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Pinti Pa. 91. Sausio.
Jums, Broliai, kurie pri- 

siuntėte mums ant Naujų Metų 
malonus pasveikinimus ir pra
kilnus linkėjimus, isztariame 
szirdingą padėkavonę!

Dūdame žinoti Broliams 
Lietuviams, jog, kurie pasi
skubins naujai iszsiraszyti 
„Vienybę“ arba seną prenu
meratą atnaujinti, gaus dar 
visus numerius szių metų, to- 
dėlgi, kurie mislyjate skaityti 
musų laikrasztį, meldžiame 
nesivėlyti su jojo iszsiraszymu.
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Kaip matoma isz atsiszauki- 
mo, Lauryno Ivinsko draugys
tė, kuri užsidėjo praeitą me
tą, turi didei prakilnius ir la
bai svarbius mierius iszgelbė- 
jime musų tautos ir tėvynės 
Lietuvos. Mierius, be kurių 
įvykdinimo, sunku sapnūti 
apie atsikėlimą musų tautos: 
Musų amžiuje atsikėlė, atsike
lia ir savistovėmis tampa nu
vergtos ir sumindžiotos tautos 
ne savo locnomis pajiegomis 
ir spėkomis, bet amžiaus szvie- 
sybė ir liūsybė jūs ant savo 
kojų pastato. Kaip saulelė 
maloniais spinduliais tūs daig- 
tus labjau apszvieczia, kurie 
ant aiksztės yra, taip ir am
žius tą pirmiau ir gausiau ap 
dovanoja savo mylistomis, ku
rį greicziaus patėmyja. Kogi 
mes galime laukti nū amžiaus, 
jeigu jis mus nežino, nepažįs
ta; jeigu musų balsas, szaukin- 
tis prie jo, yra taip silpnas, 
jog jis negali pęrmainyti bei 
suprasti, ką mes nū jo reika 
laujame. Tegu verkia ir vai
toja brangiausi mums asaba 
argi mes bėgsime prie jos ir 
ją gelbėsime, jeigu negirdėsi- 
me ir nepermanysime to verk
smo ir vaitojimo? Ne. O. L. 
I. Dr. pasiėmė tai padaryti, 
t. y. parodyti musų tėvynę vi
sam svietui su duszia ir kunu. 
Pasiskusti ir apsakyti aiszkiai 
ir garsiai visas savo vargus ir 
sopulius, kuriūs kenczia nū

Maskoliaus ir kitų nevidonų, 
XIX amžiui, nors atsisveiki
nant su jūmi. Jeigu butume 
praeitą metą Chicagoje ant 
visasvietinės parodos pasirodę 
ir apsigarsinę visos pasaulės 
reprezentantams, kasžin ar 
szis amžius, metęs prakeikimą 
ant Maskolių, nebūtų jūs už 
Kražieczių iszpjovimą nubau
dęs ir Lietuvą isz jų nasrų 
paliūsavęs.,.. O dabar 
nors visas svietas žino tą Mas
kolių žmogžudystę, bet lietu- 
vių^jis nežino, kurie tų ma- 
liochų auka buvo.

Tukstancziai laikraszczių 
raszė, kad Maskoliai už tai ir 
už tai, tiek ir tiek katalikų 
nužudė, o žodis lietuvių retai 
kur buvo paminėtas, iszko ga
lima spręsti, kad Maskoliai 
dar taip mus turi, kaip liūtas 
pelę, savo letenoms prispau 
dęs, jog svietas girdėdamas 
musų vaitojimą, negali perma
nyti kas do vieni esame, dėlto 
nesiskubina ir su pagelba. 
Todėlgi privalome, mieli tau- 
tiecziaį, szelpti tą draugystę 
kaip įmanydami, idant jijė isz- 
pildytų kaip reikint savo už- 
dūtę.

Isz Lietuvos.
Kražių atsitikimas mažne 

visą Lietuvą sukėlė! Nei 
joks tautos prabudimas, nei 
joki reforma be kraujo pra
liejimo nepasidaro! Per tai 
musų tautos muczelnpcų krau
jas visą Lietuvą pakėlė. Lie
tuviai bent pamatė prie ko 
pats caras ir jo rusifikacijos 
ir pravoslavijos reformos eina. 
Kad maskoliai dėl musų nėra 
nei joki prieteliai, o caras nei 
joks tėvas, nės nežino ir nosis 
toroja žinoti, kas tikrai jo 
kraszte darosi; jeib kiti kara
liai jam ką pasako, nės žmo
nės, prie caro prieiti nebega
lėdami, per kitus karalius turi 
savo neapikantą rpdyti, kuriė 
jam pranesza ir; tada caras 
gauna žinoti su dideliu pasi- 
dyvyjimu, kas jo kraszte da

rosi, ką jam jo tarnai general- 
gubernatoriai ir gubernatoriai, 
ant kurių ans pasitikėjo, su 
nekaltais žmonėmis daro.

Lietuviai matydami, kad 
sziokiu budu pp. gubernato
riai dėl medalių, pinįgų gavi
mo visas bažnyczias atims ir 
daugumą lietuvių iszmusz, po 
visą mažnė Lietuvą renka pi- 
nįgus ir paraszus dėl reikalo 
atsirėmimo priesz vietinę ad
ministraciją. Parokavo, kad 
pas szventą Tėvą Popiežių į 
Romą reikia telegramą siuns 
ti, bet isz Lietuvos, dėl admi
nistracijos baimės, negalėdami 
tą padaryti, siuntė ją isz Jel
gavos Latvijoje. Popiežius 
isz Rymo leido telegramą pas 
carą į Petropilę, o tada tiktai 
caras, dažinojęs kas jo krasz
te darosi, liepė apskriczio so
dui Kražių bažnyczią užpeczė- 
tyti, o kad jo administracija 
kartais pėczėtis atpleszus ko
kių atmainų bažnyczioje ne
padarytų, nės ten yra baisiai 
daug kraujo ir 27 nudurti 
žmonės, tai ir nū lietuvių pu
sės burmistras savo peczėtį 
pridėjo. Prie to dar stovi dėl 
dabojimo to viso sargyba su
dėta per pusę isz kareivių ir 
lietuvių, kurie daboja tai po 
jau ir Kražantę upę, kur yra 
musų suskandintų per tą lai
ką 15 žmonių. Ponas guber
natorius, kuris priesz carą ir 
svietą per laikraszczius girės, 
kad isz žmonių nei vieno ne 
užmuszė ir kad isz jo pusės 
keturi pažeisti yra, norėtų da
bar su ragotinėms nū kazokų 
nudurtus žmonės isz bažny- 
ežios iszneszti, isz upės iszžve- 
joti ir greieziausiai į žemę su- 
kiszti, bet jam didelė bėda, 
kad ant sargybos pastatyti lie
tuviai neleidžia jam to daryti. 
Dabar Žemaicziūse bajorų ir 
ukinįkų tarpe, isz priežasties 
tokio nū administracijos per
sekiojimo, didelė vienybė da
rosi, visi galvas pakėlė ir pra- 
drąsėjo, neklausydami ar jiems 
ponai palicijantai daleis ar ne- 
daleis maldavimų prie caro

raszyti, raszo ir per Jelgavą 
prie caro leidžia, nės vietinios 
pacztos vargu priimtų isz gu- 
bernatorio baimės. Tie pra- 
Hzymai (maldavimai) jau ne 
apie vienus Kražius kalba, bet 
iszrodo adminisztracijos szu- 
nybes: dėl mokytų, neleidimo 
važinėti kunįgams, lietuvisz
kos spaudos ir daug kitų ap
sunkinimų. Laukemas yra 
didelis ir Petropilies isztirinė- 
jimo sūdąs.

Joniszkės paparijoje, Szau- 
lių paviete gyven pasituręs 
gaspadorius Jasaitis, Rukai- 
ežių kaimoje, kur yra keturi 
gyvenimai, p. Jasaitis nors 
visados gražius arklius turėjo, 
bet neturėjo budo tvarto ra
kinti, sakydamas: tai kas ežia 
anūs vogs. Paskutiniame lai
ke nupirko du arkliu, isz ku
rių vienas kasztavo 120 rub
lių, o antras 130 rub. Per tą 
laiką tie arkliai pavogti tapo. 
Taigi dabar musėt tas gaspa
dorius nesidyvys, jeigu jam 
kas apie tvarto rakinimą sa
kys!

Ne turėdami isz ko gaspa- 
doriai pinįgų padaryti, nės 
javų netiktai mažai, bet ir pi
gus, szieną ir sziaudus pradė
jo pardavinėti. Nekuriose 
vietose ir veislines avis iszpjo- 
vė arba pardavė, o tai todėl, 
idant ant žiemos ir pardavimo 
szieną užezėdyti. Nės avis 
per ^iemą suėda vežimą szie- 
no,'kuris 12 rublių kasztūja. 
O szieno yra menkai, bet kad 
reikia karaliui ar arendą po
nui apsimokėti, reikia panku- 
tiĄ. szieno plaką pardūtt. 
Katrie gyvena areziau miestų, 
kur yra kariumenė, kaipo tai: 
Kaunas, Jurbarkas arba pa- 
rubežis, kur daugel maskolių 
stovi, tai jiems pardūda. Pa- 
latviais kariumenės nėra, ko
dėl musų žmonės turi szieną 
į Liepojų, Jelgavą ir Rįgą 
vežti. Pardūda szieno birką 
po 5 rublius ir Ui verkdami
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Lz nenorų „isz notes“ *) kaip tystėse buvo ant tokios paterd- 
Akmeniszkiai (Szaulių pav.) vės po 2,000-3,000 gyvento- 
sako. Žagariszkiai paskutinius jų, iszdalino:
sziaudųs pardūda Jelgavoje Dėl Zalcburgo 7663zeirn 719 vata.*) 
po,2 rub., o Rįgoje po 2| rub- “ Szvaicarų ir vokta. 2,992 - 3,383 - 
lių^už birką, (?).

— Po Žemaiczius 1» • - •
bąr ant žiemos viešz]
Daugumas infliuenza 
o kiti ir mirszta.

— Petrositis. 14 (s

8,075 _ 8,135 —
gos da- | Apie tūs lietuvius aname 
>atauia kampe dabar nieko negirdėti, 

musėt jau į vokieczius iszvirto.serga, •

kurie daugiausiai isz Linčiuos nebuvusiam, sunku yra 
pavieto; Vidbodės rėdybos į spręsti apie tą visą, vienok 
tūs krasztus atvyko 1888 me- galima yra numanyti, jog be 

aukų isz musų brolių — lietu- 
vhį — neapsiėjo.

Kitą žinia yra isz Vilniaus 
rėdybos, Lidos pavieto. Te
nai buvo toks atsitikimas:

Vilniaus vyskupas Audzi-. 
jonis, aplankydamas savo die
ceziją, važinėjo po bažnytkie- 
mius. Žmonės, ilgai savo 
dvasiszko piemens nematę, 
norėjo su iszkilme visur pa

te, skaitliuje ' 200 szeimynų, 
yra vargingame padėjime. 
Atvyko czia, nės girdėjo, kad 
czia galima auksą lopetoms 
kasti, bet pribuvę atrado me
lus. Isz Latvijos pribūdami 
nieko nesigailėjo ant, kelio, 
nės turėjo pinįgų gaspadorys- 
tęiszpardavę. Atvykę į Si- 
beriją pinįgus jau iszleidę, o 
augso neradę, gaspadorystes 
ežia uždėti negalėjo. Vieni j 
isz tų atsargesni, kurie pinįgų tikti, todėl daug vietose buvo 
turėjo Užczėdiję į Latviją pa
grįžo, kiti po Siberiją isz- 
vaiksžcziojo; kiti arti Omsko 
užsigyveno. Prižadėta buvo 
dėl jų nū valdžios, kad atėję 
gaus ant gaspadorystės po 50 
rublių, tūm tarpu tiktai 1892 
mete gavo po 30 rub.

*— Isz priežasties komuni
kacijos ministerio paliepimo 
nū szių metų upės Nemuno 
vaga yra isztiroma.

— Daugirdavo dvare ant 
Dubisos upės, Žemaiczffise, 
arti Eiriogalos,’ pasimirė pone 
Zofija Daugirdienė 74 metų 
amžiaus.

„Tygodnik Illustroįvan/“ 
1893 m. N 203 dūda straipsnį 
D-ro Ochoravicziaus, kur^

I Pažįstate p. Radzevicziutę 
I isz jos apysakų iszverstų isz 
lenkiszkos kalbos; „Dievaitis“ 
•ir Rusvos dulkes“. Rasoja 
įgyvena savo dvare Kruszevoje 
.Kobrinio paviete, Gardino.rė- 
dyboje. Szale to dvaro yrą 
kaimas Kruszeva, kuriame di- 

Į dalia gaisras pakilo, žmonėms 
ant lauko būnant. Sudegė 
109 gyvenamos triobps ir 80 
daržinių su suvežtais, javais. 
Dvejetas vaikų ugnyje pražu 
vo. Vakare tie biedni žrno- 
nės, be stogų pasilikę, atėjo 
ant dvaro p. K. su iszliūsūto- 

I mis nū ugnies liekanoms, bū
dami be stogų ir dūnos ir czia 
prieglaudą rado ir gavo sėklą 
ant lauko užsėjimo. Dėkingi 
žmonės už tai su likusiais ark
liais ir padvadomis talką pa
darė ir suvežė isz lauko visus 
likusius p. R. javus, nereika
laudami užmokesties.

| Krokavos tepliotojas p. Jul- 
I juszas Palatas padarė dabar 

į „Briedžei 
[Lietuvos girioje mėnesienos 

(Ten pat).
„Novoje Vremia“ yra abejo- 

jant, idant Berlino dėl javų 
konferencija iki galui daeitų; 
idant prigulėjimą nū l3rusų 
iszvengti, nurodo apie reikalą 
atnaujinimo Ventos kanalo, 
Dubisos ir Ventos upės tąrpe, 
idant vandeninis kėlės neeitų 
Nemunu per Prusus, kur reikia

— Petropilis. 14 (sen. stil.) L- 
Lapkriczio buvo visotiins Lie- 
tuviszkos Labdaringps Drau
gystės susirinkimas, o, 21 (se-! 
no stil.) Lapkriczio nedėlioję 
jaunimas laikė ant naudos tos 
drąugystės p. Vinagradovo sa
lėje. - Prie Ciesoriszkos Mas- 
koliszkos Geografiszkoė drau
gystės yra Latviszkai 
tuviszka komisija po 
manskio pįrmsedyste. 
ant susirinkimo 20 (8) Lap
kriczio p. Volteris kalbėjo 
apitf-mierių ir reikalą szitos 
komisijos, sakydamas, kad lie
tuvių ir latvių papročiai su
lyginant su kitomis tautomis 
dar neisztirti, kad latviszka 
ir lietuviszka kalba nebuvo 
sulygintos viena su kjta. 
Ans praneszė žinias apie lie- 
tuviszkus laikraszczius ir knį- 
gas. p. Genkin’s pranešė apie 
lazdą krivulę. Apie devynis 
perkūno dievaiczio sūnūs dak
taras Peteraitis papasakojo. Igražų abrozą 
p. Silvestras Baltromaitis, Cie- 
cpriszkos biblijotekos ^urednį- haktyje“. 
kas, kalbėjo apie Simano Dau
kanto gyvenimą ir jo veika
lus. Buvo czia taipo 
jau atėjęs daugel kalbų žino
vą^ mokintas latvis — pre- 
kėjąs p. Vissendorfaė, p. P. 
Ihįrią : szimęt po Že- 
ną^iezius keliavo, p. SAndersas

„Krajuje“^(N41,)J mokėti, bet nū Nemu
no Dubisą, Ventos kanalu ir 
upę Ventą į Ventpiles (Vin- 
dava) ūstą pobaltmaryje ke
lią nukreipti.

-r Lie- 
p. La-

Czia

ir kiti.
;br.s.K.
rąsza, kad 1736 mete Prickus 
Vilius I Prūsų karalių, norė- 
damas paveržtus nū leųkų Va
karinius. Prusus užgyventi, kur
• < - ■ * 5 '

ant ketvirtainios mylios, tada 
kitose aplinkiniose

*) To žodžio negalėjau
prasti: ar tai isz bėdos?

Heszpa- 
gerai su

Korespondentas isz Tomsko 
(Kraj, 46) ra^zo, kad latviai,

*) Valakas 20 desentinų, 30 mar- 
'gų.

kakai nū vieszkeĮio iki bažny- 
ežios iszkloti audeklais; taipo 
gi ir daugybė kvietkų buvo 
metama po vyskupo kojų. 

I Tos visos iszkilmės baisiai 
maskoliams nepatiko ir, vie
name bažnytkiemyje pristovai 
ir žandarai su uriadnįkais, pa
liepė tūs audeklus ir visas 
kvietkas praszalinti, kalbėda
mi, kad ir „paties caro taip 
iszkilmingai nesutinka“;© kad 
žmonės to policijos paliepimo 
neiszpildė, tai palicija pati no
rėjo tai padaryti, bet žmonės 
nebuvo tokiais 'žiopliais ir, 
palicijai iszpėrė kailį. Kai- 
tinįkais to viso atsitikimo yra 
pripažįti nekurie kunįgai, ku- 
riūs maskoliai jau suėmę, vie- 

hipnotizmą isztyrinėdamas, I nūs į kliosztorius sukiszią, ki- 
budamas materijalistu bedie- tus į Siberiją varysią.
viu, persiliudijo apie duszios Tokias žinias isz musų 
nemirumą. ?. brangios tėvynės Lietuvos gir-

——-------—— dėdamas, žmogus pradedi mis-
— Ityja, 1893 metų, 11 lyti ir pats sav kalbėti: ką 

Grūdžio. Žinios apie panai- tie maskoliai barbarai su mu- 
kinimą Kražių bažnyczios ir mis lietuviais nori padaryti? 
kliosztoriaus ir pas mus, į Rį- Dėlko jie taip akyvai visus 
gą atsidūrė: žmonės, kurie yra »naž daug apszviestesnius lie- 
nū to kraszto, apturėjo laisz- tuvius daboja ir pjsrsekioja? 
kus, įvairiai pasakojanezius Ką mes lietuviai esam taip 
apie baisiu apsiėjimą masko- blogo padarę?
lių — barbarų su tais žmone- musų bažnyczias nai 
liais, kurie norėjo apginti baž- sų brolius pjauna ir 
nyczią nū tų nevidonų. Vie- nįgus persekioja, 
ni pasakoja, kad daug žmonių sų gaudo, vaikus n 
esą užmuszta, sužeista ir į ka- poterių su katekizmais namie 
linį paimta, kiti vėl pasakoja, iszmokįti ? Dėlko c 
kad daugybė kazokiszkų ark- prispirtinai musų vaikelius į 
lių buvę sužeista ir užmuszta. savo prakeiktas naradnasias 
Žmogui, ant vietos atsitikimo!szkalas varo?

Dėlko, jie 
kiną, mu- 
žudo, kų- 

rasztus mu- 
edūda nei

jis taip

b

• . ■ s;, ri. j . r,<.. ' s I'x



Lietuvininku 19 ž
Maskoliau! žinom ir nuim- 

nom jau seniai tavo politiką: 
tu nori visus musų inteligen
tus ir apszviestesnius žmones 
isz Lietuvos kūgreicziaus isz- 
gyventi dėlto, kad su prastais 
žmonėmis butų tav lengvinus 
apsieiti. Kunįgtis mnsų per
sekioji dėlto, kad žmonės lie
tuviai nebeturėdami savo ga
nytojų, eitų prie ilgakarc/Jų 
popų. Bažnyczias musų nai
kina dėlto, kad musų žmonės, 
nebtekę jų, eitų į pasmirdu
sias cerkves. Vaikelių nedi
di mums mokįti dėlto, kad ne
bemokėdami katalikiszkų po
terių, nei katekizmų, priimtų 
tavasias, malitvas. Geni vai
kelius musų į savo szkalas ar
ba urvus paleistuvystės dėlto, 
kad jūs kūgreicziausiai su- 
maskolinti ir prie popų ir jų 
„hospodi pomilui“ greicziau 
pripratįti. Knįgas ir rasztus 
musų gaudai kaip velnias 
„griesznas“ duszias dėlto, kad 
lietuviai nebegalėtų gauti nei 
isz kur jokių teisingų žinių

giaus katrybės nebėra!
Kiszkis isz Kopusią.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Wilkes-Barre, 1 Sausio, .j ’ .

Wilkes-Barre lenkai . gana 
gražiai (!) apvaikszcziojo 
Naujus Metus. Neskaitysiu 
^esztynių po saliu nūs ir stu
las, bet priminsiu, kad paežio- 
je bažnyczioje prisimusžė. 
Mat tenykszcziai lenkai nepri-' 
gulinezių prie parapijos ne
leidžią uždyką į bažnyczią, bet 
tyri užmokėti nors po deszim- 
tuką. Per N. Metus norėjo 
vienas įeiti be deszimtuko, bet 
kolektorius jį neleido, stum
damas laukan isz bažnyczios, 
dėlko aus trenkė su kumszezia 
kolektorius taip, kad net visi 
deszimtukai žvengėdami į vi
sas puses iszlakstė. Žmonės 
isz bažnyczios iszsigrudę, ėmė 
užstoti vieni už kolektorių, ki
ti už jo prieszinįką, tokiu bū
du pasidarė baisios musztynės

nei apie tavo szunybes, nei 
apie savo praeitą ir dabar ei- 
nanezią istoriją.... Masko
liau, dėl ko tu taip baisiai 
persekioji!? ar gi mes neuž- 
mokam tav galvapinįgių, ne- 
atbunam kariaunos, ar gi mes 
nemokam popapinįgių, nedū- 
dam tavo visiems „czinovni- 
karas“ ir „ueziteliams dyka- 
dūnias algas ir gyvenimus?... 
Maskoliau, dėlko tu įsikandai 
į musų Lietuvą, kaip iszalkęs 
szuva į apgrausztą kaulą ir ne
nori jos paleisti; sztai jau ne- 
bipaliko nei vieno minkszti- 
mėlio — iszcziulpei visas sul
tis — mesk jau ją į szalį, pa
gailėk ir savo dantų, nės nū 
stipraus graužimo pradės by
rėti#... Jau Lietuva nebe
gali paneszti tų smūgių, ku
rias, -- tu maskoliau jai už 
dilti; pradeda gainioti* mojū 
damo su savo nuvargusioms 
rankoms ir, jeigu tav per žan
dą kokį kartą uždrož — ne
sakyk, kad skauda, nės tu pats 
kaltas esi — jau Lietuvai dau- 

tarp daugybės augsztų urėdi- 
nįkų, ėmė dalyvumą ir pats 
caras. Laike pietų padūta 
visiems brangiems svecziams, 
o ir carui užnūdintą (užtru- 
czytą) žuvis, kurios užvalgę 
ėmė visi baisiai vemti, bet tik 
vemti,. nės iszsivėmę visi pa
sveiko, ypacz carui, kuris la
bai didelis, nusipenėjęs ir mil
žino šylą turi, mažai tevodijo.

— Marineo, Cicilijoje 5 
Sausio. Pakilęs czia tarp 
žmonių, isz priežasties apsiin- 
kinimo jų rando muitais ir ki
tais mokeseziais, maisztas vis 
dar didinas. Pereitą pėtny- 
czią susirinko žmonių į 9,000 
ir pradėjo neramėti, vaiksz- 
cziodami po ulyczias. Dėl 
iszskirstymo susirinkusiųjų 
atvyko stipri kariumenė. 
Maisztinįkai karumenės liepi
mo netik, kad neklausė, bet 
ėmė ją azaudyti (sic.) ir musz- 
ti, dėlko pasidarė baisi kova, 
kuri pasibaigė tūmi, jog isz 
pusės vargdienių žmonių trys-

bažnyczioje ir ant szventa
riaus, kurios neapsiėjo besu- 
sidajižymo. Ir tai darės per 
miszias. .

— Taipogi Mill Creek Pa. 
per N. Metus primuszė lenkai 
savo kleboną klebonijoje. 
Mat taip buvo:, atėjo per N. 
Metus tūlas lankas, sąnaris 
parapijinio komiteto (tur but 
prezidentas) į kleboniją ir 
praszo, kad jį klebonas pa vai- 
szintų. Klebonas davė jam 
valgyti ir gerti; bet kada įkai
to kraujas, minėtas svetis ėmė 
plūsti kitą klebono svetį. 
Klebonas norėjo jį. sudrausti,
už ką szis pagriebęs pūdelį j 
suskaldė į pusplikę klebono j 
galvą. Klebonas apsipylęs 
krauju, ėmė szaukti pagalbon. 
Muszikas iszspruko ir jam 
klebonas butų dovanojęs, jei
gu svietiszki žmonės nebūtų 
jo sueziūpę ir į cypę pasodinę.

t .------ ,... „ ■ ...........

— Maskolija, 2 d. Sausio. 
Buvo Petropilyje didelis' ka- 
raliszkas balius, ant kurio,

deszimtis buvo užmusztų ir 
penkiosdeszimtis sužeistų.

— Anglija, 6 Sausio. Taip 
dąug sniego prisnigo, kad tū
lose vietose nebegali treinai 
eiti, o szaltis taip didelis užė
jo, kad daug biednų žmonuĮ 
netik ant oro, bet ir stubose 
suszalo. Kiti, nebeiszturėda- 
m i szalczio. patys sav gyvybą 
atėmė. Tas pats yra ir Ispa
nijos karalystėje, kuri sziaip- 
jau žiemoje nepažįsta szalczio.

— Paskutiniame laike pra- 
įdėjo daug priimti katalikiszką 
tikėjimą taip vadinami ang- 
liszko iszpažinimo netik prasti 
žmonės, bet ir jųjų dvasiszkie- 
jie. . Sziame rudenyje priėmė 
angliszkų kunįgų katalikiszką 
tikėjimą net ęzielą keturiolika.

— Viduryje Maskolijos 
taipgi didelis szaltis, nės 34 
gradusai;

— Brazilijoje .netik, kad 
nesibaigia revoliucija, bet die-

na nū dienos didinas ir nirsz- 
ta abi pusės, praliedamos vis 
daugiau broliszko kraujo ir 
didesnes blėdis darydamos vi
sai karalystei. Kasdiena raszo 
laikraszcziai, kad tada krito 
muszoje keli szimtai kareivių, 
o tūkstantis buvo sužeistų; tai 
vėl kelios deszimtis, keliolika 
tapo užmuszta, laivas* sudau
žytas, miestas vienas kitas ge
rokai paardytas ir t. t. 

- —... ' " ■

• Kasžin ar nebus veik euro- 
jiszkos karės, nės po vršą Ita- 
iją smarkiai pradėjo platintis 
maisztas, kurios priežastį už
meta netiek rando ‘ prispaudi
mui žmonių; mokeseziais ir 
muitais, kiek Prancūzijos agi
tacijai, todėl Italija, pagal ro 
dą pirmojo ministerio Crispi, 
visai rengiasi į karę su Pran
cūzais. Kaip raszo sveti m- 
tautiszki laikraszcziai, kad 
karė gali tarp minėtų viesz- 
patyszczių kasdiena pakilti ir 
visą Europą į ją įtraukti.
---- ■> -------

Apysaka Mieczislavo Czeraedos.
Nerti V. Stagaras.

(Tąsa.) ',
III.

Bliovimo avių nieks neisz-* 
girdo. Praslinko pora dienų 
ir Kajimas lengvinus atsikvė
pė, nės nors rodos nesibijojo 
nieko, bet vis gi aprokavimas 
galėjo 11‘iszsipildyti ir vagystė 
patėmyta, paszauktų Andrių, 
o su Andrium ir jį į sūdą. 
Gaila laiko ir kasztai visai ne
reikalingi, ir vieno ir kito isz- 
kada: kiekviena valanda turi 
jį artyti prie geidžiamojo sie
kio, kiekviens skatikas tur 
gimdyti skatiką, ir jei kas 
nors naudingo —valanda/ku
rioje galima buvo ką nors'Už- 
dirbti, arba skatikas be pelno, 
tai žingsnis į užpakalį nū tur
tingumo, daugiau* niekai 
Praėjo — tai nėr‘ ką apię tai 
dauginus nė mislyti; apie tiek 
kitų dalykų turėjo mislyti!.*. . 
Teisybė, iszpradžių buvo per-

■<* 1 ;įĄ;
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buvo tik
Ant žd- 

Mendrovs- 
tAj4 supra-

sigandęs, bet tai 
trumpą valandėlę, 
džių važiAjanczio 
kio atsikvoszėjo ir 
to, kaip dalykai stovi: stukte
lėjo į paszoną Andrių, kursai 
•tovėjo ir visas drebėjo, pas
kui metėsi j avinį ką ir kopė 
ežioms j palėpę užsirangė. 
Isztempąs ausis klausė, ar ne- 
iszgirs lojimo szunų arba žmo
nių balsų, bet visam kaimelije 
buvo tyku, tik avys vis da 
bliovė. Bet ir tas po valan
dėlės nutildė; Kajimas nulipo 
isz palėpės, pėdsaką kiek ga
lėdamas dildė ir nuėjo per 
laukus ant namų.

Tikt kada atsidūrė grin-, 
ežioj4, pasidarė jam karszta ir 
iszsimuszė prakaitas. Jautė, 
kaip viskas jame atskyrium 
dreba ir kojos po jAm linksta, 
atsisėdo ant lovos ir raukas 
nenulaikydamas žemyn nulei
do.

Bet neilgai taip dųravo. 
Pergalėjo tą negandą ir iszsi- 
ėmė isz kiszeniaus gniutulį pi- 
nįgų. Na, tai dabar -nereiks 
grątįt jų Meddrovskiui, kas 
kad tik biskį but atsitikę ...

vo jam taip neramu, kaipl Tas dirstelė į jį ir. pratarė 
sziądien. Tai turbut tas'du žodžiu: 4
smaugimas už viską kaltas, 
užtai keikia savą ir žydus.

Ir kam gi ežia avis smaug
ti? Visados imdavo surisztas 
su užbruzguliAtais sznipais ir 
būdavo gerai; dabar ką tik į 
bėdą neįkiszo. O tegul vis
kas pasirodytų, kas už viską 
atsakys?..
Kajimas iszsiteisįs.... Tegul 
paibelis tokį darbą!

Ir vėl Andrius vereziasi ant 
kito szono. Nori dabar mis- 
lyti apie Magdę; gal užmirsz...

Rytoj4 ketino susieiti. Se
nis dabar sirguliAja ir mergi
na lengviaus galės atbėgti pas 
jį į krumus, nės kada sveikas 
tai dukterį saugoja ir su jAm 
susidėti nedaleidžia. Ketino 
ateiti, tik ar ateis? Turės at
eiti, tai per ją ir avis pardavė, 
kad turėtų už ką nupirkti 
lauktuvių.

Ir vėl mislys sugrįžta prie 
neramaus dalyko....

Bet ir Andrius už poros 
dienų pradėjo apsiprasti. |

Buvo jomarke, i 
Magdei kaspivų (kasnykų), I 
apie du kartu su jaj4 matėsi.

H

inoma jis, nės

— Ponas atvažiavo.
Su viena valandėle Andrius 

pajuto, lyg kad kas ją indu- 
riAse nutruko. Staptelėjo, 
nenusiėmė net ne skrybėlės 
priesz akamoną, kurs szaha jo 

Ponas.... ponas44, at
kartojo mislyse be galo, i

Dabar tikrai skaitys ir pa
tėmys, kad stokAja dvidešim
ties avių.... „O Jėzau, Jė
zau ! ką daryti!..44 Pats ne
jausdamas, suko aplink galvą 
botagą, kurį laikė rankoj^.

— Ko mulki stovi ir žiėpsai 
— szuktelėjo vėl szalia einan- 

atai

užkeikė

žodžio.
— Et! tai jus....
Andrius klausė, gerai Sel- 

vestrui, kad jį ponas myli, 
kad teisingai tarnauja, bet 
Jis....

— Perkūnas! 
garsiai.

Pajuto, kad visi į jį žiuri, 
tai gi pasinaudodamas tAm, 
kad vakarienė baigiasi, iBzėjo 
ant kiemo.

— Kas žin ko Andrius py
kau ja! — patėmijo Jonuke.

— Magdė jam rupi ir gana!
— Lyg kitų nėral — atsi

liepė Katriuka.
— O tu mano... ko tu už

simanai! — szuktelėjo Anta-tys akamonas: „ar
kad avys stovi pas uždarytus | nas ir metė į ją kepurę, 
vartus.

Į Tik dabar atsikvoszėjo 
siėmė skrybėlę ir n avėjęs ati
darė vartus.

Vakare prie vakarienės sė
dėjo sumizgęs ir vos tik val
gio paragavo. Net mergos ir 
bernai isz jo jAktis pradėjo.

— Ko Andriau nevalgai? 
klausė Katriukė, rodydama 

nupirko | dvi eilias baltų dantų.
— Už tat, kad nevalgai^.
— Turbųt užmirszo, kur 

Pati pasakojo, kad senis vis I burna; dadurė arklinįkas An
tanas, nežino kur valgį nėszti.

— Kad tik neužvežeriau 
per tavo, kad paskui ilgai ten 
negalėtum valgio grūsti! — 
atkirto Andrius ir trenkė 
szauksztą į stalą.

Visi nutilo. Jonukas pra
bilo. Į

— Kokis jį paibelis atneszė!
— Ketino szią vasarą visai 

neatvažiAti.
| — Ką jį supaisysi! atvažia
vo po piet4, tAjaus szaųkėsi i 
pono žoncos, paskui pamatė 
akamoną, ir per tai jis paskui 
taip buvo įnirszęs. j

— Bus pipirų, bus!... pa
sakė atsidūsėdamas Valenti-

blogsta ir matyti, jog mirtinai 
apsirgo. Tai da geriausi 
Kaip numirs, su Blažiene bus 
lengviaus, nės ir sziądien ne* 
labai priesztarauja jam. Kad 

Bliovimas smaugia* I tik nepatėmytų!...
Ale kas ežia patėmys? Lyg 

tai sykį Kajimas ėmė dvaro, 
avis, o nieks apie tai nenuvA- 
dė....

Ir taip pamaži pas Andrių 
atsirado senoviszkas linksmu*

nu

Andrius bet ne taip greitai 
atsipeikėjo. Neseniai pradėjo 
vogti, užtai pirmą naktį nega
lėjo užmigti, kaip Kajimas, o 
per visą naktį kankinosi ir 
vertėsi. 7 
mos avies skamba jam ausyse 
drauge su kas žin kokiu bal
su, kurs szaukia: „vagie! va
gie !...44 Bereikalo atsisėda 
ir vėl gula, miegas kaip nei
ma, taip neima, o mąstyse 
[m is lyse j vis tik avys painio- mas, kaip netikėtai trenkė jį 
jasi. Kam davėsi persikai perkūnas isz blaivo dangaus, 
bėti, ne dabar, tik pusė metų 
pirmiaus, kada dvi pirmutines I ginąs avis įėjo į kiemą, pama- 
avis Kajimui pardavė? Tei* tė, kad atsitiko kas nepapras- 
■ybė, labai reikėjo pinįgų, o to. Akamonas baisiai keikė, 
Kajimas kitaip nenorėjo dAti, bernai lakstė, kaip paduką,|nas, kursai neseniai apszlubi- 
bet vis gi kam jo reikėjo nA klAno girdėt buvo balsas 
klausyti?.. . Paskui pats ste- žoncos. 
bėjosi, kaip tai lengvai atsiti 
ko ir kaip davėsi giliaus įsi* I paklausė einanezio pro szalį 
k 1 am pyti. Bet niekacį nebu- (berno.

Vieną vakarą vos tik parai*

— Jonuk! ar jie pasiutė? -

•<

| Andrius tAm tarpu stovėjo 
ant kiemo. ' Ketino sziądien 
pasimatyt su Magdė, bet jam 
dabar ne Magdė galvoje. Da
bar jis tik rūpinasi, ką ežia 

Įdaryti? — Kajimas į bėdą į- 
traukė, tegul dabar Kajimas 
ir gelbti. .

Pradėjo eiti į tą krasztą, 
kur Kajimas gyvena, bet susi
prato, jog geriaus bus, jei jo 
nieks nepamatys, tai gi pat
raukė į laukus ir ten luktelė
jo, pakol visi kaime nesuirtigo.

(Dar neviskas)

ArMw IrBlanū o 
kalba apie „Bažnyczią 

ir Amžių“
DU „ Vienybės“ parupįta A. Miluko

I Bažnyczia taippat turi savo 
akcidentaliszkus bei essencija- 
liszkus privalumus. Man rei
kia mokėti jAs atskirti vienus 
nA kitų; mes, Aliai saugodami 
essencijaliszkAąius, turime ap
sieiti su antrais, t. y. akciden- 
'taliszkaisiais, kaip to reika
laus aplinkybės laiko bei vie
tos. Nekurie mąsto^ jog Baž
nyczia turi ant visados pasi
likti, kokia jijė buvo tūloje 
gadynėje; jie daro didžią 
skriaudą Bažnyežiai, perstaty- 
dami ją kaipo žiaurią ir ne- 

negalinczią

— Kaip kam, — tarė Sel- 
vestras. — Asz, ežių Vieszpa- 
ežiui, penkiolikti metai tar
nauju ir negirdėjau da blogo I pašilei)kianezią,

I '

v i i
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susntaikįti bu naujomis ir per- 
eimainaneziomis aplinkybėmis. 
Bažnyczia, kurią Kristus įstei
gė dėl visų amžių, gyvena 
kiekviename amžiuje ir kiek
vieno amžiaus rubus neszioja. 
Taigi mes matome jos pavir- 
szutinėse ypatybėse įvairumą 
ir atmainingumą. Bažnyczia, 
savo politiszkūse prietikiūse 
iszrodanti sykį imperijaliszka, 
kitą syk buvo feodaliszka, vie
nok niekad jijė nepaszventė 
savo principų nei imperijai is 
mui, nei feodalismui. |

„Jijė kalbėjo graikiszkai 
Athenūse ir lotyniszkai Ro
moje; jos sūnūs nesziojo jau 
chlamydas*)' jau togą, bet jijė 
niekad netapo institucija vie
nos tik Graikijos arba Italijos. 
Vėlesniame laike jijė kukždė 
jo vos tik isz vystyklų iszėju- 
siomis, jei taip tarsim, kalbo 
mis Gotų bei Frankų ir savo 
požįgyje per sziųjų žemes ne 
maž paėmė ant laiko dėl savo 
papūszalų isz jųjų neiszsidai- 
linusių paproezių ir jųjų ne
tobulos civilizacijos, vienok 
jij* nebuvo Gotų ar Frankų 
produktu, aprubežiūtu gy ve- Į amžiais, kaip bu praeite, taip 
nimo iszlygomis dėl savo są- 
laikių gyvenimo, jųjų prieti
kių. Josios moksliszkos ži
nios kaipo tų gadynių buvo 
aprybūtos; josios draugijiszka 
tiesdarystė bei paproeziai kai- I 
po tūmlaikinės buvo neszvel 
nūs nepagyrtini. Bažnyczios 
žmogiszki elementai, kokius 

. ji turėjo įvairiose gadynėse, 
buvo paprasti, bet dieviszki 
jos elementai visad buvo tie 
patys, neatsinantiejie sukurije 
pasauliszkų prietikių! Pirm 
dviejų ar trijų amžių jijė bu
vo dvasiszka po pasauliszka 
Ispanijos Karolio V, Prancu
zijos Liudviko XII valdžia,! jausmų, augimo josios paezios 
bet tai buvo tik tūmlaikinisĮ pasėtos 
phasis (apsireiszkimas) josios 
amžiuje, — ir ta pati bažny
czia gali turėti tokią pavirszu-

*) Chlamida (graikiszkai ohlamis) 
tautiszkas Graiką apvalkas (rūbas), 
toga — tautiszkąs apviįk-
tuvas,

tinę iszžiurą, kokios reikalau
tų nū jos naujausių gadynių 
demokratija.

„Tiesa kanoniszka, kuri yra 
i$zreiszkimu Bažnyczios pritai- 
kuino prie įvairiausių prieti 
kių, sykį buvo po įtekme Justi- 
nijano kodekso, kitą kartąpa- 
sidavė įtekmei Cliarletnagne‘o 
kapitaliarijų, o paskui Hap- 
sburgli‘iszkų bei Bourbonisz- 
kų ediktų, niekad vienok Baž
nyczia neliko mumija pagal 
Justinijano ar Bourbon‘ų kvar- 
mas ir jos tiesos gali būti A- 
merikiszkomis taippat, kaip ir 
Rumėniszkomis, atspindžiu 
dvideszimtojo amžiaus, kaip ir 
viduramžių. Jeigu tas nebū
tų tikriausia teisybe, Bažny
czia nebūtų visūmėniszka, ka
talikiszka, 
kurtoj as, 
ir visų

į Mokįtojas ir Iszganytojas. 
Supraskime Bažnyczią 
placziai ir taip visūmėniszkai 
kaip tai iszmanė Kristus, o 
nematysime sunkumo, kad 
pripažįti sutikinę Bažnyczios 
su visomis tautomis, bu visais

kokiu buvo jos į- 
visų amžių 

giminių (tautų)

taip

......

jį į didžiausių įkvėpimų aug- 
sztybes, kurias tik su Bažny- 
ežios paszelpa gali pasiekti 
jau geisminga, jau vyliantisi, 
jau nusiminusi žmonija. Sze 
lauk, szelauk nū mus katalikų 
tokios nelaimingos, szaltos, 
nekatalikiszkos manos (mis-

„Asz kalbu apie naują, gar
bingą karžįgystę — Bažnyczią 
ir amžių! Suvienykime j ūdų 
savo szirdyse ir iszmonėje var
dan žmonijos, vardan Dievo. 
„Bažnyczia ir amžius! Pasta
tykite vieną ir kitą anksztūse 
prietikiūse — abiejų Rzirdis 
vienaip plaka. 
Dievas triuši asi

ir su dabarczia, ir ateite 
tai p pat, kaip ir bu praeite.

„Ką! Dievo gyvojo Bažny- 
czia, Bažnyczia tukstanczius 
kartų pergalėjus stabmeldys
tę, barbariszkas gentes, mela
gingus galvocziuB (protinei- 
liūs) ir atskalas, atkaklius 
vieszpaczius ir betvarkes tau
tas, — didė, laisvamylė, phi- 
liantropiszka, teisybės troksz- 
tanti katalikiszka Bažnyczia 
turėtų vengti devynioliktojo 
amžiaus! Kokio norint am
žiaus! galėtų nematyti sziarne 
devynioliktame amžiuje smar
kaus virimo prakilniausių

Žmonijos 
viename, 

apreiszkimo 
Dievas antro žingsnius kėra- 
vila — abi e i ūse veikia tas

dieviszkos sėklos! 
Bažnycziai negalvoj‘ dabar 
verdanti kova, jijė nepūl prie 
szio amžiaus, kad jį mylėti, 
szelpti ir stabdinti j ūmi, arba 
pataisyti jo klaidas, iszgydyti 
jį, ir įgauti jįjį dėl Kristaus 
ir savo prieglobstije užkelti

pats Dievas.
„Prisižiūrėkime geriaus,į ežį 

amžių. Amžius szis yra pui
kus isz savo žinios. Jis ne
nustoja daręs įvairiausius isz- 
tyrinėjimus, nepripažįsta jo
kių rybų savo darbavimosi 
dirvoje. Tegul buna taip! — 
Katalikiszka Bažnyczia moki
na, jog kiekviena tiesa (teisy
bė) gamtiszka lyginai, kaip ir 
virszgamtiszka paeina isz Die
vo ir jog protas, kurio y pa- 
tiszku penu yra tiesa, tampa tū 
labjaus panaszum Dievystei, 
jū d augi aus ir jū tobulesnes 
teisybes jis įgyja. Anot ka
talikų Bažnyczios mokslo du 
yra žinios szaltiniai, beje žmo
gaus protas ir Dievo balsas 
apreiszkime. Negali būti 
prieszingumas tarpe proto ir 
apreiszkimo; quasi — karė 
tarp Bažnyczios ir mokslo yra 
ne kū kitu, kaip kare tarp 
klaidžiai suprantamos tikybos 
ir taippat klaidžiai supranta
mo mokslo arba, geriaus pasa
kius, tarpe ignorantų mokslin- 
czių bei ignorantų teoliogų. 
Bažnyczia geidžia apszviesti 
protus visų žmonių ir visose 
mokslo szakose; amžius ne- 
nuilstancziai besi triūsęs gam
tos isztyrinėjimūse padeda nu
veikti Bažnycziai josios darbą.

„Amžiaus iszradimai kas- 
link mažiausių vabalėlių lygi
nai, kaip ir neapmatūjamų 
ugninių dangaus skritulių isz- 
reiszkia mums Dievą. Tie 
iszradimai atidengia, visūse 
prigimties įstatūse vieną prie
žastį, visgalingą, viską iszma- 
nanczią, amžiną, — ta prie
žastis visų daigtų yra Dievas. 
Istftriszki isztyrinėjimai, per- 
kratinėjimai visų draugijisz- 
kųjų bei doriszkųjų iszlygų 
priveda mums ant mislių 
Kristų kėlusį isz numirusių ir 
atliūsavusį žmoniją nū myrio. 
Jie mums parodo, jog Kris
taus Bažnyczia yra įsikunijy- 
mu Jojo pasiuntinystės. Am
žiaus mokslas! 'Amžius ne
turi jo pakaktinai ir ypacz 
dabar Bažnyežios pareiga yra 
paragįti jįjį nūdugnesnių isz- 
tyrinėjimų linkon, linkon pla
tesnių pažiūrų įgijimo, nepa
liekant nepajudįtu nei ma
žiausio szapelio, kuris užslėptų 
teisybę, jokio nusidavimo is- 
toriszko, jokios žmonijos veik
mės, ką galėtų pagelbingu bū
ti dėlei iszriszimo problemos 
(uždūtės). Amžiaus apszvio- 
ta — Bažnyczia ją laimina; 
Bažnyczia szelpia josios ūgį 
isz visų pajiegų, su visa savo 
szviesa.

„Szis amžius yra ukėsiszkos 
ir politiszkos laisvės, amžiumi 
demokratijos; žmonės, k^irįfcms 
įkirėjo neaprybūta vieąįMCzių 
valdžia, pastojo patys Viesz- 
paežiais ir vartoja didesniame 
ar mažesniame nūžvilgije val
džią, kurį pagal Dievo surė
dymą pirmiausiai jųjų priva
lumu buvo. Demokratijos 
amžius! < Katalikų Bažnyczia, 
asz tvirtai tikiu, nesibijo de
mokratijos, subrendėjusios ir 
klėatinczios ant josios szventų 
principų, lygybės, brolystės ir 
visatinės laisvės per Kristų ir 
Kristuje. Sziūs principus 
garsina kiekvienas Evangeli
jos lapas. Tiejie principai 
nū laiko, kada jie tapo įteikti 
Bažnycziai, nustojaneziai vei
kė ant žmonių proto ir szirdies
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dėlei labo žmonijos, beje dėlei 
visiszkiausio pripažinimo visų 
žmonių vertės ir jų tiesų, dėlei 
suteikimo progos visiems, be 
mažiausio skirtumo,V džiaugtis 
laisvės vaisiais, dėlei pakėlimo 
didmenos isz vargų ir bėdų ir 
suteikimo jai labo: sujungto 
su, kiek galima ant szios pa
saulės, * menkesniais rupes- 
cziais.

„Visa Katalikų jBažnyczios 
istorija yra paminėjimu vergų 
iszliūsavimo, karalių tiranni- 
jos suvaldymo, var^hlių, žmo
nių, moteriszkųjų )apgynimo 
nū visų tų draugijos sąnarių, 
kurie yra pilni puikės, geidu
lių ir mindžioja viską po ko
jų. Didi Bažnyczios teolio- 
gai, Tamas Aquinas, Suarez, 
savo mokslu padėjo tobulą 
^pamatą polytiszkai demokra
tijai, kuri įsikūnija sziame 
amžiuje. Jie mokina ir iszro- 
do, jog visa polytiszka valdžia 
yra Dievo pavesta žmonėms, 
kurių pasiuntiniais yra kara
liai ir kunįgaikszcziai ir kada 
vieszpacziai pastoja terionais, 
žmonės turi neužginamą tiesą 
pakelti maisztą. — Bažnyczia 
gyvūja po įvairiomis valdžios 
formomis. Kiekviena val
džia, žmonių pripažįta, yra 
legaliszka, bet katalikų Baž
nyczia kvėpūja labiausiai ma
lonum j os szirdžrtfi bei jos 
principams oru tik tose valsti
jose, kur žmonės patys savę 
valdo, patys rūpinasi apie sa
vo reikalus, savo labą.

Szis amžius yra amžiumi 
draugijiszkų kovų už teisybės 
atitiesimą visiems žjnonėms be 
jokio skirtumo, dėlei pripaži
nimo kiekvienam, pastojant 
protinga ėsybe, tiesių naudotis 
isz pasiezėdyjimo vaisių, žo
džiu sakant, pripažįnimo visų 
tiesų visiems, kusierias užgimi
mas ant szio svieto suteikė tie
są naudotis isz szios pasaulės 
dovanų. Labai gerai; bet ar 
fczita smarki revoliucija, kurią 
žmonija kelia dėlei apgynimo 
draugijiszkos teisybės bei 
draugijos labo, neyra iszkil- 

mingu pripažinimu principo, 
kurį tūįtimpūs (tolydžio, nū- 
lat) garsino ir garsina Bažny- 
ežia nū laiko, kada jos uždė 
tojas isztarė: „Jieszlcokite 
pirma Dievo karalystės ir Jo 
teisybės, o visi kiti tie dalykai 
bus jums pridūti“?.... Gai
la, jog neyra pakaktinai isz- 
rodyta visūmėneų notis, jog 
principai, paremiantiejie drau- 
gijiszkus judinius, nūlatinai 
turi pradžią katalikų teolio- 
giazkose mokyklose, kaip 
sztai vienas isz svarbiausių 
sziądienio judinio principas, 
kurį t apskelbė kardinolas 
Manning‘as isztardams, jog 
isztikus badui ar kitai kokiai 
visūmėniszkai nelaimei, reika-

• ••••• 1 lingiausi daigtai (pav. dūna) 
tampa abelna visūmenės sa- 
vasezia, — kurie tai žodžiai 
sukėlė neiszpasakytą klegėsį 
tarp Anglijos aristokratų. 
Katalikai pastarūse laikūse 
taip apsiprato su apkalinimu 
savo mokslo mokyklų namūse 
ir bažnycziose, jog kada tas 
mokslas besitobulįdams iszky- 
la ant placzių žmonijos jurių 
marių, įsikunijįs realiszkose 
formose, jie nepažįsta jo, pa
galinus jie jo bijosi, nenori 
prisipažįti prie jo.

„Amžius szis yra amžiumi 
materijaliszko progresso, isz- 
radimų, gamtos galybių pa
vergimo dėlei tarnavimo žmo
nijai, žmogaus iszkėlimo aug- 
szcziaus visų beiszminczių su
tvėrimų. Argi Bažnyczia nu
peikia amžių už sziūs daly
kus? Josios mokslas garsina, 
jog žemė tapo dėlei žmonių 
labo. Bažnyczia laimina 
kiekvieną tolynžeūgystę, ka- 
dągi tolynžengystė visūse žmo
nijos veikalūse sutinka su 
Dievo valia, prieszingai tuno- 
jimas nūszalije bei neveiklu
mas užpelnija Dievo prakeiki
mą, kaip tai matome isz 
Vieszpaties prilyginimo apie 
talentus.

„Asz nurodžiau ant intelek- 
tualiszkų prietikių, koki turė- 
būti tarp mus (dvasiszkųjų) 

ir amžiaus. Kokiais turi bu 
ti tiejie prietikiai praktikoje? 
Sekime paveizdą ąpasztalų 
jųjų ūlurae ir mokėjime pa
sinaudoti rodomis prakilniau
sios žmogiszkos iszminties. 
Mes norime patraukti savęspi^ 
amžių. Taigi neranokime 
nūszalije. Musų vieta yra 
taippat žmonių tarpe, kaip ir 
szventinycziose; parodykime, 
kada tik pasipins proga, musų 
simpatijas dėl visūmenės — ir 
bukime pasirengę jai tarnauti. 
Atokiai būdami mes negalime 
turėti jokios įtekmės,, neatbū
tinai reikalingi yrą augszti 
prietikiai. Szelpkime pašau- 
liszkūsins vyrus jųjų — rei 
kalūse, beje medegiszkūse in- 
teresūse, darbavimūse dėlei 
draugijos labo bei polytiszko 
tobulinimosi, o jie turės imti 
daly v ūmą musų
dalykūse. Dirbkime su jais 
iszvien, nės jų reikalai yra sy
kiu ir musiszkiais: prigimtis 
ir malonė negali būti atski
riamomis. Amžius, asz tar
siu, eina kreivu keliu. Bet 
mes pamėtėme jį, pavelijome 
jam suklysti. Atitaisykime 
tąją savo klaidą ir eikime isz
vien su jūrai, kad ateitėje ro
dyti jam kelią. Amžius ger
bia apszvietą; mes, dvasiszki- 
ja, bukime 
visus kitus 
jais.

tikybos

karsztesniais už 
apszvietos globė-

Isz lieioMi dir? n tartoje
— Baltimore^ Del. 1 Sausio. 

Norime pasidalįti su savo bro
liais taja linksma naujiena, 
kokią mes Balti moriecziai 
sziomis dienomis apturėjome 
nū Dievo, nė* asaboje garbin
go kunįgo J. Lietuvnįko ga
vome dvasiszką piemenį, kuris 
pažįs musiį reikalus, o pažinęs 
rūpinsis paszalinti musų nedo
rus papratimus dvasiszkūse ii* 
tautiszkūse reikalūse. Per 
storonę J. L. kun. J. Žebris 
per pamokslą užpraszė visus 
parapijonus prie atlikimo spa-

Koks tenai 
as — visi

aidėjimus, 
įpatingas

viednės, ir jo žodžiai nenuėjo 
ant vėjo, nės po pietų tą pa- 
ežią dieną prisipildė bažnyczia 
musų tautieczių 
buvo malonus njatym 
perimti gailesczlu už savo nu- 

Prie to prisidėjo 
atsieiki rnąs: buvo

laidotuvės szv. atmintie Kaz. 
Stapanausko. Jį gražiai, ka*. 
talikiszkai palaidojo draugys
tė szv. Jono, kurios jis buvo 
sąnariu. . Kūn. J. 2. pasakė 
gražų pamokslą, priminda
mas, kad musų broliai tankiai, 
kaip szis atsitikimas rodo, 
mirszta isz priežasties apsigė- 
rimo „ svaiginaneziais gėry- 
mais, ypacz degtinės, kurią 
mu$ų tautiecziai labai myli. 
Tai broliai tikra teisybė, nės 
pas mus, apart to, pereitą me
tą trys jauni vyrai numirė 
vien tik isz priežasties per 
daug stiprių gėrymų vartoji
mo. Priminę taipgi kun. J.
2. apie verksmingą ir krauju 
aplietą padėjimą musų tėvy
nės ir ragino, kad mes dėl jo
sios butume naudingi.

Musų jaunas klebonas žada 
uždėti lietuviszką mokslainę, 
kur galės musų vaikucziai isz- 
mokti reikalingiausių dalykų, 
todėlgi szirdingai velyjarae 
savo prabaseziui, kad jam Die- j 
vas dūtų sveikatą ir gražus 
užmanymai veik įvyktų. Tai
pogi szirdingą padėkavonę 
siuneziame kun. J. 2ebriui už 
jo triūsą apie mus dvasiszkus 
ir tautiszkus reikalus.

Jonas Aniulis.

— D u Bo is Pa. 1 Sausio. 
„Vienybė“ N 51 nubaudė Du 
Bojieczius lietuvius, kad jie 
mažai žinių dūda apie savą. 
Ale ką-gi czion girtis priesz 
kitus, kad mes dar netoli esam 
nužengę lietuvystės dalykūse.

Jau treczias metas, kaip 
mes savo parapiją tveriame, o 
dar ką tik lotus iszmokėjome 
($1500) ir jūs 19 d. Rug
sėjo (1893 m.) užraszėme 
ant vyskupo vardo Jom. 
T. Mulyn ir jo įpėdinių (suk*
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cesorių). Kunįgą, aczių Die
vui., turime, Adomą Szimkevy- 
ežių, kuris dar tik szeszi mėne
siai įsiszventė į kunįgus ir jau 
tris mėnesiai kaip pas mus pra
dėjo kas nedėliądavažinėti, ap 
rūpindamas mus dvasiszkūse 
dalykūse. Jis gyveno iki 
szioliai vokiszkoje parapijoje, 
Pennsylvanijoje. Dabar, ro
dos, persikels visai pas mus.

$1 d. Grūdžio (1393 m.) 
laikėme savo parapijinį susi
rinkimą airiszkoje senoje baž- 
nyczioje, ant kurio pribuvo 
musų dvasiszkas Vadovas ir 
airių kunįgas. Airių kunį
gas siūlė mums savo senąją 
bažnyežią'už $6,000 ir norėjo 
paimti mus nupirktus lotus 
sav, rokūdamas už jūs $2,000, o 
likusius $4,000ant iszmokesties 
per keturis metus. Mus lietu
viai nenorėjo nei girdėti apie 
tai dėl tos priežasties, kad per 
arti prie airių naujosios baž- 
nyczios, nės tik per ulyczią. 
Tai girdėdamas airių klebonas 
pasakė, kad jis gali mums sa
vo. senąją bažnyczią parauda
vo ti, mokant už mėnesį po $25. 
Visi nutarė nusamdyti (ran
davote) ant trijų mėnesių, iki 
žiema nepasibagks ir savo 
bažnyczios nepradėsime staty
ti. Iki szioliai nors pamažį 
ėjo musų darbas apie parapi
ją, bet vis-gi neatmetėme jo į 
szalį •—• triusemės ir triusemės. 
Dabar turėdami lietuviszką 
kunįgą, pasitikime, jog jis eis 
spareziaus. Tik reikia mums 
pamylėti tą savo darbą ir cen
to nesigailėti, o veik busime ir 
mes geresniame padėjime,kai p 
kad yra kitų miestų lietuviai.

Iki sziol būdavo tik tada 
reįkėdavo kunįgo ir bažny
czios, jei kas pas mus mirda
vo arba gimdavo, o kaip svei
kas,tai,sako, kam man tos baž
nyczios, bene ką dūs bažny
czia. Ne, brangus broliai, 
jeigu mes esame lietuviai ir 
katalikai, tai turime būti ne- 
tikt isz vardo, bet ir savo dar
bais pasirodyti, kad tokiais 
esame. Ne jau mus tiek ma

mai yra, kad negalėtume ku
nįgo užlaikyti. Perstokime 
tiktai gerti, kaip iki szioliai 
buvo, kad ant tokios szventės 
tūlos szeimynos fezgeria už 
$25, o kiek turime ant metų 
szvenezių, tada užteks mums 
pinįgų ir ant bažnyczios ir ki
tų iszganingų dalykų.

Parapijonas.

— Plymouth Pa. 7 Sausio. 
Užsidėjo nauja broliszkos pa- 
gelbos draugystė po vardu 
szv. Jūzapo. Sąnarių isz syk 
prisiraszė 36. Labai gražus 
dalykas, tegu gyvūja nauja 
draugystė!

— Past St. Louis Ills, die
noje 31 G rudžio 1893 m. Mie
las Rėdytojau praszau patal
pinti keletą žodelių apie musų 
brolių lietuvių „Susivienyji- 
mo“ kūpelę. Prisiraszė į mu- 
siszkę „Susivienyjiino“ kūpe
lę ir už simokėjo po penkes 
deszimtis 50 c. kaipo metinę 
mokestį:

Kazimieras Jankiaviczius, 
Antanas Roszkus, Ona Rosz- 
kienė, Antanas Labanauckas, 
Liudvikas Roszkus, Jonas 
Szogzda, Jonas Labanauckas, 
Stafonas Stufuras, Ignotas 
Morkūnas. Visi gražiai užsi
mokėjo.

Mes tikimės, kad su Dievo 
pamaezia tolinus, pasididins 
ir musų kūpelė, ba jau pradė
jo suprasti musų broliai, kas 
yra geras dėl jų paežių ir vi
sos tėvynės. Daugelis da vis 
miega rnųsų brolių St. Louis 
ir East St. Louis, o tiki
mės, kad neužilgo ir tie pa
bus, kaip iszgirs, kad jau mes 
dirbame. Mes mislijame, kad 
trumpame laike pabus ir pri
bus mums ant pagelbos, o pa
dės mums dirbti musų darbus, 
kurie jau yra sziądien užsilikę 
užpakalyje kitų (visų darbų. 
Neužilgo pradės darbūtis, kad 
tik pradės gerai suprasti musų 
broliai, kaip yra malonu dirb
ti dėl savęs ir tėvynės gero. 
Pasilieku sugūdone visiems

musų broliams lietuviams ant 
visados.

Jonas Lakickas.

dviejų klierikų, kurie baigia 
mokslus szv. Marijos Semina
rijoje neiszleido ant draugo 
primicijų, nės abelnai niekur 
neiszleidžia isz tos Seminari
jos klierikų, kaip tiktai Ka
tedros ir Seminarijos Bažny- 
cziosna; taip kartais leidžia 
klierikams apsilankyti gimi
nes ir pažįstamus, todėl jei 
ant primicijų lietuviszki klie
rikai ir nebuvo, ant rytojaus 
atėjo namūsna pasveikiti savo 
draugo kun. Lietuvinįko. 
Ant pietų Redemtoristas klie
rikas Saurasaitis, kurs taipos
gi paskutinius metus teologi
jos eina, į kun. Lieti/vinįką 
isz raszto perskaitė pasveiki
nimą, primindams, kad trosz- 
kimas būti Vieszpaties Jėzaus 
kunįgų jau sziądien iszsipildė, 
kad tiktai norėtų būti geru 
kunigu pagal szv. S^zirdies Jė
zaus ir užbaigė pasveikinimą 
trumpoms eilioms.' Matyti isz 
prakalbos ir eilių, kad su lai
ku kun. Saurasaitis galės nau-’ 
dingai dirbti dėl gero Ame
rikos lietuvių ant raszliavisz- 
kos dirvos; jisai jau ir dabar 
turi nekuriūs rasztus philozo- 
piszkos ir teologiszkos įtalpos, 
bet dar rūpinasi su laiku ge
naus apdirbti. Lenkai per 
pietus buvo užsiminę apie lie
tuvius, kad nereikią nū lenkų 
skirtiesi ir taip toliaus, bet 
mes stengėmės iszaiszkinti 
teisingumą lietuviszko atgi
jimo tautiszkūse dalykūse. 
Kun. Pautienius, buvęs Bal
timore* klebonas, atvažiavo 
vakarop isz Mahanoy City 
Pensilvanijos. Potam man 
atsėjo neatbūtinai pasilikti 
ant Naujų metų jau prie gū- 
dotino Baltimores liėtuviszkos 
parapijos klebouo kun. Lie
tuvinįko.

Arei vyskupas—Kardinolas 
Baltimores pavelyjo man spa- 
viedoti ir padėti kun. Lietuv. 
ant keleto dienų. Todėl nedė
lioję ir per Naujus-Metus rū
pinomės!, kad kaip galima dau- 
giaus lietuvių ant szių Naujų 
Metų susitaikintų su savo

Szie nauji metai ilgai bus 
atmintyje liėtuviszkos Balti- 
morės parapijos. 27 Grūdžio 
1893 m. tenai buvo laikytos 
primicijos naujo klebono Bal
ti mores liėtuviszkos bažny
czios. Suma arba primicijos 
tą dieną buvo laikytos ponti- 
fikaliszkai'. jaunutis kun. 
Lietuvinįkas buvo celebrantu, 
jam tarnavo kaipo dijakonas 
kun. Polujankis ir už subdi- 
jakoną buvo klerikas Re- 
demptoristų įstatymo Saura- 
saitis, o arkidijakoną pildė 
kun. Skrętny lenkiszkos pa
rapijos kamendorius. Man gi 
atsitiko laimė būti parėdko 
vedėjum ir teko pasakyti lie
tuviams pamokslą. Po pri 
micijų buvo palaiminimas per 
uždėjimą rankų Solenizanto 
ant kiekvieno galvos, taip pat 
kaip Lietuvoje. Bažnytiniai 
giedotojai su vargonais giedo
jo tam tikrus giedojimus, ant 
viso iszpildydami reikalavi
mus szv. Bažnyczibs. Žmonių 
buvo pilna Bažnytėlė, o kurie 
netilpo, užėmė ų^las Bažny
czios, kur taiposgi daug parė
jo žmonių. Kun. Lietuvinį 
kas, noris yra mokytinis Ame- 
rikoniszkos Seminarijos, bet 
nei vienu žodžiu negalima bu
vo numanyti, taip balsas skai
tant ir giedant skambėjo pil
nai lietuviszkai. Lietuvių 
džiaugsmas buvo didelis. Kad 
dar pirma primicijų norėjo 
pietus iszkelti kun. Rudavi- 
ežius lenkų klebonas, kuris 
taiposgi yra lietuvis, Baltimo
re* lietuviai nenorėjo apie tai 
nei girdėti: tūjaus padarę tarp 
savęs sutarimą, nusprendė sa
vo jauną kleboną pagūdoti 
pietai* ir ant savo kiszeniaus 
priėmė sveczius. Ant pietų 
buvo jau minėti kunįgai ir 
dar kun. daktaras Barabo- 
szius, kitos lenkiszkos parapi 
jos klebonas su vienu lenkiez- 
ku klieriku. Lietuviszkų

.
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musza, iaz ar motų 
vienu žodžiu, visur

Vieszpaczium ir per tas dienas 
buvo iszklausyta nū 150-200 
žmo. szv. spaviednės; isz ko 
daugumas gerų Baltimores 
lietuvių labai džiaugiasi, kad 
viską mato ir turi kaip tėvisz- 
kėje Lietuvoje. Naujus-Me- 
tus Baltimoreje sutinka ypa
tingai. Musza dvyliką nak
ties: tūjaus pradeda varpais 
skambinti visose bažnycziose, 
kirkose ir kitose vietose, kur 
tiktai yra varpai; maszinos vi
sur szvilpia, triubija triuboms, 
bubnus 
szaudo, 
trenksmą daro ir sujudimą, 
tai yra į valandos; kiti szau- 
kia balsu, kiti szneka, kiti 
dainėja, kiti meldžiasi prie 
Dievo, kad laimintų ateinan- 
ežius Naujus-Metus, vienu žo 
džiu, Amerikonai kaip kada 
parodo savo tikrą szirdį ir 
vaikiszką szirdies jausmą, o 
to regisi negalima nei peikti, 
o kaip kartais esti net labai 
ramu. Baltimores lietuviai, 
kaip nekurie norėtų jūs maty 
ti, iszpamato paėmus nėra be
dieviais, o kad jaunas piemū 
ves an ės ant gero, bėgs paskui 
su džiaugsmu. Tegul jiems ir 
dūd Dievas gerąszirdy ir tegul 
visi bėga keliu Vieszpaties, o 
Tas jūs labai paramins, o ir 
naujas Baltimores klebonas 
džiaugsis Dievą garbindamas, 
kad matys stiprinancziūsi ant 
gero musų brolius lietuvius.

Kun. J. Žebri*.
................. ■ ............ Į

— Baltimore's lietuviai, 
dalykūse tėvyniszkūse užima 
prideranczią vietą: tenai ne
maža „gerų korespondentų į 
laikraszczius ir regiamas apsi-. 
reiszkimas lietuviszkos dva
sios.

Baltimoreje yra szitokios 
lietuviszkos draugystės: 1 szv. 
Jono sąnarių apie 100; 2, szv.

vaši sav gražius kareiviszkus 
rubus; istikro Baltimores ka
rei viszka gvardija virszis vi
sas kitas karei viszkas drau
gystes; ujuudarai apsiūti gel- 

tonoms virvutėms ir isz geros 
gelumbės lietuviams labai pri
tinka. Keikia žinoti, kad 
Baltimores lietuviai yra dau
giausiai kriaucziai, todėl kad 

yra

pilnų ant veido ir nenuvargu
sių ant pažiūros, visi turės ste
bėtis isz gražių lietuvių 
Sziądien dar mundarai nega- 
tavi, bet ant Velykų tikisi vis
ką nubaigti, kaip reikiant. 
3, Draugystė Kopernįko vėl 
turi apie 30 sąnarių.

4. Moterų draugystė
sutverta po vardu szv. Onos. 
Lietuvinjkės rūpinasi savo 
draugystėje apie papūszimą 
liet, bažnyczios^

5. Politiszkas kliubas<9 vėl 
nepaskutinę vietą užima. 
Klubas turi savo saliuną, na
mus užėjimo, ir už 2 į tukstan- 
ežių dolerių pirko lauko, kurį 
padarys vietą prasivėdinimo 
vasaros karszcziūse.

6. Kūpa taip vadinamos 
„L. M. D.“ turi 12 sąnarių, 
bet katalikai lietuviai nū tų 
szalinasi, kada gi tie paskuti
niai atsiraukė nū Dievo, bet 
paskutiniu kartu isz tos kūpos 
prakilnesni lietuviai pradeda 
bėgti, kaip nū raupūtų; noriu 
tiejie dirbti dėl gero lietuvių, 
bėga nū būrio atsiskyrusio nū

Vidugiris.

Susivien. reikaluose.
„Lietuva ant visados

,, Tarp palaimos, tarp bėdos“?
4’.Tai p garsus musų dainų 
rasztinįkas dainūja dar pirm 
kelių metų, kada lietuviai vi
sai menkai mislijo ir dirbo 
apie reikalus savo tautos tarsi 
pranaszaudamas, jog ateis tas 
laikas, kad visgi lietuviai pra
dės apie ,savę žvalgytiesi ir 
podraug žadinti visus savo 
brolius, dar tautiszkūse daly- 
kūse tebsnaudžiauczius, visai 
nežiūrėdami ar jiems szis tau- 
tiszkas darbas seksis arba bus 
trukdomas: ant nieko nepai
sydami jū tolyn, jū karstyn 
dirbs ,

Sziądien su džiaugsmu szir- 
dies ir tautiszka viltį tautos 
atgijime žiūrime į „Susivieny- 
jimą“, kuris per pereitus me
tus labai atkuto ir sudužėjo, 
kada gi prie pabaigos pereitų 
metų jo sąnarių skaitlius da 
siekė per virsz 800. Galima 
pasitikėti, jog szį metą su 
Dievo pagelba ir lietuvių 
karsztesnių triusavimu ant 
tautiszkos dirvos, pasieks jis 
gal pervisz 2,000 sąnarių 
skaitlių. Tada tai musų tau
ta audrutės savo darbūse, tada 
mes visi sąnariai kaip vienas 
drucziausis vyras stosime apgi- 
nime ir apszvietime savo tau
tos, tada mes netikt paniekin
sime visus musų tautos prie- 
szus, per begiediszką „Saulę“, 
privatiszkose gromatose ir 
kalbose pliovojenczius ant 
musų tautos drucziausio stul
po. t. y. „Susivienyjimo“, bet 
nesykį galėsime drąsiai pakelti 
savo balsą priesz terionus mu
sų brangios tėvynės Lietuvos.

Todėlgi visi broliai, lietu
viai katalikai, kam rupi musų 
tautos reikalai, kam brangi 
musų lietuviszka kalba, kam 
brangi musų Lietuva, kam už
gauna szirdį ir duszios jaus
mus griovimas per maskolių 
katalikiszkų bažniežiu, pra
liejimas lietuvių nekalto krau
jo Kražiūse ir persekiojimas 
musų brolių lietuvių visoje 
Lietuvoje po maskoliumi, visi 
tuiime pasirūpinti prigulėti 
szį metą prie „Susiv.“ Turi
me aiszkiai pasirodyti svietui, 
jog mes esame tikraisų lietu
viais, mylincziais savat^vynę 
ir jos brangumynusAfds^,pa- 
lai m as ir bėdas“.

Bukime visi tokiais karsz- 
tais lietuviais, kaip kad vienas 
isz musų sąnariu iszį Nort
hampton Mass. 17 Grūdžio 
93 metų raszo į „Susiv.“ ka- 
sierių: „Musu vyrai nors yra 
biedni, bet turime $av už di
džiausią garbę, jog esame są
nariai „Susiv.“, todėl skubi- 
narnėsi veikiai atlikti jo įsta
tymus. Vardan visos kūpos 

V. Žukauskas“. Argi nesma
gu butų ant musų visų sąna
rių szirdies ir jausmų, jeigu 
tarp visų lietuvių tas tautisz- 
kas supratimas įsigyventų irtą
ją tautiszka dvasia kožnas lie
tu vys katalikas kvėpūtų. Ne
žiūrėkime ant savo tautos 
neprietelių, isz kurių butų ar - 
svetimtautis, ar paszlemėkAs 
bei bedievis lietuvys, ar ant 
pagalės galo butų ir lietuvisz- 
kas neiszmanėlis kunįgas, pri- - 
sidėdams prie musų tautos ne
prietelių dėl kokio privatiszko 
užganėdinimo bei „businesso“, 
bet visados bukime vyrai ir 
permąstykime patys tūs rei
kalus, neklausykime tokių 
pusgalvių, kurie visus „Susiv.“ 
darbus, kad ir naudingiausius 
rūpinasi iszjūkti. Bet tikt tai 
jiems yra bėda, kad jie, tikrai 
tautiszkus darbus peikdami ir 
naikindami, patys pasirodokne- 
dabrendusiais bei iszputsma- 
geniais, kaip tankiai galima 
suprasti, skaitant jų blevizgas, 
kuriose pasirodo tamsiausiais 
žmonėmis, kurie nieko gero 
neskaito ir nenori skaityti, jei, 
bent begėdystes „Saulės“, 
kurios jų įmaginaciją dailina, 
todėl tūlas rasztinįkas K.M. sa
ko mokycziausiame (!) straips- 
nyje,\szukteręs :„: ką maczys 
žmogui skaityti, kad jis to ne
gali matyti (ž. N 46, „Saule“). 
Žinoma, ponui K. M. Saulė 
gana gerai patinka, ba pasis
kaito su pamėgimu apie girn ... 
mai.... baczk.... span.... 
u ndar. pakėl..... oszk.. 
pri... merg... pas... Ka
dangi „Susi vienyj imas“ savo 
kasztu spaudina knįgas nebe- 
gėdiszkas, bet naudingas dėl 
iszmintingų lietuvių pasiskai
tymo, tai p. K. M. negali jų 
skaityti nei matyti, ba jose nė
ra nieko raszyta apie bobisz- 
kus žiūronus, be kurių p. K. 
M. visai negali apsieiti.

Bet musų „Susivienyjimas‘, 
tokių paszlemėkų, gal papirk
tų nū musų tautos neprietelių, 
visai nesibijo, bet Dievop vil
tį turėdamas, drąsiai tokiam-



Lietuvininku
p. K. M. atsako:
„Tegul kelinta neprietelis

Paniekiu mus\j būdą, 
Dievs pasiliks, tai žinom, vis,

Ir žinom Dievo sūdą, 
Kad žmonės priesz mus siuncz ir 

siunta, 
Iszkenoz lietuvnįks ir atkunta“.

Linkėdamas viso labo vi
soms „Susiv.“ draugystėms, 
kftpoms ir pavieniams su 
Naujais Metais, jaujsulauktais, 
primenu s visiems broliams 
„Susiv.“ sąnariams, idant pa
gal „Susiv.“ konstituciją (V. 
5.) „kožna draugystė ir kož
nas pavienis prigulįs prie „Su
siv*“ turi sąnarystės metinį 
mokestį kas metas isz sykio 
užmokėti Naujų Metų iki 
mėnesiui- V asariui“.

Taigi pagal „Susiv.“ kons
tituciją, kurie sąnariai ir ^priesz 
pat Naujus Metus užsimokė
jo metinę mokestį, o po Nau
jų Metų vėl užsimoka, yra pil
ni sąnariai, bet .neužsimokėjęs 
iki virsz minėtam laikui, pa
gal V. 18, skaitosi pilnu sąna
riu tikt po iszbuvimui pusės 
metų (6 mėnesių).

Todėl gi gftdotini tautiecziai 
ir tautietės pasiskubinkite su 
iszmokėjimu metinės mokes- 
ties į „Susiv.“ ir podraug pa
siskubinkite su užmokėjimu 
posmertinės.

Su gftdone Kun. A. Burba 
„Susiv A prezidentas.

P. S. „Kadangi, abelnai sa 
kant, iszmintingesni lietuviai, 
o labjausiai,, Vienybės“ skai
tytojai, vįsV- trokszta žinoti 
„Susiv.“ konstituciją ir prie 
jo prisiraszyti, todėl su vienu 
„Vienybės“ numeriu iszsių 
sime po 1 ekzempl. konsti
tucijos. Draugystės arba k ft 
poms priguli uczioms prie 
„Susiv.“ bei norinczioms pri
gulėti, bus iszsiųstas konsti- 

. tucijų skaitlius pagal reikala
vimą.

Taiposgi primename „Su
sivienyjimo“ prieszams bei jo 
darkytojams, jog „Susivieny- 
jimą“, sutvėrė ir užlaiko nei 
Petras, nei Mikas, nei Alek
sandra, nei Jftzas, nei Simas, 

nei Baltrus ir t. t. bet isz visos 
tautos supratimo jis iszkilo ir 
užsilaiko. Konstituciją taip 
gi nei viena, nei kelios žmo
gystės tveria bei pertaiso, 
bet sykį ant metų visi dele
gatai, suvažiavę nft įvairių 
draugysczių isz įvairių kampų 
pasiuntiniai, viską perkrato, 
nutaria ir priima. Todėlgi 
per metus kožnas vienas lietu- 
vys arba draugystė gali sąn- 
protauti ir permąstyti kas 
link „Susivienyjimo“ reikalų, 
o ant seimo įneszti ir tai be 
skyriaus ar delegatas bus pras
tu žmogumi arba ir kunįgu: 
Tautiszkftse dalykftse esame 
visi lygus.■i—> — ♦

Lattas l Hnis.
A 

nū Makanaifaas Lietuvių.
Mieli Broliai! Maskoliai, 

lygiai kaip ir kiti musų su- 
siedai nft amžių. nieko gero 
mums nevelijo. Nors pirm 
kelių szimtų metų musų tėvų 
tėvai savo kraują liedami gel
bėjo Maskolius nft Mongolų 
arba Totorių, musų garsus ku- 
ningaikszcziai tose gadynėse 
apdovanojo tfts žmones kftdi- 
džiausiomis geradėjystėmis, 
bet nedėkingi Maskoliai vei
kiame laike isz to pasinaudo
jo, kad nuskriausti Lietuvą. 
Ypacz tfts Gudus buntavojo 
senovėje priesz Lietuvą Mas
kvos carai, nft kurių veislės 
paeina dabartini Maskolijos 
despotai, o taipgi ir dabartinė 
maskolijos politika, taikantys! 
vien kaip tik nuskriausti kitą, 
kito krauju pasidrutįti. Vė 
lesniftse laikftse Maskoliai pa
sielgė su Lietuva, jog jfts ge
riausiai galima prilygįti prie 
ano žalczio, ką atgaivįtas tūlo 
ukinįko užantyje, savo gyliu 
numarino tąjį savo geradėją. 
Maskoliai kurifts Lietuviai isz- 
gelbėjo nft prapulties, dabar it 
tiežalcziai norėtų mums gyvy- 
bą iszlupti. Betdarirmes Lie
tuviai gyvftjame, da mus neį
stengė visiszkai nužudyti mu
sų nevidonai, ir mes, ypacz

kurie esame vainoję žemėje 
Amerikos ir nesibijome Mas
koliaus, szelpsime kiek galė
dami Jus persekiojimftse, ir 
visokias paines darysime Mas
koliui. Baisus dalykai pasi
darė pas Jus, Mieli Broliai, 
už vierą szventą ir savo boczių 
palikimus praliejote kraują, 
galvas savo guldėte; kitus 
Maskoliai — baszibuzukai į 
kalines nuvarė ir ten žudo, ir 
gal jau vienas kitas isz Jus, 
Broleliai, nusilpnėjo ant d va 
sios, gal norėtų pasidftti Mas
koliams. Bet kęsk i te, bukite 
kantriais, Brangus Broliai, 
dar kokį laiką. Visas svietas 
jau žino apie Jūsų persekio
jimus, Jus užtaria netik viso 
svieto katalikai, bet ir kiti 
krikszczionys, szimtai milijo
nų žmonių pakelia savo balsus 
priesz Maskolių, vadįdami jį 
barbaru, žvėrimi padukusiu ir 
liepdami, kad liautųsi perse
kiojęs Kražių parapijonus. 
Maskolius nusigandęs tų viso 
svieto nubaudimų buvo pa
leidęs per gazietas visur, kad 
tai neteisybė, buk jis žudęs 
žmones Kražiftse, bet Mes 
Amerikos Lietuviai, dabar 
darome didelius susirinkimus, 
pasakojame visiems apie Jųsų, 
Garbingi Kražių Muczelnįkai, 
persekiojimus ir iszrodome po 
gazietas Maskoliaus piktybes 
ir melagystę. Visose Lietu- 
viszkose Bažnyežiose, o ir
daugelije kitų tautų katalikų 
bažnycziose darome iszkilmin- 
gas dievmaldystes (nobažens- 
tvas), kad Jums Dievas padė
tų atsiginti nft nevidonų Mas
kolių; taipgi renkame pinį- 
gus, už kurifts iszdrukavosime 
daugelį knįgų apie Jūsų ne
laimes ir Jūsų muczelnįkus, 
ką kraują praliejo, begindami 
Dievo Namus nft azijatiszkų 
barbarų.

Tos knįgos dar labjaus pa- 
garsįs svietui Jūsų bėdas ir 
prispaudimus ir be abejonės 
suragįs tukstanezius žmonių, 
kad Jus szelptų visokiais pra 
gurnais ir pagal savo isz gales 

gintų Jus nft Maskoliaus. 
Laikykitės Broliai ir toliaus, 
nenusimįkite, su Jumis yra 
Dievas, o per tai neįveiks Jus 
pragaro sūnūs. Mes, jeigu 
gyventume areziaus brangios 
Tėvynės, nepasibijotume su 
ginklais tą sziaurės meszką 
pavaiszįti, jeigu reikėtų, ir 
savo kraują pralieti už musų 
tėvų palikimus. Bet mus ski
ria didžios jūrės marės, nega
lime mes patys pas Jus pribū
ti ant pagelbos, taigi kaip į- 
manydami, Jus szelpsime, Jū
sų prispaudėją Maskolių svie
tui iszrodydami tokiu, kokiu 
jis yra.- Tik laikykimės visi 
isz vien kftdidžiausioje sutar
toje, o nei pats velnias nieko 
mums neįstengs užkenkti.

25. XII. 93. Amerikiecziai.

Prie„Susi.“ prisirasze
Katrina Liszkauikienė;_ Ply
mouth, Pa.

Posmertinę užsimokėjo: 
Northamton Mass. „Susiv.“ 
kftpa 1,30 c., dr. ezv. Jurgio 
isz Pittston Pa. 1,68 c., szv. 
Antano d r. isz Forest City, 
Pa. 3,45 c., Union City, Conn. 
„Susiv.“ kftpa 60 c., Pavieniai 
Julijone Ciechanavyczius isz 
Evans Jowa, ir Jonas Smai- 
džiunas isz Morea, Pa., Vo- 
lanezausko d r. isz Plymouth 
Pa. 2,10 c., J. Žebris.

„Susiv.“ kasier. And. Tep- 
liūs zis.

Į „Susiv.“ užmokėjo metinę 
mokestį kun. Jftzas Lietuvi- 
nikas, Balti morėe lietuviszkos 
parapijos klebonas, Jftzas 
Braniszka isz Prūsų Lietuvos, 
Antanas Milukas isz Phila- 
delphijos seminarijos, kun. J. 
Žebris. Kun. A. Burba.

DIDELIS LIETUVISZKAS

Balius!
Ant naudos dr. vardan Lietuvos Sū
nų, bus keliamas Seredoje, 17 dieną 
Sausio, 1894, ant salės Stumps‘o 123 
South st., Wilkes Barre, Pa. Už- 
praszomi yra meilingai vyrai, ponios 
ir panelės. Grajįs puiki Muzykė. 
Tikietas — —r 50 centų.



26 Vienybe

Alšttas ii Mms
Lauryno Ivinsko JEuropiszkai 

Amerikiszkos Lietuviszkos draugystės.
Broliai. Aczių Dievui jau ir mums 

Užtekėjo nauja saulę)ė, kurios spindu
liai, sklaidydami ta^p ilgai sloginusias 
musų brangią tėvynę tamsos ir vergy- 
bos miglas, žada linksmas szviesos, lais
vės ir sekanczio jas geresnio, laiminges
nio būvio (gyvenimo) valandėles. Jau 
ir mes supratome, kad Liet u vys neyra 
vergucziu, Dievo leistu tik ant vargų, 
bėdų, vien sunkius darbus dirbti; pra
kilnios pastarojo amžiaus idėjos užkly
do ir į musų jūdas grinteles, kur, radę 
labai patogią sav dirvą, veik prigijo ir 
su didžia pasekme auga, platinasi. 
Pirm deszimties metų tik kelios deszim- 
tys gal isz musų ganadikto, nės ketur- 
milijoninio, būrelio drįso atsakyti len- 
dantiems į akis svetimtaucziams, jog jie 
nereikalaują svetimos moczekiszkos 
globos, patys norį apie savo reikalus 
rupįtis, savas bėdas szalin varyti. Vie
toje tų kelių deszimtų vyrų dabar tuks- 
tancziai rūpinasi apie lietuvystės reika
lus, o skaitlius jų kasvalanda didinasi, 
ir mes jau anaiptol neabejojame, jog ir 
musų tauta neatsiliks užpakalyje kitų 
ir savo ilgą užtraukimą papildydama di
desniu darbsztumu, apsidengusi naujais 
dėl žmonijos nūpelnais, garbinga, kaip 
pirm 500 metų, stos gliton pasaulės 
tautų, idant sujungtomis pajiegomis at
likti dėlei žmonijos labo darbus, kokius 
padūs joms ateitė nuveikti. Szią viltį 
mums įkvepia musų garbingas senovės 
ir nedidžio metų pėdelio isz pastarų ga
dynių, beje tautiszko mus kylimo isto
rija, pilna liudijimų apie nepaprastą 
veiklumą, energiją, doriszkas ir dvasisz- 
kas musų tautos spėkas. Szią viltį 
taippat sutvirtina ir nūžvilgis į dabar
tinį musų darbsztumą. Visose beveik 
pasaulės szalyse atrasime lietuvius, at- 
liekanczius, pagal savo iszmanymą, jau 
žįmesnius, jau menkesnius veikalus dė
lei „savo vardo pakėlimo”, būtent dėlei 
savo kultūros pakylėjimų; kiekvienas 
metas, kiekvienas mėnū, beveik kiek
viena sąnvaitė pranesza mums apie ste
bėtinus pasisekimus abelno darbo taip 
nepatogiose aplinkybėse atliekamo.

Tame bet visatiniame darbsztume 
tarp kitų netobulumų duria į akis, jei 
taip tarsime, musų Vienatnįkystė, bu-

tent jau didesnė, jau mažesnė, stoka 
augsztesnio solidariszkumo, susižinoji
mo su tautiecziais kitur beaidarbūjan- 
ežiais, o ypacz su kitų tautų sąnariais. 
Neatbolnumas apie nūdugninį supažin
dinimą kittauczių su musų veikalais yra 
gal vienu isz žįmesnių prasikaltimu, 
kokius mums gali prikaiszioti žmonija. 
Senovės taippat kaip ir szių dienų Lie
tuvių tautos istorija yra brangum dėjų 
bei dvasės tvarinių iždų, kuris, apreiksz- 
tas pasaulės viadmėnei, taptų gal dides
niu skarbu dėl1 visos žmonijos, nei ko
kiu dabar yra dėl mus: mes tankiai, 
apsipratę su visais žemeziugais, maž te
branginame jūs, pasėdami tūm tarpu 
svetimtautiszkas menkos vertės, mela
gingas neretai brangmenas.

1893} metas gali būti paskaitytu 
tarp, vaisingiausių kaslink įvykusių 
jame noezių, turinezių sąryszį su dides
niais žmonių būreliais, visa žmonija. 
Neminint daugybės įvairių liūdnų ar 
smagių noezių tūlose szalyse, kurios už
ėmė visūmėnę, galima nurodyti ant po 
piežiaus jubilėjaus Romoje, o ypacz vi- 
sasvietinės parodos Chicago‘je, kur 
szimtai tukstanezių, milijonai žmonių 
isz visų pasaulės szalių, — visa pasaulė 
per savo reprezentantus, susirinko, ir 
nevien rasztu, bet gyvu žodžiu 
dalinosi savo patyrimais, doriszkais, 
protiszkais bei medėgiszkais turtais. 
Ir mes Lietuviai pas savę taippat turė- 
j ome kelias žįmesnes v i sū tin as iszkil- 
mes, beje „Auszros“ bei 8. Daukanto 
iszkilmingus jubilėjus, kurių apvaiksz- 
cziojimas nemažą naudą mums suteikė; 
apgailėtinas bet dalykas,1 — musų visas 
veiklumas iszsireįszkė vien ant musų 
tautiszkos dirvos^ \ Už jos rybų nema
tome mes žįmesnių jo vaisių. Viens į
kits pasakys, jog persilpni dar mes te
besame, kad (idant) pasirodyti pries z 
svietą; isz dalies tai teisybė, mes dar 
per silpni, tas bet musų silpnumas ne
yra jau taip didžiu, kad mes iszties ne
galėję butume pasakyti svietui apie 
savę nors kelis žodelius per visasvietinę 
parodą ChicagoJ’e. Kad musų dar-' 
binįkai butų daugiaus( rupesties turėję, 
ypacz Amerikoje, nebūtų pasinėrę į 
smulkmenas^ be abejonės butų buvę^ 
galimas ir lietuviszkos tautos szioks 
toks reprezentavojimas. a Bet Jau tai} 
pridera praeitei, nebegrąžįsime to, ne 
mus dalykas apie tai kalbėti. Mokėki- 

. me pasinaudoti isz savo klaidų, per jas

pastosime tobulais. Ko nepadarėme 
pasitaikius progai sykį tą nuveikti yra 
iriusų pareiga, antrą kart pasitaikius tai 
pat progai. — Devynioliktas amžius, 
turėdamas ant savo sprando tieką nu- 
peikimų, dar didesniu skaitlium neap- 
rybūtų pagyrų apsupkįtas, jau linksta 
žemelės link, rengiasi žengti į kapus. 
Žmonija nepraleisdama menkiausios 
progos pasirodyti, pasimokįti, rengiasi 
prie didžių iszkilmių ant atsisveikinimo 
su seneliu 19 szimtmecziu, trukszmingo 
pasitikimo pilno ateities paslapczių 20 
amžiaus. Paryžius, sostapilė nemaž už
sitarnavusios žmonijai navatnos Prancū
zų tautos, bus centru tųjų epokiszkų isz- 
kilmių; visa pasaulė ten susitiks ant 
visasvietinės parodos 1900 metų. Lie
tuviams ten taipgi turi būti vieta. 
Garsus senovėje graikiszkame sviete, da 
labjaus pasigarsinę ristynėae su Romė
nais, apsidengę garbe viduramžiūs^, be
gindami savo krauju Europos civiliza
ciją nū rytinių barbarų, apvainikūti 
kankįtinių vainiku pastarūse metūse, o 
ypacz pabaigoje 19 amžiaus, jie turi di
džiausią tiesą užimti prakilnią vietą ta
me tarptautiszkame pokylyje, idant po 
kelių tukstanezių metų tylaus, nūlatino 
kruvino darbavimosi apsakyti urbi et 
orbi savo vargus, bėdas, darbus, jųjų 
pasekmes, naudingas daugiausiai žmo
nijai, bet ne patiems darbinįkams.

Neabejotina, jog szimtai, gal ir 
tukstaneziai musų garbios inteligencijos 
dės paskutines pajiegas, idant (kad) isz- 
pildyti didžią savo tautiszką pareigą, 
beje szvintant auszrai 20 jo amžiaus su- 
pažindįti pasaulę su Lietuvių tauta, jo
sios darbais ant žmogiszkos kultūros 
įvairiausių dirvų; — tą bet darbą galės 
atsakaneziai dirbti tik tada, kada nu
kris nors dalis geležinių retėžių nū jų 
rankų, kojų. Kada įvyks tas, sunku 
įspėti; rasi dar, saugok Vieszpatie, ir dvi 
deszimtą amžių musų brolių dalis turės 
sveikįti, būdami nebyliais, vergucziais. 
Laikas eina smarkiai, atidėliojimas yra 
pabjingu: galima pramiegoti rytą ( ?). 
Negalint garbingiems musų vyrams tė
vynėje atvirai tapti vadais darbavimųsi / 
dėlei supažindinimo žmonijos su mu- ; 
su tauta, beje rūszime prie visasvietinės 
parodos, mes keli, ką neprivalome pri
sidingėti „valdžios“, įgiję pritarimą tū
lų prakilniųjų musų tautos darbinįkų, 
gyvenanezių įvairiūse Lietuvos kampe- 
liūse, drįstame pradėti tąjį svarbų dar-
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bą ir atsiszaukiame į visus tautieczins, 
praszydami visūmėniszkos paramos ir 
Bedarbi nįkystos. Nemislijame apie jo
kį monopolių dalyke reprezentavojimo 
lietuviszkos tautos per parodą Paryžiu
je, nei rengimūs3 prie jos, mus noru 
yra padaryti pradžią, kuri „darbą gai- 
szina“, kiek galima angszcziaus sujung
ti visus darbus mus tautieczių tame da
lyke, kad didesnės pasekmės gvarancijų 
įgyti. Draugystei, kurią reprezentūti 
męs turime laimę, dūtas yra vardas Lau
ryno Ivinsko, idant tūmi netik iszreiksz- 
ti pagūdą tam musų darbinįkui, suka
kus 10 metų nū jo apgailėtino myrįaus, 
bet taipgi, idant jo vispusiszkame, nors' 
tykiamę triūse sądraugai turėtų dėl sa
vęs paveikią, it ir programą, kuris 
gvarantūti gali pasekmę darbo, 
kaip tai pasisekė kalendorių 
iszdavėjui Lietuvos apszvietimą 
žįmiai pirmyn pavaryti. Taigi Laury
no Ivinsko Europiszkai Amerikiszkos 
Lietuviszkos draugystės siekiu yra pa
dėti Lietuviams pergalėti kliūtis kas- 
link reprezentavojimo musą tautos per 
busianezią visasvietinęparodą Pary
žiuje. Draugystė rupįsis surinkti kū- 
apszcziausią medegą, kuri galėtų būti 
sunaudota kūaiszkiausiam supažindini
mui žmonijos su Lietuvių tauta, josios 
daba, kultūra etc., taipgi iszrodymo 
musų tautos užsitarnavimų dėlei žmoni
jos. (L. I. Dr ė taipgi rupįsis apie 
L. Ivinsko darbų kūplacziausių apreisz- 
kimą, taipogi ir kitų liet, rasztinįkų, jei 
turės pajiegą; taps tame dalyke su- 
szelpta tautieczių, ypacz turinczių szio- 
kias tokias liekanas po musų dvasios 
didžiavyrių). Kadągi atlikimas szios 
uždūtės reikaiauja nemažų kasotų, drau
gystė, apart savo sąnarių reguliariszkos 
mokesties, didįs savo iždą per aukas nū 
tautieczių, pelną nū balių, lioterijų irtt.

Draugystės garbės sąnarystą įgyti 
gali kiekvienas tautietis, nuveikęs že
mesnius nūpelnus dėl mus tautos, o 
ypacz L. J. draugystės reikalus pageri
nęs jau tai doriszkai, sądarbinįkaudams 
bu jaja, jau medegiszkai szelpdamas jo
sios iždą skatiku, bei josios rankių įvai
riomis dovanomis. Garbės sąnarys itin 
atsižįmėjęs savo geradėjyste dėl dr-ės 
gaus tamtikrą ženklą, ir vardą tikro 
garbės sąnario, kurio vardas bus surisz- 
tas anksztai su garbe draugystės per 
visasvietinęparodę 1900 metūse. Drau
gystė jau turi sziokį tokį turtą, beje 

iždą ir kelias deszimtis dolerių kasztū- 
jautį rankių photographijų isz įvairių 
Lietuvos kampų žmonių tipų, su'geo- 
grapiszkais, etnograpiszkais, etimologisz- 
kais ir t. t., tų kampelių, jų gyventojų, 
bei tarmių apraszymais. Kiekvienas 
tautietis ųžpraszomas padūti mums ran
ką, kad veik tas rankius szimteriopai 
pasididįtų, galėtų suteikti kūnūdugnin- 
giausią pažintį su musų tėvyne, apgar- 
sįtas svietui suvienytomis mus visų pa- 
jiegomis. Ant žemiaus pasiraszusių 
antraszo užpraszome siųsti pbotogra- 
phijas įvairių kampų Lietuvos žmonių 
taip nuimtas, kad dūtų kūaiszkiausią 
supratimą apie ir kasdieninį to krasz- 
to dėvėjimą szventadienį (szventomis 
dienomis), taipgi paveikslus bažnyczių, 
kitų triobėsių, turinczių vertę (dėlei) 
kokios istorikes noties, to kraszto archi
tektūros, taipojau garsesnių vietų, pile- 
kalnių ir t. t. Prie tų paveikslų turi 
būti prisekti kiek galima nūdugninges- 
ni apraszymai. Kadągi dvasia musų 
tautos gaidų yra labai menkai teisztirta, 
L. I. Dr. skaito netiktai užnaudingą, 
bet ir būtinai reikalingą dalyką susi- 
pažįdinti su tū musų tautos dvasiszkų 
pajiegų turtų. Todėl ragina visus sa
vo sąnarius rinkti gaidas musų dainų 
su užraszymu vietų, kuriose jos skamba 
ir su paženklinimu ar nū seniĮ ar nū 
jaunų žmogystų jos girdėtos. Tą da
lyką galima atlikti su pagelba orga- 
nistų ir sziaipjau muzikantų. Kadągi 
musų tautos dvasiszkas ir medegiszkas 
būvis yra da nesuimtas į aiszkias for
mas, taip kad apie musų tautos reikalus 
galime turėti tiktai neaiszkias nūmones, 
kas nemažai trukdo naudingesnį ir pa- 
sekmingesnį darbavimąsi ant tautiszkos 
dirvos, isz antrosgi pusės pripažįdami 
statystiką už naudingiausį įrankį susi
pažinimo su musų tauta, o kadągi val
džios statistika yra nepakaktina ir ne
retai klaidinga, L. I. Dr. iszdirbus tam 
tikslui atsakanczius klausymus, užpra- 
szys visus savo sąnarius ir sziaipjau 
žmogystas netik patiems dūti prideran- 
ežius atsakymus ant tų klausymų kas- 
link jiems žinomų vietų, bet ir rūpinsis, 
kad tie klausymai pasklistų po Lietuvą 
kūplacziausiai. Meldžiame taipgi pri- 
siuntinėti paveikslus įvairių gaspado- 
riszkų naminių padarų (žagrių, arklų,... 
sudelių, indų etc.) su paaiszkinimais. 
Garbus musų rasztinįkai gali sądarbi- 
nįkauti su L. L draugyste, talpįdami 

vale kokiame lietuviszkame laikrasztije 
savo isztyrinėjimus dalykūse musų geo 
grapijos, antropologijos, etimologijos, 
draugijiszkos ekonomijos ir t. t. su pa- 
žįmėjimu: „dėl L. I. A. L. D.“. Pinį- 
giszkas aukas dr-ei reikia siųsti ant p. 
N. N. (nežinau, gal Žilinsko gerai) 
vardo; Lietuvoje gali tokias aukas 
rinkti’ tik žmogysta turinti ypatiszką 
pavelijimą ant raszto su paraszu že
miaus pasirasziusiųjų varde draugystės 
ir dr-ės peczėcziu. Gabesni garbės są
nariai Lietuvoje gaus su laiku pinįgisz- 
ką nū dr-ės paszelpą (užlaikymą), kad 
vien tik draugystės uždūtės pildymui 
atsidavę, neprivalydami rupįtis apie 
savo užlaikymą, daugiaus gero dėl dr ės 
bei tautos padarytų. Tok is bet sąnarys 
pirma savo darbus turi užrekomendavoti 
savę lietuviszkai liaudžiai, kad dr ė ne
turėtų prikaisziojimų kas link vienpu- 
siszkirno ar kitų kokių užmėtinėjimų 
tame dalyke nū savo szelpėjų. Kiek
vienas mus bicziūlis, ar bicziūlė, szelpiąs 
dr ę medegiszkai, ųžpraszomas ir dva- 
siszkai, beje savo rodomis szelpti ją ir 
nors per rasztą tokiu bud u imti daly- 
vumą patobulinime, praplatinime dr-ės 
veikmės.

Tikėdamiesi tarp savo tautieczių 
rast/i kūszirdingiausią paramą virszmi- 
nėtrame darbe pasiraszome*) su didžiau
sia gūdone.

Į Draugystės Komitetas,
/*fpiIni vardai ir adresai Komiteto randasi 

prie pacziųprokli amacijų. „Vien.“ dėl Mas
kolių labo (!) jūs negarainta.

1ST A.TJYTI METAI!
Varps ant vežos isz musz dvilektą valandą, 
Balsas nakties tamsoj‘ kaip jurėj‘ nuskendo 
Sens matas atstoja, tai nakties tamsybė: 
Bet Naujajam auszra su savo szviesybe; 
Te isznaiko tamsa, kuri mus slopina, 
Te žun tos piktybės, kurios mus naikina. 
Tegul užtek saulė teisybės tyriausės, 
Kadkožnas savas piktybes baisiauses 
Galėt paregėti ir nū jų atstotu, 
Kak tarp tikrų brolių — vienybė pastotų. 
Broliai, jei nestosme tarp savęs kariauti 
Dergdamas viens kitą — ką tikėmos gauti?!. 
— Amžinąją žūti!!! Laiks but susiprasti, 
Eidami, tūm keliu, negalėsme rasti 
Sav peną, kas musų dvasę atgaivintų, 
Kas tėvynei vaisius naudingus augintų.
Kad silpsta tarp musu: Tikėjimas, viltis 
Ir artymo meilė, tai szėtono iltis — 
Su grūmos mus greitai.- Saugok nū to Dieve! 
Paklydusius vaikus, Amžinasis Tėve! 
Žadink, kas atpirkti yr Jėzuso krauju, 
Kad kelt‘ isz tamsybės su sziū metu Nauju.
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Vienybe

Balius, Balius
dar nebuvęs Balius bus 23 (utarnį- 
ko) szio mėnesio Plymouth© Pa., ant 
salės „People Theatre“, 
vakare ant 7-nių. Apar 
muzykės, pirm szokių bus 
prakilnesnių tautieczių trumpos įvai- 
rio* įtalpos sznektos ir priesz v kiek
vieną ir po kiekvienai sznektai ply- 
mouthiszkė dainavimo k&pa dainūs 
gražias lietuviszkas dainas. Pelnas 
nū baliaus eis ant naudos lietuvisz
kas bažnyczios. Yra maloniai už- 
praszomi visi jauni, seni, didi ir ma
ži, netik isz Plymoutho, bet ir isz 
aplinkinių miestelių, tadgi nepatin
gėkite Broliai ir Seserys atsilankyti, 
jeigu norite gražiai pasilinksmįti 
priesz szv. gavėnę. Tikietas — 50 c.

Prasidės

Kningos
pargabentos isz užmarės:

Maldų knįgosy
Aukso Altorius, arba Szaltinls dangisskn *kar- 

bj 2.25c., 2.75c., 8 25c., 4.00c., 4.50c., 5.00 ir 5.50c. 
Senas ir nauja* Ankao Altorių* 
Garbe Diewuj ant aukaztybė* „ 
Bals** Balandėlės 1.25c

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

Vartai dangans „
Pekla, »rb t amžinas pragaras 
A r Įeik* yra n&dai; su Iliustracijom!* 
Garsas apie bajsybes Diewo *udo 
Raktas l dangų „ 
Didžioji nedėlia „
Kaip Bumenijų nuspakaj|tl 
Vadovas (dangų ’ „ 
Prisigatavojimae ant smerczlo 
Draugija dėl duaxiu „ 
Lietu vi* z ko* miszlos „

Visokį AbrozėHai su maldelėml* po 5centus.

20c.
1.00c.

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

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

10c.

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1058, 
pas Rov. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kas^tftja lloo.

76c.

75c.

85c.
26c.
30c.
20c.

75c. 
10c. 
40c.

Reikalaujam Lietuvių kožnam 
mieste pardavinėt patentavotų pyp
kių iszrodo kaip cigaras 8 o., paten- 
tavotų lampukių,ką paezios užsižiebie 
možna neszot kiszianiui vietoi zapal- 
ku 32 c., Silverine datai si to sidabro 
dėl pleitavoimo Bokas 25 c. katalo
gą no 20 kortu su visokiais daiktais 
Srisiusim už dika.

few York & Brooklyn Supply Co. 
Boxf97 Statin W. Brooklyn N. Y.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo szvogerio Augus

to Petraiczio, paeinanezio isz Giežių 
gmino, Suvalkų gub. Jis jau keli 
metai kaip Amerikoj1; yra ženotas, 
trisdeazimts trijų metų, vidutinio 
ūgio, rauplėtas, ūsai j&di. Kas apie 
jį dasižinos arba jis pats norės atsi
liepti, tegul atsiszaukia ant szio ant- 
raazo:
Gus tapas Capleris England Man- 
hester 37 Roger st. off Read Bank str.

(<)

Pajieszkau savo vyro Vilimo 
Piontkowskio 30 amžiaus, vidutinio 
ūgio, pilno kūno, blandino, pailgo 

' veido, ilgos kompos nosies, melinų 
akių, geltonų plaukų ir bebarzdos 
tik su kuszkeliu ant smakro, su gel
tonais ūsais. Apsirėdęs su rainuto- 
mis kelnėmis, jūdų ploszcziu. Ang- 
liszkai nemoka. Iszbėgo isz Ply- 
moutho 7 dieną szio mėnesio, paėmė 
brangesnius daigtus ir 205 dol. pa
likęs manę be nieko. Jei kas apie 
jį dažinos praszom d&ti žinią ant 
szio adreso: J. Pientkowska, Box 
1018, Plymouth Pa. ^(3)

Uždėjęs kromą Pittstone, parda
vinėju viską k&mi pigiausiai.

Tam. Pauksztia.
132 N. Main air., Pittston, Pa.

Knlnga giesmių arba Kantfczkoe ,, 
150 Psalmu Dowido karaliaus ant 

paveikslo kanticzkų 75c.

Istoriszkos dvfiwzkot įtalpos knįgos^ 
Gyvenimas Vleszpatiee Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrosėl. 
Istorija seno įstatymo „ „ „
Gyvenimas Marijos „ „
Menuo Bswencziausios Marijos Panos 
Bopulej Motynos Diewo „ ,,
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais 1.26c. 
Gywenimaj Bzwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczla ir ketvirta 
dalis už kožnų dal| po „ „
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
M te buktai Dievo Bzvencs. Bakramente
Istoriszkos knįgos avietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos „ „ „ 50c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c.
Apllnkrasztis knn. Petravyczlaua | Vilniau* 

džlakenystėe kuningu* 1870 m. „ 10c.
Už kų mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži kn(gutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais n& pat 

krikszto Lietuvos 
Žlponas bei žlponė ,, „ I
Žirgas ir valkas „ „ 1
Vytautas didis Lietuvos kunįgalksztis < 
Apie senovės Lietuvos pilis „

„Auszra” keturių metų pulkl&se apdar&se 
po >1.25 knlnga, visas perkant 

Knįgos poetiszkos.' 
Senkaus Jurgis „ „
Vitoliorauda, pulkus poematas Įsa 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knjgos 
D&nelaiczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvyniszkoe giesmės — —
J&kannos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės 
Pirmntlnis degtinės varytojas i 
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose,

paraszyta Aleksandro Gužuczio, 20c.
Apysakos.

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

Įsa lietuvių gyvenimo 
Pajud|ktme vyrai žemų, puiki apysaka 

paras/.yta patrijotiszkoje dvasėjs pagal 
vengriszkų pono A. isz B. autoriaus 
kn|gtitės „Kas teisybė tai ne melas 

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

Moktiiszki rankvsdiiai ir 
kitokios knįgos 

Lietuviszka Gramatika paraszyta 
kun|go Mlkolo Miežinio 

Abėcėle ,, ,.
Elementorins lletuvlsskas „ 
Knlnga dėl iszsimoklulmo roknndų 
Knlnga dėl iszslmokinlmo visasvietinės kalbos 15c 
Apie buwimu Diewo ,, 
Griesznlnkas priverstas metavoti* 
Pamokslai apie trusų 
Talmudas ir musų žydai 
Bzkala su kalba „ 
Prleezauezris ,, 
Kaip (gyti pinigus ir tnrtų 
Girtybė ,,
Genių dėdė, graži pasakntė kur iszrodyta, 

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

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

įvairios dvasiszkos knįqosy 
Flllotea arba kelias | maldingų gyvenimų 
Pokills Bzventųjų „ „ ,,
IszguldlmM metiniu szwenczlu 

labai naudinga knlngelė 
Mokslas Rymo kataliku 
Kas yra grlekasl

, Nekaltybė „

LOCUOS SPAUSTUVĖS.
Lietuvos Istorija, nd seniausių gadynių iki 

Gediminui D. L. K., par asz y ta 1860 m., 
Slmano Daukanto. Knlnga pirma, 

gaunama už 1,50c.
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žėmaiczlų 
paraaaytas Slmano Daukanto, gaunama* už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „ - 1,00.
Kuropo* Istorija su žiamlapials „ 60 et.
Lietuvlszkoe Dainos isz visur surinkto* 200c. 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemalczių Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka salos gadynės 
Apteka Diewo „ „ „
Aukso Verszis, labai puiki drama 
Boleslawa* arba antra dali* Genowefo*
Du pnjkus ap rasa ym aj apie nedorybe 

žydo Ir piktų augynlmų wajku >1,00. 
Eglė, žalcztų karalienė ir Isagriovimas Kauno 

pilies 1362 m., du puiku* dramatai 
parasayti Aleksandro Gužuczio,Į 

Hlstorlje gražios Katrukos ir jos visokį 
„ „ „ > atsitikimai

Hlstorlje apie gražų Magelonų, dukterį karaliaus 
Įsa Neapolio Ir apie Petrų kareivi 

Hlstorlje įsa laiko F rančų z Mos 
„ „ vainos Afrikoj'

Istorija Septynių Mokintojų
„ „ ir Lietuvio Sapnas

Jurgis Milosiawskis — —
Juozapas Koniusxewskls, arba kankinimas

U n įjotų po valdžia maskoliaus 50c.
Konstitucija dėl darblnįkų - — 10c.
Namelis pu*tein|ko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorlje isz iajko

80 et.

(ftp* >10 ir >20, popieriniai tikri Confederatų 
$1)9 pinigai po 5 centus kožnae; >50 ir >100 
po 10 centų kožnas; >1 ir >2 po 25 centus kožnas.

Ka* norite jų gauti siųskite pin|gu* po adreasu 
tokiu: Chah. D. Bahkku. 90 8. Foray th Street, 
Atlanta, Ga.
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JTolixi 1ME. Carr
Patronas (advokatas) provų. Ofli s ai: 

McAlarney Block, Plymouth, Pa.
15 S. Frankin St., Wilkes-Barre, Pa

. .....  tr .................I • . . ..

5C.
5Oc.
25c.
40c
20c

4.00c.

25c.

1.25c. 
15c. 
10c.

5c. 
5c.

10c. 
10c. 
40c.

puiki komedija 10c.

26c.

90c.

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

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

10c. 
15C.
5c. 

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

50c.
15c.

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

25 et.
20 et.

1,00 et. 
>1,00. 
20 et.', 
30 et.

Pas „Susiv.“ knįgių kun. J. Zlo-

25c.

40c.

30c.

50c.
80c.

„ ,, ponawojimo Nero no
Pujku* apraszymaj tikra aUytlklmu isz

„ ,, c see u wajnos 1863 metu
Prawadnlka* an ge lakos kalbos neabdar.

40 ct. 
>1,00 

„ „ „ abdarytae >1,25.
Pnjkus apraszymas apie Lietuvą ,, >l,oo. 
Rinalda Rinaldlnas „ „ „ >1,50 ct.
Benowee apraszymas apis Dnktery

„ „ Fliypo Karejwio 60 ct.
Bnmyszyma* arba bajme tūry dydeles akis 
Tykra tejsybe isz Buwaiku gubernijos 
8zwie*a Diewo „ „ „ „
Tltkus Persų Karalius, 
Užsyatanawik ant to geraj
Witaslr Korynna hlstorlje isz lajko persekiojimo 

Bažnyczios B. par Deoklecijana 95 ct.

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

,1. Europos istoriją------ 50 o.
2. Budas senovės lietuvių Kalnėnų
ir Žemaiczių------ 100 c.-

Ir dėl „Susiv.“ sąnarių.
3. „Susiv.“ ženklas auksinis — 175c.
4. ------ ------ sidabrinis 75 c.

yySusiv.^ Vyriausybė.

Vyrai! vyrai!
Kurie norite gautie katalogą lie* 

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, nū kurių nieko yra 
negavę daugelis. Norint gautie ka* 
talogą, reikia įdėti į gromatą marke
lę pacztavą už 5 centus.

Jo adresas toks:
Lietuviszkų knįgų prekystė.

Mathias N o vesk i.
TILŽĖJ E-T1LSIT

Golduchmiede »tr. 8 GERMANY.

Pirma Lietuviszka Kolionija
po vardu „HjletU.'V'e.”

Grand Prairie, ARKANSAS.
Derlingiausi laukai i*z vieo* valstijos Arkaneo.

apie penkes-deszimts tukstaezių akrų vienam gabale
po abiem* pusėms geležinkelio „Memphis A Little Rock”, tarpe tų laukų randant miestelis Hazen 
kur žmonės gali sutverti *av didžiausių ir puikiausių parapijų. Komitetai aprinko tųjų vietų kaipo 
geriausių dėl uždėjimo Lletuviezkos kolto ui jo*.

Vispki javai dera labai gausiai, prletatn auga bovelna, o vaisei sodų puikiausi isz 
visų Suvienytų Valstijų. Klimatas sveikas, žiemos trumpo*, o vasaros ilgos, karszczių didelių nėra, 
szlluma lyginasi au Chicago*.

V and ft sveikas. Szuliniai gylio nfi 20 iki 50.
Aplinkui iszsidraikų straipsnels puikios girios, farmerei gali gauti laukus su giria ir be girios.

Balkiai, lentos nelyzpasakytat pigios dėt pasistatymo sav namų.

Prekė laukų nū iki už akrą..
Mokosi >l,oo isz virszau* už kožnų, o likusi suma iszsidalina ant 5 metų iezmokesczių.

Norintiejie tikrai dasižinoti apie viską raszykite į

Union Land Company,
103 Woalifng;ton Str., Cliicag-o, Ill. .
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