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FM Pa. 20 i. Vasario.
Musų tėvynės pamatas, ant 

kurią iszdraskyta ir vis plė
šrumą ir naikinama Lietuva 
baisiomis nedorų žmonių ego- 
jizmo ir godulystės audromis 
ir viesulais, statos, nėra bajo
rai ir ponai, kurie pirmiejie 
tapo judosziais — iszdavėjais 
savo tėvynės, paniekindami 
jos brangių kalbų ir szventus 
prosenelių paproczius. Szių- 
dien ponai ir bajorai Lietuvoje 
visai skursta ir nyksta; jūs 
Lietuva; atmeta ir atskyria nū 
slavus, kaip svetimus gaivalus, 
sugangrinėjusius leukiszka 
dvasia, kuri/ isz jų dvarų ir 
dvarelių platinosi it cholera 
tarp kaimieczių ir žudė j ūse 
lietuviszkų dvasių. Sziųdien 
Lietuva prabudo, sujudėjo 
kraujas jos gyslosę ir ėmė 
mesti isz savo kūno sudegusį 
kraujų ir visus nereikalingus 
syvus, kurie iszeina į pavirszį 
ir szaszais pradeda nū jos bi- 
rėti... Nesistato Lietuva 
ant kunįgijos, kuri noringai 
pasidavė lenkiszkai dvasiai ir 
lenkystės prieglobyje miegojo 
saldžiai per kelis szinitus metų, 
o daugumas da ir dabar mie
ga, svajodami apie pragaiszu- 
šių lenkų vieszpatystę. Ne
prikels Lietuvos jos inteligen
tai bei apszviestunai ir ant jų 
jięjė negali atgyti, n ės jų ne
daug yra ir, įvairiais prispau
dimais ir persekiojimais mas
kolių, daugiausiai isz vaikyti 
isz tėvynės, o iszbarstyti po 
visokius pasaulės kampus. 
Inteligentai yra tik pirmiejie 
darbinįkai' ir vadovai prie at
gaivinimo mus tautos, o ne jos 
pamatu, triobėsiu. Tikras ir 
neiszardomas pamatas, ant 
kurio remiasi, gaivinasi ir au
ga Lietuva, yra prasti žmonės, 
darbinįkai artojai; jie yra ti
kriausi, stipriausi ir isztiki- 
miausi jos spnus, kurie per 
daug szimtų metų viskų isz 
kentėjo, viskų perneszė ir pa
siliko tikriausiais, mylimiau
siais ir nesužeistais ant kūno
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ir dvasios szventos Lietuvos 
vaikais. Jie liejo savo krau
jų už tikėjimų ir tėvynę pirm 
penkių szimtų metų, liejajį ir 
dabar. Jie neiszsižadėjo savo 
tėvelių tikėjimo, nepaniekino 
jųjų kalbos, nepametė savo 
boczių gražių paproczių. Jie 
myli tų visų, kas yra mylimas 
Lietuvai, brangina tūmi, kas 
jai brangus. Ant lietuvių, 
prastų žmonelių, Lietava auga 
ir gaivinas, ant to stipriausio 
pamato, kuriūmi negali pasi
girti nei lenkai, nei tūlos ki
tos kelencziosi tautos.

Užpūtė musų brolius varg
dienius liūsybės, lygybės ir 
neprigulmės devyniolikto am
žiaus dvasia ir jie sukiuto, 
it bitelės , avilyje suszildytos 
maloniais pavasario saulelės 
spindūliais, užsidegė jų szi- 
dys meile savo brolių, meile 
tėvynės; padūda viens kitam 
broliszkų rankų ir eina drųsiai 
ant gyvenimo ar myrio į kovų 
su didžiausiu prieszu masko
lium. Dalis brolių darbinįkų 
apleidusių tėvynę ir gyvenau- 
ežių Amerikoje, už tu kata n- 
ežius mylių nū jos, sųjauezia 
savo broliams Lietuvoje esan
tiems, ir iszgirdę, kad jūs mas 
koliai ėmė jau ugųimi ir kar
du žudyti,stropiai Rūpinasi jūs 
kiek įstengdami gelbėti, su
raminti ir jųjų nevidonams at- 
monyti, parodydami jų netei
sybes visam svietui\ Kaip tat 
isz priežasties Kražieczių isz- 
pjovimo, netik, kad meldėsi 
iszkilmingai visose bažnyczio- 
se už jų duszias, daro kolek- 
tas, mass-meetingus ir protes
tus, bet dar ant 4 Kovo mėne
sio nutarė padaryti visomė- 
niszkų iszkilmingų demonstra
cijų priesz barbarus maskolius. 
Ant tos demonstracijos, o sy
kiu ir tautiszkos szventės, nu
tarė jau keletas draugysezių, 
kaip matoma isz koresponden
cijų, imti dalyvumų, ypacz 
gražios lietuviszkos draugys
tės trijų lietuviszkų parapijų, 
beje: Plymouth^, Wilkes Bar-! 
re‘s ir Pittston‘o. Tų parapi

jų draugystės, kaip jau buvo 
seniau minėta, turės tų tau- 
tiszkų iszkilmingų parodų 
Wilkes Barre‘je, kaip dides
niame ir labjau ant to atsa- 
kaneziame mieste. Draugys
tės bus apsirėdę žėlavos žen
klais, muzykė taipgi žėlaunai 
grajįs ir bus neszamos žėlau- 
nos vėliavos su angliszkais 
Kražieczių atsitikimo para- 
szais. Yra labai gražus už
manymas, kad ir visi tie lietu
viai, kurie nepriguli prie 
draugysezių, bet bus ant de
monstracijos, turėtų prisisiagę 
ant krutinės žėlavos ženkle
lius, tai yra jūdai baltas stusz- 
keles, nės tai padarytų ant sve
tini tauezių didesnę įtekmę. 
Tūs ženklus galima gauti už 
keletu centų.

Tenai, kur lietuviai neį
stengs tos dienos viesziai 
(publieznai) apvaikszczioti 
arba visai nieko negalės pada
ryti, yra maloniai užpraszomi 
prisidėti prie to savo gražiai 
paraszytais laiszkais ir tele- 
gramais, siųsdami jūs laike pa
rodos į tūs miestus, kaip tai į 
Wilkes-Barrę, kur bus iszkil- 
mingos demonstracijos. Laisz- 
kai ir telegramai bus paskui 
patalpinti lietuviszkūse lai- 
kraszcziūse.

Negalima, mieli broliai, sav 
įsistatyti, kaip pradžiugs, su
siramins ir pasitvirtins lietu 
v i ai Lietuvoje, iszgirdę apie 
tas musų demonstracijas jųjų 
ir visos musų tautos reikalūse. 
Nei vienas isz jų atsidus isz 
szirdies gilumos ir apsilies isz 
linksmybės susigraudinimo 
aszaromis, tadgi neprivalome 
paisįti ant visokių prieszų ir 
kliuezių, kurie nori mus su
laikyti arba mažiausiai sutruk- 
dįti tame dalyke, bet sykį 
pradėję iszganingų darbų, va
rykime jį drųsiai iki galo, idant 
pasirodomėme liūsybės vyrais, 
ir mokaneziaisatskyrti, kas yra 
naudinga dėl mus paežių ir 
tėvynės, o kas blėdinga.

Tūli mus prenumeratoriai

prisiuntė praszomų N 3 
„Vien.“, nepridūdami savo 
tikrų adresų ir Red. nežino 
kur jiems siųsti prižadėtų do
vanėlę, todėl užpraszomi yra 
padūti savo pilnus adresus.

Musų korespondentas raszo 
szitame numeryje, kad isz 
Petropilės buvo siųstas kunį- 
gaiksztis Kantakuzinas į Kra
žius dėl isztyrimo baisios pjo- 
vynės atsitikimo. Tacziaus 
Kantakuzinas neiszpildė savo . 
pasiuntinystės, nės užvažiavo > 
Vilnių, kame jį general -gu

bernatorius persznekėjo, ap
dovanodamas jį rubliais, o ne* 
va ir dvaru, kaip korespon
dentas raszo ir, szis, isz ViL 
niaus, nematęs Kražių, pagrį
žo į Petropilę. Bet, sako to- 
liaus korespondentas, girdė
tis, kad dar.kiti urėdnįkai bu-1 
šių siųsti isz Petrapilės į Kra* 
žius, nės, sako, pats caras ne
betiki savo tarnams.

Tai gali būti, nės kada po* 
piežius iszgirdo isz laikrasz- 
czių ir jam prisiųstų isz Lie
tuvos ir Lenkijos laiszkų apie 
iszpjovimų Kražieczių per 
maskolius, labai nuliūdo (kas 
jau buvo „Vien.“ minėta) ir 
paraszė savo locna ranka pas 
carų laiszkų, kuriame prane- 
szė, kad jis netiki, kad su ca
ro žinia butų tai atsitikę, to
dėl praszė jo isztirti tai pagal 
krikszczioniszkų teisybę ir 
jam daneszti. Gal būti, kad 
caras atkreipė atydų ant po
piežiaus laiszko ir stengiasi jo 
reikalavimams užgana padary
ti ir, jieszkodamas tikros tei
sybės (?) Kražių atsitikime, 
siuntinėja į jūs savo isztikimes- 
nius augsztus urėdinjkus.

------------------ — ................................................. ......... -

Isz Lietuvos.
.. J— Senapilės gimnazijoj, 

nebusęs užvestas pensijonatas, 
kaip tai stojosi Suvalkų gim
nazijoj4. Jei tikėt paskalui, 
patsai Senapilės gimnazijos 
direktorius važinėjo į Varsza- 
vų ir iszrupino, kad nors visur 
bus prie gimnazijų pensijom*-
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90 Vienybe
tai, vienok prie Senapilės jo 
nebus, bent priverstino. Se
napilės gimnaziją daugiausiai 
lapko sudus neturtingų žmo
nių, tankiausiai ukinįkų, ku
riems ir į dabartinę gimnaziją 
kartais yra nelengva leisti, o 
jei butų užvestas pensijonatas, 
o su jūra, žinoma, pasididytų 
kasztai leidimo vaikų į gimna
ziją, tai skaitlius gimnazijos 
mokįtinių labai, ir labai susi- 
mažįtų. Dėlto tai ir direkto
rius pasirūpinęs, kad nenupul- 

' j° gimnazija. Berods, sa
ko. pensijonatas busęs, tik ne
priversti n as: kas norės, galė
jęs gyventi pensijonate, o kas 
norėsęs, gyvęsęs privatiszkoj* 
kvatieroj*. Jau sako esąs ir 
namas pensijonaturi nusamdy
tas, bet jei tai tiesa, kad jo
kios prievartos nebus, kad bū
tinai jame gyventi, tai nieks 
ten nė negyvęs: neleis savo 
vaiki| nė turtingesniejie, nei 
vargingesniejie.

Pagal įstatymus, vakarinia
me kraszte katalikas negali 
būti gimnazijos mokįtojum, 
o vienok Senapilės . gimnazi
joj* yra penki mokįtojai

, likai. Tarp jų yra tik vienas 
lietuvis, p. V. Staniszkis, ir 
vienas prancūzas, mokįtojas 
prammziszkos kalbos. Kiti 
visi lenkai, tarp kurių pami
nėtinas yra p. Pajauckas, 1 
sai perdėjo ant gudiszkos 1 
bos lietuviszką kalbamo 
Szikopo, vartojamą ir sziądien 
gimnazijoj4.

Valsęzių kanceliarijose 
dasi praezimnesni daigtai, 
kių kitą kartą negirdėt buvo. 
Pavieto virszinįkas suszaukė 
pirmiausiai vaitus ir mokino 
jūs, kaip elgtis laike mobili
zacijos. Kaip vaitai pride- 
rineziai viską mokės, rinksis 
pas jūs szaltysziai ir mokįsis, 
kaip jiems elgtis ir pildyti jų 
prįderystes., Negana to, gavo 
vaitai įsakymus, kad iszrinktų 
isz tarpo netoli gyvenančių 
ukiDįkų isztikimus (blagaro- 
dėžnyj): kokius tris ar k;iek 
datigiaus, kurie laike mobili
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zacijos ant kiekvieno pareika
lavimo kū ūmiausiai dūti| pa- 
dvadą su pora arklių; o kitus, 
taipgi kelis „isztikimus“, ku
rie dūtų raitą žmogų dėl nu- 
neszimo laiszko su konstruk
cijoms szaltysziams, toliaus 
gyvenantiems. Tie iszrinkti 
„isztikimiejie“ ukinįkai turėjo 
pats savo ranka pasiraszyti, 
kad ant to tinka. Pasiraszi- 
nėjo visi noringai, nes pride- 
rystės nelabai sunkios bus, jei 
kada kokios bus, o tūm tarpu 
palengvinimas isz to nemažas, 
nės tie „isztikimiejie“ bus liū- 
si nū davimo padvadų „stui- 
koms“, kaip yra sakoma, t. y. 
nuvežimui kokio urėdnįko.

Ką tai vis reiszkiaŽ Na, 
žmonės, žinoma, kelia jau Vai
nas: „jau kad bus, tai bus...“ 
sako. Teko man apie tą da
lyką kalbėti su žandaru, tai 
tas tvirtina, jog tai vis dėlto 
darosi, kad ateinantį pavasarį 
busę dideli, da kokių sulyg 
sziol nebuvo, manievrai. Mat, 
Vokietija, Austrija ir Italija, 
kurios laiko vieną ranką, da
rys didelius, sudėtinius ma- 
nievriįs, taigi ir Maskolija su 
Prancūzija, laikydamos ir gi 
vieną ranką, neapsileis savo 
prieszams ir darys drauge taip 
gi sudėtinius manievrus. Dėl
to tai, ir esą visi tie praezim- 
numai valsczii| kanceliarijose. 
Pamatysim....

Slenka jau antra pusė sau
sio, rodos szaltis turėtų spir- 
gįti ausis, o tūm tarpu pūste
lėjo vakarų vėjas, szaltis visai 
atsimėtėjo, pasidarė purvynas, 
kartais net lynoja. Isztiesų 
iszsiilgom žiemos, sausumos ir 
szaunaus rogėmis (szlajomis) 
važinėjimo. Įsigriso braidy- 
mas po purvus ir žiūrėjimas 
į užszalusią upę, virszum ku- 
rios ledo vandū sriuvena.

— Telzzivįk“paviete gyvena 
labai turtingas milijonierius 
ir dvarponis grovas Sz., kuris, 
apsivedusiu būdamas, laiko 
prie savęs czi'elą haremą gražių

merginų. Vienos mergos 18 
metų perkalbėjimas kasztavo 
jam 1500 rublių. Su ta į Pa
ryžių nuvažiavo. Ans turi 
80 metų, o ji 18, per tat ąun- 
kus buvo sutikimas. Žemaitė 
savo ponui Paryžiuje kailį įsi
pylė ir dėl ko jis ją atgal į Že- 
maiezius sugrąžįno. Dabar, 
kaip girdėtis, tas milijonierius 
yra namieje ir slobnas isz 
priežasties senatvės,vienok da? 
gražios lyties atsižadėti negali.

Pereitą metą Kauno guber
natorius draugystėje, ukiszkų 
reikalų dėl urednįkų dirbo re
vizijas po valsczius (gminus) 
Resiainių pavieto. Kaip tas 
darbas nusidavė, apie tą „Ko- 
venskyja Gubernskyją • Vie- 
domosti“ czielą priedą prie 
laikraszczio pridėjo. Apra- 
szymas prasideda nū ąpraszy- 
mo valscziaus urednįkų.„Szim- . * e « • * l-B 1 

džios nužvelgimo, urednįkų 
surėdymas yra baisiai betikęs. 
Starszina arba vaitas apie sa
vo urėdą neturi nei jokio su
pratimo ir nieko nedaru. Ne- 
iszpyldo nei palicijos paliepi
mo“. „Eržvilko ir Skaudvilių 
vaitas tinginiai, mulkiai be
veik nieko nedaro. Kaltinė
nų gminos vaitas pasirodė vėl 
neiszpildanczių savo tarnystės 
„tyczia neiszpildo valdžios pa
liepimų ir besinaudodamas isz 
savo, padėjimo, savo reikalūse 
turi įtekmę ant gmino susirin
kimų“. „Szilavos vaitas savo 
darbą supranta, bet yra tingi
nys ir pleszikas“. „Mankuni| 
vaito dekretai suvisum nėra 
iszpildomi, . bet ir ans pats 
pasrednįko (tarpinįko^ palie
pimų neiszpildo ir tas jam 
veltu iszeina“. Apie kito 
gmino nekalbėsime, bet parei 
sime staeziai prie gmino rasz- 
tinįkų arba pisorių. 
kaiezių ir Eržvilko 
yra nerūpestingi. Sk 
rasztinįkas „nieko ned 
kalų vedimo nesupranta, tei
sinasi iszvingtinai ir melagin
gai“. „Szilavo valscziuje rasz-

„Szim- 
ūsoriai

tinįkas „nieko nemoka ir nie
ko nedaro“. Resiainių gmino 
rasztinįkas „suvisum nieko 
nesupranta, o kanceliarijos 
darbus iszpildo kasžinkoks 
vaikinas katalikas“. Pas mu
mis visi rasztinįkai prispirti- 
,nai turi būti maskoliai. Per 
tat „katalikas“ ne gali būti 
ir pas jį, gubernatorių, niekam 
nevertas. Mankunų rasztinį
kas „savo veikalo nežino“. 
Bet Kelmės rasztinįkas tiko 
gubernatoriui, kuriam už gerą 
parėdką gubernatorius dėka* 
vojo. Apie žemesnius gmino 
uredinįkus „starotas“ guber
natorius per tat blogai atsilie
pė, kad tie nemoka maskolisz- 
kai kalbėti“.

Pagal gubernatoriaus dau
gel gmino susiėjimų yra priesz 
zokoną. Ant vieno tokio bai
sio peržengimo (?) P* guber
natorius atvertė savo pažvel- 
gą. Sztai ant Kelmių bažny- 
czios. budavonės gmine nus
prendė mokestį nū desentinos 
žemės ir ant tų pinigų rinki
mo iszrinko kelis ukinįkus. 
Atsitinka, kad gmino nu- 
sprendimai yra neiszpildomi 
isz priežasties neiszgalėjimo. 
Kaipo tai ant niekų pasibaigė 
Kaltinėnūse dekretas dėl žydų 
iszvarymo. Daugel yra ne- 
iszmokėtų pagalvių. t Javų 
magazynūse, ypacz Szimkai- 
ežių valscziuje, iszrasti nepa- 
rėdkai. Iszdalinta ežia dau
giau javų, kaip yra daleista, 
per du metu javų skola neat
iminėta. Skaudvilių vale- 
cziuje per 3 metus isz maga- 
zynų nei davinėjo, nei atimi
nėjo. Javus per tą laiką ne
vėdino. Kelmės magazyne ne
galima susekti teisybės, o Re- 
sianių magazyne pasirodė ma
žiau javų, kaip iszpūla būti. 
Kauno gubernijos magazynū
se laikomi yra tiktai rugiai ir 
avižos. Kitų javų nėra. Mas
koliam, magazynai rupi, nės 
reiks jų karės laike.

Kūprascziausiai iszpildo nu* 
sprendimus. Sztai Szimkai- 
ežių valscziuje apszropūtas

W-' X .'■jišL. '•■ >



t

Lietuvininku 91
buvo viens ukinįkas laikantis 

\ pas savę žydą, bet neiszpildy- 
ta. 'Kanceliarijoje yra pa
kabintas ant sienos popieris 

* su suraszų 104 apsztropūtų 
žmogysczių per starsziną ir 
starostus ant sumos 56 rub. 
25 kapeikų, nū kurių nū 1890 
metų iszreikalanti tiktai 2 
rub. 50 kap. | Tas pats atsi
tinka ir po kitus valsczius. 
Kūgreicziau reikalai eina Re- 
eiainių valscziuje.

Neiszpildytų provų buvo 
Szimkaiczių valscziuje — 405, 
Eržvilko — 456 Skaudvilių 
— 496, Kražių 128, Kelmės - 
801, Szilavos — 191, Resiai
nių — 4^3 ir Mankunų — 227 
arba draugi'2,637.

Kitos valsczių provos yra 
suvisum neteisingos. Sztai 
Szilavo valsczius ui tai, kad 
tėvas iszmuszė savo sūnų su 
diržu, buvo atsudytas ant 5 
dienų areszto.

Szilave valscziaus sūdąs
l *

negalėdamas atsprensti ar 
skolinįkas yra kaltas pinįgais 
ar ne, nusiuntę jį pas kunįgą, 
o ansan ten prie skolos prisi
pažino. Dabar gubernatorius 
piketą kam ežia reikėjo eiti 
prie kunįgo.

Szimkaiczių valscziuje knį- 
gos yra vedomos bile kaip. 
Sztai į knįgą yra įraszyti pas- 
kolyti 100 rub. „ant 2“. Da
bar įspėk, ar ant dviejų metų, 
ar ant dviejų mėnesių, ar ant 
dviejų dienų?

Kūdaugiausiai tame dalyke 
gubernatorius kaltina pasred- 
nįkus (tarpinįkus), kurie su
visum to neprižiur.

Laikrasztyje „Živaja S tari- 
na“ (Vipusk III p. 408-412) 
yra straipsnis p. Baltromaiczio 
apie Daukantą paraszytas pa
gal darbus Volterio, Brokhau- 
zo, Efropo, Dovainos Silves- 
traiezio, dro Szliupo.

liasiainiųse pirma po de- 
szimts žmonių ant dienos cho
lera mirdavo. Dabar jau nėr 
labai apie ją ten girdėti.

Įsz Kuręzįnty Szaulių pą- 

viete, vienas vyras nuvažiavo į 
Radviliszkędėl skolos atėmimo 
ir gavo 110 rublių. Bet prie 
pinigų prieteliai atsirado ir 
taip prie jo Radviliszkės kar- 
czemoje prisiriszo kasžin k<Į)ks 
pažinstamas ir gelžkelio drbž-
nįkas, (kuris reisus keiezia.) 
Kaip jau reikėjo važiūti isz 
Radviliszkės trukiu einaneziu
ant Liepojaus4, kur pakelyje 
Kurszėnai buvo ir ans žmogus 
su savo prieteliais sulipo. Vi
si buvo girti. Piktadėjai be- 
važiūjant jau per porą verstų 
nū Radviliszkės iszviliojo ne
laimingą žmogų ant vagono 
platformos, pinįgų 110 rublių 
atėmė ir nugrūdo jį žemyn į 
tekinių tarpą, kur ans per pu
sę pervažiūtas smertį gavo, o 
bekavodamas su užmuszėjais, 
drožnįkui su savim drauge ke
purę nutraukė. Kaip tiktai 
tai atsitiko į Radviliszkės sta
ciją buvo tūjaus daneszta ir ke
purę nuneszta. Isz Radvilisz
kės davė tūjaus telegramą į 
Szaulius, kad gaudįtų žmogų 
be kepurės, kurio pravardė 
yra toki ir toki, nės tai ant ke- 
purės visados yra paraszyta. 
Tie vyrai, tūs pinįgus gavę vie
noje Szaulių karezemoje, ren
gėsi jau begerdami į Ameriką 
bėgti, jau ir padvadą buvo 
pasamdę ant Prūsų link. Bet 
ežia anūs ir nutvėrė. Kada 
drožrįko klausė: kur jo kepu
rė, tai ans pasakė, kad jam Vė
jas nuputė, bet nieks to pa- 
aiszkinimo neklausė, nutvėrė 
anūs, radę dar prie jų 105 
rublius. Kad truputį butų 
pavėlavę su aresztavojimu, 
piktadėjaibut nudumę kasžin- 
kur. Nelaimingas žmogus 
paliko paezią ir mažus vaikus. 
Tas atsitikimas buvo pimn 
maskoliszkų kalėdų.

irm

—

Kurszuse, Sziaulių pav.,
pirm kelių metų augsztą 
bogsztą ant bažnyczios iszmu- 
ryjo. Dabar isz vidaus tą 
bažnyczią tėplios (maliavos). 
Tas kasztūs parapijai apie 700 
l’ųblių.

Arti Panevėžį*),Pasvalio link 
važiūjant, yra miszkas trau
kiantis per szeszis verstus, o 
viduryje to miszko prie viesz- 
kelio yra miszkasargis. Va
žiavo žydas su vienu arkliu 
isz Pasvalio į Panevėžį, o prie 
to miszko privažiavęs, dar ru
dens laike, kada buvo pirmi 
sniegai, bijojo toliau važiūti, 
miszkinįko trio boję apsinak
vojo. Kaipo ans užsnūdo, 
miszkasargis žydą užmuszė, 
pinįgus atėmė, jo kūną misz- 
ke užkasė. O, idant nebūtų 
nei jokių pėdų, arklį vėl už
muszė, skūrą nulupo, o jį patį 
pakasė, brikelį ir kitus daig- 
tus sudėgino. Būdamas . pa- 
kajingas, kad viskas yra jau 
paslėpta, po nekurio laiko, 
aną arklio skūrą atneszė į Pa
nevėžį ant turgaus pardūti. 
Aną pardavinėjo, rodinėjo ant 
turgaus, o žydai vartinėjo, 
cziupinėjo ir derėjo, o viens 
žydas, kuris aną užmusz- 
tą žydą pažino, žinojo ir jo 
arklį. Isz tos skuros susekęs 
nabasznįko arklio skūrą, pa
vadino paliciją, suėmė miszka- 
sargį, o jo n am ūse padarė re
viziją, klausinėjo jo vaikų 
t. t. Vaikai sako, kad nema
tė, kur žydas dingo, bet kaip 
tėvas arklio skūrą lupo, tai jie 
matę. Dabar panevežyje aps- 
kriezio sūdąs nusprendė kalti- 
nįką į katorgą.

Kurszėnūse, Sziaulių pav. 
yra trys krikszczioniszki kro- 
mai, isz„ kurių didžiausis p. 
Tolucziui priklauso. Yr tai 
kromai kolionijaliszkų tavorų.

Nū augaztesnės valdžios isz 
Petropilės buvo siueziamas į 
Kražius dėl isztyrinėjimo 
draugas iszpažinimo ministe- 
rio, kunįgaiksztis Kauta- 
kuzinas, bet tas į Vilnių pake- 
lije nuvažiavęs užkliuvo, lyg 
tas ant szakos per miszką va- 
žiūdamas. Tūjaus prie jo Vil
niaus general — gubernato
rius meilintis pradėjo ir kaipo 
faktą, kad nieko blogo Kra- 
žiūse nębuvo, dovanojo jam 
esantį Vilniaus guber. dvarą 

300,000 rublių vertą. Szio- 
kiu budu Kantakuzinui nebe
reikėjo į Kražius važiūti, nės 
viską tikrai Vilniuje isztyrė 
ir į Petropilę pagrįžo. Sako, 
kad vėl dėl isztirinėjimo to 
dalyko pas ciecorių siun- 
czemi buvo maldavimai.

Szalczio mažai turime. Maž
ne vis adrėkiai ir oras lyk ru
dens gale arba pavasario pra
džioje, tai snienga, tai lyja, tai 
truputį szalą, tai migla. 26 
Sausio isz ryto buvo migla ir 
nematyti ant dangaus prajovei, 
dar pirm dienos rodėsi lyg 
mėnesiai ir byrėjo žvaigždės 
lyg kibirksztys. Žmonės su 
baime ant to viso žiurėjo ir 
prauaszavo, kad bus didelės 
atmainos ant žemės. O kaip 
ten bus, tai vienas tiktai Die
vas žino.

44.

r

— Vilniaus guber., Trakų 
paviete. Czia apie Pivoszu- 
nūs baisiai ėmė arklius vogti. - 
Tą amatą veda kūlabiausiai 
žydai, bekurstydami prie to 
vietinius žmones. Sztai nū 
ežią netoli, žydas valdo dvarą 
ir tas vogtais arkliais prekiau
ja. Vieną vogtą arklį pastą 
žydą jau buvo atradę, bet ką 
czia galėsi jam padaryti, tū
jaus su pinįgais užpila, apart 
to yra jis su palicija sutarime. 
Kada apvogtas žmogus su 
uriadnįku dėl arklio atėmimo 
czia pribuvo, rods arklį atėmė, 
bet neskundė žydą, žinodamas, 
kad ans sūdą pinįgais užpils, 
vaiszes, arielką priėmė ir su 
arkliu namon pargrįžo.

Czia labai gūdžiasi ant di
delio kunįgijos prispaudimo. 
Daugel parapijų yra be kuni
gų. Sztai Pivoszunūse dide
lėje parapijoje yra viens se
nas kunįgas,kanaunįkas Lodž. 
Tas let suspėja po vieną kar
tą ant metų žmones iszspavie- 
doti. Pivoszunūse yra bažny- 
czia medinė. Parųokslai sako
mi lenkiszkai, nės visi žmonės 
lenkiszkai moka,* o lietuvisz- 
kai tiktai prastomis die*

' ’ a '
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• Jliil tii*
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norais namieje kalba. Ar- 
cziause bažnyczia, kur kalba 
lietuviszkai <, pamokslus, tai 
yra Stakliszkiai. Pivoazunai 
guli ant ežero kraszto, ant 
kalno gražioje vietoje per 4 
mylias nū Rudiszkių gelžkelio 
stacijos, dar arcziau nil staci
jos Varenų. Pivoszunūse yra 
szeszi atlaidai: tarpe tų ant 
Szkapliernos ir ant Szv. Jono. 
Turgų ežia nėra. Krikszczio- 
niszkų k romų taipojau nėra. 
Žydiszkų karezemų tarpe yra 
viena krikszczioniszka.

Ponai ežia ban kr u tavoj a, 
bet ukinįkai gerai gyvena, 
pirkdami žemes, kuria ežia 
galima gauti P° 1^00 rublių 
valaką (30 margų arba 20 de- 
sentinų). Žemė yra prie mo
lio ir prie smilezių. Per 10 
viorstų nū sziezion yra Butri- 
maneziai su filijos bažnyczia, 
bet ežia kunįgo nėra, ir taip 
retkareziais atvažiūja. Ker- 
mosziai yra ant Trijų Karalių, 
Naujų Metų ir kiti, o turgai 
utarnįkais. Butrimanczių 
miestelis yra brukavotas. 
Pernai ponas Kvinta turėjo 
kromą ir szinkį, bet metė, nės 
nustojo gerai eiti.

. Ąpie Gražiszkius vilkai at
sirado, iszpjovė daug szunų ir 
vieną bobą buvo užpūlę.

Tarpe Prienų, Alytos ir 
Varenų (Orany) ves gelžkelį. 
Tas prie Varenų prieis prie 
Varszavos -* Petropilės gelžke- 
lių.

t!

— Žižmarų parapijoje vy
ras paezią nunūdijo. Pati tu 
rėjo nūmar*o ligą. Vyras, 
norėdamas ją grecziau nusi
kratyti, pradėjo ją gydyti su 
gazu (kerosinu), karbųliumi, 
sierezikais ir kitais nūdais, 
k u riū s davinėjo jai gerti. 
Sziokiu budu ana turėjo pasi
ni irti. Dabar sūdąs, sužino
jęs apie tai liepė atkasti, o at
radę, kad aptarimas buvo tei
singas, pasodino jį į Trakų ka
linį pakol dekreto nebus. 

StMiszlciai) kur dar

žmonės lietuviszkai elgesi, yra 
ant upės Versznės, turi muro 
bažnyczią ir kunįgą, kuris liet 
tuviszkus pamokslus kalba.

Vienu isz didžiausių miszkų 
Trakų paviete yra apie R u 
diszkius ir Pivoszunus,’ misz- 
kas p. Adincziaus, turi 130 va 
lakų, ežia atsirado briedžiai ir 
stirnos. Neseniai vienok to 
dvaro ponas subludo, nės su 
jo duktere viena gėdinga ne
laimė atsitiko.

22 (10) Lapkriczio 1893 
m. Kražiuse, kada buvo tas 
liūdnas su bažnyczia atsitiki
mas, gubernatorius, norėdamas 
priesz carą iszsiteišinti, pris 
pirtinai liepė Kražių klebonui 
Renackiui pasiraszyti, kad ne 
buvo nei jokio kraujo pralie
jimo, su nagaikomis ant 
sprando grūmodamas. Dabar 
kunįgas, pamatęs, kad geriau 
butų padaręs savę ant mukų 
atidedamas, kaipo kunįgas, 
taip kaip ir daug kitų ginan- 
czių tikėjimą ir bažnyczią ka
talikų, buk melancholiją ga
vęs. y

Kadatai pirm daug metų 
mirė Amerikoje milijonierius 
Braunas isz Kuržemės. Da
bar pasirodė, kad jo tikro 
brolio duktė gyvena Jelgavo
je

„Maskovskyje Viedomosti“ 
priduria placzias isztraukas 
isz atspausto raszto oberpro
kuroro pravoslavno sinodo už 
1890-91 metus, kuriame yra 
kalba apie karę pravoslavijos 
su katalikyste, protestantiz
mu, mahometanizmu ir skirt- 
verystemis: toji vedasi. ant 
vieszpatystes parubežio: Fin- 
landijoje, Latvijoje, įgauni- 
joje, Lietuvoje, Gudijoje. (Tai 
ženklina, kad, spiriami nū mas
kolių svetimtikiai, ne nori pra- 
voslavnais būti). Kaip sy- 
linga, yra „lotiniszkai - len- 
kiszka įtekme“ Lietuvoje ir 
Gudijoj^ — sako „Mask. Vie- 
domosti“ — liudija ir tas, 
kad „raporte laikė už neat- 
vengtytą oficijaliszkai (ure- 
diszkai) daneszti apie skaitlių 

pravoslavnų aiszkiai priėmu
sių katalikų tikėjimą. Per 
tai galim suprasti, kaip daug 
buvo paslaptinių į katalikus 
parėjimų“. Toliau nurodo 
raportas ant dar daugiau stip
resnės ir pavoingesnės protes
tantizmo įtekmės, tai po jau 
sztundizmo Gudijoj^, o ypa- 
ežiai Podolio gubernijoje.

Pagal zokoną, patvirtinto 
jau 1892 mete, mažesnių mies
tų patvaldystė bus permainy
ta ant miestų užrundijimo. 
Lietuvoje yra szie miestai: 
Lyda, Trakai, Disna, Asz- 
menai, Szvintėnai, Vileikai,
Radoszkovice, Durija, Vil
niaus rėd. — Zarasai, Telsziai 
Resiainiai, Vidžiai ir Szaduva, 
Kauno gubernijoje. (Kraj.).

44.

— Žemai ežių Kalvarija, 
Kauno rėdybos, Telszių pavie
to, Kalvarijos miestelis yra 
pusėtinai bjaurus ir apgyven- 

czionai, žino- 
Lietuvos 

krautuves

tas žydų, kurie 
ma, kaip ir kitose 
dalyse, turi savo 
įsitaisę ir laiko savo nagūse 
visą prekę. Taipat yra czio
nai, žinoma, ir lietuvių gyven
tojų, bet vis jie dar mažai te
užsiima prekyste ir vien isz 
ūkės gyvenimą dard, o už vis 
czionai yra daug senų dievo
baimingų moteriszkių, davat
kų, susirinkusių isz visų Že
maitijos dalių, nės czionai yra 
stebuklinga bažnyczia ir buvo 
daug kunįgų. Kalvarija yra 
žinoma ir garsi vięta visoje 
Žemaitijoje stubuklinga (cu- 
dauni) vieta, nės yra stebuk
lingas szv. Panelės paveikslas. 
Miszios czionai yra kožną die
ną laikomos su Statymu; kai
po stebuklingoje vietoje yra 
daug atlaidų per metus, ant 
kurių daugelis žmonelių su
sirenka isz įvairių dalių Že
maitijos. Visudidžiausi at
laidai ir szventė yra užgimimo 
Szvencziausios Pakelės, ant 
roję dienoje Liepos mėnesio; 
tie atlaidai. trauki 
dienų. Ant tos szvėntės žmo- 

i mėnesio; 
as per 12

neliai jau per czielą nedėlią 
ankszcziaus pradeda traukti 
dideliais būriais į Kalvariją, 
giedodami szventas giesmes 
diehą ir naktį. Ubagų nebega- 

(Įima ir suskaityti, kiek jų 
czionai susirenka* per czielą 
mėnesi ankszcziau jie leidžias 
į kelionę ir traukia nū vieno 
kaimo į kitą, ai m užuos pra- 
szydami; tik bėda, kad jie ne
visi yra dori žmonės: daugu
mas jų yra vagys ir apgavi
kai ir valkiodames po kaimus 
apvagia žmones, o į Kalvariją 
atvažiavę, n u pjausto žmonėms 
kiszenius su pinigais. Tūli 
isz jų yra labai stiprus vyrai 
ir moters, kurie galėtų sav 
puikiai dūną uždirbti. Kal
varijoje yra stacijos (Kalnai 
su koplycziomis), turinczįos 19 
vietų ir, idant jas visas ap- 
vaikszczioti, reikia daugiau, 
kaipo mylią kelio atlikti, nės 
kalnai atstu vienas nū kito ir 
kiti pusietinai augszti, kaipo 
Beržukalnas ir szv. Jono, kurs 
guli ant kranto upės Cedrono.

Ant didžiosios Kalvarijos 
(taip Žeraaicziai vadina szven- 
tę Szv. P.) žmonės susitaiso į 
burius (krūvas) ir vaikszczio- 
ja po kalnus dienomis ir nak, 
tirais. Pirma Kalvarijoje bu
vo kunįgų dominįkonų kliosz- 
torius. Maskoliai vis storojos 
tą kliosztorių kaip nors isznai- 
kinti, kas jiems ir pasisekė: 
kliosztorius tapo iszkasavotas 
ir paskutiniejie 6 kunįgai do- 
ininįkonai buvo iszveszti į 
Kretingą. Kunįgas praoras 
iszkeliavo į užrubežį ir numi
rė Italijoje. Tas kliosztorius 
turėjo daug žemės ir visokių 
turtų; jam priklausė puikus 
palvarkas, didelės pievos prie 
upės Srūjos ir didelis malūnas 
Alsiedžiūse. Ant didžiosios 
Kalvarijos, būdavo, daugybės 
kunįgų suvažiūja ir, idant jūs 
užlaikyti, žmonės veždavo į 
ten jauezius, avinus ir visokius 
ukiszkus iszdirbimus ir pinį- 
gus. < Kalvarijos Bažnyczia 
yra labai puiki ir didelė, mu
rinu, varpai taipat szaunlis.
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Dėlto maskoliai jau seniai 
dantis galanda, kad kaip nors 
tą bažnyczią į savo nasrus su
griebti. Neužteko jiems 
klioąztorių iszkasavojus, jie 
atėmė polvarką, malūną ir ati
davė popui, palikę viso labo 
prie bažnyczios vieną žemės 
valaką, be jokių budinkų, 
taip kad kunįgui reikėjo vis
ką naujai atbudavoti. Kliosz* 
torių iszkasavojus, maskoliai 
norėjo ir katalikų bažnyczią 
į cerkvę apversti, bet aezių 
Kalvarijos stipriems ir ge
riems žmonės, bažnyczia pali
ko. parokūta už parapijinę su 
dviem kunįgais.

Po iszkasavojimui klioszto- 
riaus, skaitlius aplankanczių 
žmonių vis mažinąs ir kunįgų 
nedaug suvažiūja ant atlaidų, 
nės jie negauna nū maskolisz- 
kos valdžios pavelijimą važi li
ti į Kalvariją. Tiktai praė
jusį metą buvo dar labai daug 
žmonių ant didžiosios Kalva
rijos' prisirinkusių, nės jau 
buvo garsas pradėjęs vaiksz- 
czioti, buk maskoliai nori už
drausti žmonėms į kalnus 
vaikszęzioti, o Beržų kalną 
atidūti popui, ir ant to kalno 
koplyczioje cerkvę įtaisyti, nės 
ji yra murynė ir graži; dabar 
tas viskas nutilo. Pernai no
rėjo vyskupas aplankyti kaL 
variszkius, ale maskoliszka 
policija užtūrėjo jį, užmesda
ma, buk jo popieros negeros; 
ant didelio nubudimo kalva- 
riszkių turėjo vyskupas grižsz- 
ti namon, ne aplankęs para- 
pi jonų. Ir tokiūse atsitiki 
mūse kalvariszkiai nenuleido 
nosies, ale užklausė guberna
toriaus, dėlko jis neleido vys
kupo važiūti pas jūs, guber
natorius visaip melavo žmo
nėms. Kas atsieina gyveni
mo ukinįkų, galima sakyti, 
kad ūkės yra pusėtinai gerai 
vedamos, nės ūkė yra nepras
tai apdirbama, žmonės prasi
lavinę ir darbsztus, nors ir 
mėksta arielkėlę patraukti, 
bet daug mažiaus, kaip kitūse 
Lietuvos krasztūse, Kalva- 

riszkius ukinįkus reikia dar 
už tą pagirti, kad jie daug li
nų nesėja. Jie labai veizia, 
idant butų galima puikiup gy
vulius užauginti, nės jie, mat, 
gerai supranta, kad mes gy
vulius užaugindami, galim sa
vo u kės pataisyth Praėjusie 
jie metai nors labai giedri 
(sausi) buvo, vienok kalva- 
riecziai nebėdavojo, nės pas 
jūs viskas pusėtinai užderėjo. 
Kalvariszkiai priguli prie Al- 
siedžių valscziaus ir ant vais
tinių susirinkimų, visūmet pa
sirodo iszmintingais vyrais, 
nės jie gerai pažysta musų 
Lietuvos padėjimą ir nepasi- 
dūda maskolių norams.

Žvejiė.

— Kenstaicziai arba Koki- 
tos (Kauno vėlybos, Telszią 
pavieto). Jau septyni metai 
sukako, kaip maskoliai! isz- 
draskė ir suardė Kenstaiczius. 
Sziądien mes galime Kražius 
su Kenstaicziais sulyginti, nės 
parapijonai vienų ir antrų, 
praliejo daug kraujo už savo 
brangią tėvynę Lietuvą ir ti
kėjimą. Norėcziau keletą žo
delių pasakyti apie Kenstai
czius, idant ne užmirszti to
kius svarbius atsitikimus isz 
musų dienų. Kenstancziai 
buvo duktė (filija) Alsiedžių 
bažnyczios. Kenstaicziūse 
buvo namai (kliosztorius) dėl 
senų ir nepilno proto kunįgų, 
kuriūs czionai būdavo isz vi
sos Žemaitijos su veždavo po 
kėlės deszimtis asabų. Žmo
nės vežė daug visokios nau
dos, idant butų galima tūs ku- 
nįgus iszmaitinti. Bažnytėlė 
buvo nedidelė, medinė, ale 
ant puikios vietos su auksztais 
medžiai apaugusi, puikus so
dnai ir aplinkui dideli puszy- 
nai, pridavė begalo puikią isz- 
žiūrą bažnycziai ir vietai. 
Žemės bažnyczia turėjo apie 
porą valakų. Kunįgai senu
kai gyveno kėlės deszimtis 
metų, vienas po kito, bažny
czią maž teprižiūrėjo, dėlto ji 
buvo jau truputį apsineszioju- 

si, ale atėjus į ežia kunįgui 
Juknevicziui, viskas kitaip 
virto. Tas kunįgas yra labai 
storaunas ir darbsztus, taip 
kad už keletą metų bažnyczia 
kaip auszte iszauszo; jis buvo 
viską taip puikiai isztaisęs, 
kad miela buvo ir žiūrėti. Bet 
neilgai džiaugėsi Kenstaicziai 
ir jų gūdojamas kunįgas su 
savo bažnytėle, nės maskoliai 
užmanė iszgriauti ją ir isz jos 
medegos pastatyti cerkvę. 
Kenstaitiszkiai dasižinoję apie 
tokius maskolių užmanymus, 
pradėjo m išlyti ir storotis vi
sokiais budais, idant iszgelbė • 
ti savo bažnytėlę. Jie siuntė 
visokius praszymus prie gu
bernatoriaus, idant jis ne
griautų jų bažnytėlės, bet nie
ko nū jo nepeszę, sutaisė czie
lą deputaciją ir iszsiuntė prie 
caro. Pasiuntiniai berods nu
keliavo į Petropilę, ale jų 
nieke neprileido prie caro ir 
liepė dar jūs įkiszti į cypę, 
taip jų praszymų ir maldavi
mu netik, kad nieks neklausė, 
bet dar už jiszkojimą teisybės 
tapo nukoroti.

(Dar neviskas)

I.
Tegyvūj’ mus tauta, 
Žemelė prigimta,

Tėvynė mus!
Tauta dėjų gailių, 
Žemė miszkų žalių; 
Tę isz visų szalių

Jaucziūs ramus!.
II.

Tauta dainų ėsi, 
Dainūsim tad visi,

Dainūsim vis!
Te kyl balsai augsztai, 
Taksės szirdis karsztai, 
Tegul visi krasztai

Laisve praszvis.
\ III.

Te nu balsų garsių, 
Meilė szirdžių narsių,

Atgis, pabus. 
Meilė senos kalbos, 
Liūsybės prigimtos, 
Tironų nepkantos

Sukels jausmus!

O Dieve mus, Tavęs 
Meldžiame, praszom mes

Tavęs užvis.
Iszgirskie mus verksmus, 
Szaltue uždegk jausmus, 
Lai kyl tėvynė mus,

Musų szalis!!!

—-------------- i^i - ------------------------- -
ft . •.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Detroit, Mich. 18 Vasa

rio. Lenkiszkas kunįgas D. 
Koliasinskas, kuris buvo at
siskyręs nū katalikįizkos baž
nyczios ir kelis metus gyveno 
atskalunystėje prie savo pui
kios ir gražios bažnyczios, ku
rią praeitą metą tūlas atska
lūnas, prancuziszkas. vysku
pas paszventino, susitaikino 
su katalikiszka. bažnyczia, pri
imdamas jam nū popiežiaus 
uždūtą pakutą. Atlikęs pa- 
kutą, kuri visąi trumpa, nės 
tik ant vienos nedėlios į 
kliostorių ant rekolekcijų, su- 
grįžsz atgal į savo parapi
ją ir apskelbs*) publieznai isz 
ambono savo parapijonams, 
kad jis iki szioliai per savo 
atkaklybę buvo atsiskyręs nū 
katal. bažnyczios, o dabar per 
nusižeminimą ir pakutą vėl 
tapo priimtas į jos prieglost.į

— Ką lenkai turi Ameri
koje? Lenkų Amerikoje 
skaitos apie du milijonu. 
Lenkiszkų parapijų yra apie 
170 ir parapijinių mokslainių 
apie 100; daugiau kaip 20 į- 
vairios įtalpos ir pakreipos 
laikraszczių. Jie turi taipgi 
kelias globos ir geradėjystės 
institucijas, ir kelis szimtus 
draugysezių. Ant galo len
kai turi keletą didelių orga
nizacijų, kurios risza lenkus 
broliszka pagelba ir pažvalgių 
vienodumu. Žodžiu, lenkai 
Amerikoje yra gana stiprus.

— Amerikds lenkai rūszisa 
prie imimo dalyvumo ant pa-

(* Jau tai padaro,
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rodos,J kuri prasidės szįmet su jie graikiszkos bažnyczios.

Lwowe, Austrijoje. * ---------, vasark Lwowe, 
Jie nori įtaisyti tenai įpatingą 
Amerikos lenkiszką skyrių, 
kuris kaeztūs mažiausiai į 
$4000. Iki dabar czionyksz- 
czkiai lenkai, pavieniai ir 
draugystės paaukavo ant to 
patrijotiszko dalyko $2063.05.

Ir mums lietuviai jau reikėtų 
pradėti rūpintis, idant ga
lėtume maždaug perstatyti sa
vo tautą ant visasvietinės pa
rodos Paryžiuje 1900 m. 
Užmanymas jau yra padūtas 
ir dėl jo įvykdinimo įkurta 
L. Ivinskio europiszka-ameri- 
kiszka draugystė.

—

— New Yorke yra drau
gystė „Bieąiada“, susidedanti 
beveik vien isz lenkiszkų žy
dų, kurie savę vadina „Lenkų 
broliais Mažiesziaus iszpaži- 
nimo.“ Uždūtė tos draugys
tės yra, idant panaikinti viso
kį skirtumą tarp lenkų ir len
kiszkų žydų. Draugystė tu
rės gavėnioje balių, ant kurio 
užpraszo visus lenkus.

Matyti, kad lenkiszki žydai 
labjau yra prilipę ir labjau 

ii limpa prie lenkų, negu lietu- 
viszki prie lietuvių.

kuriūs mo-

— Serbija 19 Vasario. 
Visa Serbija, yra\didei nera
mi ir karalius prisakė 21d. 
Vasario suszaukti visus rezer
vistus kareivius,
kins musztro, nės yra tikima, 
kad 6 Kovo, isz priežasties į- 
simaiszimo į karalystės daly
kus exkaraliaus Milano, bus 
didelė revoliucija, kuri steng
sis paardyti dabartinį randą.

Ant pagelbos Serbijai pri
žada pribūti Ru meni ja su Ser-

— Kiel (Vokietijoje) 16 
Vasario. Bandant daugybei

kariumeniszkų žmogysezių, 
naujai nukaltą geležinį karisz- 
ką garlaivį „Brandenburg“, 
persprogo katilas, kuriame 
vandū baisiai virė ir savo 
garu visą garlaivį varė. Ka
tilas plyszo su didžiu trenks
mu ir su tokia smarkybe, kad 
visą garlaivį papurtė ir, blok- 
szdamas verdantį vandenį ir 
kitus daigtus, užmuszė 39 
žmones, o 7 sužeidė.

žmonių. Popiežius buvo 
„Sedia‘joje Cestatoria‘joje“ant 
9 ad. ir 40 minutų į bažnyczią 
atnesztas lydėjime kardinolų 
ir vyskupų ir jo pasirodymas 
bažnyczioje buvo szirdingai 
pasveikintas nū daug įvairių 
karalysezių ir valstijų ąugsztai 
stovinezių žmogystų. Po mi
ežių popiežius užgiedojo „Te 
Deum“ ir davė savo palaimi
nimą esant bažnyczioje žmo
nėms. Popiežiaus balsas bu
vo stiprus, 
iszsi žiūrėj o
Vakare tą dieną buvo 
iliuminacijos.

akam b 
visai.

Jntis ir 
sveikas, 
didelės

— Odessa ( Maskoli j o j e )
19 Vakario. Czia spareszta- 
vota septynioliką prakilnių 
žmogysezių, tarp kurių keletą 
marinos apicierių, pas kuriūs 
yra atrasta revoliucijonierisz- 
ki ir kitos prieszingos valdžiai 
įtalpos 
lygi«
daugybė žmonių, aptariamų 
prieszingume maskoliszkam 
randui.

Matyti, kad maskoliszką 
despduszką valdžią pradėjo 
liūsybės žmonės kaip kurmiai 
isz visų pusių riausti.

rasztai. Karkove 
dalia suąresztūta

jungų.

Liuims fiirlyMs iMs.
Netikėtume!, mieli broliai, 

kaip man skauda szirdį, kad 
reiks raszyt apie jus blogus 
pripratimus,-apie jūsų klaidas 
ir visokius negerus darbus. 
Gyvendamas tarpe jūsų ilgą 
laiką, įsižiūrėjau į jus gerus 
darbus, bet gi nelyginant ma- 
cziau dauginus blogų, kurie 
skaudžiai spaudė visada mano

— Isz Romos pranįsza, 
kad szv. tėvas popiežius ne- 
poilgam iszd.ūs encikliką apie 
susivienyjimo vakarinės (Ro- 
miszkos katalikiszkos) bažny
czios su rytine (Grai kiszka) 
bažnyczia. Popiežius apraszo 
kaip katalikiszka bažnyczia 
rūpinasi, nū pat pradžių baž- 
nyczių persiskyrimo, vė jas 
suvienyti. Toliaus popiežius 
iszskaito, kokia butų nrtuda 
dėl abiejų bažnyczių isz to 
susivienyjimo. Popiežius pri
žada rytinei bažnycziai palik
ti nejudintus jos ritus, privi- 
Įėjus, disciplinas ir t. t.; bet 
reikalauja, kad priimti| tūlus 
katalikiszkos bažnyczios dog- 
mus ir pripažintų popiežir sa 
vo bažnyczios galva.

Jeigu tai įvyktų, tai ir Aias- 
koliai taptų katalikais, n ės ir

• * * i *

— Praeitą nedėlią Prusūse 
ir beveik visoje sziaurinėje 
Europoje tokia didelė audra 
ir viesulą buvo, kad daugybę 
namų, pabrikų sugriovė ir ne
mažą žmonių ir gyvulių skait
lių iszmuszė. Taip Branden- 
burgo^pi*ovincijoje (Prusūse) 
vieną gelumbės pabriką su
griovė, kurio kaminas krisda
mas 10 žmonių užmuszė ir 
daug sužeidė. Toliaus, Mek
lenburgo provincijoje (Vokie
tijoje) sudraskė mokslainę 
kada vaikai mokinos ir szeszis 
isz jų užmuszė.

— Roma, 18 Vasario. 
Pereitą nedėlią buvo laikytos 
iszkilmingos szv. miszios szv. 
Petro bažnyczioje ant užbaigi
mo didžių iszkilmiiį 50nio 
vyskupystės jubilėjaus popie
žiaus Leono XIII. Ant dįev- 
maldystės susirinko į 50,000

— Samara (Maskolijoje) 
15 Vasario. Susidūrė du 
trukiai visoje smarkybėje. 
Pecziai abiejų trukių sudužo, 
dvylika vagonų į szmotus su
byrėjo, trylika pasažierių tapo 
užmuszta ir dar daugiau su
žeista.

— Varszava 14 Vasario. 
Tapo žandarų suaresztavotos 
visos žmogystos, dirpanezios 
prie laikraszczio „Golos“ ir 
kitų gazietų, o podraug suim
ta ir keletą katalikiszkų ku- 
nįgų, ir iszkratyta daugybę 
namų po visą Varszavą.

Priežastis aresztavojimo ir 
kratų buvo aptarimas,
suaresztūtos žmogystos turėję 
susiriszimą su nihilis; 
lenkų patrijotais, nor 
numesti nū savęs mi

buk
I

tais ir 
ncziais

Ant jūsų galvų dangus daž
nai prasiplieczia, o isz grin- 
ežios jūsų tiktai keletas žings
nių į žalias pievas ir į girias. 
Paukszteliai jums- gražiai 
cziulba, vandenėlis per akme
nėlius bėgdama pliauszkia, o 
V. Dievas isz mėli no dangaus 
tartum, sako: blogų žmonių 
nematyt, o jus vienok klystat 
ir baisiais nusidėjimais pažei
džia! Dievą. Argi nežinot, 
broliai, kad V. Dievas bau
džia už nusidėjimus, kad nū 
nusidėjanezių žmonių atkrei
pia savo szv. veidą, kad net 
ant žemės labai tankiai bau
džia už nusidėjimus, dėlto kad 
isz jųjų buna liūdnos ir bai
sios pasekmės. Sztai kas ne
seniai atsitiko Plocko (Len
kijoje) rėdyboje. Metūse 18- 
56 gražiam kaimelyje netoli 
upės Nėrio, kuri įpūla į Viš
tidę, gyventojai atversti prie 
Dievo pamokslais dievobai
mingo kunįgo, priketino ant 
visados negert arielkos. Pri
žadėjo seni ir .jauni, dideli, 
maži, . berneliai ir mergelės, 
kad nė laszo to prakeikto gė
rimo neimsią į burną. Vie
nok, beveik kaip visada, tarpe 
kvieczių atsiranda ir kūkaliai, 
taip tai atsitiko ir tam kaime
lyje. Nekuria Jokūbas ir jo 
pati, kad ir prižadėjo visiems 
negerti arielkos, neiškentė ir 
gėrė pasislėpę. Žmonės to 
nežinojo, vienok žinojo ir ma
tė V. Dievas, kuris viską ma- 
to ir žino, net giliausias mis- 
lis žmogaus, Vieną nedėlią

f •



Lietuvininku
žiemą Jokūbas su savo paczia 
iszvažiavo į ; bažnyczią, į kurią 
buvo mylia kelio, palikę na- 
mieje trejetą vaikuczių: de- 
szimts metų Magdutę, trijų 
metų Božiuką ir lopszyje dvie
jų metų Jonuką.

— Tiktai greitai sugrįžkit 
tėvuli! motinėle! tarė Magdu- 
tė, stovėdama ant priemenės 
slenksczio, kada arkliai pradė
jo jau judįtis, dėlto kad mums 
be jūsų grinczioj4 bus nelinks
ma.

— Sugrįžszim neužilgio, 
dukrele, atsakė tėvai, tiktai 
tu eik įgrinczią, kad nesuszal- 
tum, ir iszvažiavo. Nors tada 
labai szalo, vienok daug žmo
nių suvažiavo į bažnyczią; bu- 

. vogi tada atlaidų diena. Ku- 
nįgas isz svetimos parapijos 
tokį gražų pasakė pamokslą 
apie blaivystę, kad visi žmo 
nės, kurie buvo bažnyczioje, 
verkė ir prižadėjo isz tikros 
szirdies pasitaisyti. Poszven- 
tų Miszių važiavo ir ėjo isz 
bažnyczios namon visi kaimy
nai apart Jokūbo ir jo paczios.

— Koksai ežia galas man 
taip szalta, tarė Jokūbas, pa
trynęs savo rankas? eikim į 

Jokubienė taip jaugi drebėjo
— Arielkos negersim, tarė 

toliaus Jokūbas, tiktai alaus 
szildįto, nės neiszpasakytas 
szaltis. — Ir taip, rankas trin
dami, į krypavo abudu į kar- 
czemą, kurioj4 buvo dar keli

kumuli!
szimtas

— Ar tai jus ežia, 
sveiki drūti? tartum 
metų, kaip maeziausi, suriko

1 viens isz j ii jų kabįdamasis Jo
kūbui už kaklo. — Na, pra 
szau, iszgerkit vieną stiklelį.

— Dėkavoju jums, tarė Jo
kūbas, stumdamas nū savę 
stiklelį.

— Nebūk mažas! vienas 
stiklelis nieko neužkenks, pri
kalbinėjo kūmas, kaip szėto- 
nas, kimszdains į rankas Jo
kūbui stiklą pilną arielkos. 
Jokūbas užsivertė stiklelį i • 
isztraukė vienu kvapu; kar-

cziamnįkas gi tūm tarpu pa- ' 
davė mažesnį Jokubieniai, 
skundžianeziaisi ant szalczio. 
Kūmai pradėjo atsimįti pėrė- < 
jusius laikus, kabinėdamiesi 
už kaklų, striaubė po vieną, 
po kitą, treczią, ketvirtą ir 
daugiaus; vienu žodžiu sa
kant, lakė koliuk negalėjo 
nustovėti ant kojų. Kada Jo
kūbas su Jokubiene isznėrė 
nosimis isz karezemos, pradėjo 
jau temti, ir toks isztiko vė
jas su sniegu, kad nė kelio 
nebuvo matyti. Jokūbas taip 
pasigėrė, kad nė vadžių ran
kose negalėjo iszlaikyti. Jo
kubienė taipgi buvo nesavėje: 
krypavo tai į szią, tai į tą pu
sę; o arkliukai suszalę ką tik 
vilkosi. Ale pažiūrėsim kas 
darosi su Jokūbų vaikais. 
Magdulė, pavalgidinus kaip 
galėdama Rožiuką ir Jonuką, 
tankiai bėgo į lauką žiūrėti ar 
tėvai neparvažiūja.

— O! Dieve mano Mieliau
sias! szaukia su aszaromis 
Magdutė, kas tai yra tėvuliui! 
ir motinėliai, kad taip ilgai 
jųjų nematyt. Ant galo mer
gaitė nesulaukdama tėvų, už
klojo Jonuką lopszyje, Ro
žiuką paėmė už rankelės, už
simetus jekutę, iszbėgo, pasi
tikt tėvų. Ant nelaimės, 
Magdutė, iszbėgdama, neuž
darė gerai durių, kurios nū 
vėjo paskui suvis atsidarė. 
Szaltas vėjas pradeda pusti 
ant Jonuczio veidelio, jisaigi 
bunda ir pradeda verkt. Ale 
jo verksmo nieks negirdi, dėl
to kad kaimynai nū Jokūbo 
gyvena nearti. Tūm tarpu 
Magdulė bėga keliu, laikyda
ma už rankelės Rožiuką. 
Aszaros krinta isz abiejų ake
lių ant sudriskusių jųjų dra
bužių ir pavirsta nū didelio 
szalczio į ledą. Jau .Magdulė 
nori grįžszt į grinezią, ale isz- 
ėjo isz kelio, kurio jau negal 
atrasti.

— Magdulė! miego noriu, 
szaukia Rožiuką, puldama po- 
kojoms savo seselės. Magdu
lė stveria ufc raukuos ^uszą-' 

bai ilgai davėsi matyt didis 
liūdnumas ant jųjų iszblysz-

lųszią sesutę ir szildo ją savo 
kvapu. Mažiulėlė lenkia sa
vo galvelę ant krutinės Mag- 
dutės, ne ant žemės, ale ant 
prieglobsczio Motinos Dievo, 
kuri mažą kentėtoją apdova
nos amžina karalyste dangu
je. Magdulė žengė dar kelis 
žingsnius, neszdama jau nu
mirusią Rožiuką ir parpūtė.

— O! Dieve! Rožiutė numi
rė,— užriko baisium balsu 
Magdutė, pakėlė akeles į dan
gų, laužydama savo rankeles. 

I Priesz ją, stovėjo kryžius, 
ant kryžiaus augsztai erszkė- 
ežių karūnoje Jėzus Kristus, 
o po jos kojoms negyva Ro
žiutė. Mergaitė klaupia po 
kryžium. Jau naktis. Mie
gas ją marina, merkia akeles 
ir užmiega.

Ant rytojaus kaimynai ra
do lopszyje negyvą Jonuką; 
Magdutę ir Rožiutę ant kelio 

Lpo kryžium, o netoli nū jųjų, 
grabėj4, ant vežimo negyvus 
Jokūbą su Jokubiene. Baugu
mas apėmė visus, kada ant 
rytojaus karczemnįkas ant 
klausinėjimų kunįgo prabasz- 
cziaus ir vaito pripažino savo 
kaltybę. Atvedė į grinezią 
karczemnįka ir tą Jokūbų ku
rną, kur gulėjo penki lavonai. 
Karczemnįkas ir tasaigi kū
mas, pamatę numirėlius, žiu
rėjo stovėdami, kaip nutirpę, 
tartum užgauti trenksmu per
kūno. Kunįgas prabaszczius, 
žiūrėdamas ant nekaltų vaike
lių, ir matydamas ant iszblysz- 
kusių veidų kaltinįkų grauži
mą sąnžinės, isztarė tiktai tūs 
žodžius: „Praszykit Dievo, ne
kalti aniolėliai, 
šia smerezia uum.ivw, 
Vieszpats geriausias suminksz- Imažiulėlį ant rankų, apsupa 
tytų szirdis kaltinįkų ir dova- jį savo gunezia ir grįžszta į 
notų jiems jūsų kentėtojų vežimą.
smertį“. Žodžiai tie pilni ge- — Ką su szitūm vaikeliu 
rūmo ir meilumo krikszczio- darysim? klausia savo draugų, 
niszko nenuėmė taip baisios Nuvežszim į miestą, atsako 
sunkenybės nū szirdies kalti kits žydas, ežia, turbut, vai- 
nįkų. Nežinau, kas su jais kelis krikszczionių, nės sztai 
toliaus .atsitiko, dėlto kad turi kryžutį ant kasnikėlio. 
greitai apleidau tą kampą, Kaip tiktai atvažiavo žydai 
.tiktai girdejąu, kad ilgai, la-1į miestą, nuneszė kūdikį pas

Paklausykit dar kito atsiti
kimo:

Keletas jau metų, kai mėly j4 
netoli miesto Suvalkų, gana 
turtingo ukinįko užgimė gra
žus kūdikis. Nedėlioj* po- 
džiai (krikszto tėvai) iszvežė 
kūdikį į kriksztą, *sale ant ne
laimės pakeliui buvo kareze- 
ma, į kurią i/eikėjo užeiti: 
(nės kūmai be to^Jsmarvės —» 
arielkos negal apSeiti!) O 
prajovai! nepamislijo apie tą, 
kad kūdikis ne apipraustas 
nū pi ringi mio grieko, galėjo 
apsirgt, nės buvo drūtas szal
tis net karezemoj4. Ant galo 
kūmai, drueziai užgėrę, sėda 
į vežimą ir stumiasi į miestą. 
Ale kūdikėlio mieganezio 
nieks nepažiūrėjo. Tūm tar
pu ratas užėjo ant akmenio, 
kuris gulėjo ant tylto, veži
mas iszszoko augsztyn ir kū
dikėlis iszsmuko isz vežimo 
ant žemės. Laimė da, kad ta
da ant žemės buvo gana daug 
minkszto sniego, taip kad kū
dikis nė neprabudo; gulėjo, 
kaip sniege baltūse vystiklūse. 
Szaltas vėjas apipuezia anio- 
lėlį, kuris 
verksmu

bud i n as i ir garsu m 
szaukia Vieszpatf 
pagelbos. Miela- 

Dievas, tasai geszirdingas
riausias Tėvas mažų vaikelių, 
siunezia nekaltam kūdikiui 
iszgelbėtojus. Kitu keliu 
pro krumus iszlenda vežimė
lis, kuriam sėdi lemti žydai.

— O Dieve! szaukia viens 
isz jųjų, szokdamas isz veži

ką tokią bai-lmo, sztai koksai vaikelis guli 
numirėle, kad ant sniego! taip tardamas ima
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' kunigu kliūtis nupirkime ir įėjime lie- 

tuviszkon bažnytėlėm Kur 
teisybė, ten viražus turi būti, 
taigi ar jie savotiszkai dirbda
mi su kantrybe ir szaltu krau
ju beabejonės iszeis pergalė
tojais ir tūm gėrėsis. Takova 
bus paskui pilnai apraszyta ir 
iszrodyta — airiszitį kruvina 
neteisybė link lietuvių. Kad 
ne szi kova, tai czion lietuvys
tės reikalai butų gerai paszo- 

ir nelaimes: į barnį, tinginis-1 kę virszun, o gal ir beklestę, 
vimą ir vargą. Girtūklystė nesakau, kad dėlto vien baž- 
apsilpnina iszmintį, dėlto kad nytėlė butų buvusi tvirtu pa 
arielka, kaipo nūdai labai tna- matu lietuvystei, kad butų

mieli broliai?
Sztai, kokias liūdnas ir bai

sias pasekmes neeza paskuį sa
vą girtūklystė! pažeminanti 
žmogų iki gyvuliui! kurį V. 
Dievas sutvėrė ant savo pa
veikslo, kuriam įkvėpė ne- 
mirsztanczią dvasią ir apdova
nojo iszminczia. Girtūklystė 
traukia į didžiausius griekus

zių, yra 
) asabų;

Malonu - ir linksma tai yra, 
broliai tautiecziai, darykite ir 
toliau taippat? Kun. Kaula- 
kis, kad neminėtoji kova už 
bažnytėlę ir kiti rupescziai, 
butų galėjęs daug ką gero pa
daryti dėl lietuvystės, nės ap
linkinėse Philadelphijos daug 
randasi miestelių, kur lietuvių 
būreliai gyvena visa tautisz- 
kai apsnūdę ir paikia lenkys
te isz nežinės apžėlę. Vaidai 
tų miestelių ir tūlas skaitlius 
lietuvių, tenai ėsanc 
szitie: Chester apie 5v
Burlington taippat apie 50 

žiną sveikatą ir padaro kiek- traukusi kūpon irgužusi žmo- asabų, Brichton apie 100 asa- 
vieną geriantį ją, netikusiu nes po sovo sparnų ir mokinu- bų, Reading irgi apie 100 asa 
prie darbo. Girtūklystė si tėvyniszkoje įkalboje die- bų, paskui Wilmington su 100 
trumpina gyvatą, buna prie- viszkiĮ tiesų, bet dėlto, kad asabų ir Trenton su kokiu 
žasczia visokių ligų, ir greitai žmonės butų buvę stipresni apie 150.asabų, mažesniųjų 
žmogų pasendo. Ant galo, dvasioje ir viltyje, o szirdys miestelių neminavosiu,— tai- 
girtūklystė atima mylistą Die- jų dangiszku džiaugsmu pri- gi jei pridėsime visos Phila

delphijos skaitlių lietuvių, 
tai pasidarys didelė ir pui
ki liet.uviszka naujokynė ir 
nemaž, tvarkon susi rėdžiusi, 
galės nuveikti dėl tėvynės la
bo. Kaip pats kunįgas sako, 
tenai galima sutverti pagelbos 
draugystes, kurios anūs visus 
risztų lietuviszkai broliszku 
mazgu, ir kurios taipgi prigu
lėtų prie „Susivienyjimo“, į- 
steigti knįginyczias, vienu žo
džiu, atgaivinti pilnąi ir su
kurstyti jų užvėsusiose szirdy- 
se tėvynės meilę bei pagūdą, 
žinoma ne be pasiszvęntimo ir 
darbo. Tą darbą kunįgas

vo ir atstumia palaiminimą piltos, butų veikiau palenkę ir 
ėmęsi už visko; o nugis be
veik kiekvienas kalba, ir tei- 

Isingai, jog pirma reikia įgyti 
bažnyczią, o paskui rupinties 
apie tautos reikalus. Ta- 
cziaus tųjų rakalių priespau 
dimai ir nedorybės neįstengė 
įveikti lietuviszko plieninio 
budo ir nepanarino visatinai 
jų dvasės neveiklės marėj: jie- 
jie gana kruta tautiszkai.j

Jo. O kas gi nenori mylistos 
ir palaiminimo Dievo? Ap- 
mislykit padorus žmoneliai 
apie tą baisų pripratimą,^ isz- 
sižadėkit jo ant visada, o pa
žiūrėsit, kokia laimė pražydės 
jūsų namūse, koki palaimini
mą atsiųs jums V. Dievas ant 
jūsų laukų, kokio džiaugsmo 
sulauksit isz savo vaikelių ir 
kaip pradės mylėt Augsz-

’ cziausias ir geriausias Die-1 Szv. Antano draug. sąnariai 
vas!!!....

Pagal lenkiszką paraszė.
S. P a girinis

nesniųjų tėvynainių iszranda 
„Susivienyjimo“ ženklelius 
nelietuviszkos tautos dažą ar
ba koliorį turint, ir sako, jog 
anas turintis būti baltas ir 
mėlynas, kaip Lietuvos vėlia
va ir apdarai lietuviszko pul
ko, tebeėsanczio Maskolijoje 
ir dėvėjanczio mundurus mė
lynas su baltais diržais ir jus
tomis. Pats S. Daukantas 
„Budas Lietuvių Kalnėnų ir 
Žemaiczių“ ant puslapio 170 
raszo, jog Lietuvos vėliavą ne- 
sziojusi baltą ir mėlyną dažą. 
Kad „Susivienyjimas“ yra 
tautiszka lietuviszka įrėdne, 
tai ir jo ženkleliai, jie sako, 
tūrį būti grynai tąutiszki, nors 
po teisybei sakant ir dabartinis 
jų dažas nėra be puikaus ir 
augszto reiszkimo, kaip 1893 
m. „Vienybėje“ įženginiame 
straipsnyje' buvo iszaiszkinta. 
— Vienykitės ir krutėkite, 
broliai, kiek galite, ir tiekite 
Lietuvai garbę, o ji tūja 
džiaugsis!!

Daugsziszkis.

rūpinasi kūdaugiau sąnarių 
laimėti „Susivienyjimui“; užsi
deda Sz. Jūzapo pagelbos 
draugystė, kurios sąnariai taip

ilirvn Aniurllniiflgižadftprigulėtiprie”s"8ivieTadft nudi,bti’ kft|'pfk “P8*- 
luo liulUrlDaAU ull r U AlllOliAUjU nyjimo“,permanydami ir tarda- dirbs su bažnyczios reikalais 

Philadelphija. „Ar žūt’, ar mi tąjį ėsant vieną isz naudin- ir daugiau liūso laiko turės, 
but’,” sako musų sentėvių giausiųjų musų tautai ir pui- — Dieve jam padėk ir lai- 
priežodis. Ir isztiesų, istorija I klausiųjų įrėdnių lietuviszko mink!
paums parodo, jog senovės lie-(gaivalo Amerikoje. Apart, Kolekta dėl Kražiszkių 
tuviai liūsybė| ir teisybės ap- szeimynos apsigyvenusios kankįtinių brosziuros iszdavi- 
gynime sziūm priežodžiu giliai kaiminystėje Point Breezesusi- mo buvo taipgi daryta, kurios 
buvo persiėmę ir jo laikėsi isz 
paskutinės. Tas pats de
dasi sziądien ir su Philedel- 
phijos lietuviais reikale lietu- 
viszkos bažnytėlės: turi ka
riauti su airisziais ir valdžia 
už teisybę — ir kariauja at
vangiai ir guviai, nesidrovėda
mi nei truputėlio, kadągi 
jiems stato ir daro visokias

— S. Boston Mass. 11 
Vasario. Buvo parapijinis 
lietuvių susirinkimas, ant ku- 
rio atėjo ir lenkiszkas kunįgas 
ir prikalbinėjo lietuvius, kad 
jie prisiraszytų prie lenkisz- 
kos parapijos ir padėtų len
kams bažnyczią statyti, bet 
lietuviai, židodami, kaip dau
gel iose vietose lenkai didei 
nuskriaudė lietuvius bažnyczių 
statyme, 
ant to. 
tuviszką 
užpraszė 
kunįgfi,
spaviednės iszklausytų, dūtų 
rodą bažnyczios reikalūse ir 
iautiszkai sutvirtintų.

nei maž nepristojo 
Jie rupiuas savo lie- 
bažnyczią turėti ir 
pas savę lietuviszką 
kuris jūs velykinės

renka tankiai kupeton ir gryl rodosi, apie $13 įplaukė, 
nai lietuviszkai pasilinksmina: tik dėja, kad tarpe musų bro- 
dainūja lietuviszkai dainas ir 
giesmes gieda,pasisznekucziūja 
gražiai apie nuliudusios tėvy
nės reikalus, vargus ir nelai
mes, džiaugiasi jos praeitės 
garbingais didvyriais ir, taip, 
kad žmogus tenai būdamas 
jautiesi lyg Lietuvoje ėsąs.

lių darbūjancžiųsi, it pas ko
kius lenkus, nėra tikros tvar
kos ir gero susiriszinpo tame 
reikale^ per tai ir nežinia ant 
keno rankų siųsti surinktūsius

— B. St. Louis III. Asz 
J. Lakickas, vardan musų 
,,Susiv.“ kūpos, 
garbingam kun. J. Zlotorzyns- 
kdi, „Susiv.“ knįgiui, už pe

dėkavoju

pinįgus. Auliuk bus padarytas siųstas mums gražias ir nau- 
mass-meetingas ir kolękta pa- dingas „Susiv.“ k^įgas. 
antrinta. Vėl daugelis iszma- Pas mus yra kėli lietuviai,



Lietuvininku
kurie dar visai nesirūpina nei 
apie savę, nei savo tėvynę Lie
tuvą, bet yra viltis, kad ir jie 
prabudę isz miego, pradės 

.dirbti su kitais broliais lietu
viais ant tautiszkos dirvos.

Neseniai pas mus buvo at
vykęs lietuvis, vadinantis Ka- 
zis lamaszauckas*), o anglisz- 
kai pasiraszydavo Chas J. 
Thamas. Jis apsigarsino kai
po dziegormeisteris. Tūli lie 
tuviai pas jį jau taisė, jau pir
ko dziegorėlius, bet jis vienus 
apgavo, kitus apsuko, už ką 
mes norėjome jam kailį isz- 
dirbti ir po sudu atidūti, bet 
bjaurybė paspėjo iszsmukti.

Tadgi persergstame visus 
brolius lietuvius, kad butų 
atsargiais su nežinomais žmo
nėmis.

J. Lakickas.

— Waukegan III. Czia 
yra 150 lietuvių, tarp kurių 
randasi apie 15 szeimynų. 
Apie 100 nusipirko tenai lo
tus (pliacius), ant kurių de 
szimts turi jau savo namus. 
Bet kasžin, ar nereiks jiems tų 
namų bei lotų atsižadėti, nės, 
nors gerai nežinome, yra ten 
apgavimas per žydą agentą. 
Todėlgi * privalo tenykszcziai 

. lietuviai pasirūpinti, idant tai 
neįvyktų.

Waukegan‘o lietuviai lietu
viszkai szneka, o lenkiszkai 
daro. Asz girdėjau nū vieno 
prakilnaus lenko, kad tenai 
tik penkios lenkiszkos szeimy- 
nos yra. Lotų kompanija da
vė lotus, pastatė bažnyczią 
ir apie 1000 dol. paskolino 
dėl bažnyczios isztaisymo.

Tūli tenykszcziai lietuviai 
gyrėsi, kad ta bažnyczia bus 
ant jų vardo užraszyta, bet 
per paszventinimo tos bažny
czios pasirodė, kad tenai vis
kas lenkiszkas, tik parapijo- 
nai lietuviai. Mat, lietu
viams vis kartais maloniau po 
lenkiszkais sparnais prisi
glausti, negu po motiniszka

*) Tur but tas pats, kuris Pittsto- 
• no lietuvius apvogė R, 

szventos Lietuvos priegloba.
Za-mbras.

— Scranton Pa. 10 Va
sario. Brangus „Vienybės“ 
Redaktoriau padūdu tas trum
pas žinutes. Buvo jau nesykį 
■aszyta apie nedorą pasielgimą 
r gyvenimą lietu vuį ant 
„Park Place“, bet, rodos, to 
<io bjauraus tarp jų atsitiki
mo nebuvo, kaip kada 3 d. 
Vasario. Vienoje stuboje 
jurdingieriai persinėszė du 
alaus' bertainiu, o ir degtinės. 
Kada jų galvos įgaravo (ap
svaigo), įsmuko trys vyrai isz 
kitos stubos, didžiausi razbai- 
nįkai visame mieste. Namisz- 
kiai matydami, kad svecziai 
jieszko priekabių ir kelia er
gelį, liepė jiems laukan iszeiti. 
Bet svecziai dar labjau suduko 
ir vienas, pagriebęs kirvį, drožė 
su penezia vienam vaikinui į 
galvą taip, kad kaulai į sma- 
genis sulindo. Sužeistas per 
tris dienas nei žodžio prakal
bėti negalėjo. Parvadino 
daktarą, kuris pasakė, kad li
gonis yra mirtinai sužeistas ir, 
suraszęs raportą, padavė poli
cijai, kuri du muszėju suėmė 
ir pasodino į cypę.

Neužilgo dasižinosime, kaip 
su namų gaspadoriais bus, 
kad savo namūse daleido to
kias musztynes. Kaip dau
gumas kalba, kad tie žmogžu
džiai daugiau nears su ta žag- 
re, nės jau savo darbą pabai-

— Plymouth Pa. 18 Va
sario. V. Volonczausko drau
gystė sutarė jau pirmiau imti 
dalyvumą Wilkes-Barreje ant 
demonstracijos, o praeitą ne
dėlią, laikė savo susirinkimus 
szv. Jūzapo ir D. L. K. Vitau- 
to draugystės ir, sumažais tūlų 
sąnarių, nesuprantanezių 
Lietuvos reikalų, pasirieszini- 
mais, nutarė imti dalyvumą 
ant minėtos iszkilmės, iszrinko 
po tris vyrus, kurie, susineszę 
su kitų draugysezių iszrink- 
tais dėl to sąnariais, nutars ir 
8 u rėdys, taip sakant, iszkilmės 
plianą.

— Tą paczią dieną užsidėjo 
naują blaivystės draugystė, 
prie kurios iszsyk prisiraszė 
21 vyras. Butų ir daugiau 
prisiraszę, bet, jog buvo iki 
temstant užimta kitų draugys
ezių mee-tingais salė, daugu
mas nebelaukdami iszaiskirstė, 
todėl nutarta laikyti ateinan- 
ežią nedėlią antrą susirinkimą, 
ant kurio, yra viltis, kad pa 
sidvigubins sąnarių skaitlius, 
bus iszrinkta vyriausybė ir 
nutarta konstitucija.

Įpatingiausiai ir iszganin- 
giausiai toje draugystėje yra 
tai, kad nutarė neimti į burną 
jokių galvą svaiginanezių gė
rimų.

kad tame didele- | Linkiame naujos draugystės brolius, kaip antai N 5 „Vie- 
me mieste gyvena 60 lietuvisz- sąnariams geros pasekmės ir nybės“ Chičagos lietuviai at-

5 d. Vasario
— Szv. Stanislovo draugys

tė iszkėlė puik 
balių, ant katro susirinko la
bai didelis žmonių skaitlius. 
Pasilinksmino taipgi dailiai, 
net ir svetimtaucziai gėrėjos 
isz gražaus lietuvių apsiėjimo. 
Surinkti pinįgai yra atidūti 
ant naudos lietuviszkos baž 
nyczios. Gryno pelno at
liko $200.

— Denver, Col. Raezo vie 
nas lietuvis,

kų galvų. Kiek tenai yra 
szeimyniį niekas apie jūs ne
prideda gausesnių žinių, o 
dėlto butų labai gerai, kad 
ano miesto lietuviai sutvertų 
kokią nors draugystę arba jei 
neįstengs tai padaryti, nors 
kūpą „Susivienyjimo“. Man 
dar esant Lietuvoje vienas 
žmogus pasakojo, kad lietuvių 
ant farmų esą kelios deszimtys 
familijų New Mexikoje, sza- 
lyje Santa Anna, jei dar tenai 
tebegyventų lietuviai, užkvie- 
cziaine garsintiesi per „Vieny
bę Lietuviuku“, o gal bus ga
lima ir jiems padūti ranką jų 
dvasiszkūse reikalūse.

Kunįgas. 

tvirtos valios.
-— Taipogi tą paczią dieną 

susitvirtino ir susiorganizavo 
pernai užsidėjusi vaikų drau
gystė, po vardu Amerikos Lie- 
tuvaicziai, kurios sąnarių 
skaitlius daugiau kaip 20. 
Tą draugystė turės ateinan- 
ežią nedėlią susirinkimą, ant 
kurio, tarp kitų dalykų, nutars 
imti dalyvumą ant tautiszkos 
iszkilmės Wilkes-Barreje, 4 
Kovo. Į vyriausybę tapo isz- 
rinkti: prezidentu J. Petraitis, 
viceprezidentu J. Uzdyla, se
kretorium A. Tamosziunas, 
kasierium J. Pauksztis.

Tegyvūja ir auga lietuvai- 
ežių draugystė.

— Wilkes-Barre. 18 Va
sario. Draugystė Lietuvos 
Sūnų laikė mėnesinį susirinki
mą, ant kurio nutarė imti da
lyvumą iszkilmėje 4 d. Kovo. 
Kaip girdėti, Wilkes-Barrė‘s 
lietuviszkos bažnyczios para- 
pijonai stropiai triusiasi, idant 
viską kaip reikint parengti 
ant taip iszkilmingos dienos.

— Newark N. J. 15 Va 
sario. Gūdotinas Redakto
riau praszau patalpinti į savo 
garbingą laikrasztį szią ko
respondenciją. Isz visų mies
tų randu lietuvių korespon
dencijas su įvairiais praneszi- 
mais ir užmanymais, tik isz 
musų miesto nieko iki sziolaik 
negirdėti, lyg tartum pas mus 
nėra lietuvių arba jie visai 
miega, neturėdami nei kibirk- 
sztėlės meilės dėl savo tėvynės 
ir savo brolių žudomų per 
maskolius.

Ir iszties, beveik nėra jokio 
pas mus tautiszko kylimo, vis
kas tyla, kaip ant amžino vie
tos atilsio. Nės tur būti, 
paskutiniais esame lietuvystės 
dalykūse. Bet broliai Newar- 
kiecziai prabuskime ir mes 
nors sykį ir, prakrapsztę akis, 
paveizėkime į kitų miestų lie
tuvius, kaip jie rūpinasi ir 
darbūjasi djpie savę ir savo

• i-įa tį,, „♦.'rtįiij,



Vienybe
siszaukia į visas lietuviszkas 
draugystės, kad jos paremtų 
jųjų pradėtą pasiszventimo 
darbą. Man rodos, kad tas 
Chicagieczių balsas neturi nu
eiti ant vėjo, bet atsimuszti į 
szirdis visų lietuviszkų drau- 
gysezių, o sykiu ir musų drau
gystę. Bet ar rūpinas ta mus 
draugystė kaip kitų miestų 
draugystės? Ne. Andai tu
rėjo balių, szoko, linksminos 
su kumseziais sukino apie no
sį, dūlinėjo ir tąsėsi, o apie tė- 
vyniszkus darbus, apie Kražių 
kankintinius nei kalbos nebu
vo.

Musų mieste yra apie 300 
lietuvių, isz kurių trys turi 
savo saliunus. J Lietuviai 
daugiausiai dirba prie skrybė
lių ir geležies pabrikūset, o 
taipgi ir prie sziauczių. Dar
bai taip, kaip ir kitur,, prastai 
eina. . „Saulę“ ir pas mus 
pradėjo siųsti atgal už bulių, 
kurį jijė dėl savęs isztepliojo.

.Newarlcietis.

Uffirtamija PiMrt.
Pirm kelių metų ir patys 

lietuviai labai nusidyvydavo, 
isz girdę, kad kokiame Suvie
nytų Valstijų kampe lietuviai 
atsiskyrė nū lenkiszkos para
pijos, o sutvėrė savo lietuvisz
ką. Negana to, tūli musų 
broliai lietuviai, apsvaiginti 
poniszkai lenkiszka dvasia, net 
iazjūkdavo tūs lietuvius, ku
rie tikrai pradėdavo dirbti 
dėl labo savo lietuviszkos tau-, 
tos. Tas būdavo ir pas mus, 
o ir sziądien dar randasi tokių 
brolių, kurie, nors jau turime 
savo parapiją, ^kunįgą ir baž
nyczią, vienok nenori prie 
musų pulkelio glaustiesi, bet 
vis ir vis po senovei ponams 
lenkams meilingai tarnauja. 
Bet, aezių Dievui, tokių nauja 
lenkių yra mažai, jog skaitant 
ir ant pirsztų gal neužtektų, 
o visi isz vieno dirbome ir isz 
to darbo sziądien džiaugiarųė- 
si.

Pittsburgh e nelabai sen: ai

kuris tikrai parodė savo dar
be, kad yra majiorių mistras. 
Paszventinimas prasidėjo tū
jaus po 10 valandai per J. 
M. vyskupą ir jo asistentus 
kunįgus: May, Kaufmann, 
Gallagher, Mickewicz, Devlin, f 
Ferdinand, Javorski, A. Bur
ba isz Plymouth, Luzerne Co., 
ir vietinis rektorius kun. Sut
kaitis. , Po paszventinimui 
buvo atidarytos durys dėl 

llaukenczių žmonių lauke, ku
rie į kėlės minutas pripildė 
bažnyczią. Ir bažnyczia yra 
gana didelė. Potam buvo ce- 
lebravotoš Miszios per kunįgą 
May, szv. Petro bažnyczios 
kleboną. Asistavojo dijako* 
nu kun. Devlin, szv. Kryžiaus 
bažn. rėkt., o kun. P. Ferdi
nand subdijakonu. Vyskupui . 
asistavojo kun. Gallagher, szv. 
Jono bažnyczios rektorius ir 
Kauofmann, szv. Jūzapo bažn. 
rektorius, o kiti kunįgai buvo 
atsidavę maldai Miszių laike. 
Kun. Devlin pusiau Miszių 
sakė pamokslą angliszkoje 
kalboje. Jo žodžiai prasidė
jo nū szių žodžių: kodėl baž
nyczia yra szventais Dievo na-

musų lietu viszką parapiją. 
Teisybė, užstojo bedarbė. 
Lietuvių dikeziai iszvažinėjo, 
o kiti, kad ir ant savo užsilai
kymo neuždirbo, pasijliko ant 
vietos. Vienok tūli net pas
kutinį centą davė aut kdĮektų, 
kad tiktai greieziaus turėtb sa
vo bažnyczią. Taigi per 
darbsztumą kun. J. Sutkaiczio 
szį metą pereitą mėnesį nusi
pirkome murinę bažnyczią, 
kurios vidų dailiai papūszėme, 
o jau 11 dieną szįto mėnesio 
turėjome iszkilmingą jos pasz- 
ventinimą, apie kurį ant ry
tojaus raszė visi vietiniai laik- 
raszcziai. Sztai tarp kitų 
„Pi ttsbu rgh‘ o Beobach ter* ‘,
vokiszkas laikrasztis, taip ra- 
szo: ,, Paszventinimas ndu • 
j 08 lietuviszkos bazny ežios
Pittsburyke. Vakar t. y. 11 d. 

mėgsta provardžiūti ) Žinia, I Vasario tapo paszventįta lie- 
nemažai ir paszventėme savo tuviszka szv. Kazimiero baž- 
pinįgų. Labai mums buvo nyczia ant Gorson tilyczios . 
sunku, neturint lietuviszko S.S.'per Jo Mylistą vyskupą 
kunįgo, kurs musų darbą pa- Phelan D. D.; tapo iszkilmin- 
stumėtų tolyn ir tikrai dirbtų gai paszventįtą ir atydaryta 
dėl žmonių labo kaip dvasisz- dėl dievmaldystės. Draugys- 
ko, taip irtautiszko. Pradžio- ežių sąnariai pirma iszėjo pa- 
je pereitų metų, Vasario mene- sitikti vyskupą, o gražus oras 
syje, gavome kun. Lopetą, bet dadavė daug gražumo drau- mais ir namais maldos. Kun. 
szis tikrai nedirbo dėl musų, gysezių eilėms (glitoms). Pir 
įkalbinėdamas mums, kad lie- ma draugystė, szv. Jedvygos 
tuviai neturi skirtiesi nū len- kariaiviai, pas katedrą susiti 
kų: nekentė lietuviszkų drau- ko vyskupą ir geroje tvarkoje 
gysezių (?R.). Szis, 20 d. Ge- atlydėjo ant S. S. Ant tilto 
gūžio, kunįgas veik musų pa- Smitfil ulyczios pasitiko szv. 
rapiją apleido^ Jau buvome Mykolo kareiviai po vadovys- 
nusiminę, kad negreit galėsi- te kapitono Jūzo Rosinskio; 
me gauti lietuviszką kunįgą ir szv. Jurgio kareiviai po vado- 
tokiu budu stovėsime tolyn vyste kapitono Igno Sancz;
nū kitų kampų lietuviui kurie tų paežių kareivių antra kūpa 
džiaugiasi savo bažnyczioms, | po vadovyste Antano Schulcz 
kunįgais ir 
draugystėmis.

Tacziaus Vieszpats Dievas draugystė szv. Petro; toliaus 
mus neapleido. • Sztai Birže- szv. Jūzapo ir Szirdies Viesz- 
lio mėnesyje musiį vyskupas 
iszszventino kun. J. Sutkaitį, 
kuris neperseniai buvo pribu
vęs isz Lietuvos ir pabaigęs 
dvasiszką seminariją Seinūse, 
Suvalkų gubernijoje. Szis 
gūdotinas musų kunįgėlis, 
kad ir jaunas, tūjaus nūszir-1 po iszmaliavota per garsingą 
džiai pradėjo rupintjesį apielmaliorių Mangoltą isž i Troy, į

lietuviai radosi. Pirm 12 me
tų buvo tiktai apie 3 szeimy- 
n as (pamilijas), bet ir tos 
maiszytos su lenkiszku gaiva
lu. Tiktai pirm 6 metų lietu
vių skaitlius pradėjo veik 
daugintiesi ir žymiai augti, 
o sziądien jau turime į 4000 
duszių. Tiktai pirm 3 metų 
pradėjome mislyti apie sutvė
rimą grynai lietuviszkos para
pijos, bet vis negalėjome į- 
vykdinti tą svarbų ir naudin
gą užmanymą. Tą dalyką vi
somis savo pajiegomis trukdė 
du lenkiszki dvasiszki vado
vai, prižadėdami dyvinas do
vanas lietuviams, kad tikt szie 
nesigailėtų dūti pinįgų ant 
statymo naujų lenkiszku baž- 
nyczių. Prižadėdavo nieka
dos neužmirszti savo brolių 
lietuvių, (kaip jie lietuvius

lietuviszkomis ir jų pulkavedis Jurgis Kun
kel. Paskui ėjo paszelpos

paežio Jėzaus draugystės. 
Taip pasitikę vyskupą! atke
liavo pas bažnyczią, kur jau 
žmonių szimtai laukė su dide
liu akyvumu, ba ir pati baž- 
nyczia patraukė kožno akis 
su Savo gražumu, kadangi ta-

A. Burba pasakė trumpą pa 
mokslą lietuvįszkoje kalboje ' 
ir sugraudino szirdį kiekvieno 
lietuvio. Po Miszių Jo My- 
lieta Vyskupas pasakė trumpą 
pamokslą. Savo kalboje isz- 
gyrė naujos bažnyczios para
pijoms, kad lietuviai didelę 
loską pas Dievą apturėjo, įgy
dami taip greit ir tokiūse sun- 
k i ūse laikūse taip gražią baž- 
nyczią, ba tai yra pirmutinė 
lietuviszka bažnyczia Allegi- 
nies Co., ir vėlino gero pasi
vedimo naujai parapijai. Ant 
galo pasakė, kad lietuviai ne
tik kad yra gerais katalikais, 
bet ir gerais ukėsais (obiva- 
teliais) Amerikoje. Vakare 
7 valandą atsiprovijo Niszpa- 
rai per kun. Kaufmanną, asis- 
tavojo jam kun. May ir kun. 
Mickevvicz. Kun. A. Burba 
pasakė graudų pamokslą. Ant 
galo kunjgas Sutkaitis užprą-
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szė lietuvius ir kittauczius ant 
panedėlio 10 valandą ant žė- 
laimų Miszių, kurios atsilaikė 
ant intencijos lietuvių kankin- 
tinių Kražiūse. Taipgi už- 
praszė ant 7 valandos vakare, 
ant „mass-meeting“.

- Bažnytinis koras, 
aidėjo isz sąnarių 
Petro bažnyczios, 

kuris su- 
koro szv.

nekuriu 
giesminįkų isz Allentowne ir 
sąnarių koro szv. Kazimiero
lietuviszkos bažnyczios, visualJūzas 
sulinkamino savo balsais ir 
giesmėmis. Isz tų visų pro
fesorius Karolius Gutherl tu
rėjo savo surinktą orkestrą, 
kas grąžei labai grąžei nusida
vė. ’ z

Panedėlyje 10 valandą at
silaikė žėlaunos Miszios už 
lietuvius, Kražiūse nukankin
tus. Labai dailei per Miszias 
giedojo „requiem“ lietu v isz- 
kas koras po vadovyste vieti 
nio dudoriaus (organisto) .Jo
no Grajaucko“.

(Dar ne viskas)

— Amsterdam N. Y. Kil
pos „Susiv.“ 18 senų sąnarių 
užsimokėjo metinę mokestį, o 
szie nauji prisiraszė: Kazys 
Jakis, Motiejus Janusza, Pra 
nas Zdanavyczius, Antanas 
Krestanavyczius, Elė Cicha- 
navycziene, Marė Kulinskienė 
ir Morta Zdanavyczienė.

— CleveUt/nd, Ohio, Szv. 
Jurgio draugystė užsimokėjo 
posmertinę, 8 sąnariai metinę 
ir nauji prisiraszė: Nevcze- 
szauckas, Pius Junevyczius, 
Jurgis Nauronis, Antanas A- 
braitis, Jonas Kareiva, Justina 
Szinderaitienė, Katrė June- 
vyczienė ir Ona Traskauckie- 
nė.

— Shenandoah^ Pa. Va- i •
lanczausko draugystės trys są
nariai užsimokėjo metinę ir 
posmertinę, vienas posmerti- 
nę, vienas metinę, o gūdotinas 
kun. P. Abromaitis 1,15 c.

— Mahanoy, City, Pa* 
„Susiv.“ naujos kilpos sžiejie: 
Motiejus Vraczinskas, Jilzas 
Zableckas, Silvestras Baltru-

szonis, Antanas Matusevy- 
ežius, Rožė Vraczihskienė, 
Konstantinas Levanavyczius, 
Jilzas Levanavyczius, Jonas 
Talatka, Antanas Danisevy- 
ežius, Jilzas Danisevyczius, 
Stasys Lukszys, Kazys Mot- 
lauckas, Antanas Jeronimas, 
Baltrus Adomaitis ir Jonas 
Dočkus.

— Mariixete, Wis. Jonas 
Vaicziulis, Simas Uliatskis, 

Dobizauckas, Urszė
Jliatskienė ir Kazys Paku- 

tinskas.
— Pu Rois, Pa. pavienis 

Aleksandra Akramavyczius.
— Richmond Va. Kūpos 

Pranas Szerys, Ona Szerienė 
ir Jilzas Aidukas.

— Oakdale Station Alle Co. 
Pa. Kilpos sąnariai Antanas 
Vidontas, Jonas Jocis ir Jūzas 
Oharas.

— Hesperea City, C ai. Jū
zas Gogzas.

£ us iv ienyj i 7 no prez i (lentas.

Pravitels- 
raszo 
1894

Margumynai.
Jubilėjus maskoliszkos mi

sijos Amerikoje. „ 
venszij Viestnik” 
kad (N. 238) 
metūse sueis 100 metų nū įstei
gimo pravoslavnos missijos 
sziaurinėje Amerikoje. 1794 
metūse tapo ten įneszta pravo 
slo'ena szviesa(IV) mųsų missi- 
jonieriais, kurie pirmiausiai 
apsigyveno ant salos Kadjako. 
Garsesni isz jų: Jūzas (kuris 
paskiaus tapo arkirėjųm), Ger
manas Juvenalis, Afanasij ir 
kiti. Jie, apszvietė laukinius 
Aleutus, kurie lygszioliai neuž- 
mirszta savo apszviestojų. 
Taip Germaną palaidotą ant 
salos Jelovij, jie garbina kai
po szventą. Nikolaj, arkirėjus 
Alasko^ ir Aleutijos, ketina 
ten įsteigti didelę iszkilmybę 
Sukakimo 100 metų ir paskir
ti tam tyczia dieną”.

Mat arkiriejus su savo po
pais ir laukiniais aleutąis isz- 
gers keletą baczkų degtinės

už pinįgus, kuriūs caras jiems 
nusiųs: carui mus pinįgų ne
gaila.

Geležinis kareivis (karei
vis). Ispanijoje tapo iszrasta 
nauja kariszka maszina, labai 
iszmisliai įtaisyta. „Daily 
News” tvirtina, kad jei yra 
viskas teisybė, ką apie tą ma- 
sziną raszo iszpaniszkas laik- 
rasztis ,,Globo,” tai ateitėje 
nieks nedrįs su ja kovoti (va- 
javotis). Maszina ta padary-r 
ta isz geležies ir panėszi į ka
reivį. Kada ją užstato, ji 
szauja 40 kartų per minutą, 
nės jos visas vidurys pilnas 
patronų. Jeigu prieszai ją 
atima,, tai elektrybė uždega 
dinamitą, kuriū yra pripildy
ta jos galva: visa maszina su
trūksta į smulkius szmotelius, 
kurie visus aplinkinius užmu
ša. „Globo” raszo, kad Is
panijos apicierai ją iszbandė 
ir atrado tą kūgeriausia. Isz- 
radėjas už 200,000 svarų ster
lingų (2.000,000 rub.) apsii
ma pats s u 100 savo maszinų 
sumuszti Afrikoje maurus, 
kuriais Ispanija sziądien 
riauja;

Apgarsiiiiinų kasztai. 
gliszka firma ,, Bears,” 
kiaujanti (kupeziaujanti) 
muilu ir dezinfekcijos daly
kais, kas metas iszdūda ant 
apgarsinimų Į’fo 100,000 svarų 
sterlingų (1.000,000 rublių). 
Szįmet pakilo klausymas, ar 
nereiktų sumažinti tų apgarsi
nimo kasztų. Vienok daugu
mas akcijonierių nutarė dar 
padidinti tūs kasztus, nės, kaip 
jie sako, „pirkikai su procen
tais sugrąžįs pinįgus.”

— Isz Vilniaus. Užpereitū- 
se 1892 m. toks buvo skaitlius 
mokintinių dviejų Vilniaus 
gimnazijų. Pirmoje buvo 
mokintinių 550: isz jų masko
lių — 43,9$, katalikų -39,4$, 
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ka-

pre-

— 0,2$. Antroje gimnazijoje 
buvo 405 mokintiniai;isz kurių 
katalįkų 50,1$, maskolių — 

, žydų 13,8%, liuterių -

4,5$, mahometų 0,5$, kitų 
tikėjimų 0,7$.

— Isz Rymo. Caro p aslas 
Izvolskbs pats pridavė Szv. 
Tėvui 500,000 frankų, kuriūs 
sudėjo visi Maskolijos ir Len
kijos katalikai 1893 m.

— Naujas iszradimas. 
Elektroteknikas Gardi iszrado 
naują būdą persitikrinti, kiek 
anglekasyklėse yra užsidegan- 
ežio ir troszkinanczio gazo. 
Jis užtėmijo, kad vargonų dū
dos kitaip rėkia, jei puczia į 
jas czystą orą, ir kitaip, jei 
neezystą. Per tai jis ima dvi 
vienokias dūdas ir puczia į 
vieną isz jų orą czystą, o į ki
tą anglekasyklių orą: jei tas 
antrasis oras neezystas, tūjaus 
balsai pradeda skirtis; jei 
czystas — tai abi dūdos rėkia 
vienaip.

Prekėjai laukinėmis žvėri
mis. Laikraštis „Bolletino 
del Naturalists,11 pranesza, 
kad centraliszku žvėrių turgum 
yra taip vadinamas Hamburgo 
„Thierpark” (žvėrių sodas), 
prigulintis prie karolio Ha- 
genbek’o. Jis pardūda kas 
metas 700-800 liūtų (levų), 
tiek jau tigrų, 300-400 szlapių 
(slonių), kelis szimtus leopar
dų ir panterų ir daugybę kra- 
kadilių ir visokių kirmėlių. 
Brangiausi yra sloniai, ypacz 
jei jie turi geras iltis. Zoologisz- 
kas Londono sodas užmokėjo 
už slonių „Bjumbo11 100,000 
frankų. Szeszių žiemų bege
motai kasztūja į 20,000 fran
kų, noseragiai — iki 15,000 
fr. Liūtai, žiūrint ant gražumo 
ir didumo — nū 2,000 iki 
10,000 fr. Užauginti Euro
poje liūtai yra* daug pigesni, 
kaip giriose pagauti dėlto, 
kad jie piktesni ir kytresni. 
Gražiausi tigriai — nedau- 
giaus, kaip 5,000 fr.; pante
ras— 2,000, leopardai — 800, 
baltosios meszkos — 1500 
paprastos meszkos — 200 — 
300 fr. Kirmėlės yra visos 
pigios, apart didžiausių, už ku
rias ima į 1,000 f r. Pernai 
Hagenbek’as pardavė du pi*
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.Vienybe
tonu (taip vadinasi viena gi
minė di 
ežių 7
viršau m) ilgio — po 2,500 f r. 
llagenbek’aa turi visose szali- 
se agentus, kurie jarn gaudo 
žvėris ir pristato.

Ar gyvuliai su szaltu krau
ju bijo szalczio} Mokintas 
prancūzas Raoul Pictet prane- 
sza laikrasztyje ,,Revue scien- 
tifiųue“ apie savo datyrimus, 
ar daug szalczio pakenczia gy
vuliai su szaltu krauju. Prie 
szalczio arti

dėlių kirmėlių! turin- 
metrus (3 sielinius su

bakterijos, jei jų buvo vande
nyje, į kurį roaiszė 
Neseniai mokintas 
tyrinėjo tą dalyką ir 
kad viduryje kepalo
110° Gels: tokiame-gi karša
tyje visos bakterijos turi pas
tipti.

miltus.
Ballane 
atrado, 

buna

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

1.25c.

75c.
10c.
40c.

1,00.
50 ct.
200c.

100° Celsijaus 
termometro visoki gyvuliai su- 
szala galutinai ir jau niekad 
neatgyja. Prie mažesnių szal- 
ežių nekurie gyvuliai susząla, 
bet paskui szilumoje vėl atgy
ja. Taip žinoma žuvis — ly
nas (kurs gyvena tankiausiai 
stovinezidse vandenyse) susza- 
la, jei jį atszaldo. žemiaus, O°. 
Atszaldytas iki — 20° Celsi
jaus, jis jau niekad neatgyja, 
bet iszkenczia — 15° Gels.; 
szaldant jį vienok reikia žiū
rėti, kad nesuszaldyti iszsyk, 
bet palengva; susząlęs buna 
kaip ledo szmotas, kurį gali
ma laužinti ir trupinti,

— Plymouth Pa. 20 Vasa
rio. Užgriūtų nelaimingųjų 
trylikos anglekasėjų dar ne 
gali surasti. Yra tikima, kad 
jie yra užmuszti.

Pittston4 Pa. 18 Vasario. 
Szv. Jflzapo draugystė laikė 
mėnesinį susirinkimu ir nutarė 
imti dalyvumą ant parodos 
Wilkes-Barre‘je 4 Kovo m.

Nėra abejonės, kad ir kitos 
Pittston‘o draugystės neatsisa
kys ml to szvento užmanymo.

atgy-

Varlės iszkenczia — 28°, bet 
stimpa prie — 30°. Maži, pa
prasta ake, be žiūrono, nema
tomi, gyvuliai iszkenczia daug 
daugiaus szalczio: iszkenczia 
arti — 100°, bet ir ežia reikia 
szaldyti palengva, ne staigu. 
Tokiu būda visokios bakteri
jos, kuriomis užsikriaezia žmo
nės, prie didelių szalczių ne
pastimpa, bet tiktai užmiegti ir 
atszilus vėl atgyja: per tai ma
tome, kad cholera ir kitos ligos 
ir žiemą platinasi.

Datyrimas, kad susząlę žu
vys gali vėl atgyti, atneszė 
žmonėms didelę naudą, nės to
kia badu žiemą pagautų žu- 
vių nereikia sūdyti, tikt tiesiog 
susząlusias dėti į vagonus ir 
vežti pardūti.

Ar kepant duną pastimpa 
joje bakterijos^ Nekurie tvir
tina, kad dftnoje lieka gyvos

t 
Pajieszkojimai.

Pajieszkau Adolfu, kuris vadinosi 
trimis pravardėmis, beje: Urbaitis, 
Skurdelis, Szogeris. Jis paeina isz 
Kauno guber., 18—49 metų am
žiaus, baltai raudono veido, szviesiai 
geltoni plaukai, vidutinio ūgio, turi 
ženklą ant galvos — deszinėje pusė
je palei ausį po plaukais yra kaipo 
su botagu perkirsta. Kaip nusiima 
skrybėlę, tai galima matyti. Ne- 
szioja judą kotą ir szviesiai ininksztą 
skybėlę. Pereitą vasarą buvo pas 
J. Wosilewskj sztornįką Bridgetone. 
7 d. szio mėnesio atvažiavo į Phila- 
delphiją pas Jftzą Kirkickį. 13 die
ną szio mėnesio nuėjęs į kitą namą 
iszlaužė spyną, pavogė 2 adyninįku 
(dziegoriu), vieną mažą auksinį, o

Jeigu kas apie tą vagį dažinosite, 
praszau (luti žinią arba jį patį pri
statyti ant adreso:
bonovski 235 S. Front str. Phila
delphia, Pa. Kas tai padarys, gaus 
$5 nagrados.

Mr. Frank La-

Kningos
pargabentos isz užmarės:

Maldų knįgos,
Aukso Altorius, arba Bzaltinls danglszku skar- 

bu 2.25c., 2.75c., 3.25c., 4.00c., 4.50c., 5,00 ir 5.50c 
Sen m ir naujas Aukso Altorius 
Garbe Dlewuj ant auksztybės „ 
Balsas Balandėlės 1.25c.,
Kninga giesmių arba Kanticzkos 
150 Psalm u Dowido karaliaus ant 

‘ paveikslo kantkzkų

>2.25 ir 2.75c. 
n »» >2.00. 
1.50c. ir 2.00c.

75c.

75c.

Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos^ 
Gyvenimas Vieszpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorijų seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo „ „ ,,
Gyvenimas Marijos ,, i, 
Menuo Sxwencziauslos Marijos Panda 
Hop ulėj M o tynos Diewo ,, ,,
Evangelijos be apdarų 75c., o srt apdarais
Gywenlmaj Szwentuju, ant visų inetjų kožnoe 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožną dalį po ,, „
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Bzvencz. Sakramente

Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos
Istorija Lietuvos ,, „ ,, 50c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c.
Aplinkrasztls kun. Petravyczlaus (Vilniaus 

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

nedėkingi, graži knįgutė kurioje apraszyta

krlkszto Lietuvos
Visi musų prietikiai su lenkais nd pat

Žiponas bei žiponė 
Žirgas ir vaikas 
Vytautas didis Lietuvos kunjgaiksztls 
Apie senovės Lletuvos'pills L 

„Auszra" keturių metų pulki&se apdarfise 
po >1.25 kninga, visas perkant 

I 
Knįgos poetiszkos.

Benkaus Jurgis ,, „
Vitoliorauda, puikus poematas Isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 <n|gos 
D&nelaiczio pavasario l(pkstnyl>ės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvynlszkos giesmės — ; —
J&kaunos dainos 
Naujos dalnbs 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės 
Pirmutinis degtinės varytojas pūliai komedija 10c. 
Ponas ir Mužikai, Drama penkiosų permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczio, 20c.

5c.
50c.
25c.
40c
20c.

4.00c.

25c.

1.25c. 
15c. 
10c. 
5c. 
5C. 

10c. 
10c. 
40c.

Apysakos.
Palangos Juze, linksmi skaitymai ,, 
Kas teisybė tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo
Pajud|kiine vyrai žemų, puiki apysaka 

paraižyta patrljotiszkoje dvasėjo pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
knjgutė* „Kas teisybė tai ne melas 

Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkoip raidėm 
Mužikėlis „ „ „
Valkų kningelė „ į,

Moksliszki rankoediiai ir 
kitokios knįgbs 

Lletuviszka Gramatika paraszyta 
kun|go Mikolo Miežinio

Abėcėia ,, ,. į
Klementorius lletuviszkas ! ,, 
Kninga dėl Iszsimoklnimo yokundų

25c.

20c.

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

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

Kningadėl iszsimokiniino vlsasviytlnės kalbos 15c 
Apie buwliną Diewo ,, i"„ 10c. jr . , ,,

Grieszninkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie trusą ,, 
Talmudas Ir musų žydai „ 
Bzkala'su kalba ,, 
I’rieszauszris „
Kaip (gyti pinigus ir turtą 
Girtybė „ „
Genių dėdė, graži pasakutė kur la

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

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

j vairios dcasiszkos knįgos^ . 
Flilotea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokilis Bzventųjų ,, ,, ,,
Iszguldimas metiniu s^weneziu 

labai naudinga kningelė

zrodyta,

Mokslas Rymo kataliku n Į , 
Kas yra grlekasf „ ' „
Nekaltybė „ „
Vartai dangaus ,, „
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra nikiai; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 
Raktas | dangų „ 
Didžioji nedėlja „
Kaip Bumeniją nuspakaj|ti 
Vadovas (dangų „
Prisigatavojimas ant smerczlo 
Draugija dėl duszlų „ 
Lietuvlszkos miszios „

15c .į 
5c.

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

KNTNGOS
LOCNOS SPAUSTUVĖS.

Lietuvoą Istorija, nft seniausių gadynių iki 
Gediminui D. L. K., paraszyta 1850m., 
Siinano Daukanto. Kninga pirma, 

gaunama už 1,50c-
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žeinalczlų 
paraszytas Siinano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, ,/
Kuropos Istorija su žiamlaplals ,,
Lietuvlezkos Dainos isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraškė vysk.

Žemaiczių Motiejus Valanczlauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szios gadynės 
Aidėk a Diewo „ „ „
Aukso Verszis, labai pulki drama 
Boleslawas arba antra dalis Genowotos 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę 

žydo ir piktą augynimą wajku >1,00. 
Kglė, žalczlų karalienė ir Iszgriovimas Kauno 

pilies 1862 m., du puikus drain atai 
paraižyti Aleksandro Gužuczio, 

H Istorija gražios Katrų kos ir jos visok 
„ „ „ atsitikima

Ilistorlje apie gražų Magelanų, ■ dukterį karaliaus 
isz Neapolio ir apie Petrą kareivį 

ilistorlje isz laiko Francuzkos
„ ,, vainos Afrikoj’

Istorija Septynių Mokintojų
„ „ Ir Lietuvio Sapnas

Jurgis Mltoslawskls — —
Juozapas Koniuszewskls, arba kankinimas

- Unijotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Konstitucija dėl darbln|kų — 10c.
Namelis puatelnĮko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, Ilistorlje isz lajko 

„ „ ponawojlmo Nerono 80 ct.
Pujkus apraszymaj tikru atsytikimu isz

,, ,, czesu wajnos 1863 metu 40 ct.
ihawadnikas angelskos kalbos neabdar. >1,00 

„ . „ „ abdarytas >1,25.
Pujkus apraszymas apie Lietuvą ,, 
Klnalda Rinaldlnas „ ,, ,,
Benowes apraszymas apie Duktery

„ „ Fllypo Karejwlo
Sumyszytnas arba bajme ttiry dydelee akis 
Tykra tejsybe isz Buwalku gubernijos 
Bzwiesa Diewo „ „
Titkus Persų Karalius, 
Užsystanawik ant to geraj 
Wltasir Korynna hlstorlje isz lajko persekiojimo 

Bažnyczios B. per Deoklecijana 95 ct.

>•

25 ct;
20 ct.

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

25c.

10c.

40c.

30c.

50c.
HOC.

|l,oo.
>1,50 ct.

50 Ct.

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

Lenkiszkos kningos
maldų pargabentos isz utmaris.

Westchnienle duszy pobožnej, zbiėr nabožeėstvv 
i pleėnl z przydaniem Drogt krzyžowej, Gorzklch 
žali 1 psalindw „ „ „ „ „ l,t>Oc.

Zloty Oltarz czyll zblOr nabožeėstw dla chrz^ė- 
clan i katolikOw ,, ,, ,, ,, ,. 1,80 c.

• Oltarzyk czyll zblėr nabožehstvva dla mlodzicįžy 
katolicklej ,, ,, ,, ,, ,, ,, 7(|c.

Wyborek nabožedstwa dla miodziežykatolickiej 
50 c.

Maly zloty oltarzyk dla pobožnych dzleci ka- • 
tollcklch „ „ „ h 45 cent.

50c.
15c.

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

1,00c. 
40c. 
35C. 
20c.
5c.

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

10c.
Viaokl Abrozėllal an maiaellmia po bcentua.

ISTORIJA Katalikų Bažnyozio* 
gaunama yra pas Rev. A. Burbk 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztftja t loo.

Uždėjęs kromą Pittstone, parda
vinėju viskiu kurni pigiausiai.

Tam. Pauksztis.
132 N. Main str.. Pittston, Pa.
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•Toliu 1ML
Patronas (advokatas) provą.' Oflisai:

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




