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Pimm, Pa., 22 (Mo.
Kaip jau žinoma Amerikos i 

lenkai užganė padalyti „Li
gą“, tai yra visątiną tautiszką < 
patrijotiszką susijungimą bei 
susiriszimą dėl gelbėjimo savo 
tėvynės ir užlaikymo tarpe < 
savęs tautystės, brolystės ir 
savitarpinio visokiose reikalft- 
se szelpimojr užtarymo. Vie 
tą dėl įvykdimo to užmanymo 
lenkai aprinko Chieągą, kame . 
8 dieną Gegužio susirinko 
isz visų Suvienytų Valstijų 
kampų pasiųsti n ft draugys- i 
ežių ir organizacijų delegatai, ' 
skaitliuje į 240 ir per porą 
dienų uždėjo minėtą Ligą. 
Delegatai nft „Polsko Narodno 
Zviązko“ nors ir buvo, bet jie, 
iszreiszkę susirinkusiems jo 
pažvalgiuš link Ligos prasi* 
szalino, sakydami, kad, Zviąz- 
kas tada prigulės prie Ligos, 
kada pamatys, jog ji eina at- 
sakaneziu keliu. Reikia pri
minti, kad prie tos Ligos ga
lės prigulėti kiekvienas len
kas, nežiūrint ant to; kokius 
jis turėtų tikėjimiszkus persi
tikrinimus bei sąjorotavimus. 
Kitaip sziądien ir negalimi! 
susiriszti visiems tvirtu tau- 
tiszku mazgu, kaip tik nemai- 
szat prie jo tikėjimo. Tarp re
zoliucijų priimtų ant „Wiec‘o“ 
jftkingiausiai, o sykiu ir įpatin- 
giausiai tai, kad lenkai iszkil 
mingai, patvirtino be lietuvių 
pritarimo neva nftam^iną lie 
tuvių susivienyjiiną su len
kais, pasiremdami ant Liubli

no Unijos. Isz to matyti, 
^TKad lenkai ir ežia, liftsybės že

mėje, laiko mus už savo lėcni- 
nįkus ir daro su mumis kas 
jiems patiųka, nė nesiklausda
mi, ar męs to norime. Ir dėl 
patvirtinimo savo ant lietuvių 
vieszpatavimo, apszaukė tfts, 
kurie tą susivienyjimą nenorės 
pripažinti, tėvynės iszdavėjais 

/ (zdraicomis). Taipogi įdėjo 
į rezoliucijas protestą priesz 
Kražių skerdynę. Ant galo 
tapo priimtas įneszimas, kad 
reikia isz visų pajiegų jftdinti 

prakilnesnius lietuvius ir ežio- 
nyksztės lietuvystėė vadovus, 
skelbiant jfts esanezius mas
kolių samdinįkais ir dirbau- 
ežiais ant lietuvių prapulties, 
idant tokiu budu apjakinti ir 
patraukti prie savęs lietuvius 
darbinįkus. Matysime, ko
kius jie pragumus vartfts dėl 
atsiekimo savo niekadėjyszkų 
mierių.

N 20 „žgodos“, S. Au
gusto lenkbernių draugystė 
isz Perth Amboy N. Y. patal
pino ilgą, ilgą straipsnį tokioje 
subjaurotoje ir iszkraipytoje 
lietuviszkoje kalboje ir taip 
be mislies tvarkos, kad vieto
mis jokiu budu negalima su
vaikyti, ką jie noria pasakyti, 
ir ką reikalauja, todėl „Vie
nybė“, dėl kurios jie^uždftda 
be mislies daugybę klausymų, 
atsako jiems trumpai: su pli
kiais nėr ko pesztis, o su mul
kiais bylotis.

Czia padftsiu isz to garsin
go straipsnio tik du sakiniu: 
,,Vadinat mus ant lietuviszkos 
dirvos procevoti! Kurios dar 
nėra! tik pialkio padirbot 
idant tevynią paskandit!“.. .

„Rymie paklausie Tievas 
Szv. pevnos asabos (žinia len- 
kiszkos R.) kajp savi letuvni 
kaj viada Amerykie? Tas 
nurokavo kad visi krito, i 
virsta sektis (turbut į siektas 
R.). Ant galo pasakė, kurie 
su kunigu lajkos poplosczium 
katalikesties,. bet viadimas jo 
iszrado, kad kunigielis nor 
istoti „kriva krivajeziu“ at- 
gajvinti pagoniszka tikiejima“. 
Isz tų žodžių galima jau su
prasti kokį tie lenkberniai tu
ri supratimą apie lietuviszką 
klausymą ir kaip lenkai jftdi- 
na mus akyse paties szv. tėvo • ‘popiežiaus.

Jau iszėjo isz po spaudos 
minavotos „Vienybėje“ sąsiu- 
vos po vardu: Lengvais budae 

r paežiam per sa vę pramokti 
raszyti. Sąsiuvas iszdavė 
Plymouth4© v. M. Volonczaus- 

- ko skaitiny ežios draugystė.

Jos yra labai naudingos netik 
dėl tų, kurie nori lietuviszkai 
iszmokti raszyti, bet ir dėl tų, 
kurie, nors jau ir mokėtų, no
ri iszsilavinti gražiai lietu
viszkai raszyti. Yra tai pir
mutinis ir vienintėlis musų, 
kalboje veikalėlis, kuris, gali
ma tikėtis, bus noringai varto-* 
jamas netik czionyksztėse lie- 
tuviszkose mokslainėse, bet ir 
užaugusių lietuvių ir lietuvai- 
ežių, norinezių dailiai raszyti. 
Sąsiuvos turi savyje 18 dide
lių pusi, ir kasztftja po 10 c., 
o kas pirks ant syk daugiau 
kaip deszimtį, gaus su nu- 
muszta preke. Už jas surink
tus pinįgus draugystė apvers 
ant iszdavimo kokio kito svar
baus veikalo.

Norintiejie gauti minėtų 
sąsiuvių praszomi yra atsi- 
szaukti ant szio adreso; Mr. 
Dr. Knįgius J. J. Pauksztis 
Box 1018, Plymouth, Luz. Co. 
Pa. *

—» i »-—

Isz Lietuvos.
— Suvalkų redyba. Gu- 

diszki laikraszcziai skambina, 
kad Mikalajus Aleksandraitis, 
caro įpėdinis, susižiedavo su 
didžia kunįgaikszcziute Ali
cija Heska. Truputi pirmiaus 
ir caro duktė, Ksenija, susižie
davo su gudu cariszkos szeimy- 
nos, per ką maskoliszki laik
raszcziai net uždusę pradėjo 
giedot visokias odas ir himnus 
isz to džiaugsmo, kad carisz
kos familijos sąnariai nesis- 
kirsto į svetimus krasztus, tik 
paežio j4 Maskolijoj4 ir to- 
liaus.. . veisis.

— Kas mums, lietuviams, - 
sakysit — galvoj4 tegul jie ten 
sav ir sprandus nusisukina, 
tai mums vis tiek! — Žinoma, 
kad taip. Bet neužmirszkim, 
kad tie menki pats per savę 
dalykai gana svarbiai ant mus 
atsiliepia. Ir ^szitiedu atsiti
kimai, y paežiai įpėdinio susi- 
žiedavimas, man rodos, nepra
eis be kokios nors svarbesnės 
pasekmės: lauksime nors „ma-

nifesto“. Negerai pasakiau: 
lauksime; mes jo nelauksime, 
greieziaus norėtume, kad jo 
visai nebūtų — manifesto lau
kia tik vagys. Negalim tikė
tis, kad manifestas mums ką 
galėtų padovanoti. Spaudos 
mums neatidūs, savo lietuvisz- 
kų mokyklų užvesti nedaleis, 
abelnai sakant, nepaliaus lie
tuvių sloginę, da greieziaus 
galima tikėtis, kad, jei sziądien 
laiko prispaudę mus lietuvisz- 
ką sprandą vienu keliu mas- 
koliszkos terionystės, tai po 
manifestui gali sueimislyt ir 
mus krutinę antru keliu man
kyti. Manifestas nepadarys 
mums jokios dovanos! Ak 
Dieve dūk, kad asz apsirik* 
cziau tame....

Jei tik bus manifestas, bu B 
ir „dovanos“ (tik ne mums!): 
ar vieną žmogų — parazitą —• 
vagį, apdovanos liūsybe, kad 
jis vėl pradėtų siurbti, nei 
blusa svetimą kraują, taip jis 
svetimą procę, ir tai netiek, 
kiek jam reikia ant užlaikymo 
gyvasties, kaip tai maitinosi 
isz gerųjų darbo kalėjime, bet 
ims siurbti taip, kad užtektų 
jam ant visokių paleistu vys* 
ežių, o labj ausiai ant tos 
smarvės — degtinės. Nu* 
trauks kožnas toks siurbėlius 
ne nū vieno, vos mintanezio, 
ir kąsnį dūnos ir sziltesnį ap
sivilktu vą, kad paežiam pa- 
leistuviauti ir drauge vesti 
skurdų gyvenimą. Tai asz 
tik tokių vaisių laukiu nū ma
nifesto.

Ak, atleiskite! asz vis už- 
simirsztu, kad Maskolijoj4 ne
tik lietuviai gyvena: yra te-
nais maskolių ir daug dau
ginus, kaip lietuvių, jau ne- 

1 kalbant apie kitas tautas, 
maskoliaus apžiotas. Tai-gi 
gal tiems maskoliams mani- 

i festas atnesz kokią didelę — 
didelę „dovaną“? Kaip kam! 
o su didumu tai vėl. . . . kaip 
'kam ir pagal tai kokiam aki
mis ant to didumo žiūrėti. 
Pirmiausiai atgabęs „didelę 
dovaną“ maskoliszkiems va-



Vienybe

ano traktato

gimis (o vis vagys!), kurių ke derybų apgavo maskolius, 
yra daug daugiaus, kaip Lie- tai lyg atsilygįdami daleido 
tuvoj4. Gaus gal kokę „do- iszmuszti Berlyne pakaL>ą<ant 
vanėlę“ katras isz žemesnių kurio yra daugiaus maskolisz 

k urėdioįkų, o „didę dovaną“ kai, ne kaip vokiszkai para- 
stąmbesniejie urėdinįkai. szyta. Ar Vokietija prigavo 
Gaus „dovaną“.. . tas ypatin- Maskoliją— ne man spręsti, 
ginusia, meldžiu ant to tėmy- tik matant, kaip vokiecziai 
ti: gaus „dovaną“ gudiszki naudojasi isz
kolionistai Lietuvoj4 ir visam siųsdami į Maskoliją visokius 
(taip} vadinamam vakariniam savo fabrikatus, o maskoliai 
kraszte. Ant
mo“ Lietuvos maskoliai taipl 
žiuri, kaip ant mylimiausio sa
vo vaiko. Burliokams, isz 

^-kasžin kur atsivilkusiems, da-
liną žemę, dūda visokias pri- | 

, vilegijas ir da szįmet, kaip
matyt isz svetimų laikraszczių, 
vietiniam general-guberna- 
toriui atsiuntė 40,000 rublių, 
kad jis pagal savo nūdabonę 
szelptų tais , pinįgais masko- 
liszkus kolionistus, jei katram 
atsitiktų kokia nelaimė su ug
nele, ar nepasivedimas su'gy
vuliais ir t. p/ Jau tik tiek 
tukstanezių, atidėtų gerokai 
nusibankrutijusio maskolių 
rando vien tik ant „szelpimo^ 
kolionistų, parodo, kokią di
delę viltį turi maskoliąL811 
toto naujokynėm ap skoli- 
nimę Lietuvos. r ; mat da 
kas,gali tikėtis „didelių dova
nų“ manifesto įtaiga su- 
maskolinimuį nerusiszkii gai 
valų vakariniame kraszte, bū
tent gudiszkos na.uįokynės to

yra iszmirkusių rugių. Dobi
lus pagriebė galas: nė pas de- 
szimtą ukinįką nėra, kad butų 
nors vidutiniszkai užsilaikę, 
daugiausiai nė diegelis ne 
sprogsta, tarytum pūdymas 
jddūja. Sėja eina savo keliu; 
vieni įpusėjo, o kiti jau ir vis
ką atsisėjo. ♦

- J. Vėžys.

tarp kurių daug lietuvių; pa
siliko pakol be darbo.

" - 11 ■ r v ■ «

— Philadelphia, Pa. 17 
Gegužio. , W. Dowlingas ta
po tūlos draugystės apskustas 
už platinimą paleistuvingų 
(nemoraliszkų) laikraszczių. 
Tiesdariai nubaudė jį, rtuspręs- 
dami užmokėti $25 koros.

— Toledo Ohio 17 Gegužio. 
Cžia pakilo baisi viesulą, ke
letą namų jau visai sugriovė, 
jau paardė, penkias žmogystes 
užmuszė, į trisdeszimtis sužei- 
d*. ' •

„kolionizavoji- neturi beveik jokios naudos, 
bent sulyg szioliai, nenoroms 
atsiranda mintis, ar tik vokie
tukas nesutriupavo maskolpa- 
laikio. Juk maskoliui svar
biausias daigtas iszgabenimas 
į užrubežį javų ir gyvulių, o 
tūm tarpu tas niekas į Vokie
tiją neina, arba beveik neina.

, Gudų laikraszcziai padūda 
sztai ’ kokį skaitlių lietuvių, 
Petrapilėj4: žemaiezių 6Q, lie^, 
tuvių 1670, taigi iszviso 1730. 
[Tiek, anot gudų, buvo 1890 
|m. Žinoma, kad gudai skait
lių lietuvių nežmonisžkai su
mažino. Latvių jie ten sus
ikeitė .tada tik 662. (

• Pavasarį turime gana sziltą, 
tik truputį per sausą ir dide
liai vėjūtą. Szilumos turime 
diena į dieną po 12-15 R. Li
jo isztikrujų, gali sakyt tik 
sykį, tokios pusantros . sąvai- 
tės atgal. Lijo ne visur vie
nodai: kaip kur pakrapino 
tik, gali sakyti, kitur į czienę 
palynojo, o kitur tai toks 
stnarkus lietus buvo, kad visa 
žemė vandeniu buvo užsemta; 
vandū bėgdamas iszplovė, kur 
rajlo, pasodįtas bulves ir mie
žius ar avižas ir pridirbo daug 
blėdies. Kitur, kaip ana Ku- 
melioniūse (Kalvarijos pąv.) 
iszkrito tokia daugybė ledų, 
kad, sako, galima buvo klum 

I peš prisemti, tokia stora eilia 
I ledų nukritus. Jei neklystu, 
atsitiko tai 20 Balandžio.

i Medžiai, < kurie greiezi^us 
sprogsta, jau iszsprogę; vysz- 
nios jau pradeda skėsti savo 
bumbūrus fr už kokios dienos 
pražydės. Rugiai, o ypacz 
kviecziai užsilaikė per žiemą 
labaij gerai.

y Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
Shenandoah, Pa. 20 Ge

gužio. Tūlos mainos taip 
priėjo vandens, jog reikėjo dar
bą pertraukti.

— Williarnsport 20 Geguž. 
Tęr 48 adynas lyjp smarkus 
lietus ir vandū isz upės taip 
iszsiliejo, kad aptvino trecz- 
dalys miesto.. Gyventojai yra 
didei nusiminę ir nebesumano 
ką bedhrytį ir kur besidėti. 
Kiti pagaliaus 
nūs, bijodami 
se galą gauti, 
laike.panaszus
daugelyje kitų miestų, beje, 
Hungtingdon‘e, Pa. Lewis- 
burge, ■, Johnstown4e. Pada
ryta blėdi^ skaitoma' yra ant 
milijonų cįolerių. 

■ » ' ’ *
— Milwaukee TVis. 18 Geg. 

Pakilus audra ant Michigan 
ažero*paskandino keletą lai vi, 
ir garlaiviu, ir i dvideszimt ,

•— Caracas, Venezuela, 20 
Geg. Pranesza dabar, kad 
laike žemės drebėjimo 28 Ba
landžio visą vakarinę .Vene- 
zuelos krasztą apvertė į rai
nas, prie ko iki sziądien pri
skaito į 8,000 pražuvusių*žmo- 
nių.

Ant atminties pabaigimo 
derybų už\ rubežihius muitus 
ypkietijoįi $u Maskolija tapo 

. jszmusztas medalis (pakabas). 
Ant vieno szono medalio yra 
atmuszti 'paveikslai ciesorių 

s Vokietijos ir Maskolijos, o 
aplinkui - paraszas jų abiejų 
vardų vokiszkai ir ‘ maskolisz- 
kai. ‘ Ant antros pakabo pu- 

\ Sės yra paraszas: „Tegul sto
jasi'traktatas prekėjystės tarp 
vieszpatysczių ruskos ir vo- 

' kiszkos ant 10 metų^ ant nau- 
V/ dos abiejų . tautų! 8-20 Kove 

1894 rm4‘ -^Jzis antrasis* pa
raszas jra tik' gudiszkas, tur
būt dėlto, kadv vokiecziąi lai-

i

iszbėgo į kal- 
vandens vilny- 
Tame paežiam

Brazilija labai supyko 
ant Portugalijos ui tai, kad 
ji davė pas savę prieglobą 
Brazilijos rebellams bei maisz- 
tinįkams ir neiszdavė jų Brazi
lijos randui ant nubaudimo. 
Isz to gali veik tarp minėtų 
vieszpatysczių karė pakilti.

žmonių. , >

— Cleveland, 0.20. Gegužio. 
Czia jau buvo susirinkę kelis

delegatai 200,000 straikūjan- 
ežių darbinįkų irdarbodavėjr 
ant ^usitaikinimo. Bet -tie 
susirinkimai pasiliko be re
zultatą, nės darbinįkai stovė
jo anį to, k,ad butų pagražin
ta senoji mokes|ttr ant angliv 
tono, ant ko dar-bodavėjai ne- 
susigadijo. Todėl darbinįkai 
ketina straiką toliau varyti.

— 'Viena, 13 Gegužio. Du 
vaikeliu biednos naszlės, vaikas 
vienūlikos metų, o mergaitė de
vynių, matydamu, kad motina 
didei vargsta dėl savęs ir jų 
iszmaitinimo, ryžos palengvin- , 
ti joSsgyvenimą: nuėjo susi
kabinę, kada jų motina, ne
žiūrint, lead pirma Sekminių , 
diena buvo, buvo iszėjus dar
bo jieszkoti, ant Dunojaus 
tilto, nū kurio, paribueziavę, .* 
pūlė į bangūjanezius vande
nius ir j ūse akimirkoje pra
nyko. Nebuvo laiko kada 
gelbėti. Pagrįžus motina at- 
radcr&avo vaikelių laiszkelį, 
kuriame jie iszreiszkė priežas
tį savžudystės. Motina, per- 
skaiezius laiszką, sugniužoV ---------- snaiuzius jaiszKą, sugniužo

r$t City, Pa., sudegė apalpus ant grindų ir ko pro< 
.4 Inetai, -retai kur szaf tas, J<odėl į ^00 darbinįkų, Ito nenustojo.

> For
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— 21 d. Gegužio viename terys 
kaime laike vakaruszkų ausi* Idant
peszė keletas vaikų dėl mer
ginos. Į pesztynea įlindo žan
daras/norėdamas jAs perskirti. 
Bet, gavęs nū peszancziųsi per 
sprandą, taip įdūko, kad iazai- 
traukęa revolverį szovė į krū
vą Ir keturis Vaikinus ir vie
ną merginą paguldė ant vie
tos. Likuaiejie, vaikinai ir 
merginos, sugriebę žandarą, 
vyto iszvijo jam duszią isz kū
no, 

f .

— Boubaioc (Prancūzijoje), 
17 Gegužio. Susirinko krūva 
anarchistų/kurie, eidami per 
miesto ulyczias, szaukė „Lai 
gyvAja internacijonaliszkas“, 
(tarptaųtiszkas) „Szalin su 
Prancūzija“. Policija užpA- 
lė ant rėksnių su kardais, ke
letą isz jų įvairiai sužeidė ir 
szeszis suaresztavojo.

Isz to galima suprasti, kad 
dėl anarchistų nėra jau tėvy
nės, tautos. Jie yra kosmo
politais.

— Berlynas, 20 Gegužio. 
Jau nū 14 Gegužip buvo ati
darytas tarp ta^tiszkas kasyk* 
lių darbinįkų kongresas, ant 
kurio atvyko isz įvairių viesz 
patysezių kasyklų dąrbinįkų 
organizacijų delegatai, akai t- 
liuje asztAnios deszimtys, beje 
isz Anglijos 39, isz Belgijos 
10, isz Prancūzijos 5, isz Aus
trijos 2, isz Vokietijoj 22-70 
ir isz Suvienytų Valstijų 2. 
Anglijos delegatai perstatė 
64b,000 darbinįkų interesus, 
vokieczių 192,000, prancūzų 
ir austrijieczių po 100,000 ir 
belgų 70,000.

Ant kongreso szie svarbes
ni įneszimai buvo padAti ant 
apsvarstymo ir nusprendimo: 
idant darbinįkamš nereikėtų 
ilgiau per dieną dirbti, kaip 
asztAnias adynas. Idant dar* 
bodą vėjai globtų darbinį k us, 
sužeistus prie darbo, bei už 
nelaimes atsitinkanezias dar
bavietėse turėtų atsakyti. 
Idant butų priimamos ip ųio-

..... .  ..1. ............ , ■ ,, J

prie kasyklių darbo, ruginių miltų ir 300 czetver- 
butų įvesta normalna ežių miežinių krApų. —

(Czetvertis yra tai rusiszkas 
saikas 64 goreziai.) Tą mais
tą reikėjo pristatyti naujAse 
maiszAse, įtalpos , vienos 
czetverties.

Gavęs apie tą apskritinis 
virszinįkas rasztą, liepė kai- 
miszkėms rėdystėms patiekti 
priliktą daugumą miltų ir 
krApų. Iszgirdę apie tokį 
veikalą žydai, iszrokavo, kad 
czia galima iszgauti gerą pel
ną, dėlto vienas isz sūnų Izra- 
eliaus, gana turtingas prekėjas, 
Joselis G...........  kuris mieste
laikė didelį kroraą, kuriame 
p. virszinįkas viską pirko: 
nuėjo prie apskriezio virszi- 
nįko karaliszkų turtų, katras 
vieži i vai priėmęs puikiu žydą, 
praszė sėstis, ir paklausė: kas 
girdėtis pone Joseli?

Nieko naujo, szviesas na- 
czelnįkai, virszinįkai, viskas 
po senovės. — Atsakė žydas.

Gal taųista ponas Joseli at
ėjai praszyti skolos, turėsi va
landą palaukti, nės dabar ne
turiu pinįgų.

O kad ponas sveikas butu- 
miai, sėugok Dieve, neatėjau 
praszyti pinįgų, ar asz neži
nau, kad pas jūsų mylistą ne
pražus pinįgai. — Noriu pa
kalbėti apie vieną reikalą, 
kuris ne tik užmokės už vis
lab, ką per tris mėnesius ėmė 
te isz kromo, bet dar padarys 
ponui gerą „Geszeftą“

P. Virszinįkas linksmai pra
si j A kęs isztarė: — Nenupre- 
kįtas esi žmogus, pone Joseli! 
— Kalbėk, kas tai do veika
las?

TA j aus pasakysiu — kal
bėjo žydas. — Kaip žinoma 
yra ponui, kad isz karaliszkų 
žmonių musų pavieto reikia 
pristatyti į Kauniszkį maga- 
zyną 1800 ezetverezių provi-

mokestis, o neatidAta kaip da
bar ant malonės darbodavė- 
jų. Idant butų kasyklių pri
žiūrėtojais tie, kurie darbavos 
prie jų. Idant butų įtaisy
ta darbinįkų kasa ir vieszpa- 
tystės užtikrinta, isz kurios 
kiekvienas darbinįkas, iszti- 
kimai darbavęs per 25 metus, 
galėtų gauti paszelpą bei pen
siją. Idant produktai neper- 
virszįtų savo pareikalavimų. 
Kadągi delegatai susidėjo isz 
įvairių tautų ir įvairia kalba 
kalbanczių, nutarimai labai 
pamaži ėjo, nės reikėjo dėl su
sipratimo aiszkintojų (tlumo- 
ežių). /

Bet szis taip didelis ir su 
taip svarbiais ir iszganingais 
dėl darbinįkų kongresas nu
ėjo, jei taip sakyti, ant szuns 
Adegos, nės delegatai, ypacz 
socijalistai su konservativais, 
ėmė dėl tūlų dalykų rokAtis, 
bartis taip, kad nieko gero 
nenųtarę, pradėjo skirstytis 
kur kam tinkant isz kongreso 
salės. 

•H

— Austrijoje jau pasibai
gė didelis anglekasėjų strai- 
kas — daugumas darbinįkų 
pradėjo vėl dirbti, nieko ne- 
peszę.

— Italija. Sicilijos maisz- 
to vadovus nusudijo į kalinį 
vienus ant 3-10, kitus ant 
10-22 metų.

11h pilis ir ttarits
M

Tikrų atsitikimų apsakymas. 
paraazė Aleksandra Gužutis.

XII GERAS GESZEFTAS, VEI
KALAS, SU ŽYDAIS.

Laike karės su vengrais
1848 metAse, vyresnybė liepė 
gyventojams pristatyti mais
tui dėl kariumenės miltus ir 
krApas. - Isz karaliszkų vals- 
ežių vieno pavieto priliktą 
buvo atidAti į Kauniszkį mais- 
jnagazyną 1500 ezetverezių

jauto, patiems gi žmonėms ati
dAti į vietą tą provijantą bus 
dideliai sunku, nės veždami 
ant savo pad vadų, gaiszAs dar- 
bimetę, turės pirkti kelionėje 
paszarą ir mokėti už tiltus, ką<

nemažai jiems kasztAs, o ant 
galo dar ir smotritelis, užžiu- 
rėtojas, magazyno iszniekįs 
nuvežtus miltus ir krApas. — 
Asz buvau magazynų staty
toju, žinau, kad pristatymas 
yra nelengvas ir neapsieinan
tis be stambių pakaiszų.

Ką gi nori, kad padary- 
cziau ? - užklausė virszinįkas. 
Praszysiu pono liepti starszi- 
noms nuvežti priliktą provi- 
jautą į miestą, o asz apsiira
siu nugabenti aną į Kauną ir 
ten iszimti kvitą isz pristaty
mo. Už tą darbą te užmoka 
man žmonės po 4 rublius nū 
czetverties, isz ko jūsų mylis- 
ta gausite po rublių už kožną 
czetvertį.

Vis tai yra labai puikiai, 
bet tamsta, pone Joseli, nori 
per daug pelnyti.

Kas tai do perdaug — atsa
kė Joselis — asz kakdinAs 
visu mažu pelnu, o tik. noriu, 
kad ponas turėtumiai naudą. 
Tamsta, pone Joseli, daugiaus 
legali gauti, kaip po tris.mln 
ius nū czetverties, o' isz to 
nan dAsi po rublių. — Star- 
szinas pas tamstas atsiųsiu ir 
patsai padarysi su anais kon
taktą.

Ką daryti te bu n pagal žo
džio pono naczelnįko, virszi- 
nįko. — Kada galima laukti 
atvažiavimo starszinų?

Sziądien turime k et vergą, 
ant panedėlio gi susi važi As 
starszinos — isztarė virszinį 
kas. — Tik tamsta mokėk 
su anais apsieiti.

. (Dar ne viskas)

Katras geresnis?
m.

Viduryje tykios nakties 
ūmai pasirodė pažaras. Aisz- 
ki, raudona jo szviesa kas-syk 
didinasi. Ar tai pažaras? pa
klaustų abejojantis keleivis. 
Bet naktis tyka, — nė medžių 
szakos nekruta, po stogu ra
miai ilsisi suvargę darbi nįkai,
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o tamsiai raudonas pažaras vis 
platinasi. Jau ant raudono 
dangaus . aiszkįai atsimusza 
virszunės nubudusių medžių, 

* jau tykus vandū žvilga tarp 
žafių krum^ Ar jau szvin- 
tai Mėnulis, iszbėgęs isz po 
lengvų, palszi| debesėlių^ ste- 
hi^i tai įpatingai szviesai, ku
rios akiveizdoje net jo baltas 
veidas aptemė. Ar tai saulė?

1 Urnai baisus, nežmoniszkas 
riksmas perskėtė orą:

—/„Gelbėkit! dega!“ su- 
sžuko iszpradžių vienas balsas, 
paskui keletas gerklių pradė
jo spiegti.

„Gelbėkit! de^a!“ pavar- 
taunai atsiliepė aidas ir pabu- 
^ino gftratl»-

Akimirksnyje viskas sukru
to: apygarda apsiaubta žmo
nėmis pusiau apsirengusiais, 
skubinancziais su kirviais, 
kartimis ant peczių; lojimas 
ir garsus staugimas szunų, 
regianczių nepaprastą atsitiki
mą; riksmai, szukavimai — 
balsas nebvilties, — navatniai 
gadino pavartauną sapną nak
ties.

O ten liepsna, kaip tvanas, 
iszsiliejo ant viso stogo, kilo, 
pujdinėjo, blaszkėsi, o kiek
vienas jos krutėjimas kėlė į 
virszų tukstanczius kibirksz- 
czių, kurios aiszkiai atsimuszė 
ant tamsiai mėlyno dangaus. 
Kaip pasiutus, ugnis lipo 
augsžtyn, o matydama, kad 
dangus virszuje jos nd karsz- 
czio užkaito, da labjaus ir 
stropiaus pildo savo uždūtę. 
Kaip laszai vandens — skly
pai vandens blaszkėsi į szalis, 
o perszokę per siaurą erdvę, 
pajuto . po savim da daugiaus 
maisto - nauja trioba užsiėmė.

Trukszmas baisus pakilo 
ore, — liekanos stogo griuvo; 
linksmas sznypsztimaą ugnies 
sumalszino nebviltingus bal
sus žmonių, kurie, kaip skrus- 
dės, sukinosi po kiemą, ne- 
sziodami daigtus.

Ūmai kitas balsas perskėtė 
orą — visi sustojo, nės kiek- 
yieno gyslose kraujas sustin-

Vienybe

go-
Tas balsas apklykė viską: 

ir triuazkėjimą gaisro ir 
szauksmus žmonių, kaip tarpu 
lėto griausmo isztinka baisus 
perkūnas.

Ugnyje kas liko I Bet ^.bal
sas tas paėjo isz stubos. Kas 
nors nepaprasto tapo. Sekly- 
czios langai atmuszdami sa
vyje szviesą gaisro, aiszkiai, 
baisiai szypsojos.

Tūmsyk užsiėmė treczia 
trioba.

Per lauką, ant kiekvieno 
beveik žinksnio suklupdamas, 
bėgo žmogus. Tykus veidas 
mėnulio, užpakalyje aiszkus 
paveikslas gaisro apazvieczia 
jam kelią, — o jis klumpa. 
Virszunės gaisru aplietų me
džių, tamsi žolė, žvilganczios 
varpos javų iszlėto lingūja 
galvomis, o jis vis bėga — 
nori atsiskfrti nū liudinįkų, o 
gal nori nū savęs pabėgti?

Kartas nū karto atsigrįžta 
atgal ir tada gaisras aplieja 
jo veidą, kurio didesnę pusę 
uždengia szeszėlįs ilgų skrūs- 
tų.

Bėga, o žemė tartum supasi 
po jo kojom. Gal girtas? — 
Sztai murma kasžin kokius 
žodžius, mostelėjo abejingai 
ranka ir, urnai pasiszokėjęs, 
atsisėdo ant akmenio.

Iszlėto atsisuko veidu gais
ro linkon, nusiėmė kepurę, o 
veidas praszvito szypsojimu, 
tik akys, kaip dvi žarijos žib
telėjo.

Ūmai mostelėjo baisiai ran
ka — iszsprudus kepurė nulė
kė už varsnų — nuspjovė ir 
baisiam inirszime pradėjo grū
moti kumszczia tiesiog į de- 
ganczias triobas. \

Ore kasžin-kas girksztelėjo, 
kaip geležis patrinta į geležį - 
tai keleivis griežė dantimis, 
per kuriūs iszsprudo szie žo
džiai: — Czia tu, ne „asz“!

Bet sztai neiszpasakyta bai
mė. atsimuszė ant iszbalusio 
veido, isz krutinės iszsprudę 
pusiau sumainytas vaitojimas 

nebvilties, paskui pamoko ir 
isz visų jiegų leidosi per lau
ką, klupdamas ant kiekvienos 
dūbutės, ant kiekviena/ ak
mens. \ '

Vėjas pakėlė augsžtyn jo 
plaukus ir drapanas. Bėgo 
tiesiog, urnai pasuko į szalį, 
atsidūrė ant kalnelio ir abiem• t P e

rankoiūdavė į duris „Raudo
nosios“.

Durys atsidarė.
— Kas czia? — suriko Ju- 

delis.
Tyla.
— Kas czia? ■— atkartojo. 

Nu, kodėl nieks neatsiszau- 
kia? Oi vei! Sore! Sore!

— Uždegk žiburį! -— su
skambėjo lėtas balsas tamsoje.

— Oi, tai jus, panie Varins- 
ki? skubįkit, ba. .. Grei- 
cziaus, greicziaus — viskas 
parengtas.

Už valandėlės langūse 
„Raudonosios“ sumirgėjo silp
nas žiburėlis.

Žydas akimirksnyje atsidū
rė kambaryje, įleidęs pirma 
sveczią.

— O ką? — susznabždėjo 
Judelis prisikiszęs prie Vari
nio: — pinįgų ...

— Te tav pinįgus! —- tarė 
tas, pakiszęs po nosia žydo 
kasžin kokią geležį.

Judelis paszoko atgal, pa
žinęs sukruvįtas reples, — 
akys jo dvigubos tapo.

— Ka, ka, ka! nusikva
tojo Varinis, o langai suskam
bėjo kvarpkose ir per žydo 
gyslas szalta sriovė perėjo.

— Te tav pinįgus! — už
griovė sveczias ir iszkėlė ran
ką.

Ta paczia valandėle replės 
praduzgė po Judėlio ausis ir 
atsimuszuszusioB į rsieną, su
skambėjo ant grindų.

Varinis, baisiai surikęs, me
tėsi ant žydo.

Tamsu pasidarė akyse szin- 
koriaus, paskui pakinkiūse 
szilta tapo, paskui jis iszsižio- 
jo ir tarytum norėjo iszkiszti 
liežiuvį, kaip sztai pasijuto, 
kad kasžin kokia galybė atr

metė jį į szalį. •
Žmogžudys pamatęs, kad 

prasilenkė, greitai atsisuko, 
bet isztiesta jo ranka vieton 
žydo gerklės, sutiko didoką 
bleszinę, kurią žydiszkas in
stinktas įbruko Judeliui į ran
kas.

Tai buvo pasekmingas gin
klas. Varinis godžiai prilipo 
lupoms prie kvortos ir lakė.

Szinkorius, atsidūręs už du
rių, iszgirdo osziancziusj gurk- 
sznius ir į jo szirdį vėl ramu
mas sugrįžo.

Tūmsyk stuboje davėsi gir
dėti sunkus žingsniai. Kada 
jūs atmainė saldus kriokimas, 
Judelis sugrįžo atgal. Žengė 
atsargiai, kelissyk atsitrauk
damas prie durių.

Urnai miegantys sukrutėjo: 
tiesiąją ranką iszkėlė augsžtyn 
ir mostelėjo, bet tūm paežiu 
sykiu gailus vaitojimas isz
sprudo isz jo krutinės.

Judelis klauso.
— Dieve.... aniūle! — 

skambėjo gailus lėtas balsas: 
— dovanok, o dovanok, kad 
aniūlą nužudžiau. ... Asz.... 
ne, neasz;.. jis! Judeli, 
mielas Judeli, kur mano pati? 
Ar dfisi j ai .valgyti? O, dūk 
nabagei, dūk, ba labai alka
na.... Ta, kur tu ? szėtone, 
szalin!!...

Tūs žodžius dabaigė baisiai 
pasijudinęs ir tokiu balsu, 
kad Judelis iszpradžių pritū
pė, paskui paszoko augsžtyn 
ir įkando sav liežiuvį.

— Aniflle, nesakyk, tėvui.... 
asz imu dėl paezios. ... Sza
lin!... te, turėk... replės 
kruvinos, o da negana.... 
Jau smilkinys subraszkėjo.... 
smegenys:... brrr!... aptėsz- 
kė veidą... Ko lendi? ten... 
asz dėl paezios, sakau, ne 
sav!... dėl paezios!!..

(Dar neviskas).

Isz Mtt dm Mois
-—Chicago y III. y 13 Gegužio. 

Nevienas tautietis, pamatęs 
leųkis^kĄae laikraszcžiĄse gar-
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ginimus, kad ir Chicagos lie
tuviai ėmė dalyvumą lenkisz- 
kame „Wiec‘e“ ir „Ligoje“, 
gali pamislyti Chicagos lietu
vius norinczius prisidėti 
prie lenkų. Gal nevienam 
pasidarė ant szirdies neramu, 
jog mes esame svirūjanti lie
tuviai. Todėl noriu czia szį 
dalyką paąiszkinti. Lenkai 
garsino „Dzienik‘e Chica 
gowsk‘e“, kad keturi lietu- 
viszki delegatai nū lietuviszkų 

- draugysczių pribuvo ant
„Wiec‘o“. Tai visai netiesa, 
lietuviszkos draugystės ne
siuntė jokių delegatų į 
„Wiec‘ą“, apart vienos lenk- 
bernių draugystės „Unija Lu- 
belsk a“. „Apszvietos“ drau
gystės taipgi visai nėra Chi- 
cagoje. Tie žmonės, kiek gir
dėjau, patys paliudyjimą pa- 
raszė irau doleriu primuszė 
peczėtį kaipo ^patvirtinimą de- 
legaturoje nū draugysczių (ba 
kitaip nebūtų galėję įeiti į 
„Wiec‘ą“). - O lenkai, vage, 
tik delnais plojo, kad jau ir 
lietuviai pas jūs savo delega
tus atsiuntė. Virsz minėti 
delegatai neturi ir neturėjo !>
mislies apie susivienyjimą su 
lenkais, jie nuėjo tik persitik
rinti ar iszties lenkai ką gerą 
dėl lietuvių mislyja. Bet ka
da pamatė, kad lenkai dėl lie
tuvių nė nemislyjo ką gerą 
padaryti, bet vislab dėl savo 
locnos\ naudos, nepabaigę 
„Wiec‘o“, kiūtino sav namon. 
Tokiu budu nėr ką kaltinti 

j tariamų delegatų, nės jie nu- 
*vyko ant „Wiec‘o“ tik dėl 
persiliudyjimo apie dalykų 
stovį.

Lenkai baisiai pyksta ant 
lietuvių, kad szie nesivienyja 
su jais ant lenkiszkų iszlygų. 
Jie sako, kad lietuviai gali 
platinti savo literatūrą ir 
mokslą, bet dar ir prie mus 
turi prisidėti nors pinįgiszkai.

Czia jau lietuviams persun
kti eiti lenkams tokion bau- 
džiavon ir savo darbą dirbti. 
Ant „Wiec‘o“ tapo . priimtas 
lįteratiszkąą konkursas isz

„Ligos“ iždo; taigi ponams 
lenkams reikėjo nepamirszti 
ir lietuviams konkursą už lie
tu viszkus rasztus. Tada bū
tume pamatę, kad lenkai nori 
padūti mums broliszką ranką.

Toliau rezoliucijos 5 sky
riuje užpraszo lietuvius prie 
.„Ligos“, pasiremdami tik ant 
Liublino Unijos. •

O vargszai, nežino, kad lie
tuviai dabartiniame padėjime 
nenori apie tai nei sapnūti. 
Tegul ponai lenkai, jei nori 
lietuvių užsitikėjimą gauti, 
padaro pirm dėl lietuvystės 
ką nors gero.

—- Ant galo iszgamių Zig
manto draugystė isz Perth 
Amboy, padavė įneszimą, kad 
laikas nū laiko butų lietuvisz- 
ki straipsniai lenkiszkūse lai- 
kraszcziūse. * Ų’"’

Žiūrėsime .kokios įtalpos 
bus tie straipsniai.

'■ Chicagietis.
& —:-------------

— St. Louis, 23 Gegužio. 
Atsilankė pas mus gūdbtinas 
kn. J. Balcevyczia ir aprūpino 
ir sustiprino mus dvasiszkai, 
už tą malonę mes isztariame 
jam per „Vienybę“ szirdingą 
padėkavonę.

J. Lakickas.

— S zis tas isz Freelando 
parapijos maiszto.

Jau nū kelių mėnesių Free
lando lenkai pradėjo visus pa- 
rapi jonus buntavoti ir prie 
kunįgo kabinėtis, neiszrody- 
darni nūpradžių aiszkiai, ką 
jie reikalauja. Kunįgas žinojo 
jų mislis, tai yra, kad jie vie
ni nori parapijoje gaspadoriau- 
ti, ale nenorėjo apie tai nei 
žinoti. Bet pamatęs, kad ir 
lietuviai isz savo pusės to rei
kalauja, turėjo pasidūti. Bet 
iszto nieko blogo mums lietu
viams nebuvo, tik iszsireiszkė 
visi lenkų plianai kiekvieno 
lietuvio akyse. Lietuviai 
pirma už lenkus galvą gul
dė, o sziądien persitikrino, 
kad su jais brolau t negalima 

I ir |ca4 reikia ąu jais labai at

sargiai gyventi, kur yra mai- 
szyta parapija. Jie nori 
Freelande nū lietuvių bažny- 
ežią paveržti, kada jau beveik 
yra viskas apmokėta lietuvių 
pinįgais. Taip bus ir visur, 
jei lietuviai neapsižiurės isz 
pradžių ir dūs lenkams giliūti. 
Tas pats bus ir Du Bois, jei 
bažnyczia turės vardą „Polish 
Church“. Tai po kelių metų 
tos kelios lenkų pamilijos ga
lės lietuvius pavaryti arba 
mažiausiai uždrausti sakyti 
lietuviszkus pamokslus. Szią
dien musų klebonas pradėjo 
aiszkiai rūpintis dėl lietuvių 
ir lenkams pasakė, kad jie ne
sitikėtų gauti lietuviszką baž- 
nyczią dėl savęs. Sziądien 
kunįgui gerai eina, ba ir susi- 
lenkėję lietuviai, pamatę kas 
do vieni lenkai, ėmė jam pri
tarti. Tik kantrybės reikia, 
o už valandos lenkai nebejodi- 
nės daugiau mums ant spran
do. Apsižiūrėkite broliai su 
laiku, jei nenorite turėti pas
kui ergelio su lenkais.

Freelandiszkis.

— Pittston Pa., 16 Geguž. 
Mes statome, remiame, taiso
me ilgą, placzią ir augsztai gi
lią bažnyczią, ir mums darbas 
sekas, nės už mėnesio kito tu
rėsime gražią, ruimingą ir su 
dviem augsztais boksztais baž
nyczią, bažnyczią, sakau, to
kią, kokią gal tik Shenan
doah^ arba Mahanoy‘e rastu
me. Kas įpatingesnio, mes 
ant bažnyczios fronto tariamės 
padėti didelėmis aukso raidė
mis paraszą: „Lietuvių kata
likų bažnyczia tada ir tada 
pastatyta ir szįmet (1894) pa
didinta ir pertaisyta“.

Iki sziol nebuvo, nežinia dėl 
kokui priežasties, lietuviszko 
paraszo, todėl galėjo kas pa
mislyti, kad tai nelietuviszktf 
bažnyczia. Kamgi mes, bro
liai, dėdami tukstanezius savo 
kruvinų dolerių ant to szven- 
to dalyko, turime nepadėti 
lietuviszko paraszo? Ar ne
mielu mums, parapijonąm® ir 

visiems lietuviams, kad baž
nyczia neszios lietuviszką var- 
ką ir svetimtaueziai, jį per
skaitę, nebvadins mus įeinan- 
czius ir iszeinanczius isz baž
nyczios Polanderiais arba Un- 
garais, bet „Lithuanians“. 
Todėl neužtnirszkime apie tai 
pasirūpinti.

Vietinis.

— Philadelphia, Pa., 17 
Gegužio. /

Brangus Redaktoriau!
Meldžiu patalpįti į „Vieny

bę“ sziūs kelis žodelius isz 
Pliiladel phi jos. Neabejotinai 
žinoma yra visiems broliams 
lietuviams Amerikoje, kad jie 
daug kenezia netiktai nū sve- 
ti m tau ežių, kurie daro viso
kias kliūtis, įtoilRit tiktai musų 
tautą nužeminti ir nuskriausti, 
ale ant nelaimės daug (lan
giaus turime nukentėti nū sa
vo tikrų brolių, kuriūs ta pati 
brangi tėvynė Lietuva užaugi
no, kuriems tikėjimo ir tėvy
nės meilę jų motinos įkvėpė, 
jie sziądien, atvažiavę czionai 
į Ameriką, pastojo žmonijos 
iszgamomis, * mindo po kojų 
viską szventą, lietuviszką, ka- 
talikiszką ir stengias isz visų 
pajiegų kūdaugiausiai pa
traukti ir gerus žmones į savo 
bedieviszkumo ir paklydimo 
abazą, norėdami tokiu budu 
isztrinti tą brangiausią dova
ną, t. y. tikėjimo isz szirdies 
gerų lietuvių katalikų. Phi- 
ladelphijos lietuviai, matyda
mi, kad negalės kitokiu budu 
atsiginti nū tų atskalūnų, nu
tarė jūs teisybės keliu ar visai 
iszginti isz Philadelphijos arba 
bent ten pat sukiszti į kietai 
uždaromą tvartą. Sziose die
nose užpirko arnenlą ant visų 
bedievių, nurodydami jūs kai
po maiszytojus ,publiszko pa- 
rėdko. Sudžios ir tiesdariai 
szirdingai priėmė tą skundimą 
ir pasakė, kad toki negali gy
venti tarp protingų žmonių, 
kurie savę laiko už galvijus ir 
nori prie jų prisilyginti. Ke
li jau 80di dąbar cypėje, kįtį

A
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isz baimės iszkeliavo isz Phi- 
ladelphijos „per pėdės apos- 
tolorum“, kiti lyg sziol kavo- 
jas po miestą, bet nespasabas, 
kad jie galėtų per dvejus me
tus iszsisergėti, nės užpirkas 
arnenlas gjliūja iki dvejų me
tų ir per' tą laiką gali būti 
paimtais kožnoje valandoje. 
Vienokį arba kitokį galą rado 
visų amžių bedieviai, tokia 
dalis turi būti ir musų brolių, 
iszgamų, bedievių. Taip pri
valo daryti visiems broliams 
lietuviams, tarpe kurių tas 
paleistuvystės pundas įsi 
kerėjo, o mažu tarp tūlų lietu
vių ir labai szaknes įleido ir 
kaip dagiai smelkia gerus ja
vus (vaisius), taip ir jie 
skriaudžia kreivomis idėjomis 
savo brolius. Lai gyvūja mu
sų szventas tikėjimas ir bran-
gi Lietuvos tėvynainiai meilė
je. Lai bus galas bedieviams!

P h i ladelph iet is.

— Plymouth, P a. y 20 Ge
gužio. Szv. Kazimiero, szv. 
Jūzapo, D. L. Vitauto ir 
v. M. Volonczausko skaitiny- 
ežios lietu viszkos draugystės 
nutarė ant susirinkimų pada
ryti 18 d. ateinanezio mėnesio 
tikrai lietuviszkų balių ant 
naudos iszdavimo broszuros 
isz priežasties iszpjov'imo 
Kražieczvų per maskolius.

Taigi mieli broliai ir sese
rys paezėdykite savo kiszenius 
ir kojas iki to puikaus baliaus.

— Czionykszcziai lietuviai 
nutarė uždėti ateinančziame 
mėnesyje lietuviszkų pai
ri j otiszkai — politikiszkų 
Amerikos ukteų kliubų. Ga
lima sakyti, kad tas svarbus 
užmanymas įvyks su nemaža 
pasekme, nės skaitlius lietu
vių turįnezių bei galinezių 
gauti Amerikos ukėso popie- 
ras isznesza į kelis szimtus. 
Apie tai rūpinas visos aūgsz- 
cziaus minėtos draugystės.

it -..............   ' --

— Szimukąi. Abi Szimu
kų lietu viszkos draugystės, szv. 
Jurgio ir szv. Mykolo, priėmė 

užkvietimą lenkų ant apvade- 
szcziojimo szventės Kostusz- 
kos *) d. 5 Gegužio.

Ne tame dyvai, kad lietu- 
viai ant parodos pas lenkus 
ėjo; ėjo, nės ir lenkiį draugys
tės ant parodų lietuviszkų bu
vo buvę; bet tame dyvai, jog 
lenkai netik ką lietuviams už 
tai nepadėkavojo, bet pasiel
gė taip, kaip rodos lietuvių 
suvisai tę nė nebuvo — igno 
ravojo jūs.

O lenkiszkas Szimukų ku- 
nįgas Machinovvski (kurs pa- 
siraszo vis de Machnikovvški, 
kuri tai de kaip girdėjau, tu
rint reįkszti tai, jog tas Ma- 
chnikovvski paeina isz Podla- 
sios szlėktų, ir jog jo tėvas 
iki mirė nesziojo vis vyžas, ku
rias paskiaus mirdamas vy
resniam sunui paliko) iszdū-

societas. Kaip savus žinoma 
pagyrė.' Visur gazietose ant 
rytojaus buvo paraszyta, kad 
ir lietuviams tarp kitų drau- 
gysczit| davė pagyrimą. Ge
dimi no^ draugystė nesuspėjo 
ar nėiforėjo, todėl ir nebuvo 
ant parodos.

Fotam 5,Q00 bueziavo ran
ką Mons. Satolli szv. Petriko 
salėje. k Vietinis.

' "TT ‘ W ..........
•

Susiviėn. reikaluose.
Fairfield, Conn. Naujos 
„Susiv.“ kūpos: Adomas Pu- 
eis, Ant. Szukys, Simas Alek- 
sandravyczius, Jūzas Szukys, 
Pranas Daugirdas, Ant. Bud
rys, Vincas Skarmelis, Jurgis 
Antanaitis, Jūzas Mil vidas, 
Jurgis Trevalskis, Jurgis Ma
caitis, Antr~ Kailiunas ir Ka
zys Žilionis. * <

; Baltimore Afd. Szv. Ka
zimiero kareivių draugystė už 
simokėjb už 30 sąnarių metinę 
mokestį ir posmertinę, 19 dol. 
50 centų. )

Union City'; Conn. Prie 
vietinės kūpos prisiraszė: Jū
zas Kreiczmonas, Agota 
Kreiczmonienė ir Adelė 
Kreicžmoniutė.

Forest City, Pa. Szv. Anta-

damas recenciją apie apvaik- 
szcziojimą, tiesiog pasakė, jog 
nėsą lietuvių, nė slįavokų, tik 
ėsą lenkai ir visų ėsanti viena 
tėvynė Lenkija. (?) Tat tav 
Tai jums lietuviai padėkavonė 
nū lenkų (!).

Biržas.
f

* 1 '' '' ' ' ' - ---- lt I T Į

— Waterbury, Conn.
— 15 dienoje Gegužio Wa- 

terburyje apsilankė brangus 
svetys, Arcivyskupas Satolli, 
ir buvo priimtas namįae pa
rapijos Nekalto Prasidėjimo 
Sz. Panelės Marijos. Klėbo- 
nas tos parapijos, Father Mul
cahy, tikrai iszkilmingai sutai
sė priėmimą brangaus sve- 
czio. Ant klebonijos kiemo 
priesz ulyczią buvo sutaisytas 
— kaipo koks sostas, aprėdy
tas popiežiszkomis karūnomis, 
kur galima buvo matyti isz- 
reiksztus raktus ir tiarą, t. y. 
trejopą popiežiaus karūną. 
Paraszas spindėjo Tyumen in 
Coelo (szviesybė danguje R.), 
apie kurį pranaszavo S. Ma- 
laktas devintame szimtmetyje 
po Kristui. Tokį paszauki-

*) lietuviszkai reikia raszyti ne 
Kosciimko, tik Kostuszka, Kostusz- 
kai. Giminė tikrai ipgrynai lietu- 
viszka, paeinanti nū Slonimo.

mą ir sav ypatingą vardą ga
vo Leonas XIII musų popie
žius. Ant 8-10 vakare susi
rinko, galima sakyti,/ visas 
miestas. Ėjo daugybė drau- 
gysczių; 4ako buvę eiliose 
1500 žmonių. Tarp kiti| pra
ėjo ceremonijaliszkai priesz 
Mons. Satollį ir lietnviszka 
szv. , Kazimiero karalaiczio 
draugystė. Patėmijęs lietu-' 
vius Mons. Satolli nusiėmė 
savo raudoną keturkampę ke
puraitę ir įpatingai linksmin
damas isz gražaus būrio lie
tuvių balsu atsigrįžęs į kunį 
gą Žebrį, Waterburio klebo
ną, szypsodamas, pasakė: IM- 
huani veniunt, lithuani (lie
tuviai eina, lietuviai R.) Kle
bonas atsakė: \Sancti Casimi- 
ri Lithuanortfm societas, ultra

< • .. -ii*centum homines, pulcherrima

no dr. Mikas Medeksza ir Do
minykas Daraaszevyczitis.

Wanamie, Pa. Gedimiho 
dr. Jūžap Bijūnas.

. Shamokin, Pa. Szv. Jur
gio dr. užsimokėjo posmcrtinę 
8,dol. 40 centų.

Primenu broliams lietu- • 
viams, idant siųsdami pinįgus 
į „Susiv.“ kasą, teiktųsi siųsti 
stacziai „Susiv.“ kasieriui po
draug su vardais, o taipgi ku
rie norite gauti „Susiv.“ ženk
lelius, atsiszaukite pas „Su
siv.“ knįgių. */
„Susiv.11 prezi. kun. A. Burba.

____________  ' ' M • . < 
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Del tu, kurie leidžia 
arba leis vaikus ant 
mokslo.
Kas tai yra mokslas?

Jam rodosi, kad jo Kaziu
kas gerokai „mokytas“, nės 
jau antri metai mieste gyvena 
iį apie 5 arba 6 szimtus rub
lių iszleido. Jis tik < prakai
tau ja pats ir ragina dirbti ki
tus savo vaikus, idant dėl Ka
ziuko kaszto nepristigti. Ka
ziukas gi visiszkai kitaip gy
vena: knįga galvos jam nesu
ka, (nės isz tų, kuriems moks
las nesiveda, retai kas darbsz- 
tas) tėvas niekad nieko nesa
ko, o pinįgų yra, tai jis sav ir 
szvilpauja, papirosą įsikandęs, 
su lazdele pasirimęziodarhas, 
kepurėlę pakreipęs, po uly- 
ežias, o jei pailsta arba drau
gą sutinka, kurių visūmet ne
mažai turi, tai ir į pąųuk^mį 
—- į vieszbutį į szoka; prie 
sklenitelės arba ir czierkėlės 
pasiszneka su draugu, su ku 
riūm jis vakare billijatdą 
grajijo arba kortomis loszė, o 
pargrįžęs į kvatierą" turi vėl 
darbo, pakol apsako visą, ką 
matė, girdėjo ir dirbo mieste; 
pasivaiksztinėjus * ir įtraukus 
vėl reikia ir ilgiaus pasilsėti: 
lyg devintai valandai ryto, tai 
mažai,1 įpatingai, nedėlioję. 
Toje dienoje ir į Bažnyczią ant 
miszių sunku paspėti, nės su- 
batvakare daugiaiis atsiranda 
valnų draugų ir ar su korto-
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mis ar buteluku persįboyija 
iki po dvylikai nakties. To 

* kiūse, ir da blogesniūse užsi- 
ėmimūse nematant praslenka 
ketveri, penkeri metai. Ka
ziukas, iszleisdamas kasmet 
po 200-300 ir" daugiaus rub
lių, pradirba ne tik savo dalį, 
l>et ir kitų brolių ir seselių 
baigia gaiszinti, nės visi tikė
josi, jog szit/, szit Kaziukas 

^važiūs į Kauną, už mėtų 4-5 
taps kunįgu ir visiems atly
gins su gerais procentais. Bet 
kur tav! iszėjo ir vėl metai, ir 
vėl vieni, o Kaziuko galva 
kai f) skambėjo, taip ir tebes
kamba — dyka. Ant galo 
tėvas pritrūko kaszto, o Ka
ziukas netik neįgyjo jokio 
mokslo, bet ir tam kart neisz- 
moko užsidirbti dūnos. Ir 
koks padėjimas kaip vieno, 
taip ir kito? Ne dūk Dieve! 
Pamatę tą nevienas neleidžia 
vaikų ant mokslo, betdeszirats 
ir daugiaus.

2. Veža vaiką į miestą ant 
mokslo su gera galva. Bet 
kas isz to, kad tėvas ir apie tą 
tiek tesirūpina, kaip apie Ka
ziuką: ir gerai galvai moks 
las nesaldus, o pinįgus sėti jis 
da geriaus iszmano, ir tas isz- 
aikvojęs savo dalį, o neretai 
ir dalis brolių ir seselių, ir do- 
riszkai iszsibankrutavojęs, 
grįžtą į tėviszkę, idant po tė
vo galvai pjautisi su broliais 
dėl žemės plotelio, kurios vai
sius jis iki szioliai vienas ant 
nieko iszbarstė. Kad „moky
tas ponaitis“ iszcziulpė tėvisz 
kę isz medegiszkos pusės, kad 
užmuszė, tMp sakysiu, energi 
ją dvasiszką ir fiziszką savo 
namiszkių ir pastūmė jis ge
rokai prie lentos, kad savo 
bloga paveizda suturi daug 
tėvų leisti vaikus ant, mokslo 
arba, kaip kalba: „į žmones“, 
t. y. pastatyti kunįgu, gydy
toju, inžinierium, teisdariu, 
prekėju, geru amatnįku ir t. 
t.) tai da ne visas blogumas: 
Jis yra dažniausiai ir moralisz- 
kas bankrotas ir kaipo „mo
kytas“ tampa sodžiuje ir apy-

gardoje mokįtoju visokių ne
dorybių: paleistuvystės, gir
tybės, melagystės ir t. t., žo
džiu, tas supuvęs kelmelis, isz- 
kurio į visas puses nūdai ple- 
cziasi. O ant galo, kada „po
naitis“ po ilgų bylų ir atsiplė- 
szia sziek tiek žemės nū savo 
brolių, kas jo laukia, jei ne 
tarba arba kalinis? nės „ponai
tis“ isz mažatvės prie sunkių 
darbų nepripratęs, prie laukų 
darbų dar .mažiaus limpa ir 
pasivedimo neturi; o prie 
žemės tik tūmet d Aną turėsi, 
kada pats sėsi ir a kėši, (su
prantu mažas ukes).

Ant galo 3. Protaitis 
sūnų Jonuką su labai gera 
galva ir didele akvata moky
tis. Jis nuveža jį į miestą ir 
įstato į gimnaziją. Jonukas 
isztikro labai gerai mokinasi, 
pareina per visas kliasas pir
mutiniu mokįtiniu ir da su vi
sokiomis premijomis isz pusės 
mokslinyczios vyriausybės, o 
nė ketvirtos kliasos ne tik nie
ko nebepraszo nū tėvų, bet 
dar jiems po keletą rublių 
parsiunczia, nės, kaipo pirmu
tinis mokįtinis, jis gavo isz- 
liūsavimą nū mokesties už 
gimnaziją; o kaipo tvirtas 
moksle ir darbsztus, gerokai 
užsidirba su repeticija (lek
cijomis) ; taip kad p. Protaitis 
ir žemę mažai- tesiekia, vaik- 
sztinėdamas po namus ir pa- 
mislijęs: „kad jau dabar taip 
su mano Jonuku, tai kas isz 
jo bus, kad jis iszeis ant ku- 
nįgo, arba gydytojo, kada taps 
„žmogum“. Jonukas pabai 
gia gimnaziją, persikelia į 
universitetą. P. Protaitis pa 
sirauko, kad ne į seminariją, 
bet jo kakta vėl greitai prasz- 
vintą, nės Jonukui ir ten ge
rai eina. Parvažiūja Jonu
kas ant vakacijų; jis kitonisz- 
kai apsidaręs, l^itoniszkai isz- 
sižiuri iszvirszaus, bet ant ne
laimės, tėvas užtėmija, kad 
Jonukas ir viduje ne toks, už 
kokį jis jį iki tam laikui skai
tė. P. Protaitis matydavo, 
kad Jonukas gimnazistas, par-

turi

bmokytų vaikų“ kaltas! Pavažiavęs namon,ne akvatus bu
vo nei prie maldų, nei prie pas- tys, beveik vieni patys tėvai.
nįkų, nei bažnyczią lankyti ir 
ant kitų tikėjimisžkų pareigų, 
bet tada Jonukas taip teisino
si, kada jis jam tą užmesdavo. 
Sakydavo: „Mums, mokyti
niams pavelyta valgyti su mė ; 
sa arba su pienu;*.* o už 
sztai asz lųįeste būdamas baž 
nyczią dažnai lankau ir t. t.“, 
bet dabar, isz univesiteto par
važiavęs, Jonukas szitaip gie 
da: „Žmonių kankįtojai isz- 
mislijo pasnįkus, o durneliai 
pildo jūs“. .. Vietoje baž- 
nyczioje keletą valandų tarpe 
žmonių szusti, vercziau asz 
kokį romaną paskaitysiu, ar
ba su szaudykle pasivaikszti- 
nėšiu, ar lovoje pailsėsiu.......
Iszgirdęs tokius žodžius, tėvas 
persigąsta, o kada, truputį at
sigavęs, pradeda arcziaus į sa
vo Jonuką prisižiūrėti, tai at
randa jame netik moraliszką 
ir doriszką bankrutą, žemiaus 
stovinti už Kaziuką ir „moky
tą szvilpumą“, bet tik r ^vel
niuką, žmogaus kailiu apsi
dengusį, nės jis tą visą nieki
na, ką mes vadiname geru ir 
szventu ir giria ir bruka ki
tiems tą, ką mes vadiname 
piktu velniszku darbu, tai 
yra visokias nedorybes, žo
džiu, atranda jame tikrą be
dievį, kuris, kaip paskiaus isz 
girdau, jau savo n ūdų s ir tarpe 
žmonių pasėjo: iszdavė bedie- 
viszkas knygeles. Nū to lai
ko ir p. Protaitis nuleido akis 
aptemusias nū aszarų ir jautė 
savę nelaimingesnių už tėvus 
Kaziuko ir „szvilpuno“, nės 
anų vaikai yuažudė jų užpra- 
kaitūtą gerą ir pratvirko, o 
jo galvoczius .pats pražuvo. 
Nors Jonukas, tapęs inžinie
rių, veidmainaudamas ir ap
vertė tėvą pinįgais, bet tie ne
bekelia tėvo galvos auksztyn, 
nelinksmina jo; jis žnaimiai 
nyksta, vaitodamas ir dejūda- 
mas apie savo nekokia gerybe 
neiszperkamą patrotą — apie 
ant visad prapūlusį Jonuką.
Kas gi tose nelaimėse tėvų

Szis tas.
r

— Vidutinis žmogaus am* 
sius nelygus yra Visose szalysei 
Ilgiausias amžius Suvienytos^ 
Valstijose: siekia 55 metus; 
toli aus Anglijoje — 53 metai, 
Cbili — 28, Maskolijoje 23, 
Prancūzijoje nelygu, kaip ko
kį metą: siubūja tarp 23 ir 
45 metų. Italijoje — 40 metų*

—Pi etinės Ledų j urės. P i eti • 
nių poliu kur kas m'ažiaus visi 
užsiima, kaip sziauriniu: dau
gybė visokių ekspedicijų buvo 
jau iszsiusta į sziaurines Ledų 
jūres, o ir dabar dar nūlatai 
vis siunczia. Daro tai dėlto, 
kad tikisi, jog tarp ledų atra
stas bus kelias, kuriū isz Eu
ropos bus kur kas arcziaus va- 
žiūti į kitas svieto dalis. Pie
tinės gi jūrės tame dalyke nie
ką neapeiną, nės ten nėra tam 
tyczia vietų, tarp kurių užsi
mokėtų plaukti. Pernai į pie
tines Ledų jūres nuplaukė du 
laivai „Balena“ ir Active; bet 
netiek su moksliszku siekiu, 
kiek su užmanimu pagauti ke
letą didžuvių. Szįmet Londo
ne du mokintu vyru Brousse 
ir Donnald laikė praneszimą 
apiė tą ekspediciją. Po 59 o 
sutiko jau ledus. Grūdyje 
(1892, m.) keletą kartų dasie- 
kė žemę Liudviko Filipo. Nū 
62o pradėjo vis taukiaus patik
ti ledų kalnus. Vienas isz jų 
turėjo į 35 sieksnius augszczio 
ir į pustreczios mylios ploczio. 
Vietomis ant tų ledų augo ko
ki tai augalėliai, panaszus į 
samanas. Didžiausias tada 
szaltis nebuvo> kaip — 6o R., 
didžiausia sziluma 3o R. Nekų- 
rios moksliszkos Anglijos 
draugystės ketina sudėti pinigų 
ant naujos ekspedicijos į pieti
nes Ledų jūres su moksliszkais 
siekiais.



252 Vienybe • t

Margumynai.
— IfidiiaUsia anlwieto pu- 

Bžis auga Japonijoje. Vieti
niai pagonų kunįgai tvirtina, 
kad ji turi jau 1218 metų. Ja- 
ponięcziai vadina ją Dai Mat
su ir skaito asztuntu svieto ste
buklu. Ir tikrai — puszis ta 
iszrodo kaip koks baisus mil
žinas: storio turi 2 sieksniu ir 
2 pėdas, augszczio 12 sieksnių, 
o szakos įsiskėtę yra ant 34 
sieksnių. Nors daugybėje vie
tų turi opas ir tankiai buna 
mankoma smarkiausių vėjų, 
ji gražiai dar auga ir negreitai 
dar iszdžius^.

— Kaip reikia lenkti medį. 
. Žmonės dabar pripažino, 

kad kur naudingiaus ratus ir 
kitas daigtus daryti isz lenkto 
medžio, kaip isz atskyrių stu- 
kų. Lenkti galima visus drūt
medžius: aržūlą, klevą, vūsį, 
skirpstą ir kitus. Lenkia to
kiu budu: medį iszilgai sup
jaustė į jūstas po 2 — 3 colius 
storio; tas jūstas paskui deda į 
tam tyczia įtaisytus katilus ir 
per 15 — 20 minutų szutina 
įkaitintame gare. Iszimtą isz 
katilo medį galima jau lenkti. 
Lenkia tankiausiai su maszi- 
nomis, kurios sulenktą jūstą 
suspaudžia taip, kad ji negali 
atsitiesti. Po 3 — 5 dieną me
dis jau ant visados užlaiko to- 

Jną formą, kokią jam lengda- 
mi pridavė.

• — Kur mes gauname bon 
koms kamswzius? Kamszczius 
daro isz žievės kamsztinio ar- 
tūlo, kurį tam tyczia tikt ir 
augina. Daugiausiai jo užau
ga Ispanijoje; paskui eina 
Portugalija, Algerija, Prancū
zija. Daugiausiai kamszczių 
dirba Katalonijoje (Ispanijos 
provincija): x čzia iszdirba 
200,000 centnerių žievės, isz 
kurių iszeina 1, 400,000,000 
kamszczių 32 šortų — Pagal 
savo ilgį ir storį. Kamszcziai
tie kasztūja į 20,000,000 pe- kyti visus Brolius ir Seseris 
setų (apie 8r000,00(p rub.). Tikietaą t *

Iszdirbimti ir užima! 8000 
žmonių.

— Sziądieninių vieszpatau- 
jancziu amžius. 
yra Szv. 
turi 84 i 
didysis 
gaiksztis — 76 metų; jauniau
sias-gi yra Ispanijos karalius 
— 7į metų. Ilgiausiai viesz- 
patauja Anglijos karalienė 
Viktorija • 
1837 meto); trumpiausiai-gi | 
kunįgaiksztis Sachsen — Ko- 
burg Gotha — tiktai nū 1893 
meto. . ’

—■■ Nepaskandinama val
tis. Neseniai iszrasta tapo| tnyczią pasistacziusiejie! 
nepaskandinama valtis (laive 
lis). Ilgio'ji turi lį sieksnio, 
ploczio mažiaus, kaip pusę sie
ksnio; sveria tikt 37 svarus, 
virszus tos valties aptemptas 
yra klijūtu audeklu, per kurį 
negali sunktis vandū, dvi sė- rie nesyk gal paskutinį centą kruvinai isz žemės, isz anglių 
dynės įtaisytos isz skrynuczių, isztrauktą ant bažnyczios iszdėjote!
viduryje tuszczių. Didžiau- Garbė ir szlovė Jums visiems, kurie prie szios Bažny-' 
sios audros negali paskandyti ežios pastatymo, kokiu norint budu prisidėjote!
tos valties.^ Iszradikas, ang- Puikiai iszžiuri szventnyczia kaip vidui taip ir isz lauko, 
liszkas leitenantas, Seis Puikus, tvirtas isz Alegenų kalnų akmens pamatas, po ku- 
neseniai isz Anglijos atplau- riūm yra pakastas ir anas pirmas akmū kampinis, su lietu- 
kė į Prancūziją įl4adyn‘ų. viszku apraszymu uždėjimo Bažnyczios! puikus, tvirti į ^>až-.

Popper a isz saulėdryži^. nyczią vedantiejie tropai! puikus prieangis!
Ikiszioliai žmonės, nupjaustę puikios dvi zokristijos su aržūliniais įrėdymais! aržūlinės gro- 
nunokusias sauledryžių galvas, telės, aržūlu iszmusztos viduryj sienos! puikus trys altoriai,- 
nemokėjo sunaudoti jų iszdžiu- ir sūlai.ir naujos mados gazo apszvietimas'y vairiai margas, o 
vusių stiebų: tikt kaip kur su vienok puikiai,harmoniszkai į krūvą suvienytas, sudėtas, ro
jais kūrendavo, kaip su malko- dantys, jog viskas czion ant garbės Dievo yra paszvęsta; 
mis. Dabar Suvienytose Val
stijose vienas popierinis pabri- 
kas pabandė isz jų daryti po- 
pierą: iszėjo labai graži, mikli, 
drūta ir lygi. Ant tos popie- 
ros pradėjo jau spaudinti vieną 
isz New Yorko laikraszczių.

. X _____—_______ ___ _

PAMOKSLAS
Ant įrengimo pirmu kartu Slienatidorio
Lfetuviszkojon Bažnyczioil.

d. 13 Gegužio 1894 m. kun. Jono Žilinsko*'

Isz kur, isz kurios tik pusės, kokiu tik keliu važiūsi,. ei
si pro Shenadorį, isztolo dar pamatysi du augsztu, styrincziu, 
iszkilusiu net į padangę boksztu, pamatysi ant bokszto du 
pazalatytu blizgancziu priesz saulę kryžių, bokszto margi
nius, gzimsus, o privaževęs, priėjęs artyn, stebėdamasi, tar
pe sukimsztų Shenadorio namų, paregėsi naują, puikią, dide- 

I lią szventnyczią, puikiausiąusz szventnyczių viso miesto She - 
°. m . . . . |nadorio.

Keno tai ? Prie kokios tautos, prie kokio tikėjimo pri
klauso toji puikioji Shenadorio Bažnyczia? — klausinėja 
tankiai nenuvokentiejie svetimtaucziai.

— Tai yra Bažnyczia Shenadorio Lietuvių katalikų!
Garbė ir szlovė J ums, Shenadoriecziai, tokią puikią szven-

Vyriausias 
Tėvas Leonas XIII — 
^etus. Toliaus eina 
Luksenburgo kunį- |

Garbė ir szlovė Jūsų kuningui, kurs Jus prie jos staty
mo prikalbįti, sudavadįti ir darbu kėravyti mokėjo!

Garbė ir szlovė komitetams bažnytiniams, kurie apie 
darbą tnusėsi; garbė architektui, kurs ją pastatė; garbė dar- 
binįkams, bet didžiausia garbė ir didžiause szlovė Jums She
nadorio vyrai, kurie savo skatiko ant to nepasigailėjote, ku-

08!

ro
dantys, jog ir mus y vairios mislys ir paž valgos ir nūmonės 
taipgi turi būti sujungtos, suvienytos, kad su puikybe, gro
žybę ir vienybe szios Shenadorio szventnyczios, butų ir pui
kybė, grbžybė ir vienybė mislių, norų ir praszymų Shenado- 
rieczių. r

, Pikninkas!
Draugystės szv. Jūzapo, bus 

keliamas seredoj 13''Birželio, 
(June) 1894 m. ant naudos 
lietuviszkos parapijos. Atsi- 
srovinės po No. 1210, Wa
shington Ave., Šcranton‘e, Pa.

Maloniai praszome atšilau-

t • ?5 ęenĮįąi

- Taip puiki, patogi szi szventnyczia savo didybėj ir gro
žybėj !

Bet ateiha man czion ant mielių, jog ai^t virszaus szios 
'pastatytos per Jus puikios szventnyczios yra szventnyczia dar 
puikesnė, dar gražesnė, statyta paties pono Dievo, prie ku
rios nei didybėj, nei grožybėj Jus su savaja Jiesulygsi te!

Szventnyczia ta yra svietas szis margasis.
Grindys iszklotos žaliais divonais laukų ir pievų. Kai- . 

n ai lementi ejie padanges su apkerėjusiais samanomis me
džiais, tai tos didelės szventnyczios pilioriai. Skliautas 
dangaus, tai apskricziai iszlenktos lubos. Miglos lyg kody
lo durnai. Griausmas, audros, perkūnijos ir vėtrų skaugi- 
jnas, lyg gąrsįausiųjų vargonų grajus. 0 sznabždėjimąa Ui
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slys, nauji palyginimai į galvą brukasi.pelių ir miszkų oszimas yra nūlatiniu, amžinu Psalmų giedo

jimu, kurs pasklyeta po aplinką, kaip tai Dovydas psalme 
iszsitarė: „vienas klonis kitam atsiliepiantis“.

Kame sziame sulygai tu, o szventnyczia žmoniszkoji su 
ana szventnyczia. prigimimo ?

O dar gražinus, dar puikinus- iszrodo toji szventyczia 
nakties laike, kada kaip mus liampukės, ten žvaigždės ant jo
sios lubų sužiba. O kiekviena žvaigždė yra tai saulė didelė, 
o kiekviena žvaigždžių kilpelė, yra naujas didelis svietas ne
apimamas, su kuriūmi sulyginus musų žemą yra tik kaip dul
kė ant kalno virszunės, yra tik kaipo laszelis vandens laike 
pavasario tvano.

Žmogeli, o tu ką apie aną dangiszkąją szventnyczią mi- 
sliji, ką durnoji?

Ar dūmojai tu kada, kad visos tos saulės, visos žvaigž
dės gretinasi prie Pono sukydamosi taip, kaip mėnulis suka
si apie žemą, taip kaip žemė apie saulę o sukasi?

Ar dūmojai tu, kad Jis jas veda taip, kaip vadovas savo 
kareiyiuė o veda į karą? : Kad.Jis jas szaukia, o josios atsi
liepia balsu prigimimo: czion mes esame!

Jis kloja joms takus, praveda kelius, szynas, isz kurių 
jos ant vieno plauko niekad nenukrypsta, ir kėravoja jomis 
taip, kaip džiegornįkas sustatęs laikrodėlį, kėravija rateliais

O gal tu mislinai, žmogeli, gal girdėjai kada savo gyve
nime, jog szis visas dangus su savo nesuskaitytomis žvaigždė
mis, su daugybe anų didelių, didesnių už mus žemę svietų, 
nū amžių jau esąs? Jog szi žemė su visoms josios puikybė
mis ir grožybėmis; jog anie augsztiejie kalnai, anos girios ir 
kloniai, upės ir jūrės, patys per savę pasidarę? Jog nevat 
pats žmogus ir viskas kas ant svieto yra gyvu, jog viskas tai 
pastoją isz nieko?....

Gal tu girdėjai, jog nėsą tų vjsų daigtų Sutvertojaus ir 
Rėdyto j aus; gal girdėjai, jog nėsą Dievo?

Žmogeli, kas tav tokius daigtus pasakojo?
Eik, paklausk tu tų iszmintunų, klausk imdamas pavei- 

zdą isz szios naujosios Shenadorio Bažnyczios:
„Isz kur, sakyk, galvocziai, szi mus lietuviszkoji bažny

czia atsirado?“
— Architektas, meisteris, atsakys, žmogus iszmislus ir 

mokytas ją dėl Shenadorio lietuvių pastatė!“
Taigi, bet jeigu dėl iszbudavojimo, dėl pastatymo szios 

szventnyczios, szio namo, reikėjo iszmislaus ir mokyto meis- 
terio-architekto, tai kaip iszmislus ir gabus turėjo būti anas 
meisteris, anas architektas, kurs pasaulių Bažnyczią sutvėrė, 
kurs dangų ir žemę surėdė ? . $

Pastojo, sako, viskas isz nieko!
— Isz nieko tik niekas pastoja.
Nū amžių, girdi, svietas tebyr* jau! x
— Galėtų būti, bet nūg amžii| taipgi turi būti ir Tas, 

kurs maino ir rėdo tūm svietu nū amžių.
Nekalbėsiu vienok asz apie tą ilgai.... Tu pats, žmoge

li, klausytojau szio mano pamokslo, turėdamas kada valno 
nū darbo laiko, dabaigk tą užvestą czion per manę mislį pa
lyginimo Shenadorio Bažnyczios su Bažnyczia pasaulio. Da 
baigk, pamislyk, jog jos paczios, kaip viena, taip ir kita, per 
savę nepastojo, jog turėjo būti kas nors, kurs jas pastatė, pa- 
budavojo ir surėdė..... Tūm tarpu man ęzipn jau naujos ųij-

Ateina man czion ant mielių, jog taip lygiai kaip ant 
virszaus, taip ir viduryj‘ szios pastatytos per Jus Bažnyczios, 
yra szventnyczia dar treczia. Szventnyczia ta esame mes pa* 
tys, krikszczionys!

Szventnyczia esame mes. Szirdys musų yra gyvi alto
riai, ant kurių nūlat Dievui apieras krauname. Tikėjimas 
— skaiscziausios žvakės ant to altoriaus žibanczios. O mal
dos, mislys dievobaimingos — szventas kodylas, ką siunczia- 
me į augsztį Dievui ant apieros.

Ar nežinote, sako Povylas apasztolas, jog esate 
szventnyczia Dievo, o Dvasia szventagyvena jumyse“ (I. Cor. 
3. 16).'

„Kur tavo szventnyczia ir kokia apiera tu savo Dievą 
garbini?“ klausė sykį pagonų perdėtinis vienos mergaitės, 
kuri priesz jijį už krikszczioniszką tikėjimą buvo apskusta.

— „Szventnyczia, atsakė jiems, esmi asz pati: kad už
laikau czystatą, o apiera ir esmi asz pati: nės Dievui visad 
apieravojūsi“.

O kas bus, užklausė josios pagonis, jei asz tav tavo 
szventnyczią per šylą iszlupsiu?

— „Kas iszdrysta subjauryt szventnyczią Dievo, atsakė 
drąsiai mergaitė, tą Dievas pakoros!“

Kas turi protą dėl protavimo, tegul supranta!
Taip, mes krikszczionys esame gyva Dievo Bažnyczia. 

Kristus Ponas yra tos Bažnyczios pamatiniu akmeniu. Apa- 
sztolai ir szventiejie tėvai — jos pamatu, o mes, sūnūs Ado
mo, esame gyvais akmenimis, užartavotais per kantrybę, su
jungtais per Dvasią szventą.

Tai yra Bažnyczia visūtina. O mes sziczionais susirinkę 
tveriame dalį anos visūtinos Bažnyczios, Bažnyczia Lietuvių 
Katalikų miesto Shenadorio. Visi prigulim prie tos Bažuy- 
czios, nės visi esame per kriksztą prie jos prisiraszą.

Bet kaip, iszties, didei gyvoji lietuviszkoji Shenadorio 
Bažnyczia panėszi prie szios statytos per Jus bažnyczios, prie 
szių sienų isz medžio ir isz molio!

Pirmoj dalyj pamokslo iszgyriau, mieli Broliai, asz Jūsų 
bažnytėlią, o dabartės peikti pradėsiu, o kas turi protą dėl 
protavimo, tegul supranta mano kalbą.

Papeiksiu, kad Jūsų Bažnyczia pagal didumą atsakau- 
ežio drutumour,stiprumo neturi; kad ne isz akmens ir plytų, 
o tik isz medžio pastatyta.

Shenadoriecziai vienok pasistatę medinę Bažnyczią, Užma
nė jai nors povyzdį murinės pridūti, nors bleke geležine ją 
aptraukė; neatmydami, jog povyzdys yra tai szeszėlis nyks
tantis; neatmydami, jog geležį rūdys ėda; neatmydami, jog 
tas Bažnycziai tvirtybės nei stiprumo nepridūda. Bažnyczia 
kaip netvirta buvo ir pasiliko netvirta.

Boksztai nedrueziai subudavoti. Asztūni bokszteliai, 
ką dabina didžiūsius boksztus gerai nepritvirtįti. Kryžiai ne- 
pridrutįti.

Ir reikėjo, jog kilus vieną kart audra visą aną nedrūtu- 
mą lietuviszkosios Bažnyczios svietui parodė; parodė, jog 
gražus povyzdis, apie kurį Shenadoriecziai taip bojo, yra 
szeszėliu nykstanezių. Numetė audra bokszto kryžius. Nu
kreipė, nulenkė du mažesniūsius boksztelius. Iszmetė vieną 
piargytą langą. Sulenkė blekes ir visą bažnyczią isz pamatu
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pajudino.

Bėdos ir rupepežio turėjo Šnenadoriecziai su savo Bažny
czia! ‘ ,

O svetimtaueziai? . ""
Svetimtaueziai, kurie taip pirmiaus stebėjosi ir gėrėjosi 

isz musų gražios Bažnytėlės, pasibaisėjo matydami jos augsz- 
tūš boksztuš belingūjaiiczius, besvyrūjanezius. Isztolo nū 
lietuviszkos bažnyczios lenkėsi, prieit arti bijojo. O praė
jus nelaimei, vėtrai, jūkėsi paskui isz nedrutumo lietuviszko- 
sios Bažnyczios. \

Mieli broliai, ko svetimtaueziai bijojosi?
— Bijojosi lietuviszkos Bažnyczios.

bemiegodama juda! Gal jiji pati to nemato, bet mes toles- 
niejie, isz szalies žiūrėdami, matom,- kad lietuviszkoji Jeru- 
lė miega. Miega joje pirmesniejie ir paskesniejie; miega vy- 
resniejie ir žemesniejie; miega galingesniejie ir mažiaus 
tingi; miega mokytesniejie ir mažiaus mokyti — miega

ga- 
visi

nyczios stato, o mus Jeruzale, o Shenadoris, anas skaitlingas, 
turtingas Shenadoris, kurs į visas puses apie mokslą rėkia, 
ans Shenadoris menkiausios mokslainės-iszkalos pastatyti ne
gali. llėkia apie mokslo haudą, bet apie iszkalą, kurioj vai- 

rkus4tavo galėtų apszviesti, apie mokytojus, ktiriė jūs prititl* 
kancziai mokytų, nevat n»4 nekalba niekad neivienas.

Verkie, Jeremijosziau pranasze, matydamas, kaip kitos 
tautos, kiti tikėjimai rūsziaši į krūvą, į draugystes riszasi, į 
susivienyjimufe telkiasi, o Minus Jeruzalė, o Shenadoriecziai, 
lyg anos avys ant kalno Galaat yra iszsisklaidę; ' o Shenado
riecziai, lyg ožiai karaliaus Salamono vedami ant apieros, nū 
susivienyjimo katalikų atsispyrę laikosi.

Verkie, Jeremijosziau pranasze, atsiliepk į Shenadorie- 
ežius, pamokykie jūsius, o jeigu netikės tav, jeigu neklau
sys balso tavo, praszymo tavo, pasakyk atsisveikydamas taip, 
kaip į žydus kada tai pranaszai atsiliepdavo:- ^Prapultis ta- 

po isz tavęs paties Izraeliau!“ „Perditio tua ex te Izraeli“ 
Bet kur Jeremioszįus? Daugel amžių jį nū mus skiria 

ir neteis jis dėl pabaudimo Shenadorieczių. O sziądien savo 
naujojo Bažnytėlėj matote tik manę, kur kalbu į Jus vardan 
visų brolių Amerikoje gyvenanczių. Kalbu į Jus, baru Jus, 
praszau Jūsų, o jeigu n‘iązgirsite musų balso, mus praszymo, 
nukratysime, taip kaip pranaszai darė, taip kaip Kristus sa
vo Apasztalus daryt mokino, nukratysime iszeidami Jus 
dulkes nū kojų savo sakydami: Perditio tua ex te Izrael. 
Prapultis, pragaisztis tavo isz tavęs paties Izraeliau. Kas 
tur protą dėl protavimo, tegul dabartės supranta!

Ir kūm dartės szį mus pamokslą užbaigsime, jeigu ne 
praszydami nū P. Dievo Dvasios szv. O Vieszpatie Dieve, 
kursai kaip sziądien ant Apasztalų ir mokytinių savo Dvasią 
szventą atsiuntei, suteik bedalydamas ir mums nors trupu- 
ežiuką tos szventos Dvasios, kurios mes taip reikalaujame! 
O Dvasia szventa, kuri viską apszvieti, viską szildai, viską į 
krūvą vieniji, apszviesk, suszildyk ir mus tamsias szaltas szir- 
d is, suvienyk jas rysziu Vienybės į vieną krūvą tarp 'savęs, 
suvienyk rysziu meilės su visais kitais mus broliais, kad to
kiu budu Shenadoriecziai, turėdami* buk kaip puikiausią*isz 
visų Amerikos lietuvių Bažnyczią, supuikybe, grožybė ir vie
nybe savo Bažnyczios turėtų tarp savęs, ir su mumis visais 
kitais, puikybę, grožybę ir vienybę mįslių, norų ir geidavimų. 
Amen. *

■ 1'^.1 .i . : . . f !' .

dėl labo visūtino! Miega dėl labo savo, dėl vienybės, dėl 
tėvynės ir dėl tikėjimo miega!

Jeremijosziau pranasze, kurs kitkart verkei, vaitojai ant 
iszgriauto miesto žydų, kelk dabartės isz kapo ir verk bežiū
rėdamas į Shenadorį, į Jeruzalę fietuviszkąją Amerikos!

Verk, bežiūrėdamas, kaip svetimtaueziai rūsziasi, darbū- 
jasi, o mus Jeruzalė miega ant griuvanezios szventnyczios sa
vo. Verk matydamas, kaip svetimtaueziai czion Amerikoje 

-— Jūkėsi isz lietuviszkos Bažnyczios’Shenadorio, isz Jus, pasistatę menkiausias bažnytėles, tūj ir mokslainę szale baž- 
isz stokos pas Jus vienybės ir sutikimo svetimtaueziai jūkėsi.
Nės nedrūtumas Jus Bažnyczios, fsz Jus paežių nedrutumo 
paeina. Jus savo Bažnytėlėj, kaip zerkole kokiam atsiimi- 
szėte.

„Nėr, kalbėjo ir kalba svetimtaueziai, nei vienybės, nei 
tvirtumo, nei tvarkos tarpe Shenadorio lietuviszkos katali- 

’ kiszkos Bažnyczios!“
\ Akys ir mislys visų Amerikos lietuvių buvo atkreiptos į 

Shenadorio brolius: į jųjų skaitlių didelį, į jų skaitlingas 
draugystes, į jų turtingesnius, prakilnesnius, nū senei jau 

J Amerikoj apsigyvenusius vyrus; o czion lietūviszka Shena
dorio draugija, lietūviszka gyvoji Bažnyczia į savo grožį neį
tikėdama^ apsitraukia puvanezia, rudyjanezia bleke, lietu
viams suvis nepritinkanezia. Apsitraukia dėl paikystės savo. 
Apsitraukia gal, kad svetimtauczių akis ant savęs atkreipti. 
Svetimtaueziai-gi jūkiasi isz tos lietuviszkos durnystės..

O dėl didesnių dar apjūkų, reikėjo, jog patys paskui 
sukėlė audrą, audrą didelę ir griuvo Shenadorio lietuviszko- 
sios draugijos — Bažnyczios boksztai, kurie į viražų iszkilę, 
ją priesz svetimtauezius dabyti butų galėję, griuvo stulpai, 
kurie butų galėję remti jąją. i

Nugriuvo boksztai, griūdami metė su sayim į purvyną 
kryžius, kryžius seno savo krikszczioniszko-katalikiszko ti
kėjimo, tikėjimo tėvų savo; patieką savo, nodieją savo, laimę 

Vsavo. . .
Toji pat sukelta audra iszmetė lietuviszkos Bažnyczios 

langus, anūs^dailius, margytus langus, paveikslais szventųjų 
iszdabytus, k\ųrie leido į mus draugiją lėtą, dailią szviesą, ap- 

/ szviesdama isz palengvo akis ir szirdis mus, gyvųjų akmeniį 
/ tos Bažnyczios gyvosios; o dabartės, langams-iszkritus, palei- 
' sta szviesa į nepripratusias, netvirtas akis Lietuvos praszczio- 

kėlių, paleista visame raudonume joėios (!), visoj kaitroj jo- 
sio$ (!), visoj anarchijoj josios (!) taip, jog net pramerkti 

rJQegalima, sirgti reikia. Ne vien akis ir protą kaitra ta kepi- 
Ina, sylas atima, prie darbo netikusiais padaro!

Kas tur protą dėl protavimo, tegul dabar supranta!
Akys ir szirdys visų Amerikos lietuvių buvo atkreiptos į 

. Shenadorį lyg į paveizdą kokią, lyg į Jeruzalę kokią iszgany- 
mo ir vadovystės. I

Bet užgėrė, užūstė mus Jeruzalė vaistų marinanezių, vai
stų smirdanezių ir, lyg apkerėtas koks senovės pasakų mies
tas, ant griuvanezios savo szventnyczios sienų saldžiai užmi- 

' gO* - ’ . ' ' , i , INeva kruta, juda ir labai juda Jėruzalė, bet slęuclulyje,
I
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bloszkėsi ant Angenburgo, kur traukdamas visur ženklino sa
vo kelią kardu ir ugnia, nū kur parėjo laimingai į namus su 
apscziu grobiu.

Ir taip kryžeiviai nei viliu, nei paprakais nieko nepeszė 
Lietuvoje: kaipogi Vilniaus neįgyjo nei zdrodu Bitauto ir 
Survillos, nei savo gale, kas dar piktesniai kryžeiviams belė- 
baujant Lietuvoje, Lietuviai gieždami apmaudą baisiai bai- 
seeniai nuteriojo paežių kryžeivių krasztus. Minavotu zdrai- 
cu sako nebdrįsusiu į Lietuvą begrįžti, ųės iszmokįtu Marien
burge nil kuningų krikszczionių tikybos, Bitauts nukakęs į 
rumus ciesoriaus, Karoliaus IV, kursai, jį didei žmoniszkai 
priėmęs, pakėlė jį kuningaikszcziu Lietuvos be žemės, kurio 
vardas daugel vietose, privilijose arba lėcybose to ciesoriaus,

vos.
Nū senų jau laikų rūstavo jau karė be atvangos, be pa

ilsto. Abi pusi nepaspėjo kaip reikiant apsigiuklūti, kaip 
ėmė grumtis. Kas metą Lietuvoje ir Žemaicziūse rusti ne
prieteliai griejo grobį, degino trobesius, kirto ir vergė gyven
tojus, plėszė ir drevėjo jų labybą ir turtus, it pasiutę dirvose 
javus gaiszino; trumpai sakant, vis į tyrą vertė, nors tos gau
jos, nusiaubusios vaisingus krasztus netikėlių, retai kūmet pa
tys beregėjo savo, namus, vienok ir taip meldžionių nestokojo, 
tiems kritus, kiti į jų vietą plūdo. Lietuviai ir Žemaicziai, 
kasdieną ir naktį be atvangos kariaudami, niekūm kitu neru
piuos, kaip tiktai tame karių trankėme savo liūsybę anturėti, 
dėl kurios neszyksztavo nei turtų, nei rupesnių; paczios gyvy- 
bos neskundė, visūmet vildamies kūmet nore savo neprietelius 
pergalėsią, kas dar sunkesniai jiems buvo, jog ne su vienu 
neprieteliumi dar nenubaigus, tūjau turėjo su antru dar bai
sesniu grumtis, palikę nonius, paczias ir vaikus trecziam jū 
dar smarkiasniam neprieteliui, vienok ir tokioje gadynėje 
mokėjo Lietuviai ir Žemaicziai savę stiprinti ir kutinti szirdį, 

nū vargų ir nelaimų ateinancziu laimiu- 
t jū narsesniai buvo kariaujami, jū 
Ir taip pagal jų nūmonę visa pasaulė 

vienok nedrįso ilgesniai tenai belė- Įpriesz jų liūsybę, priesz jų aprūkusius namus niekai jiems ro-

LIETUVOS ISTORIJA
-t*

Bet Keistuczio urėdas 
Vilniuje, Dirsune, nujautė tokį nedorą ketėjimą ir vikriu 
pragumu nutvėrė Bitautą, kurį įdėjęs į szieksztą, laikė lyg 
pats d. kuningaiksztis pragrįžsz ir tolesniai apie jį parėdys. 
Bet Survilla pajutęs tą skubinai pasirėdė su kitais sutarėjais 
ir antpūlęs urėdą Vilniaus, minavotą Dirsunę, nugalavo, pas
kui paleidęs Bitautą iszskubėjo su 20 joties pas Insterburgo 
pilės kamendotą Szeningen, kuriūs didei žmoniszkai priėmęs 
nulydėjo jūs pas mistrą į Marienburgą, kuriūdu paskui, Ka- 
raliaųcziuje, akyvaizdoje didžios daugybės praszalieczių tapo 
apkriksztyti vyskupu Baltramiejų Samijos ir Jonu Varmijos kaipo liudytojas yra randamas Enrikas kuningaiksztis Lietu- 
su dide iszkilme ir iszeiga.

Ta notis buvo lycziumi ateinanezio žygio kryžeivių į Lie
tuvą, kurie vildamosi su minavotomis zdraicomis, kaip buvo 
pirmu sutarę it veikiai Vilnių nukariausią: kaipogi dabar 
nnstras pasiteiravęs judviejų traukė viduryje Rugpjuczio mė
nesio su stipria kariauna į Lietuvą ir tenai srytis Gesavo, 
Labunės, t. y. krasztą tarp Dubisos ir Neviežos upių, kas tenai 
kertamas buvo, iszkirto, kas deginamas, iszdegino, likusiūsius 
gyventojus į vergus iszvarė, už vis tūmi didesniai svietas įsi- 
grobino, jog nenujautė ateinancziu neprietelių, veltui sako 
lugojo Ivans, Patirkio sūnūs: jo namus ir apygardas, kurias 
marczelga Szindekop ne vien nudegino, bet patį jį nukavo ir 
kalpus jo nugalavo. Paskui nusiaubė kardu ir ugnia Žeimių 
srytį, nū Szventupės lyg Kernavo ir Mėžasgalo arba Maszo- 
galo. Bet ežia Keistutis apsiautė marczelgą Szindekop, su 
kuriūmi isztikęs į baisią kruviną muszą, pergalėjo jį, o liku
si Asius iszblaszkė, pats Marczelga Szindekop atskiestas nū sa
vųjų po girias klajojo ir vos szeszįoje dienoje nuskaręs, szakų 
nubraižytas, pergalionio apdaru į d. mistro abazą atsibastė. 
Isz visos jo kariaunos vos 24 beliko: karėje tarp tų kamen- Iplėszamą sopuliais 
dotas Ragainės Mansfeld; kiti visi nū Lietuvių kardo atliko, gesniu gyvenimu; darin

Tūm tarpu mistras nusigrudęs pas pat Vilnių, papilįps tampresniam turėjosi. 
jo ir apygardą nudegino, 
bauti krūpaudamas, idant Lietuviai pasalu jo neantpultų; įdėsi: kaipogi ,sziądien dar sakoma yra ,,ben namaeziai, kad ir 
kaipogi pasakė jam, jog 4 kalpai Bitauto naktį pasprukę ir smylgacziai”. Vienok garbė Lietuvių tūse karėse kas diyną 
Lietuviams apie ketėjimą kryžeivių apreiszkė. Darin d. mis- didinosi, kurių vardas visoje pasaulėje gaudė, o narsybė^/ne- 
tras kumpė į Pamarį vis palikęs, bet tenai traukdamas nute- vien Prancūzijoje, Anglijoje, Italijoje, bet jau ir tolymūse 
riojo dar alką paties Keistuczio, Sloasse vadinamą, kur, su tyrūse Azijos minavojama buvo; pats ciesorius, Karolius IV, 
marczelga susinėręs, sugrietą grobį slėgė į laivus ir nuleido noris viena ranka tvirtino lėcybas kryžeiviams, antra ranka 
su sargte Nemunu-pagal į Karaliauczių, o su likusiąją ka- mojo Lietuvius ir Žemaiczius į talką, negalėdamas savo ne- 
riauna kumpė į Parusnį žemė$ keliu. prietėlių Szvabų pergalėti, nėra dar sziądien visų rasztų isz-

Bet tas nelaimas Keistutis atmonyjo tą patį metą, siaub- reiksztų, nės kurią dieną, kad perkratys rasztus tų amžių, kad 
damas atvėjų atvėjais kryžeivių kraszte. Visupirmu įsi- kalba Lietuvių ir Žemaiczių bus suraszyta, aiszkiai ai vienas 
grūdo su kariauna į Bartijos srytį ir lyg Nordenburgo vis į regės, jog tūm laiku visa Europa niekūmi kitu nerupinosi, 
rustą tyrą apvertė: kaipogi ko nenuveikė kardu, tą ugnia kaip tiktai Lietuvių kare ir jų kriksztu: kaipogi alvienam 
naikino. Nū tenai bloszkėsi jis į Joanisburgo pilę; įgyjęs krikszczioniui rodėsi reikalingu daigtu paskutinį pagonį nu- 
tenai daugybę valczių, prikrovė jas malkų, liepė uždegti ir į stekinti, o tūmi skaitliu krikszczionių gausinti, o didumą Baž- 
papilį nupludinti; tūjau ugnis taip veikiai įsiplėtė visoje pi- nyczios praplatinti, vildamosi už tą atleidimą nūdėmių ir isz- 
lėje, jog kamendotas pats vos nū giltinės beiszsprudo su tu- ganymą kaipo Dievo nūpelną gausią: kaipogi taip tikėjo po
lais savo tarnais, kiti visi ugnyje sutirpo ir taip tą pilę Lietu- pięžiai, vieszpacziai, kuningaikszcziai, karaliai, ciesoriai ir vi- 
viai antrą kartą žeme aprausė. Jau ketina lygia dalia Ger- sas svietas; darin isz visų krasztų vieszpacziai, kuningaiksz- 
daujų srytį nusiaubti, nės iszsiųsta pirmu žvalgytis joties vir- ežiai, jomylistos, eržilai ir kiti meldžionys niekūmet taip didei 
tynė Lietuviams praneszė, jog tenai svietas pajutęs jūs ateinant netvino, kaip sziūmi laiku į Parusnį kryžeivių gelbėti ir jiems 

.rengiasi gintis ir grumtis; darin d. kuningaiksztis Keistutis j netikėlių Lietuvių ir Žemaiczių kariauti padėti.(Toliaus bus.)

as aw?
fbė^fi
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1ST ežuvantii
Ok, nedMielcta y r4 oro augsztybė, 
Ir nedaeita yr4 Dievo galybe.
Mokslas neranda, kur flangus gal būti 
Netik, kad duszia žmogui y r4, gal žūti, 
Nes peklos rasti jis niekur negali;
Bet reik paklausti: ar jau visk* gali/ 
Kas yr4 ant oro visk* atjieszkoti

Lenkiszkos kningos
' maldų pargabentos isz ntmaris.

Westchnlenle duszįy. pobožnej, z.b!6r n»božeAetw 
1 pleAnl z przydanlem Drogl ktzyžowej, Gorzkich 
Žali 1 psalinOw „ „ „ „ „ 1,50c.

Zloty Oltarz czyll zbidr naboftehstw dla chrzeė- 
I clan i katollk6w ,, ,, ,, ,, ,. 1,80 c.

Oltarzyk czyli zbičr nalH>žc6«twa dla mlodzležy 
katolicklej ,, ,, „ ,, ,, „ 70 c.

VVyborek nabože6etwa dla inlodziežy katollcklej 
; 50 c.

Maly zloty oltarzyk dla pobožnych dzleci ka- 
tollcklch „ ;j ,, „ „ 45 cent.

..................—1 V I '■..... M!'
i

ISTORIJA Katalikui Bažnyczios 
gaunama yra pa^/ Re v. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa- Box 1058, 
pas Re v. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztflja $loo.

Abėcėla ,, ,. 30c.
Kninga dėl tssslmokinimo ro kandų 95c.
Kninga dėl IsMimoJkintmo visMvletinėe kalbos 15c 
Apie buwlmu Dlewo „ 
GrieexnlnkM prlverstM metavotis 
Pamqkslal aple^trusų 
Talmudas Ir musų įlydai 
Sakale su kalba „ 
Prieszaiiszris ,,
Kaip (gyti pinigus Ir turtų 
Girtybė 5
Genių dėdė, grail paša kūtė kur iszrodyta, 

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

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

įvairios dvasiszkos knįgos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ss vendų Ir di. 
dėtosios nedėlios, 
Tiesos Žodžel, 
Fillotea arba kellM | maldingų gyvenimų 
Pokllis Birentųjų /, ,,
Iszgnldlmaa metiniu szwenezin 

labai naudinga knlngelė 
Mokslas Rymo kataliku 
Kaa yra griekM t 
Nekaltybė ,,
Vartai dangaus 
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra nddal; su Iliustracijomis 
Garsas apie bųjsybes Dlewo sudo 
RaktM | dangų „ „
Didžioji nedėlia „ „
Kaip Sumenijų nuspakajjti „
VadovM | dangų „ „
PrislgatavojimM ant smerezio 
Draugija dėl duslių 
Lietu vis z kos miszios

Visokį Abrozėllai su maldelėmis po 5centus.

viszkai, lenkiszkai ir maskoliszkai, 
jau iszėjo iszpo spaudos, turįs savy
je daugiau žodžių kaip 14,000 (ke
turiolika tukstanczių) į 8 (didelio 
aszmaino) puslapiu 292, su prisiun- 
timu į Ameriką |2 doįeriai, apdary
tas 225 centai. Užpraszantiems žo- 
dyn* iki Liepos mėnesio (July), vė
liaus k as z t d s 3 doleriai. Pinįgus 
geriausiai siųsti registravotose gro- 
matose arba per „International Mo
ney Order44, kurį galite gauti ant 
kiekvieno paczto. Adrisas toksai:

Germany Mr, M. Noveski 
Tilsit Ostpreuseen.

,5c. 
15c.
5c. 

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

»•

Tiesiai, jog žino, kiek žemes sunkumo 
Ir kiek yr4 mylių lyg saules tolumo. 
Žino kaip mend apie žemę eina, 
Kokioj4 valandoj4 pries z saulę užeina; 
Isz ko padaro saules aptemim*, 
Ir daug plenėtų ir ji} padejim* 
O yra daigtai, kurids rankoj4 turi 
Ir kas valand* į jų darbus žiuri; 
Ot elektrikos spėkos mokslas žino 
Bet kas jį toki/ tiesa, jog nežino!/ 
Nu, k* gal žmogus apie t* kalbėti,

• Kur ir per žiūronus negal daregeti. 
Laszelis vandens per amžius nežūna, 
Isz oro krinta, o žemėj4 vėl džiuna 
Ir grįžt į or*. Taip maža dulkele 
Dar nepražuvo lyg szia valandėlė 
Tai žmogaus duszia... kaip gal plažuti 
Kaip užpelnys czion, taip amžiais 

reiks būti.

t „ >1.50.
1.50c. ir 2.00c.

„ 75c.

75c.

mimų žydai

it

it

it

ti

v
1

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

ZDre/u.gru.1.
Mieliausia drauge, sziądien dėl tavęs 
Norėeziau linksmai asz užgiedoti; 
Bet didei sopa szirdis dėl manęs, 
Liūdnume galiu tiktai raudoti.

A. Szpoks.

75c.
15c.
25c.
20c.
30c.
20c.

1.00c.

55C.
10c.
40c.

n

tt

10c.
40c. 
15c. 
20c. 
15c.

. 75c. 
30c. 
25c. 
15c.
5C. 

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

10c.

PIRMUTINE
TJŽjEICjt-A.
dėl lietuvininkų pas

SILVESTRĄ PAUKSZTĮ
Edwardsville, Pa-

Tinginys ir užpelnytą pra
randa, darbas viską įgyja.

Ankstyba varnelė dantelius 
k ai i ana, vėlyba sparnelius ke- 
diana.

Tinginys taip negreitas, kad 
jį greit priveja neturtas.

Darbas nejauezia troszkimo, 
kas bedarbo gyvena viltis jį 
numarina.

Kas moka amatą, tas yra 
gaspadorius.

Ar kupezius ar sziauczius 
ar koks amatnįkas yra tikras 
Lietuvos ukinįkas.

Darbi nįko triobon badas 
gal paveisdėti, bet negal įeiti.

Sziądien atsveria du rytoj4; 
neatidėk ant rytojaus, ką g 
szrądien padirbti.

Kningos
pargabentos isz užmarės:

Maldų knįgos. 
Aukso Altorius, ajrba Bzaltinis dsngiszku sknr- 

>u 2.00 iki 3 00.
•rbe Diewuj ant aukeztybėe „ 

BalsM Balandėlės 1.25c.,
Kninga giesmių arba Kanticzkos 
150 PsalmnJDowido karaliaus ant

paveikslo kantlczkų

Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
GyvenimM Vleizpatles Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno įstatymo „ ,, „
GyvenimM Marijos „ „
Menno Szwenczianeios Marijos Panos 
Sopule j Motynoe Dlewo „ „
Kyangelljoe supulkels apdarais
Gyvyenlmaj Szwentftjn, ant visų metų kožnoe 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta , 
dalis už kožnų dal| po „ „
GyvenimM szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente

Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos „ ,, ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
AplinkrMztis kun. Petravyczlaus | Vilniaus 

džlakonystėe knningus 1870 m. „ 5c.
Už kų mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži kafgutė kurioje aprMzyta 
visi musų prietikiai bu lenkais n& pat 

krikszto Lietuvos
••

5c. 
40c. 
20c. 
30c 
10c.

ŽlponM bei žiponė 
ŽlrgM ir vaikM 
Vytautas didis Lietuvos kunįgaiksztis 
Apie senovės Lietuvos pilis „

„Anszra" keturių metų pulki&se apdar&se 
po >1.25 kninga, visas perkant 

Knįgos poetiszkos. 
Senkaus Jurgis ,, ,,
Vltolloraada, pulkus poematM les 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
D&nelalczio pavasario linksmybės 
Konradas ValenrodM — —
Tėvynlszkos giesmės — —
J&kaunos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės
Pirmutinis degtinės varytojas paiki komedija 5c. 
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

15C-

4.00c.

15c.

1.26c. 
10c. 
10c. 

5C.
» it

it

10c.
10c.
40c.

paraižyta Aleksandro Gužuczlo,

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

isz lietuvių gyvenimo 
Pajudėkime vyrai žemi), pniki apysaka 

paraižyta patrljotlezkoje dvasėje pagal 
vengrtszkų pono A. Isz B. autoriaus 
kn|gutės „Km teisybė tai ne melas

Pasaka ape Szaltabuzius (j&kinga) 
žiemos vakaro adynėlė, voklszjcom raidėm 
Mužikėli? ,, ~ ,, ,,
Valkų knlngelė • „ „

Mbksliszki rankvediiai ir 
kitokios knįgos

Lietuvlsaka Gramatika paraižyta 
kunigo Mlkolo Miežinio

20c.

15C.

Žodynas kun. M. Miežinio,
Keturiose kalbose: lietu viszkai, lat

15c.
5.

20c.
15c.
15c.

5OC.

Bcisrusroos
LOCNOS SPAUSTUVES.

Lietuvos Istorija, n& seniausių gadynių iki 
Gediminui D. L. K., parMzyta 1850 m., 
Sitnano Daukanto. Kninga pirma, 

gaunama už 1,50c* 
BudM Senovėe Lietuvių Kalnėnų ir Žeinatczlų 
parMzytM SI m ano Daukanto, gan n aru m už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „
K u ropos Istorija bu žlamiapials „
Lletuviszkos Dainos isz vinur nurinktos 
PaaakojlmM Antano Tretininko parMzė vysk/

Žemalczių Motiejus ValanczlauskM, 
PonM Bartkus, parMzė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szios gadynės 
Apteka Dlewo „ „ „ „
Aukso Verszis, labai puiki drama „ 
BoleetawM arba antra dalis Genowefos 
Du pujkus aprMzymaj apie nedorybų 

žydo ir piktų augynlmų wajku >1,00. 
Kglė, žalczlų karalienė ir Iszgriovimas Kauno 

pilies 1362 m., du pulkus dramatal 
paraižyti Aleksandro Gužuczio, 

H Istorija gražios Katrukos Ir jos visokį ’ 
„ „ „ atsitikimai

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

Hlstorije isz' laiko Prancūzuos
„ . vainos Afrikoj' '80c.

Isz po budelio kalavijo ir KajlmM, dvi puikios 
apysakos, ant lletuviszko perdėjo V. Btag. 
Istorija Septynių Mokintojų

„ „ ir Lietuvio SapnM
Jurgis Mlloelawskis —■
Juozapas Koniuszewskis, arba kankinimas 

Unljotų po valdžia mMkoilauB 50c. 
Konstitucija dėl darblnjkų — 10c.
Namelis pusteln|ko — - — ■ 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorije Įsa lajko 

„ ' ,, ponawojimo Nerono 80 et.
Pujkus apraazymaj tikru atsytikimu isz 

„ „ czesu wajnos 1868 metu 40 et.
PrawadnikM an gelskos kalbos neabdar . >1,00

>t >t tt abdarytM >1,25. 
Pujkus aprMzymM apie Lietuvų „ >l,oo. 
Rinalda RlnaldinM „ 4 „ ,, >1,50 c t.
Senowes aprMzymM apie Duktery

,, ,, Pilypo Karejwlo 50 et.
SumyszymM arb> bajme tūry dydeles akis 
Tykra tejsybe isz Suwaiku gubernijos 
Szwlesa Dlewo „ „ „ „
Tttkns Persų Karalius, 
Uvsystanawik ant to gera] 
Witaair Korynna hlstorije Įsa lajko persekiojimo 

BažDycaloa S. par Daoklecljana M et

1,00. 
50 Ct 
200c.

- *
25 et.
20 et.

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

25c.

10c.

50c.

50c.
80C.

ft

ft

15 et.
55 et.

„ 25 et.
„ 50 Ct.

atke-Jeigu sziezia
liausi,

Tai pas Pauksztį vi 
aką gausi.

»

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

Ateik broli pamatyti, 
Ir to visko pabandyti. .

Geri au si 8 Daktaras 
visoje apielinkėje, iszgydo visokias 
užsisenėjusias ligas greit ir pigini 
jeigu kam butų reikalinga eikite po 
szitfun adressu.

Dr. O’Malley
aS. Washington, St., Wilkes Barre.

jRlwar Bweeao
■

Padudu dėl žinios savo tautie- 
oziams ir pažįstamiems, jogoi laikau 
didelį Kotelį su visokiais skaniais 
gėrymais. Ant kranto upės pagal 
lentinį pabriką, kur stoja garlaivei.

Aug. LiszkauokaS
Plymouth, Luzerne Co. Pit.




