
Num. 4.

Mh Pa. 24 9. Mo.
Dar sykį užmename bro

liams Lietuviams, kad kurie 
szitame mėnesyje prisius už
mokestį, už, „Vien.“, prenume
ratą, gaus visus szių metų nu
merius, o taipgi paskyrtą do
vanėlę — didelį 1894 m. ka
lendorių.

Maskoliai pabaigo
je pereito meto įsteigė po ke' 
lėtą* kiekviename lietuviszka- 
me paviete, taip vadinamų 
žmonių biblijotekų (narodnija 
biblioteki). Visos knįgos 
tose biblijotekose, žinoma, ne
tik, kad maskoliszkai paraszy- 
tos, bet jųjų įtalpa vien mas-
koliszka dvasia kvepia, jųjų 
pakreipa (tendencija), yra, 
idant užmigdyti musų brolių 
tautiszkus jausmus, isznaikinti 
jūse prisiriszimą prie savo 
kraszto, ’kalbos ir tikėjimo, o 
vietoje to viso įpusti jiems 
maskoliszką dvasią ir padary
ti isz jų tikrus maskolius.

Maskoliai dabar garsina lie
tuviams po valszczius ir ant uly • 
ežių, kad caras dėl jų esąs la
bai geras, įtaisęs biblijotekas, 
isz kurių, kiekvienas galėsiąs 
gauti uždyką visokių dėl pa
siskaitymo ir pasi mokinimo 
knįgų. Tamsus žmoueliai isz 
tikro tiki, kad randas už savo 
pinįgus ir dėl jų labo tūs knį- 
gynus įtaisė, nės nežino, kad 
pinįgus iazdūtus ant biblijote
kų jie patys,) mokėdami dide
lius mokesezius, sudėjo ir kad 
randui nerupi gerovė ir apsz- 
vietimas musų kraszto, bet tik 
jojo pražutė ir sumaskolini 
mas. Kad Maskoliams rūpė
tų musų brolių apszvietimas,
nedarytų jiems visokių painių 
prie jo, negintų prigimtoje 
kalboje spaudinti knįgų, lai- 
kraszczių, kuriūs žmonės skai
tydami deszimtį sykių veikiau 
ir labjau apsiszviestų, negu 
isz maskoliszkų rasztų. Kągi 
mes broliai turime daryti, 
idant nū tos maskoliszkos pa
vietrės savo brolius maždaug 
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r.iausiai butų daryti agitaciją 
jau rasztu, jau žodžiu, idant 
žmonės į tūs knįgynus nei no
sies nekisztų. Toliaus reikia 
pasirūpinti visai papiginti lie- 
tuviszkas pasauliszkos įtalpos 
iszėjusios isz po spaudos knį- 
gutes; ant galo suvienyto
mis pajiegomis iszdūti dau- 
giaus moksliszkų knįgelių.

ęhieagos lietuviai gana 
broliazką są j aušiną ir meilę 
parodė dėl savo žudomi tau- 
tieczių netiek žodžiais, kiek 
savo darbais, už tai tebūna 
jiems garbė. Privalo ir visų 
kitų miestų ir miestelių lietu
viai tame dalyke jiems neap
sileisti.

Labai gerai butų, kaip P. 
Szilingis sako, kad visūmė- 
niszkos demonstracijos laike 
dalyke Kražieczių nesztų 
draugystės žėlaunas vėliavas, 
ant kurių turėtų būti baltomis 
raidėmis angliszkai paraszyta, 
kad, kur, kiek ir už ką Masko
liai iszžudė musų tautieczius. 
Tai padarytų didesnę ant sve- 
timtauezių įtekmę, supažin
dintų jūs su atsitikimu ir 
musų demonstracija toliaus ir 
placziaus praskambėtų. Mel
džiame Brolius Lietuvius at- 
siszaukti per lietuviszkus lai- 
kraszczius link minėtos de
monstracijos.

Su sziūmi numeriu iszsiun- 
cziame kiekvienam musų skai
tytojui „Susiv.“ konstituciją 
dėl apsipažinimo su „Susivie- 
nyjimo“ mieriais ir jojo ten
dencija.

-------------- i«i .. +■e* ----------------

Isz Lietuvos.
— Senapilė. Ukin įkams 

peilis po kaklu — pigumas 
javų. Pereitą visą rudenį ja
vai pamestinai buvo pardūda- 
mi, o priesz paezias Kalėdas da 
labjaus atpigo. Reikia algas 
iszmokėti ir sziaip visokį rei
kalai, traukianti pinįgus, o pi- 
nįgas paimamas tik isz javų. 
Paskutines priesz Kalėdas tur
gaus dienas taip daug buvo 
javų privežta ant turgavietės,
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kad prekės visai nusmuko. 
Ukinįkai tik dejūja ir pyksta, 
kad taip ilgai Maskolius su 
Vokiecziu derybų apie rūbe- 
žiu nepabaigia. Apie tas de
rybas visi ukinįkai po biskį 
žino: vieni isz laikraszczių, ki
ti nū žydų, prekiaujanezių ja 
vais. Prie visų tų nesmagių 
dalykų prasideda da bjaurus 
rudū, sakau, rudū, nės da 
szalczio neturim; kam reikia 
nuvažiūti ar nuėiti paprastu 
vieszkeliu keletą verstų, tas 
atsižada visko, bent noro bris
ti per purvus sulyg kelių.

Pakliudęs szios valandos 
vargus mus ukinįkų, pasaky
siu keletą žodelių apie jų pa
kilimą lietuvpstėj*. Sunku 
norėti, kad ukinįkai trumpa
me tarpelij‘ deszimties metų 
tikrojo lietuvių sukilimo pa
kiltų dvasiszkai augszcziaus, 
kaip dabar pakilo. Negali
ma lygyti mus ukinįkų prie 
apszviestų ukinįkų vakarinės 
Europos, bet jeigu sulygįsim 
mus ukinįką su ukinįku — 
maskolium arba lenku, lietu
viui nereiktų užkaistai isz gė
dos. Nebeto, kad nebūtų 
prietarų, niektikėjimų ir kitų 
tamsybės apsireiszkimų; vie
nok laikraszczių apseziai pra- 
plinta tarp ukinįkų, kaip ly
giai ir knįguczių visokios įtal
pos. Sunkiausias dalykas —- 
pirkimas knįguczių, nės nors 
malonu butų pasiskaityti, gai
la pinįgų. Jei butų kokia 
privatiszka skaitinyezia ar lie- 
tuviszkas knįgynėlis, kur do- 
vonai arba už nedidelį damo- 
kėjiraą galima butų gauti vi
sokių pasiskaitymų, tikrai lie
tuviai ukinįkai daug skaitytų 
ir pakaktinai savam padėji
mui apsiszviestų.

Paraginimo isz szalies uki
nįkai taip gi permažai turi. 
Lietuviai - inteligentai gyve
na atokiai nū ukinįkų, retai 
kur su jais susiduria, o da re- 
cziaus’pareina kalba apie lie
tuvystę. Jauni vaikinai, pa
varyti ar patys atsitraukę isz 
kokios antros kliasps, su nedi-
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dėlių iszėmimu, tarnauja idė- 
alams: stiklelis ir žiurstelis. 
Giriasi su savo lietuvyste, nors 
ant skaitymo knįgų,... netu
rėdamas laiko, turi kūžvai- 
riausias pažiūras, tankiai ar- 
szesnias už pažiūras tamsiau
sio- pfaseziokėlio. Savo lie- 
tuviszkumu giriasi, užtai, kad 
lietuviszkumas įėjo į madą, o 
kad priremti jį, apie tai nesi
rūpina. Berods kartais mėgi
na szį tą padaryti, bet tik jū- . 
kai ima, kokį numanymą turi 
apiagu^rirėmimą lietuvystės. 
At^Būja, dūkim sav, kokia 
Pagurskiutė ir dūda, laiko, 
koncertą.- „E vyrai, vyrai!‘, 
szauk.ia smarkiausias isz tokių 
nedaveltų lietuvių: „balius, 
lietuviszka# balius, reikia pri
remti, prilaikyti!“ Tūjaus 
keleta^perkasi bilietus su vie
tomis pirmame aūle ir paskui 
visi per dieną geria ir geria, 
-pakol neateina laikas eiti ant 
koncerto. Sėda tenais į pir
mą aūlą ir pakaj ingai sav 
snaudžia arba ir visai miega, 
kaip katram patinka, nieko 
nematydami, nė girdėdami, 
kas aplinkui dedasi. Tai va
dinasi: „szelpti lietuvystę“. 
Ar ne aklumas — lenkę ne
atskirti nū lietuvės, o ėjimą 
aut koncerto rodyti szelpimu 
lietuvystės? O kur reikia 
darbo ir kaszto, ten jie nesu
sipranta, nė kitų nepasiklausa. 
Apsvarsczius tą visą, reikia 
stebėtis ne tūm, kad ukinįkai 
permažai sėbrauja su knįgo- 
mis, bet tūm, kad jie da tiek 
sėbrauja. Kas ramiausiai, 
kad rodos diena nū dienos vis 
apszvietimas tarpe žmonių 
kaip apynys smaigalių rieczia.

Susivėję tarp savęs lietuviai 
taukiai kalbasi apie savo rei
kalus. Tankiausiai užkliudo 
tose kalbose sugrąžinimą lie- 
tuviszkos spaudos. Pažy
miausias tas dalykas, kad ta
me dalyke nūmonės skiriasi. 
Vieni laukia, kaip iszganymo, 
sugrąžinimo spaudos, kiti, at
žagariai, tvirtina, kad Lietu
viams daug naudingiaus, kad
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jiems da kelis metus negrąžįtų 
spaudos, motyvūdami tūm, 
kad sugrąžinus Lietuviams 
spauda, ji butų po priežiūra 
gudiszkos cenzūros, kuri kiek
vieną skanesnį ir lietuviams 
naudingesnį straipsnelį per
leistų per savo dantis. Užru- 
bežiniai iszdavimai, neturėda
mi atsakanczio skaitliaus skai
tytojų, turėtų griūti, o jei da 
kokį laiką laikytųsi, tai sun
kus butų jų gavimas, n ės 
menkiaus esant skaitytojų, re
tai kas jūs apsiimtų pargabenti 
isz užrubežės.

Kaip pranesza laikraszcziai, 
kuratorius Varszavos moks
linės apielinkės pakiszo minis- 
teriui apszvietimo projektą 
uždėjimo Lenkų karalystėj* 
prof esi jonaliszkų mokslainių. 
Tarp kitų, apie kurias mums 
menkai rupi ir Senapilej* bu
tų užvesta mokslinyczia žem- 
darbystės. Tokios moksliny- 
ežios su atvira szirdžia lau
kiam, butų ji neiszpasakytai 
naudinga, pakeldama musų 
ukes. Tik reikia baimįtis, 
kad gimnazijos n‘isznaikįtų. 
Berots, aname projekte yra 
reikalaujama, kad isznaikįti 
tik progimnazijas. Tarp kit 
ko, da butų padaugėtas skait
lius trikliasinių ir keturkliasi- 
nių miestinių mokslinįczių, 
kokia, paveizdan, yra Seinūse.

J. Vėžy 8^

-— Naumiesczio paviete. 
Neseniai buvo toks atsitiki
mas mus apygardoje: valdžia 
daleido statyti kryžius, vadi
namus „karavika“ nū ligų; 
dievobaimingi žmonės naudo
josi isz daleidimo valdžios, 
statė kryžius, ir tie kryžiai ne- 
kurį laiką stovėjo. Bet ne
žinia isz kokios priežasties už
ėjo upas naczelnįkui mus pa
vieto ir tiktai mus! (nės ki- 
tūse pavietūse to negirdėti), 
kad tie kryžiai negerai pasta
tyti, nės ant jų prikaltas pa
veikslas Nukryžiavoto Jėzuso, 
kd- daleidime nėra iszreikszta. 
Mus supratime kryžius su pa

vienybe
veikslu. Naczelnįkas prisakė 
nuimti paveikslą, bet kaip 
nieks nedrįso iszpildyti prisa
kymo, tai paliepė vaitui, kad 
samdytų žmones mokant kiek 
reikalaus, ir iszkastų kryžius; 
tik kiek, kad n etai rado sam 
dinįkų niat ir tarp žydų! 
Kryžiai tie ir dabar stovi, nės 
nieks neiszdryso iszkasti jų.

Szįmet (-93m)Seinųsemina
rijos klierikai turėjo nesvietisz- 
kai ilgas vakacijas. Nū 9 bir
želio iki 28 Spajių. Nės taisė 
seminarijos butą, kurs jau pu
sėtinai buvo apsenęs. Val
džia davė tam siekiui 12,300 
rublių. Ar tų pinįgų iszteko 
ar ne, tai nežinau, gana to, 
kad rūmas biskį gražiaus ir 
smagiaus iszrodo. Gana gra
žus langas isz teplioto stiklo 
ties trepais, sako, kasztūja 
200 rublių. Dijecezijos val
džia padavė praszymą į val
džią sudų, norėdama gauti 
8,000 rub. pataisymui vysku
po rūmų. Gubernatorius da
vė gerą nūmonę apie tą, užtat 
visi tikisi, kad užmanymas į- 
vyaks.

Kur tikt mus diecezijoje 
pasisuki, visur szneka apie bu
siantį vyskupą. Vieni mena 
ant kun. Girtauto isz Kauno, 
kiti ant praloto Olekos isz 
Naumiesczio ir ant daugelio 
kitų. Asz vienok turiu au- 
tentiszką žinią, kad randas 
nor perstatyti vyskupą Simo- 
n*ą isz Peterburgo, Akademi
jos rektorių. Vienok kad J. 
E. Simon‘as nebus mus vys
kupu, tai aiszku. Nės szv. 
Tėvas nenorės jį praszalyti isz 
Petrapilės, nės tėnai labai, 
labai reikalingas, o vėl szv. 
Jėvo Leono XIII tųlęia poli
tika, kad į vyskupus skiria 
tikt tokius, kurie moka su vi
somis savo avelėmis susiszne- 
kėti. Padėkim, J. E. vysk. 
Simon‘as neilgai truktų isz- 
mokti ir lietuviszkai, bet visgi 
labai abejotinas daigtas ar jis 
bus mus vyskupu. Nors jei 
taptų, dėl mus labai didelė 
nauda butų. Tokių Simonų 

nė tarp kunįgų nedaug tėra. 
Kad nebus pas mus kokio 
nieko vyskupo, tai aiszkųs 
dalykas. Roma žino, kokia 
mus dijecezija kogeriausiai ir 
kojei labjiausiai reikia, o tai
pogi moka isztirti pobūdžius 
kandidatų. Szią vasarą, ką 
tikt a. a. vyskupui. Wierz- 
bowski*ui mirus, J. Em. Kar
dinolas Rampolla vienam mus 
dijecezijos žmogui pasakė: 
„Tikt melskitės, o gausite stro
pų ganytoją“. Teisingai rei
kia melstis, idant Rusai ma- 
žtaus painių darytų, nės sziaip 
gal prasitęsti keli metai iki 
gautume vyskupą. Iki sziol 
da jie neperlabiausiai skubi
nasi persatyti popiežiui kan- 
didatus.o

Pulvis.

— Nu Sasnavos S ui. gub. 
Auksztosios ir Smilgių kaimai 
visoje musų apyvardoje gar
sus isz savo girtybės;! ypacz 
pirmiau kaip da Smilgiūse 
Bierczikas szinkavo; atėjo bu 
davo rudū, ukinįkai szių dvie
jų kaimų su maiszais javų ant 
peczių važiūja pas Smilgių 
Bierczikę į turgų ir savo ja
vus rudbarzdžiui pusdykiai 
atidūdavo; pasilakę muszasi 
kareziamoje; tankiai atsitinka, 
kad ir užsimusza, paveizdan, 
neperseniai tapo užmusztas isz 
Smilgių Bieliunukas, užmu- 
szikai buvo trys: isz Aukszto
sios Matukaitis ir Augustana- 
vyczius ir isz Pavarnabudės 
Matulaitis. Žmogžudžiai ta
po sunkiai pakoroti, !®ės ilgą 
laiką Kalvarijoje sėdėjo, o 
paskui Maskolijoj‘ (Nižego- 
rodsk. gub.) ant sunkių darbų 
(katorgos) tapo nuvaryti. Isz- 
buvę po 4 metus Maskolijoj* 
sugrįžo visi; Matukaitis dabar 
garsus aift viso svieto Vagis.

— Barsztinė (Kelmynė) 
(Seaap. pav.) Pereitam pa
vasaryje Kelmynės ukinįkas 
Vincas Liutkevyczius skaldė 
su paraku akmenis; tebeskal- 
dydamas iszsisvilino sav akis 
ir dabar iki smert liko nere-

gi u; vaistinįkai pasakė, kąd 
akių jokiu būda jau negalima 
iszgydyt. 1

Kaimynas.

— Eina balsas, kad vaikai 
į cerkvę varomi prie praVos- 
lavijos bus prirokūti. Sztai 
Resiainiūse vaikai, varomi į 
cerkvę, kožną kartą savo 
mėszlą pameta* Popas spjau
do ir sargus pristato, bet nie
ko sugauti negali, kaip randa 
taip randa po musų Vaikų isz- 
ėjimo cerkvėje žmogaus mėsa- 
U- _ . ■ ■.

■ ■^1 II Arti Varnių Žemaicziū- 
se musų kryžiui nupuvus, 
maskolius ponas ant savo že
mės maskoliszką kryžių pas
tatė, bet kožną naktį ant jo 
nukryževotą pi k varlę rado. 
Nors prie to sargus pastatė 
vis ten nukryževotą rupužė 
mukos vietoje buvo. Kaip 
žiemą atėjo, o rupūžių jau ne
buvo, tai szlūtražį pririsztą 
rasdavo. Paskui tas > ■ ponas 
liepė tą savo^tryžiu iszkasti.

-— Dagiai yra tai bajorų 
kaimas, Eirogalos par., Kau
no paviete. Czia bajoras Ku- 
czewskis savo namus ir tvar
tus nū ugnies apsaugojęs, no
rėjo už anūs pinįgus gauti, 
bet reikėjo pirma užkurti, per 
tat antra latrą Sosnovskį pa
kalbino, idant padegtų, dūda- 
mas jam už tai 50 rublių, o 
pats ant to laiko iszvažiavo. 
Dar pirmiau savo kaimynus 
persergėdavo, kad jie saugo
tus, nės szįmet galės ugnis pa
sidaryti. Bajorai, pamatę 
Sosnovvskį deginantį Kuczews- 
kio triobą, nutvėrė jį, o tas 
prie visoko prisipažino. Visi 
Dagiai sudegė, o j^ųe?ewskis 
su Sosnowskiu į kalinę įkliu
vo. Dabar nieks nenori anų 
ant parenkos isz turmos isz- 
imti.

Žemaicziai, kurie carą maž- 
nė su Dievu statė, nės caro 
abrozais Kražių didžiases baž- 
nyczios duris dengė, idant 
maskoliai nedrįsdami abrozų
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laužyti į bažnyczią neeitų, o 
dabar carą ir urednįkus kei
kia. Maskoliai, norėdami j 
bažnyczią įsiveržti, pradėjo ir 
tūs abrozus laužyti. Abrozai 
buvo puikus, kiti į aukso ro
mus aptaisyti. Maskoliai ke
liolika, tokių abrozų sulaužė, 
pakol į bažnyczią įsilaužė. 
D/ityrė nors kartą žmonės, 
kad Maskoliai, urednįkai ir 
caras nėra jų kokiais drau
gais ir prieteliais kaip jie pa
tys savą vadina, bet persekio
tojais ir neprieteliais.

Girdėjau ir isz toliaus žmo
nės verkiant pasakoj anczius 
apie szveųtus Kražių muczel- 
nįkus, kurie už tautą ir tikė
jimą baisiausias m u kas ir 
smertį nukentėtu-turėjo; kurie 
gyvi, dabar dar yra imami ant 
nahajkų, torturų, sledstvos, 
gal bus iszszaudyti, iszkarsty- 
tų į Siberiją iszsiuntinėti, o 
žemė jų atimta ir burliokams 
atidūta. Maskoliai jieszko 
priekabių, taigi dabar jų turi 
ir gali dar daugiau visokių 
apsunkinimų ant musų galvos 
padaryti. Vienok yra toji 
nauda, kad žmonės į tautiszką 
supratimą ateina.

Taip tai 1893 metai, metai 
kuriūse sueina 100 metų nū 
Sim. Daukanto gimimo ir 10 
metų nū musų tautiszko atgi
jimo, nū „Auėzros“ atsiradi
mo pasveikinti tapo! Dūk 
Dieve, idant ateinancziain lai
ke užtat butų daugiau musų 
tarpe meilės ir sutarties, idant 
dvasiszkai atgiję, dvasiszkai 
ir kariautumėme, o ne su 
ginklais, nės „kas su kardu 
kariauja, tas nū kardo žūsta!“

Atminkite dieną 22 (10) 
Lapkriczio, kaipo žėlavos die
ną, kurioje musų broliai Kra- 
žiūse sumaskoliais už tautą ir 
tikėjimą kariavo, užmuszti, 
nuskandinti, kankinti ir koro- 
jami tapo. Lai toji liūdnoji 
szventė su musų gaileszcziu ir 
aszaromis suglausta ant musų 
brolių kapo pakel musų dva
sią ant ateitės! Lai danguje 
musų tautos muozehųkai įasu 

meldžia nū Dievo geresnę lai
mę ant tolesnio laiko dėl Lie
tuvos! Lai tėvai vaikams pa
sakoja apie tas maskolių szu- 
nybes! Lai nors kartą su
pranta maskolių geradėjistes, 
caro gerus norus. Lai tos 
dienos ženklu buna žėlauna 
karūna! Lai tos dienos atmi-I 
nimas kožną met atkartojamas 
buna! Lai žino visas svietas 
apie Lietuvos pažeidas ir ken
tėjimus!

?

Isz Kitur.
— Maskolija, 19 Sausio. 

Susirinkę pas carą Aleksan
drą III augszcziausi urėdinį 
kai, ėmė teirautis, kokį gar
bės vardą dūti savo batiuszkai 
carui, kuris tiek daug gero 
padaręs dėl Maskolijos. Tū
las padavė įnėszimą, kad rei
kia praminti carą „Teisingų
jų“ (spravedlivym). „O ne“, 
tąrė caras, asz buvau ir busiu 
„Mužikų — ciesorius“, (krep- 
tijanskim imperatorėm ). 
Mano ponų dalis vadina manę 
mužiku—-caru ironiszkai, no
rėdami sumažinti mano prisr- 
riszimą prie ^prastų žmonių; 
asz prijimu tą pravardžiavimą 
už garbės titulą.

Asz rūpinaus visados page
rinti būvį ir gyvenimą prastų 
žmonių ir niislyju, kad tai 
yra geriausia ir vienatinis ke
lias, kuriūm galima žmones 
žengti leisti. Asz mislyju, 
kad, tiktai du vieszpacziai 
žinojo, kas yra socijalizmas: 
Henrikas IV Francuzijos ka
ralius, kuris geidė, kad kiek
vienas vargūlis turėtų savo 
pūdė gaidį, antras gi asz 
esmių, ir mano didžiausis 
troszkimas yra, idant prastus 
Žmones užlaikyti nū bado, nės 
kada žmonės bus soti, tada 
garbins Dievą ir carą, kuris 
ant žemės Dievo persta to (re- 
prezentūja). Asz nepriguliu 
prie tų, kurie dėl vieszpatavi- 
mo
apsunkina prastus žmones, jūs

vigaęlos visaip slogina ir 

laiko kasdien baimėje priesz 
randą, atima jiems balsus ir 
daro jūs begaliais. Mano 
troszkimu yra iki 
smerties užsitarnauti neszioti 
titulą „Žmonių—ciesoriaus“. 
— Matote, broliai, kad caras 
apszaukė savę geradėjų, globė
ju prastu žmonių. Ar tai ne- 
veidmainystė? Geriausiai 
jam pritiktų titulas: prispau
dėjo bei pjovėjo vargdienių, 
nės jis tokiu savo darbūse pa
sirodo.

Kaip girdėti, Kauno guber
natorius Klingenbergas yra 
atstatytas nū urėdo. Nereik 
vienok tikėti, kad jį atstatė 
dėl Kražieczių iszpjovimo, bet 
tik dėl svieto akių ir jo paties 
labo, nės galima sakyti, kad į 
jį taip caras atsiliepė: ti go- 
lubczik svojo sdetal, oddalis 
ot etich fanatikow žmudinow, 
oni tebia mogut zabit, ja te- 
bia nagražu i sdelaju general 
gubernatram iii senatorom. 
(tu balandėlė savo atlikai, at
sitolink nū fanatikų žemai- 
ežių, jie tavę gali užmuszti, 
asz tavę apdovanosiu ir pada
rysiu general-gubernatoriu 
arba senatorių).

— Nors ant Prūsų ir Aus
trijos rubežių yra jau 26,000 
maskoliszkos kariumenės, ta- 
cziaus maskoliszkas randas 
siunezia jos dar keletą desėt- 
kų tukstanezių. Turbut pri
jausdamas karę, bijo, kad 
Lietuviai su Lenkais nepakel
tų maiszto, prisidėdami prie 
Maskolių prieszų.

— Serbija, 21 Sausio, Pra- 
nesza angliszki laikraszcziai 
kad jaunas Serbijos karalius, 
nės tik 17 metų, tapo nužudy
tas. Visoje karalystėje yra 
didelis sumiszimas. Laukia
ma yra baisi revoliucija.

— Isz Rymo. Laikrasztis 
„Temps“ pranesza, kad szv,
Tėvas užimtas yra raszymu 
testamento dėl savo busianezio 
įpėdinio. Testamentas tas 

vargiai bus kad i apgarsintas. 
Kalba kad Leonas XII I jame 
iszrodys dėl ko laikėsi lybera- 
liszkos politikos, įpacz su 
Prancūzija, idant tokiu budu 
padaryti savo įpėdinį atsar
gesniu klausyme rodų tų kar
dinolų, kuriems nepatinka ly- 
bėraiiszki Leono XIII siekiai,

— lez Rymo. Vatikano 
biblijotekoje nūlatai dirba 
daugybė mokintų vyrų, įpacz 
istorikų, nės Vatikano arch i- 
vūse yra daug brangių rasztųr 
istoriszkų, archeologiszkų, 
moksliszkų ir t. t. Vienok 
negalima jų visiszkai sunau
doti, neturint su savim dau
gelio naujai iszdūtų knįgų: o 
turėti jas su savim -labai sun
ku, nės atsivežti, dalei sk i m, isz 
Anglijos arba Vokietijos — 
toli ir brangu; italiszkos ~gk 
Rymo biblijotekos yra ir toli’ 
nū Vatikano, ir n e perdaug tu
ri svetimtautiszkų knįgų. Per 
tai, praszant mokintiems, ten 
dirbantiems, Leonas XIII į- 
steigė tam tyczia knįgyną pa
vadintą: „Bibliotheca Leonina 
della consultazione“. Kiek
viena vieszpatystė turi ten sa
vo skyrius, savo lentynas. 
Moksliszkas svietas atsiszaukė 
ant Leono XIII balso ir len
tynos tapo apkrautos knįgo- 
mis dovanotomis mokslinezių, 
kunįgaikszczių, karalių, ypacz 
gi visokių moksliszkų drau- 
gysezių. Apart knįgų atėjo 
ir pinįgiszkos dovanos: tarp 
kitų Austrijos ciesorius dova
nojo 100.000 lyrų. Daugiau
siai yra angliszkų ir prancu- 
ziszkų knįgų, po jų eina vo- 
kiszkos ir vengriszkos. Nese
niai lenkiszki laikraszcziai pa
talpino atsiszaukimą „Bibliot- 
heco“ užveizdėtojaus,kuris už- 
praszo ir lenkus prisidėti prie 
knįgyno dapildymo. f

Brazilijoje revoliucija dar 
nesibaigia: insurgentai vis
daugiau užima vietų, szaudo ir 
ardo miestus, neva patį res- 
publicos sostapilį Rio Ja
neiro. Praeitą nedėlią buvo
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smarki musza tarp rando ir 
rebellų kariumenės, isz abiejų 
pusių krito’ keli szimtai ka
reivių ir daug tapo sužeistais. 
Visas krasztas virsta į tyrą; 
gyventojai baime perimti.

nSZaJizncxas. 
Apysaka Mieczislavo Czernedos.

Vertė V. Stagaras.
Jau pirmiau beveik viską 

tą žinojo; klausinėti apie avi- 
nįkę neiszdrįso. Jau, jau 
rengėsi paklausti ir vėl susi
laikė. Ant galo, tik dėlto įė
jo į karcziamą, kad pasirody
ti žmonėms. Sorė jam ge
naus ir aiszkiaus viską iszpa- 
sakos. Vienok ne tai p leng
vai galėjo iszeiti isz karczia- 
mos kiekviena norėjo papasa- 
koti kokią naujieną ir Kaji- 
mą sulaikė. Jau buvo prie 
durų, kaip iszgirdo žodžius 
Szapalo:

— Degė, kaip balana, Vė 
jas toks smarkus putė, kad 
jiet baugu ir neszė tiesiok ant 
kvinįkės, bet mes nedaleidom4. 
| Kajimas neiszkentė.
v — Tai avinįkė nesudegė, — 
paklausė.

. ; — Ne.. / . . •
’ —Ajai!.. Dėkui Dievui....

— Tik puikorių Andrių su- 
riszo! — pradėjo Szapalas, 
kursai seniai dantį griežė aut 
Andriaus.

— Ir nugabeno į miestą?
— Da tupi kalėjime.
— Kaip prie jo prisikabino?
— Prie Ugnelės liepė jam 

ponas iszvaryti avis durimis 
nA lauko, Andrius nevarė. 
Paskui pradėjo skaityti, labai 
daug nerado. Tai ponas ant 
jo užsipAlė,<o jis nė szio, nė 
to, kas žin ką zaunyja ir neži
no, ką sakyti. Tai ponas: Tu 
azelmi, turėjai padegti!... O 
Andrius: „kas matė?! kas ma
tė?.. Velniai jį žino, gal ir 
ne jis, bet vis gi jį siųs į jųies-

— Žiūrėkim4 zemskių; jau 
viens raitas nujojo.

— Gali ir pats virszinįkas 
(naczelnįkas) atvažiūti.

< » ' -

Vienybe
— Apkaustys nevidoną. O 

toksai puikus buvo: tAjaus ir 
musztų.

— Nė vieno nebijojo, nevi
donas. Prilipo liepto galą.

»— Tik judu su jAm, Kaj1!- 
mėli, draugavotės....

— Kas draugavosi? Kaip 
draugavosi! Toks žmogžu
dys! Dvi dienos bus, kaip at
ėjo praszyt pinįgų, nori apsi
vesti su Blažių Magde, daviau 
jam, o dabar jis padegė klAną.

— Jums isz to nėra trotos.
— Ką jus kalbat1! O ma

no pinįgai: lyg asz vagiu, ar 
ką?.. Tik klausykit4 Vaitie
kau, iszsigerkit4 alaus, jam net 
seilės iszdžiuvo nū to pasako
jimo. ..

Durys isz lauko atsidarė ir 
kas žin kas szuktelėjo:

— VažiAja! važiAja!
Visi paszokėjo ir prieszai 

karcziamos iszsipylė. Kaji
mas pasinaudojo isz pagabios 
valandos, įsėdo į vežimėlį ir 
nuvažiavo namon.

Czionai pati iszpasakojo 
jam apie ugnelę, .atkartodama 
mažiaus dau^įąus tą patį, ką 
Kajimas karėziamoj4 buvo gir
dėjęs, tik pridėjo, kad vaikai 
labai klykė, kad jijė vos jAs 
apglamonėjo. Joselis per bis- 
kį netruko beverkdamas. Ka
jimas klausė netėmydamas, 
užsimislijęs.

Nu, o daugiaus nieko?
* — Daugiau.... daugiaus....

— Niekas neatsilankė?
— Niekas, Blažių MagdėZtik 

užėjo. >
— Ir ką?
— Klausinėjo, verkia An-t 

driaus ir ketino vėl ateiti. ,
Kajimas susiraukė.
— Tegul ją velniai pagrie

bia!
Kaip tik isztarė, dirgžtelė 

durys ir įėjo į grinczią Magdė 
su paraudusiu nA verkimo 
veidu.

— Kajime... - pradėjo ant 
slenksczio. *

— Tai tu czionai, Magde? 
ko reikalauji?

— Andriu suėmė,

Tai ką?
— DAkit‘ rodą, jus dranga- 

votės.
— Ar tu Magde kvaila, ar 

kas tau? Asz su tokiu An
drium draugausiu? Tokio 
žmogžudžio, kurs eis į kalėji
mą— asz draugas? Tu man 
taip nė nesznekėk! Tas szel- 
mis pasiskolijo nA manęs pi
nįgų, sakė, kad su tavim ap- 
si veda, ir sziądien eina į ka
lėjimą, o asz davinėsiu ro
dąs!... Tu man galvos ne- 
baladok! * *

Kalbėjo greitai, suniuręs.
Apsiaszarojus Magdė ne

drąsiai prie skAmės priėjo.
— Kaji mėli mano!mal 

davo dėdama ant skAmės tri
rublinę popierėlę.

— Asz tau iszsyk pasakiau: 
nemauta vok tu man] galvos. 
Eik sav ir povisam! Asz nė 
su tavim, nė su tokiu žmogžu
džiu nenoru susidėti!...

Ir kada Magdė neatsitrau
kė, jisai iszėjo isz grinczios, 
trenkdamas duris.

Andrius tAm tarpu sėdėjo 
kalėjime. Iszpradžių pats ne
suprato, kas su jAm atsitiko. 
Vakar buvo jieszkoti rodos 
pas Kajimą ir klAną uždegė. 
Mislijo tokiu budu paslėpsiąs 
vagystę. Ugnelė augo spar- 
ežiai, platinosi, bet avinįkė li
ko. Paskui buvo diena ir po
nas vaikszcziojo tarp degėsių. 
Nežinia kas — turbut senis 
Selvestras — turėjo pasakyti, 
jog tai turbut Andrius klAną 
padegė, nės taip-pat ir Desz- 
nėj‘ buvo ir vos tik užsigynė, 
ponas liepė avis skaityti, o 
paskui jį suriszo ir į kalinę į- 
kiszo.

Czionai atriszo jam rankas, 
nės kalinė buvo su skliautu, 
sienos storos ir ' langai su 
sztangom*. Girdėjo, kaip už
darė ąžAlines duris, kaip visi 
atsitolino ir tyku pasidarė. 
Tik isz tolo dasiekė jį neaisz- 
kus balsai.

Atsisėdo ant kaladės ir mis
lijo; apie ką? — pats gerai 
nežinojo. Nejautė nė bado, 

nė troszkimo, nors ■> nA vakar 
nieko nevalgė, nė negėrė; Ro
dėsi jam, lyg butų paslėgtas 
po kokiu dideliu akmeniu, 
bet jis nė nesistengė isz po jo 
iszsiliAsAti.

Buvo jau sutemę, kaip isz
girdo arti kalinio porą balsų.y 
Regimai artinosi keli žmonės,’ 
kalbėdami tarp savęs; pats 
nejausdamas kilstelėjo galvą 
ir pradėjo klausyti.

— Tai czionai sėdi? —pak? 
laiisė vi«ns storu balsu. -

— Taip, pon4 virszinįke.
—- Na tai gerai. .
— Gal pažiūrės jo pon‘s 

virszinįkas? ' /• --
Macziau asz tokių pauk- 

szczių, macziau. Rytoi po 
szviesai pamatysim. -

— Ar nereikėtų sargus pas
tatyti?

— Sargus?... kam? Asz 
žmonių su savim neturiu, ju- 
siszkiai pailsę, o nė pats vel
nias isž ežia neiszbis.

Atsitolino ir vėl pasidarė ty- , 
lu.

Andrius pradėję neaiszkiai 
suprasti savo padėjimą. • At
sistojo, perbraukė ranka per 
kaktą kaip žmogus, neseniai at
sikėlęs isz miego ir vėl atsisė
do ant kaladės. Nuleido gal
vą ir pasirodė jam, lyg kad 
kas szauktų jį vardu:

Andriau! Andriau!
Kmė klausytis ir pažino ty

kų balsą Magdės.
— Andriau!
—- Ko? ir paėjo į szoną,> 

kur spyksojo langelis, bet 
langas buvo per augsztai, pri- 
sirito kaladę ir taip bet neda- 
siekė. , a

— Nevidonai taip langą 
padarė, kad nė nedirstelsi. Ko 
nori ?

Atėjau. Virszinįkas at
važiavo. -- '

—. Tai ką? *
Sako, kad pateksi į ka

lėjimą.
Į kalėjimą, sakai.

— Taip.
— Nesulaukimas jų!
-r Andriu! . - ,
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Lietuvininku
Ko ?

— O kaip paims?
— Kvaila!
—r Tikrai paims; Kajimas 

sakė<...
— Kajimas!.. Kajimas!... 

suszuko patrakęs ir iszkėlė 
kumszczias į virszų.

Kas jį prikalbino prie pir
mos vagystės? — Kajimas. 
Jis nū jo vogtas avis pirko. 
Jis visada paskolijo jam pinį- 
gų, kuriūs atsiimdavo vogtais 
daigtais. Jis jį taip apsuko 
ir apipynė, kad viską, ką ans 
norėjo, turėjo daryti. .. isz- 
pradžių neva ėmė avis taip 
tik, ant užstovo, ketįdamas 
grąžįti, paskui pirko žadėda
mas dūti savo ant1 dienos per
skaitymo, ant galo jūkėsi isz 
jo, visko užsigindamas; gąs
dino ponu. Lyg ne jis pri
kalbino padegt? Ne, jis pri
kalbinėjo ir spyrė prie pikta- 
dėjisczių, o dabar kalba, kad 

* eis į kalėjimą, kada jam tūm 
tarpu gal nieko nebūti....

Ir paszėlime graužė savo 
raukas. 

. I

Pirmu syk4 savo gyvenime 
pasijuto esąs nepajieglus.

Kad galėtų nors ant valan
dėlės isz ežia isztrukti. O! už- 
musztų žydą. Tegul stimpa, 
kaip ir jis pastips, padegtų jo 
grinezią; tegul gyvas sudegtų. 
Užmusztų jo paezią, vaikus, 
tegul visi drauge žųsta, kad 

' JI I pražūtį įstūmė. Kas jam 
dabar isz visko, kad rytoj4 ap
kals jį geležimis! Kalėjime 
pus visą gyvenimą. .. Ne, jis 
nenor4 eiti į kalėjimą, nenor4..!

Griuvo ant žemės, raitėsi, 
voliojosi.

Veltū Magdė szaukė, negir
dėjo nė žodžio. Pailsęs atsi
sėdo ant kaladės. Pasėdėjo 
taip valandėlę, ant galo szuk 
telėjo:

— Magde!
— Ko?
— Ar da tu ežia.
— Ko nori?
— Nieko... eik namon, jau 

vėlu.
Ir nelaukdamas atsakymo 

nuėjo į vidurį kalinės. Pakė
lė galvą ir ten virszuj4 pama
tė per siaurą langelį sklypą 
dangaus, apsagytą žvaigždė
mis. Vakar lygiai toks dan
gus buvo!...

Ir urnai (staiga) atsiminė 
vakarykszczią naktį. Girdi 
žmonių balsus, bliovimąj gal
vijų, skambėjimą varpų. Ug
nis platinasi, auga. Neszama 
vėjo, nū klūno ant klūno, nū 
triobos ant triobos lekia. Jau 
užsidegė viena grinezia, antra, 
treczia, jau dega visos abiem 
szonais kelio. Begalo dūsa
vimų. Rodėsi jam, kad sme
genys maiszosi. Da ir dabar 
kiekviena kibirksztis jį degi
na, nės jis, jis padegė. ..

Ir vėl mato tik siaurą plote
lį (?) dangaus, ant kurio 
spingso žvaigždės.

Sunkiai atsiduso ir atsisėdo 
ant kaladės. Galva ant kru
tinės nusviro, ir vėl ilgai taip 
sėdėjo be jausmo ir mislies. 
Lauke pradėjo auszti, jis dar 
sėdėjo. Nejucziom įkiszo 
ranką į kiszenių ir užeziūpė 
ilgą, piemeniszką botagą.

Tūjaus paszokėjo. Dabar 
jau žino, ką daryti.... Tegul 
jau jį velniai paima. Kam 
ežia kankytis, kam puti kalė
jime? ne, velyk jis sykiu už
baigs!...^. Į

. ..... .......................... j. ♦ .

Ant rytojaus Kajimui pa
lengvėjo: Andrius pasikorė.

— A hammer, goi, bjaury
be...

Ir ėmė melstis prie Jehovos, 
kursai, pagal talmudo mokslą, 
savo iszmintyjė visą pasaulę 
dėl žydų sutvėrė........

( Pabaiga.)

Arclvyskupo IiM'o
kalba apie „Baznyežią 

ir Amžių“
Dėl „Vienybės“parupįta A. Miluko

Jojo (sc. Leono) džiaugs
mas, nusisekus musų pastaram 
Amerikiszkai — Katallkisz- 
kam kongresui (per Chica

go^ parodą, Rugsėjo mėnesyje) 
parodo, kaip nūszirdžiai jis 
pagiria kiekvieną dvasiszkijos 
bei pasauliszkų žmonių ener
gijos apsireiszkimą. Leonas 
ūliai pildo savo augsztą pa- 
szaukimą. Kaipo popiežius 
jis turi prieszinįkus (oppo
nents), beje: žmogystas, ku
rių dirksnė* yra suerzįtos isz 
priežasties smarkaus judėjimo 
valties, jojo valdomos, reakci- 
jonierius, kurie tik praeitėje 
mato iszmintį ir apveizdiszką- 
ją paszelpą, bei atkaklius 
egoistus, kurie daugiaus bran 
gina savas idėjas, savus norus, 
nei labą Kristaus Bažnyczios. 
Bet Leonas neatbodams ant 
tų visų prieszginybių triūsia 
ir už tai jis vieszpatauja. 
Romos vyskupas įgijo'*tokią 
svarbą, taip didelę doriszką 
spėką akyvaizdoje tautų bei 
valstijų, kokią seniai teturėjo. 
Bažnyczia iszkyla virsz pa
saulės, yra gūdojama ir klau
soma, kaip nebuvo nei sykį 
dar sziame amžiuje. Czielas 
tautas Bažnyczia iszgelbsti. 
Leonas padarė dėlei Prancū
zijos tiek labo, kiek jijė pati 
jokiu budu nebūtų įstengusi 
nuveikti; jis sutaikė jos tautą, 
suteikė jai ilgiaus pateksian- 
czią valdžią ir padarė pradžią 
praszalinimui persekiojimų 
tikybos dėlei.

Tegul szneka, kas kam pa
tinka, bet-toki yra vaisiai po
piežiaus enciklikos apie Pran
cūzijos respubliką.

Teisybė, daug dar reikia 
darbo, kad davesti iki galui 
susivienyjimą Bažyczios su 
amžiumi, bet darbas szis jau 
pradėtas ir su netikėta pasek
me tolyn varomas yra. Mels
kimės, kad dar ilgus metus 
gyventų Leonas ir idant, kada 
jis persikels į kitą pasaulę, jo 
dvasia pasiliktų ir vieszėtų 
Vatikane, tada viskas gerai 
seksis. - Tūmtarpu mes, Ame
rikos katalikai, savo žemėje 
rinkimės į kūpą prie jojo, 
persiimkime jojo idėjas ir 

, dirbkime, kaip abelnai ame

rikietis sugėbi dirbti, energija 
ir atsidėjimu. Mes ypacz ga
lime džiaugtis Leono malone 
dėlei musų. Jis gyvena tar
pe mus ypatiszkų budu, pa
siuntęs pas mus savo iszrink- 
tąjį reprezentantą, kuris pers- 
tato mums popiežių, kaip var
giai kitas galėtų tą padaryti, 
kurio žodžiai taipgi ir darbai 
kasdien liudija mums, jog Le
onas yra tikrai szio amžiaus- 
augszcziausiu vyskupu. Mon- 
signor‘as Satolli... Bažny
czia.... Amžius! Roma yra 
Bažnyczia; Amerika — Am
žius! Mgr. Satolli byla į A- 
merikos Katalikus: „Keliau
kite tolynžengystės keliais, tu
rėdami vienoje rankoje dan- 
giszkų teisybių knįgą-^9- Kris
taus evangeliją, kitoje Suvie
nytų Valstijų konstituciją!“

,,Gibbons4as isz Baltimorės! 
Asz neįstengiu žodžiais isz-' 
reikszti mano szirdies karsz- 
czio, iszreiksziu josios tikrybę. 
Kalbėjau apie apveizdiszkąjį 
popiežių Romoje, dabar-gi 
sznekėsiu apie apveizdiszkąjį 
Baltimorės arei vys k ūpą.
Kaip taukiai pastarus metus 
dėkavojau Augszcziausiam-. 
jam už jojo geradėjystę, jog 
teikėsi suteikti mums pastara
me szio amžiaus bertai n y j e 
kardinolą Gibbons‘ą už pri- 
mas‘ą, vadą, Katalikų KatalL 
ką, Amerikieczių Amerikieti, 
tikrą szio amžiaus bei szios 
szalies vyskupą; jis yra dėl 
Amerikos tūmi, kūmi Leonas 
dėlei visos krikszczionystės.- 
Ką sakau! jojo įtekmė didė 
yra ir uz Amerikos rybų. • 
Dėlei didžių vyrų nėra rūbe- 
žiu; Gibbons4as yra taippat 
europiszku, kaip Manning‘as 
amerikiszku. Amerikos kar
dinolas turi ypatingą pasiunti
nystę. Bažnyczia bei amažius 
su ypatingu ūlumu Amerikoje 
veda kovą. Žmonijos atyda- 
atkreipta Amerikos linkon, 
žmonijos atyda atkreipta lin
kon dvasiszkojo didiko, kuris 
yra reprezentantu sutikmės 
Bažyczios su amžiumi Ameri-

■V '°* ’* • f.A ’ j, '• -i ' -
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toje. Gibbons4as veda į ko
vą viso svieto kareivius. Jo
jo vardus szvenczia kūne ant 
kiekvienos europėjiszkos knį- 
gos, kalbanczios apie dabartį- 
Dės gadynės draugi j iszkus bei 
politiszkus klausymus. Kar
dinolo Gibbons‘o įtekmė sie
kia Vatikano vidų. Leonas, 
galingas žmonijos į k vė p to j as, 

‘įgija įkvėpimą, tampa audru- 
.tinamas savo isztikimų pagel- 
binįkų, kurių jis tankiai klau
sia: „Sargai! ką naujo užtė 
mijote per savo sargybas lai
ką 1a Istoriszkas incidentas 
(notis) su „Darbo Karžygiais“ 
(Knights of Labor), kurtų 
nupeikimą praszalino kardi
nolas Gibbons4as savo asabisz- 
ka paszneka su Leonu, prisi
dėjo prie parengimo garsios 
enciklikos apie „Darbo iszly- 
gas“. Bet kardinolas Gib- 
l*ons4as yra amerikietis; szne- 
kėkime, spręskime apie jįjį 

zvien pagal jo veikalus dėl
Amerikos atliktus.
t Kardinolo Gibbons4o dar
bai sutveria naują epoką isto
rijoje Katalikių BažnycziOS 
Amerikoje. Nei vienas isz jo 
pranokėjų neprisidėjo tiek, 

.kiek jisai prie Supažindinimo 
Bažnyczios su Amerikos gy

ventojais; jis parodė, jog Baž
nyčia gali susitaikįti su Arae- 

^rika, jog tarpe jos (Bažny
czios) ir laisvę — dūdanczių 

■ Amerikos institucijų yra pri
gimtas sąryszis. Jojo darbai 
atidarė akis nekatalikų, panai
kino iktol tebebuvusį neiszėi- 
tikėjimą. Jis, didis Bažny
čios tarnas, sykiu yra ir vie
na isz prakilniausių ukėsų. 
Bažnyczia ir szalis jame vie- 
nyjasi ir tos vienybės magne- 
tismas apima visą musų žemę, 
mokydama katalikus užpaka
lyje pasilukusius mylėti Ame
riką, mokydama taipojau tikė
ti Božnycziai iszmintingus ne- 
katalikus. Kaip tai prakil 
nią pasiuntinystę suteikė jam 
Angszcziausiasis! Kaip įsiti
kimai jis ją pyldo! Bažny- 
pzja ir Ąmerikęs žemę, ąm. 

žius ir Bažnyczia, senovės 
teisybės ir dabartiniai siekiai, 
demokratija su savo republi- 
koniszkomia laisvėmis ir dva- 
siazka katalikų Bažnyczios 
vieszpatybė buna kftdidžiau- 
šioje harmonijoje, sueina szir- 
dingon bicziūlystėn, dirbda
mos isz vien dėl viena kitos 
labo, dėl tolynžengystės, labo 
žmonijos ant žemės ir dango
se. O Dieve laiko ir amžinas- 
ties, Bažnyczios ir pasaulės 
Dieve! garbiname Tavę, Tav 
aczių tariame. Tenenuatoja 
plaukę ant mus szios Tavo 
malonės! „Ne laikau už rei
kalingą pasakoti apie proto 
bei szirdies privalumus, sU 
kurių pagelba taip pasisekė 
kardinolui Gibbons‘ui nuveik
ti savo darbą — tauta žino 
apie jūs gana gerai. Jis yra 
vispusiszkas. Apie jį nega
lima spręsti pagal vienpusisz- 
ką žmonių suplatimą. Jo 
szirdis plati. Jojo simpa
tijos aprybūtos yra žmonijos 
rubežiais; neatbodams pats 
ant savęs, jis paszvenozia visą 
savo veiklumą dėl labo kitų. 
Jis visad pasirengęs yra stoti 
prie kiekvieno prakilnaus dar
bo — patrijotisako, intelek- 
fualiszko, draugijiszko, phi- 
lantropiszko taip, kaip ir prie 
tikėjimiszko, o dirbdamas tą 
darbą jis padūda ranką dar- 
binįkui ir kapitalistui, baltam 
žmogui ir murinui (nigeriui), 
katalikui, protestonui bei žy
dui. Jis yra drąsom; nenusi
gąsta jis kalbėti bei veikti pa
gal savo persitikrinimą; jis 
džiaugiasi, kada kiti iszvien 
su jūmi dirba, nenustoja be- 
sidarbūjąs, kada jojo silpni 
darbo bendrai jį apleidžia... 
Drąsa reikalinga taip sądoros 
darbūse, kaip ir karės.

Kardinolas Gibbons‘as, gar
siausias isz katalikų, isztiki
miausias Romos popiežiaus są- 
darbinįkas, yra amerikieczių 
amerikieczįu. Atkreipiu ypa
tingą atydą ant jo amerikisz- 
ko patrijotizmo, kadągi szis 
buvo vienu isz galingiausių

faktorių jojo pergalėse. Ne- 
kurie sako, buk tankus isz- 
reiszkimas savo meilės dėlei 
tėvynės nepritinkąs tikram* 
ukėsui, kurio tykus gyveni
mas turi liudyti apie jojo ūkė- 
siszkas dorybes. Jeigu taip, 
tai geriems krikszczionims ne
reikia tankiai iszreikszti savo 
tikėjimą, „Credo“ (Tikiu į 
Dievą Tėvą) tik kada nekada 
reikia kalbėti.

„Asz sznekėjau apie neku
rtos Baltimorės arcivyskupo 
nūpelnus; apie daugelį jo at
liktų darbų suvis neužsimi
niau, tegul kiti turės pakakti
nai medegos apie tai sznekėti.

Isztyrinėdams įvairių gady
nių nusidavimus, o ypacz szio 
koliumbinio meto, asz persiti
krinu, jog ežiose dienose Baž
nyczia Amerikoje turi ypatin
gų malonų laiką; tankiai asz 
klausiu pats savęs: ar jijė tu
rės naudą isz szių laikų? 
Retkarcziais asz pasidedu peš- 
simizmui; bet asz neapkencziu 
pessimizmo; asz laikau jį už 
vieną isz didžiausių nūdėmių 
priesz Dievystę ir žmoniją; jis 
pakasa žmonijos tolynžengys- 
tės pamatus. Ypacz manę 
vargina tasis pessimizmas, ka
da asz skaitau taip daugelio 
dusžiose atszalimą ir neveiklu
mą, kada girdžiu, jog daugis 
kareivių užimti yra vien niek
niekiais, kada matau didę mi
nią žiuHnczių per petį, lyg kad 
nenorėtų matyti rytus apszvies- 
tus spinduliais naujos saulės, 
stengianoziųsi kūpavalniau 
žengti, lyginai kad jiems gaila 
butų palikti numintus take
lius senovės ir pasivyti pašau- 
lę, kurios iszganymo dėlei 
Dievas jūs pasiuntė. Szį va
karą pessimizmas toli nū ma
nęs. Asz jaucziu, jog tikyba 
įgys pergalę ir mono szirdis 
džiaugsmo pilna, nės asz atsi
menu, jog viražui manęs yra 
Dievas, asz atsimenu ant va
dų, kurtos Jis suteikė Bažny- 
ežiai, beje Leonas XIII Ro
moje, kardinolo Gibbons4© 
Amerikoje. Vienas vyras 

gali nuveikti stebėtinus dar
bus; ko negalėtų atlikti de- 
szitotis vyrip tą padarys szim- 
tas! Katalikų Bažnyczia, 
gausi didžiavyrių motyna, su- 
teikk mums nesuskaitytas mi
nias vyrų, tavos didybės bei 
tavos galės sūnų!... JubiĮė
jus kardinolo Gibbons4o neyra 
vientik prakilnia iszkilme; jis 
yra didžiu pamokinimu dėl 
vyskupų, kunįgų ir pasaulisz- 
kųjų žmonių Dievo Bažny
czios Amerikoje“.

isz MM dirva Amrtoio
—- Pittsburgh, Pa. Szv. 

Kazimiero lietuviszka Bažny
czia yra malevojama; dievmal- 
dystė atsiprovinėja apaezioje, 
kur tolesniame laike bus isz- 

l 

kala ir vieta dėl susirinkimų. 
Į virszutinę bus galima įeiti, 
kaip iszmaliavos, per tai da 
užtruks kelias sąvaites.

Atidarymas ir paszvętinims 
bus Vasario mėnesyje. Pitts- 
burgho lietuviai neatsidėką- 
voja garbingam kun. J. Sut- 
kaieziui, kad jis savo stropu
mu per trumpą laiką įtaisė 
gražią bažnyczią. Kiekvienas 
yra dėkingas kun. J. Sutkai- 
ežiui už jo gražias pamokini
mus, ir jog jis surinko kelis 
vaikinus, ir merginas, lietu
vius, kurie mokinas giedot 
bažnyczioje lotyniszkai. Jau 
7 Sausio giedojo lietuviszkae 
koras laike miszių szv. ant ke
turių balsų. Nesidūda apsi
leisti kitaueziams Pittsburgie- 
cziai lietuviai; žinoma, ateina 
daug į mus bažnyczią airių, 
vokieežių pažiūrėti. Šviežiai 
užsidėjusi jparapija su laiku 
tur^s savo gerus giesminįkus. 
Daug linksmiau bažnyczioje, 
kad gražiai pagieda. Užtai 
visi Pitsburgh4o lietuviai su
deda padėkavonę garbingam 
kun. J. Sutkaicziui.

Pittsburgietis.

— Baltimore, M d. P. Vi
dugiris N. 2 „Vien.“ netik, 
kad apie Baltimorės draug. ir

? *
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korespondentus negerai para- 
szė, nės vienus labai iszgyrė, 
kitus pažemino ir sąnarių 
skatlių negerai padavė, bet ir 
apie kitus dalykus kreivai 
praneszė, beje: vietoje ,,Lit
huanian Independent Clobe“, 
paraszė „Lietuviszkas politi- 
kiszkas kliubas. O kas link 
kliubo lauko, tai už jį užmo
kėta $1000, o ne $2į tuks., 
kaip p. Vidugiris raszo.

Yra tai labai negražu, jeigu 
korespondentas paddda netei
sias žinias! r

Baltimoriszkis. 0

— Brooklyn, N. Y. P. 
Vidugiris N 2 „Vien.“ raszy- 
damas apie Baltimorės liet, 
draugystes nei vienos d ra u 
gystės sąnarių skaitlių teisin
gai nepadavė. #) Szv. Jono 
dr. turi 72 sąn., o ne 100, Ko- 
pernįko 42, o ne 30.,

Szv. Kazimierio kareivių 
buvo jau suvirsz 50, bet szią- 
dien jau nepilnai 30. Gal su 
laiku szv. K. Kareiviai virszis 
visas Baltimorės d rang., ba 
visi gražus vyrai ir gerus mie- 
rius turi, tik dabar isz prie
žasties bedarbė* ir blogų czė- 
sų nuslėpti turėjo. Apie ki
tas draug., prie kurių neprigu
liu, nieko neraszysiu, nė* ne
mano dalykas.

M. Narį j auokas.

— Nanticoke, Pa. Musų 
tautietis Tarnas Butkevyczius, 
buvęs „Susivien.“ prezidentas, 
tapo iszrinktas vietiniu pocz 
meisteriu ir per prezidantą 
Clevelandą 10 szio mėn. Wa
shingtone užtvirtintas. Tur 
but Amerikoje dar pirmuti 
nis musų brolis valdys minėtą 
urėdą, todėl linkėkime jam

*) P. Vidugiris pats savo raszte 
parodo, jog tikros sąnarių skaitliaus 
nežino, nOs paduda tik maž daug, 
abelna skaitlių, pridėdamas prie jo 
žodį apie, todėlgi negalima sakyti, 
kad jis neteisingai apraszė bei su
melavo, antra, sąnarių skaitlius ne- 
pastovingas t. y. tai prisideda keli 
daugiau, tai susimažina, todėlgi ir 

^padftti yra sunku, 1(.

naujame užsijėmime laimin
gos ir gražios kloties.

1 '■ ■' ■ “ ■ ■■ ■ ■--’■■■■ -I , -I

— Elizabeth N. J. 15 Sau 
šio. Garbingas „Vien.“ Re
daktoriau meldžiame patal
pinti-szitūs kelis žodžius į jū
sų laikrasztį. Musų szv. Ka
zimierio draugystė ant meti
nio susirinkimo (14 d. Sausio) 
nutarė neskaityti taradaikos įr 
paniekino pasmirdusią „Sau
lę“, kuri nekaltai žmonėms 
szlovę plėszia ir nūdija lietu 
viszką dvasią.

Labjausiai mes pamatėme 
„Saulės“ szunybę ir melagystę 
link kun. J. Žebrio, kuris pas 
mus du syk atsilankė ir dau
gumas Elizabetiszkių jį pažįs
ta ir žino isz Lietuvos kaipo 
dievobaimingą kunįgą ir 
karsztą lietuvį; Dėlto tur 
būti jis iszdutojui „Saul.“ la 
bai nepatinka. Tikimės, kad 
ir kitos lietuv. draugystės tai 
padarys su tūm draiskaluį o 
į patingai yra pareiga lietu- 
viszkų kunįgų pasirūpinti 
apie praszalinimą isz lietuvių 
tarpo tą szaszlavą, kuri darko 
žmonių nekaltybę ir daro 
mums blėdį ir gėdą...

Szv. Kz. Dr ės Komitetas.

— Chicago, III. 17 Sausio. 
Girdėdami netik lietuvių, bet 
ir svetimtauczių krutėjimą į- 
vairiose pašaulė* kampūse lįnk 
Kražieczių iszpjovimo ir Chica- 
gos lietuviai nepasiliko pasku
tiniais. Žėlauna dievmaldy®tė 
už Kražieczius buvo pas mus 
iszkilminga ir padarė didelę 
įspaudą ant žmonių. Reikia 
pasakyti, kad žėlaunos miszios 
buvo atidėtos ant 30 Sausio, 
bet dagirdę, kad lenkai žada 
ankšziau atlaikyti žėlaūną 
dievmaldystę už Kražieczius 
(už ką lenkams tebun garbe) 
lietuviai suskubo, nenorėdami 
likti užpakalyje lenkų ir nu
tarė atlaikyti 16 d. Sausio, 
kas ir įvyko.

Bažnyczios frontas (prisza- 
kis) buvo pridengtas j Adu— 
baltu kyru; ąnt dųrii| virsžaųs

toblyczia su angliszku para- 
szu „Szventos atminties tiems, 
kurie yra nukankyti per Mas- 
koliszką valdžią Kražiuse, 
Lietuvoje metuse 1893“. Po 
desziniai pusei tos toblyczios 
kabojo didelis vainikas, ku
riame buvo lietuviszkai para- 
szyta: „Dėl Kražieczvą kart- 
kintinią Žemaitijoje“. Po 
kairei pusei talpinosi žirgvai- 
kis (Lietuvos ženklas) dide
liame paveiksle. Žemiau pa- 
raszas: „Dieve gelbėk Lietu
vą—Žemaitiją!“ Tokiu bu-
du kožnam ateiviui tie pa
veikslai pūlė į akis ir szirdį. 
Ant kožno veido buvo matyti 
nuliūdimą, broliszką sąjausmą 
ir meilę dėl Kražieczių ir vi
sos Lietuvos. Bažnyezioje 
beveik kiekvienas turėjo pri
sisegęs žėlavos ženklą. Ka
tafalkas buvo apdėtas baltais 
vainikais ir kryžiais, kas nevie
nam iszspaudė graudžias isz a- 
kių aszaras,nės priminė Kražie
czių kankinimus. Aplink ka
tafalką stovėjo, žėlauniai ap
sirėdė, draugystės. Parėdko 
(parantko) laike žirgvaikis 
taipgi buvo altoriuje įstatytas 
su paraszu: „Dieve gelbėk 
Lietuva!“ Pusiau 8 ad. bažny
czia jau buvo pilna žmonių, o 
9 adyną prasidėjo egzekvijos, 
potam szv. miszios; po miežių 
godotinas kun M. Kraucziu 
nas pasakė graudingą pa
mokslą, privesdamas paveiks
lą isz Vieszpaties gyvenimo 
Jeruzolimoje, kada Jėzus pra
ėjo pro Szozelką, kur ligoniai 
buvo gydami per stebuklingą 
vandens sujudėjimą ir rado 
ten ligonį gulintį jau 30 metų, 
apdengtą baisiomis ronomis. 
Jėzus jo paklausė, kaip ilgai 
ežia guli j O ligonis atsakė:
Vieszpatie, jau 30 metų kaip 
ežia guliu, ir nerandu žmo- 

k sgaus, kuris manę pakeltų ir 
prinesztų prie vandens suju
dėjimo laike. Jėzus pasakė: 
kelkis pats ir vaikszcziok! 
Szitą paveikslą prilygino prie 
tėvynės Lietuvos. Lietuva, 
kuri per kelis deszimtįs meti^ 

yra žudoma ir žeidžiama Mas
kolių, szaukia, kraujftse plūs
dama, graudžiu balsu pagel- 
bos, bet nėra žmogaus, kuris 
ją pagelbėtų, nėra eunaus, ku
ris ją, pagal' Vieszpaties žo
džius, kelkis pats ir vaiksz- 
ežios, prikeltų ir iszgydytų: 
Toliaus nurodė, kad mes patys 
turime keltis ir tėvyniszką 
dvasią kelti. Turime budinti 
tą dvasią per eusiriszimą į vie
ną kūpą visų tėvynę mylin- 
ežių sūnų ir dukterų. Tada 
busime laimingesni, kada pa
žinsime patys savę, kada pa
mylėsime viens kitą ir pame
sime tarpsaviszką neapykantą; 
tada praplis mokslas tarp mu
sų ir tėvynė galės tarti — at
siranda sūnūs kurie manę kėli.

Zambrukas.
— Chicagiecziai lietuviai 

14 szio mėnesio turėjo „mass- 
meetingą“ isz priežasties isz
pjovimo Kražieczių per Mas
kolius. Ant susirinkimo, 
mass-meetingo, sznekėjo go
dotinas kun. Kraucziunas ir 
kiti prakilnesni lietuviai, ir 
iszaiszkino susirinkusiems bai
sų musų brolių žudymą ir 
Maskolių žvėriszkumą. Ka
da buvo užmjnta, kad Lietu
viams reikia pasinaudoti isz- 
nekaltai pralieto musų brolių 
kraujo, iszdūdant brosziuras, 
kurios apskelbtų visai pašau- 
lei Lietuvių padėjimą ir Mas
kolių nedorybes, ėmė dėti au
kas dėl iszdavimo brosziurų 
ir sumetė 42 dol. 55 c., kurie 
pato nusiųsti ,,Susiv.‘‘ pre
zidentui.

Apie tą susirinkimą galima 
placziaus pasiskaityti „Lietu
voje“.

— Glen Lyon, 21 Sausio. 
Ant malonaus tenykszczių 
lietuvių užpraszymo, nuvyko 
isz Plymouth kun. J. Žebris ir 
J. Petraitis į Glen Lyon. 
Nors nenuvažiavo ant priža
dėto laiko, tacziaus buvo 
tikrai broliszkai priimti ir ant 
praneszimų (sznektų) susirin
ko gana gražus tautieczių
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skaitlius; sžnekėjo kun. J; Že- 
bris-, J. Petraitis^ taipgi trum
pais žodžiais P. Reklis. Su- 
sirinkusiejie klausė sznekan- 
cziujų su didele atyda ir, ka
da jiems buvo paaiszkinta 
apie iszpjovimą Kražieczių ir 
apie iszdavimo reikalą bro- 
sziurų, kuriose bus apraszyta 
ir svietui abskelbta kas tai yra 
Lietuviai ir kaip jūs persekio
ja ir žudo Maskoliai, ėmė 
krapsztyti kiszenius ir per mi 
nutę kitą sumetė dėl isz davi
mo minėtų brosziurų 14 dol. 
42 c. Pinįgus paėmė, pra- 
szant susirinkusiems lietu
viams, J. Petraitis ir atidavė 
į rankas kun. A. Burbos „Su- 
siv.“ prezidento. Aukavo ne
daug žmogysczių, nės nei trys- 
deszimtis. bet gausiai — po 1. 
dol., 50 c., mažiausiai po 25 
c. Tur but, kad daugumas, 
nežinodami, kad bus aukos 
dedamos, nebuvo pasiėmę su 
savim pinįgų. Kaip pasirodė, 
tai tenykszcziai lietuviai isz- 
tikrųjų pradėjo krutėti, rū
pintis, o ir darbūtis, ir yra vil
tis, kad jie už metų kitų už
ims žymią vietą tarp Ameri
kos lietuvių. Ten yra, su apy 
linkėmis, musų brolių nenda- 
žas skaitlius, o tarp jų kele 
tas vyrų dirbatfczių dėl Lie
tuvos labo su pasiszve|himu.

i

— Plymouth Pa. 21 Sausio. 
Snv. Kazimiero dr tė laikė me
tinį susirinkimą, ant kurio buvo 
peržiūrėtas viso praeito meto 
dr ės dalykų stovis, iszrinkta 
ir patvirtinta dr-ės vyriausy
bė, o įpatingiausio, kad be 
veik visi užsimokėjo į „Susi 
vienyji mą“.

Tą paczią dieną turėjo savo 
susirinkimą nauja szv. Jūzu- 
po draugystė; ant to susirin
kimo draugystės sąnariai^ pa-
augo kone dvigubai, nės prie 
36 prisidėjo 27 ir pasidarė di
delė graži draugystė, ba 63 
,sąn. turinti. Iszrinko isz isz- 
mintingų vyrų komitėtą dėl 
konstitucijos sudarymo. Ga
lima viltis, kad ta nauja dau-

Vienybe •
ūžalų, mažai randasi kitonisz- 
kų medžių. Žemė nėra j ūda, 
bėt iszsirodo pilka, o apaczio- 
je raudonas molis. Auga te
nai labai didelė žolė, isz kurios 
yra geras szienas, galima j ūmi 
maitinti arklius, galvijus, o ir. 
avis. Tenykszcziai žmonės, 
kurie buvo kitose valstijose 
farmeriais, sako, kad žemė ir 
oras jose nėra kitoniszkas. 
Kad katras pamatys tą vietą, 
negalės pasotyti savo akių 
regėjimu gražumų jos laukų 
ir girių. Geležinkelis nū tos 
vietos atstū tik keturios my
lios. Miestelis labai mažas ir 
vadinosi Hazen. Žmogus no
rėdamas pradėti gyventi ant 
laukų, gali ganėtinai gauti 
grunto ir pradėti gyventi. 
Buvau iszrinktas vardan sep
tynių szeimynų dėl Apžiūrėji
mo laukų.

Antanas Margis.

Pittston, Pa. Netikiu, 
mieli broliai, idant nor vienas 
isz musų gyvenanczių ežioje 
liūsoje žemėje, nebūtų girdė
jęs apie atsitikimą musų bran
gioje tėvynėje, Kražių mieste
lyje. Kožnas bei vienas isz 
musų, gal but, supranta, kiek 
tenai barbaras Maskolius isz- 
liejo savo piktybės ant musų 
nekaltų tautieczių vien tik už 
tai, kad ginė savo locną baž 
nycziąirsavo tikėjimą. Krau 
jas stinksta gyslose, pamisli- 
jns apie kankinimą musų bro 
liu.** Sztai ką mes galime ma
tyti Kražių bažnyczioje: 
musų tautiecziai skaitliuje 
apie 27 plauko- krau j ūse baž- 
nyczios viduje, ^ieni perdurti 
ragotinėms, kiti nukirsti mas 
kolių kardais. Upė krazan- 
ta pasriuvo katalikiszku krau
ju, priimdama į savo vandenis 
apie 75 kankįtinių. Matyda-

gystė įszbujojus, kaip gražus 
kvietkelis, per taip trumpą 
laiką, prigulės prie „Susiv.“^ 
ir tokiu budu prisidės prie 
gelbėjimo savo brolių Lietu
voje, kraujūse ir aszarose 
plustanczių. r

----- -•*—

Sąnariai skait. dr-ės v. v. 
M. Volonczauško užsimokėjo 
į „Susiv.“ Sausio 14 d. Liud- 
vina Burbiutė, J. Pauksztyd, 
Si m anas Pauksztys, Jurgis 
Karaszka, Simas Alyta, Po 
vilas Staskeviczia, Mikas Aly
ta, Adomas Riskeviczia, Jūzas 
J. Pauksztys, Julius Kazi
miera k is, Kazys Brazys, Jūzas 
Petraitis, Pejtras Burdulis, 
Andrius Kalinauckas, Petras 
Rėkus, Fliorius Czerniauskas, 
Jūzas Gudaitis.

— New York'as. Jau ra- 
szė N. Yorko lenkiszka gazie- 
ta, bardama szv. Kazimiero 
draugystę, kad ji nori nū dr-ėsz 
vėliavos praszalinti fcvetim- 
tautiszkus ženklus, o patal
pinti vieną Lietuvos ženklą 
„Žirgvaikį“. Ką minėta 
draugystė, nepaisydama ant 
tūlų periszkadų ir pasiprie- 
szinimų, padarė, t. y. nutarė, 
kaip „Liet.“ raszo, Nupirkti 
naują vėliavą, ant viėnos pu
sės kurios bus paveikslas szv. 
Kazimiero, o ant antros „Žii’g- 
vaikis“. Už tai szv. Kaz. dr. 
verta pagyrimo, nės kamgi 
mums kaišiotis svetimomis 
plunksnomis, kad musų locnos 
yra gražesnės ir brangesnės.

— Spring Valley III. 16 
Sausio. Mielas Redaktoriau 
praszau patalpinti tūs kelis 
žodžius į jus lai k ramstį apie 
lietuviszkas kolionijas. ■ 9 d. 
szio mėnesio iszvažiavome isz 
Chicagos ir radomės ant daig- 
to 10 d.; o 11 d. iszyažiavome
apžiūrėti laukų. Žemė iszra- 
do labai daili ir neiszpasako- 
m o lygumo, *) o giriose, apart
, . ■  —.

*) Kad labai lygu, tur but vieta 
yra aleninga (žema), o slenyse, kaip 
raszo Suv. Valstijų geograpija, 
vieszpatauja geltonasis drugys. Ę,

mi tokias tvirtas szirdis, ir 
didžia tikėjimo ir tėvynės 
ueilę musų brolių, kurie ap 
sėsti isz visų pusių nepriete- 
iais ir suspausti, kaip silkės 
:>aczkoje, nebijo ir kariauja 
už vierą ir tėvynę, mes taipgi
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turime jiems pagelbėti kiek 
galėdami. O kūm mes jiems 
galime pagelbėti? Pirmu- 
cziausiai, brangus broliai, mes 
turime parodyti savo meilę 
dėl tėvynės. Tą meilę galima 
butų iszreikszti, jeigu Ameri
kos lietuviai paskirtų vieną 
dieną ant apvaikszcziojimo 
žėlavos, ir imtų ant jos daly- 
vumą visų miestų lietuviszkos 
draugystės ir, žėlavai pasirė
dę vaikszcziotų po miestus, 
neszdami pirma savę žėlavos 
vėliavą, tyczia ant to padary
tą; tokia vėliava visai mažai 
kasztūtų, nės galima butų isz 
jūdo audeklo padaryti ir ant 
jos beitomis literomis iszra- 
szyti Kražių atsitikimą. Pa- 
raszas turėtų būti angliszkai, 
kad ir svetimtaucziai suprastų. 
Taipogi tą dieną draugystės 
turėtų užpirkti miszias už du- 
ežias nukankįtų brolių, ir ant 
savo susirinkimų nutartų dėti 
pinįgus ant apgarsinimų po 
visas szalis Maskolių barba- 
rismą, ir musų brolių kanki
nimą. Ak, mieli lietuviai, ar
gi neverta užtarti ir gelbėt 
musų brolių taip kankinamų. 
Norint akys mus nemato jųjų 
kentėjimų, ale szirdys jauczia 
ir mato jųjų pamėlinavusius 
ir sukolieczytus kunus krau- 
jūse gulinczius. O tie, ku
rie liko gyvais, kaliniūse vai-, 
toja ir rodosi, szaukte szaukė- 
si prie musų pagelboe tary- 
darni: susimilėkite ant mu
sų, užtarykite už mus nors jus 
prieteliai ir broliai musų, nės 
ranka tironiszka baisiai mus 
kankina!...

Kibą akmenio szirdis turė
tume, kad parleistume pro 
ausis savo tokius vaitojimus, 
dėltogi, broliai, pasirūpinki
me, nors ką galima, kaip 
aukszcziau sakiau, apvaiksz- 
czioti žėlavą, parodyti svietui 
savo brolių padėjimą ir ap- 
garsįti caro neroniszką apsiė
jimą su mumis, o tūm ( sziek 
tiek nuraminsime savo bro
lius ir savo vardą pakelsime.

-4. Szilingis.
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Kazokų uzmuszti. — Vi 
siszkas apraszymas apie sker- 
dynę katalikų. — Knutas, ba- 
gnietos ir kalavijai vartojami 
baisiame darbe. — Ir viskas 
tas 1893 metuse. x

Berlynas 2 d. Sausio. Ap- 
raszymas apie tai, kaip kazo
kai ir maskoliszki kareiviai 
žudė katalikus Kražiūse, mas- 
kolijoje, tapo atkartotas, su 
paminėjimu smulkiausių ap- 
inkylių, laikraszcziūse „Ca- 

logue Gazette“ ir „Cologne 
Volks Zeitung“. Tikras už- 
musztųjų skaitlius neyra dar 
žinomas, bet sako, jog u^- 
muszta apie septynesdeszimts 
ar szimtas žmogystų, o taipogi 
labai daug yra taip sužeistų, 
jog nekurie jau numirė, o ki
ti, jei ir pasveiks, liks kolie- 
komis ant viso amžiaus. 
Daug buvo apgarsįta apraszy- 
mų apie tąją notį (faktą), bet 
Maskolijos valdžia kiekvieną 
vadino melagingu.

Sekantis apraszymas anot 
sziądieninės „Volks Zeitug‘os“ 
yra tikru.

Katalikai Kražių parapijos 
nū 8 diepų pirm skerdynės 
prasi mainydami sergėjo savo 
bažnyczią, idant nedaleisti 
maskoliszkiems, kurių kas va
landa laukta, isz netyczių už
pulti ant bažnyczios ir miesto 
gyventojų. Neveizint ant to 
kio atsargumo, Kražiecziai ta
po netikėtai užklupti antrą 
valandą po pusiaunakcziui. 
10 (gal 20 t. m.) dieną Lap- 
kriczio gubernatoriaus Kliu- 
gebergo, kuris atvyko isz 
Kauno su gauja kazokiszkos 
policijos. Szi gauja įėjo į 
bažnyczią, kur buvo susirinkę 
apie 70 katalikų, ir keikdama 
bei szaukdama pūlė ant be- 
simeldžianczių žmonių, musz- 
dama jūs nagai komis, kapo
dama kardais, pakol visa baž- 
nyczia neprisipildė szauksmais 
sužeistųjų.

Nekurie katalikai pabėgo į 
varpnyczią, kur ėmė skambiu 
binti varpus ir suszaukė kitus

vyks. Jeigu „Vien.“ talpina 
rasztus perspėjanczius tame 
dalyke savo tautieczius, tai 
nevienos „Vien.“ yra pareiga, 
jet kiekvieno lietuviszko laik- 
raszczio, kuris tikrai rūpinas 
apie labą savo brolių.

„Lietuva“ talpina apie ko
lonijas Arkansaso tiktai szvie- 

sias ir saldžias puses, kaipo 
apie žemę medum ir pienu plan- 
kianczią, o apie jųjų blogas 
puses nieko nenori paminėti, 
o ir kitus baudžia j jis minint. 
Tai vienpusiszkas darbas. R.

Prie„Siisi.“ prisirasze
Isz Shenandoah. Simanaa Mo- 

cijunas, Pranas Januszonis, Pranas 
Žagarickis, Antanas Krasauokfcs ir 
MarO Žagarickienė.

Sek. J. Rainanauckaa.
Isz New York Petras Skripkevy- 

ezius ir Agnieszka Skripkevycziėnė. 
Isz Carbondale: Jftzas A. Deloskis. 
Isz Mahanoy Plane; Pa.: Tarnas 
Vilkaitis, jisgi užsimokėjo ir po- 
sinertinę. J. Butkus, prigulįs prie 
Szv. Antano draug. Philadelphia, 
užsimokėjo metinę mokestį ir po- 
smertinę mokestį isz Ilazen Ark.

Kun. A. Burba.
Posmertinę užsimokėjo: Isz Pitts

ton A. V. Tepliuszis ir Magdė Ze- 
reckiutė. Isz Scranton Vincas Bla
žys. Isz Carbondale Szv Stanis
lovo draugystė 2,50 c. Isz Elisa
beth Szv. Kazimiero dr. 2,85 c., Jur
gis Karaszka. — Metinę mokestį už
simokėjo į „Susiv.“isz Pittston A. V. 
Tepliuszis ir Jfizas Pilkionis.

Kasierius A. V. Tepliuszis.

ArtMaiitiraWiis.
Malonus „Vienybės“ skai

tytojai, kurie jau gana skaitė
te apie Maskolių barbarybes 
Kražiūse dovanos man, jog 
dar sykį „Vienybėje“^ ras ap- 
raszymą tų baisių nusidavimų, 
pagal svetimtautiszkus (ypacz 
angliszkus) Amerikos lai- 
kraszczius. Pats patyręs 
sziek tiek apie tai, ką apie 
mus szneka svetimtaucziai, už 
savo pareigą laikau ir su ki
tais tautiecziais pasidalįti taja 
žinia. Sztai ką raszo apie 
Kražieczius labjausiai prasi
platinęs Amerikoje laikrasztis 
„New York World“ 3 d’ Sau

— Arkanso Farmerys, San 
Ąntonio 3 Sausio. Dūdų ži
nią broliams lietuviams apie 
vieną atsitikimą f armerio lie
tuvio Arkanse A. Pavvloskio. 

/

Tas žmogus buvo Texas‘e ant 
farmų per kelis metus, ale ne
galėjo nieko gero padaryti, 
nės buvo szlekti metai. Pali 
kęs Texasą nuvažiavo į Arkan- 
sasą, į Yeell Co.; netoli Hot 
Springs miesto nusipirko 60 
akrų lauko ir pradėjo apsitai
syti visą ūkę. Už kelių mė
nesių atvaževo ir jo szeimyna 
du sūnūs ir dvi dukterys. Isz 
pradžių visa Pavvloskio szei
myna, pamatydama viską dai
liai aūgafit ir gražiai žaliūjant, 
džiaugėsi, tik lytaus perdaug 
buvo ir nežinojo, kas bus to
liau isz to visko. Į trumpą 
laiką tas džiaugsmas persimai
nė ant didžiausio verksmo: 
pradėjo sirkti drugiu visi, vie
nas sunkiai, kitas da sunkiau; 
vieni po kėlės nedėlias, kiti ir 
po kelis mėnesius kentė sun
kius kankinimus į ligos ir 
smutnus nusiminimus, kad to
kia nelaimė patiko, nės atva
žiavo į tokią vietą, fcurią žino
jo pirma, kad yra nesveika. 
Pavvloskiai susidrutinę biskį 
ir palikę tą lauką? atvažiavo 
į Litte Bocka miestelį. Dėl 
gydymosi nū tos baisiois ligos 
drugio, daug laiko praėjo, iki 
visi pasveiko, ale ir pinįgai 
pasibaigė: jau czionai negali
ma apraszyti, koks buvo nu
liūdimas musų netekusių pi\ 
nįgų ir tokius kentėjimus tu
rėjome; jau eziakožnas gal su
pras, koks vargas (prispau
dimas) buvo, ir daugiau ant 
tos far mos neėjome gyventi.

Viengentis A. Paioloskis.

„Lietuva“ tur but ir vėl nu
bars „Vienybę“ už szią kores
pondenciją, kaip aną sykį už 
p. Nemuros. „Vienybei“ pri
guli užmanymas uždėjimo lie- 
tuviszkos kolionijos ir ji ta 
užmanymą netik, kad nieka
dos nepapeikė ir nepapeiks, 
bet spyrė jį ir spirs iki jis ne

miesto gyventojus ant pikta- 
dėjystės vietos.

Gubernatorius ir jo pageb 
binįkas pasislėpė ant viszkų 
(vargonų), isz kur jie szaudė 
į žmonis bažnyczioje, kazokai 
(policija R.) tū tarpu pa
bėgo. Gubernatorius ir jo 
pagelbinįkas veik tapo iszvyti 
nū viszkų ir pasmuko į vieną 
kambarį netolymame klioszto- 
riuje.

Už kiek laiko dieną pribu
vo į Kražius pasiųsti isz Kau
no 300 kazokų. Jie buvo ap
siginklavę su karabinais, ir 
knutais (nagaikomis). (Kno
tas yra tai baisus kanczius, 
numegztas isz d ratų, ant galo 
turintis geležies gabalėlius, 
kurie prie kiekvieno kirczio 
baisiai drasko mėsas.)

Prijoję miestą kazokai pasi
dalino į dvi partiji. Vieni 
apsuko miestą isz visų pusių, 
o kiti leidosi szūlia (zovada) 
linkon katalikiszkos bažny
czios ir atstatę bagnietus pūlė- 
si ant susirinkusių ties bažny- 
ežia žmonių, d tirdami jūs, 
szaudydami ir kapodami kan- 
ežiais, kas pasipynė jiems po 
kojų, ežia tūjaus nemaž tapo 
užmusztų ir sužeistų Fotam 
kazokai įjojo raiti į bažnyczią 
ir pasidėjo skerdynė svieto 
Dievo namūsė.

Nelaimingi katalikai susi
telkę į vieną kamputį pūlė ant 
kelių, szaukdami Dievo pagel- 
bos, bet kazokai badė bagnie- 
tais ir szaudė į visas puses — 
bažnyczios grindys ir sienos 
apsiliejo kraujais. Kazokai 
elgėsi it tikri velniai, laužyda
mi kryžius, liktorius, szventų- 
jų paveikslus, o paskui tą vis
ką įmetė į dūbę dėl neezystų 
daigtųš Siaucziant tai pjo- 
nynei kiti kazokai grasįdami 
su bagnietais atvilko į bažny
czią kunįgą, kad szis isznesztų 
lauk monstranciją. (Yra tai 
indas, tankiausiai auksinis, ku
rį katalikai vartoja iszstatyda- 
mi konsekravotą Ostiją dėl 
garbinimo liaudžiai).

Kazokai jodė per žmones
\
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szian ir ten, jdsi mindžiodami, 
ir spardydami užmusztųjų la 
von us bei sužeistūsi us. nuvilko 
jūs tokiu budu į dūbę dėl ne- 
czystų daigtų, koliai taji ne
tapo pilna prigrūsta.

Žmonės isz trūkį bėgo į vi
sas puses siaucziantjskerdynei, 
bet kazokai, ką buvo likę už 
miesto, kad neiszbėgtų bei 
vienls miesto gyventojas, vijo
si jūs, gaudė arba muszė, sun
kiai žeidė. Nekuriu isz taip 
baisiai persekiojamų, staiga 
proto nustojo ir patys sav ga
lą padarė, szokdami į upę. 
„New York Herald“ sako, jog 
katalikai, ką įbaugįti, vejan- 
cziųsi jūs kazokų, nekuriei 
krito isz iszgaszczi.) ant žemės 
ir baisiausioje agonijoje nu
mirė, kazokai-gi prilėkę prie 
nelaimingų, badė jūs savo 
bagnietais — kiti, dabėgę 
upę, szoko į vandenį, bet ne
galėdami pergalėti smarkume* 
upės vandens, skęsdami szau-i 
kėši pagelbos, o kazokai sto- 
vėdarai ant kranto glykavo ir 
ty ežio josi isz jų szanksmo.... 
Potam beszirdžiai kazokai ir 

, pravoslavui maskoliai (ortho^ 
dox Russians), t. y. burliokai, 
draskė rubus nū vyrų ir mo
terių ir iszrėdę jūs, nūgns pla
kė nemilaszirdinc^i ant rin
kos“ .... Gaila vienok, jog 
„New York Herald‘o“ redak
cija angalvije tos korespon
dencijos apie Kražieczius, pa- 
dūtas isz Berlyno, padėjo: 
„Massacre of Poliak Catho
lics“. Likusiejie isz nelaimin
gų gyventojų tapo apsiausti 
kazokų, kurie su bagnietais 
rankose varė jūs ant rinkos.

Kada visi gyvi Kražių gy
ventojai tapo ten surinkti, pa
liepta buvo kiekvieną, vyrą, 
moteriszkę ar vaiką nuplakti 
„knutais“. Daktaras nu
sprendė, kiek kiekvienas vy
ras, motėriszkė ar vaikai gali 
paneszti knuto kirezių.

Nelaimingoms aukoms nu- 
plėszta drapanas ir visiszkai 
nūgus paguldyta tarpe kazo
kų eilių, kurie plakė jtys kjęk 

nurėjo, kad kiti kūne iki 
smert buvo primuszti. Po- 
tam kankiniams paliepė ap- 
sirengti, kaip jie įstengė, ir 
nuvarė jūs į kalėjimą“ ...

Kiekviename didesniame 
angliszkame laikrasztije 3 d. 
Sausio buvo patilpę toki pat 
straipsniai, kur anaiptol nesi
gailėta žodžių dėl pavadinimo 
Maskolių szunybės tokiais 
vardais, kokių isz ties jijė yra 
verta. Amerikiecziai, kurie, 
kaip žinome, abelnai yra to- 
lerantais sąžinės dalykūse ir 
gftdotojais moteriszkos lyties, 
ypacz yra sunirszę ant Masko
lių netik už taip „žvėriszką 
bažnyczios uždarymą“, bet ir 
už tai, jog „velniszki kazokai 
ir burliokai (orthadojf Rus
sian peasants) taip baisiai, 
barbariszkai elgėsi pakabaus 
su moteriszkomis. ir vaikais“. 
Atitikimas su Kražių baž 
nyczia pagarsėjo po visą svie
tą; gaila tik, jog suteikiantie- 
jie žinias į nžrubežę apie 
„skerdynę katalikų Kražiūse“ 
nepaminėjo, jog ten nukentė 
jo kankįtinių myriu Lietuviai 
Katalikai, Žmonija, kuri 
dabar sąjauezią persekioja
miems „katalikams Kražių 
parapijos“ bė abejonės užtars 
ir Lietuvius patrijotus perse
kiojamus už jųjų prakilnias 
idėjas. Reiki' užtai mums 
dabar pasinaudoti isz szios 
taip atsakanezios progos irpa- 
garsįti savo vargus ir k an ežia s 
svietui. 8henąndoah‘o, Ma 
hanoy City*o ir kitty apielin- 
kės miestelių apgarsino kelda
mi tautiszkus susirinkimus, 
jog „taip baisiai nužudyti 
Kražiecziai yra Lietuviais ir 
jog atsitikimas Kražiūse yra 
viena, tik kiek žįmesniu, isz 
tukstanezių *tokių pat, kas 
dieninių Lietuvių tautos kati- 
ežių“. Tie bet miesteliai 
(Shenandoah, Mahanoy City 
ir t. t.) maž yra žinomi žoliaus 
ir per tai protestai Shėnan- 
dorieczių negalėjo taip pagar
sėti, kaip pagarsėtų balsai ki
tų didesnių miestų lietuvių,

Vienybe
kad nevienam isz musų per 
visą gyvenimą ne pasikliudo 
nei vienos pamatyti; nors 
skaitlius kometų tai p-gi ne
žinomas. Ketvirtas skyrius, 
žvaigždės, kurios iszdūda isz 
savęs szviesą ir kurios visūmet 
užlaiko tarpe savęs vienokį 
tarpą. Tų mes daugiausiai 
matome ir prie tų tai priguli 
musų saulė. Saulė areziausi 
žeraės, užtai ji rodosi už visas 
didesne, nors isztikro daugu
mas panaszių jai žvaigždžių 
arba saulių szi ratus, tukstan- 
ežius ir dauginus kartų yra už 
ją didesnės.

Nemaža ir saulė: isz jos bu
tų galima padirbti tokių ka- 6 
mūlių, kaip žemė, kone pu
santro milijono! Saulė ap
skrita ir apsisuka apie savę 
per 25 dienas su greitumu 
szimto su virszura viorstų ant 
sekundos. Jos tolumas nū 
žemės isznesza 20 milijonų 
mylių. Kad į saulę butų 
gelžkelis, tai be perstojo va- 
žiūjant, nukeliautum lig jos 
tik per 300 metų, tai yra, tik 
ainių ainiai pirmųjų pasažie- 
rių. Tas taip didelis saulės 
kamūlys yra ugnies kamūlis. 
Kaip didelis anos ugnies karsz- 
tis parodo ibnms tai, jog mes, 
nežiurintant 20 milijonų mylių, 
kurios mus atskiria nū saulės^ 
jaueziame jį jautriai. Per 
vienus metus žemė apturi riū 
saulės tiek szilumos, kiek už
tektų iszszildyti ledo plutą, 
apklota apie visą žemę ant 15 
sieksnių storio. Ale saulė 
siunezia savo szilumą nevien 
žemei, bet lygiai į visas puses, 
taip, kad žemė apturinū sau
lės tik vieną 2,800,000,000 da
lį tos szilumos, kurią ji per 
vienus metus iszgaiszina. Per 
vieną tik minu tą saulė iszdū
da taip daug szilumos, kad su 
ja galėtume ' už vi ryti 12,000 
milijonų kubiszkų mylių szal- 
to vandens. Analyzavojimas 
saulės spindulių parodo, kad 
saulės materija paųaszi yra į 
materiją žemė}. Ar saulė, 
gaiszindama taip daug szilu-

k. a. New York‘o, Philadelp- 
hios, Baltimorės, Chicagos ir 
t. t., kur iszeina laikraszcziai 
turintiejie szimtus tukstaezių 
skaitytojų. Tų tai miestų 
lietuvių pareiga yra dabar 
kelti kūdidžiausius protestus 
priesz Maskolių barbarybes 
Kražiūse. Mus „^usivienyji- 
mo“ proj^k tavoj ama did ė tau- 
tiszkė žėlaba Wilkes-Barre‘je 
taippat labai pagarsįtų musų 
vardą tarp amerikieczių, Tik 
darbūkimės visi išz vien da
bar, kad manifestaęijos kūge- 
l iaus nusidūtų.

A. Milukas.

M iii Ms tas?
Iszėjęs žiemos laike, giedra

me vakare ant oro ir pakėlęs 
akis auksztyn, negali atsigra- 
žinti begaliniu skaitliu dan
gaus žvakių —- žvaigždžių. 
Keletą jų tukstanezių galime 
suskaityti neapginklūtomis 
akimis, keletą szimtų tuks
tanezių suskaito jų astronomai 
su pagelba i vairių prietaisų; 
bet iszraskime vėl ir vėl ge
resnius įnagius, suskaitykime 
jų milijonų-miįijonus ir vėl 
vilijouų-milijonus ir vėl ir 
vėl ir musų skaitlius bus vis 
da taip mažas, kad jo sūlygin 
ti su begaline daugybe žvaigž
džių, iszsėtų po taipogi bega
linį ruime, jokiu budu negali
ma. Ta visa daugybe žvaigž
džių, kurias mes matome arba 
galime pamatyti, dalinosi, pa
gal nekurias įpatybes, tik į 
keturis skyrius: pirmas, pla
netos arba žvaigždės, neturim 
ežios savo szviesos, prie kurių 
priguli ir musų žemė. Plane 
tų ligszioliai žino tik 9 dideles 
ir keletą szimtų mažuczių — 
o antras, Mėnuliai, kurie su
kosi aplink planetas ir sykiu 
sojomis aplink saulę; žemė 
turi tik vieną mėnulį, o viena 
isz planėtų, Saturnas turi net 
asztūnis. Treczias, kometos 
arba žvaigždės su įvairiomis 
ūdegomis, kurios labai retai 
prisiartina prie žemės, taip

t X ■ » - .» J
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jis saulei, ta jį tūj tai žaliai, 
raudonai, geltonai daro, tai 
visaip kaip margina. Medis, 
žolynai vysta, džiūsta, jei ne
gali nors retkarcziais, jei ne 
į paczią saulę, tai nors į jos 
szviesą pažvelgti. Saulė len
da už debesio, ir daugumas 
kvietkelių su liudnumu kavo- 
ja savo veidelius; saulė prasi- 
jūkė, jūkiasi ir kvietkeliai. 
Saulė eina gulti — leidžiasi, 
ir visa žemė aptyla ir taisosi 
ant pailsio. Saulė dėl žmo
gaus ne viskas, bet labaj daug.

Už tokias geradarystes sau
lės daugelis stabmeldžių skai
tė ją ir dabar da skaito už 
vieną, isz geriausių, dievą, o ir 
tarpe tamsių lietuvių nevieną 
galima rasti, kuris sako, jog 
saulė yra sostas, įpatinga sėdy
ne, Dievo.

Tarpe daugybės progų, prie 
kurių žmogus ar žinomai ar 
nežinomai naudojasi isz dova 
nų saulės, yra ir rūpestis jo, 
kad į namą, kuriame jis mis- 
lija perleisti dieną, kaip galit- 
ma daugiaus įeitų saulės 
szviesos. Isztikro, kas gyve^ 
na szviesianie name, tas ir 
pats szviesesnis, žvalesnis ir 
sveikesnis. Kas nejauczia 
savęs linksmesniu ir szvieses- 
niu įėjęs pirmą kartą į szvie- 
sesnę triobą? Svarbumą 
szviesumo namų vis labyn 
pradeda suprasti ir musų žmo- 
uoliai: jie stato naujas grin- 
ežias ir seklyczias daugiausiai 
jau taip, kad į jas įeitų kū- 
daugiausiai saulės szviesos ir 
langus kerta vis didesnius ir 
tankiai; tik stiklioris — žy 
delis tame daug kliūties daro, 
kad ne jis, jei tik paskutinis 
tinginys lindėtų tamsioje ka
maroje.

Prie progos, reikia pasaky
ti, jog dėl sveikumo triobos 
ne užtenka, idant ji butų tik 
szviesia, reikia, ir visupir- 
minusiai, rupįtiesi, kad joje 
visūmet butų sveikas orąs, 
labjausiai pailsio kamarose — 
szviesumas dėl jų nereikalin
gas. — Oras-gi sveikas tik

mos, ftuszta, ar ne, ir, jei ne 
auszta, tai kūm ji papildo sa 
vo szilumą, ant to mokslas da 
nieko tvirto negali pasakyti. 
Visą svarbumą saulės dėl mu
sų negalima iszrokūti. Saulė 
szildo mus, saulė szvieczia 
mums ir dienoje ir naktyje, ir 
vasaroje ir žiemoje. Visa szi- 
lumą kaip ir isz kur mes ją 
netraukiame: ar tai deginda
mi medžius, akmenio anglis 
ar kitus daigtus, ar judėjimu, 
spaudimu, muszimu, vis yra 
saulės, daugiausiai ir szviesą 
turime nū saulės ir per tarpi 
ninkystę saulės. Žemės locna 
szviesa ir sziluma, kuria pri
pildyta, taip sakysiu, jos vi
duriai, mums mažai naudos 
atneeztų, jei nebūtų sau
lės. Atsitūpęs kur ant kran
to vulkano gerklės, gali būti, 
ne suszaltum ir be saulės szi
lumos ir matytum apie savę, 
gal ir kitos žvaigždės sziek 
tiek szviestų, bet vis niekai: 
saulė dūda žemei netik szilu 
mą ir szviesą, bet ir judėjimą, 
gyvumą, galima sakyti; ji 
traukia arba stumia viską. 
Kas tik juda, kas tik kruta: 
žmogus, gyvuliai, medžiai, žo
lynai, vandū, oras ir t. t. tai 
vis su pagelba saulės. Saulė 
dėl žemės yra daugiaus, kaip 
voga arba spii;enczia plunksna 
dėl laikrodžio. Jei saulė nors 
ant trumpo laiko pasitrauktų 
toliaus, tai žemė tūjau numir 
tų; ji tūmet liudniaus iszsižiu* 
rėtų, kaip dabar jos galai — 
poliusai, nės tie gauna saulės 
szilumą per orą, o pertrūkiais 
ir tiesiai nū jos. Daugumui 
gyvų ir negyvų daigtų saulė 
dūda ir dažą, kolerį. Jos 
spinduliai rodosi balti, alė 
perleisk)me jūs per trikampį, 
szlypavotą stiklą ir pamatysi
me, kad spinduliai saulės da
linėsi į raudonus, geltonus, 
mėlynus, žalius ir tt.; jie tai ir 
daro medžius ir kitus daigtus. 
Juk matome, kol daigas esti 
po žeme arba kitu kūm ir ne 
mato saulės arba nors jos 
szviesos, jis baltas; pasirodo v
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tūmet, kada jie szviežias ir 
ezystas. Dėlto reikia triobas 
kiekvieną dieną vėdinti, reikia 
užlaikyti jose didžiausį szva- 
rūmą. Jei trioba szukszlina, 
pilna dulkių, szlapia, arba jo
je užsilaiko sodinai su viso
kiais rugstaneziais, pelaneziais 
skystimais — kaip tai. pas 
daugumą ukinįkų matyti — 
tai įleistas naujas oras susi- 
maiszo su tais neszvarumais 
triobos ir vėl tampa nesveiku. 
Sveikas daigtas, priglietas 
prie puvanezio, veikiai pats 
ima puti, kaipgi žmogus gali 
palikti sveiku, įtraukdamas 
puvanezius vodingus daiktus 
į plauczius, jis, ar graieziaus 
ar vėliaus, turi ir pats supūti.

J. Galas.

— Wilkes Barret 17 Sau
sio. Parapijinis lietuviszkas 
balius labai nutiko, daug bu
vo lietuviszkos jaunūmenės 
kaip vyriszkų, taip ir mote- 
riszkujų netik vietinių, bet ir 
isz apylinkių. Pasiszoko, pa- 
sibovijo iki vėlam laikui, be 
barnių ir pesztynių, iszėmus 
vieną ablavuką, kaip „Gorn.“ 
raszo, kuris savo apsiėjimu 
užgavo tūlas paneles. Nū ba
liaus liko tikro pelno ant baž- 
nyežios naudos $118.

v
— ScrenPm, Pa. Sekreto

rius naujai uždėtos parapijos 
lietuvnįkų Scranton‘e Pa., la
bai gražiai praszom „Vien.“ 
Redaktoriaus padūti į g/izietą, 
kad ant mitingo, katras buvo 
14 d. Sausio 1894 m. liko isz- 
rinkti pinįgų kalektorlais ant 
Bažnyczios ant szito mėnesio 
sekanezios asabos:
1 Kazimierus Zorckis 2 Ta 
moszius Krutulis isz Heiparko, 
3 Motiejus Marczulionis 4 Jo
kūbas Bokanas isz Providence, 
5 Antanas Žamelis ir 6 An
tanas Želionis, rasztinįkas, 
abudu i^z pleiso Marwino.

Seretori u s parapijos, 
t A. Miszkauckas.

Baltimore Mi., 29 Decemberio 1893 m.
S. A.

Kazimieras Ste
pą n auck as atsi
skyrė su sziūmi 
svietu, sąnaris 
Szvnto Jono

Kriksztytojaus draugystės, 34 
metų amžiaus, o Amerikoje 
15 metų. Kuris 5 metus pa
gyveno Yew Yorke, o 10 me
tų Baltimore Md. ir turėjo sa
vo kriauezių darbavietę. Pa
liko paezią smutną su sunum 
6 metų, pergyvenę sutikime ir 
meilėje 15 metų. Gimė Su
valkų gubernijoje, Vilkavisz- 
kio paviete, gmine ir parapi
joje Bartnįkų, Szi 1 balių kaime. 
Tegul buna lengva žemė, ku
rioje liko palaidotas su paroda 
31 Dec., 4 adyna vakarė.

Amžiną atsilsį Jo dusziai.

“vienybe lietuvniku”.
J. Szirvinskas Pittston 11 ,oo

N. Gradeckas ,, „1,00

S. Kaminskas Stok ton ,,2,oo
A. Vaitulionis Luzerne ,,2,oo
J. Lutkus Syracuse „1,20
M. Vaidelis Flatobush „2,oo
J. S. Russell Mellbury „1,00

L. Braynski Torrington „1,00

A. Pavlosky San Antonio „2,oo
F. Miganckas Warchester „2,oo
J. Butkevicz Hazen „1,00

A. Karpancze Ansonia „2,o«
M. Totoris Plymouth „2,oo
A. Sytevicz Mahanoy City „2,oo
A. Adzgauckas Plymouth „1,00

P. Skripkevicze New York ,,2,oo
V. Czesna Baltimore ,,2,oo
D. Szopis Newark „2,oo
P. Pikutis Elizabeth „2,00

T. Savickas „ „1,00

J. Jensevicze ,, „1,00

S. Sienik Plymouth „2,oo
F. Zurauckas Pittston „1,00

P. Skunski Cleveland „1,00

J. Paulukonis Worchester „1,00

V. Gricevicz Millburn „l ,oo
J. Kasperovicz Mechanicsville „2,00

V. Kalinauckas Plymouth ,, 1 ,oo
Jaoob Noreiko Drucker ,,2,<>o
P. Bubnes Brooklyn „1,00

J. Leskoski ,, ,,2,oo
V. Trupinaitis Wilkes-Barre o 1,00

A. Balsevicze Pittston n 1,00

P. Kasziuba „ .„‘2,00 
y

J. Karaszka „ „1,00

J. Šankus „ „1,00



52 Vienybe
S. Skauradzius „
A. Stacziokas Waterbury
J. Man t vila, Wilkes Barre 
kun. J. Sutkaitis Pittsburg /
Pr. Naujokaitis „
P. Griczevicze Philadelphia
J. Krakauckas Wilken Barre

nl ,oo 
n3,oo 
„1,00 

„4,oo 
„1,00 

„1,00 

„2,00 z

Kningos
pargabentos isz užmarės:

Maldų knįgos.
Aukso Altorių*, arba 8zaltinls danglszku *kar- 

btt ».«*., i.73c., 3 25c., 4.00c., 4.50c., 5.00 ir 5.50c. 
Senas ir nauja* Aukso Altorių* >2.26 ir 4.75c. 
Garbe Diewnj ant suksztybės „ „ „ >2.00.

Vartai dangau* „ ,, 20c,

J. Griczis W. Pittston
J. Vencas New York
J. Mockevicze Plymouth
J. Dzikas Forest City
F. Vilkaitis Mahanoy Plane
B. Lutvaitis Chicago

' P. Vilkautskas Bayonne
L. P. Klobas Baltimore
J. Kurtinaitis
V. P. Mockus New York
K. Tamaszauckas Pittsbugh
K. Bobina „
F. Pajaujis Coal DaleK
J. Tampauokas Morea ę
J. Smaidžiunas „
J. Rinkavicze Sugar Notch
V. P. Krauczeliunas Parsons
A. Margis Springvalley
J. Maczulaitis Chicago
J. Galvenas Philadelphia
A. Atgelainis „
J. Petraitis Wilkes Barre
A. Žemaitis Chicago
P. Sarpalius Wanamie Pa.

« J. Palubis „

Bala** Baisndėlė* 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.

Pekla, arba amžina* pragaras 1.00c.
Arielka yra nddai; su Iliustracijomis 40c. 
Garsas sple bajsybes Dlewo sudo 35c.
Rakta* | dangų ,, „ 20c.
Didžioji nedėlla „ „ , 5c.
Kaip Sumeni jų nuspakaj|ti „ 20c.
Vadovas j dangų „ „ 50c.
Prislgatavojlma* ant smerezio „ 50c.
Draugija dėl duszių „ „ 5c.
Lletuvlszko* m tąsios ,, ,, 10c.

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. - 
Shenandoah, Pa. kasktftja $loo.

„2,oo 
„1,00 
„2,00 
„2,oo 
„2,oo 
„l,oo 
,,2,oo 
„1,00 
,.2,oo 
„1,00 
„1 ,OO 
„1,00 
„2,00 
,,2,oo 
„1,00 
„2,00 
„1,00 
„2,00 
„1,00 
„1,00 
„IjOO 
„2,00 
„1,00 
„1,00

75c.

75c. 
25C 
35C.
25c. 
30c. 
20c.

75c.
10c.
40c.

Knlnga giesmių arba Kanticako* 
150 Psaltnu Dowldo karaliaus ant 

paveikslo kauticakų. 75c.

Istoriszkos doasiszkos įtalpos knįgos^ 
Gyvenimas Vleszpatles Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno Ir nanjo Įstatymo su abroaėl. 
Istorija seno Įstatymo „ ,, „
Gyvenimas Marijos „ „ '
Menno Szwencziausios Marijos Panos 
Bopnlej Moty no* Dlewo ,, ,,
Evangelijos be apdarų 75c., o sn apdarai* 1.26c. 
Gywenlmaj Szwentuju, ant visų metų kožno* 
dienos, pirma, antra, trecala ir ketvirta 
dali* už kožnų dal[ po „ ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Bavenca. Sakramente
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos „ „ ,, 50c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c.
Aplinkrasztis knn. Petravyczlaus | Vilniaus 

džlakenystės kuningus 1870 m. „ 10c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži kn|gutė kurioje spraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais nd pat 

krlkszto Lietuvos 5c. 
50c. 
25c. 
40c 
20c

Visokį Abrozėllat su maldelėmis po beentu*.
Ap* >10 ir >20, popieriniai tikri Confederatų 

pinigai po 5 centus kožnas; $50 ir $100 
po 10 centų kožnas; $1 ir >2 po 25 centus kožnas.

Gromatnyczia.
Ang. siųsk „Ap.“: Pet. Sarpalius, 

Box 33, Wanamie Co. Pa. Dr. Brua- 
žįs,pinįgai užmokėti, siųskit „Varp.“ 
ant adreso Pet. Sarpaliaus. Siųsk 
„Ap.“ Geog. Aiduks, 202| Denny 
str. Richmond, Va.

<

. A ežių brangiems korespon
dentams už žinias ir straips
nius, sekaneziame numeryje 
bus sunaudotos. R.

Pajieszkoj imai.
Pajieszkau savo szvogerio Augus

to Petraiczio, paeinanezio isz Giežių 
gmino, Suvalkų gub. Jis jau keli 
metai kaip Amerikoj4; yra ženotas, 
trisdeszimts trijų metų, vidutinio 
ūgio, rauplėtas, ūsai jddi. Kas apie 
ji dasižinos arba jis pats norės atsi
liepti, tegul atsiszaukia ant szio ant- 
raszo:
Gustapas Capleris England Man-

Žlponas bei žlponė ,, ,, I
Žirgas ir valka* „ ,,
Vytautas didi* Lietuvos kun|gaiksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis ,, 

„Auszra” keturių metų pulki&se apdar&s* 
po >1.25 knlnga, visas perkant 

Knįgos poetiszkos. 
Senkaus Jurgis „ \ »»
Vltollorauda, pulku* poemai** mz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
D&neiaiczio pavasario linksmybė* 
Konrade* Valenrodas — —
Tėvyntsskos giesmės — —
J&kauno* dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės 
Plrmntlnia degtinės varytojas pnlkl komedija 10c. 
Ponas Ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

par m z. y ta Aleksandro Gužuczio, 
Apysakos. 

Palangos Juze, linksmi skaitymai „
Kas teisybė tai nemela* puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo 
Pajud|klme vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta paSrtjotiaskoje dvasėje pagal 
vengrlsską pono A. isz B. autoriaus 
kn|gutė* „Kas teisybė tai ne melas 

Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 
Mužikėlis „ „ , „
Vaikų knlngeiė ,, ,,

Moksliszki rankvediiai ir 
kitokios knįgos 

Lletuvlszka Gramatika paraszyta 
knnjgo Mikolo Miežinio

4.00c.

26c.

1.25c.
15c.
10c.

KNINGOS
DOGUOS SPAUSTUVĖS.

Lietuvos Istorija, nd seniausių gadynių iki 
Gediminui D. L. K., paraszyt* 1860 m., 
blmano Daukanto. Knlnga pirma,

i gaunama už 1,50c.
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalczių 
parvarytas Slmano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „ ’1,00.
Nuropos Istorija sn žiamlapials ,, 50 et.
Lletuvlszko* Dainos Isz visur surinktos 200c. 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemalczių Motiejus Valancziauskas, 25 et. 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 20 et. 
Dievaitis, apysaka salos gadynės • 1,00 et.
Aplėk* Dlewo „ „ „ „ >1,00.
Aukso Verszts, labai pnlkl drama 20 et. 
Boleslawas arba antra dalis Genowefo* 30 et. 
Du pujkns apraszymaj apie nedorybę 

žydo ir piktą augynlmą wajku >1,00. 
Kglė, žaiczlų karalienė ir Iszgrievlmae Kauno 

pilies 1:362 m., du pulkus dramatst 
psraezyti Aleksandro Gnžuczio, 25c.

Illetorije gražios Katrukos ir jos visokį
■ ■ „ ,, „ atsitikimai 10c.

Illstprije apie gražų Mageloną, dukterj karaliaus 
isz Neapolio Ir apl* Petrą kareivi 40c. 

Hlstorlje Isz laiko Francuzkos
' „ vainos Afrikoj' 30c.

Istorija Septynių Mokintojų
„ „ Ir Lietuvio Bapnas 50c.

Jurgis MHostawskis — 4- 80c.
Juozapa* Konhiezewskls, arba kankinimas

Kas norite jų gauti siųskite pin(gus po adressu 
tokiu: C’iias. D. Baiikkh. 90 8. Forsyth Street, 
Atlanta, Ga.

«J oi m IVT. Cazrr
Patronas (advokatas) provu. Oflisai:

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

Pas „Susiv,“ knįgių kun. J. Zlo- 
torzynsk^galimaszius dalykus gauti:
1. Europos istoriją------ 50 c.
2. Budas senovės lietuvių Kalnėnų
ir Žemaiczių------ 100 o.

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

„S.usiv.“ Vyriausybė.

»»

»»
•»

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

20c.

26C.

20c.

25C.
30c.
15C. '
25c.

50c. 
30c. 
15c. 
‘25c.

Abėcėla „ ,.
Elementorius lletuvlszk.** „ 
Knlnga dėl tszsimokinlmo rokundų 
Kningsdėl iszslmokinlmo vlsasvletlnė* kalbos 15c 
Apie buwlmą Dlewo 
Griesz.ninka* priversta* m 
Pamokslai apie trusą 
Talmudas Ir musą žydai 
Užkala sn kalba „
Prieszauszrls ,,
Kaip |gyti pinjgus Ir turtą 
Girtybė „
Genių dėdė, graži pasak u tė knr iszrodyta, 

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 10c.

10c.
• •> 15C.

5c.
»♦ 10c.

25c.
H . ' 20c.

•I 25c.
10C.

hester 37 Roger st. off Read Bank str.
(0

Uždėjęs kronui Pittatone, parda
vinėju viskiu kftmi pigiausiai.

■ Tam. Pauksztis.
182 N. Main str., Pittston, Pa.

Trumpa peržvalga lietuvystės darbų
Amerikoje 20c., dėl perknpczlų po 10c. 

Kalendorius ant 1869 m. 25c. Ir ant 1890 m. 25c.

Įvairios doasiszkos knįgos, 
Flllotea arba kelia* j maldingą gyvenimą 50c. 
Poklll* Bzventųjų ,, „ ,, 15c.
IszgntdlmM metiniu szwenckia

labai naudinga knlngeiė 10c.
Mokslas Rymo kataliku •• II 50c.
Ka* yra griekasl „ •• p 20C.
Nekaltybė „

-.ii

ff

A

30C.

Untjotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Konstitucija dėl darbln|kų — 10c.

Namelis pusteln|ko — ><4- 75C.
Nedorybe* Rymo Ciesorių, hlstorlje Isz iajko 

„ ,, ponawojlmo Nerono 80 ct.
Pujkns apraszymaj tikru atsytikimu isz 

„ „ czesu wajnos 1863 metu 40 et.
Prawadnlka* an gels k o* kalbos neabdar. >1,00.

„ „ „ abdarytas >1,25.
Pnjkus apraszymas apie Lietuvą | „ >l,oo. 
Rlnaida Klnaldlna* „ „ ,, >1,50 et.
Senowes apraszymas apie Duktery

,, „ , Fllypo Karejwlo 50 et.
Bnmyszymas arba bajme tūry dydėles akis 
Tykra tejsybe isz 8 u walk u gubernijos 15 et. 
8zwle*a Dlewo „ „ ,, „ 65 et.
Tltkus Persų Karalius, „ „ 25 et.
Ut*y*tanawlk ant to gera] „ j „ 50 et.
VVitasir Koryana hlstorlje Isz lajko persekiojimo 

Bažnyczios 8. per Deoklecljana 95 et.

r ‘ •

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 Noveski.
TILŽĖJ E-TILSIT

Golduohmiede str. 8 GERMANY.

Pirma Lietuviszka Kolionija
po vnrdu „luletirVEl” < 

Grand Prairie, ARKANSAS.
.. I)erlingi«iiBl laukai isz visos valstijos Arkanso.

apie penkęs-deszimts tukstaezių akrų vienam gabalo
po ablemsjjusėms geležinkelio „Memphis & Little Rock”, tarpo tų laukų randasi miestelis llazon 
kur žmonės gali sutverti sav didžiausią ir puikiausią parapiją. Komitetas aprinko tąją vietą kaipo 
geriausią dėl uždėjimo LtetuvlHzkos kollonijos.

Visokį javai dera labai gausiai, prietam auga bovelna, o vaiso! sodų puikiausi isz 
visų Suvienytų Valstijų. Klimatas sveikas, žiemos trumpos, o vasaros ilgos, karszcztų didelių nėra, 
szlluma lyginasi su Chlcagos.

Vandfi sveikas. Szuliniai gylio nfi 20 iki 50.
Aplinkui iszsjdraikę stralpsnols puikios girios, farmeroi gali gauti lauktis su giriu ir be girios.

Balkiai, lentqb nei*z,pasakytai pigios dėl pasistatymo sav namų,

/ Prekė laukų nū iki ifjtS utf akrą.
Mokasl >l,oo isz vlrszaus už kožną, o likusi suma iszeidallna ant 5 metų iezmokosczių.
<, Norintiejie tikrai dasižinoti apie viską raszykite į

Union Land Company,
103 yVn,sl»f„g;toii Str., Cliicasg'O, III.
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