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Praslinko senas metas, o 
prasidėjo naujas. Praėjęs 
nąetas mums gana pažįstamas 
yra, naujas gi apdengtas pa? 
slapta, kurią sunku atidengti 
mokįneziausiam ir iszmintin- 
giausiam; naujas metas stovi 
priesz mus ateitoje, b ateitė dėl 
žmogaus yra tamsi, neiszaisz- 
kinoma, nežinoma, todėl, nes
pėdami ką mums suteiks pra
dėtas metas, pažvelkgime į 
tamsias ir szviesias prabėgusio 
meto puses. Praeitame mete 
tuksjtancziai lietuvių, Ameri
koje gy venanezių, pabudo isz 
tautiązkb miego, pasijuto ir 
suprato lietuviais esą ir, szoko 
rūpestingai prie darbo ant lie
tuviszkos dirvos; ant kurios 
jau triusėsi gražus būrelis se- 

. niaų sukilusių tautieczių. Tas 
triūsas atneszė džiaugsmingus 
ir pilnus vilties vaisius: užsi
dėjo daugiau kaip deszimts 
naujų grynai lietuviszkų 
draugysezių, kurių konstituci
jos remiasi ant katalikiszko ti
kėjimo ir lietuviszkos, tūlos ir 
patrijotiszkos, dvasios. Dau
gybė senųjų draugysezių susi
tvirtino ir pasitobulino savo 
organizacijose ir konstitucijo
se. Pasididino ir iszaugo mil- 
žiniszkai „Susivienyjimas Lie
tuvių“, nės beveik dvideszimts 
naujų draugysezių ir kūpu 
prisiraszė, padidindamos sąna
rių skaitlių daugiau, kaip ant 
pukės tukstanezio. Įsteigė 
keturias lietuviszkas bažny- 
czias ir tiekgi sutvėrė naujų 
parapijų. Uždėjo nevieną 
politiszką kliubą, bažnytinę 
bei privatiszką mokslainę. 
Padavė protestą Prezidentui 
Suvienytų Valstijų priesz isz- 
davimo sądarą, padarytą su 
Maskoliais. Apvaikszcziojo 
iszkilmingai S. Daukanto ju
bilėjų ir ant tos atminties į- 
įsteigė draugystes.

Ant raszliaviszkos dirvos 
atsižimėjo pernai amerikie- 
ežiai taipgi nemažai, iszdftdami 
dįdei svarbias knįgas, ypacz 

S. Daukanto Lietuvos Istoriją, 
Dainas isz visur surinktas ir 
Budą senovės Lietuvių. Asz 
ežia iszskaicziau tik akyves- 
nius Amerikos lietuvių tau- 
tiszko darbo vaisius, isz ko ga 
Ii kožnas bei vienas persitik
rinti, kad praeitame mete 
czionykszcziai lietuviai isztie- 
sųjų darbavosi dėl savo tautos 
ir nemažai nuveikė.
Musų ežia yra tik tukstaneziai 

ir tie patys iszblaszkyti po di
džią platybę, svetimszalyje, 
tarp milijonų, už mus stipresnių 
kaip dvasiszkai, taip ir mede- 
giszkai, svetimtauczių, įsten
gėme tiek-per vieną metą, o 
kągi gero padarė dėl savo tė
vynės musų tautiecziai tėvy
nėje Lietuvoje gyvenantiejie, 
kurių milijonai yra?

Nieko labai įpatingo — isz- 
davė kokį desėtką naujų jau 
pasauliszkos, jau dvasiszkos 
įtalpos knįgelių. Prasiplati
no didesnis skaitlius skaityto
jų knįgų ir laikraszczių, kas 
ženklina, jog ir ant jų praei
tas metas papūtė karsztesne 
tėvynės ir apsiszvietimo meile. 
Lietuvos lietuviai gal ir itin 
augsztai pasikėlė tėvyniezku- 
me, bet tik mislyse i r> j aus md
se, nės tik tai Maskoliai nega
li jiems užginti, nei jų už tai 
persekioti. Ką asz sakau — 
Lietuvos lietuviai praeitame 
mete už visus metus daugiau 
padarė: už tėvynę ir szv. ti
kėjimą praliejo savo kraują, 
paneszė ir nesza sunkiausius 
kankinimus ir žudymus isz 
Maskolių rankos .... Tai 
ženklas atsikėlimo mus tautos 
ir jos gyvėjimo: atgyja musų 
žmonelidse boezių ir prabo- 
ežių liesybės dvasia, prisiriszi- 
mo prie savo kraszto ir tikėji
mo .. . Musų broliai Prūsų 
lietuviai taipgi padarė pras
unkusiame mete didelį ir 
svarbą žinksnį pirmyn, nės 
per savo triūsūs ir rūpestį įgi
jo nors vieną liėtuviszką pa
siuntinį karaliszkame 1 seime, 
kuris perstatys ir užtars lietu- 
viszkus dalykus. O jeigu

negalėtų ir nieko padaryti 
dėl lietuvystės, tai bent mus 
vardą pakėlė ir pakels akyse 
svetimtauczių. Abelnai szne- 
kant, praeitas metas atneszė 
ant lietuviszkos dirvos gražius 
vaisius.

Ant visasvietinės dirvos at
sižymėjo pernai szie dalykai: 
Socijaliszkas ir darbinįkiszkas 
klausymas toli į pryszakį tapo 
pastumtas; tai patvirtina in- 
ternacijonaliszki ir nacijona- 
liszki socijalistų ir darbinįkų 
labai skaitlingi susirinkimai, 
ant kurių tapo daug naujo ir 
naudingo nutarta. Dideli 
darbinįkų įvairiose svieto da
lyse straikai, isz kurių keli 
pasibaigė pergalėjimu darbo 
davėjų. Toliaus smarkus 
anarchistų darbavimaisi, ku
rie dinamito bombomis 
nužudė baisiausiu budu szimtus 
nekaltų žmonių ir taip įstūmė 
visas Europos vieszpatystes į 
didelį neramumą. Pernai 
cholera, o vietoms ir badas 
iszteriojo daug žmonių; taipgi 
baisus szturmai ir audros ant 
sausos ir vandens padarė ne 
aprokūjamas blėdis — prigir
dė tukstanczius žmonių ir 
szimtus garlaivių nuskandino.

Isz politikos galima primin
ti Maskolijos sądarą su Suvie
nytomis Valstijomis, didelį 
jos susidraugavimą su Pran
cūzija ir iszdavimą keletą zo- 
konų ir ukazų dėl dar dides
nio apsunkinimo musų tautie- 
czių. Didelis buvo ginklavimas 
visų Europos vieszpatysczių ir 

negirdėtas krizis augsz- 
tujų urėdų ir tarp jų bjaurus 
szkandalai. Verta neužmirsz 
ti visasvietinės Chicagoje pa
rodos ir szv. tėvo popiežiaus 
Leono XIII penkdeszimtinio 
vyskupystės jubilėjų. Tatai 
didesni ir dėl musų aky vesni 
praeitų metų nusidavimai. 
Pasirūpinkime ir pasistengki- 
me, idant per szį metą dar dau
ginus nuveikti dėl savęs paežių 
ir savo tėvynės.

Daneszam maloniems musų

prenumeratoriams, kad tie, 
kurie apturėjo postkartes dėl 
prenumeratos atnaujinimo, o 
neatnaujino jos, bus nū szio 
numerio sulaikytas laikrasztis 
„Vienybė“.

Ant 1894 metu.
Seni metai jau praėjo, 
Kaip jo pirmtakunai. 
Nauji Metai prasidėjo! 
Lai laimingi buna!
Pernai metfis daug dejavotn 
Svetezalyj4, tėvynėj4 
Ir nesykį aimanavom: 
Raudant bjaurgadynėj*.
Daug Maskolius musų brolių
Apkalė, iszvarė:
Mus Kražieczius, kaip užpilė, 
Szaudė, smertiop varė.
Garsus Kražantės upelis
Krauju apsiliejo, 
Kur neviena musų brolelis 
Veikiai nupliumpėjo.
Lietuvių prasikaltimas
Tai tėvynės meilė, 
O Maskolių užpūtimas 
Žmogžudžių tai peiliai.
Pernai skaudus metai buvo
Dėl musų tėvynės:
Nukentėjo daug Lietuva 
Versmėse klampynės.

* * *.
Naujus Metus tad sutinkam, 
Laukdami vis laimės:
Džiaugsmą visiems broliams linkiam, 
Kad gyvent be baimės..............
Jau meteliai, pasgailėkit
Mus brangios tėvynės: 
Laime, džiaugsmu pražydėkit
Ir laisve gadynės:
Lai mus broliai susipranta 
Podraug visiems dirbti, 
Lai praszalin pragarkrantą, 
Nei priesz sziaurį tirpti:
Lai vienybė vis gyvfija 
Tarp visų tautieczių!
Tegul viltis nesiubuja 
Tarp ponų, kaimieczių!
Gal jau metai laimingesni
Pasdarys Lietuvai:
Tapsi m tautiszkai drąsesni: 
Užmirsziin kas buvo.
Tikt prie darbo ir vienybės
Visi urnai kibkim:
Rasim szaltinį drutybės: ’ 
Todėl miegą likkim!
O tu, Dieve visogalis, 
Apszvieszk musų tautą, 
Kad pabustų, kaip svetszalys, 
Tėvynę atgautų.

Lakūnai
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Rokavo muset ant to, kad 
naktį žmonės neprigatayyti 
prie atsispyrimo, bet suklydo, 
nės kaip tiktai į priebažnytį 
įėjo, ant bokszto į varpus su 
muszė ir akies mirksnyje ke
li turkstaneziai žmonių, kurie 
buvo pasislėpę, apsiautė baž
nyczią. Baisus buvo guber 
natoriaus padėjimas, reikėjo 
jam užlipti ant chorų (viszkų), 
kur szeszias adynas parsėdėjo 

dojodamas mužikus ir nū jų 
lojotu būdamas. Tokius da
lykus apsakinėja: Kunįgas 
prakalba į žmones nū guber
natoriaus vardo žemaitiszkai: 
Ciesorius jums davė žemę! — 
Žmonės atsakė: Ne savo, bet 
ponų žemę davė, tai musų že 
mė! — Kur buvo kliosztorius 
bus iszkala! 
sako) 
subinę savo iszkalą! 
nom jūsų iszkalas!
kite, kad tai gubernatorius sa
ko! — Szuds gubernatorius! 
Mes einame ant smetezio dėl 
vieros, o jus rupūžės kunigai, 
einate iszvienosu musų ir baž
nyczios neprieteliais. - Apicie- 
rius ir žandarai matydami gu
bernatoriaus Klingenbergo 
prastą padėjimą, nubėgo naktį 
pėsti, deszimtį viorstųį Carici- 
ną,kur yra paczta ir telegrapas. 
Nors isz jo jūkės, bet man 
pasirodo, kad protingai pada
rė, nės kam jam apicieriui rei
kėjo savo galvą dėti — isz 
Caricino telegrafavojo dėl ka- 
rumenės iszsiuntimo. 
kro ar tai gubernatoriui isz- 
pūla naktį užpuldinėti, Per 
tai žmonės jam ir sakė: Kas tu 
do gubernatorius, kad užpūli 
naktį, kaip razbainįkas? Ans 
gilėjo kitaip apsieiti. Reikė
jo jam dieną, o nenaktį, turint 
su savim kariurnėnę, į Žmones 
pratarti. O jeigu žmonės ne 
kląusytų, tada karumėnę pa- 

------  vartoti. O dabar naktį, eze- 
turėdamas 70 szias adynas iszsėdėjo, pakol

kazokai greitai isz Varnių ne
pribuvo; o per tą laiką nū 2 
adynos naktį iki 8 iszryto
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Isz Lietuvos.
Paskutiniame laike aiszkės- 

kesnios nū Kražių pmės ži- 
\ nios atėjo:

„Dėkui Dievui esame svei
ki, bet nuliūdę isz piiežasties 
atsitikimo Kražiūse. Galėtu- 
niėi pamislyti, kad paveidžios 
tai neteisybes gali tiktai ba- 
szjbuzukai*) padaryti, o ne- 
žmonės, turinti pretensiją prie 
civilizacijos! Jau musėt ži
note, kad keturias minyszkas 
dar pavasaryje isz Kražių isz- 
vežė, o dabar nori kliosztorių 

ii r bažnyczią sugriauti sulyg 
pamatu. Parapijonys praszė 
valdžios, idant seną medinę 
bažnyczią atimtų, o mūrytą 
jiems paliktų. Bet to val
džia neklausė. Kada nusiun
tė kunįgą, kad Szvencziausį 
Sakramentą isznesztų, žmonės 
dasižinojo ir neprileido kunp 
gą prie didžiojo altoriaus. 
Paskiau kunįgas infamisas 
(begėdis) Možeika susikalbė
jo naktį su policija ir karido- 
riais per kliosztorių į bažyczią 
įėjo, iszlaužė cimboriją ir bu
vo jau be iszneszę Szv. Sakra
mentą, bet žmonės sargybą 
pastatė. Taigi bobos pūlė 
ant kunįgo, o kiti ant gvolto 
pradėjo į varpus muszti. Ku
nįgą sumuszė. Szvencziausį 
Sakramentą nū kunįgo atėmė 
ir jau patys ant didžiojo alto
riaus pastatė. Paskui atva
žiavo spj aunįkas su kunįgu nū 
vyskupo delegavotu, bet žmo
nių minios neprileido, Jaiky- 
dams prieszais savęs kryžių ir 
caro paveikslą, kaipo vienoti- 
ną viltį: Dievas ir caras, kuris 
anūs (nū ponų) paleido, kad 
ir dabar apgins anūs nū vieti
nius administracijos“.

„21 Lapkriczio utarnįko per 
Szaulius atvyko Kaun^ gu
bernatorius Klingenbergas. 
Atvažiavo taja pati diena 
naktį ir tūjaus, 1 
uriadnįkų ir 20 žandarų, pas- 
tanavyjo bažnyczią atimti.

*) Turkų milicija, labai baisi,
’ Įėjo jį žmonis su visais uriad-

(gubernatorius 
O žmonės: kiszk į 

Mes ži- 
Atmin

Isz ti-

puielgimfise.

nįkais užmuszti. Tiktai, kąd 
žmonės neturėjo ant mislies 
jokios krividos padaryti, nei 
gubernatoriui, nei uriadnį- 
kams. Kazokai isz Varnių 8 
adynoje isz ryto pribuvo. Isz 
pradžios apsiautė miestelį nei 
vieno isz ten neiszleisdami. 
O dvi sotnes arba du szvadro- 
nai, be jokių pirm prakalbėji- 
mų szoko ant žmonių ir baž- 
nyczios. Czia tai pasidarė* 
scenos, apie kurias 1863 mete 
per lenkmetį nebuvo girdėti: 
kazokai dūrė žmones su rago
tinėmis, o uriadnįkai ir aseso- 
riai revolveriais szaudė, be 
ginklų žmonės. Raiti įpūlė 
į bažnyczią nors Szvencziau- 
sias Sakramentas dar nebuvo 
isznesztas, ir ėmė žudyti žmo 
nes lyg baszibuzukąi. , Rad- 
viliszkių asesorius Szauliūse 
publicznai (vieszai) gyrėsi, 
kaip ans babas szaudė. Ant 
galo uriadnįkai ir kazokai 
prispyrė žmones prie upės Kra
žantės ir ten nuskandino. 'Tai 
buvo seredos rytą, o paskui, 
po bažnyežios paėmimu, pradė
jo naikinti miestelio gyvento
jus. Rubavojo, muszė žmones, 
nežiūrėdami ar kalti ar nekalti. 
Baisu ptfmislyti. Gana to, 
kad nū seredos iki nedėlios 
muszė be milaszirdystės, kaip 
tai maskoliszkai sako: ustrecz- 
no \v popereczno (kaip^tik pa- 
pūlė) P. Szuksztos ^Kražių 
dvarą iszrubavojo. Du bro
liu bajoru Si pavyežiu'atvyku
sius isz polvarko, sumuszė be 
milaszirdystės už tai, kad davi
nėjo pravijantą ir p. Szukszta 
buvo nū gubernatoriaus na- 
haikomis baudžiamas. Sako, 
kad kasžin kokias dvi paneles 
atvežė isz kaimų, musėt isz 
mažesnių bajorų, ir plakė 
anas už tai, kad provijantą 
pristatydavo sergantiems 
bažnyczią žmonėms. Kražiai 
tuszti, lyg kad iszlūti butų. 
Kas užmusztas, kas pabėgo. 
Žmonių daugybė po miszkus 
slapstosi. Isztikro, kad szir- 
dis užsipilia krauju, žiūrint ant 

kio atsakymo yra musų žmo
nėms daromos. Kaip iš
kreiptai fmaskoliszkas lai- 
krasztis „Svetu tas žinias 270 
Numeryje padūda, isztikro tik
tai beskaitant zlastis ima ant 
tokių melagysezių. Akyvas 
esmių ką ant to paraszys už- 
rubežiniai laikraszcziai R....u

Nū kitos pusės žinoma^yra, 
kad kažokai, 3 ar 4 sotnes, isz 
Varnių per 2 adynas penkias 
mylės atlėkę, penkis savo ark
lius patrotijo, kurie ant kelio 
krito. Girdėjau, kad vjęnas 
15 metų vaikinas tos kovos 
laike su spragilu vieną kazoką 
ml arklio numuszė. Kad Sz. 
Sakramentą ne su gera valia 
kaip pirma buvo praneszta, 
bet su kazokų pagelba isz 
bažnyczios isznesztas tapo į 
medinę bažnyczią. Sako, kad 
krito ir isz maskolių pusės, 
kad kelis tukstanezius žmbnių 
vyrų ir moteriszkių nū 8 metų 
amžiaus suėmė, muszė anūs ir 
į sledstvą traukė. Szitokią 
svieto daugybę iszdalino ant 
visų pusių į kitų pavietų ka
linius. Buvo ten žmonės isz 
tolesnių parapijų, 
bažnyczios sklepūse turėjo '• 
maisto ant 6 nedėlių. Kalba 
kad daugumas isz tų žmonių 
bus suszaudyti, iszkarstyti. 
Gubernatorius buvo Kražiūse t į'.y 
per devynias dienas, o paskui 
į Kauną iszvažiavo.

Žmonės

Apie Szilavą Resiainių pa
viete Kuszeliszkiūse bus įtaisy
ta centrafuka dėl atskyrimo 
Smetonos nū pieno, i Ateina 
ežia sūrių ir sviesto meistras 
isz Kuržemės. Czia galima 
labai gerai iszeiti ant to reika
lo, nės czia yra daugel ganyk
lų ir pievų, o per tai galvijų 
ir pieno. Ans kuižemenėks 
mokės už gorezių pieno aplin
kinėms po 11 kapeikų. La
bai visi džiaugiasi, nės pirma 
gorezių pieno ant pakto žy
dams atidūdami, gaudavo tik
tai po 8 kapeikas. į

Dar nū vasaros po Szilavp 
miszkus vilkų daugybė atsira- i

* l
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do, kurie daugybę avių, arklių 
iszpjovė. " Ten yra pelkės 
Tiruliais vadinamos, kur jię 
vaišinasi. Ant tų pelkių
vidurio salos ne
kuriu medžiotojai dėl vilkų ir 
lapių nūdijimo stricbninų su 
padlina pradėjo pritaisyti, per 
tai įie tiktai vilkai, lapės, bet 
ir susiedų kiaules nunūdyja.

—- Czia netoli p. T. isz Pa- 
szakarnio nupirko nū pono Z. 
2. Valakus miszko už 3,000 
rublių su iszlyga, kad apart 
to p. T. p. Z. treczdalį tikro 
uždarbio atidūs. p. Z. jau 
yra labai slobnas ant sveika
tos, reikalai labai prasti, nės 
ant bankos dvaras užstatytas 
taip, kaip ir mažne visų ponų. 
O p. T. prie to dar prie savo 
prekybos ir žydų prilaiko. 
Visi persergsti, kad su žydu 
neužsiimtu, nės gali prastai 
isžeiti, bet mes, mat be žydų 
apsieiti negalime!!

I _______________

•j— Seinai. Dar patsai ne
žinodamas, ar sulauksiu gyvas 
Kalėdų, o skaitytojams priva
lau linkėti jau Naujų Metų - 
linksmų, laimingų; po tų 
Naujų Metų, metų susidedan- 
ožių in 365 dienų, pilnų visko, 
kas tik naudingiausio lietu
viams ir lietuvystei.

Kad pasirodyti, jog tie ma
no linkėjimai netik ant lupų, 
bet ir szirdyje įsikerėję, pa
pasakosiu viską, ką tik žingei- 
desnio kur dagirdau, neužty
lėdamas nė to, ką labjausiai 
norėcziau paslėpti.

Sunku man prisipažįti, vie
nok neslėpsiu ir atvirai prisi
pažįstu, kad kelioms savaitėms 
atgal.... bjauriai sumelavau. 
Pranesziau tada, kad isz Pet- 
ropilės dvasiszkos seminarijos 
atstatė du klieriku — lietu
vius už lietuvystę. Nuleidęs 
akis žemyn isz tos didelės gė
dos, praneszu, kad tai netei
sybė: ten jokių audrų nebuvo. 
Sziųdien gulėcziau, o gal ant 
mirtino, patalo, i&n to didelio 
susikrimtimo, kad taip melū- 
ju, jeigu tame nebūtų buvę nė

Lietuvininku
■

trupinėlio teisybės. Nežinau, 
kas ten pasidarė, ar policija 
apsiklepėjo, ar kas galūse, 
tik pas tėvus vieno isz mokį- 
tinių Petrapilės dvasiszkos se
minarijos pradėjo landžioti 
zemskiai, da begėdiszkiaus, 
kaip asz Jumis tūm paežiu 
tarpu melavau. Tėvai ano 
mokįtinio, padėję jame visų 
savo viltį, pakėlė baisų verks
mų, kad jau jų sūnelis pražu
vo, jau ant jo baisus gudai ty
ko, kad tik kur pagauti jį ir 
da vienų mokįtinį. Dagirdau 
asz apie tai ir parasziau Ju
mis, kad Petropilės dvasisz* 
koj4 akademijoj* kilo audra 
ir... sumelavau. Muszda- 
masis į krūtis, gailiūsi savo 
lengvatikystės ir žadūsi kitų 
sykį būti stropesniu, nės jau 
nesykį datyriau, kaip tankiai 
isz adatos kupinų vežimų pris
kaldo. 

t

Jei ne klystu, tai turbut N. 
81 „Vienybės“ rasziau apie 
„Kryžius“, koplyczių su ste
buklingu paveikslu Motinoų 
Dievo. Atsidėkavojant dviem 
lietuviams, vienam jaunam, 
kitam senytėliui, dagirdau 
vienų legendų apie pradžių tos 
koplyczios.

Toji koplyczia, medinė, se
na, visai jau sutreszus, stovi 
vidur4 nedidelio szventoriaus, 
apsupta isz visų szonų dide
liais medžiais, taip kad už po
ros szimtų žingsnių jos nema
tyt4 — tik kupstas medžių. Į 
žiemrycziuR nū tenais per 
kampų ažero matyt boksztai 
Metelių bažnyczios, o jei gerai 
pasistiebti, tai per kalnelį ga
lima pamatyti pietvakarių 
szone kryžius boksztų kitos 
bažnyczios — Szventažerio. 
Keliolikoje žinksnių nū koply
czios į sziaurius tekszlena vil
nimis į krantų didelis ažeras - 
Dusia. Toli žiemiūse, už vi
so ilgio ažero, mėlynūja giria. 
Kaip nesza padavimas, seno
vėje visur aplinkui buvo gi
rios. Seniai, du szimtai metų 
su virszum, laike karių žuvė- 
dusu lenkais ir lietuviais, Lie

tuvoj4 buvo vadas Leonas Sa- 
picha. Sustojo jis vienų kar
tų .su savo kariumene ant 
k r asz to Dusios ažero. Kunį
gas, kariszkas kapelionas, lai
kė tūm tarpu ant greito suda
lytoj4 koplyczioj4 szventas ini- 
szias, kaip po pakylėjimui Sa- 
picha gavo žinių, kad artinasi 
žuvėdai. Su visa savo kariu
mene pasitraukė jis. toliaus, 
liko ten tik vienas kunįgas, 
kursai nepabaigęs szv. aukos 
negalėjo isz ten atsitraukti. 
Atlaikęs miszias, kunįgas 
skubiai' besikrnustydamas, pa
ėmė reikalingiausius’ daigtus, 
tik užmirszo paimti su savim 
paveikslų Panelės Szvencziau- 
sios, užkabytų ant medžio 
augszcziaus altoriaus. (Tasai 
pats paveikslas Panos Marijos 
yra altorėlij4 sziųdieninėj4 
koplytėlėj4.)

Pasibaigus karėms su szve- o

dais (žuvėdais), vienas karei
vis sugrįžo į Sutrų (kaimas 
keliūse szimtūse žingsnių at
stumo nū szios dienos koply
czios), taip baisiai sužeistas, 
jog joki gydytojai neapsiėmė 
jo iszgydyti. , Prisisapnavo 
jam vienų naktį, kad jis eitų į 
vietų po vienu medžiu ir ra
dęs ten paveikslų Motinos 
Dievo, karsztai pasirpelstų 
priesz jį, o pasveiksęs. Ka
reivis paklausė ir isztikrųjų 
rado po paženklytu per sapnų 
medžiu paveikslų, sugrizdusį 
samanose. Pasimeldė priesz 
jį, pasveiko. Buvo tai pirmu
tinis stebuklas priesz tų pa
veikslų, kurį anas kareivis pa
kabino ant to paežio medžio. 
Vėliaus pradėjo tų paveikslų 
lankyti žmonės ir nevienas ap
turėjo stebuklingų pagelbėji 
mų savo priepūliūse. Vėliaus 
tapo pastatyti toj4 vietoj4 trys 
mediniai kryžiai, nū ko ir ste
buklingas paveikslas gavo 
vardų: „Motina Szvencziausia 
Baruniszka Trijų Kryžių“. 
Kada su laiku toje vietoje 
pastatė koplyczių, sulyg sziai 
dienai tankiausiai žmonės va
dina tiesiok „Kryžiais44.

Da turbut yra ir dauginus 
legendų apie tų koplyczių, tik 
man sulyg sziol nieko neteko 
apie jų girdėti.

Kaip pernai apie szį laikų 
rasziau apie užmanymų ūkinį- 
kų įsteigti savo - locnų krau
tuvę, taip ir szįmet vėl gaunu 
progų apie tai raszyti. Sena- 
pilės ukinįkai nepasikakina 
tūm, kad įsteigė sav krautuvę, 
dabar pamatę, kad ana eina 
gerinus, kaip net optimistai 
tikėjosi, nori kų daugiaus pa- 
naszaus padaryti. Keletas 
turtingų ukinįkų rengiasi nu-, 
pirkti gerų mūrinį namų už 
kelis tukstanezius rublių, o 
paskui visi, kas tik užmano, 
suszokę sudėtų kasztus ant už
vedimo geros, cziuinos lietu- 
viezkos gertuvės vienam gale, 
o kitam gale didelės krautu
vės, arba ir poros krautuvių. 
Sziųdien esanezioj4 krautuvėj4 
butų kolonijaliszki ir galante- 
riniai tavorai, o naujai užma
nytose galėtų būti vienoj4 ge
ležinis, o kitoj4 gelumbinis 
kromai. Tada galėtų visai 
nū žydų.,atsitraukti, turėdami 
savo locnų užeigų ir visas rei
kalingas krautuves. Jau da
bar tik girdint, kaip kiti stro
piai apie tai darbūjasi, neisz- 
pasakytas džiaugsmas ima, o 
jei Dievas dūtų— iszsipildytų 
tie geri norai, galima butų isz 
to džiaugsmo iki lubų paszok- 
ti. . .

Kad tai iszsipildys — gali
ma tikėtis, labjaus tikėtis kaip 
pernai, užmanant pirmų. Per
nai retai kas neabejojo, kad 
krautuvė stos, taip visi nepa
sitikėjo ant savo pajiegų. 
Szįmet — kas kita. Visi, kas 
apie tai rūpinasi, su vilczia 
žiuri ir tikisi, kad jei ne szį
met, tai kitų metų, o turi už
manymas iszsipild y ii. Lietu
viai pradeda pažįti savo pajie- 
gas ir stiprįtis, statyt keterų, 
kad kų padaryt vertų lietuvių.

Pagyrimas nemenkas prigu
li Senapiliecziams netikt už 
tai, kad tolyn .varo pradėtų z
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darbą, bet ir už dūtą gerą pa
ve iždą kitiems. Girdėjau, 

v kad jau ir Naumiesti]4 ir Ki- 
bartdse ( Vilkaviazkio pav.) 
pradeda už skvernų purtyti 
•zį klausymą. Imasi už to į- 

' tekmingi vyrai — ukinįkai, 
vyrai prie skatiko ir > ne Be 
razumo, ir jei tik energiszka 
imsis, turės savo viražų pasta
tyti. Matydamas tą visą kru
tėjimą, asz nė neabejoju, kad 
už kelių metų visūse miestūse 
Suvalkinės Lietuvos bus lie- 
tuviszkos krautuvės. Lietu
viai stipriai laiko savo ranko
se iemdarbystę; jei da į tas 
rankas pakliūtų ir prekystė, 
tada lietuviai sztyvai stovėtų 
ant dviejų kojų. Apszvieti- 
mas tarpe lietuvių smarkia 
kyla, ir tik stebėtis reikia, 
kaip tai urnai lietuviai stipri
nasi. Sziądien tas spaudžia
mas, isz visų pusių engemas 
lietuvis daug augszcziau kul- 
turiszkai stovi už protegavoji- 
mą maskolių. Žinoma, asz 
csionais kalbu apie ukinįkus 
lietuvius ir maskolius.

Griebkimės, griebkimės 
prie prekystės, tai bus viena 
isz didžiausų mus pagelbų! 
‘ Vijkaviszkio pavieto virszi- 

nįkas atsiuntė, paibelis žino 
isz kur, tris burliokus — rasz- 
tinįkus, kuriūs iszskirstė po 
▼alscziaus kanceliarijas savo 
pavieto. Ta nauja sėkla rasz- 
tinįkų pas mus neprigijo: to
jaus viens paskui kitą iszny- 
ko, prasivogę, ar kitokiu bū
du prasikaltę iszbėgioja. 
Maskoliams tarp mus ne vieta.

Labai žemai acziu tiems tri
mis burliokucziams - raszti- 
nįkams, kad jie visi sulyg vie
no prasikaltę szmirksztelėjo 
kur pavėjais. Atsiims gal 
noras tokiam virszinįkui kam
šty t tarp mus tfts dagius, kad 
paežiam gėdos isz to neturėti.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos. 
w— Chicagoje^ yra didelė l

kitas garsus bažnyczios urėdi- 
nįkas. Popiežius iszsitarė, 
jog jis linkėtų kūilgiausiai 
patyti Satollį savo vietinįku 
tarp Suvienytų Valstijų Ku
nigijos ir visai pasikakina isz 
pildymu jojo pasiuntinystės.

— Maskolių carui nebėra 
doros. Buvo jau raszyta, kad 
maskoliszkoji policija daug 
suaresz tavojo, taip vadinamų, 
nihilistų Maskvoje, Warsza- 
woje, Kijave, Charkove ir ki- 
tūse miestūse ir iszsiuntė vie
nus į Si beri ją, kitus pasodino 
drutvietėse (krepastyse).

Dabartės Peterburge ant 
upės Nevps tapo sulaikytas 
policijos laivas, prikrautas 
malkų, kuriame atrasta tris 
skrineles dinamito pridėtas, 
kuris buvo paskirtas dėl už- 
muszimo caro, kada jis butų 
važiavęs per miesto ulyczias 
ant rogių. Tas dinamitas bu
vo vežamas pas vieną medici
nos studentą. Policija tulit 
tą studentą ir penkes deszim- 
tis kitų su aresztavojo, tarp 
curių randasi keletas apicierių 
ir isz augsztos lūmos mokįtų 
jaunų panelių. Paimtūsius vy
riausybė baisiu budu kankino, 
idant iszgauti ir jų sekretus 
>ei paslaptines.

Po tam vienus be jokio su
do iszvarė į Siberiją, kitus pa-

darbo stoka nės daugiau kaip 
117,000 žmonių be užsiėmimo 
ir dūnos, kuriūs mielaszirdin- 
gi žmonės geibia nū bado.

.... s ’

New Yorkas. New 
Yorke pagal dabartinę statis
tika yra suskaityta 80,000 
žmonių be darbo, kuriūs mies
tas maitina. Tarp kurių ran
dasi 35,582 vaikų apie 12 m. 
amžiaus. 

______
— Visai neteisybė, ką dau

gumas laikraszczių apgarsino, 
buk popiežiaus delegatas 
Mosgr. Satolli pakeltas esąs j 
laipsnį Kardinolo ir busiąs 
paszauktas atgal į Romą, o 
ant jo vietos busiąs pastatytas

davė po vajaunu sudu.

— Roma, 28 Gružio. At
vyko pas tėvą popiežių isz 
Maskolijos gerai žinomas vys
kupas Zerras Tiraspolskos 
(Saratowskos) diecijos, idant 
pasiteirauti link prispaudimo 
ir persekiojimo katalikų, 
ypacz kolonistų lenkų ir lietu-

SZaJizxxsLa.
Apysaka Mieczislavo Czernedos.

N ertė V. Stagaras.
(Tąsa.)

II.
Po kaitrios dienos buvoO-naktis troszki ir karszta. Jau

trys dienos kaip nėr4 rasos, tik 
ant balų slankioja. Tyku ap
linkui: nė varlių kurkimo, nė 
paukszczių szukaviino, nė lo
jimo szunų, nė žmogaus balso. 
Kurnekur prieszais grin ežias 
sėdi ukinįkas su paezia ir ii 
eisi, nės grinezioje da karsz- 
cziau, o ir ji ę, Visos dienos dar
bu nuakėti tyli. Kartais 
girgžtelia kur svirtis ir susis* 
kjdandūja szulinij4 vandū, 
traukiamas į virszų. Kartais 
atsiliepia koks nesuprantamas 
balsas, nė tai žmogaus, nė tai 
gyvulio, vos tik suskamba, 
tūj4 nutyla, lyg iszsigandęs, 
jog pertraukė tylą. Girdi, 
kaip lapelis į lapelį plaka ir 
szlama, dūzgimą lekianezio 
vabalo ir poszkėjimą gestam 
ežios grinezioje ugnies.

Vienok da Kajimui neatėjo 
laikas pasilsiu. Da tik vaikai 
sugulė. Trys didesniejie ne- 
iszskiriant Mekelio miega gre
ta, tik Didė guli atskyrium 
lopszij4, kurį turės apleisti 
kada Sorė susilauks naują kū
dikį.

Sorė da triusiasi grinezioje. 
Tikką pabaigė skaiezius pinį- 
gus: iszviso keturis auksinus 
r dvyliką skatikų kromelije 

surinko. Ar tai galima isz 
jokio pelno maitytis su ket
vertu vaikų ir vyru, kad ne 
degtinė ir tas tūkstantis szal

------- -------- ------- :
tinių smulkių pelnukų, kuriūs 
drauge su Kajimų iszradinėjo? 
Tas tik blogiausia, kad jiems 
baigiasi hamakas! Už metų 
reiks dalįtis pelnu Žagarūse 
su kitu kokiu žydu, nės koka* 
los tikrai uždės tokią prekę 
ant Žagarų, kad vienam nėr* 
ką nė mislyti užmokėti.... 
Ta misi is jau nekartą ją kan
kino, bet Kajimui nieko apie 
tai nesako, nės jis apie reika
lus nenori su jaja kalbėti, bet 
viena sau vis mislijo, kaip 
atsiginti nū tos bėdos. Bet 
ko ji nerimauja? Kajimas 
arba jau ką iszsimislijo ir ko
kiu nors budu apsirūpino, ar
ba surinko reikalingus pinį- 
gus, idant užsimokėti kahalui. 
O jeigu nesurinko?.. Na, tai 
tada ji, Sorė, jam prisipažįs, 
kad kasdien4 slapta ėmė po 
kelis arba kelio!iką skatikų 
isz pelno kromelije ir suezėdi- 
jo jau pusėtiną sumą — ir tūs 
piųįgus jam paskolytų.

Kajimas prieszais namus 
sėdėjo ir ilsėjos4. *

Labai nusidirbo ir da turi 
darbo. Po pusiaunakeziui at
eis Mendrovskis avių: reiks jį 
davesti, o paskui už kaimo 
iszlydėti. Gal su tūm ilgai 
užtrukti ir vėl n4iszmiegos; 
taigi nusivilko szvernelį, at
sirėmė galva į sieną ir pusiau 
budėjo, pusiau snaudė. Vir
ažui dangus žvaigždė nis isz- 
barstytas.

Ir Kajimas susimislijo, kas 
tai butų, kad kožna žvaigždė 
butų sidabriniu rublium? 
„Ajai! Kiek ežia but rub
lių...44 O kad tie, visi rub* 
liai butų jo, kad jūs jis, ka
jimas turėtų, tai priesz jį že- 
mįtųsi ir akamonas ir žonca, 
ha! net pats ponas, ką beveik 
visada gyvena užrubežij4 ir 
augina tokius navątnus dėl 
enktynių arklius. ; Sziądien 

jis turi nusižemįti, turi rodyti 
savę pavargusiu; daleidžia 
niekįti savę, spjaudyti' ant 
veido ir stumdyti, nės jam su 
tūm geriaus iszeina, nės da jis 
uejszlploj o jis ir taip uždirbu
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bet tada!... Tada nieks jam 
nedrįs^ pasakyti į akis: „žy
de H nės jis pamestų sz varnelį, 
nusiskustų barzdą ir Važinėtų 
karietoj*... Sorė tiek turėtų 
eilių drapanų, kiek yra nedė- 
lių per metus; Mekeliui, Rif- 
Jceį, * Joseliui ir Didei par- 
kviestų guvernerius isz Vie
nos, o tarnus aprėdytų, kaip 
koks kunįgaiksztis ar grovas. 
Na, (egul jam toksai karnas, 
kaip Andrius, pabandytų ką 
pasakyti, kaip jam iszryto 
kalbėjo, tegul drįstų grūmoti 
kumszczia, tai jisai ponas 
Henrikas Liuftas iszmestų jį - 
ne! lieptų iszmesti isz savo rū
mų. O dabar....

Ir vėl Kajimas atsimerkė ir 
paglostė ranka barzdą. Su- 
visit iszsibudino. Pamaži at
sikėlė it pažiurėjo per langą į 
grinezią. x 

kada! — sznktelėjo per langą.
Sorė nieko nesakydama už

putę žiburį ir. pradėjo gulti. ’ 
Kajimas vėl į tą paczią vietą 
sugrįžo.

Mislijo apie ką kitą.
Artinantės pusiaunakcziui, 

Kajimui vis labjaus rūpėjo, 
ar Andrius avis iszdūs ir ar 
atvažiūs Mendrovskis?

Dėlko neiszdūs? klausė pats 
savęs ir pradėjo protauti kaip 
iszryto grįždamas isz girios.

Tai avis dūs, bet anasai ar 
atvažiūs?... Dėlko gal ne
atvapiūt? Ką tai, lyg pirmą 
sykį j ūdų pirkliauja? Lyg ji
sai, Kajimas, kada jį apgavo, 
nedalaikė žodžio? Arba lyg Į galo paimk.... 
jūdu vaikai, kad apgaudinėtų Tylėdami nuėjo į krūmus; 

' viens kitą? O Mendrovskis kur buvo paslėptas nedidelis 
lyg tai koks „frajer“, ką ne- vienarklis vežimėlis. Kaji- 
nuvokia apie reikalus?.. - mas sėdo įvežimą, o Men-

Atvažiūs, tikrai atvažiūs.... drovskis ėjo szalia, selino taip
Isz tikro tūjaus po pusiau- szunkcliais prie dvaro avinį- 

nakczio praslinko tarp tvorų | kės, kuri stovėjo truputį szo- 
koks szeszėlis. Mėnulis ant 
tos valandėlės buvo apniauk
tas,1 sunku buvo pažįti, kas 
prie grinėzios sėdi, ir szeszėlis 
bailiai staptelė.

— Kajime, tu ęzionais? pa
klausė žydiszkai,

- Asz
Ir prie Kajįmo atsidūrė "reikėjo jam pereiti szv i esu ta r

Mendrovskis. Buvo basas.
— Ką avys ?
— Yra.~ r -
— Daug?
— Asztūnios.
— Czionai?
— Pas aną, padūs jas. .. .
— Ar dūs?
— Dėlko nedūs.
Mėnulis iszlindo isz debesio. 

Mendrovskis atsisėdo ir pra
dėjo skaityti pinįgus?

— Atsimįk, jei ’ nedūtų, pi
nigus sugrąžįsi.

— Žinoma.
— O jei pagautų?
— Kada?
— Priesz n u si vežimą.
— Tai tau sugrąžįsiu, o ne, 

tai tavo paežiai.
— O jei tavę pagaus?
— Didelis daigtas!.. 

paleis kada, o ne, tai Sorė 
Į mokės.

— Atsimįk!
Kajimas paslėpė pinįgus į 

maszną, rublinę popierėlę pa
ėmė atskyri um.

— Reikia eiti.
— Reikia.
— Nusiauk cziabatus, kftip 

atsitikus — nepažis, mislys, 
kad bobos. . .

— Teisybė.
Kajimas nusiavė cziabatus, 

pasidėjo patvorije, pasiėmė 
besivalkiojanczią ožkų

• graūž'ą szlūtą.
— Kam ją imi?
— Nubraukti pėdsaką.
— N erei k: turiu palą.

tai 
už-

ap-

Ant

ne, užtverdama ketu r kam t į 
kiemą. Nū klūno skyrė ją 
trys kūgiai sziaudų. Men
drovskis užvažiavo vežimėlį 
į medžių szeszėlį, Kajimas isz- 
lipo isz vežimo. Susilenkęs 
pradėjo rėplioti prie klūno

priėjo prie kūgių ir sustojo

pą, kur toje vietoje žema šie 
na tik siaurą szeszėlį darė.

'Nežinojo, ką daryti, ant ga
lo atsigulė ant žemės ir ant 
pilvo szliaužė. Taip atsidu 
rė pas avinįkę ir pamaži prie 
durių priėjo; buvo adaros.

— Andriau! —tarė beveik 
pasznabždom.

Nieks neatsiliepė.
— Andriau! - atsiliepė gar

siau ir su varstė duris.
— Ko — atsiliepė balsas 

taipgi pamaži.
Vienmarszkinis Andrius sto

jo priesz jį. Valandėlę abu 
du tylėjo.

—- Atnesziai pinįgus? — pa
klausė ant galo.

— Tiktai rublių; daugiaus 
negavau.

----- Meiliji!

— Kam man melūti! Te,

-— Dūk szią!. . . Tegul tavę 
n ogi a !

Kajimas nusispjovė ir pa 
davė rublinę popierėlę, kurią 
Andrius pas savę paslėpė.

1 — Na tai imk. O kur veži
mas ?
—Paklūnij*.
— Yra ten kas?

—-■ Tegul užvažiūja: visi 
miega; sargas tik ką nuėjo į 
grinezią ir negreit sugrįžsz.

Kajimas tūm paežiu keliu 
sugrįžo pas Mendrovskį. Pri
važiavo prie avinįkės, ir Men- 
dvoskis patiesė ant žemės jū- 

Už valandėlės iszėjo An
drius, neszdamas surisztą avį 
su užveržtu sznipu. Norėjo 
ją įdėti į vežimą, bet Men
drovskis nedavė. Paėmė avį 
nū Andriaus, paguldė ant pa
los, užnėrė kilpą ant kaklo, 
užsiklaupė ir stipriai užveržė

Avis iszvertus akis persi- 
gandus žiurėjo į pasilenkusį 
savo kankytojo veidą ir isz vi
sų pajiegų pasispyrė. Veltui!..

, Mendrovskis da stiprinus pa- per tvoras ir

veržė kilpą, avis tik sukurkė 
ir pabalo jos apsiašaroję akys.

Da valandėlę palaukė, pas
kui atleido kilpą, nuėmė vir
vutę ir drebanezią paguldė 
ant vežimo.

Kajimas stovėjo szalia ir 
žiurėjo.

Kas žin ką jis jautė, žiūrė ' 
damas į Mendrovskį. Lyg 

rifts kas traukytų ir jam 
rodės, kad jį patį kas smau
gia. Ir szukteltų už savę ir* 
už smaugiamąją avį, jei nebi
jotų, kad kas neiszgirstų. Už- 

jo (užvydėjo) Mendrovskiui,

Andrius tūm tarpu iszneszė 
antrą avį, paskui treczią ir 
taip toliaus. Su kiekviena tas . 
pats buvo daroma; tik Men
drovskis kas kartą spareziaus 
atliko savo darbą ir Kajimas' 
vis labjaus su tūm apsiprato. 
Visi tūm tarpu tylėjo: nė žo
džio viens kitam nepratarė. 
Tik kartais atsiliepė tyloje, 
avies krioksztelėjimas.

Andrius iszneszė antgalo 
paskutinę (pastarąją) avį.

Ar jis negerai jai sznipą už- 1 
riszo, ar Mendrovskis besisku- f 
bįdamas suriszimą numetė, ga
na kad kaip užnėrė jai ant- 
kaklo kilpą ir prispaudė ke-- 
liu, avis pasispyrėjo ir gailiu- ; 
gai užbliovė. O

O tam bliovime buvo tiek • 
maldavimo ir gailingumo,-lyg - 
kad butų isz žmogaus kruti-* 
nės iszėjęs ir ėjo į erdvę lyg 
skųsdamasis.už papildytą ne- ■ 
teisybę.

Vienoje valandėlėje atsilie- •' 
pė szimtai kitų bliovimų avi- 
nįkėj‘. Nesuprantamas žmo» 
nėms balsas tapo ten supras
tas. Tonais suprato, kad už’- 
poros žingsnių nū kaimenės- 
atliekama yra užmuszėjystė 
ir kad viena isz jų pulko žus-, 
ta beginklė budelio rankose. 
Pasidarė baisus trukszmas: ■ 
avinai išzszoko isz užtvarų, 
avys kaip padūkę szokinėjo- 

užtvarus, besį--
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grūsdamos, mindžiodamos ir liūs tėvynėje 
trempdamos viena kitą, o jų nedAda“, bet’dar ir svetimtau- 
bliovimas augo, didinosi ir 
stiprinos....

Kaj imas, kaip levonas nu
blankęs, dirstelė į Andrių, 
kursai stovėjo ir drebėjo visu 
kiemu. Vienas tik Mendrov- 
•kis nenustojo nAvokos. 
ZTrukszmas galėjo visus sukel
ti, tai gi akies mirksnij* avį 
užsmaugė, ant vežimo ją tren
kė, uždengė pala ir pats į ve
žimą įszoko.

; — Tu pėdsaką užszlavinėk! 
hz ūktelėjo Kajimui ir suplakė

i (Dar ne viekas)

Ja Mtt dm irtoji 
b UŽ KRAŽIECZIUS. 
f Nebuvo beveik angliszko 
! laikraszczio Suvienytose Vals
tijose, kuris 1 d. GrAdžio 18- 
; 93 m. butų neraszęs apie mas
kolių barbarybę KražiAse; vi
si jie kalbėjo apie „tikrai 
mangoliszku budu uždarymą 
Kražių Romias kai Katalikisz- 
koe bažny ežios“, neminavoda- 
mi nieko apie tai, jog ta baž- 
nyczia yra Lietuvoje ir jog ta
sai faktas yra vienu isz tuks- 

, tanezių, rasi biskį žįmesnių, 
kurie atsitinka musų tėvynėje 

. isz malonės caro bei jo tartių. 
Už kelių dienų potam di- 
džiausiejie laikraszcziai New 

• York*o ir Philadelphijos pra
ncūzė apie Kražieczių delega
ciją pas Danijos karalių, idant nanc'4 
szis jAs užtartų, kadągi Mas- barbar 
kolijoje niekur negalima tei
sybės atrasti. Szios žinios, 
sujudinusios svetimtauezius 
pamaži dasigavo ir į musų 
laikraszczius, kurie sunaudos 
jas, be abejonės, dėl agitavo- 
jimo ant didžiausios papėdės, 
tarp savo skaitytojų ant nau
dos netik t katalikystei, bet ir 
tautiszkai idėjai musų drau
gijoje. Negalima užtylėti, 
jog lietuvius Amerikoje (ne
ko riAse miestAse) padėjo su- 
judįti dėlei „Kražių kankįti
nių“ reikalo ir pats masko
lius, kurs netik ką mus bro-

tę su jos pusiau mangoliszka 
kalba bei azijatiszkų barbarų 
budais, paprocziais. Kožnas 
bevienas kAaiszkiausiai jau 
suprantame, jog maskolija ap- 

jszaukė lietuviams kruviną ka
rę, kuri turi pasibaigti ar vi- 
siszku mus isznaikinimu arba 
visiszka mUs laisve, atsikraty
mu nA sziaurės despotų. Mu
sų broliai Lietuvoje negali 
stoti atvirai į tą karę, jie bet 
yra ta j a pirma eile kareivių 

I už laisvę,-kurie rupįsis pasi
knisti po pamatais despotybės, 
įtaisyti ten minas, mesgi Ame
rikos lietuviai, bei mus tau- 
tiecziai kitose šzalyse, ką 
anaiptol nebijome žandarų, 
baszibuzukų— kazokų, pri
imame pamestą mums kovos 
pirsztinaitę ir tada tik nuii- 

[ra m įsi me, kad despotizmąs, 
su vergyste taps isz azaknų 
iszrauti netik musų tėvynėje, 
bet ir visoje dabartinėje caro 
žemėje. Musų tautai, kuri 
grūdo despotus Romėnų, bau-1 
dė Mangolus, bęsikėsianczius 
ant Europos civilizacijos, taip* 
pat naikino kryžeivius, anAs 
Europos iszmetas, ką stengėsi 
atgrasįti rytinių Europos sza- 
lių gyventojus nū Europisz- 
kos civilizacijos, sziąją per- 
statydami kAblogiausioje 
szviešoje; musų tautai, sakau, 
'prilikta sykiu su kitoms pa
vergtoms tautoms Maskolijoje 
panaikįti despotizmą bei ver
gystę Rytinėje Europoje, ku
ri daro gėda sziam amžiui.

51 buvo raszyta,. jog Ply
mouth^ * lietuviai atkalbėjo 
maldas už Kražių kankįtinius. 
Tas pats buvo ir Shenandoa- 
h*e 24 dieną ir vMahanoy Ci
ty* je 25 d. GrAdžio, iszpasa 
ko jus kun. Abromaicziui apie 
naujus maskolių iszmislus. 
Apart tų maldų Shenandoah‘e 
ir Mahanoy‘uje tas paezias

ežius mus užtarianezius bėgė- 
diszkai drįsta kolioti. Taip 
23 d. GrAdžio pereitų metų 
skaitdihe didesni Ase anglisz- 
kAsė laikraszcziAse apie „isz- 
aiszkinimą“ Kražių fakto 
maskoliszkūse oficijaliszkAse 
laikraszcziAse. Czinovnįkisz- 
ki Maskolijos redaktoriai ne
sidrovi užginti istoriszką fak
tą, oratos rėkia, jog Kražių 
gyventojai esą maisztinįkai, 
teisybė, užpAlę ant policijos ir 
sužeidę lengvai 4 ar 5 polici- 
jantus. Kaslink gi ano ka
zokų szėlimo bažnyczioje, už- 
muszimo kelių deszimtų žmo
nių ir suvirszum 100 sukolie- 
czytųjų, tai esą „begėdiszkas 

I melas“ iszmislytas Maskolijos 
nevidonų, valdžia norėjusi tą 
bažnyczią apversti į ukiszkąją 
mokslainę, kuri labai tenai 
esanti reikalinga ir t. t... į

Taip tai skambėjo apie pjū
vy nes KražiAse telegram mos 
isz Maskolijos į svarbesnius 
visų szalių laikraszczius. 
Vienas kitas ir isz lietuvių 
skaitydamas svetimtautiszkus 
laikraszcius ėmė abejoti apie 
teisingumą pirmosios žinios 
apie Kražius, kurias svietui 
pagarsino^pirmiausiai Vokie-' 
ežiai dar tebeaivaržą su Mas
kolija už muitus. Bet sztai 
pradėjo ateidinėti daugybė 
laiszkų isz Lietuvos, patvirti
nančių žinias apie Maskolių 

rybę KražiAse ir laik- 
I rasztis „Vienybė**, kuri pirm 
dar nenorėjo tikėti, kad taip 
butų galėję atsitikti KražiAse, 

[patalpino platų apraszymą 
apie maskolių darbus Kražių 
Bažnyczioje. Dabar jokios r 
abejonės apie tąją notį negali 
būti, kiekvienam kaip ant i 
delno iszrodyta, jog masko
liai, neįmanydami jokiais pra 
gurnais panaikįti musų tiky- dienas buvo ir svarbus susi- 
bos bei musų tautystės, grie
biasi už ginklų, nori iszpjauti 
kad ir visus „fanatikus lietu
vius**, kurie nemislija priimti 
jųjų caroslaviją, ir burliokys-

mass-meeting* us ąsz ežia pra- 
nesziu „Vienybės** skaityto* 
jams.

Shenandoah‘e, toje lietuvių 
sostapilėje, pirmiausiai pradė
jo agitaciją Vol^nczausko 
draugystė, kurios vyriausybė 
apszaukė tam tikrą susirinki
mą. Pbrdėtinis atidaręs mee- 

|ting‘ą papraszė A. Miluko, 
kad iszpasakotų susirinku
siems apie Kražieęzįų nelai
mes, ir teiktųsi vesti meetin- 
gą, kurį apszaukė „mass-mee* 
ting*ų dėlei Kražių parapijo- 
nų dalies pagerinimo**. A- 
Milukas pakalbėjęs trumpai 
apie tai, jog mes amerikiecziai 
lietuviai, privalome pasinad* 

Idoti isz Kražieczių nelaimės 
dėlei apgarsinimo svietui savo 
persekiojimų, užpraszė kalbė
ti kun. Abromaitį. Kn. A« 
ilgokoje kaibbje iszrodė mas
kolių barbarybes su musų 
tauta, paminėjo apie persekio
jimus mus tautystės bei tiky
bos ir priminė, jog m ūsų ame- 
rikieczių pareiga yrą szelpti* 
kaip įmanant savo persekio
jamus brolius
kalbėjo p. J. Žilinskas isz Mt- 
CarmeVio, kurs Ugningoje 
kalboje iszrodė Liėt u vos da
bartinį padėjimą. Pabaigus 
p. J. Ž. kalbėti, kalbėjo dar 
A. Milukas ir p. K. 7 
ežius, kuris suszuk^s 
nieks neklauso“, rodi 
tam tikrą iždą dėl listuviszkos 
agitacijos priesz maskolius ir 
pats suskambino musztiniu į 
skAmę. Užėmė balsą po tam 
da keli isz susirinkusiųjų.

Po visų sznekų buvo pradė
ta užraszinėti nutarimus mass- 
meeting‘o.

1) Nutarta pakelti smar
kiausią protestą prięsz dabar
tinę maskoliszkąją ^valdžią už 
persekiojimą svieto daly k Ase 
sąžinės, taipgi už bąrbariszką 
engimą laisvės taip pavienių 
žmonių, kaip ir įvairių tautų 
Maskolijoje.

2) Nutarta isztarti kAdį- 
džiausią papeikę bei pasibjau
rėjimą dėl

Po tam

rinkimai, kurie vien Kražisz- 
kių kankįtinių dalykais užsi
iminėjo ir nemažos svarbos 
darbus nuveikė. Apie tAs su
sirinkimus, taip vadinamus

kurs ugningoje

Radzevi- 
. „sauso

oficijaliszkųjų
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Maskolijos laikraszczių, kurie 
taip begėdiszkai drįsta muilįti 
akis visūmenės, o ypacz užru- 
bežyje.

3) Nutarta padaryti veikia
me laike Bhenandoali‘0 ir visų 
aplinkinių vietų didį lietuvių 
mass-meeting‘ą, ant kurio 
kalbėtojai iszrodinės maskolių 
barbarybes ir ragįs visus lie
tuvius kūstipriausiai laikytis 
tautiszkojo paparczio, vieny
bės, kad sujungtomis pajėgo
mis atsakancziai pasiprieszyti 
abelnam prieszui.

4) Nutarta visus Amerikos 
lietuvius ragįti, kad dėl pa
garsinimo Kražių nelaimės už 
dėtų pagelbines ar kitas drau
gystes po vardu „Kražių Kan- 
kįtinių“, taipgi, kad kūpla- 
cziausiai pagarsįti tąjį dalyku, 
idant visas svietas žinotų apie 
Lietuvos nelaimes, kanczias.

5) Nutarta iszrinkti kiek
viename mieste tarp lietuvių 
tam tikrus „Kražių Kankįti 
nių“ komitetus, kurie susinesz 
tarp savęs ir sudarys vieną dėl 
visos Amerikos lietuviszkąjį 
„Kražių Kankįtinių“ Komite
tą. Tiejie komitetai rinks pi- 
nįgus ant atspaudinimo sve- 
timtautiszkose kalbose publi
kacijų apie Lietuvius ir jųjų 
padėjimą, priespaudas Masko
lijoje, o taipgi ant iszdavimo 
iliustravotos broszuros lietu- 
viszkoje kalboje. Toji bra- 
szura kalbės apie kanczias 
tautystės ir katalikystės Lie
tuvoje ir ypacz Kražiūse įvy
kusią notį kūplacziausiai ap
sakys.

6) Nutarta atsiszaukti į vi
sus lietuvius, idant atsimįda- 
mi ant Kražieczių nelaimės

^liautųsi, vaidinęs*!, pradėtų 
vienybėn / didesnėn risztis, 
idant „Krhžių lietuvių kata
likų pralietas už tikybą bei 
tautystę kraujas atnesztų 
mums didesnės meilės, dides
nio sutikimo vaisius“. — Kra
žių Kan kinti nių komitetas 
Shenandoah‘e tū tarpu yra 
sžis: 1) J. Ramanauckas, Vo- 
lonczausko dr-ės sekretorius, 

2) Kaz. Radzeviczia (iždinį-1 
kas), 3) Jonas Kunca, 4) kun. 
Abromaitis ir 5) Ant. Malacz- 
keviczia. Pinįgų sumesta tą 
dieną $865 c.

Shenandoah4 as „lietuvių
sostapilė“ padarė puikią pra
džią, ir galima laukti • didžių 
vaisių nū jųjų rengiamo visa
tinio mass-meeting‘o.

Ant ryt kun. Abromaitis 
per pamokslą apsakęs žmo
nėms Mahanoy City‘je placziai 
apie uždarymą Kražių bažny- 
ežios ir maskoliszkujų baszi
buzukų pasiutimą, visai baž 
nycziai susigraudinimo aszaras 
liejant, užsakė apart maldų 
už Kražieczius, visatinį susi
rinkimą vakare, kur placziaus 
busią kalbėta apie tąjį daly
ką. Szesztą adyną vakare 
(25 d. Grūžio) keli szimtai 
žmonių, vyrų ir moterų, susi
rinko į bažnytinę salę, neat- 
bodami apie valgį ir papras
tus tokiame laike pasisveczia- 
vimus. Susirinkimą atidarė 
kun. Abromaitis, kalbėdams 
apie persekiojimus lietuvių, o 
ypacz dvasiszkijos, kuri Lie
tuvoje yra beveik vienįtėlis 
vadas liaudies. Paskui kal
bėtojas pasakojo placziai apie 
bažnyežią ir kliosztorių nai
kinimą ir priminė, jog ame- 
rikieczių lietuvių pareiga yra 
szelpti tėvynėje gyvenanezius 
tautieczius. „Mes negalime 
dabar — sako — maskolius 
iszvyti isz mus tėvynės, bet 
taippat negalime tylėti, girdė 
darni apie tokias baisybes; 
mes turime visam svietui skųs 
tis ant maskolių szunybių; 
mes iszreikszdami savo sąjaus- 
mą dėl engiamų brolių, sura- 
mįsime jūs, sustiprįsime jų 
dvasią“ ir t. t. Pabaigęs kai 
bėti kun. Abr. perstatė A. 
Miluką susirinkusiems. A. 
Milukas gana ilgoje kalboje 
iszpasakojo Kražių pakasavo- 
tos bažnyczios istoriją, taip
pat istoriją jos gynimo, pami
nėjo apie tai ką svetimtaueziai 
kalba apie Kražieczius, o tai- 

Įpogi iszrodė mąskoliszkos kal

bos negirdėtą barbarybę bei 
begėdystę czionįkiszkos 
maskolių spaudos, prikergda
mas, jog mums Amerikos lie
tuviams dabar yra parankiau
sia proga iszrodyti maskolių 
bjaurybes ir melagystes, pa
rodant jūs svietui tokiais, ko 
kiais jie yra. Toliaus kalbė 
tojas placziai apipasakojo da
bartinį Maskolijos padėjimą 
ir, primįdamas visus persekio
jimus, Maskolijoje gaivalus, 
kurie dabar nors patyka, bet 
nenuilstaneziai griauja carisz 
kos Maskolijos pamatus, kaip 
antai sztundistai, nihilistai, 
sūmiai, baltrusiai, mažrusiai, 
armėnai, lenkai, lietuviai ir t. 
t. . ., aiszkiai iszrodė Susirin
kusiems, jog Maskolija anaip
tol neyra taip galinga, kaip 
rodosi ant pirmo pažiūrėjimo. 
Tik pasivikrįkime, o tasis 
tamsus nevalios, despotizmo 
rūmas, it ant minų bestovįs, 
veik iszkils į padanges, ir var
ginami ikisziol ir skriaudžiami 
galės pasidžiaugti laisve bei 
josios vaisiais. Toliaus p. A. 
M. iszrodinėjo susirinkusiems 
reikalingumo be nūalsio dar- 
būtis ant tėvyniszkos dirvos, 
prisilaikant kūdidžiausios vie
nybės, sutarties garsinant savo 
bėdas ir kanczias svietui. 
Sziame dalyke, anot A. Milu
ko, lietuviai turi sekti žydus, 
kuriūs ir mes patys niekina
me, nors tame pat laike jiems 
tarnaujame. Žydai esą ne 
kenezia tokių persekiojimų 
maskolijoje, kaip Lietuviai, 
o vienok visur iszgirsi apie 
simpatijas (sąjausmus) dėlei 
„persekiojamų Maskolijos žy
dų“. Ir esą mes taip daryki
me, kacį ir mažiausių skriau
dą apturėję nū sziaurės mesz- 
kino, rėkime, kad visas svie
tas iszgirstų, jog mes iszties 
•jaueziame skausmą. Kas link 
vienybės lietuviai, anot A. M., 
nemaž galį pasimokįti nū žy
dų. Kada žydiszka draugys
tė B‘nai B‘rith szventė pereitą 
rudenį savo penkesdeszimtme- 
tinį jubilėjų, tai net niųs pre

zidentas Cleveland‘as ir dau
gybė prakilnių szios žemės 
ukėsų, virszinįkų pasiuntė jai 
savo linkėjimus. Laikykimės 
ir mes vienybės^ visi — pavie
niai ir draugystės, darbūki- 
mės, kiek gagėdami, dirbkime 
sutartyje iszvien, ir musų Su- 
eivienyjimas tautiszkas pagar
sės tarp svetimtauezių ir pa
darys daug gero dėl musų 
tautos. Ir musų vardas bus 
tada garsus, maskolius ar ki
tas mus nevidonas nedrįs mus 
skriausti. Panaikįkime savo 
tarpe vaidus, m&utikimus, 
pesztynes. Kada lietuvis lie
tuvį norės sziap ar taip nu
skriausti, tegul atsimena ant 
Kražiszkių Kankįtinių, jų 
pralietas kraujas te isz praszo 
mums nū Dievo malonės dėl 
mus, mųsų proto apszvieimo, 
idant pažįti galėtume, jog mus 
prieszu yra ne tas ir tas lietu
vis, bet maskolius, vokietys, 
lenkas....

Pabaigus A. Milukui savo 
szneką perdėtinis kn. Abro
maitis užkvietė kalbėti J. Ži
linską, kuris labai karsztoje, 
patrijotiszkoje kalboje iszro
dė kokiais pragumais masko
liai stengiasi isznaikįti Lietu
vą. Sziaip maž daug jis kal
bėjo: Synod as maskolių, jųjų 
ministerija nutarė panai kįti 
Lietuvą, caras tą patvirtino. 
Maskoliai trimis keliais sten
giasi lietuvius isznaikįti:!) 
Užsigulė ant apszviestesnių 
lietuvių, nedaleidžia jų prie 
jokių urėdų, nori atgrasįti lie
tuvius nū mokslo. 2) Užsiėdė 
ant bajorijos, visais pragu
mais ją naikina ir 3) ant ga
lo užsipūlė ant lietuviszkojo 
mužiko, tos Ūlos isztvėrusios 
deszimtis amžių, nori jį isznai
kįti, bet patys savę sudaužys 
į szią Ūlą. Lietuva persekio
jama auga, dužoja; isz pralie
to Kražieczių kraujo iszdigs 
puiki rožė; kurios kvapsniu 
gėrėsis visa Lietuva, (garsus 
plojimai).

Po Žilinskui kalbėjo kun. 
Pautienius maž daug sziais žo-

-■t y
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džiais: Dabartinės aplinkybės 
priverczia mus dirstelti ar- 
cziau į Lietuvos istoriją, kur 
matome tris perijodus beje: 
-1) Kada Lietuva laisva kunti' 
ir duszia vedė kruvinas kares,’ 
su Kryžiokais, tada Lietu
va iszėjo isz visų karių garbė 
apsidengusi. 2) Lietuva ypacz 
po Liublino unijai dar vis ka
riauja su savo prieszais, bet 
nesuvis pasekmingai, nės nors 
jos kūnas laisvas, dvasia bet 
silpsta, supancziūta lenkystės 
— prigimta kalba negali įsis
kverbti į urėdus. 3) Peri jodas 
baisiausias prasideda nė 1863 
metų, kada maskoliai atėmė 
mums spaudą, siurbia visus 
musų syvas. Maskolijos tarnai, 
kurių idealu gali būti Murav
jovas Korikas (vieszatePius) 
netik lietuvystės dvasią da 
labjaus apkalina, bet ir jos 
kūną, jos sąnarius pjauja, žu
do. (Czia kalbėtojas privedė 
daugulį faktų, patvirtinau- 
ežių, jog maskoliszkamjam 
barbarizmui ypatingą vardą 
reikėtų iszrasti.) Toje visa
tinėje nelaimėje Amerikos lie
tuviai gali ir turi szelpti savo 
brolius tėvynėje.

Laike visų tų sznekų susi- 
rinkusiejie su didžia atyda 
klausėsi, netik moters, bet ir 9
vyrai nekartą apsiverkė. A. 
Milukui pasakius, jog „dabar 
mes turime rinkti vaisius savo 
szio vakaro rodų, kad visas 
svietas žinotų, ką mes czion 
kalbėjome, visi susirinkusiejie 
su užsidegimu pritardami už
manymui kas link iszdavimo 
tam tikros broszuros apie Lie
tuvos persekiojimus, ėmė dėti 
paaukavimus. Viso sudėta 
tą vakarą $20 ir 65 centai, 
kurtūs pavesta globon kun. 
Abromaiczio. Graudinga 
tai buvo regyklė, ypacz kada 
matei apsiaszarojusias moteris 
aukaujanezias po kvoterį ir 
daugiaus, ir kalbanczios: už- 
vierą (tikybą) ir tėvynę ne 
reikia gailėtis kelių centų“. 
Nekurie isz susirinkusiųjų, 
nežinodami, jog busiąs pinįgų 

rinkimas, ir/negalėdami per 
tai paaukauti nieko, praszė 
kun. Abromaiczio; idant atei- 
nanczią nedėlią padarytą ko- 
lėktą dėl Kražieczių nelaimės 
įgarsinimo, tada ir jie galė
sią szį tą paaukauti dėl visū- 
niėniszko reikalo. Kada už
ėjo szneka apie tai, jog žada- 
moj‘ broszura turi būti illius- 
travota, tai daugurgas nay- 
viszkai praszė, kad tėpliorius, 
tegul ir brangįsis, tik tegul 
pamaliavoja maskolių su ra
gais. Mass meęting‘o nuta
rimai kiti tie patys, ką ir She
nandoah^, tik vieną dalyką 
ypatingą ne pro szalį bus pa
minėti: Mahanoy‘iecziai nu
tarė taipgi patys, kiek galėda
mi, darbūtis dėl „subuntavo- 
jimą maskoliszko vaisko“. 
Visą ką darysią, kad tik pasi
kasti po pamatais maskoliszkos 
kariumenės. disciplinos, kuri 
viena dabar dar užlaiko cariz
mą*). Apie susirinkimus Ma- 
hanoy‘aus ir Shenandbah‘o pa
dėta platesnes žinias į anglisz- 
kus laikraszczius.

Dzūkelis.

— Baltimorėje 27 Grūdžio 
(1893 m.) buvo primicijos ku- 
nįgo J. Lietuvniko. Ant tos- 
iszkilmės buvo keletas liėtuv- 
nįkų ir lenkiszkų kunįgų. 
Kunįgas J. Lietuvnikas bus 
Balti mos lietuvių klebonu.

—- Ten pat 25 Grūdžio tapo 
įszvenstas ant subdijakono M. 
Szedvydis, kuris neužilgo bus 
į szvęstas ir į kunįgus.

— Wilkes Barre Pa.%5 pra
eito raėnesio(93) buvo pirmą 
sykįszv. miszios, laikytos nau
joje,tik szventįtu vandeniu per 
kunįgą paszventįtoje, lietu- 
viszkoje bažnyczioje. Žmo
nių buvo pusėtinai, įėjimo 
tikietas kasztavo po 1 dol. 
Gražiai giedojo Plymouth‘o 
bažnyczios choras.

*) Taipgi nutarta per lietuviszkus 
laikraszczius apgarsįti suraminantį 
laiszką Kražiecziams, laiszko sure- 
degavojimas pavestas Ą, Milukui.

Apie tai bus placziau kitam 
numeryje.

— Chicago's Dziegoriai. Isz 
Stong 6 keek 27 Grttdžio.(93) 
Mielas Redaktoriau •— ,,Vie
nybėje“ praszau patai pįti szt- 
tūs kelis žodžius dėl visų lie
tuvių Amerikoje, kad1ne butų 
toki durni ir neimtų tų ziego- 
rių, ką „Vienybėje“ apgarsįta 
isz Chicago‘s, nės tiktai žmo
nes apgaudinėja ir skriaudžia 
mus brolius; sunkiai uždirb
tus pinįgus lupa už masandžio 
szniotą. Asz esmių datyręs - 
locnoje savo rankoje. Tos 
kompanijos g varanti! j a ant 
dvideszimties metų, geriau bu
tų, kad vietoje tų metų, nors 
ant dvideszimties nedėlių lai
kytus tie ziegorėliai ir tai bu
tų gerai.

J. D.
• /

— N e io Britain Conn, 23 
d. Grūdžio. Gūdotinas Re- 
daktpriau praszau patalpinti 
szitūs kelis žodžius į laikrasz- 
‘i

Sz. Jūzapo draugystė New 
Britain laikė mėnesinį susi
rinkimą 17 d. Grūdžio ant ku
rio tapo nutarta, kad isz drau
gystės sąnarių neskaityti nei 
vienam tą smirdintį laikrasztį 
„Saulę“, kurios neverta geram 
žmogui nei į rankas, paimti, 
ba tai brudas ant svieto, kaip 
koks mėszlas bjaurus butų ant 
tako, kuriūmi žmogus eida
mas, nepamatęs, galėtum su
tepti sav avalus arba ♦ czistą 
drapaną. Mes patys, kurie 
auginam vaikus neskaitom 
taradaikos, o taipogi ir 
burdingieriams nepavelyjam 
skaityti prie mažų vaikų, ku
rie, girdėdami skaitant tokias 
plovones ant kunįgų arba pa
prastai apie bobų žiūronus, 
galėtų prisiklausyti ir Užmok
ti nepridereneziai sznekėti ir 
už augę paleistuviais ir gir- 
tūkliais tapti.

Taip, broliai lietuviai, tegu 
kitų miestų draugystės padaro 
tokį sutąrįmą, o tokių biįdu

vis tik maž daug iązsilenksime 
to bjauro mėszlo, ir aplauszime 
taradaikos ragus.

Draugystės Komitetas.
— Siuncziame didžiausią pa- 

dėkavonę gūdotinam kunįgui 
Žebri ui, kuris apailankė pas 
mus sziose dienose, tai yra 18 ir 
19 d. Grūdžio 189 
Britain Conn: 
dvasiszkūse reikalūse su taip 
graudingu pamokslu ne mažą 
burialį lietuvių ir lenkų. Žo
džiai jo pasitiekti ant atminties 
ilgą laiką szirdyjo kožno vieno. 
Dūk Dieve jam gęrą sveikatą, 
ir laimingą pagyvenimą ant 
szio svieto.

m. New 
r apveizėjo

Ignacas Brazauskis

— Baltimore Md. Prabė
go mieli broliai ir seserys 18- 
93 metas, prabėgo dienos ir 
adynos mums visai nematant, 
o kūmi mes pasirodėme dėl 
savo tautos? Bene tik blevyz
gomis (? R.) ir Nesutikimais! 
Taip tai ir asz czionais turiu 
keletą žodžių, dėl savo vien- 
genezių isz musų miesto (py- 
lies) apie darbus lietuvių taip 
sakant — tautiszkus. Czio
nais musų broliai nemiegojo 
per tę prabėgusį metą, o tarsi 
virė lyg kokiam katile van
dens, ypacz atsigarsėjo sąna
riai „L. M. Dr-ės“, ką neno
rom prispyrė ir manę apie tą
ją kūpą paraszyti, idant pa
matytų musų broliai kokiais 
keliais pradėjo žengti toji kū
pa. Žinau, jogei nepatiks tū
liems sąnariams szitas mano 
rasztelis, labjausiai p. Kalbė
nui, kuris pagelbėjo paardyti 
tąją kūpą ir kuris tapė kit
kart atliūsūtu per popiežių 
Joną isz knįgutės ’„Liet, rasz- 
tąi ir rasztinįkai“. Istorija 
kurią noriu apraszyti yra be
galo ilgą ką reiktų užtrukti 
kelias sąvaites dėl suraszymo, 
bet pakaks skaitytojams žino
ti ir tai, jogei musiszkė kūpa 
yra „L. M. Dr ės“ vien tik 
per augsztą mokslą sąnarių, 
nėsa prasidėjo kritikos vienas 
Įęįto ir sztai p. Andziulaitis
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įnesza balsą, idant iszbraukti 
netikusius sąnarius (žinoma 
tūs, kurie į popiežių netiki) 
isz „Draugystės“ ir tą dieną 
tapė iszbrauktas J. Ulevycziūs 
už persiskyrimą su paczia. Į 
vietą jo, tapė Felėksa Stanke- 
vycziutė, tai yra, Ulevycziaus 
buvusi pati, kuri pastojo 
žmogžude savo vyro/ Maty
dami tai, K. Adomaitis, V. 
Karalius ir jo pati atsisakė nū 
Draugystės, ba suprato ko
kiais keliais nueis ir kas bus. 
Negana to, sztai 62 numeryje 
„Garso“ protekulas Baltiniu- 
riszkės kūpos isz kas žin kur 
padėtas- ąr isz Europos ar 
isz Australijos, ba ten nieko 
nėra taip kas buvo apsznekėta 
ir malonėcziau, idant Dr-as 
Szliupas pridėtų dėl persitik
rinimo „Vienybės“ redakcijai, 
tą, kas buvo apsznekėta ir pa- 
raszyta per Antaną Bacevy- 
czių dėl apgarsinimo visūme- 
nie. Manding, teisybė turi 
pasirodinti, ir asz kursai ra j 
sz&u tai ne mano vieno dar
bas, bet kelių, kurie norime 
lietuvystės draugais būti, o ne 
vilkais plėszancziais teisybę. 
Dyvinas daigtas, kodėl netal
pino „Garse“ apie iszbrauki- 
mą Feleksos Stankevycziutės 
kuri savo vyrą perszovė ir 
Petrą Adomavyczii| (kuris 
„Garse“ pasiraszo Smilgius) 
kurisai per augsztą mokslą 
net revoliuciją pakelia dėl 
100 kvailių, gal „L. M. Dr ė“ 
nū naujo meto priims į sąna 
rius žmogžudžius, paleistuvius 
etc. Negana dar ir to, czio
nais randasi tarpe draugų, bo
ba Narmuntienė, kuri Chica- 
goję taip gi yra pametusi vy
rą, o važinėja jieszkoti kito. 
Toji tai boba yra rokūjama už 
geriausią sąnarį, ba tūliems 
patinka, jogei Chicagoje isz 
metė per langą k ryži ai į ir kad 
dievotą vyrą pametė. Gaila, 
jogei Chicagos lietuviai tyli 
apie tokią paleistuvę. Dąbar 
mieli broliai matote kokia tai 
yra teisybė sąnarių „L. M. 
Dr $8“, ažūt parodyti svietui, 

nū paleistuvių sergėtis, 
tai jie užslepia ir muilina ki
tiems akis, kurie yra tikrais 
lietuvystės mylėtojais. Rei
kia priiminti irtai, kodėl p. 
And. neateina ant su
sirinkimų? Supranta naba 
gas, jogei daug prisidėjo prie 
ardymo tosios kūpos ir yra tu 
lų visai nekencžiamas, vienu 
žodžiu sakant, užpūlė vilkai 
ir paleistuviai ant tosios kū
pos, kuri sziądien mažai tegy- 
vūja, ir jeigu tolinus taip da
lykai vieszpataus, tai tikriejie 
sąnariai sutvers naują „Drau
gystę“ vien tik dėl platinimo, 
lietuviszkų kuįgų bei laikrasz- 
ežių ir atsikratys nū valkatų 

Į bobų, Smilgių ir kitų, o dirbs 
dėl visūmės gero, tikimės, jo
gei ateitėje susipras ir d-ras 
Szliupas su kokiais draugauja 
ir kokius laimina. Neraszy- 
siu szį sykį placziai, bet pa
liksiu ant' tolinus, o gal už 
dantų ir pražus pamaezius tei
singesnių ateitu „L. M. Dr- 
ės“.. . ...

Kūip augszcziaus minėjau, 
tai praleidome senus metus, o 
sulaukę naujų metų pabuski
me broliai ir seserys isz visų 
lūmų ir lyczių, o dirbkime 
drąsinus ir atviriaus dėl savo 
tėvynės, isz kurios sziądien 
girdime visokius dūsavimus. 
Tenais musų broliai isz vienos 
pusės sulaukia naujų metų 
linksminasi, bet isz kitos pu
sės pamatysime tik aszaras 

Į varvanezias ant tos krauju ap
laistytos žemės. Nevienas 
kūdikėlis aszaroja, neviena 
motina dūsauja atsiminus apie 
savo sūnų arba dukterį iszleis- 

Į tą į svetimą szalį, žodžiu sa
kant, pamatysime dūsavimus 
ir vargus savo viengenezių. 
Jie yra prispausti barbarų 
maskoliumi, jie nesza kryžių 
sunkenybės, jiems nevalia lai
kyti susirinkimų, nevalia skai
tyti knįgas bei laikraszczius, 
vienok ir tenais yra judėjimas 
lietuvystės: -žmonės sutveria 
paslaptingas „Draugystes“, 
parsigabeųa už^ubežiuius įnik:
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raszczius bei knįgas, ir tokiu 
budu dvasia lietuvystės gims
ta szirdysė prispaustųjų musų 
brolių. Negana to visko, jau 
sziądien nerasi nei vieną kai
mą (sodžių), kur neužtiktum 
lietuviszką knįgą bei laikrasz- 
tį ir jū labjaus caras persekio
ja, tū dauginus atsiranda Lie
tuvos mylėtojų. Mes gi bū
dami vainoję žemėje mažai ką 
rūpinamės: su lauke Naujų 
Metų, ar apmislijome, apie 
vargus savo brolių? O visai 
ne! Mes rūpinamės, idant 
savo draugą iszjūkti, karuže- 
mas ir gužynes aplankyti, o 
apie balsą szaukentį nū savo 
brolių nei negirdime. Mums 
nemiela (?R) tėvynė Lietuva, 
nemiela broliai ir Sesers tenais 
esantiejie, nemiela boeziai ir 
praboeziai, kurie kraują pra
liejo už savo tėvynę, nemiela 
upės ir upeliai, kurios plauja 
aszaras musų brolių, nemiela 
laukai ir takeliai, \ kurias 
vaikszcziodami dūsauja musų 
broliai, o dėl ko taip? trum
pas atsakymas, jogei neturime 
savo szirdyje tam tikros mei 
lės tarnauti tėvynei, neturime 
meilės broliszkos ir.tautiszkų 
jausmų, o tik kariaujame vie
ni priesz kitus, tai už kunįgus, 
tai už bedievius, o apie tikrą 
tautiszką judėjimą dar nei ne- 
sapnūjame. Visa tai nelaimė, 
dar mums trūksta pozityvisz 
ko arba moksliszko peno, ku
ris yra geriausiu ginklu dėl 
atvalnijimo musų tėyynės, už 
tai gi, tautiszkūse dalykūse 
eikime ranka rankon nekriti- 
kavodami musų brolius, kad 
tas bedievis, o tas katalikas, 
kožnas yra žmogumi ir pagal 
savo sąžinę tegul tiki kaip 
jam patinka, o užstos tarp mu
su solidariszkumas, isznyks 
kontradikcijos( ?R), tada galė
sime sutverti taip sakant,vieny
bę broliszkosm eilės ir galėsime 
atstovėti prieszai savo nevi
donus ne su bombomis, kurio
mis anarchija kapitalistus sker
džia, bet su meile ir mokslu 
ųepergalės mus nei ęąrai, nei
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karaliai; ir sulauksime gady
nės, kurioje praszvis saulutė 
linksmai į Lietuvos langą. 
Todėlgi, dirbkime ir nesnaus
kime, o nepražūsime’!
Sąnarys „L. M. Draugystės.“

Posmertinę užmokėjo į „Susiv.“ 
isz Plymouth*© Szv. Kazimiero drau
gystė 3,15 c. Marė Pauksztienė, 
Liudvina Burbiutė ir Ignas Plitinin- 
kas. Isz Pittsburgo, „Susiv.** kilpos 
Andrius Gumauckas.

Kun. A. Burba.

ircMw JNnh
kalba apie „Bažnyczią

ir Amžių“*)
Dėl „ Vienybės“parupįta A. Miluko 

„Dvidesziints penkis metus 
taip prakilnioje vietoje, vys
kupas, pirmas tarpe vyskupų 
katalikų Bažnyczios Ameriko
je pabaigoje devynioliktojo 
amžiaus krikszczibniszkos 
eros! Svarbus urėdas, sun
kios pareigos!

„Kaip asz kurs, gėdoj u ir 
myliu Kardinolą Baltimorės 
Arei vyskupą, galėcziau paini- 
navoti tąjį metų pėdelį? Ar 
turėcziau kalbėti, jog jiejie 
perėjo, jubiliatui nepadarius 
jokios blėdies arba neapleidus 
progos gerai daryti, neužsitar
navus ant papeikos ar nubau
dimo. Nors ir kaip pergy
venti amžių silpno svieto nela- 
bysezių miszinyje yra sziokiu 
tokiu užsitarvimu, bet tai yra 
tik paprasta istorija paslėpto 
ir apsaugoto nū blogo suvar
tojimo talento. Ne tokios 
garbės Kristus reikalauja nū 
savo pasiuntinių ir asz apie tai 
nekalbėsiu isz szios sakyklos.

„Ar kalbėti man apie atli
kimą ūlumu ir isztikme abel- 
nų pareigų, beje laiminimą ir

*) Szią kalbą laikė arei vysk. Ire- 
land'as per kardinolo Gibbons‘o, 
Baltimorės arei vysk u po, vyskupys
tės sidabrinį (25—metinį) jubilėjų. 
Szimtai įvairiausių pakraipų laikraaz- 
czių Amerikoje ir Europoje atkarto
jo ją kaipo „naują epochą pradedan- 
cziąją kalbą“. Tikiesi, jog ir dėl 
mus lietuvių bus sziek tiek jijė aky-> 
vą. Ą M.
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statymą bažnyczių, geradari il
gų įrėdnių, szventinimą kunį- 
gų bei dvasiszką vadovystę 
į amžiną gyvenimą?' Tokia
paminėjimas butų deszimczių 
tukstanczių darbsztumo pa
minėjimu, neyra vėrtu ypatin
go pagyrimo, nesuteikia ypa
tingo pamokinimo ir nebus 
mano uždftte szį vakarą.

,,Tegul kiti szneką apie 
daugelį. Asz noriu sznekėti 
apie nedaugį. Man jau įgirė- 
jo abelnumas, asz jo neapken- 
ežiu. Jeigu asz esmių pri
verktas kiutįti nūbodžiais jo 
(sc. abelbumo) takais, tai asz 
geidžiu, kad nors kiti jų veng
tų; asz noriu matyti vyrus isz- 
kylanczius augszcziaus už savo 
bendrus, savo prakilniomis 
mislimis, žįrnėtinais veikalais 
sustiprinanczius žmonijos gy
venimą, suteikenczius^- jai pa- 
jiegą dasigauti į tas neaprybū- 
tas augsztybes, kur yra gimusi 
tolynžengystė (progressas). 
Abelnumas niekad nepastu- 
mia žmonijos pirmyn, niekad 
nepagimdo didžių judinių, nei 
gali iszgelbėti žmoniją nū 
grumojanczios jai prapūlenės. 
Abelnumas! Jis raupas iki 
gyvam kaului daėdė,; jis pada
rė musų szirdis atszalusiorais, 
musų lupas sustingusiomis. 
Po labo lieczyna jis yra nieką- 
dėjyste. Sziądien kaip ir ki
tose gadynėse, sziądien ypacz 
pasauliai ir Bažnyczia! reika
lingi yra vyrai, vyrai, kurie 
mato toliaus nei kiti, iszkyla 
angszcziau, nei kiti, veikia 
drąsiaus, nei kiti. Ne yra rei
kalingu jųjų skaitlingumas; 
jie niekad nebuvo skaitlingais. 
Bet nors jųjų nedaugis, jie 
patraukia paskui savę minias, 
iszgelbsti žmoniją. Vienas 
drąsus, veiklus vyras, milžinas 
iszgelbsti visą szalį; vienas 
vyras iszgelbsti Bažnyczią.

„Szį vakarą tebūna man pa
velyta pagerbti vyrų vyrą; 
sznekėsiu apie BaltimOrės ar- 
civyskupą, kardinolą Gib- 
bons‘ą; asz kalbu apie jį su 
iszdidyste ir pasigėrėjimu;
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man smagu sznekėti apie 
idealiszkąjį, pagal mano nū- 
monę, vyskupą, liaudies vado
vą sziose iszkilmingose dėl 
Bažnyczios gadynėse.

„Dabartės yra iszkilminga. 
Nei viename krikszczioniszkos 
eros istorijos laiktarpiję (epo
choje) neįvyko taip didės ir 
taip žįmios atmainos. Phi- 
ziszkoje žmonijos darbsztumo 
spheroje tikra revoliucija. 
Iszradiraai ir iszmislai atiden- 
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gė priesz mus naują materijh- 
liszkąją pasaulę. Draugijisz- 
ki (socijaliszki) ir polytiszki 
prietikiai persikeitė. Proto 
žingeidumas itin įtemptas ir 
isz paskutinųjų stengiasi pa
siekti dangaus ir žemės pas
laptis. Kūne į poszėliraą at
vestas savo skaitlingomis pa
sekmėmis, pasipūtęs protas 
stiebiasi į neaprybūtas augsz
tybes ir apszaukia karę vi
soms žinos ryboms. Žmo
gaus szirdis nenusigąsta na- 
vatniausių svajonių ir kūne 
kamūjasi, stengdamasi perga
lėti visas klintis, neleidžian- 
czias jai pakakįti josios geis
mus. „Naujienų“! tapo be
veik devyza žmonijos ir visos
jos pastangos atkreiptos dėl 
įgijimo kūdaugiaus tųjų nau
jienų. To link siekio at
kreiptos yra visos žmonių 
veikmės, kurios, ant kokios 
ten nebūt žmonijos veiklumo 
dirvos yra vartojamos, geriau
siai bet iszsireiszkia naujo me- 
degiszko sutvėrimo (pasaulės) 
gare ir elektroje.

„Tokiame tai miszinije Ka
talikiszka Bažnyczia kruta ir 
darbūjasi; jijė, kaip ir pride
ra, anot jos pobūdžio, stengia
si nuramdyti szirdis ir protus, 
žmogystas ir draugijas. Jos 
pasiuntinystė pasaulės link ta 
pati, kokia buvo nū amžių, 
bet pasaulė (svietas) įgijo 
naują pavyzdį. Bažnyczios 
laivas iriasi per vandenis tų 
paežių jurių-marių, kuriais 
slinko, vos iszėjusiai isz Pa
lestinos; bet nauji vėjai 
drumsezia tūs vandenis ir su-

kelia nepaprastas vilnis ant 
jųjų........ Dabar proga dėl
didžių, ypatingų vyrų, Dievo 
Bažnyczios ‘ sūnų. Senovės 
rutina sziądien yra tikyba; 
abelnumas laikomas užtinka
mą jeib bent nusenusiems; 
krizis reikalauja naujų nepa- 
prąstų dalykų ir su sziūmi tai 
krizisu Katalikiszka Bažny 
czįa atliks jai vieną isz di 
džiausiu pergalių didžiausiūse 
istorijos amžiūse.

„Mes matome sziose gady
nėse nesątaiką tarpe Bažny
czios ir amžiaus. Liūdnas 
yra tai faktas. Isz priežasties 
to nesusipratimo, skirtumo 
draugija ir tikyba apturi vien 
blėdį. Tik sątaika ir harmo
nija jūdviejų tarpe suteikia 
labą, ir palengvina kelią to- 
lynžengystei.

„Klaida prikibo prie am
žiaus ir Bažnyczios arba aisz 
kiaus pasakius suklydo Kal
bėtojai Bažnyczios ir kalbėto
jai amžiaus. Amžius ir Baž- 
nyczia, teisiai suprasti, negali 
būti vienas kitam prieszingu. 
Amžius, kaip jis mums yra 
perstatytas, iszkrypo isz kelio. 
Pasipūtęs isz priežasties savo 
medegiszkųjų ir protiszkųjų 
lobių isz ties perdaug jis yra 
puikus, atkaklus. Jis mąsto, 
jog galima apsieiti vien su 
gamtiszkais dalykais, kuriūs 
taip gerai jis sunaudoja dėl 
saųn reikalų, jis mislija pasi- 
kakįti be virszgamtiszkųjų 
daigtų, mėgina apsivilkti rū
bais pasauliszkumo (sekulia- 
rizmo). Garbįdams visą tą, 
ką jam naujo įteikia progresso 
požįgis, su neisztikėjimu žiuri 
į senovės palikimus. Jis 
klausia kodėl negali buti taip- 
pat nauja Bažnyczia, kaip jojo 
chemija arba mechanikos 
mokslas; Bažnyczia turinti žį 
mę devyniolikos szimtmeczių 
iszrodo jam pergyvenusia savo 
laiką, neturinezia vietos da
bartinėse gadynėse. Puikė ir 
stoka gilesnio apslmislijimo 
yra klaidžiausiomis ir prapul- 
tingiausiomis ežio amžiaus žį-

mėmis.
„Bažnyczia, kaip jijė pasi

rodė mums per savo tarnų 
veikmę, užsitarnavo dalį nu
baudimų. (Asz kalbu kaipo 
katalikas, tikrai mylintis Ka- 
talikiszką Bažnyczią). Mes 
matome Bažnyczioje dievisz- 
kus elementus, kuriūs Krislus 
paliko kaipo tieso^AJr malo
nės iždą ir mes tikime kūtvir- 
Cziausiai, jog tasis palikimas, 
a ežių nenustojancziai Dvasios 
szventos priežiūrai, per visas 
gadynes užsilaikė nesuteptas 
jokiomis klaidomis. Bet mes 
matome taipogi žmogiszkus 
elementus prie Bažnyczios 
prikibusius. Žmogus ir Baž
nyczioje užlaikos savo žino- 
giszkae silpnybes, ir su isz* 
minczia bei energija dvasisz- 
kųjų anksztai yra susiriezęs 
medegiszkas Bažnyczios labas. 
Bažnyczia pergyveno gadynes 
jau szviesias ir garbingas, jau 
itin liūdnas, žiūrint ant to ar 
kątalikiszki ganytojai ir žmo
nės katalikai isztyrė pasaulę 
su szviesesnėmis akimis ir su 
didesne drąsa apnūgino dva- 
siszką kalaviją. Įtekmė žino- 
giszkų elementų ant Bažny-
czios tankiai yra užmirsztama, 
— bet pati Bažnyczia mokina, 
jog atsidėti perdaug ant Dievo 
malonės yra nūdėmingas ne- 
atbolnumas.

„Asz drįstu tarti, jog dva- 
siszkija amžiuje, kurio saulė 
jau leidžiasi, suklydo, būdama 
per daug pavalna, nesuprasda
ma amžiaus dvasios, nepadū- 
dame jam draugiszkos rankos. 
Negalima bet visįszkai nu
bausti dvasiszkūsius: pripa
žįstu didę svarbą priežasezių, 
jųjų pasielgimą teisinanezių. 
Bažnyczia savo dieviszkūse 
elėmentūse yra neatmainoma, 
konservatyviszka. Josios at
karumas dėlei atmainų, itin 
teisingas savo rybose, prasi
tęsė už įstatymiszko rubežiaus 
ir uždengė vietą, kurioje at
maina butų galėjusi tapti 
naudinga, reikalinga. Am*

*) tiesos: teisybės,
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žiaus idėjos, reikia taipgi ne- j 
pamirszti, tankiai tapo įgy- < 
vendįtos itin neatsakancziose, i 
atstu miancziose formose.
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Praneszimu apie užstojimą 
naujos eros buvo 1789 metų 
revoliucija, kurios viską nai- 
kinantiejie, it smarkaus isz 
kalnų tekanczio upelio, van
dens nukrosyti buvo raudonų 
kraujo tvanu. Amžiaus va
dovai tankiai neszė iszkėlę be
dievystės ir draugijiszkos 
anarchijos vėliavą. Tūli vy
rai, kaip antai Lamennais, ką 
stengėsi sutaikyti amžių su 
Bažnyczia nebuvo gana isz- 
mintingi savo kalbose ir jųjų 
nekantrumas patiekė vien nū- 
pūlį jiems patiems, o jųjų 
bendrams pridarė tik nėsma- 
gumų daugybę.

„Bet nežiūrint ant visų tų 
iszteisinimų dvasiszkija, asz 
atkartoju, savo nūmonėse ir 
veikmėse buvo perdaug pa- 
valna. Jijė neįstengė iszlai- 
kyti savo rankose amžių, jįjį 
padaryti krikszczioniszku, jo
jo žįgyje jam kelią rodyti, 
amžius pralenkė jąją. Tarpe 
kunįgų maž tebuvo Lacordai- 
re‘ų, kurie suprato savo laiko 
pareigas ir jasias iszpažino 
priesz kitus; bailus bendrai 
apleido jūs; reakcijonieriai 
užmėtinėjo jiems pavojingą 
liberalizmą, kūne atskalą ir jie 
priversti buvo tylėti. Dau
gis nužiūrėjo tik blogas am
žiaus ypatybes, kurias nūszir- 
džiai anathematizavo; jojo-gi 
gerus ir prakilnius privalu
mus nenorėjo pažįti. Amžius 
akyse Bažnyczios pastojo tam
sia pasaule, nū kurios Kristus 
persergėjo savo pasekėjus. 
Darbiltis dėlei patraukimo jojo 
prie evangelijos tapo laikoma 
už tuszczią darbą. Mislyta, jog 
tik per didį kokį Dievo ste
buklą galima amžių sutaikįti 
su Bažnyczia ir belaukdami 
tokio stebuklo Kristaus tar
nai, it siaucziant žiemos au
droms,

galėjo apsaugoti savę ir savo 
draugus nū prasiplatinusio vi
sur pagedimo. Amžius palik
tas vien‘s sav ir savo melagin
giems bei niekadėjingiems 
sargams meta į metą vis dau- 
ginus ir dauginus sznlinosi nfl Į negalima butų sutaikįti. 
Bažnyczios, ypacz dėl to, jog Isztiesų amžius neyra be 
szį savnoriai izoliavo savo pa- klaidų ir nūdėmių, kurias 
jiegas, szirsdams dėlei taria- Bažnyczia negali jam taip 
mojo Bažnyczios nedraugięz- lengvai dovanoti. Bažnyczia 
kūmo, tapo užkietėjusiu savo niekados negali būti sutaikin- 
sekuliarizme ir mokinosi nie- ta su amžiumi, suprantamu su 
kjti ir neapkęsti tikybę. Szis visomis jo klaidomis irnftdė- 
apverktinas dalykų stovis tu- mėmis. Bet szios klaidos ir 
lose szalyse buvo labjaus įsi- Lftdėmes yra akcidentaliszko 
szaknėjusiu nei kitose, nebuvo mi8) ne essencijaliszkomis ir 
bet tokios szalies, kur jis vi- ne isz jųjų susidėjo amžius, 
siszkai butų buvęs nežinomas. Į Kas linki&anęs, tai asz matau 
Bažnyczia suvyniojo sa
vo karės vėliavą, vėliavą 
pergalės.

„Tai buvo klaida ir nelai
me. „Eikite ir mokįkite vi
sas genies“, tarė Kristus sykį 
ant visų amžių; paklusni, Jojo 
apasztalai iszkriko po Romė
nų imperiją, kalbėdami ant 
Marso kalno į Athenų prot- 
galvius, puikiūse imperatorių 
ruųiūse į patricijus ir Romos 
senatorius, į vergus jųjų szė- 
trose ir

• tapo paversta į Krikszczionys- Į bar tobulesnio ir 
i tę.

mūse ir piktybėse, I ‘ ‘ 
gal tuno szis amžius, pirmųjų I 
apasztalų veikmė ir ūlumas 
galėtų patiekti Iszganytojaus 
garbės sutvirtėjimą. Grei | 
cziaus bet szis amžius, stabmel- 
diszkas savo kalbose ir pavir- 
azotinėse veikmėse, gilume sa
vo szirdies turi krikszczionisz- 
kus pajautimus; pats nejaus- 
dams, jis gerbia krikszczio- 
niszkose žiny ežiose ir laukia 
tik szirdingesnio susitikimo su 
Bažnyczia, kad atvirai pripa
žįti sav|j krikszczioniszku.

„Asz nurodau patogią va
landą dėlei didžio, ypatingo 
Bažnyczios tarno. Jojo uždū- 
te yra nutiesti tiltą ant gilios 
daubos, kuri skiria amžių nū

tybes, sujungti Bažnyczią su 
amžiumi ir amžių su Bažny
czia.

„Žinokime ir tai, jog am
žius ir Bažnyczia neyra taip 
viens nū kito atsitolinęs, kad jų

sziame amžiuje vieną isz ga
lingų noczių, įvykstanczių lai
kas nū laiko žmonijos tarpe, 
kurios patiekia ir paženklina

Romėnų imperija

Kaip iszvir- 
taip ir iszvidurid kulka 
plieninius lijksztus.

dina. Geriausiai yra, jei pla
tumas skylutės lygus yra * sto
rumo kulkos.
szaus, 
t u ri
Szaunant prie galo kulkos pri
sideda popierinis kamsztukas, 
idant per skylutę neiszeitų 
dūmai: iszszovus, kamsztuks 
tas (fleitukas) tūjaus nupūla. 
Gebleris bandė, kaip toli ne- 
sza tos kulkos: pasirodo, kad 
kiaura jo kulka 5 millimetrų 
storio (ketvirta dalis colio) 
nulėkė 10,434 metrus, t. y. 10 
verstų. Gebleris sako, kad 
neužilgo visos armijos szau- 
dys kiauromis kulkomis.

žengystėje. Žmonija audrutį- 
ta amžių rodomis bei triusu, 
iszauklėta ir persiėmusį prin- 
cipais krikszczioniszkos teisy
bės, iszkėlė visas savo nesus
kaitomas minias į augsztesnes 
szviesos ir laisvės pašvietęs.

labjaus vi- 
Nftdugniniase paklydi- Isūmėniszko kakioimosi Dievo 

kokiose dovanotomis tiesomis. Vis- 
kas tas yra pagirtinu, viskas 
tas yra prakilnumi ir dailumi. 
Mus (bažnyczios tarnų) pa- 
sauliszkiejie praszo, kad tą 
viską priitume, kada mes pri
imame amžių; priimdami am
žių, mes įgijame tiesą nubaus
ti jojo ydas, jįjį perspėti....

(Dar neviskas)

_____________ ______

— Pagelba skystantiems. 
Neseniai Havre (Prancūzijoje) 
vienas prancūzas rodė savo 
iszradimą: gerianeziųjų iszgel- 
bėjimo prietaisą, labai iszmis- 
liai padarytą. Yra tai dau
gybė sujungtų bonkuczių pri
pildytų viduryje aliejum arba 
tronu, kuris pats pradeda fsz 
tų bonkuczių sunktis, kaip 
tikt prietaisa dasilyti vandens: 
didžiausia jūrių audra tūjaus 
nutilsta toje vietoje, kur pa
lietas yra ant vandenio koks- 
nors aliejus arba koki-nors 
taukai. įsikabinęs į tą prie
taisą žmogus negali nuskęsti, 
nės ji atlaikys jį ant vandenio. 
Prietaru prie tos paczios prie
taisus prisegtas yra smaigelis, 
visados augs
kurio virszaus užmauta yra ži- 
byklė (liktarna): kaip tikt 
prietaisa dasilyti vandens, ži-

ant

40 minutų gana szviesiai, taip 
kad laivai už 5 mylių gali, ją 

pagelbą; 
smaigelio 

sklypas, 
pamatyti

ir neszti 
ant to 
audeklo

dieną-gi
plevėsūja
kurį tai p-gi galima

Apgarsinimai.
Reikalaujam Lietuvių kožnam 

mieste pardavinet patentavotiį pip- 
kiu iszrodo kaip cygaras 8 c., paten- 
tavotų lampukiipką paczios usižiebio

Margumynai.
— Kiauros kulkos Krinko

— Geblerio. Professorius 
Gebleris apgarsino laikraszty- 
je „Allgemeine Schweiceris- 
che Militarzeitung“, jog po 20 
metų datyrimų jam ant galo 
pasisekė iszrasti geras kulkas.

pasislėpė szventiny- Bažnyczios, iszsklaidyti mig-, Geros gi jos dėlto, jog vidų- 
ežiose ir sakristijose, kursu las, kurios neleidžia patėmįti' ryje turi iszilgai skylutę ir 

saujele iszrinktųjų jie abiems viens kito tikrus ypa- į pertai oras jas mažiaus kliu- možna neBzot kiszianiui vietoi zapal-maža
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v 
ku 32 o., Silverine dataisito sidabro 
dėl pleitavoimo Bokas 25 c. katalo
gą no 20 kortu su visokiais daiktais 
prisiusim už dika.
New York & Brooklyn Supply Co. 
Box 07 Statin W. Brooklyn N. Y.

(3)

pargabentos isz užmarės:
Maldų knįgos,

Aukso Altorius, arba Bzaltlnls danglszkn a k ar
ba 2.25c., 2.75c., 3 25c., 4.00c., 4.50c., 5.00 ir 5.50c. 
Benas ir naujas Aukso Altorius 
Garbe Diewuj ant auksztybės „ 
Balsas Balandėlės 1.25c..

>2.25 Ir 2.75c.
„ „ >2.00.
1.50c. Ir 2.00c.

Vartai dangaus ,, „
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra nddai; su iliustracijomis 

Garsas apie bajaybes Diewo sūdo 
Raktas | dangų „ 
Didžioji nedėlia „
Kaip Bumeniją uuspakajjtl 
Vadovas | dangų ,,
Prisigatavojlmas ant sinerozlo 
Draugija dėl duSzių „ , 
Lietuviszkos iniszioa „

Visokį Abrozėliai su maldelėmis po ėcentus.

it

»»
it

H

20c. 
1.00c.

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

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

10c.

ISTORIJA Katalikų Bažnyčios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa, Box 1053, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kaszt&ja t loo.i j

Pajieazkojimai.
Pajieszkau Igno Rudzevioziaus, 

paeinanezio isz Kaimo Papeczių, pa
rapijos Metelių, metai kaip Ameri
koje, jeigu, kas žino apie jį arba jis 
pats, meldžiu d&ti žinią ant szio ant- 
raszo. Frank Pavolas P, O. Bx 1006 
Plymouth Pa. (1)

Pajieszkau savo sesers Kostanci- 
jos Mundekukes, paeinanezios isz 
Kauno gub., Sziaulių pavieto, Aiso 
galos parapijos, isz sodžiaus Vaba
lių, pribuvo ana į Ameriką szį pava
sarį, jeigu kas žinotumėt, kur ji yra 
praszom dftti žinią ant adreso: . Mi- 
kalois Zubas Box 20 Carbondelle 
Lack. Co. Pa.

Pajieszkau Jono Bendžaiczio pa- 
einanezio isz Kauno gub., Jurbarko 
parapijos, Greczių kaimo. Jei kas 
žinot jį, praszau dilti žinią ant szio 
adreso: Jos Stravinskas Box, 66 Cal- 
linsville Conn.

Gromatnyczia. -
- - A. Milukui, Laiszkas į Kra- 

žiezeius kitam numeryje patilps.

1) . Ang. Tilžė. Siųsk „Ap.“
Mr, J. Ciekanovicz Bx 37 Evas Jowa.

2) J. Vaznelis Box 1004
Plymouth Co. Pa.

8) Kazis Vaicziulis Box 105 
Florence Mass.

4) Ant. Rimkunas Box 18 
Edwardsville Co. Pa.

DIDELIS LIETUVISZKAS

Balius!
Ant naudos dr. vardan Lietuvos Sū
nų, b,us keliamas Seredbje, 17 dieną 
Sausio, 1894, ant salės $tumps‘o 123 
South st., Wilkes Baite, Pa. Už- 
praszomi yra meilingai Vyrai, ponios 
ir panelės. Grajįs puiki Muzykė. 
Tikietas 50 centų

Uždėjęs kromą Pittštone, parda
vinėju viską kflmi pigiausiai.

Tam. Pauksztis.
1 2 N. Main str., Pittston, Pa.

75C.

>10 ir >20, popieriniai tikri Confederate 
kožnas; >50 Ir >100 

po 10 centų kožnas; >1 Ir po 25 cento* kožnas. 
Kas norite jų gauti siųsi 

tokio: Cham. 1). Bahkkh 
Atlanta, Ua.

(fcK >10ir> . . .
pinigai po 5 centu

It© pinjgue po sdreeen
90 B. Forsyth Street,

75c. 
25c 
35c.
26c. 
30c. 
20c.

75C.
10c.
40c. .

Kninga giesmių arba Kanticzkoe 
150 Psalmu Dowldo karaliaus ant 

paveikslo kantlczkų 75c.

Istoriszkos doasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vleszpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo „ „ „
Gyvenimas Marijos ,, ,,
Menuo Szwencziauslos Marijos Panos 
Bopulej Motynos Diewo „ „
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais 1.26c. 
Gywenlmaj Hzwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožną daU po „ „z 
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos „ „ • „ 50c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c.
Aplinkrasztls kun. Petravycziaus | Vilniaus 

džlakenystės knnlngus 1870 m. ,, 10c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knĮgntė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais n& pat 

krikszto Lietuvos 
Žiponas bei žiponė ,, „ i
Žirgas ir vaikas „ . „
Vytautas didis Lietuvos kiin|gatksztis 
Apie senovės Lietuvos pilis / „

„Auszra'’ keturių metų putk&se apdar&se 
po >1.25 kninga, visas perkant 

Knįgos poetiszkos. 
Senkaus Jurgis „ „
VItoiioranda, puikus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knįgos 
D&nelalczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — — •
Tėvyniszkos giesmės — —
J&kaunoe dainos ,, „
Naujos dainos „ „
Birutės dainos „ ,,
Tėvynainių giesmės „ „
Pirmutinis degtinės varytojas pulki komedija 10c. 
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gnžuczlo,
Apysakos.

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

isz lietuvių gyvenimo 
Pajud|kime vyrai žeme, pulki apysaka 

paraszyta patrljotlszkoje dvasėje pagal 
vengrlszką pono A. isz B. autoriaus 
knjgutės „Kas teisybė tai ne melas 

Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis ,, „ „
Vaikų kningelė „ „

Moksliszki rankvedžiai ir 
kitokios knįgos

25 ct.
20 ct.

1,00 Ct. 
>1,00. 
20 ct. 
30 ct.

Lietuvis/,

John NdL Carr
■ - * 11

Patronas (advokatai
McAlarney Bio

15 S. Firhnkin St.,

n) provų. Oflisai: 
:ilęi Plymouth, Pa. 
Wilkes-Barre, Pa

5C.
50c.
25C.
40C, 
20c.

. *
4.00c.

'35C.

1.25c. 
15c. 
1OC.
5c. 
5c.

10c. 
10c. 
40c.

20c.

26c.

20c.

25c. 
30c. 
15c. 
25c

50c.
30c.
15c.
OIG»

H 
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H

LOCKOS SPAUSTUVES. • 
i.tetiivoe Istorija, nft seniausių gadynių iki 

Gediminui D. L. K., paraszyta 1850 m*» 
Siinano Daukanto. Kninga pirma, 

gaunama už '1,50c. 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalczių 
paraižytas Slmano Daukanto, gaunamas nž 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczioe, „ 1,00.
Europos Istorija su žlamlupiais A 50 ct. 
Lietuviszkos Dainos isz visur surinktos 200c. 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Zemalczlų Motiejus Valanczlauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apteka Diewo „ „ „
Aukso Verszls, labai pulki drama
Boleslawaa arba antra dalia Genowefoa 
Du pujkna aproszymaj apie nedorybę 

žydo Ir piktą sugynlmą wajkn >1,00. 
Eglė, žalczlų karalienė ir lazgriovlmas Kauno 

pilies 1302 m., du pulkus drainatai 
paraezyti Aleksandro Gužuczio, 

Illstorije gražios K at r tikos ir jos visokį 
f „ „ . „ atsitikimai

Illstorije apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus 
Isz Neapolio Ir apie Petrą kareivi 

Illstorije isz laiko Francuzkos
valnoe Afrikoj’ 

Istorija Septynių Męklntojų *
„ ir Lietuvio Sapnas

Jurgis MHosUwakia — —.
Juozipas Konluezewekls, arba kankinimas

Unijotų pq valdžia maskoliaus 50c. 
Konstitucija dėl darblnįkų — 10c.
Namelis pulteln|ko -- — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorlje isz lajko 

80 ct.

25c.

10c.

•10c.

30c.
I

50c.
80c.

„ „ ponswojjmo Nerono
Pujkus apraszymaj tikru atsytlkimu tsz 

„ ,, czesu wajnos 1853 metu
Prawadnikas angetekds kalbos neabdar.

40 ct. 
>1,00 

„ „. „ abdarytas >1,25.
Pujkus apraszymas apie Lietuvą ,, >l,oo. 
Rinalda Rinaldinas „ ,, ,, >1,50 ct.
Senowes apraszymas apie Dnktory

„ „ .. Filypo Karejwlo 50 ct.
Sumyszynias arba bajine "tūry dydeios akis 
Tykra tejsybo isz 8 u walk u gubernijos 
Szwieaa Diewo „ ,,
Tltkue Persų Karalius, 
Užsystanawik ant to geraj
W(tas Ir Korynna historije Isz lajko persekiojimo 

Bažnyczlos 8. per Deoklecijana 05 ct.

»>

15 Ct.
65 Ct.
25 ct.
50 ct.

Pas „Susiv.44 kpįgių kun. J. Zlo- 
torzynską galima sziūs dalykus gauti:
1. Europos istoriją------ 50 c.
2. Budas senovės lietuvių* Kalnėnų
ir Žemaiczių------  100 0.

Ir dėl „Susiv.44 sąnarių.
8. „Susiv.44 ženklas auksinis —175c.
4.  ----- —— sidabrinis 75 c.

„Susiv.“ Vyriausybė.

Vyrai! vyrai!
Kurie norite gautie katalogą Jie- 

tuviszkų knįgų ir parsisiųsdinti sav 
laikraszczius ir knįgas isz Tilžės, tai 
raszykite ir pinįgus Siųskite pas Mo
tiejų Noveskį, o greieziausiai aptu
rėsite, ne taip kaip kurie yra siuntę 
pas vokieczius, nft kurių nieko yra 
negavę daugelis. Nbrint gautie ka
talogą, reikia įdėti į gromatą marke
lę pacztavą už 5 centus.

Jo adresas toks:
Lietuviszkų knįgų prekystė.

Mathias No veski.
TILŽEJE-TILSIT

Ooldsohmiede str. 8 GERMANY.

( Pirma Lietuviszka Kolionija
10c. 
15c.
5c. 

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

^■•kpnlgo Mlkold Miežinio 
Abėcėla ,, ,.
Elementorius Hetuvlszkas ,, 
Kninga dėl iszsimoklnlmo rokundų 
Kningadėl Iszsimoklnlmo visasvletinės kalbos 15c 
Apie buwimą Diewo ,, 
Grleszninkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie trusą „ 
Talmudas ir musų žydai ,, ,
Bzkala su kalbu > „
Prleszanszris ,, ,,
Kaip fgytl plnjgua ir turtą 
Girtybė „ „
Genių dėdė, graži pasakutė kur Iszrodyta, 

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

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

Įvairios dvasiszkos knįgos,, 
Fillotea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokills Szventųjų „ ,, ,,
Iszguldlmas metiniu sswenczlu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku 
Kas yra griekas? 
Nekaltybė

50c.
15c.

po vardu
Grand Prairie, ARKANSAS.

Derlingiausi laukai isz visos valstijos Arkanso.
apie penkes-deszimts tukstaezių akrų vienam gabale

po ablėms pusėms geležinkelio „Memphis Little Rock”, tarpe*tų laukų randa*! miestelis Hazen 
kur žmonės gali sutverti sav didžiausią Ir puikiausią parapiją. Komitetas apriųko tąją vietą kaipo 
geriausią dėl uždėjimo Lietuviszkos kollonljos.

Visoki javai dera labai gausiai, prietam auga bovelna, o vaisei sodų puikiausi Isz 
visų Suvienytų Valstijų. Klimatas sveikas, žiemos trumpos, o vasaros Ilgos, karszczlų didelių nėra, 
szlluma lyginasi su Chicago^. >

. Vandfi sveikas. Szuliniai gylio nd 20 iki 50.:
Aplinkui Iszsidraikų stralpsneis puikios girios, farmerel gali gauti laukus šu giria Ir be girios. 

Balkiai, lentos nelszpasakytal pigios dėl pasistatymo sav namų.

Prekė laukų nū iki ujž akrą.
Mokus! >l,oo Isz vlrszaus už kožną, o likusi suma IszsldaUna ant 5 metų iszmokeeczlų.

Norintiejie tikrai dasižinoti apie viską raszykite į

Union Land Company
Chicago, Ill

10c.
50c.
20c.
30c. Wasliingrtoii Str.,




