, antdeszinės pusės 
nesutilpę, pagal stalus apginė- 
jai sėdėjo.

Apie 6 adyną vakaro visi 
apkaltinti, po kareivių sargy
ba, ant savo vietų atsisėdo. 
Su jais drauge isz liaudies ne
daug galėjo įeiti. Apgarsin
ta paskui buvo, kad liaudis 
įleidžiama ir tada h ft karto

263—266 straipsnio koronės 
kodekso peržengimo. Visi 
tie apkaltinti pirm sūdo prasi
dėjimo, buvo į sūdą įvesti ir 
ant sftlų pasodinti. Sftlai tie 
buvo isztiesti isz abiejų salės 
pusių priesz sudžių stalą. 
Priesz apskunstftsius sėdo pri- 
siektiejie advokatai: kunį-

[1] Kolainių bažnyczią ir 
kliosztorių pakasavoję, žemo atėmė 
1864 m. maskolius burliokų prisiutė 
ir ant Blagovesczensko tą vietą per-

žmogysczių. Bet ir tas nedi
delis būrelis isz vįėtos stokos 

• • • *mažintisi turėjo. — 20 Rugsė- 
jaus [sen. stitj dienoje, sūdąs 
iki 4 adynos tęsėsi. Per tą 
laiką ar visi liudinįkai pagal 
rasztą iszjieszkojo ir apskun- 
dimo aktą atskaitė. Pasilsė
jus nft 7 adynos sūdąs vėl at
sidarė, liudinįkus ištyrinėda
mas. Ant rytojaus toliaus 
liudinįkai klausomi buvo“.

Mil IMS
Vietiniai laikraszcziai pra- 

nesza, kad sūdo durys, per 10 
dienų Vilniuje smarkiai nft 
policijos ginamos, ant galo ati
darytos tapo. Visas ketvergo

jo) buvo dėl provos užbaigimo 
paszvenstas, apie 1 adyną per

2] Neseniai miręs didelis lietuvių 
ir lenkų prieszinįkas.

Bet ant ulyczios įbrie sūdo 
rūmo žmonės toliaus per duris 
grustiesi pradėjo. Policija 
turėjo duris užstoti ir liau
džiai iszguldinėti, kad dau
giau salėje nėra vietos, bet 
tam nieks tikėti nenorėjo. 
Dėl parėtko padarymo mažne 
isz visų miesto dalių p risto vai ■ 
suėjo po policmeisterio p. Lo- 
puszinskio vadovyste, o ant 
ulyczios keli raiti sarginįkai 
buvo pastatyti.

7 adynoje vakaro skamba
las apreiszkė, kad sūdąs įeina. 
Salėje nft karto didelis tylėji
mas pasidarė.

Vyriausias pirmsėdis p. Sto- 
dolskis sūdo rezoliuciją at
skaitė, tardamas, kad sūdo

Liaudis mažu-pamažu pra
dėjo isz salės trauk tiesi. ’

Sūdo palatos nusprendimas 
apie Kražią miestelyje priesz 
valdžią pasipr i esz i n imą? *)

Pagal jo imperato-

sūdo palata, dėl kriminaliszko 
departamento, viešam sūdo 
pasėdėjime, sudėjime: vyres-

*] Czia yra žodis į žodį masko- 
liszko nusprendimo vertimas.



Lietuvininku

nio pirmsėdžio A. A. Stodols- 
kio, palatos sąnarių: V. M. 
Nekliudovo, P. F. Kobeko, 
M. A. Jevrejinovo, prakuroro 
cįfaugo P. P. Dobrinino, se
kretoriaus P. D. Matvejevo; 
varsnų virszinįkai: už Vil
niaus rėdybos marszalkų, mar- 
szalkos Vilniaus pavieto J. S. 
Leontjevo, Vilniaus miesto 
burmistro K. A. Golubiovo, 
Mickūnų valscziaus starszina 
J. Dunovskio, iszklausęs pro
vų apie bajorus: Pranų Vin
centaitį (Vincento sūnų) Klo- 
potauskį, Pranų Dominįkaitį 
Jurayyczių, Pranų Jonaitį 
Liubovyczių, Jūzų Jonaitį 
Saunorų, Jonų Ąleksandraitį 
Markevyczių ir kitus apkal
tintus peržengimūse perregi a- 
m ūse 263—266 straipsniūse 
koravonės zokono ant pamato 
straipsnių to paties zokono: 
263, 266, 2 ir 4 laipsnio, 19, 3 
ir 5 laipsnio 31, 3 lai p., 33, 2 
lai p., 38, 1 ir 2 laip. 39, 36, 
134, 135, 137, 138 ir 140 nu- 
sprensta: 1) apkaltinta bajo
rų Jonų Ąleksandraitį Marke 
vyczių, 32 metų, atstaunų ka
reivį, isz ukinįkų Jūzų Domi
nįkaitį Brazlauskų, 40 metų, 
ir ukinįkų Jonų Fortunataitį 
Rimkų, 39 metų, ir Jokūbų 
Antonaitį Žutautų, 38 metų, 
atėmus visų jų turtų, siųsti 
prie katargos darbo, kožnų ant 
10 metų su paseklumais zoko
no 25 straips. 2) Bajorus 
Pranų Vincentaitį Petravyczių, 
57, metų, Jūzų Petravyczių 
Jezerskį, 45 metų ir Jūzų Ka
zimieraitį Rimgailų, 30 metų, 
atėmus visas tiesas užtarnau
tas ir nū tėvų paliktas, ant 
gyvenimo į Tobolsko rėdybų 
iszsiųsti. 3) Apkaltintus: 
miesczionį Dominįkų Mateu- 
szaitį Zajauskį, 55 metų, ir 
ukinįkus: Rokų Tamoszaitį 
Szarauskį, 74 metų, ir Zidorį 
Vincentaitį Karpvyczių, 24 
metų, atėmus per jūs paežius 
nupelnytus užtarnavimus, į 
pasitaisymo aresztantskų rotų 
ant vienų metų atidūti su pa- 
mainymais ir paseklumais pa

gal 48 ir 77 straip. koronės 
zokonų. 4) Bajorų Pranų Jo
naitį Liubavyczių, 19 metų, 
ir ukinįkų Stasį Jonaitį Mar- 
czevskį 20 metų, kožnų ant 4 
mėnesių į kalinį uždaryti. 5) 
Bajorus: Pranų Benediktaitį 
Burbų, 32 metų, Ignotų Stašai
tį Stankų, 48 metų, Jūzų Jo
naitį Sau norį, 38 metų, Ger- 
trudų Leonardaitę Petkevy- 
czienę, 36 metų, Vincų Jur
gaitį Bucevyczių, 44 metų ir 
Monikų Jūzaitę Petkevyczienę 
28 metų, per tris nedėles kož
nų kalinyje laikyti. 6) Ap
kaltintus miesezionius: Stasį 
Jokimaitį Szipilų, 38 metų, 
Jonų Videikį (tų patį Gidei- 
kį), 29 metų, Petrų Czižauskį, 
22 metų, ir Antanų K i mantų, 
22 metų, o taipojau ukinįkus 
Jūzų Ignaitį Grigulį, 30 metų, 
Agotų Kazimiraitę Stefanke- 
vyczienė (toji pati Stepankus 
ir Stepankaitis), 31 metų, Mi- 
kolų Kazimieraitį Jarulaitį, 
34 metų, Viktorijų Stasaitę 
Beloglavaitienę, 25 metų, A- 
dolfų Petraitį Ivanauskį, 35 m. 
Jūzų Jurgaitį, 21 metų, Varo- 
nikų Jokubaitę Penikaienę, 
55 metų, ir Onų .Czikaitie- 
nę 30 metų, padūti po policijos 
aresztu ant trijų nedėlių kož
nų. 7) Apkaltintus ukinįkus 
Vincų Pranaitį Zavadzkį, 18 
metų, Jūzų Antanaitį Mockų, 
20 m., Antanų Dominįkaitį 
Gužauskį, 20 metų ir Dumicelę 
Karolaitę Jarulaicziutę, 18 m. 
po policijos aresztu ant 7 die
nų patraukti. 8) Apkaltintų 
ukinįkų Feliksų | Kazimieraitį 
Trakszelį, 16 m., namieje dėl 
pasitaisymo pakoroti. 9) 
Apkaltintus bajorus: Pranų 
Vincaitį Klopotanskį, 70 metų, 
Pranų Daminįkaitį Juravy- 
čzių, 30 m., Elenų Ignacaitę Ja- 
cevyczienę, 45 metų, Ignacų 
Antanaitį Adomavyczių, 71 m., 
Felicijonų Antanaitę Petkevy- 
czienę, 76 m., Pranų Antanatį 
Norgėlų, 22 metų, Feliksų 
Pranaitį Eismąntų, 30 metų, 
Antanų Jūzaitį Dapkevyczių, 
60 metų, Izabelę Pranaitę 

Dapkevyczienę 58 metų, Mar- 
cijonų Jonaitę Klapatauskienę, 
62 m., Jevų Mikolaitę Novic 
kienę 50 metų, Jūzų Antanai
tį Norvilų, 58 m., Motiejų 
Laurinaitį Paulauskį 68 m., 
Ignotų — Boleslavų Antanaitį 
Belskį, 30 metų ir Ignotų 
Vincentaitį Keterauskį, 75 m. 
Miesezionius: Scholiastikų Mo
tiejaus dukterę Zajausgienę 
56 m., Teodorų Darniu įkaitę 
Zajauskienę 23 metų, Marijo
nų Petraitę Martinkienę, 71 m., 
Vincų Mikolajaitį Žukauskį, 
45 m.^ir Teodorų Jūzaitį Ma
žeikų 59 metų, o lygia ukinį
kus: Mikolų Martinaitį Le
vickį, 20 m., Jūzų Kasperaitį 
Stepankų, 25 metų, Kazimirų 
Jokūbaitį Czapauskį, 59 metų, 
Feliksų Mateuszaitį Andre- 
jauskų, 65 m., Antanų Petraitį 
Aluzų, 36 m., Jūzų Jonaitį Va
siliauskų, 41 metų, Mikolų Lu- 
koszaitį Gustų, 38 m., Benedik
tų Gabrijelaitį Gerczų, 28 m., 
Vincų Jūzaitį Dinįkų, 38 m., 
Aleksandrų Pranaitį Szev- 
czukovų, 19 metų ir Stasį Nor
kų, 27 metų, pripažinti pagal 
szių provų priesz sudų isz- 
teisintais, o taipojau pagal su
dų nekaltais pripažinti apkal
tintus: Rochų Szarauskį ap 
kaltintų dėl pasiprieszinimo 
6 ir 8 Spalinio (sen. stil.) 1893 
m. ir Adolfų Ivonauskį ap
kaltintų pasiprieszinime 8 
Spalinio 1893 m. 10) Pagal 
provos sūdo iszleidimus ant 
apsūdytų polygei apversti, 
vienam už antrų pasiranezijus, 
° je’g11 užmokėti neiszga- 
lineziais pasirodytų, baigtinai 
ant sūdo roku ūdos priimti. 
11) Isz skaitliams daigtinių 
kaltybės iszrodymų: anžūlines 
lazdas ir vitrikus (witrych, 
mask, otmiczka) panaikinti, 
konsistorijos ukazų, Reseiniųj 
policijos raszymus, dvi ko m- 
žas ir abrusus pagranžinti pa
gal prigulėjimų, o kitus daig- 
tinius iszrodymus prie dalyko 
(dėlos) palikti. 12) Tas nu
sprendimas zokono sylų aptu
rėjęs, ant ' pamato pirmo 

punkto 944 straipsnio krimi
nalinių zokonų, kas lytėsi ap
sūdytų bajorų Jonų Margevy- 
ežios, Prano Petravyczios, Jū- 
zo Jezerskio ir Jūzo Rimgai- 
los prirodyti per justicijos 
ministerijų ant peržvelgimo jo 
imperatoriszkai didybei. Ne 
priderianeziai nū to pagal 
straipsnius 775, 798 ir 2 punk
to str. kriminalinių zokonų, 
melsti jo ciesoriszkų didybę 
o per justicijos ministerį dėl 
pamažinimo koravonės nuro
dytos szitūmi nusprendimu 
apkaltintiems: Jonui Marge- 
vycziai, Jūzui Brazlavskiui, 
Jonui Rimkui, ir Jokūbui Žu
tautui uždarymu kalinyje, be 
atėmimo arba pamažinimo 
manto tiesų, su terminu ant 
vienų metų kožnų ir apie su- 
simylėjimų ant visų likusių 
pagal szių provų apsūdytų.

Pagal visų nūmonę yra vil
tis, kad kaip ežia yra paraszy- 
ta, pas carų nusiuntus, koro- 
nė dėl svarbesnių kaltinįkų 
bus labai sumažinta, o kitiems 
suvisu dovanota. Veizėsi
me kaip bus!

• •

Caras AleksandrasIII
Aleksandras III, ciesorius 

ir patvaldy toj as visų masko
lių, caras *) Maskvos, Kijevo, 
Wladimiro, Naugardo, Astra- 
chano, Lenkijos, Sivirijų, tau- 
riszko Chersono, K rimo, viesz- 
pats Pskovo, didelis kunįgaik- 
sztis Smolensko, Lietuvoj, 
Volinijos, Padolijos ir Finlan- 
dijos, kunįgaiksztis Eslandi- 

*] Tai padedami dėl akyvurrio, 
kiek carai titulų neszioja.
jos, Liflandijos ir Kurlandijoa 
etc etc., gimė 10 Kovo 1845 
m e tusę; po nelaimingos s met*-, 
ties savo tėvo Aleksandro II, 
atsitikusios 1 Kovo m. 1881 
m., jie užžengė ant sosto 4 
Gegužio, 1881 m., ir barbA- 
riszkai vieszpatavęs daugiau 
kaip per 12 metų, 1 d. szio 
mėnesio, ant 2 ir 15 minutų 
popietų Livadijoje (Krime),
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po sunkios ligos persiskyrė su 
szia pasaule.

Neiszgelbėjo caro, kuris dar 
neturėjo nei 50 m. amžiaus, 
nū mirio nei garsi ant svieto 

; gydytojai, turėjo nabagas no
noms nenoroms atsisveikinti 
ant visados su savo szventa (!) 
Maskolija. Priesz mirio die
nas beveik visas subrinko ir 
spjaudė szmotais plauczius su 
kraujais. Pagal svetimtau- 
tiszkų laikraszczių praneszi- 
mą, cara$ iki pat mirio galėjo 
sznekėti ir daugumui isz savo 
artymų ir mylimų tarnų, pa- 
siszaukęs po vieną, davė ypa
tingas instrukcijas link val
dymo ir ateinanezio Maskoli
jos likimo, o taipgi ir kas link 
privatiszkų caro szeimynos 
dalykų. Ypacz caras ilgai 
sznekėjo su savo vyresniūju 

, annum Nikaloju. Priežastis 
į caro mirio nėra tikrai žinoma 
.— vieni sako, kad nelaimė, 
5 kuri sutiko cariszką szeimyna, 
j važi ū j an t trukiu, 29 d. Spali- 
rilio 1888 m., prie Borkų, ka- 
fine iszszoko trūkis, per nihi- 
į listų parengimą, isz Vėžių, ir 
į caras nors gyvas atliko, bet di
ldei persigando ir susitrenkė, 

kad apnūdiji-/Kiti gi sako, 
mas, kurį jam nihilistai sutei
kė. Mes gi daleidžiami ir, 
kad prie caro mirio prisidėjo 
atkerszijimas... už per perei

sią metą dasileistą baisybes

. Mirus carui, tūjaus tapo už
trauktas žėlavos ženklas ant 

<jo pilies Livadijoje; ant Jūdu- 
įų marių stovinti kariszki 
garlaiviai iszszovė isz kanūlių, 
dūdami žinią apie caro myrį; 

‘tas pats atsitiko ir Petropilėje. 
Po tam Livadijoje esanti caro 
szeimynos sąnariai, augszti 
urėdinįkai ir karįumenė pri
siekė naujamjam carui Nika- 
lojui II. Netrukus tai pada
rė Petropilės ir kitų miestų 
urėdinįkai ir kariumenė. - Ži- 
'nia apie caro mirį per adyną 
kitą pasklido po visą pasaulę 
ir iszszaukė įvairiai skamban
čius atgarsius.

draugai, ypacz Prancūzija, di- 
dei nuliūdo, nedraugai gi įga
vo viltį geresnės dėl savęs at- 
eitės isz Maskolijos pusės. 
Maskolijos gi fanatikai ir 
panslavistai ir didei neramūja, 
netiek isz gailesczio caro, kiek, 
jog jis vieszpatavo pagal jų 
žvėriszkus norus, o dabartinis 
caras kasžin ar seks savo tėvo 
pėdomis. Taip gi ir visa Eu
ropa dabar didei neramame 
padėjime, nės sako, buvo koks 
nebuvo caras, bet europiszką 
pakajų mylėjo ir vengė su 
kaimyniszkomis vieszpatystė- 
mis karės, o naujo gi caro po
litika yra dar visai nežinoma. 
Linksminasi dabartės caro 
prispaustiejie ir tieszija savę 
vilczia geresni'o dėl savęs pa
dėjimo. Ypacz klykauja ni
hilistai, jog jiems nusidavė 
jau antrą carą *) nugalabyti, 
.ii ketina dar smarkiau griebtis 
ir už trecziojo, jeigu jis eis sa-

bomba, revolveris ir peilis. mes visados džiaugsimės isz 
Cirkuliaras taip skamba: caro mirių bei jį patys jiems 

,,Pas savo brolius, prispaustus parengsime.
Maskolijoje. „Tegul gyvūja liūsybė ir

„Tironas Aleksandras, au- revoliucija!“
tokratiszkas caras, karikas ir Caras savo szeimynos rate- 
nužudytojas Michailovo, Rus- Hyje buvęs malonus, mylįs sa- 
sakovu, Kibattcziko, Nelošto- vo vaikus ir isztikimas savo 
vo, Sophijos Petrosov«kojos, paežiai. Bet randymo daly- 
Jessės Halfmann ir daug kitų, pūse nieks jam nedrįstėjo pa 
siuntikas nekaltų žmonių į Si- siprieszinti, tokiam jis tūjaus 
beriją, persekiotojas žydų, yra dūdavo į snukį bei pagriebęs 
tokioje valandoje, kurioje ap- už gerklės arba ginklą nevie- 
turės teisingą koronę už visas uam galą padaręs. Jis buvo 
savo piktadėjystes. augalotas ir taip stiprus, kad

„Jis mirszta palengvėliai sako, padkavą galėdavęs su- 
ant paslaptinės ligos, tai dėl laužyti. Įbaugintas nihilistų, 
jo tikrai užsitarnautas nubau* sėdėdavo daugiausiai savo 
dimas. Už pinįgus nupirktas mylimoje Gaczinoje, retai ka- 
mokslas Zacharino, Chirszo ir da kur iszvažiūdavo. Ypacz 
Popovo negali pailginti gyve- paskutiniūse metūse taip buvo 
nimą, kuris buvo tikt perse- nihilistų sunervūtas ir įgasdy- 
klojimui ir prispaudimui pa- bis, kad sykį vaikszcziodamas 
szvęstas. P° savo kambarį, užmynė*)

„Ant galo, atėjo tam bjau- rieszuto kevalą, kuris sutresž- 
rybei [carui] valanda, jog tu- | kėjęs taip pergandino carą, 
ri isz szios
Urra!

„Perėjo jau laikas, 
vienas žmogus, pagal savo gi- ties, 
mimo tiesas, turi galybę ant 
būtybės ir gyvybės szimto mi
lijonų žmonių.

„Tegul jo sūnus, caraitis, o 
taipgi jo garbės jieszkanti są- 
vėikmiejie, didiejie kunįgaik- 
szcziąi, Vladimiras ir Micha
els, kurie, isztikimai padavi
mams Romanovų szeimynos, 
visados yra pasirengę dėl 
žmogžudystės, žengia ant kru
vino cariszko trono, bet tegul 

Jie jau buvo I neužmirszta, kad jie kiekvie- 
sutarę prie altoriaus, noje adynoje, ant kiekvieno

Caras Aleksandras III. 
vo tėvo keliais, 
sykį 
szliubo laike, pasiųsti jį pas Iženksnio randasi priesz nesu- 
Abrakomą, bet policija tai už- laužomą revoliucijonierių va- 
ūdė ir suaresztavodama ke-| lią. 
lioliką nihilistų, turbūt paar
dė jų plianą.

Ve kaip atsiszaukė nihilis
tai priesz pat caro mirį Szvai- 
carijoje, Anglijoje^ ir kitose 
vieszpatystėse, iszsiuntinėda- 
mi savo draugams į viso svieto 
szalis cirkuliarą, ant virszjpis, 
airio stovi kraujo raudonumo

*] Jie pripažįsta, kad priežastis

pasaulės pranykti, kad szis paszokęs isz vietos, ir 
mislydamas, kad ežia jau yra 

kada | pa»ikėsėjimas ant jo gyvas- 
taip trenkė su kumszczia 

|į netoli stovintį tarną, kad szis 
ant vietos padribo. Caras nei 
su kūrni nevedė karės ir nei 
kūmi neatsiženklino (iszėmus 
įteisymą Sibirijoje geležinke
lių ir mažumą praplatinimą 
savo vieszpatystės Azijoje) 
apart baisaus persekiojimo ir 
prispaudimo visų tų tautų ir 
žmonių, kurie nėra pravoslav- 
nais maskoliais. Caras nors 
nekentė jokių pasiprieszinimų 
i^z urėdnįkų pusės, tacziaus 
būdamas mažo mokslo, silpnos 
valios, įmerkęs girtūklystėje, 
papūlė nejausdamas po įtek

ime tūlų augsztų urėdinįkų, 
I ypacz Pobiedonoscevo ir 
Tolstojaus, kurių pamažu ta
po aklu įrankiu. Ką jie pa- 
raszė, tai caras pasiraszė: bit 
po semu. Carienė taip apgai- 
listauja savo paties caro, kad 
isz gailesczio tikt isz proto 
neiszėjo,ir, turėdama 37 metus, 
per kėlės dienas pražilo. Ca

I „Atidūdame mes lavoną to 
niekverezio, nū kurio jis jau 

[seniai garbę nudrėskė, aprė
dyti į kvietkas.

„Pakol maskoliszki vergai 
netaps žemės vieszpacziais, pa
kol niekamverta autokratija, 
plėszimo godaus ir begėdiszko 
feudalizmo patarnaujama, da
ro Maskoliją dėl apszviesto ro lavonas bus apie vidurį 
svieto gėdiszkumo plėtma,Carizmo! caro mirio buvo jų darbas. *] Caras labai liubijo rieszutus.

4
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ežio mėnesio į Peterburgą at
vežtas ir cerkvėje hz v. Petro ir 
Povylo palaidotas. Jog žvė 
riszkumo pilnas buvo caras, 
galima maždaug numanyti ir 
isz jo paveikslo.

Dabartinis caras Nikalojus 11,
Mirus carui Aleksandrui 

III jo vyresnysis sūnūs Mika
lojus užžengė ant cariszko 
sosto ir iszleido 2 d. szio mėn. 
pirmą prokliamaciją, apsi- 
szaukdamas savę caru visos 
Maskolijos ir reikalaudamas 
nū visos Maskolijos gyventojų 
prisiegos isztikimume ir pak- 
lusname. Tą prokliamaciją 
Petrapilėje cariszki heroldai, 
prie grausmo triukų ir bubnų, 
skaitė susirinkusioms žmonių 
minioms ant didesnių miesto 
ulyczių. Caras Nikalojus II 
yra 26 m. amžiaus, silpnas ant 
kūno ir' dvasios. Mokslą ir 
iszauklėjimą apturėjo nū vie
nos žmogystos generolo Dani- 
lavycziaus, o pertai iszauk Įėji
mas yra labai vienpusiszkas. 
Mokslas irgi nevi razina gi m 
nazijos kurso. Apart masko- 
liszkos kalbos, gerai moka 
prancuziszkai, angliszkai, vo- 
kiszkai, o ir daniszkai. Lai 
ke vieszpatavimo savo tėvo 
niekur nesikiszo į politiką, to
dėl gi ir didžiausi politikieriai 
negali dar iszspėti, kokia jo 
bus politika užrubežyje, ir 
Maskolijoje. Daugumas su
tinka ant to, kad jo politika 
su kitomis vieszpatystėmis pa
tiks ta pati, ką ir tėvo, bet sa
vo vieszpatystėje Maskolijoje, 
turės persikeisti į geresnę pu
sę, nės Nikalojus II esąs lib.e-- 
raliszkų pažvalgų ir nenorėsiąs 
versti pernevalią kitų iszpaži- 
nimų ir tautų savo padonūsius 
į pravoslaunus maskolius. Jis 
pagalinus jau iszsitarė atvirai 
priesz savo tarnus urėdinįkus, 
sakydamas: ,,Asz esu dievotas 
krikszczionis. - Tacziaus ma
no tikėjimas į. Iszganytoją ne- 
dūda man tiesos persekioti ki 
tus dėl jųjų tikėjimų.“

Gal labai būti, kad naujas 

caras tai pasakė ir tai isz szir 
dies mislija, bet reikia abejoti, 
ar jam nusidūs įvykdinti, ar 
jo apiekunai, rodos davėjai ir 
prieteliai — Pobedonoscevai, 
Daszkovai ir kiti, kuriūs caras 
jam davė priesz smertį, savo 
įtekme nenumarins, neužmig
dys jame tas gražias misi is ir 
norus. Juk jis yra jaunas, 
nepatyręs žmogus, paėmęs da
bartės į rankas didelę su 120 
milijonų gyventojų vieszpa- 
tystę, negalės nei ženksnio 
ženkti be senųjų caro tarnų ir 
rodos davėjų, o naujų taip 
greitai, kad ir norėtų, negalės 
prie savęs paszaukti. Bet 
reikia tikėtis, kad bus geriau 
prie to caro, nės ir S pen i a kas, 
garsus nihilistų vadovas, szne- 
ka, kad dėl jauno caro nereiks 
dinamito ir neras jis ant savo 
stalo smerczia mojūjanczių 
laiszkų.

Caras Nikalojus II.

Naujo caro sutūktuvės ne
užilgo bus sti kunįgaiksztaite 
Aliksa, kuri:jau priėmė pra- 
voslavną tikėjimą Į buvo pro- 
testonka] ir tapo praminta 
Aleksandra Feodorovna. Po 
szliubo caras iszleis manifestą, 
kuriūmi dovanos kaltybės 
daugeliui politikiszkų persi- 
žengėlių. Dūk Dieve, kad 
naujas caras Nikalojus II bu
tų ir dėl Lietuvos geru caru, o 
tironu ir persekiotoju. Jeigu 
jis bus dėl lietuvių tėvų, ir 
lietuviai bus dėljo isztikimiau- 
siais. Kada caras mirė Mikalo
jus ve kokiais žodžiais - apie 
tai Suvienytų Valstijų prezi

dentui: Pas Amerikos Su 
vienytų Vaistijų Prezidentą:

Yra mano szirdį gelianti už- 
dūtis, idant praneszcziau 
Tamstai apie baisią patrotą, 
kurią asz ir Maskolija apturė
jome per nustojimą mano my
limojo tėvo, ciesoriaus Alek
sandro, kuris pasirinko.

| pasir. | Nikalojus.
O S u vien. Valstijų prezi

dentas ve kokį jam atsakymą 
davė:

Pas Jo Majestotą Mikalojų 
II, Maskolijos Ciesorių, Liva- 
dija: Asz skubinūsi isz-
reikszti savo ir savo žmonių 
simpatiją su ciesoriszka szei- 
myna ir Maskolijos žmonėmis 
jųjų nubudime dėl mirio Jūsų 
garbingo tėvo.

[pasir.] Grover Cleveland.
Kada Nikalojus iszreiszkė 

savo nuliūdimą Prancūzijos 
prezidentui, ministrų preziden
tas Dupuy davė jam atsaky
mą: ,,Prancūzija yra viens su 
Maskolija nubudime ir 
džiaugsme“. 
— ■ —• ♦ * * ——■ 1  

Isz liMzIii Him Amerikoje
— Waterbury, Conn. 30 

Spalinio. Lietuviszki reika
lai Waterburio maž daug yra 
szitokiame padėjime: Bažny- 
ežia yra statoma už 2313,41 c. 
Meistras Mroz, czekas, kaip 
dabar regiame, dirba dėl be 
tuviu kūgeriausia. Bažny- 
ežios pamatas stipras isz ak
menų ir plytų. Vieta bažny- 
ežios tapo aprinkta ir nupirk
ta ant kertės James ir John 
ulyczių, prie Bank ulyczios, 
dalyje miesto vadinamoje 
Brooklyn. Akyva, szįmet lie
tuviai ir vokiecziai pirko vie
tą bažnycziai už 7000 dolerių, 
kas tiktai matė abi vietas, visi 
lietuviszką lotą dukart augsz- 
eziaus stato už vokiszkąjį. 
Bet kas link bažnyczios vo- 
kiszka kur kas brangesnė: jų 
kasztūs $15,000 muro, o musų 
tiktai $2,313 medžio. Bet rei
kia ir tai atminti, kad vokie-ii ežiai Waterburio daug vyres

ni už lietuvius. Vokieczių 
yra su viražu m 2000, o lietu
vių su Union City tiktai 640 
asabų. Vokieczių yra bagot 
ežių ir meistrų, o lietuviai dau
giausia prasti darbinįkai. Vo
kiecziai pridirbo per $10,000 
skolos, o lietuviai bažnyczią 
nori apmokėti isz k arto pinį- 
gaiš ir tiktai teliks $6000 sko
los už žemę. Privedžiau pa
lyginimą su vokiecziais, nės ir 
musų miesto lietuviai draug 
pradėję darbą eina su jais ne- 
kaipo lenktinių.

Yra Waterbury j e dvi lietu- 
viszkos brobszkos pagelbos 
draugystės: szvento Kazimie
ro su 120 sąnarių ir kunįgaisz- 
ežio Gedimino su 50; abi 
draugystės yra gana turtingos: 
Kazimierinė turi virsz 800 dol., 
o Gedimi n i nė lyg 400 dol.

Lyg sziolaik dar nebuvo 
daryta nieko dėl naudos baž
nyczios nei per vieną draugys
tę. Akyva, kad kitūse mies- 
tūse draugystės daro ant nau
dos parapijų pasilinksmini
mus, balius, fairus, musų 
miesto draugystės tame daly
ke lyg sziolaik dar niekūm 
nepasižymėjo. Bet dabar, kad. 
užbaigus bažnyczią neatbūti
nai reiks pinįgų atbaigti mo
kėti kantraktoriui, yra viltis, 
kad draugystės pažiezys baž
nycziai pagal iszgalėjimą, o 
tas butų ir gražu ir teisinga, 
nės sąnariai draugysezių yra 
draug sąnariais parapijos. 
Tai logiszkai ir teisingai isz- 
rodo isz szalies žiūrint, bet ne
reikia užmirszti, kad Water - 
būryje yra nauja-vierių rau
gas, todėl nereikia užmirszti, 
kad ta veislė, būdama aklu 
įrankiu bedievių, norės ga
dinti gerųjų užmanymus, o 
taipogi nereikia žiopsoti, kad 
atsispirti. Yra pas mus tai- 
posgi poli tik isz k as kliubas, 
kurio vardas nepaskutinis pas 
musų miesto politikierius. 
Laukiame tiktai, kada bus pa
baigta bažnyczia ir kada ga
lėsime praneszti lietuviams, 
užkviesdami ant paszventini-
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mo kampinio akmens ir į- 
žengimo naujon bažnyczion.

— 30 dieną Spalių mėnesio 
Waterbury, Conn.

Atmena daugelis lietuvių 
apie tai, jog ketinau sziame 
rudenyje aplankyti Kanados 
lietuvius ir apie jūs dūti žinią 
skaitytojams „Vienybės Lie- 
tuvnįkų.“ Nenorėdamas pa
likti skolingu priesz lietuvisz- 
ką visūmenę, prie kurios atsi
liepiau dalyke Kanados lietu
vių, szitą praneszu: Atsilie
pimas per „Vien/oę“ nepra
ėjo be atgarsio, apturėjau 
daug rasztų nū lietuvių gyve- 
nanczių Suvienytose Valstijo
se, kuriūse buvo pridūti ant- 
raszai prie Kanados lietuvių. 
Pirmucziausiai siuncziau rasz 
tus Kanadon ant dūtų antra- 
szų, bet vaisius buvo toks: ke
letas rasztų sugrįžo atgal, o 
tas buvo ženklu, kad jieszko- 
mų nerado, o antra, isz Kana
doje esą n ežių lietuvių isz
miesto Weelingtono vienu- 
vienas teatraszė laiszką, pra- 
neszdamas, kad jų mieste tik
tai trys tėra lietuviai, o isz 
prisiųstų man pirma antraszų 

’daugiausia buvo Weelingto- 
nan, nės net trys. , Isz kores
pondencijų todėl ir sugrįžusių 
rasztų turėjau persiliudyti, 
kad Kanadoje labai mažai tė
ra lietuvių, arba kad asz ne
turiu žinios apie tai, kur tie 
Kanados lietuviai gyvena, ir 
tas manę sulaikė nū kelionės.

1cun. J. Zebris.

— Pittsburgh, 26 Spalio. 
Visai neseniai dar, nės vos me
tai su virszum, kaip musų 
miestas tapo užraszytas į isto
riją lietuviszkų kolionijų Su
vienytose Valstijose, bet nors 
ir į taip trumpą laiką ta nau
ja lietuviszka kolionija augsz- 
tai pakilo. Pittsburgho lietu
viai sutvėrę savo locną para
piją ir sulaukę savo bažnytė^ 
lės, o bažnytėlės gražios, gra
žiai papūsztos, nežiūrint ant 
sunkių laikų, galėjo, susitrau
kę į krūvą, pažinti daugiau

viens kitą. O pažinimas viens 
kito didelę naudą atnesza! 
Daugybė juk isz lietuvių, ga
lima sakyti, buvo užmirszę 
apie savo paėjimą, užmirszę 
buvo, jog yra vaikai tėvų-lie- 
tuvių, ir jog jų tėvynė yra 
Lietuva! Taigi tas pažinimas 
viens kito padarė, kad tie, ku
rie buvo numirę dėl tėvynės, 
sziądien, pažinę ją, atsiminę 
apie savo paėjimą, pradeda 
dirbti dėl jos, neszdami pagel- 
bą vargstaneziai Lietuvai to
kią, kokią pagal savo spėkas 
kiekvienas gali įstengti. Jog 
Pittsburgho lietuviai pabudo 
isz tautiszko ir dvasiszko mie
go, galima suprasti isz to, kad 
tokiame kritiszkame laike ga
lėjo įgyti sav locną bažnyczią, 
vieną isz gražiausių lietuvisz- 
kiį Amerikoje; jog visi beveik, 
idant turėti stiprumą, susiri- 
szo į draugystes, kurių szią
dien gerai suorganizavotų jau 
yra net keturios. Negana to, 
jog tarp savęs susivienyjo, bet, 
matydami dar reikalingumą 
ryszio vienybės tarp visų lie
tuvių, glaudžiasi prie abelno 
ryszio, t. y., prie „Susivienyji- 
mo L. K. A.“ ’Kad tik Pitts
burgho kolionija ne daugiau
siai jau turi sąnarių prigulin- 
ežių prie „Susivienyjimo“. 
Galit suprasti gūd. skaitytojai 
szio straipsnio, kad Pitts
burgho lietuviszka kolonija 
turėjo pasirodyti darbszczia 
ant lietuviszkos dirvos, nės net 
gūdotini delegatai IX seimo 
vieną isz jos lietuvių iszrinko 
į centraliszką vyriausybę, ku- 
riūmi yra darbsztus musų tau
tietis Pranas Naujokaitis. Gal 
pasakyti, isz kur jau tarp 
Pittsburgh4© lietuvių atsirado 
tas sutikimas ir vienybė? O 
tai gūdotini skaitytojai dėlto, 
jog Pittsburgho lietuviai pa- 
gūdoja viens kito nūmonę ir, 
jog dėl abelno labo iszsižada 

(asabiszkumų. Jeigu ir kitų 
kolionijų lietuviai laikytųsi 
to principo, tai mes taip su- 
drutėtume, kad joki nevidonai 
musų neįveiktų. Gal Dievas 

dūs, kad sulauksime to laiko, 
kada iszsižadėsime asabiszku- 
mų ir pradėsime dirbti sutiki
me ir meilėje dėl nuvargytos 
tėvynės savo Lietuvos. Asz ra- 
szėjas szio straipsnio net tikiū- 
si, jog nors iszdalies tas atsiras 
tarp musų iki kitam „Susivię- 
nyjymo“ seimui. Taip mislyju, 
pasitikėdamas* darbsztumui 
centrai iszko „Susivienyjimo“ 
komiteto* Beje, jau asz pra
dėjau užmirszti, kad tik pa
ėmiau sav už siekį apraszyti 
Pittsburgho lietuviszką ko 
lioniją. f Taigi tolesniame trū
kyje mąno apraszymo turiu 
pasakyti, kad nors tarp mažo 
s kaiti i aus moterių randasi 
tarp jų geros lietuviszkos pa 
triiotkos. Skaitėte gal, kokį 
dalyvumą moterys ėmė ap- 
vaikszcziojimūse „Kražių“ ir 
panaikinimo baudžiavų 4 d. 
Kovo 8Z. m.; dabar net šutvė 
rė pagelbos draugystę, kurią 
priraszė prie „Susivienyjimo“. 
Toliaus galite . matyti g. skai
tytojau, kad Pittsburgho lie
tuviai dirba ant tautiszkos 
dirvos isz to dar, jog po Ka
lėdų turėsime net du lietuvisz- 
kus teatrus: 26 dieną Grūdžio 
sz. m. bus atgrajįta komedija 
„Pirmutinis degtinės varyto
jas“, kurią jau moka gerai, 
dėlto galima tikėtis, kad pir
mutinį kartą Pittsburgho lie
tuviai gerai pasirodys ir klau
sytojus užbovis, nės keli ak- 
vatnįkąi aktoriai turi net tik
rus gabumus toje dalyje. Ko
medija'bus pad ai lyta atsakau- 
ežiomis jai dainomis. O 22 
d. Vasario at. m. bus atgrajįta 
drama „Kražiai“, sustatyta 
ne per Dr. Stupnickį, nės toji 
ant scenos netinka (?R.), bet 
kita originaliszkai . paraszyta 
per vieną isz vietinių lietuvių. 
Taipgi Pittsburgho lietuviai 
nesnaudžia ir apie pagerinimą 
savo būvio szioje žemėje, nės 
szįmet visi beveik, kurie ga
lėja jau gauti, iszsiėmė ūkė 
siszkas szio k rasz to po pi e ras 
ir sutvėrė politikiszkus kliu- 
bus; politikos vadovai yra szie

seneeniejie ukėsai Suvienytų 
Valstijų: Jonas Alyta, An
drius Buvelskas, Povylas 
Obiecunas ir Jurgis Stepana- 
vyczius. Pittsburgho lietu
viai ukėsai rems szį metą re- 
publikoniszką partiją, demo
kratais turbut jie daugiau 
niekad nebus, nės ta partija 
daugiau gero nori padaryti 
kitoms vieszpatystėms ’ir jų 
tironams, ne kaip savo ūkė- 
sams. Tai į) Pittsburgho lie
tuviai dirba dėl pakėlimo sa
vo vardo sziame kraszte ir dėl 
gero savo tėvynės Lietuvos.

— Dartės, kaslink kitokių 
naujienų tarp Pittsburgho lie
tuvių, tai sziū tarpu nieko ne
girdėti. Beje 28 dieną szio 
mėnesio pus paszventytos ir į- 
statytos musų bažnyczioje 
puikios stacijos, įtaisytos per 
pavienes žmogystas. Stacijos 
tos k asz tū j a $400.

29 d. ateinanezio mėnesio 
bus pas mus keturesdeszimties 
adynų atlaidai — tikimės, kad 
turėsime sveczių — kunįgų, 
kurie nepatingės, gal, pribūti, 
idant mumis dvasiszkai su- 
drutinti.

Ant galo dar paklausiu de
legatų pereito IX seimo, kaip 
buvo tikrai tas dalykas: skai- 
cziau sziądien reliacijose padū- 
tose per seimo sekretorių 
„Garse L. A.“, kad ant įne- 
szimo pono Antano Miluko 
Jūzas Pauksztis nėra vertas 
būti garbės sąnariu, ir, kad ant 
to įneszimo p. A. Miluko visi 
delegatai rankomis plojo, ir 
tik paskui liepė prezidentas 
Juzą Pauksztį užraszyti į gar
bės sąnarius?! Kaip tai gal 
but, asz pats girdėjau, kad IX 
seimo delegatai, beveik vien
balsiai, paskyrė J. Pauksztį į 
garbės sąnarius?!

r/. Pelėda.

— Tarp. Wis., 30 Spalinio.
Vardan teisybės.

Mieli Broliai, S. Daukanto 
draugystės sąnariai, kas yra 
garsinama N. 41 „Lietuvos“, 
buk asz atidavęs draugystės
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„charterį“ J. Griniui, tai ne
teisybė: charteris yra savo 
vietoje, todėlgi tegul nieks 
apie jį nebėdavoja.

■ Laikykitės, Mieli Broliai, 
S. D. Dr. sąnariai tvirtai ir 
nepaisykite ant sznektų tūlų 
ypatų, kurios tai daro arba 
turėdamos ant manęs asabisz- 
ką neapykantą, arba norėda
mos draugystei užkenktą bei 
ją visai paardyti.

M ikolainis.

— Wanamie, Pa., 28 Spa
linio. 28 d. szio mėn. susi
rinko gerokas skaitlius lietu
vių isz Wanamie‘s ir Glen 
Lyon‘o, kurie susitarę sutvėrė 
„Susiv.“ kilpą po vardu D. L. 
K. Keistuczio. Tokį vardą 
kūpai davėme todėl, kad buvo 
pirmiau to vardo draugystę 
sutvėrę, kuri per kvailumą 
tūlų musų brolių payro; tad- 
gi, nenorėdami, kad ir jos var
das pražūtų, sutvėrėme to var
do kūpą. Kilpos virszinįkai 
yra sekantiejie: Prez. J. Pa
lubio, sekr. J. Gibavyczia, 
kasier. M. Andraitis. Visos 
kilpos sąnarių randasi į 30.

Taipogi turėsime kitą susi
rinkimą 18 Lapkriczio, ant 
kurio užpraszome visus bro
lius aplinkinių miestelių. At
eikite broliai pasiklausyti 
sznektų!

kup. sek. J. Gibavyczia.

— Baltimore, M d. 30 Spa
linio. Jau buvo praneszta 
„Vienybėje“, kad kun. Balt
rus Žindžius turėjo primicijas 
30 Spalinio. Ant primicijų se
kantiejie kunįgai pribuvo: kn. 
A. Burba, Plymouth Pa., kun. 
J. Kaulakis, Philadelphia, 
kun. M. Szedvydis, Wilkes 
Barre Pa., kun. J. Rod avy- 
ežia, Baltimore, kun. J. Po- 
lujanskis, kun. J. Skrętny, 
Baltimore, kun. J. Dulski, 
Baltimore, ir vietinis prabasz 
ežius kun. J. Lietuvnįkas. 
Isz klierikų buvo szitie: V. 
Matulaitis, Philadelphia, Ą. 
Papka ir B. Puchalski, Balti

more. Miszios prasidėjo kiek 
po 10 valandai szv. Jono lie- 
tuviszkoje bažnyczioje. Pri- 
micijantui tarnavo prie miszių 
sekantiejie kunįgai: J. Kaula
kis, archidijakonas, J. Lietuv
nįkas, dijakonas, M. Szedvydis 
subdijakonas, klierikas V. Ma
tulaitis ceremonijarius, klier. 
A. Papka thuriferarius, ir ke
turi vaikai dailiai aprėdyti už 
akolytus. Priinicijantas > mi- 
szias giedojo iszkilmingu ir 
puikiu balsu, atsidūdaneziu 
kiek italiszkumu.

Tū po evangelija kun. A. 
Burba pasakė ugningą pa
mokslą apie kunįgystę, svirda
mas daugiau į praktikiszkąją 
pusę. Kiti kunįgai, ką netu
rėjo jokios tarnystos, sėdėjo 
kamžose apsivilkę aplink 
k rotas ir meldėsi karsztai 
už primicijantą. Tū po mi
szių szv. prasidėjo spaudymas 
galvų, kuris be abejonės ne
vieno szirdį sujautrino ir pri
pildė saldaus džiaugsmo jaus
mais. Bet kas dar įstabi il
giausia ir iszkilmingiausia bu
vo — tai szv. Kazimiero drau
gystės kareiviai, kurie, savo 
gražiūse lietuviszkūse karei- 
viszkūse rubūse apsirėdę, ran
kose plikas szobles laikyda
mi, stovėjo per visas miszias 
netoli krotų, o paskui po pas
paudimo galvų vėl iszkilmin- 
gai atlydėjo primicijantą į 
kleboniją, savo plikas szobles 
tarszkindami. Kareiviai pas
kui nuėjo ant salės biskį pa
sistiprinti; o klebonijoje tū 
tarpu prasidėjo pietus.

Tūm tarpu atėjo telegramas 
nū p. Petraiczio: „Salve Sa- 
cerdos secundum ordinem 
Melchisidech !“

Per pietus buvo sznekėta 
visokios szuektos, pilnos szir- 
dingų są jausmų ir gerų veli
jimų primicijantui, taip gi ne- 
užmirszta buvo ir apie lietu
vių su lenkais gyvenimą, nės 
keli lenkeliai, matyti, geros 
szirdies, taip gi buvo ant pie

stų; ant galo bėdavota, jog 
jaunkunįgėlis pateko į len- 

kiszką parapiją, kada lietu
viai neiszpasakytai reikalauja 
lietuviszkų kunigų kitose vys
kupystėse. Tū po pietų pri
buvo ir kun. J. Žilinskas isz 
MouhtCarmel ir szirdingai 
sveikino primicijantą, persi- 
praszydamas, jog negalėjęs 
pribūti ankszcziau. Po to 
visko, kareiviai maloniai už- 
praezė visus kunigus ant salės 
prisiklausyti jų dainavimams; 
tenai į jūs prabilo primicijan- 
tas, dėkavodamas jiems už jų 
sąjausmingą ir malonę isz- 
reiksztą dėl jo; taipgi sznekė- 
jo kun. M. Szedvydis, pra- 
baszczius vietinis ir klier. Ma
tulaitis, o kareiviai kožnai 
sznektai pasibaigus rikterėjo 
po tris sykius garsų „Ura“.

Antru atvėju pribuvus ant 
salės į kareivius praszneko 
kun. J. Žilinskas, kaipo pre
zidentas „Susiv. L. K. A.“, 
pagirdamas ir ragindamas jūs 
laikytis. Laike vakarienės 
buvo gražus ir skambus lietu- 
viszki dainavimai, kad net ant 
ulyczių atgarsiai sklyduriavo. 
Vienu žodžiu, visi džiaugėsi ir 
linksminosi, sulaukę įsiszven- 
tinusį jaunkunįgėlį B. Žindžių 
ir padidinusį dvasiszką hier
archiją. Kunįgas Baltrus 
Žindžius paeina gimimo isz 
Velūnos parapijos, Kauno 
valdybos, baigė kliasiszkus 
mokslus Starapolėje, Philo- 
so phi j os mokslų klausė Ro
moje Gregorijaniszkame Jė
zuitų universitete, o szventą 
teoliogiją užbaigė szv. Marijos 
seminarijoje, Baltimorėje Md. 
Jisai priguli prie Baltimorės 
dijecezijos, ale kardinolas 
Gibbons neturėdamas dėl jo 
lietuviszkos parapijos saVQdi- 
jecezijoje, paskolino jį ant ne- 
kurio laiko į Detroito diece
ziją už asistentą į lenkiszką 
parapiją. Kun. B. Žindžius 
yra geras lietu v is-patri jotas, 
mylintis isz szirdies savo tė
vynę-Lietuvą, vienok, dėja, 
neturėjo tos laimės, kad dar- 
būtis tarp savųjų, o ne tarp 
svetimtauezių — pasitikime ta-

cziaus, jog ne užmirsz savo 
brolių lietuvių bent rasztais, 
dvasiszku penu.

Svetys.

— Plymouth, Pa. 4 Lap
kričio. Pereitą nedėlią Ply- 
moutho lietuviszkas kliubas 
vėl laikė du susirinkimu, ant 
pirmojo isz kurių, kadangi į- 
ėjimas buvo dėl visų liūsas, 
pribuvo keletas svetimtautisz- 
kų kalbėtojų, norinezių pa
traukti lietuvius prie savo 
partijų; tarp kurių buvo vie
nas lenkas isz Philadelphijos, 
demokratų partijos. Jis no
rėjo į lietuvius lenkiszkai pra- 
sznekėti, bet sziejie jam nepa- 
velyjo, sakydami, kad tarpe 
musų nėra nei vieno lenko, ir 
daugumas tiek supranta len
kiszkai, kaip ir angliszkai, to
dėl, sakė jie, jeigu negali į 
mus musų motiniszkoje Kal
boje atsiliepti, tai velijame 
angliszkai.

Lenkas iszgirdęs tai, smar
kiai užpyko, ir prabilo į lietu
vius angliszkai. Bet, ant ne
laimės, nemokėjo gerai ang
liszkai ir sznekta visai nenu- 
sidavė. Lietuviai gardžiai 
nusiszaipė isz jo szuektos.

Antras ir paskutinis susi
rinkimas priesz rinkimus bu
vo uždarytas, t. y. ant jo ga
lėjo būti tikt kliubo sąnariai. 
Kliubas, kaipo independent, 
nutarė balsūti nei už tą bei 
aną partiją, bet tikt už gerus 
ir atsakanezius ant urėdų žmo
nes.

— Plyraouthiszkė lietuvisz
ka teatraliszka truppa jau da
rė kelis sykius prabą, persta- 
tydami „Kražių Skerdynę“. 
Yra viltis, kad už kelių nedė- 
lių galės drąsiai stoti ant sce
nos.

POLmŠŽKAS SŽMPINYS ’
„Tegnlgi bus kova vardan Vieszpatics'-

Poraszė donas Arulis.
(Tųsa.)

Jeigu musų ukinįkas ir 
gali tikėtis papulti į Maskoli-

/
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ją, tai tiktai arba būdamas 
-kariumenėje arba tokiame sy

kyje, jeigu maskolių valdžia 
už skaitymą lietuviszkų ka
lendorių iszgabentų jį „ant 
poselenės“ į tolymas Maskoli- 
jos arba Siberijos gubernijas. 
Dažniausia girdime sakant, 
kad mokancziam maskoliszkai 
mažiaus reikia būti karu me
nėje, o priegtam ir pats būvis 
tokio kareivio esąs kur kas 
geresnis. Teisybė pagal įsta
tymą kas iszbaigia pradinį 
mokslą maskoliszkoje moks- 
linyczioje ir gauna tam tik
rus rasztus, tas turi būti ka- 
rumėnėje ne G, bet tikai 5 me
tus. Vienok isztikrujų tai isz 
szito palengvinimo beveik vie
nodai naudoja kaip tie, kurie 
mokinasi, taip ir tie, kurie nei 
litaros nemoka ne tik masko
liszkai, bet net ir lietuviszkai. 
Maskolii| valdžia, kad ir no
rėtų, tai negali laikyti savo 
kareivių po szeszeris metus 
kariumenėje, kadangi tokiame 
sykyje prisirinktų tiek daug 
kareivių, kad ir iszmaityti jų

> negalėtų. Ji labjausia varo 
ant to, kad kiekvienas jaunas 
vyras nors trumpai pabūtų ka- 
rumenėje, kad kilus karei bu
tų galima visus gyventojus su
varyti po ginklu, o pen kerių 
arba net ir ketverių metų

4 gana, kad ir suvisai nemo
kintą žmogi| iszmokinti szau- 
dyti ir daryti musztrą. Ir ant 
paties būvio kareivio lietuvio 
mokėjimas maskoliszkos kal
bos kur kas dažniaus padaro 
blogą įtekmę, nei gerą. Tu-

> lam skaitytojui szitie mano 
žodžiai gali pasirodyti j Akais, 
o vienok patys atsitikimai ge
rai parodo, kad asz raszau tei
sybę. Teisybė, nemokancziam 
maskoliszkai, papūtus į ka
rumenę, iszpradžių, žinia, esti 
labai sunku priprasti prie 
naujo gyvenimo ir uesykį ten 
ka gauti į sprandą nū savo 
perdėtinių arba net ir nū 
draugų, iki jis pradeda sziaip 
taip suprasti, ko jie nū jo no
ri. Užtaigi tokis vaikinas 

noromis nenoromis turi sza- 
lintis nū savo draugų, su ku 
riais negali nei susisznekėti, 
nesipratįna į visokias paleis
tuvystes, kurios taip iszsipla- 
tinusios tarpu kareivių, ir su
grįžęs po visų vargų į savo tė- 
viszkę, jis greitai užmirszta tą 
„versziuko civilizaciją“, ku
rią įgyja karumenėje ir už 
metų kitų vėl pavirsta į tokį 
pat prastą, bet padorų ir 
darbsztų ukinįką, kokiu buvo 
priesz iszeisiant į karumenę. 
Suvisai kitaip einasi su tais 
musų vaikinais, kurie papūla 
į karumenę su maskoliszka 
kalba ir su tūmi apszvietimu, 
kurį jie gauna maskoliszkose 
ucziliszczėse: jie tūjaus susi- 
bicziūliauja su senaisiais ka
reiviais maskoliais, greitai isz- 
moksta nū jų visokių vagys- 
ežių ir paleistuvysezių ir pas
kui sugrįžę namon tik daro 
gėda netik savo giminėms, bet 
ir visam musų krasztui. Isz 
tokių tai „mokintų“ vyrukų 
pabuvusių karumenėje daž
niausia iszeina visoki pesztu- 
kai, paleistuviai, girtūkliai ir 
ant galo net ir tie . szunliežiu- 
viai, kurie iszdūda savo bro
lius maskolių valdžiai. Ži
nau net isz savo pradinio 
mokslo draugų nevieną tokį 
paszlemėką, kurio vardu jau 
net moterys mažus vaikus gąs
dina, ir be abejonės kiekvie
nas skaitytojas ir tarpu savo 
pažįstamų gali rasti ne vieną 
tokį niekszą. Tokią tai nau
dą turi isz maskoliszkos kal
bos ir maskoliszkų ucziliszczių 
tie lietuviai, kurie papūla į. 
karumenę. Sako dar, kad 
maskoliszka kalba esanti la
bai reikalinga lietuviams dėl 
atlikimo savo reikalų sudūse, 
dėl susisznekėjimo su masko- 
liszkais virszinįkais ir t. t. 
Vienok ir szitame dalyke mas
koliszka kalba anaiptol neto- 
kia reikalinga, kaip mano 
daugumas musų ukinįkų. To 
mokslo, kurį lietuviai gali 
gauti maskoliszkose uczilisz
czėse dar suvisai nepakanka 

dėlto, kad musų ukinįkas pats 
galėtų varyti kokį nors savo 
reikalą sude: Juk be szuna- 
dvokaezių vis tiek negali ap
sieiti, kaip tie, kurie mokinosi 
ucziliszczėse ir moka masko
liszkai, taip ir tie, kurie nei 
iszsi plūsti gerai neįstengia 
„valstijos kalboje“.

(Dar ne viskas)

Trumpos žinios.
— Buffalo, 2 Lapkriczio. 

W. Gipps, vagoni| peržiūrėto
jas, pergrįžęs naktį nū darbo, 
nuszovė savo motiną ir tėvą. 
Suėmus, daktarai jį pripažino 
sergantį ant proto sumaiszimo.

— Chattanooga, Tenn., 2 
Lap. Patėmyta, kad tarp 
biednujų žmonių, ypacz neg
rų, labai maži vaikai mirszta. 
Daktarai ėmė tyrinėti ir atra
do, kad .vaikai negamtiszka 
smerezia mirszta, bet tėvų nu
galabyti. Lszsiaiszkinus daly
kams, pasirodė, kad tėvai sa
vo mažų vaikų gyvenimą už- 
asikuravodavo, o paskui vie
nus su paduszkomis užtrosz- 
kindavo, kitus badu namarin- 
davo bei prigirdydavo.

Žinoma tėvai — žmogžudžiai 
bus kietai nubausti.

— Pittsburgh, Pa. 2 Lap. 
Prapūlė viena moteriszkė, ku
rią po kelių dienų atrado 
miszke į tuszczią kelmą drūto 
medžio taip kietai nūgą įvary
tą, kad ją traukiant laukan, 
reikėjo kelmą su kirviais plė- 
szyti. Moteriszkė buvo be 
jausmų, nės tokiame baisame 
padėjime rudens laike buvo 
jau tris dienas ir naktis iszbu-
VU8.

Sako kad tai padarė paleis
tuviai.

— 70,000 maskoliszkų ka
reivių stovi ant Korėjos rūbe- 
žiaus ir yra pasirengę kiekvie
noje valandoje į karę.

Caras Nikalojus II ketina 
ar visai, arba nors isz dalies

presos cenzūrą panaikinti.

Per pereitą nedėlią japonai 
su kynais buvo kelis sykius 
susimuszė. Japonai kaip vi
sados beveik visur ėmė viražų. 
Isz visų japonų laimėjimų yra 
svarbiausiu ūži m imas stiprios 
drutvietės Funk-Vang-Ching. 
Japonai, vienoje vietoje kynus 
sumuszę, įgyjo: 55 kandies, 
1500 ginklų, 26,000 kanūlisz- 
kų szuvių ir 2,500,000 ginklų 
patronų,o ir nesuskaitomą pra- 
vijanto’daugybę. Rodos ne
užilgo japonai visai pergalės 
kynus.

Didei puikus Balius!
Didei puikus balius bus 14 

d. szio mėnesio Wilkes Barre- 
je, Pa., ant South ulyczios ant 
Stump‘s Hallės. Balių daro 
szv. Traicės draugystės ant 
parapijos naudos. Grajįs 
szauni muzykė gražius lietu- 
viszkus szokius. Yra meilin
gai užpraszomi netikt vietiniai 
broliai ir seserys, bet ir ap
linkinių miestelių. Kas ateis, 
tas nesigailės, nės bus paso
tintas ant kūno ir duszios gra
žiu pasilinksminimu, skaniais 
gėrymais ir gardžiais valgiais.

Prasidės 7 vakare, tikietas 
50 c. Dėl gražiosios lyties į- 
ėjimas dykai.

Balius!
Skaityk, o perskaitęs atsimyk, kad 

bus Balius szv. Kazimierą draugys
tės Waterbury Conn., 28 dieną Lap
kriczio (Novembrio) ant Corcordia 
Hali 305 Bank str.

Draugystė maloniai uZpraszo vi
sus ir visas.

Prasidės ant vakare.
Tikintas 25 c. Mergos dykai

Beje.
Kitame numeryje vėl Die

dai bus. Sziarne numeryje, 
isz stokos vietos, mažai patal
pinome žinių isz kitur.

Motiej'au, Simanai ir Jonai 
Szlekei atsiliepkite asz esu to
je paėzioje vietoje. Jiizas.
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai.

PABASZYTA SIMANO DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVERSITETO PHILOSOPHIIOS MAGISTRO.

(Tąsa).
Tūjau abi pusi isztiko į muszą 

laukūse Mecislavos, paupyje Verke, pilionims per murus vei- 
zant; abi pusi visunarsiausiai rėmėsi, o jū ilgyn, jū baisyn 
ragotinės vien 1 ūždamos poszkėjo, remiant į krūtis, o vyrai ža
liukai it užtilai virto abiem pusėm; tame pacziame. įnirtime 
lietu vys permovė ragotine patį Sviatoslavą; kritus S'molens- 
klonių karvedžiui, jų rindos pirma pradėjo gurti, paskui 
mukti, kur kas beįmanė per upę, bet, vyjami įkanden nū Lie
tuvių, tenai nuskendo. Nevien pats Svetoslavas, bet ir jo po
sūnis kuningaiksztis Ivan Vasilevicz taippat tenai atliko, o 
du sunu SviatoslAvo Lebus ir Jury kliuvo gyvu į ranką Lietu
viams, kiti visi, kaip sakiau, ar karvietėje atliko, ar upėje 
nuskendo ir retas kurs beiszsprudo nū giltinės. Lietuvos 
karvedžiai tūm paežiu žygiu traukė Smolenskon, tenai jiems 
atėjus pilionys užsirakino, bet rėgėdami nestengsią, angas 
adarė ir piningais savo kaltybę Lietuviams užmokėjo, kurie 
jiems kunus užmusztujų kuningaikszczių adavė ir, savo rėdą 
įdėję, pakėlė valdimieru Jury, sugautąjį Sviatoslavo sūnų, 
kurį prisiekinę Lietuvos įsakymų klausyti, paliko jį tą barą 
Lietuvos berėdantį ir taip nutildę Gudus, patys leliodami par
grįžo į Lietuvą.(44)

Parėdęs Jaugalius, Lenkų karalius, reikalus atkeliavo su 
žmona pradedant žiemai į Vilnių Lietuvos kriksztyti su dide 
daugybe Lenkų didūmenės ukiszkos ir dvasiszkas, tarp kurių 
yra minavojami: Bodzenta, arcivyskupas Gniezno, Jons vysku
pas Krakuvos, Januszus ir Žemovitas kuningaikszcziai, Kon
rad Olesnickis kuningaiksztis, vojevodai Poznanians, Baltro- 
mėjus Weizenburgo, Kristins isz Kožieglowy Sadecenos, Mi
kalojus Ossolinski’s, Vislicos pilės vyrai, Zaklina isz Miedzy- 
gorza, ūkės žymiais, Mikola Maskorawski’s pažymėjas ir Spit- 
ko isz Tarnavo vyriausias rūmų.. Besilinksminant sveeziams 
visą nedėlią, Jaugalius sukėlė Lietuvoje seimą gavėnioje Kovo 
mėnesyje. Susirinko dumeziai isz visų Lietuvos lūmų į tą 
orią durną, kurioje su didei didžiais daigtais ir reikalais ūkės 
turėjo risztėsi, beje: seną savo boezių praboezių tikybą į nau
ją iszkeisti. Visi žinojo, jog senoje tikyboje mokėjo moti
nos savo aprūkusiose trobelėse patarlėmis ir pasakomis savo 
vaikus dorybės ir iszminties mokyti, o nū nedorybės drausti; 
kas žino, ai* bedarys jos toje naujoje ir ar benorės sekti gam
tą ir dorybę savo boezių praboezių; senoje tikyboje patys 
tėvai, motinos savo prityrimu rodė vaikams naudą ir žalą, o 
savo elgimūse teisybę kaipo įgimtą privalumą kiekvieno 
žmogaus, be kurio neviena negalėtu burso gyventi, sekdami 
senąją tikybą, ko geizdami mokėjo iszklukti nū savo Perkū
no gūžėjo, szelpėjo bei globėjo visos pasaulės; senojoje vyko 
jiems javai ir gyvuliai, gyveno linksmai ir laimingai, nežinojo 
kaip naujojoje melstiesi ir kas tenai nutiks, sekdami senąją 
džiaugėsi liūsybe, pergalėjo nesuskaitomus neprietelius, pasi
darė (tapo) garbingais ir ir nūgąseziais visoje pasaulėje; kas

44) J, JDttaUovlcz LuUp. Lit. i kron. liūs. w Wllnlo 1627 s 20L
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žino, rasi naująją tikybą iszpažinus, rasi reiks amžinai ver
gauti ir į gyvulius pavirsti; senovėje alvienas mylėjo gūdą ir 
tėvynę ir kiekviename ūkės paojuje savo galvą dėjo ir karėje 
drąsiai neprietelius savo ūkės graudino, norėdami ar liūsais 
Lietuviais gyvūti ar garbingai mirti; seniejie kuningai mokė
jo pasakomis tėvų, boezių, praboezių veikalus minėti ir žinias 
jų veikalų kantrybės ir narsybės karėse, ar dorybės ir gamtos 
ukėje svietui brukti; nežinoma buvo, ar bedarys tą naujiejie 
kuningai naujosios tikybos? Taip rymojo Lietuvos dumeziai 
ir teiravosi suėję į tą durną,’ minavotiną ai vienam lietuviui; 
kaipogi reikėjo mažne, sakau, ‘senojoje gyvatą padėtino nau
jąja apsimauti, užvis, jog sunku yra žmogui užmirszti tai, kas 
amžiais yra omenėje įsikėrėjęs, negu veikiai nutausti nū to, 
kas jiems visados yra maloniu ir patogiu visūse jų veikalūse 
ir darbūse. Nės rodėsi, jog tokia gadynė buvo atėjusi, ku
rioje ir Lietuviams taip tikėti, kaip kitos tautos tikėjo. Da
rin ryžosi senosios savo boezių tikybos iszsižadėti, o ateinan- 
czių vadovų savo ateinaneziūse elgimūse krikszczionių kata
likų tikybą iszpažinti. Tūjau padėjo įstatymą, jog nū sziol 
Lietuvos tautos tikyba yra krikszczionių katalikų tikyba, ir 
patys dumeziai, kurie dar nebuvo krikszczionys, nu persi- 
kriksztyjo. Paskui liepė amžinas ugnis, Dievui Perkūnui 
gužėtojui, kutintojui szioje pasaulėje kurstomas, gesinti, žaL 
ežius namsargius muszti, ąžūlus, po kuriais meldėsi, kirsti, 
szventus lieknus skinti; nebutu dar taip veikiai krikszczionių 
tikyba prasiplatinusi, jei Vieszpats Augszcziausias nebutu 
tenai savo stebuklą parodęs: kad kuningas Jeronimas, oze- 
kas, norėdamas Perkūno stabą sutrupinti, mosterėjo jam su 
kirviu, bet kirvis prasprudęs baisei jam koją prakirto, tfljau 
pagonys tai regėdami suszuko: veizėk, kaip musų Dievas yra 
stiprus; bet tūm tarpu kuningas, žaisdą kryžiumi palaiminęs, 
kėlėsi sveiku, o atkaliu užgavęs stabą sutrupino; regėdami tai 
pagonys, tūjau įtikėjo ir visa pusė Vilniaus miesto persikrik- 
sztyjo: kaipogi antroje pusėje jau gyveno krikszczionys Gudų 
tikėjimo, neklausą Romos. Ant galo arei vyskupas Bodzenta 
žinyczią, apie kurią virszaus minavojau, ąžūlinę pilės klajumo 
esanezią, kurioje amžina ugnis ant garbės Perkūnui Die
vui, kaipo gūžėj ui viso gyvio szioje pasaulėje, kurinosi, pa- 
szventė į bažnyczią szvento Stanislovo, sziądien katedra va- , 
dinama. Jis-gi Endriejų Vasillių Jastrzębiec, pranciszkonį 
zokoninką, karalienės spaviednįką, Vilniaus vyskupu padėjo, 
kuriam Jaugalius su jo kanauninkais didžius valsczius mitalui 
pavedė. Tfijau bažnyczias Vilkmergėje, Nemenczine, Mai- 
szogaloje, Medininkūse, Krėvoje, Obalcziuje ir Ainėje įkūrė: 
kurias pati karalienė sultimis, dvasiszkais stotkais apveizėjo. 
Taippat tame pacziame suėime, lošdami popiežiui, įstatė, jog 
lietuvis, Gudų tikybą iszpažįstąs, negal su katalike paeziūtiesi 
lig neiszsižadėjęs savo tikybos: kaipogi Gudai buvo, kaip sa
kiau, atsisakę tūm kartu popiežiaus klausyti. Ligszioliai 
Lietuvoje liūsu buvo, su kum kas norėjo, su tūm galėjo pa- 
cziūtis. Taja paezia dingste valsczius, pavestus bažnyczioms 
ir kuningams, iszliūsavo būtinai nū dūminių ir kitų ūkės 
rinkliavų bei karės žygių. Taippat jog nė vienas sūdąs, nė 
viena vyresnybė bei pats d. kuningaiksztis negal sūdyti dva- 
siszkų asabų ir rėdyti jų valscziais, kurie yra suvisu nū ukisz
kos tiesos iszimti; viską tą tūjau patvirtino dumeziai ir Skir- 
galius Trakių, Valdimieras Kijavo, Karjebuts Severijos Nau- 
gardo, Vytautas Gradno, pilių vyrai pasiraszė.



Vienybe

ūžmkiio i laitezli.
“vienybe lietuvniku”.

A. Achramaviczo Du Bois 
J. Armulaitis Elkhorn 
V. Sarpalis Taylor
J. Palubis Glonlyon
L. Dainbrauckaa Norurch
F. Pajaujis Coal Dale 
J. Dubauckas Cincinnati
V. Trakauckas ,,
A. Azukas S. Boston
S. Kaeris Hanna
J. Puceta Catskill
V. Paczkauckas Waterbury 
A. Jankautskas Plymouth 
V. Kalinauckas

*,2oo 
n l,oo 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„ 1 ,oo 
„2,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 

' ”1,00

O H

100.
10c.
5c.
5c.

10c.
10c.
40c.

.Ddneiaiczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — 
Tėvyniszkos giesmės — 
Jdkaunos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės
Pirmutinis degtinės varytojas pulki komedija 5c. 
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gnžucr.lo, 
Apysakos.

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

isz lietuvių gyvenimo 
Pajnd|kime vyrai žemų, pulki apysaka 

paraszyta patrijotlszkoje dvasėje pagal 
vengriszkų pono A. laz B. autoriaus 
kn|gutėi „Kas teisybė tat ne melas 

Pasaka ape Szaltabuzlus (jdkinga) 
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 
Mužikėlis „ „ ,,
Vaikų kningelė „ „

Moks L isz k i rankvedžiai ir 
kitokios knįgos 

Lietuviszka Gramatika paraszyta 
kun|go Mlkolo Miežinio

15C.

20c.

15c.

15c.
5. 

20c. 
15C. 
15C.

„ ,, vainos Afrikoj’ 30c.
Isz po budelio kalavijo ir Kajimas, dvi puikios 
apysakos, ant lietuvlszko perdėjo V. Stag. 40c.
Istorija Septynių Mokintojų

„ „ ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Mltoslawskls — — 80c.
Juozapas Konlusz jwskis, arba kankinimas

Untjotų po valdžia maskoliaus 50c.
Konstitucija dėl darbin|kų — 10c.
Namelis pusteln|ko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorlje isz lajko

„ „ ponawojimo Nerono 80 et.
Pujkus apraszymaj tikru atsytlklmu isz

„ „ czesn wajnos 1863 metu 40 et.
Prawadnikas angeiskos kalbos neabdar. $1,00

,, ,, „ abdarytas $1,25.
Pujkus apraszymas apie Lletuvų „ $l,oo.
Rinalda Rlnaldlnas „ „ ,, $1,50 et.
Senowes apraszymas apie Duktery

„ „ Pilypo Karejwio 50 et.
Snmyszymas arba bajme tūry dydeles akis 
Dykra tejsybe isz Suwaiku gubernijos 15 et. 
Szwieea Diewo „ „ ,, ,, 65 et.
Titkus Persų Karalius, „ „ 25 čt.
Užsystanawik ant to geraj ,, „ 50 et.

Musų spaustuvėje iszeina dvasisz- 
kas katalikiszkas laikrasztis

„■Valtie”,
kurį turėtų pasirūpinti kožnas katali
kas užlaikyti savo namuse.

Ant metų kav.tftja tikt doleris, o 
iszeina kas nedėlia su iszguldymais 
lekcijų irevangelijų. Į Europą lįdol.

PIRMUTINE
TTŽ1EIC3-JL
dėl lietuvininkų pas

SILVESTRĄ PĄUKSZTĮ
Edwardsville, Pa.

FOR

Skrynuke 

<50 cigarų 
t&T ir Revolveriu.

vV Brisi ųk szj apgarsinimų 
su savo pravarde ir expre- 

ao adreaaų, o mes prisiusime tav 
augszczians minėtus dalgtus, o ka

da apžiurėjų, atrasi gerais, t vi užmokėjus 
pinjg is, tiirėu Revolver! ir skrynelę ciga
rą. Dėlto taip pigiai pardudame, n ės nori
me kad mus cigarus žmonės paž|tų ir jų vertų maė 
tytų; t odė t gi atsiszankite ant sz.io antraazo:

EAST LAKE M'f'g. CO.
S. E. Cor. Adams and State Sts. Chicago, 111.

Kn.in.gos
pargabentos isz užmarės:

Maldų knįgos.
Aukso Altorius, arba Szaltinis dangtazkn skar- 

bu 3.00 iki 3 OO.
Garbe Dtewuj ant auksztybės „ „ „ $1.50. 
Balsas B Hand Mės 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Knlnga giesmių arba Kanttczkos ,, 75c.
150 P šalmu Dowldo karaliaus ant

paveikslo kanticzkų 75c.
Istoriszkos doasiszkos įtalpos knįgos. 
Gyveninis V'ieizpaties Jėzaus Kristaus, 75c. 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 15c. 
istorija seno įstatymo „ „ „ 25c.
Gyvenimas Marijos „ „ 20c.
Menuo Szwencziansios Marijos Panos 30c.
Sopule) Mot ynos Diewo ,, ,, 20c.
Evangelijos snpuikeis apdarais 1.00c.
Gywenimaj Hzwentuju, ant visų metų kožnoa 
dienos, pirma, antra, treczla ir ketvirta 
dalis už kožnų dalį po ,, ,, „ 55c.
Gyvenimas szv. Benedikto Labro „ 10c.
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 40c.
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos „ ,, ,, 30c.
Tr impi senovė. Lietuvių Istorija 10c.
Apllukrasztis kua.'J'etravyczlaue | Vilniaus 

dtiakonystės knnjngiis 1870 m. „ 5c.
Už ką mos lenkams tukime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knygutė kurioje apraszyta
visi musų prietikiai su lenkais nd pat 

krikszto Lietuvos 5c.
Žiponus bei žlpone ,, „ 40c
Žirgas ir vaikas „ „ 20c.
Vytautas didis Lietuvos kun|galksztls 80c
Apie senovės Lietu vos pilis ,, 10c.

„Auszra" keturių metų puikl&se apdar&se 
po $1.25 knlnga, visas perkant 4.00c.

Knįgos poetiszkos.
Senkaus Jurgis „ „ 13c.
Vitoliorauda, puikus poematas isz

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knjgoa 1.25c*

5bc.
30c.
25c.

5c. ir

5C. 
15C.
5c. 

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

Abėcėla ,, ,.
Knlnga dėl iszslmoklnlmo rokundų 
Knlngadėl Iszslmoklnlmo visasvletlnės kalbos 15c 
Apie buwlmu Diewo ,, 
Grieezntnkas priverstas metavotis 
Pamokslai apie trusų ,, 
Talmudas ir musų žydai „ ,
Szkala su kalba „
Prieszauszris „ ,
Kaip (gyti pinigus ir turtų 
Girtybė
Genių dėdė, graži pasak n tė kur iszrodyta, 

kaip labai svietų slogina maskolių valdžia 5c.
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

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

Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvenclų ir di. 
džlosios nedėlios, 
Tiesos Žodžei, 
Eiliotea arba kelias ( maldingų gyvenimų 
Pokilis Hzventųjų ,, „ „
iszguldimas metiniu szwenczlu 

labai naudinga kningelė
Mokslas Rymo kataliku ,, ,,
Kas yra grlekas ? 
Nekaltybė 
Vartai dangaus 
Pekla, arbt amžinas
Arielka yra nddal; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 
Raktas ( dangų „ „
Didžioji nedėlia „ ,,
Kaip Sumenijų nuspakaj|tl „ 
Vadovas Į dangų „ ,,
Prislgatavojlmas ant smerczlo 
Draugija dėl duszių ,, ,
Lietuviszkos miszlos ,,

Visokį Abrozėllai su maldelėmis po Scenine.

pragaras

Witasir Korynna hlstorlje isz lajko persekiojimo 
Bažnyczlos 8. per Deoklecijana 95 et.

Lenkiszkos kningos
maldų pargabentos isz užmarės.

Westcbnlenle duszy pobožnej, zbibr nabožehstw 
i pleėni z przydanlem Drogt krzyžowej, Gorzkich 
žali i psalmOw, „ „ „ ,, „ 1,50c.

Zloty Oltarz czyli zblėr nabožehstw dla chrzeė- 
clan 1 katollkėw ,, ,, ,, „ ,. 1,30 c.

Oltarzyk czyli zblėr naboZehstwa dla mlodzležy 
katollckiej „ ,, ,, ,, ,, ,, 70 c.

VVyborek nabožeėstwa dla mlodzležy katollckiej 
50 c.

Maly zloty oltarzyk dla pobožnych dzleci ka- 
tolicklch ,, „ „ „ 45 cent.

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

10c. 
40c. 
15c. 
20c. 
15c. 
75c. 
30c.
25c. 
15c.
5c. 

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

10c.

10CN0S SPAUSTUVĖS.
Lietuvos Istorija, nd seniausių gadynių iki 

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

gaunama už 1,50c1 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalcztų 
paraižytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
istorija Katalikų Bažnyczlos, „ 1,00.
Knropos Istorija su žlamlapials „ 50 et
Lietuviszkos Dainos isz visur surinktos 200c. 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczių Motiejus Valancziauskas, 25 et. 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 20 et. 
Dievaitis, apysaka szios gadynės 1,00 et.
Apteka Diewo „ ,, ,, ,, $1,00.
Aukso Verszls, labai puiki drama „ 20 et.
Bolestawas arba antra dalis Genowefos 30 et. 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę 

žydo ir piktų augynimų wajku $1,00. 
Eglė, žalczlų karalienė ir Iszgriovimas Kauno 

pilies 1382 m., du puikus dramatal 
paraižyti Aleksandro Gužuczto, 25c. 

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

Hlstorlje apie gražų Magelonų, dukterį karaliaus 
isz Neapolio ir apie Petrų kareivi 40c.

1 lUstorije isz laiko Francuzkos

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Re v. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztfija Moo.

PATENTS
Promptly secured. Trade-Murk*. Copyrights 
and Labels registered. Twenty-Ore years ex
perience. We report whether patent can be 
secured or not, free of charite. Our fee not due 
until patent is allowed. 3*4 page Hook Free*

Kas nori gero tavoro gauti ir ska
naus gėrymo ragauti, tegu atsilanko

Pas Joną Žukaucką 
Plymouth, Pa.

Pas Lietuviszką GRABORI IJ 
Geriausi ir pigiausi Orfll>ai!
pas Romaną Daukszą,
399 E. Market kampas Meade Str.

Wilkes-Barrė’je, Pa.

LIETUVISZKAS

Juzo Miliaucko,
Szaltas alus, skanus gėrymai, gar

dus, cigarai. Smagi vieta dėl užei
gos. Praszau brolius atsilankyti 
pas manę.

Jūzas Miliauckas,
M AU ANO Y CITY.

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

Ateik broli pamatyti,
Ir to visko pabandyti.

Pcržinrejimas dykai!!
IHzkirpk Hzltų Ir atHlųHk miiniB nu tavo pravarde 

ir pilnu adresai), o mca atsiųsime tikrų ELGIN 
DZI EGOREI.Į dykai ant pažiūros.

Virszua padarytas su dviem antvožais 14-toS 
prabos aukso, visas materijolas užtvirtintas ge
rinus nekaip kaszthjancz.lo $4().oo dziegorėlio.

Mes prisiusimi' hij kiekvienais Iuksztals, užtvir
tinimų ant 20 metų, the Elgin National Watch Co.

Peržiūrėk dziegbrėlĮ perdėm Express Office o 
Jeigu mistini kad tikrai geras pirkinys, tai užmo
kėk agentui (patingų prekų $9.50 kurių mes pada
rėme tik ant trumpo laiko apgarsindami musų ta- 
vorų, o dzlegorėlis Ihih tavo, o jeigu nepatinka 
dziegorėlls, nereikalauji mokėt nė cento. Atra- 
Hzyk kokĮ nori dziegorėlĮ, vyriszkų ar moteriszkų. 
Atsiųsk 50 centų stampom ar kitaip, už musų pa- 
ankshtų lenciugėlĮ, vertų mažiausiai $4.oo pas bi
le kok( dzlegorn(kų: arba atsiųsk sykiu su orderiu 
$9.1)0 apturėsi lenciūgėli dykai:
Adressas, Northwestern MPF’G Oo, 
95 Washington St. Chicago IB.




