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Szitame „Vienybės“ mime- 

riję skaitytojai ras patalpįtus 
I adresus kelių draugyszczių, 
j prigulinczių prie „Susivieni- 
• jirho“, kurios jau prisiuntė 
pinįgus pas „Susivienijimo“
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Draugystės, kurios nors nu
tarė prigulėti prie „Susiv.“, 

. bet neprisiuntė da savo mo- 
kesties, neprivalo rugoti, jog 
jų vardo da nėra szitame nu- 
merije apgarsįta. Tegul pa 
siskubina greicziaus iszsiųsti 
pinįgus — metinę mokestį 
[po pusę do’l.] pas • „Susivie
nijimo“ kasierių, tad galėsime 
apgarsįti ir jų vardus. Dabar 
to negalime padaryti, nės ne
žinome skaitliaus jų sąnarių, 
ką, garsinant draugyszczių 
vardus, reikia taipogi apgąr- 
sįti. Kada bus pinįgai pri
siųsti pas kasierių, tada isz 
prisiųstų pinįgų galima bus 
matyti, kiek tos ir tos drau- 

į gystės yra sąnarių, priguliu-
'Czių prie „Susivienijimo.“.

Kiekvienas geras* lietuvis 
'nusidžiaugs, girdėdama, jog 
•įvairiūse- iniestūse ir mieste- 
liūse pavięniai ir draugystės 
'Supranta visų lietuvių „Susi
vienijimo“ reikalingumą ir 
mutaria pristoti prie to visų 
lietuvių išbrinkto būrelio. Bet 
^negalima pagirti to musų ne- 
prisirengimo, kad mes dieną 
:nū dienos atidedame laiką, 
kad pastoti „Susivięnijimo“ 
^sąnariais.

Jeigu mės jau supratome, 
kad ir mums lietuviams rei
kalinga -'vienybė, kad ir mes 
turime rupįtis apie savo var
do pakėlimą, apie savo gyve
nimo pagerinimą, tai ii* iszpil- 
dykime kūgreicziausiai savo 
užmanymus.

Taigi
pastanavijote pastoti tautisz- 
ko niusų lietuvių ' „Susivieni
jimo“ sąnariais kūveikiaus 
pristokite prie jo, užsimokėda
mi reikalingą mokestį. Juk 
gražinus yra būti pirmesnių,

visi broliai, kurie

nei isz priežasties neatbolnu gus szįmet yra blogas, ypacziai 
mo savo tapti garsinamu pas- kviecziai menkai giliūja; pir
ki ausiai už kitus, lyg ir ant 
vūdegos — persipraszant.

miausųiokėdavo da po rublių 
nū pūdo, bet apie Kalėdas už 
geriausių kvieczių puskartį 
mokėjo 18 auksinų (2 rub. 70 
kap.), t. y. kaip už rugius. 
Žinoma yra visiems, kad žy
dai met‘s į metą ant Kalėdų 
papigina turgų, žinodami, kad 
tada ukinįkams reikia daug 
pinįgų ant iszmokėjimo algų. 
Dėlto ukinįkai stengiasi javus 
iszpardavinėti arba priesz Ka
lėdas, arba užsilaiko toliaus 
po Kalėdų. Geriausiai giliū
ja szįmet avižos: už pūdą tar
pais mokėjo po 75 kapeikas. 
Rugių žydai į szpykėrius visai 
neperka; jūs perka tik liūsi- 
nįkai sav ant dūnos, arba žy
dai — dūnkepiai.

Nors žydai rugių neperka, 
bet nū uždarbio visai nesisza- 
liną. Macziau, kaip žydas 
pelnė suvis be reikalo kelis 
auksinus. Vieną turgaus die
ną buvo tik vienas gaspado- 
rius, turintis ant pardavimo 
rugių. Liūsinįkai, norintie- 
jie nusipirkti sav rugių ant 
dūnos, apstojo” su maiszais tą 
vežimą, bet mažai siūlė už ru
gius, nės tik po 16 auksinų 
(2 r. 40 k.). Kada jie taip 
dera, ateina žydas, • kuris jau 
pirmiau s. susikalbėjo su gas- 
padorium pardūdanczių ru
gius ir iszsyk dūda po 19 auk
sinų be deszimtuko (2 r. 80 
k.). Ukinįkas jam už tiek 
atidūda. Žydas neva skaito 
pinįgus už rugius. Tada tie 
pavargėliai liūsinįkai, maty
dami, kad niekur kitur nėra 
rugių, nedūda tam „smarvei“ 
žydui pirkti, sakydami, kad 
jie nū pirmiaus dera ir patys 
gali tiek užmokėti, kiek žydas 
įsiūlė. Ukinįkas iszplėsztus 
nū savo pavargusių brolių pi
nįgus, pasidalino, kaipo pelną,

Talpįdami szio numerio 
„Maryumynuse^ rasztelį p. 
Genserevicziaus ir J. Karpa- 
vicziaus už praszome ir Kitus 
savo skaitytojus nepatingėti 
praneszti ką apie savo krasztą.

Jeigu kiekvien‘s isz musų 
skaitytojų paraszys apie savo 
gimtinę nors porą žodelių, pri
sius nors po kelis priežodžius, 
mislis, pasakas, dainas pas jūs 
vartojamus, tad nemažai aky
vų dalykų atidengta bus mok- 
slincziams, isztyrinėj autiems 
musų tautos praeitą, norin
tiems iszpažįti visas jos įpaty- 
bes, paproczius ir t. t.

Taigi da sykį užpraszome 
visus nepatingėti szį tą p ra 
neszti apie tokius dalykus. 
Beje butų da gerai, kad kiek- 
viens pranesztų, kokius grajus 
pas jūs grajija ir apraszytų 
kaip jūs grajija |'pav. kiaule- 
lė, ritinys ir t. t. ]

Numeri j e 4-me „Vienybės“, 
pasiremdami ant laiszko isz 
chicagiszkės „Lietuvos“ re
dakcijos, raszėme, jog „Lietu
va“ iszeįsianti tik 3 nedėlias.

Apturėję bet numerį 8-tą 
to laikraszczio, matome, jog 
„Lietuvos“ likimas pasigerino 
ir jai nereikės mislyti apie at
silsį. Nū naujalenkio p. Ro- 
kosz‘o, pirmutinio „Lietuvos“ 
locninįko, nupirko dabar tą 
laikrasztį p. Zaleskis, kuris 
žada padaryti isz „Lietuvos“, 
„Motiną priglaudėją vargūlių, 
siratų ir nelaimingų o botagą 
dėl farižeuszų ir prispaudėjų 
despotų.“

Linkime „Lietuvai“, pate
kusiai į naujas rankas, kūge- 
riausios kloties, kad iszslpil
dytų visi prakilnus jos iszdū- 
tojų ir sądarbinįkų norai.

Isz Lietuvos.
— SenapiU Suv. gub. Tur- 

Kaip jau pernai pranesziau, 
javai ant lauko iszrodė geri, 
tik reti, per tai mažai prisikir
to ir mažai klūnūse prisikro
vė, bet buvo brandus, ypacziai

vasarojas, o isz vasarojo — 
avižos. Kad ir brandu, isz 
mažai daug neprikulsi! Ant 
Kalėdų daugumas iszsikulė, 
o jei keno liko kulti, tai ma
žai kas. Priegtam daugumas 
mažai rugių prisikulė ir turi 
skalsįti dūuą. Dėlto daugu- < 
mas ukinįkų sumažino savo 
samdomąją szeimyną: kas per- " 
nai ėmė berną ir pusbernį — 
szįmet ima tik vieną berną. 
Gaspadinės taip-pat daro su 
mergom. Kiti vėl neturėda-, 
mi kūlimo, o norėdami pas- 
kalsįt dūną, nusisamdė tik 
tiek szeiniynos, kad but kam 
apie gyvulius apsižiūrėti, ki
tus ketina pavasary4 samdyti, 
kada bus per žiemą iszmitę-. 
Per tat dabar yra daug liūsų 
služaunįkų, kaip bernų, taip 
ir mergų, nės gaspadoriai isz- 
si rinko tik geresnius. Vyrai, 
ką tarp kai ėdi j4 į kelias dienas 
pragėrė ir praloszė savo suū
kia] per metus uždirbtą algą, 
ką, nei koki ponai, samdė 
kambarius viesznamio ir da- ♦
rosznįkus pasivažinėti, jau vi
si užroirszo apie savo ponisz- 
kūmą, o nekuriems pradeda 
darytis ir baisu, nežinant ką 
pradėtu

Mažai prisikrovus javų, ži
noma, mažai ir sziaudų pasi
darė, dėlto . daugeliui ukinįkų 
stokūja diktokai paszaro. . 
Dobilai retai kur gerai nuau
go. Laimingiaus iszeina su 
szienu, kurio nors ne per virsz, 
daug suvalyta, bet tas yra 
sveikas ir skanus, nes tan
kiausiai su giedra atimtas. 
Jau isz rudens prijausdami 
stoką paszaro, ukinįkai, kaip 
katras apsirokūdamas, iszpar- 
davė didžiumą gyvulių, kad 
sumažįti jų skaitlių ant žiemos. 
Isz priežasties didelio skait- 
liaus pardūdąmų gyvulių pre
kės jų ant rudeninių jomarkų 
buvo mažos.

Szaltis kasdien vis eina di
dyn: 5-tą Sausio buvo saulei 
tekant 17 laipsnių szalczio, 
per Tris Karalius (6-tą Sau
sio) jau — 19 R., o po Trijų



Vienybe
nįgą atgal namon. Vaikiną, pono P

Kada įdienoja, szaltis, kuris atvežė kunįgą, paszau- 
kė į virtuvę (kuknę) pavai- 
szįti. Vos įtik tas spėjo per
žengti slenkstį, kaip vagis sė
dos į jo roges ir nuvažiavo. 
Kaip tik apsižiūrėjo, kad ark
liai .pavogti, davė gandą į 
miestą ir su žemskiais ėmė vi
sur jieszkoti, bet dovanai. 
Ėjo tada į Tarpuczius pas 
žmogų, kurs pirmiaus buvo 
pirmos rankos vagis ir yra sė
dėjęs pusvienūliktų metų vi
sokiose kalėjimūse, o dabar 
nors atvirai nevagia, bet sėb
rauja su vagimis. Tas žmo
gus užklaustas, ar nežino kur 
yra pavogti arkliai, davė 
jiems suprasti, kad jei ką jam 
dūs, tai arkliai atsiras. Gir
dėdamas tai brolis to vaikino, 
ką atvežė kunįgą, perpyko ir 
atrėmęs vamzdį szaudyklęs į 
krutinę vagiui, suriko: „Jei 
nepasakai, kur yra arkliai, tai 
tūj‘ tavę czion perszauju, abu
du prapulkim!“ Pabūgęs 
vagis nuvedė į netolimą plyt- 
nyczią, kur rado tūs arklius 
pririsztus, bet taip suszalusius 
laike szaltos nakties, kad 
viens tftjaus visai nudvėso. 
Sako, abu buvę geri arkliai.

Pernykszczių, o ypacz už- 
pernykszczių lietuviszkų ka
lendorių kalendoriszka dalis 
buvo bjauriai sudarkyta. Ne
galėdami ten jokių posmų su
rasti, nekurie mus ukinįkai 
labai, pasibjaurė4 tais kalen
doriais ir szįmet perka tik 
tada, kaip jiem iszrodai, kad 
jau sziomėtij4 nėra tokių ne- 
žmoniszkų klaidų. Yra to
kių, ką ant szio meto perka 
jau lenkiszkus kalendorius. 
Kiti vėl szalia lenkiszko, ku
rį perka dėl kalendoriszkos 
dalies, perkasi ir lietuviszką 
dėl pasiskaitymo, nės žino, 
kad lenkiszkam neras tokių 
raminanezių dėl savęs skaity
mų. Taip tai jokios klaidos, 
nors ir kaslink atmainų mėnu
lio,, neapsieina nekenkę lietu
vystei. Garbė Dievui, kad 
nors sziomecziai, per rūpestį

Karalių, 7-tą Sausio net į— 

kad kunį- 
įjzkio ap- 
maskoliai

mo į Kur-

žinoma, susimažina ant kokios 
poros, ar dauginus; laipsnių. 
Toki szalcziai ne kąsmet‘s at
sitinka.

Anąsyk sakiau, 
gą Kolytą isz Zapy 
su d i jo (apsūlijo) 
ant 3 metų isztrėm
szų rėdybą' ir jis is^tiesų buvo 
į ten nuvažiavęs. Bet vos tik 
pabuvo mieste Libąvoj4 3 die
nas, kaip ir ten pradėjo gud- 
palaikiai jum neiszsįtikėti. 
jMat Suvalkų gubernatorius

Kolytą į Kur- 
gu bemato-

iszsiuntė kun. 
szemę be žinios 
riaus tos gubernijos, kuriam 
ir nepatiko, kad 
pas kokį piemenį,
sokius „valkatas“, 
katras tik kokiam 
nepatiko, tai tas 
kata — brodiagab 
rodyti, kad jis ne 
dauggalingas

mnaziją nai- 
a mūrą mas- 
dėl kitokių

pas jį. lyg 
sipnezia vi-

(Mat, 
maskoliui 

jau yra vai-
Kad pa- 

pieinū, tik
gubernatorius, 

. atbrozdino nieku nekaltą ku
nigėlį vėl į Senapįlę, kur jis 
per Naujus Metus:laikė sumą. 
Davus dabar iszsirinkti kun. 
Kolytai, koki<^ jis pats rėdybą 
nori (bile tik ne . Lietuvoj4), 
iszsirinko jis Kijajvo rėdybą, 
į kur bene tik bus jau ir isz- 
keliavęs. • (p. Žaltys, raszė, 
jog kun. Kol. apsirinkęs sav 

' gyvenimo vietą Smolensko 
gub. Rėd.) I

Vėl atgijo senos sznektos, 
kad Senapilės gi 
kįsią. Gimnazijo 
koliai sunaudosią 
mierių, o kad atl^gįti už gim
naziją, statytų ki:ą mūrą, kur 
butų, amatiszka' rpokslinyczia. 
Isz direkcijos esąs atsiųstas 
paliepimas nupirkti 80 mar
gų lauko dėl to siekio. Nors 

< amatiszka mokslinycžia butų 
mums labai naudinga, bet pa
naikinimas gimnazijos pada
rytų mums neatlyginamą blė- 
dį (isz k adą).

Priesz Tris Karalius tą die
ną kalėdojo kutųgas. kaime 
Klžiūse. Vakare, kaip .tai 
paprastinai buna, atvežė ku-

iszsisuko nū 
tų klaidų ir gal pataisys tai, 
ką jo pirmtakunai sudarkė. *

Isz Tilžės yra praneszama, 
kad lietuviszkai — latviszkai 
lenkiszkai — maskoliszko žo
dyno kun. M,. Miežinio ant 
Kalėdų buvę gatavi 12 arktį- 
szų, o da likę sutaisyti 20 ar- 
kuszų. Visas žodynas gal 
busiąs pabaigtas ant ateinan- 
czios vasaros.

8 d.i Sausio 1893 m.
F. Stagarasy v

— TAubavas (Suv. gub.) 
Ai liūdnas, liūdnas Kalėdas 
turėjome! Darbsztus mus ku
nigas Vincas, Bradunaš, jau
nystėje, vos pergyvenęs 25 m. 
amžiaus, o kunigystės 2 m., 
rauplių liga mirė* Jis mus 
lietuvius isz miego kėlė, prie 
lietuviszkų maldaknįgių bei 
laikraszczių ir taip jau nau
dingų knįgų žadino, nfl jp at
ėjimo mus duszioje ir akyse 
.pradėjo szviesiau dary tiesi, 
nors neilgai Vieszpats leido 
jūmi gėrėtis. Vos perdu me
tu jis mumis . vienyje su Die
vu ir pamokslus szvelnai ir 
grynai lietuviszkai sakė, o 
kiek tai per tą laiką, dorų 
jausmų į szirdis musų įkvėpė! 
Kiek tai gražių, paveikalin
gų jo pamokinimų"liko! Gir
tybė nyko, degtinė, „drapas“' 
— kroplės, dilo,, blaivystė jau 
viražų pradėjo imti. J

Trumpai, trumpai4 gyveno 
a. a. kun. Vincas ant szio 
aszarų klonio, bet ir per tą 
trumpą laiką, nusipynė vaini
ką, niekad nevystantį gerų 
darbų, už kurį Vieszpats ka
ralystėje dangaus užmokėjo. 
Dieve! dūk kūdaugiausiai to
kių darbinįkų.

Meldžiu viengenezių; sziūmi 
laiszkeliu, už duszią a. aSkun. 
Vinco pasimelsti.

Liubave ir apielinkėje rau
plėms labai serga, ypacz vai
kai; daug jų ir numirszta.

Senelis, kun. Ūsas, (Usse- 
wicz) treti metai laikęs ant
ras primicijas, dar gyvas, už

sotįlo savo nameliūse gyvena.
Szįmet kun. Merkevyczius 

puikią kleboniją iszstatė.
Liubdvietis,

— Vilniąue gubernijoje, 
maskoliai, norėdami lenkiezką 
gaivalą prigesinti, o lietuvisz
ką, kuris nėra taip dėl jų mie- 
riu pavojingas iszkelti, apsun
kino įžengimą į katalikiszką 
Vilniaus seminariją dėl bajo
rų. (Kas žin ar tik dėl to tai 
padarė maskoliai? Rėd.) > Isz 
tikro ten maž ko nevisose nors 
grynai lietuviszkose parapijo
se kunįgai kalba lerikiszkus 
pamokslus, viena todėl, idant 
lietuvius į lenkus paversti, o 
antra, kad jau lenkai augsztai 
savo siekį dasiekę, iszmo.kino 
labjausiai visus lenkiszkai 
kalbėti, kurie tą kalbą per ; 
tat gerai ir bažnyczioje numa
no. Tepykszcziai lietuviai 
tiktai namieje lietuviszkai 
kalba, o už namų/ kalba len
kiszkai, nes „mužikisžka“ kal
ba butų bjauru ir gėda jiems 
kalbėti. Anie yra daug-kvai- 
lesni už Kauniszkius ir Buvai- 
kiezkius, nės*.savo inteligentų f 
nei tarpe kunįgų nei > tarpe 
svietiszkų žmonių beveik su- ‘ 
vis neturi. Jie visi yra dar 
didesniais lenkų, patriotais, 
kaip patys lenkai.

Sztai tarpe lenkų, net Lie
tuvoje pasiplatinO^ paslaptinė 
draugystė „Sniežha kula“ 
(sniegų kamūlis) todėl, kad 
jinai, kaipo pet atdrėkį riti
namas žeme sniegas, savo ka- 
mūlį didina. Idant prie savo 
patrijotizmo iszlaikyti ir jį 
iszkelti, užsimanė žėlavą , po 
numirusios tėvynės neszičti. 
Prie to lenkiszka prokliama- 
cija yra, kurią prie draugys
tės pristojęs tur4 dėl trejų per- 
raszęs dilti, tie vėl tą pat tįįir4 
padaryti. SziAiu . budu 
„Sniežna kula“ ir Lietuvoje 
platinasi lenkiezką dvasią kel
dama, ly^g tas sniego kamūlišį 
po drėgną sniegą beritėdamos. 
Yra tai gudti, tyli agitacija 
be pakėlimo rankos ant mas-

. t
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tolių, jeigii tikt taip nepasi 
° baigs, kaip 1863 mete maisz- 

tą pakėlus. Jeigu ir lietuviai 
norėtu tą padaryti, tai turi ži
noti, kad musų žėlavos spal
va (kvarba) nėra jūdas su 
baltu, kaip pas lenkus,ibet 
žalia, apie ką netikt datyri
mas,. bet ir senovės musų dai
nos liudija.

Kalba, kad Vilniaus guber
nijoje ir per žiemą cholera 
vieszpataujanti.

Kas Czekiszkėje, Kauno 
paviete pirm daug mętų buvo, 
tai, ją dabar po isztikusio 
pirm kelių metų gaisro nepa
žins. Vietoje pirma medinių 
į žemę įlindusių "triobų su 
sziaudiirias stogais yra dabar 
dailus mediniai ir mūriniai 
namai su guntiniais stogais, 
nės jau senoviszkū budu nę- 
daleidžia statyti. I į

— Panevėžį j e dabar vėl 
naujas marszalka maskolius, 
kuris savo mandrumą prade
da rodyti, nū maskoliavimo 
kraszto pradėdamas. Ant 
pirmo pliano jo kancelerijoje 
didelėmis literomis žiba mas- 
koliszkas paraszas „Vospre- 
szczajetsia po polėki govorit“ 
t. y. nevalia lenkiszkai kalbė
ti; kurį visi į konceliariją įėję 
balsu skaito iszj ūkdami. Tas 
maskolių, sekretorių marszial- 
kos, labai nervavoja, gatavas 
butų nuplėszti nū sienos aną 
apgarsinimą, kad tikt jam tas 
butų daleista. Uždraudime 
tas paplėštas mažne po visą 
Lietuvą. M *

— Kaune, kaip seniaUs jau 
žinote ant tramvojiį (arkliais 
traukiamų vagonų) maskoliai 
liepė iszvaryti kanduktorį už 
tat, kad lenkiszkai kalbėjo. 
Žinomas daigtas, kad masko
liai todėl draudžia lenkiszkai 
kalbėti? idant visi kalbėtų 
maskoliszkai. Tūm tarpu 
persekiojami lenkai ant mas
kolių įsiutę^ o lietuviszkai mo
kėdami, negalėdami kalbėti 
lenkiszkai, kalba lietuviszkai, 
nors tiek maskoliams piktu 
ino dąro, kąd jų kalbos pevar-

toj a. O tai vis per įtekmę 
gudresnių lietuvių, kurie len
kams tą būdą pasielgimo nu
rodė.

Lenkai dabar apjūkia mas
kolius kalbėdami: „kad jus 
mums uždraudžiate kalbėti 
lenkiszkai,'tai kalbėsime lie 
tuviszkai, bet ne maskolisz
kai, kaip jus geidžiate!“ ,

Jeigu lietuviai diplioma- 
tiszkai elgsis, tai lenkiszko 
gaivalo suspaudimą ant savo 
naudos galės apversti, nes len
kai dabar pas mumis džiau
gias iszradę pragumą masko- 
liszkos kalbos iszvengimo. 
Daugel isz musų lenkų lietu- 
viszką reikalą už teisingą lai 
ko ir per tat prie mumis pris
toja.

— V Hunai Aukmergės pa
viete, kitą syk grovo Edvardo 
Czapskio, buvo po lenkme- 
ežiui konfiskavoti, bet pusę 
to didelio dvaro atsiprovojo 
jo pati Czapskienė, o antra pu
sė^ tapo padovanota Verasz 
cziaginui generolui, kuris tu
rėjo savo užtarnaviinus laike 
paskutinės turkų karės.

Toje pat Vižunų parapijoje 
susiedijoje yra dvaras Barvai- 
niai prigulintis prie p. Juza- 
fato Olendzkio buvusio majo
ro, kuris, paezios seseriai isz 
mokėjęs, tą dvarą gavo. Yra 
ten 12 valakų žemės, o tarpe 
tos 90 desentinų miszko su 
ganykloms, kurios prigulėjo 
ponui, ir kaimui, o kitą kart 
prie dvaro prigulėjo, žodžiu 
sakant servitutas. Kaip visur 
Lietuvoje tokiame atsitikime 
miszko medžiai priguli ponui, 
o abelna tikt yra ganykla. 
Tai žmonės tankiai ten vogti
nai kirto miszką, o ponas jau 
seniai pastatė i liesinczių (gi
rios sargą), idant nū to dabo
tų. Ponas dėl miszko vis su 
žmonėmis bylinėjos (provojos) 
ir miraviniame sude laimė- 
davo? nės jeigu butų nesiby- 
linėję, tai žmonėms butų pri
pažintas valdymas po szeszių 
mėnesių, bylai (provai) 
pasibaigus. Taigi ponas su

pavieto nū Linkavos dagirdęs, 
kad Petropilėje Jietuviszka 
labdaringa draugystė daleista 
ir dėl jos, kas reikia, spau- 
dinti: afiszus dėl teatrų, kon
certų, bilietus, draugystės įs
tatymus ir t. t., turėjo viltį, 
kad jam laikrasztį daleis isz- 
leisti. Taigi Petropilėje cen
zūros praszė ar ministerio, bet 
tas atsakė, kad tūm.tarpu už
siganėdintų, ana Jietuviszka 
Petropilės draugystė besi
džiaugdami, o su laikraszcziu 
susilaikytų. Mat, jau mąs-. 
koliai bijo, kad lietuviai dva- 
siszkai nesukiltų, nės tada bus 
sunku anūs į maskolius isz- 
versti. Vargu vieriog lietu
viai su savo darbu pasiliaus!

— (rardene gyvena garsin
ga lenkiszka rasztinįkė Eliza 
Orzeszkienė, pas kurią dėl isz- 
manymo lenkų mislies neku- 
rie musų inteligentai važinėja. 
Toji po ilgos polemikos (gin- 
ezo) nors savę prie lenkiezkų 
patrijotų skaito, bet isz savo 
pusės pripažįsta lietuviams 
tiesas. Antra lenkiszka rasz
tinįkė ir dainė Konopnicka 
pasirodo baisiai dėl lietuvių 
neprielanki. Dvi vėl raszti- 
nįkės pp. Skirmuntaitė • ir 
Radzevicziute baisiai prie lie
tuvių linksta, turėdamos viltį 
lietuviszkai iszmokti, ners jos 
už Lietuvos etnografiszkų ru- 
bežių gyvena. *)

Daugiau dar ponios nėg po
nai pas mumis priesz lietu- 
viszką kalbą remias. Sztai 
neseniai apie Linkavą Pane
vėžio paviete buvo toks atsi
tikimas. Į vienus apszvies- 
tus lietuviszkue namus atva
žiavo pati daktaro Ged..........
Vienam kraszte moters, kitam 
vyrai kalbėjo. Vyrai kalbė
jo lietuviszkai, o daktarienė 
lenkiszkai su kitomis ponio
mis, nės, kaip sako, lietuvisz
kai nemokanti ir nenorinti 
mokėti, nors jos tėvas ir vyras

Tai yra ton, kur jau lietuvių 
ukinįkų nėra, kur ukinįkai kitaip: 
lenkiszkai, gudiszkai, o no lietuyisz- 
kai kalba.

žmonėmis vis kūne per tris- 
deszimt metų bylinėjos, o 
žmonės vis malkas vogė, o 
miszkasargis (girios sargas) 
vis dabojo, turėdamas lauką 
ir gyvenimą nū pono. Pons 
lyg jūsdamas bėdą vis perser
gėdavo, kad ans naktį po 
miszką viens nevaikszcziotų 
ir kad prie savęs vis diktą 
szunį laikytų. Buvo tai jau 
vaikai seno miszkasargio ap
sigobę (susiženiję) ir su vai
kais. Taigi viens isz miszką- 
sargių, jausdamas vagystę 
miszke, naktį iszėjo, o ant va
karienės nei vidunaktije ne
galėjo jo namieje sulaukti. 
Kad brolis ant rytojaus ėjo 
brolio jieszkoti, atrado jį ne
gyvą, nuszautą, per liniją į 
svetimą ano maskoliaus Ve- 
reszcziagino miszką iszvilktą. 
Taigi ir paliko nabagas jau
ną paezią su vaikais. — Paž- 
valga pūla ant to kaimo žmo
nių, kurie miszką vogė ir su 
ponu bylinėjos (proVojos).

Kaip bedievystė tarpe jau- 
nūmenės pasiplatino ir mas- 
koliszki budai, tai ir dorumas 
nyksta. Tarpe besimokinan- 
ežios jaunūmenės paleistuvia- o
vimas prasideda jau nū 14-15 
metų, o isz to visoki skaudu
liai. Sztai neseniai Kaune, 
mokįtinis penktos kliasos gim
nazijos iszbėgo su pensijonar- 
ka ketvirtos kliasos, pirmiaus 
savo tarpe malonę turėdami. 
Sulyg szioliai pabėgėlių ne- 
gal‘ atrasti. Noras besi vai
sinimo jaunų mergipų tarp6 
taip paplito, kad Vilniaus 
merginų gimnazijoje retai 
katra gal‘ asztūnias kliasas 
pabaigti, motina pastojus.

— Panevėžio pavietas. Ne
seniai nū Lasų kampo Pa- 
kurszije į Žeimeliu pusę pa
simirė viena pana Landsber- 
gytė, turėdama 110 metų am
žiaus. . i

— Birziuse ilgakartis po
pas sykį ant mėnesio savo 

Ir

cerkvėje lietuviszkai liturgiją 
savo gieda.

Viens lietuvis isz Panevėžio 
t



dabar tpa-

bjauriai 
žodis: ne-

lietuviszkas pravardes neszio- 
ja. Taigi ponia daktarienė 
lyg nusidyvijus, kad ežia vy
rai mužikiszka kalba kalba, 
užklausė lenkiszkai:

— O kaip ežia tanfiistos kal
bate ?

— Lietu viszkai, o gal toji 
kalba tamistai prastai skamba?

— Žinoma, jog t^i yra mu- 
žikiszka kalba, kuri 
skamba kaipo tai 
drįstu!

— O asz tamistai 
sakysiu žodį lenkisuką, kaipo 
tai: szyk, kuris da bjauriaus 
dėl lietuvių skamba. Yra ir 
nemukikiszkos kalbos, kurios 
tur » dėl lenktį bjaurius žo
džius, kaipo tai |>rancuzisz- 
kas: je šeriai (sk. že sere,) tu 
sera; arba du pin ir t. t. Už- 
gėdinta ponia daktarienė Ue- 
dagėrus arbatos stiklo iszlėkė, 
į szlajas (roges) įsėdus, namon 
nulėkė ir vargu kada į tūs 
namus atvyks.

Žydams nevalna po kaimus 
karezemi| laikyti, taigi jie lai
ko jas sziokiu būdu ant krik- 
szczionių vardo. Žydai pas 
jūs skaitosi lyg gižais. Tie

gojį“ (neti-^ tuviai sako, jeigu norėdami 
kėlį), ant kurio vardo yra^ ’ ’ 
karezema, numaldauti ir to- 
liaus firmą turėti, baisiai anūs 
myli, tai yra girdo su degtine 
(arielka), alumi ir sziokiu 
budu daugel žmenių gerų vi- 
siszkai sugadina.

— Panevėžio paviete, 
niszkelių par. yra 
džius, katrame 
Baczkis, kuris kit

ko jas

žyd ai norėdomi

Jo-
Sabonių so- 
yveno senis 
> kart savo 

paczią Muszoje Upėje tyczia
prigirdė. Už tat pakliuvo į 
kalinę ir butų katorgą nu
siųstas, kad maskolių tikėji
mo nebūtų priėmęs, per ką 
užmuszėjystės grieką masko
liai atleido, iszteisino jį (geras 

business“ sk. biznis. Rėd.), o 
pravoslavnas“ ne- 

nėlis (?) bu- 
į'naują tikė- 
aboniūse gy-

»» 
ans kaipo „ 
kaltas kaipo av: 
damas ir vaikus 
jįmą perdirbęs, S 
yeno, arklius vogdamas, už ką* 
y 01 į kalinę įkliuvo, kur ir pą-

‘ ne

sidvėso. Sūnūs jo kaipo pra- 
voslavnas, o be mokslo būda
mas, tikėjos pas maskolių ko-, 
kį urėdą gauti. Neseniai at
vykęs į Joniszkėlius prie mi- 
ravo sudžios lindo, idant pas 
jį sekretoriaus vietą gauti, o 
kada pildydamas tarnystės 
reikalus ans vis sodžiai prik- 
Ii jos, tas paklausė supykęs:

— Ko nori po szimtą vel
nių? * £

— Noriu pas jumis, kaipo 
pravoslavnas, sekretoriaus vie
tą gauti!

— Kad tų esi pravoslavnas, 
o durnius, eik laukan!

Kad Baezkis dar tąsės, ne
norėdamas iszęiti, tad sudžia 
liepė jį per duris iszmesti, ką 
ir padarė.

Eina paskelba, kad neku- 
rie Lietuvos lenkai padavė 
pas ciecorių praszymą, idant 
dūtų jiems visas, kaip dėl 
•maskolių, tiesas dalyke len- 
kiszkos kalbos, tarnystės ir t. 
t., o jie už tat atsižadės popie
žiaus, darydami vietinę kole
giją, lyg senkatalikai Szvei-* 
carijoje it Prusūse, (t. y. už- 
dėsią naują vierą Rėd.) Lie- 

dėl maskolių gerais būti, o 
mumis skriausti, lenkai taip 
padarys, tai gaus nū mus per 
galvą su pagaliais.

V Žalt/usi.

Tarpe žmonių, yra ..datyri- 
mas, kad pagal žiemą seka 
vasara, o pagal vasarą žiema. 
Žiemą Kalėdas skaito už vie
ną su szventu Jonu vasaroje. 
Jeigu žiemą yra giedra ko
kiam laike, tai sako, kad at- 
sakancziame vasaros laike ne
bus lietaus; jeigu žiėmą snie
gą, tai vasarą, sako atsakau- 
cziame laike lis.

Yra toki gudrūliai, kur vi
sos žiemos pagadą raszo, o 
paskui vasarą pranaszauna, 
kokia kada bus giedra (paga- 
da). Taigi dabar pirm ir 
per Kalėdas seno kalendo

riaus dikeziai sząla (pagal giaus.
naują kalendorių Trįs ką dėl iszkirtimo per kelis

a

Karaliai), per tat žmonės kal
ba, kad bus geras szienpjutiė, 
pagadlyvas.

Szalnos dabar daeina arti 
20 laipsnių Reamuro — labai 
yra szalta. Katrie važiūja 
nuszalę, > turi paskui szlajas 
(roges) bėgti, idant kojas su
trenkti. Szlajos girgždu. Ar
kliai, žmonių galvos, ūsai, 
barzdos szarmais aptraukti, 
kits vėl negali suspėti nosies 
valyti. Bobos, žydeikos ant 
ulyczių ir rinkų prie barankųy 
kacikalų, pernįkų, ant pūdų 
su žarijoms sėdėdamos, ir tai 
dar kojomis į žemę trepsi.

Žmonės daugiau iszgeria 
degtinės (arielkos), kaip visa
dos, dėl susiszildymO .ir pasi
smaginimo, dejūdami ant sun
kios gadynės. Pririszti prie 
karczemos arkliai alkani ir • * suszalę sustinga, besiblasžky- 
darni į visas puses, o tankiai 
nutraukę vadžias (vadeles) 
nulekia namon, jeigu kas ne
perima, arba vajais nepagau
na. Gyvuliai po szaltus tvar
tus, ką padūdi, tą ėda, ne tik 
grynus sziaudus, bet prie lo
vio su vandeniu per pietus 
paleisti visokias szakas net 
agliszakius ant skiedryno 
graužia. Arkliai žirnių virk- 
szczias ant nakties jiems už
mestas taip sutratina, kad nei 
iszėdų nepalieka. Mažus ėru- 
kus nesza į triobas, avis ten 
nuvedę, kad nesuszaltų. Žo
džiu sakant, žiema stovi seno- 
viszkai. Kas szįmet isz girios 
sau malkų neprivesz, tai tin
ginys bus. Visi dejūja kad 
per szalczius paszaras neskal- 
sus, nės jo daug gyvuliai su
ėda. - .

Joniszkės parapijoje, Szau 
lių paviete gyvena viens tur
tingas ukinįkas, Prielaidžiu 
vadinamas, 
turėdamas 
idant
Taigi kožną metą perka nū 
vieno barono aname kraszte 
girios už 1,000 rublių ir dau- 

Pirko ans dabar misz- 

Tas daug pinįgų 
visaip verczias, 

dar daugiaus turėti.

metus, bet dejūja kad nesus
pės szią žiemą iszkirsti i-r isz- 
vežti, o Leonui pagal kant- 
raktą reikės didelę sztriūpa 
mokėti. Yra tai nemokintas 
žmogus, bet savo sūnų į moks
lus leidžia, norėdamos, regis, 
kad, ans į kunįgus iszeitų. 
Tą vaiką lepina, kaip galėda
mas. Vaikas vienok prastai 
mokinasi, o cukerkų. pernįkų 
ir kitų saldumų už 6-7 rub
lius ant pusmeczio suvalgo. 
Kada ant Kalėdų tėvas vaiko * 
į Jelgavą atvažiavo, o pirklys 
(kupczius) ant tokiosj sumos 
suvalgitų saldumų rokundą 
parodė, tai tėvas nusigandęs 
vaikui pasakė:

— Kad tu vaikuti nepereisi 
į kitą kliasą, tai tau tie pirą- 
gai ant gero neis, atsilieps ant 
tavo nugaros, o jeigu mokin- 
sies ir pereisi, tai gali ir dau- 
giaus valgyti!

Daug yra paszauktų, o ma
žai iszrinktų. Taip ir į ku
nigus nevienas eina ar tai pri- # 
kalbėtas, ar isz *savo noro. 
Sztai dabar isz Kauno isz ka
talikų dvasiszkos seminarijos 
isžvijo du klierikus už nedorą 
pasielgimą. Tie ir namo ne
grįžo, gal į Ameriką pabėgo. < 
/Szalczio jau yra sządien -j- 

pirmą dieną Kalėdų (pagfcl 
seną kalen.) 20 laipsnių pa- '
gal Reamuro. Visi džiau
gias, kad cholera iszszals.

Kitą syk buvo Resiainiūse 
gydytojas Szipilinas labai ge
ras maskolius daktaras. • Pe- 
trupilėje metus pragyvenęs ir 
į tikrys daktarus egzaminą laz
davęs, v^l į tą pat miestą su 
visų džiaugsmu pagrįžo. Anas 
labai g«rai gydo.

Žaltys.

Isz Kitur.
} . . - 

’ f

— Suv. Valstijos. 27 d. 
Sausio 11 valandą po sunkiai 
kelių nedėlių ligai mirė Wa
shington^ viens isz didžiausių 
Amerikos valstijos vyrų, se
nelis James Gillespie Blaine. 
Amerikai smertis to vyro sų-



Lietuvininku
patrijotizmų įgijo dėkingumą ir 

i malonę savo sųtauczių ir nū- 
stębų kittauczių, Skaitlingais 
savo darbais ant tiesdarystės, 
diplomatijos ir literatūros dir
vų jis nemaž prisidėjo prie pa- 
kylimo vertės amerikiszkojo 
ukėso. ; ■■ (

Kad parodyti jog musų 
tauta suprato dideliusj nabasz- 
nįko nū pel nūs ir palodyti vi- 
sūmenės gailystų isz priežasties 
jo smerties, asz paliepiu, kad 
jo laidotuvių dienoje butų už
daryti visi departamentai vals- 
tijiszki Washingten'e, vieszi 
ruAųi Suvienytose Valstijose 
iszkeltų vėliavas ir kad valsti
jos Departamentas per tris- 
deszimts dienų isz ryto turėtų 
žėlavoš ženklų.,

Benjamin Harrison. '

— New-York'iszkis „Ad- 
vetiser“ raszo apie didelę pre
kybų žmonių lavonais Wa
sh i ngton'e. Tūlas negras 
Geo. W. Mario ve tapo susek
tas, jog, užsi i indams iszkasįfnu 
isz kapų lavonų ir pardavinė
dama tūs lavonus į įvairias 
daktarų mokylas, uždirba ant 
mettį į §500.000. ... \

i

— Miestų City of Mexico 
aplankė didelė ugnelė, ktiri 
padarė blėdies ant §1.000.000 
ir keliolikų žmogystų< į'anų 
svietu iszvarė. 

I — ■. -   ...
— Austrija. Czekijoje ne

toli mieste Dux 24 d. Sausio 
įvyko baisi dujų (gazo) ek
splozija, kurios pasekmė toji, 
jog 130 žmonių darbinįkų tik 
lavonus iszimta po katastro
fai.

Aplinkiniai gyventojai, o 
ypacz giminės ir pažįstami už- 
musztųjų baisiai pustyjasi ant 
kasyklų prižiūrėtojų. Val
džia bijodama, kad isz te ne
pakiltų maisztas užtraukė sky
rių kariaunos.

teikė neatlygitinų kirtį. 
Kiekviename už tad Suvienytų; 
Valstijų kampelyje žinia apie 
tai su nusiminimu ir pasigai
lėjimu tapo priimta.

Stoka vietos neleidžia mums 
apfaszyti placziai a. a. buvu
sio valstijos sekretoriaus (t. y. 
Blainete) gyvenimų ir iszrody- 
ti jo nūpelnus. Tikimėsi, jog 
geriausiai tų viekų atliksim, 
apgarsįdami urėdiszkų prezi
dento Harrison‘0 apie to vyro 
smertį atsiszaukimų, kuris 
sziaip skamba:

Executive Mansion, *)^ Wa
shington, 27 d. Sausio 1893.

Mano apgailėtina priderystė 
yra, idant praneszcziau Suvie 
nytų Valstijų ukėsams apie 
smertį James Gillespie Blai- 
ne'o, įvykusių-sziųdien sziame 
mieste 11 valandų, 

o '

Per visų kartų (pakalenijų) 
szis prakilnus ukėsas buvo 
užėmęs žįmių ir įtekmingų 
vietų savo tautoje. Pirmiau- 
sii vieszia tarnysta jo buvo 
Valstijos Tiesdavystėje (Le
gislature of State). 1P0 tam 
per keturiolikų metų jis buvo 
sųnariu tautos reprezentatų 
Namo (National House of Re
presentatives), . kur tris syk 
buvo iszrinktų už kalbėtojų. 
Jis atsisakėnū szio urėdo 
1881 m., kad primti vietų 
Valstijos sekretoriaus kabine
te prezidento Garfield's. Po 
tragiszkam myriui savo virszi- 
nįko, jis atsisakė isz savo tar
nystes ir pasiszventęs literatū
rai savo veikale „Dvideszimts 
metų•Kongrese“ suteikė mu
sų politiszkai literatūrai svar
bų ir ilgai pateksiantį apra- 
szymų.

. Kovo mėnesyje 1889 metūse 
jis vėla pastojo Valstijos se
kretoriumi ir pildė tų urėdų 
iki Birželio mėnesiui 18^)2 m.

Per savo atsidavimų vie- 
sziems reikalams, savo pastebė
tinų gabumų ir placziai žinomų

•*) Executive Mansion — vadinasi 
urėdiszkojo kalboje Suv. Valstijų 
prezidento rezidencija, taip vadina
mas Baltas Nainas.

— Panaszi eksplozija įvyko 
pereitų pėtnyczių (27 d. Sau
sio) netoli Tokod, Vengrijos 

miestelio. Tame tarpe ka
syklose dirbo 100 suvirszum 
darbinįkų, kurie, sako, visi ten 
atliko.

— Isz Vokietijos vis ateina 
žinios, kad ten nekuriose vie
tose žmonis skina cholera. 
Keliose vietose darbinįkai, 
kurie gėrė vandenį isz upės 
Saale, užsikrėtę yra azijatiszka 
cholera.

_______________ K*

— Vokietijos sostapilėje 
Berlyne pereitų nedėlių atsi< 
lankė maskoliszkasis carukas, 
kurį Vokietijos ciesorius jau 
ir perdaug meiliai priėmė, lyg 
ir prisigerįdams meszkoriams.

— Airijos gyventojai ti
kisi, jogf neužilgio galėsiu 
^Ižiaugtis savo namine valdžia, 
t. y. įgysiu taip vadinamą 
Home Bule.

Dabartinis Anglijos parla
mentas, kurio pirmsėdžiu yra 
Gladstone'as ir kuriame per- 
virszina taip vadinami vigai, 
pasirodo daugiaus sąjauczian- 
ežiu dėl taip ilgai engiamos 
airių tautos.

— Maskolija.. „Pravitels 
tvennij Vįestnik“ pranesza,jog 
valdžia smarkiai nubaudusi 
redaktorių laikraszczio „Graž- 
danin“ už tai jog szis drįso 
perdrųsiai iszjūkti augsztū- 
sius urėdinįkus, kurie buvo 
savo rankas prikiszę prie Pa
namos a^gavyszczių.

Urėdiszkas tas laikrasztis 
[t. y. Pr. V.] persergsti ir ki
tų laikraszczių redaktorius, 
kad butų kuklesniais savo at-J 
siszaukimūse apie valstijos 
vyrus ( nors tie tik apgavysz- 
czių ir szunybių pilni butų 
Rėd. J.

■ • T *1

— Kaip praiiesza „Cologne 
Gazette“ maskoliai žada at- 
szaukti savo pasiuntinį isz 
Paryžiaus — baronų Mohen- 
heim, kuris taipogi yra insi- 
vėlęs į Panamos skandalių.

— Pereitų czetverga [25 d,

Sausio] pasažierinis trūkis, 
einantis isz Vilniaus į Minską 
susimuszė su tavoriniu. Isz 
tos priežasties 15 žmonių isz 
syk buvo užmuszti, o 30 smar
kiai sužeistų.

— Neseniai apturėjome 
laiszkų isz Maskolijos | Plocko 
gubj, kuriame tarp kitko ra
szo korespondentas apie tai, 
jog pas tūs žmones baisiai 
cholera siauezia.

„Nežinau kaip kitur, nė* 
laikraszcziai apie cholerą nieke 
neminavoja, -■ raszo jis — bei 
pas mus — Plocko gpb. ir da 
bartės [pabaigoj' Grūdžio ii 
pradžioj' Sausio] nekurtos* 
vietose, kaip tai: Mlavoje 
Raciąže [ pavietavi miesteliai 
žmonės mirti nepasiliauja 
Apie Kalėdas po kelis ir ke 
liolikų keliose parapijose mi 
rė. Tvirtynėje Modline | No 
vo Georgievsk | maskoliai ka 
reiviai, kurie czion - isz pieti 
nių 'gubernijų atėjo, krint 
kaip musės.

Dievas žino, kas czion pa 
vasary j' pasidarys?“

----------- ♦ »■ ----------- 1—

SiOTiinio Vilnyse.
(Sundulio isz latviszko guldė L.}

Taip jiedu stovėjo gerų la 
ką viens priesz antrą, nei žc 
delio neprakalbėdamu; ta 
Elė pūlė Edvardui kojosna i 
suriko:

„Ar gali man dovanoti, k 
esu dariusi? Ar gali man 
gaileseziui tikėti? Ar no 
man pavelyti pasitaisytų 1 
viską pataisyti, kūmi prie* 
tavę esu prasikaltusi ?....“

Isz Edvardo akių pluc 
aszaros ir, Elę prie savo kri 
tinės traukdamas, jis tarė:

„Asz nieko tav neturiu d<
** i • 1 • *vanoti; bet asz turiu tavę pe 

praszyti. Visai nebueziau s 
gal grįžęs, jei nebueziau p 
žįnęs dėl tavęs szias prideru 
tęs, kurias man Augszcziau* 
prisako; tu matai, kad esu p 
si taisęs ir sugrįžęs ant kel



iszganyino. Asz esu iszgel- 
bėtas, nū piktų dvasių iszliū- 
tūtas. Ar tu dar tiki man ir 
nori mėginti su manimi ir 
pirmąjį dailųjį sugyvenimą 
Varyti toliaus? Ar tik i, kad 
žmogus, kuris buvo pasinėręs 
girtybės purvūsna, gal 
si kelti ir isz 
gumi ?“

Kieti nejausmingi 
kurie Elės szirdį 
truko, baimė nū Edvard 
gaiszo jos szirdyje ir 
gryna meilė, kuri užmiili

zėl at- 
naujo.buti žmo-

saitai, 
graužė, su- 

o pra- 
atgyjo 
szta ir

meilės

ir bu- 
t taip

kuris jos duszią kankino it 
pikta dvasia, pragaiszo ir se
na, jauki laimė nusileido tojo 
vieton.

Tarsi pirmą sykį
karsztume ji prisiglaudė Ed
vardui prie krutinės 
caiavo jį taip karszta’ 
jausmingai, kaip aną s;
da jiedu viens antram atiden
gi savus szirdies jausmus.

Taip jiedu varginosi savo 
laimoje po tiek sunkių kentė
jimų ir vargų, galop Elė, pri
mindama savo pareigas, pir
moji pertraukė szios laimės 
valandėlę-

„Tu busi iszalkęs ir nuvar
gęs“, ji sznekėjo, „leisk man 
eiti ir parengti tav ką nors 
dėl užkandos!“

„Tegul lieka“, Edvards 
prieszinosiu,,„man su tavimi 
yrakas pasznekėti. Tu vienok 

ir nū to
esu sun-

Bet kada laimė 
asz tav

:s algos

matai mano rubus 
busi supratusi, kad 
kiai dirbęs.
man nespindnliavo ir
nieko kito ateitėje negaliu dū- 
ti, kaip tiktai
pelną; gal būti viena gyven
dama tu laimėsi geresnes die
nas nei drauge su i 
vargszu služaunįku. 
nau, ar asz toks busiu 
tinkamas.“

Ilgas, karsztas bucz 
uždengė Edvardui b 
nepavelyjo jam toliau 
kėti; o dvi karsztos aszaros isz 
Elės akių nuridėjo peri jo vei-

nanimi, 
Neži- 

tav pa-

Vienybe

gerą va- 
isz naujo 

pradėjo

■MM MM

iavimas 
(urną ir 
is szne-

„Ar tu mislyji, kad tai man 
nėra didė laimė nū szios va
landos dirbti dėl tavęs, mano 
visųmylimiausias balandėli?“ 
Elė linksmai sznekėjo. „Asz, 
viena būdama, esu truputėlį 
pinįgų surinkusi; tas priguli 
tav, ir asz. jaudziu, jog dabar, 
kaip tu vėl mano esi, man 
daugiaus bus spėkų dirbti 
ir su savo siuviniais daugiaus 
užpelnyti, nei kaip viena bu
vau ir ml visų atmesta. Da
bar tu vėl esi manas,, mano 
didžiausia laima, nėsa žinau, 
jog manę myli.“

Ir Elė paslėpė savo parau
donavusį veidą prie Edvardo 
krutinės, kurs ją laikė ranko
se ir savo szirdyje prisiekė 
Dievui, — szventai prisiekė 
szią geros žmonos szirdį my
lėti, mylėti ir niekad, niekad 
daugiaus nevarginti.

Tokioje laimėje 
landą perleidę ir 
susidraugavę, jiedu
mislyti apie kasdieninį gyve
nimą.

Elė parodė Edvardui savo 
lobį ir pasakojo apie savo gy
venimą ir apie vilties ateitę.

Galop Edvards sakė, kad 
turįs eiti pas pažįstamą, pas 
kurį palikęs sav^ maiszelį, 
czia eidamas, kadangi nežino
jęs, ar Elė jį priimsianti ar 
ne, todėl mažą maiszelį pali
kęs pas vieną pažįstamą, pas 
kurį dabar gyvenąs.

Elė siūlėsi drauge eiti, ka
dangi nenorėjo*- daugiaus nei 
ant žingsnio atsitraukti nū sa
vo mylimojo Edvardo.

Abu iszėjo ant ulyczios, 
kur Elei viskas naujas ir dai
lus rodėsi.

Elė visai nematė, kad Ed
vards ėjo taja pat gatve (illy- 
czia), kuriaja ankszcziaus taip 
daug sykių su savo mylima 
žmoną vai kszcziojo, — taja pat 
gatve,kurioje ankszcziaus buvo 
Edvardo krautuvė. Kad prie 
to namo prisiartino, kuriame 
kadais Edvards savo dirbtu- 
vėje dirbo, tada Elė kai]$ ir 
nusigandusi pažvelgė ant savo

vyro. » -
Ar jis norėjo atnaujinti 

praėjusiūs laimingus laikus, 
kada jo darbai ežia žydėjo ir 
taip seną nelaimę priminti?

Elės rankos drueziaus pri
sispaudė prie Edvardo rankų, 
kad jiedu apsistojo prie tų 
durų, ant kurių kadais Kru 
minų Edvardo v vardas dide- 
liomis raidėmis buvo paraszy- 
tas. Bet ar tai buvo sapnas? 
Ar jos akys ją neapgauna? 
Czia vėl stovėjo užraszyta: 
„Kruminų Edvards“, ir jie- 
dum į ežią krautuvę įeinant, 
jaunas žmogus ežioje krautu-, 
vėje būnąs jūdu taip meiliai 
ir nūlankiai sveikino. Ed
vards vedė Elę per krautuvę 
szoninėn stubon, kur trys dar
bininkai dirbo ir įėjusius su 
gūdone sveikino.

Tad Elę užvedė trepais į 
antrą namų gyvenimą dailiai 
papūszton stubon ir, apsika
binęs ją, bueziavo ir tarė:

„Sveika, mano žmona, savo 
namūse! Viskas, ką czia ma
tai, prigul man ir tav. Die
vas manę laimino ir suteikė 
man laimą ir spėkas szį vis
ką įgyti. Esu vėl savo pir
mosios krautuvės locnininkas. 
Mano ateįtė apveizėta. Nū 
tavęs iszeidamas pasirįžau pa
sitaisyti, o Dievas dėl manęsz 
buvo mielaszirdingas: jis mk- 
no protą apszviėtė ant gero 
ir pavelyjo man atrasti Mas 
kolijoje fabrike meistro Vietą, 
kur pelniau ’ gerą algą ir pra
silavinau savo amate. Di
džiausiame fabrike galėjau 
be jokių vargų pergyventi sa
vo amžių, bet trukumas tavęs 
ir tėvynės tarsi traukte trau
kė manę į Latviją. Czia jau 
esu, imk manę ne kaip siu- 
žaunįką, bet kaipo musų pir
mosios krautuvės locnininką 
pas savę, mano qzirdingiausiai 
mylimoji Elė. Apie tavę dū
luojant szveczių szalyje mano 
dvasia iszmoko neapkęsti nū- 
dėmes ir nedorybes; i ji supra -

’ to, kad tu manę mylų drutino 
• mano spėkas dirbti ir savo

ateitę pagerinti. Tu buvai 
mano, geriausia aniūlėlis, ka
da asz pūliau nūdėmėn ir be- 
protystėn, bule dąbar man 
aniūlu sargu mano pasitaisy
me ir sugrįžime ant kelio isz- 
ganymo. Prie tavęs spindės 
man laimė1 ir pasisekimas. 
Dievas palaimins musų dar
bus, o asz atlyginsiu tai, kū- 
mi priesz tavę nusidėjau.“

trlllka rasztu apii ssniaesii
Lietuvos istorija

(Pabaiga)..
2. P. Alberto Vijūko Ko- 

jalovicziaus 1)
Historiae Lituanae. Pars L 

Dantisci 1650; Pars II. Ant- 
verpiae 1669. Kropika Strys- 
koyskio buvo lenkiszkai raszy- 
ta ir tikt mažai eksempliorių 
teatepaustų, todėl apsiėmė Ko- 
jaloviczius, professorius Vii- 
niaus akademijos ją sutrum
pi n t įr, viską atmetus, kas prie 
Lietuvos isterijos nepriguli į 
lotynų kalbą perversti, jeib 
ją visi Europos mokįtesniejie 
vartoti įgalėtų. Atspausdino. 
dvi dalis;
Lietuvos

loviczius

pirmoje apraszyta 
istorija iki 1386 m., 
iki • .1772 m. Koja-

M ėra panėgyriku
savo giminės,

kaip Stryjkovskis arba Nar
butas;
kas jam t 
o kas neteis 
asztriai k 
zer‘is jį labai giria 
geriausiu
XVIIszi ntmeczio“
tęs Kojalovicziaus rasztą į vo- 
kiszką kalbą atspausdino jį 
50-tame tome didžiųjų istori
jos knįgų8 
geschichte
Keli rankraszcžiai Kojalavi
eži aus buvo ilgą laiką Vil
niaus akademijos knįginyczio- 
se, bet po tam iszgabenti į 
-Petropilę, rodos, visai prapū- 
!ę2)

3) Alfixandri Gw agw ini 
Šarmai iae Karopeae Dewrip* .

jis raszo teisingai, 
eisybė rodos esanati,

ritikavoja. Scldoet- 
„jis esąs 

raszėju 
ir isz ver-

istorijos
i

,į Allgemeine Wet- 
(Stalle 1785).'

I
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iio. (Cracoviae) 1578. 5)
Gvagvinas, tai Italas gimęs 

mieste Verona, atsibaldė 1560 
m. į Lietuvą ir pastojo karei 
vių vadu Vitebsko mieste 
Czion susipažino jis su Stryj- 
kovskiu ir pavogė jam viražui 
paminėtą rasztą apie Europos 
Sarmatiją, kurį rasztą jis vė
liaus, lyg kad tai jo paties 
darbas butų, atspaudino. Be- 
Tods tvirtai nežinoma, kaip 
isz tikro nusidavė. \ Szitas 
rasztas, ar jis vogtas ar ne, 
sziektiek vertės tur4 dėl Lie
tuvos istorijos. Jis yra pada
lytas į 10 dalių ir nutenka 
apraszyme Lietuvos istorijos 
iki karaliavimo Zigmundo III 
Lenkijos karaliaus. Tų 10 
dalių užraszai yra tokie: a) 
Lenkija, b) Lietuvos istorija, 
c) rutėniszkos, volyniszkos.ir 
podoliszkos žemės, d) Prūsija,

Žuvėdų žemė, Gotlandija, Da 
nija, Germani j a, Boemija etc., 
g) rusiszkbs Žemės, Ii) tarta- 
riszkos giminės, i) graikiszkos 
salos, Valakija ir Podolija, 
k) Sarmatijos žemės.

4) . Michalonis TAtuani, de 
moribus Tartar orum, Litu- 
anorum et Mošchorum f r ag- 
mina X-. Basileae 1615.

Isz gyvenimo Mikolo be
veik i visai iiieko nežinome, 
vienat isz prakalbos matome, 
jog jis savo knygelę 1550 m., 
„in gratiam Sigismundi Au- 
gusti, Poloniae regu u m susci- 
pientis“ raszęs. Gaila, kad tik 
pirmas perskyrimas czielas te
liko, o kitų vien^tikt užraszai.

Mikolas lietuvių prastus ir 
negirtinus budus per daug 
iszkeikia, o dorybę totorių bei 
maskolių per daug iszgiria, 
tacziau jo rasztas labai girti
nas ir tur* dėl istorijos didę 
vertę. Liekanos rasztų Mb 
kolo drauge su rasztais La- 
sickio atrastos spaustuvėje 
Petro Peruos tapė 1615 m. 
iszspaustos.

5) Johannis Basic i i Polo
ni, de diia S amag įtarum cąe- 
terorum Sarmatarum, <0 f ai- 

4) Neiszmanydarnas rusiszkos kai- 
bos, negaliu jokių žinių apie szitas 
kronikas cluti.

sorum Christianorum, Basi
leae 1615. Nauj. iszdut. 
Mannlardto Mintaujoj' 1868.

Joh. Lasickis gimęs Pozna- 
nijoj1 1534 m. iszdavė mažą 
rasztelį apie Dievus Žemaiczių 
su geru apraszymu jų Kultū
ros nusidavimų.

6‘) Stanislai Sarnicki An- 
nales s i ve de origins et rebus 
gestis Polonorum et Lituano- 
rum libri XIII, (Cracoviae) 
1587.

Sarnickis gimęs pradžioje 
XVI szimtmeczio aplankė 
Karaliaucziaus akadėmiją, 
mokslus pabaigęs, apkeliavo 
Europą ir pasimirė 1595 m. 
Jis buvo labai mokytas, tikt 
vėliasniame labai įgavo jis 
rankiojimo ' maniją. Jo met- 
raszcziai yra vaisiai tų rankio
ji mų, nės jie isz vien mažų 
sklypelių sudėti. I

7 ] Kitus lenkiszkus istori
jos raszėjus asz tikt trumpai | 
tepaminėsiu, nės jie 1 
isz lietuviszkos istorijos tėra- nauJftl 
szo, kiek dėl Lenkijos listori-. | Jaikra8ztyje 
jos būtinai 
tie yra:

* . a) Dlugoszas < 
raszė: 1) llisioria Poloniae,\^\ siekiu 7™ numaryti 
2) Tr a etatus d e dualus S ar- lietu viszkus lai kraszczius:
matiis, Cracoviae 1517. Szi- „Saulę“ ir „Garsą“.
toj4 antroj4 knygutėj4 apraszo Mes nei* nemislyjom kpie 
jis Lietuvą ir Žemaitiją ypa- tokius dalykus .ir niekas ne- 
ežiai etnographiszkai ir ati- darė jokio įneszimo apie „nu
taiso tūmžyg4 kliaudas Enėaus marinimą“ lietuviszkų lai- 
Silvijaus di Piccolomini, kurs kraszcziu, tik buvo padėta už 
savo knygoje apie prusus, lie- i8zlyg4 (varunką), jog eiuan- 
tuvius bei lenkus daug'netei- t*18 priesz musų tikėjimą nę- 
sybių suraszė. gali prigulėti prie musų drau-

c*) Bernardus Wapowski, gystės. 
e) Jonas Herburtas ir kiti, 
dj Martynas Kromer.

E. RUSISZKOS KRONIKOS 4).
F. BYZANTISZKI RASZTAI
Chalkokondyliaus tikt ma

žai apie Lietuvos istoriją tepa
sako ja. -

C h ronopolitanus.
1) Gimęs Kaune 1609, miręs 1677.
2) Kojaloviczius raszė ir Miscel

lanea, rerum ,ad statum ecclesiasti- 
eum M. 1). Litvoniae pertinėntium 
Wilnae 1650.

3) Iszspausta Spiroj 1’58^, ląha4
retai randama, < isz patilpųsios

Isz liotovttt Im Amerikoje 
j — Shenandoah Pa. 22 d. 
Sausio ,;skaitinyczios draugys
tė v. vysk. Mot.1 Volonczausko“ 
laikė mėeting'ą, per kurį pri- 
siraszė prie draugystės da, 9 
nauji sąnariai. Sekretorius 
perskaitė pirmutinių dviejų 
susirinkimų nutarimus, kad 
žinotų ir naujai pristojusiejie 
sąnariai, ant kokio pamato 
stovi musų draugystė. ■

Po tam sąnariai nutarė pa
imti tūm tarpu nors du lai- 
kraszcziu, būtent ,,Vienybę“ 
ir ,,Garsą“, kuriūs susirinkę 
sąnariai galėtų paskaityti.

Musų draugystė szaukiasi, 
į ,,Vienybę“, kaipo savo glo
bėją, pasiskųsdama, jog labai 
liūdna ir nesmagu mums buvo 

tikt tiek 1pasveikinimą musų 
* uždėtos draugystės 

,,Garsas“. - To
reikalinga gzį. I laikraszczio korespondentas, 

(ar pats redaktorius) teikėsi 
(1415-1523) “Pga'-si1'. j°g neva musųdrau-

Gal „Garsui4.* nepa- 
įtiko, jog mes nesiklausdami jo 
ir jo „galvų“ uždėjome drau
gystę. . Bet jeigu isz tos prie
žasties jis taip nedorai apsiei
na su mumis, norėdams mus 
ir taip da silpnus apsilpninti 
ar ir visai panaikinti, tai do
vanai tik „garsina“, jog' jam 
rupi darbi nykų gerovė ar ap- 
szvietimas. Mes su savo sie
kiais ir norais nesislepiame ir 
kai0 gali kožnas pereiti kryti nyjimas“.

bės“ korespondencijos, mes 
rūpinamės tik apie savo bro
lių apszvietimą ir pripratini
mą jų prie skaitymo, įsteigda
mi skaitinyczią, kaip tai pa-

sekretorių*.

— Forest City Pa. Apie 
porą syk buvo paminavota 
,, Vieny bėję“ ir apie Forest 
City‘es miestelį, pagiriant te- 

i n y k szczi u s lie tu v i u s. Bet
abelnai mažai žinių Įapie tą 
miestelį buvo „ Vienybėje“. 
Taigi asz, pasinaudodama isz 
tenykszczių lietuvių baliaus, 
keliamo 24 d. Sausio, pasiryžau 
atlankyti aną Forest City, kur 
kaip man pasakota, diktai yra 
iszmintingų vyrų, o apie ku
rias visai mažai galima buvo‘ 
iszgirsti laikrasztyje raszant.

Turiu prisipažįti, jog kad 
ir gerą nūmonę turėdamas 
apie Foręst-City‘szkius, nuvy
kau pas jūs, bet labai smagią 
įspudą įgijau, pamatęs, jog 
man nė kelintos dalies neisz- 
pasakota apie jūs.

Forest City‘je yra viena 
draugystė szv. Jurgio, prigu
linti prie „Susivienyjimo“, bet 
dabar jau yra uždėta ir antra 
szv. Antano draugystė, kuri, 
kaip veik susidrutįs kiek, ža
da pristoti prie visų lietuvių 

no“, iszsiimdama 
Susi v.“) czarterį.

Kitūse mįpstūse nemaž atrasi 
tokių, ką užklausti apie drau
gystę, „Susivienyjimą“, lai- 
kraszczius, atsako, „kam tų 
visų balabaikų reikia,; vely 
niekur neprigulėti, jokių ga- 
zietų nelaikyti, ot, atėjai sav 
žmogus į saliuną, tai czia isz- 
girsi geresnes gazietas ir piny- 
go nekasztūja (tik toki ponai 
praleidžia vienu vakaru kar- 
czemose .po kelis ir daugiaus 
dolerius Rėd.). Forest City*- 
je, su kiek žmonių sznekėjau, 
tai kone' kiekviena nuszneka, 
jog, mums reikalingos drau
gystės, o labjausiai „Susivie- 

„Jeigu“ mes 
„Vieny-1 pradžią padarome, įkurdami

n



fe?

draugystes, tai kodėl mums 
atsisakyti n ft pabaigos, t. y. 
sudrutinimo musų tautiszko 
„Susi vieny j i mo“. Draugystė 
suteikia paszelpą pavieniam

kur gyvena „an sodžiaus“. 
Gyvena gana gerai ir daugelis

sakysiu tikrą teisybę, kaip 
buvo viename daigte (vietoje), 
szone Punios laukų, kur yra 
viensėdis, vadinamas Karvei ny- 
kai. ' Ten gyvena tik du gas- 
padoriai ir ikvaliai kada buvo 
turtingi.- Pas vieną*-tokį 
Bun.... .ų kalbėjo czystai len- 
kiszkai, o kito tokio Baran...o 
keturi sūnūs, apsivedę ir vai
kus turį, mokėjo biskį lenkisz- 
kai, o jų paezios suvis nesu
prato nei žodžio tos kalbos. 
Nu tai prisakė pats jų gaspa-

: 1] P. Bielskas ir J. dorins, kad jisai neiszgirstų 
Martinaitis 2] Aleks. Strafas lietuviszkai kalbant, bet kad 
ir D. Staigis- į3] M. Noruszis visi kalbėtų lėnkiszkai ir kad 
ir G. Varnialis. — vaikus taip mokįtų.

' Vieną sykį vaikas, paėmęs I kokio priežodžio ar racijos

— Isz Baltimores Md. pra- 
neszama yra, jog ten neužilgio 
susidrutįs naujai uždėta drau
gystė, kuri prigulėsianti prie 
„Susivienijimo“. Smagu isz-

sąnariui, „Susivienyjimas“ gi girsti, jog užsideda, įvairiose 
nemažą naudą ir.paszelpą at- vietose naujos draugystės, ku- 
neaza draugystėms" (ir pavie- riosjrupinasi jau ir apie pri
manąs) ir pakelia akyse kit- gulėjimą į „Susivienijimą“, 
tauezių musų vardą ir t. t.

Forest City da jaunas mies
telis, bet greitais žingsniais | parapijos 
žengia pirmyn. P 
girsti, 
lietuviai nesidftda pralenkti I pi jos yra: 
abelnai miesto tolynžepgystei, 
patys taipogi kas syk, kelda
miesi augsztyn. Naujai už
dėtos jų parapijos reikalai ei
na pirmyn ir reikia tikėtis, 
jog neužilgio, galės ji visai 
ant tvirtų kojų pastoti....

Vieną nesmagų dalyką už- 
tėmijau Forest City‘jes būtent, imitetas^ kuri3 ųiri ru. t 
jog ir ten yra žmonių, dau- mu Hetij^iszko kunįgo. Vyskupas I kausziki na viedriki 
giauaiai pabėgėlių isz kitų pavelijo pajies^koti kunįgo, jeigu tai lėnkiszkai pasakė, 
miestų, kurie nelabai czystą |kur rastųsi. Tumi dalyku i'" 

n-io szioks yra adresas*.
Jer. John Olėti i 94 Tustin St. Pitts
burgh P. U. S. A. Už kdlionea 
kasztus užmokės pati parapija, pa-

reet City‘je lietuviai ant pa- siųsdama tikietą, jei kur atsiszauks\džiubinajeta. 
veikslo plymouthliszkių įsteig- kunįgas lietuviszkas. Apie Punios žmonis mažai
tų pas savę j. „skaitinyczios ---------—--------- ką galiu tepasakyti. Žiemą
draugystę“. J | Margumynai. pabaigs kultil neturi kito

kio užsiėmimo, kaip tik susi- 
Gudotinas lledaktoriau! rinkU8 į karezemą loszti isz 

Pirmame numeryje szių metų Į kazyrų į 66 - po du skatiku nft
Kad jau sudaro ant

. nors
I gerkles paszlapina, . nės ?rė 

Asz nežinau daug visokių kiant, žinoma, gerklė iszdžiip-

— Scrantofyo lietuviszkos 
i komitetas praszo 

Smagu isz- Imųs apgarsįti, jog kalektoriais 
jog ir musų broliai I dėl rinkimo pinįgų ant para-

miestų, kurie nelabai czystą kur rastųsi, i 
sąžinę teturi., Bet tokių Die- | 
vui dėkui nedaug yra).

Asz rodycziau da, kad Fo-

Džukelis.

nft 30—60 margų laukoi 
Kaip visur, taip ir pas mus 
yra nemažai daržinįkų, kurie 
turi daugiausiai po pusantro 
margo lauko.

Per veseilias pas mus užlai
ko visokį;

1 d. Sausio 1893 metų Pittsburg- kauszą nft viedro, norėjo jftmi 
h‘e lietuviszkos parapijos buvo mee-1 dovytis (žaidytis), 
ting-as, ant kurio suakaieziua para- (motka _ mU8’ 8ako) f ] 
pi j onus, pasirodė kad yra viso 1500 ; . t . x
lietuviui Tape po tam iazrinktaa ko- P™ Padėtl tais

pįtis partrauki-Įdžiais. ^Kostus pakanki 
” ’“ — ma-

Kitą 
u-žsnms į, susibeldus kam ten prie- 

memoje, motina taip užklausė 
vaiko vkto u sieni baladajet?^^ 
Vaikas atsakė: „viszta kropi

Margumynai.

tai motina

Plymouth Pa. 2v d. Sau-1 Vienybės“ Tamista prasziai, grajaus> ” ‘ 
saio „Skaitinyczios draugystė ątsiųsti kelis žodžius apie sa- puskvatierkės, tai tada 
vardan vyskupo Mot. Volon- vo gimtinį krasztą.

nedėlinį
, ant kurio pribuvę I priežodžių, tik pasiraszysiu La 
r* vyrąį pristojo prie isz kokio daigto (vietos) pa- 

užsimokėda-į einu. Asz esu isz Vilniaus 
gub., Trakų pavieto, Butri- 

, isz Punios 
Visi Punios gy-

czausko“ laikė sav<
meetings 
sąnari^ 
„Susivienijimo“, 
mi metinę mokestį

Musų draugystės visi sąna- Į monių volosties, 
riai prigulės ar jau ir prigu- miestelio.
Ii prie {jSusivienijimo“, beti ventojai yra tikri lietuvinįkai 
kiti, ? -
nes i
prie „Susiv.“
gyszczių sąnariai. Nesmagu 
mums, jog „Susiv.“ seimas ne
žinia dėlei kokios priežasties 
nutarė nepriimti sąnarių — 
moteriszkų.
draugėms užkirto 
visų lietuvių institi:

, prigulintiejie į pagęlbi-j bet bažnyczioj‘ paszventimas 
draugystes, jau prisiraszė (?Rėd.) lėnkiszkai, o taipgi 

“ kaipo tų draU- žmonės turi priežodžius len-

Andrius Gensereviczius.

— *Keli žodžiai apie Ūdri
jos par. Suv. gal). 'Kalvarijos, 
vav.y ir kaip veseilias kelia? 
Ūdrijos parapijoje gyvena 
vieni lietuviai — dzin kai ir 
tik keli lenkai gaspadoriai 
yra. Yra taipogi ir du dva
rai su szesziais pąjivarkais,

as „ceremonijas“ 
nors paskutinius metus pama 
žu vis mažinasi visoki tie 
novės paprocziai. Pirmiaus 
būdavo per veseilias kad ims 
tam tikras isz veseilinįkų 
krėsti visokias „racijas“ (kai- 
bas), priežodžius, nežengdams 
mažiausio žingsnelio, nepasa-

| tai miela ir klausyti. , Dabar 
viskas tas pamažu nyksta. 
Teisybė da ir dabar yra tokių, 
ką moka po kelesdeszimts ra
cijų (lietuviszkų ir lėnkisz- 
rų)- .f . .
i Ir asz, kiek atsimįdams, pa- 
dftsiu ežia nors nekam tikusį 
apraszymą veselijos, pridur
dama kelias racijas.

; Utarnįke (apie~pietus) isz- 
važiftja vyro szalis pas jauną- 

į|ją („nftteką“). Pirmiausiais 
joja du „razidentai“ (vėdliai), 
neszdami kavalieriaus vainiką 
ir skubįdamiesi kad jų neda- 
vytų kiti veseilinįkai. Jie 
taiko tokiu laiku pribūti į nft- 
tekos namus, kad spėtų atlik
ti visas ceremonijas pas var
tus, ant kiemo, viduryje (stu- 
boje) ir atidftti kavalieriaus 
vainiką.

Prijoję prie vartų jaunosios 
tėviszkės „razidentai“ pir- 

Į miausiai dūda labą dieną na- 
miszkiams, kurie, užkėlę var- — 
tus, stovi ant kiemo ir aptu
rėję labas dienas, klausia jų 
(t. y. razidentų): „kur jus 
jodzinėjat? kas jus do vieni?“ 
ir t. t. »

Tie atsako, kalbėdami to
kią „raciją“ (t-y- kalbą): 
„Mes esam vandraunįkai isz-

i laisti isz Bukavos dvaro nftg ' 
savo geriausio pono. Mes isz-Taigi musų są- 

ineigą į tą 
ciją.

Žmonės mus parapijoje 
daugiausiai gyvena ant kolio-1 keliavom anksti priėSz saulės 

mus vadina). — O taipgi pa-lpijų, tik apie 7 kairųai yra, užtekėjimą, važinėjonV ikį ųų-

kiszkus, kaip tai: naprzyklad, 
rat nie volia, macie rozumie- 
sia, naprzykonania ir t. t. 
Kad ir nieko nesuprasdami kurie priguli prie Narbutų, j 
priežodžius visada kalba len- 
kiszkus (polskus, kaip pas
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eileidimui, į- jieszkodami dėl 
pono jauno ir dėl savęs kela- 
lio. O kaip mes jį atradom 
ir pamylėjome dėl savo pono 
ir dėl visos besiedos; o kad 
dabar privažiavom4 prie vūsz- 
vio dvarelio, radom4 bromą 
uždarytą ir penkiais izomkais
užrakytą, ir praszom4 mes Jus žirklelėm

„Dūdų labą dieną szi ta m zidentai atliks visą parėdką. 
stalui ir tų namų gaspaddriui. 
Atneszu vainikėlį žaliųjų rū
telių ir praszom4 priimt gra
žiausios panelės. Szitas -vai 
nįkėlh - 
obūlėlis 
Krokave

— Karsztą vasaros dien 
keleivis eidama į miestą sutin 
ka žydą.

„Ei žydeli — szaukia jis — 
paskolįk man dolerį, sztai as 
užstatau savo virszutįnį žipc 
ną [ploszcžių], kurį galėsi pt 
sil aikyti, jeigu asz neatidūs! 
savo školo*“. Žydas^su akvi 
ta paskolijo dolerį, tikėdami 
jog jam teks brangus kele 
vio zipona ir, neatbodams ar 
didelio karszczio, vilko užs 
dėjęs ant pėczių tą žiponi 
nors prakaitas, kaip vandū n

Kada szie užgėrę atsisėda ant 
uslano (zoslano) prieszai nūte- 
ką, z ineina tada ir jaunikis-su 
svotais, broliais (kurių pasku
tinių turi nelygų skaitlių, t. y. 
nū 4 iki 12 ir daugiau gali 
turėti) ir sveikinasi, pradė
dama nū svoczios, su nūteka- 
ir prisėdkoms, kurios visos 
iszeina rengtis szliuban. Jau
nikis tūm tarpu geria su savo 
kumpanija, sėdėdami už stalo.

Vūszvis kaip kada dūda do
vanas jaunikiui (pinįgais), o 
vūszvė iszsivėdus kur į kitą 
kamaraitę, ar svirną (klėtį) 
dovanoja jam nūtekos siutus 
marszkinius. Jaunikis apsi
velka padovanotais marszki- 
niais.

Tūm tarpu jau jaunoji su 
savo szalia asti iszvažiavusi 
szliuban. Kokį laiką stapte
lėjęs važiūja paskui ir jauni
kis su savo szalia.

A. ir J. JCaspar avy ežius 
isz' Bernocziszkių.

taip kaip aukso 
Varszave skintas, "t 
pintas, deimanto 
karpį tas, aukso 
laikytas, žaliam4

fa

musi| ilgai nelaikyti, musų žir
gų neilsyti, leisti mus į vidų, vynelij, mirkytas, sidabro pu
tai mes gersim midų; kelkit 
vartelius, leiskit4 svetelius, ba 
matot4, k4d jiej4 suszalę, taip vežtas, vėjo neužgautas, žode 
daugel keliavę“.

Jaunosios szalis iszklausius 
'bylos iirleidžia „razidentus44 
in kiemą ir sako jiems: „ar nė- 

. ra j ū mi vieszkėlių bludzyc? ar 
nėra giros medžių, kad po 

, stubas landžiojai4?44 ir t. t.
Razidentai atsakydami kal

ba prie priemenės durių szitą
1 bylą:

„Invažiavom4 su savo visu 
vaisku, 8U traktamentais ir vi
sais strementais. Ak jau ga
na mes po visas szalis iszvaži
nėjom, po miestusdzidziausius, 
po giras bludniausias, o niekur 

. ' neradom bromo, tokiais zom- 
kais užrakyto ir vartos pas
tatytos. Tai dabar praszom4 
bromą atidaryt ir tolyn lydėt4, 
ba mumiem graieziau raikia 
daait ir pamatyt, skaiszcziau- 
sias paneles ir geltonas kase
les, pridūt baltą rankelę ir 
kalbėt meilus žodelius. ’Pra
szom' neturbavot, toliaus leist.

kupkelėj4

telėm4 tarpįtas, per devynis 
laukus nesztas, per mares per

a

Inėjus į stubą, vienas razi
dentas staeziai eina prie nū- 
tekos ir, isztiesęs ranką, padū- 
da jai kavalieriaus vainiką. 
(Vainikas taip asti parėdytas: 
nedidelės knįgutės surisztos 
skepetaitėj4, ant^virsžaus pri
segtas rūtų vainikutis — rūtos 
apsagiotos aplinkui žiedą; vi
duryje kn|gutėse yra „prazen- 
tas44 (dovana) dėl svoczios nū 
razidentų —■ „keturadeszimtė“ 
(20 kap.), auksinas arba ir 
popierinis pinįgasj. Nūteka, 
nepriimdama vainiko, kerta 
per jį su skepetaite, tada ra- 
zidentas kalbą tokią bylą:

liais neapkalbėtas. Ir atlėkė 
pauksztelė isz Bukavos dvaro 
ir nutupė ant aukso kūlelio. 
Tai ten ne pauksztelė tupėjo, 
tik jauna mergelė sėdėjo už 
balto stalelio ant liepinio sū- 
lėlio. Tai asz jos neturėjau 
kūj apdovanoti, tiktai tūj zno- 
ku, rūtų vainiku ir praszau 
gražiausios panelės paimt Szi- 
tą brangų vainikėlį.
Ak jus žinot gerai panęlėą, — 
tai isz rojaus kvietkelis. Ba 
jei neimsit4 szito/< tai negausit 
nei kito. *),.

Isztardams žodžius: ,,ba jei 
neimsit szito ir L t.“ raziden- 
tas pakreipia vainiką į svo- 
ežią, kuri tūjaus. jį (priėmus, 
iszvynioja knįguttes ir kreczia 
jas, kad iszbyrėtų ,,įj)razentas44 
— dovanos ir, Tadus dovanas, 
tūjaus prisega vairiįką nūtekai 
prie „valiono44. (Jeigu svoezia 
nerastų prazento, tai raziden - 
tams asti ' didelė gėda). — 
Kaip svoezia paima vainiką, 
prisėdkos atsistojusios meta 
ant kaklų razidentams po jūs- 
tą. Rotam kitas razidentas 
dūda „traktamentus“, iszsi- 
traukęs isz kiszeniaus vyno ar 
degtinės bonką ir užgerdams 
pirmiausiai ant svoczios.

Jaunikis tūm tarpu atvažia
vęs su kitais yeseilinįkais sto
vi už durių, laukdama, kol ra-

*) Szios bylos užraszytos nedzu- 
kiszkojo tarmėje, bet žinovas greit 
jose užtėmys nemaž dzukiszkų for
mų. Dzūkai, abelnai, dainūdaini, 
arba kad ir racijose vengia savosios 
tarmės, ir kad 
pasinaudoja 
Rėd,

„dalikatniuu“ butų, 
„žerpaięiszku“ tarinę

Szis tas.
• — Gydytojas. Ką sziądien 

valgė ant pietų tamistos vyras?
— Jautieną.
— Ir su apetitu (skaniai)?
— Ne — su morkomis....

— Pasakysiu tau naujieną. 
Vakar likau tėvu.

— Sveikinu. Ką-gi 
sūnų?

— Ne.
s/

— O tai dukterį.
— O tu isz kur žinai 

apie tą?
jau

Redakcijoje.
— Rasztinįkas. Pone 

daktoriau! atneszė rokundą nū 
rubsiuvio.

Redaktorių. Ką? nū rūb
ai n vio? raszyk tamista atsaky- 
mūse rėdystės: Prisiųsto ran- 
kraszczio isz priežasties blė* 
dingos tendencijos sunaudoti 
negalime. Galite atsiimti isz 
Administracijos,

re-

K ad atėjo į miestą, kol e 
vis atidūdams jam dolerį i 
imdams savo žiponą tart 
A ežių tau ‘žyd u Ii, ką panėsz4 
jai už manę taip sunkų žino 
ną, man nelabai smagu buv 
jį vilkti tokiame karsztyje.

Žydas tik nusistvėrė už pei 
sų ir už keikė „goj‘ų, jog tai 
likosi jo apgautu.

H

H

H

9)

“vienybe lietuvniku 
P. Vilkauki Bayonne 
J. Leonovicz Luzerne 
An. Zalvauckas Eorėst City 
Ant. Gaileviczius 
Kaz. Petrauckas 
Ant. Petrauckas 
Ad. Czekanauckas 
Ant. Budzeika 
Nikod. Dėdina *
J. Rudaitis
Leo Czerneuski Sturgeon 
Jos. Anus Arnasa 
F. Selvienis Middletown 
P. Buszkiavicze Shenandoah 
V. Gasakis Turners Falls 
J. Mikulskį Manczester Eng. 
J. Gavėnas Wanamie . -aJ. Racziunas „ , -
A. Szimkus Lyman 
J. Zoris S. Boston 
J. Jasaitis Sitka 
J. Jakavicze Boston 
F. Bracziulis Chicago 
J. Grabliauckas Shamokin 
Kaz. Filipaviczius Hartford 
V. Zukauckas Beech Wood. . 
M. Vardelis Flarbush 
J. Bagdonas Ansonia 
M. Klimas Pittston 
A. Markauckas 
P. Kasziuba 
M. Sinkevyczia 
J. Kunca
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Budas Senovės Lietuviu
Kalnėnu ir Žemaioziu

(Tąsa.)
Į Vadino jį didžiūju Gaspadoriutr

kelkite jį sav rykiu, jis jumis apgins ir teisybę atties, o manę 
tūm tarpu leiskite maijo keliu keliauti ir Dievo valią maru- 
niems skelbti, tas jumis didesniai dievobaimingais ir dores
niais padarys, ne kaip kad asz karvedžiu bucziauir justį pri- 
szakyje kariaucziau”. Buk paklausęs ,jo svietas ir pakėlęs

Į 
iumi 

arba didžiūju kuningaikszcziu, beje: didžiūju kuningu arba 
beje: Karaliumi nū žodžio lotyniszko rex\ regis, kara- 
Pasibaigus karei, tas karvedys vėl paliko lokiu, kokiu 

ūkės lazdą
Ir taip Kūrėjų.- 

Kūrėjas rūpinosi su savo kuningais dvasiszkais ir ukiszkais 
reikalais, o karvedys tūmi, ko reikėjo ūkės, atvangai ir paka- 
jui taippat su savo vyriausiais jautojosi; nes p; 
noria valdžios metą jųdviejų darbūse sziądie

liūs.
buvo pirmu buvęs, o Kurėljų-Kurėjas paėmė vė 
ir viens pats valdė tautą kaip ir pirmu.

(lyti katro 
yra sunku.

Noris ta pasaka vadina tūdu vyru broliais, vienok ežia 
regimai yra, jog karvedis norėjo kuningo valdžią įgauti ir į 
vieszpaczius įsikeldinti; bet gudraus kuningo negalėjo nuvil
ti, kurs Dievo valios niekaip nū savęs nepaleido, kurią turė
damas savo rankoje visą svietą galėjo kaip ir pirmu valdyti; 
nęsgi kožnas žmogus nū gimimo dievobaimingu yra ir klauso 
veikiaus Dievo tarno nekaip karvedžio, kurs liepia jam visas 
sunkybes kentėti, o tankiai dar* nepaklusnų dėl savo labo ga- 
lūja žemyn.

Vaidovitis naujasis rykis nulenkęs galvą Bruteniui, Dievo
Regis, jog kilus tūįtimpin0ms karėms, kad ūkės rėdą be pergli- 
tos rankoje tokių karvedžių pateko, tad jie 
tą valdžią ir nū te? regis jau didžiausiais 
beje: augsztesniais už kuningą arba vyresnįjį vadinosi: kas 
būdams, vienok K u rėjų-Kūrėjai ir taip dar orus buvo ir pas- 
kiaus daug galėjo ukėje, kaip tūjaus regėsime. Tas tiktaikiaus daug galėjo ukėje, kaip tūjaus regėsime.

iu pasisavino 
ngaikszcziais,

būdamas sav

tarnui, buk lugojęs sav jo užtarimo ir padėjimo ūkės reikalūse 
ir lygiai įsakęs svietui, idant nieko neužsiimtu be Dievo valios, 
kurios Kurėjų-Kurėjas Brutenis yra visados reiszkėju. Ant 
ko buk visas svietas vienu balsu atsiliepęs: „visi liūsais gy
vensime, dūkles niekam nedūsime ir musų dievų tiktai teklau
sysime”. a) ' ‘

yra aiszkiai žinoma, jog ^vietas kaip pakajuje 
kuningus skyrė, taip ir į karę taukdamas pats tarp savęs nar 
siūsius ir kantriūsius vyrūs kėlė į vyresniūsius: 
dien dar svietas vadina ^mogų didžios giminės, kilties vyru, 
ne bajoru, norėdamas tūmi parodyti, jog jų boezių praboeziūs 
yra buvęs nū svieto pakeltu ir rėdęs visą tautą.

Nū to ežia kožnas gal manyti, jog kūrėjas su rykiu arba 
karvedžiu turėjo kartais susivaržyti tarp savęs ūkės valdžioje; 
vienok to rasztūse nė mažiausio ženklo nėra ri 
toki pasaka yra užraszytą: jog buk sekmamjame ar 
mua Kristui du broliu 
raazo V a ide v u tas,
suvaržyti ir tampresniai tautos savo neprietelius ramdyti, su
vadinusiu svietą į Parusnę ir tarusių, jam valdimierą sav arba 
rykį pakelti, kurs galėtu stipresniai jų ūkę valdyti, abejojan« 
ežiam svietui buk taip Vaidovitis taręs: 
mi nuveikti darbą, iinkitėsi, sako, bici 
būtinai mulkiais būti; pirm vis yra reikalingi kliautis, nesgi 
kas yra gaspadoriumi, txs aiszkiai žino, jog viens pats bitinas 
biezių spiecziumi valdo, pats prie wdarbo visas varo, kurios

kaipogi szią-

andama, p tiktai 
^ame' amžiuje gi- 

rutenis ir Vaidovitis arba kaip ki^i 
orėdamu stipresniai ūkės rėdą

„kpkį noris , ’ketėdat 
į protą, jei nenorite

plustėdamos jo klauso, 
nes ir rambiąsias isz au

pata darbą kiekvienai 
o (avilio) it isz ūkės

pąyįkla, tingi- 
varo laukan, o

paklusniosios ir veikliosios pavestą sav darbą atidiai nuveikia 
ir lig nenubaigus jo budinai niekados neilsis. Jei tą kasdieną
savo akimis regite, tai iszmintingai galite ant savo naudęs at
versti, beje: pakelti s$v vieszpatį ir į jo valdžią savo valią 
pavesti Jis jūsų netaikus taikins, abydas ir galžudes nu
draus, dorą ir teisingą globs ir kožną nū visūmenio paojaus
paglemsz. Tai kad j is tai galėtu pasiekti, įdūkite jam val
džią ant savo viso’b a) > ■

Buk paklausęs svietas tokio jo linkėjimo ir pakėlęs sav 
rykiu arba augseziausiu kuningu Brutenį jo brolį; 7bet szis 
buk taip atsakęs švieti i: „asz negaliu jūsų rykiu būti, nesgi 
pavedžiau mano gyvenimą Peruno garbei: Szitai stovi mano 
brolis iszmintingas ir malonus (rodydamas į Vaidovitį), pa-

t) Kojfclowlcz Ulster. Lltb. p. j. pag. .

Ką drąsybė pamatavo, tą buklybė patvirtino. Svietas 
pradėjęs tarpkrumėse namus strunyti ir piles ant kalnų pilti, 
nū neprietelių dangodamiesi; bet tarp žmonių, kurių nelygus 
yra protas ir nelygi buklybė, sunku tenai vienybę tarp visų 
antturėti. Kaipogi Vaidovitis tapęs rykiu, buk padalyjęs 
ūkės valdžią tarp savo karvedžių arba pulkdrių; kiti rąszo, 
tarp savo sūnų, kurių vardai tie yra: Litvo, Šamo, Sūdo, 
Nadro, Szalauno, Notango, Barto, Galindo, Varmo, Qggo, 
Pomezo ir Kulno. — Tie sūnūs arba gavę .sav kožnas į val
džią ir rėdą į patingą kraszto karvedžiai srytį, norėję, kad jos 
gyventojai jų valios klausytu, kaip kad klausė jų kareiviai 
karėje; to dėjus, slūgavę jūs kasdieną 1 naujomis dūklėmis,, 
naujomis rinkliavomis, naujais darbais, nevien jiems nieko- 
kios atlidos nelūdami, bet dar prigėrę tycziūjusįs ir jūkusįs 
isz vargstanezių. Toksai jų elgimos buk sukėlęs sviete ap
maudą taip, jog įkirėjus svietui ilgiaus bevergauti, staigu ant- 
pylęs jūs ir iszvaręs isz pilių kaipo savo žudytojus ir jų rū
mus sudeginę. A)

Veltū.buk Vaidovitis norėjęs tą ermyderį nuramdyti, bet 
svietas, it žvėrys manelius nukratęs, \pažino savo stiprybę ir 
galę, todėl nevien rykio valdžios, bet ir paties jo vardo neb- 
norėjęs daugiaus begirdėti, j ' J_ \ 1

Tam nutikus, pasirodęs buk ir Brutenis\Kurėjų~Kurėjas 
Au dievų rūstybe, tas liepęs svietui sueiti į Enedos papilį. 
Suėjus tenai, buk jam pavikę dievų baime svietą nuramdyti 
ir sugraudinti, kursai ilgainiu tokį sandarą tarp jų Ipik pada
ręs. „Nė viens toliaus nebdidžiūsis savo kiltia ir kitą prie 
darbo varu nesūks, bet kožnas tur nū antro sav paszalpą geru 
žodžiu ar alga samdyti. Tas tebus gudos vyru, kurs tarp vi
sų pasirodys teisiu ir doru savo pasielgime. Ateitėje nieko- 
kios perskiros kiltyje tarp vieno ir kito nebebus”. Dar tem- 
pęsis tūli didžtureziar ir nenorėję ant to sutikti, kuriūs ram
dydamas Kurėjų-Kurėjas tokį įstatymą padėjęs, jog tarp tri
jų vyro paežių, kilties motriszkė visados namūse vyro ves

a) A. V. Ko-zobuo Prenfls alter. Gonch. 1. B. 1. k. a. 38. 39. v
b) A. V. Koz.ėbue l’rouae. alter. Goech. 1. B. |. k. e. 38. 39, 1
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dėjusiu, a) Nes vis tas, ką czia iszrasziau, yra pasaka n 
kaip būti daigtai.

Rodėsi, jog tą virsziaus minavotą sutarimą bei įstatymu 
nū Dievo, • per burną Kurėjų-Kurėjo visiems apskelbtus i 
smereziu jo apžymėtus, Visi pildys ir laimingai gyvens, mir 
darni ant to įsakymo: kas tav netinka, to ir kitam nedaryk 
bet kur dėsi-svieto atkaklybę, kuri visados verezia lauka 

’visųdoriausį padėjimą, kas ir nugis nutiko: kaipogi mira 
Paruteniui arba Bruteniui, kuningai tūjau kitą sav paskin 
noris įkandėn ir didžturoziai taip pat pakėlė sav rykį art 
didįjį kuningąikšztį už visūmėnį valdimierą; vienok kožnt 
sav pats savo bare valdimieru arba rykiu norėjo būti; nū k 
h- krasztą tokio sav pono vadino valstybe; kartais tai vald 
ųiierą vadino Ponu, nū žodžio paats arba pats, pans art 
pons pagal įvairios sūkos, beje: nū to, jog sav pats kaip til 
kams savo bare'rėdėsi ir nū to sav Ponu vadinosi. Praszi 
liecziai nepermanydami Lietuvių kalbos vadino tūs sav P< 
nūs, župonais, kurie jau 9 amžiuje yra randami Zemaiczi 
kraszte: kaipogi keleivis gimimu Inglis 890 metėse gimt 
Kristui, buvęs Žemaicziūse, taip raszo: „Žemaicziūse- yi 
daugybė įpatingų rykių arba valdonų, kurie pilėse gyvena i 
tarp savęs viens su kitu kariauja, patys geria nugeižėjusį ki 
melės pieną, o svietas midų. /?) Kits rasztininkas sako: „Ti 
sav ponai, turėdami netiktai vieną sodą, bet vieną patį vergi 
vadinosi rykiais arba karaliais; todėl toli rasztininkai, kai 
virsziaus regėjome, lygina Lietuvos ūkę į senąją Graikiji 
kurioje taippat daugybė buvo tokių sav ponų arba karai ii 
kurie-, iszsidalyję tarp savęs krasztu, varžėsi ūkės valdžia J 
muszėsi su kits kitu. <?) Nesgi jau pradžioje 13 amžiaus sat 
darūse Lietuvių su Gudais metūse 121d padarytose tokių sa 
jonų arba rykių, randame jau ir paežius jų vardus ir pavai 

dės iszraszytas, beje: />) vyriausis kuningaiksztis Zivibundai 
Daugnaitis, Daugspruikis, jo brolis Mintautas, Daugaliau 
brolis Viligailius; Žemai ežių kuningai kszcziai E rd vilius, Vi 
gintis, Ruszkalius, Kintibutas, Vainibutas, Rutavilis, Vizei 
kis, jo sūnūs Virszlis, Kiteinis* Plikusus Asibutats, Vi^nutas 
Eidvilius, Sprudeikis; Kurszo kufungaikszcziai: Sūdkys 
Pukeikis, Bikszis, Ligeikis. Vienok tokie sav ponai arb 
iuningaikszcziai turėjo klausyti didžiojo rykio arba kunin 
gaikszezio, kurį sav už valdimierą buvo pakėlę; kožnas. sa 
jonas galėjo savo valstijoje žemės barą kam norint dovanoti 
jet dovanotasis turėjo pats meilauti, idant tą jo dovaną didy 

sis kuningaisztis patvirtintu, be kurio patvirtinimo dovani 
nieko nelietojo (negiliavo). Kilus karei, tie sav ponai turėjo 
su savo szeimyna lygiai traukti su didžiūju kuningatkszczių 
i<arę; jei kurs neisztraukė, tad didysis kuningaiksztis adavė j 
Valstiją kitam veldėti.

a) A. Kozebuo PreuBS. alter. Geech. 1. B. 1. k. 8. 48.
1>) Schlozer GeBchlchte von Llthau Kuri und Llefland b. 306.
a) Deppiag bistordes expedltiona marilines des Normands Paris 1826.
b) Koramzin llist.^Ios. Rob. T. III. S IV. n. 190.

žmonystą ir ji viena žmona tevadinsis”. a)
Bet ir taip dar žipravosi rūstybė visų szirdyje, it ki- 

birksztis pelene, visi rykiu niekinę ir maž jo teklausę, kožnas 
elgėsi kaip tinkams ir kas stipresnis, tas ir teisesnis buvęs, 
kad niekaip negalima buvę būtinai svietą nudrausti; tad iš
mintingu broliu numanydami], jog tiktai pati dievų baimė 
tegalės svietą nuramdyti ir įstatymus pastiprinti: todėl ryžosi 
tokios gudrybos taja lieta naudoti.

Žalemoje pagirėje stovėjęs ąžūlas, į kursai savo amžių, 
augsztybe ir platybe.visų girių modžius pranokęs; tenai liepęs 
Kurėjų-Kurėjas Brutenis syietui sueiti ir jam suėjus taip buk 
sakęs: ,,Dievai musų maloningi nū szio1 tarp jųsų, gyvens, 
kurie szį ąžūlą paskyrė sav už buveinę”. Ant tų žodžių nu
dengęs jis tris dievų stabus, ūksūse to ąžūlo įstatytus, kai’p 
virsziaus rėgėjome, svietas tūmi buk prasidžiugęs ir stebėjęs; 
nesgi iki szioliai svietas meldęs dievus, veizėdamas į saulę ir 
delczę, o dabar iszvydęs jų veidus. Tūm tarpu Vaidovitis 
pasirodęs ir pradėjęs svietui brukti vienybę, minėdamas ja»n 

, j0 praėjusias pergales, garbę ir grobį; lygiai gorindamas ne 
paklusnūsius dievų korone, smarkiais neprieteliais, baisiais 
nūpūliaisiir kas piktšniai amžina vergyba, jei neklausysią 
įstatymų”. Tūmi svietas sugraudintas buk pasiėmęs įstaty
mus Kurėjų-Kurėjo pildyti ir savo rykio klausyti.

v Czia nū to jau gal manyti, jog valdžia Kurėjų-Kurėjo 
yra buvusi daug didesne už rykio valdžią: Kaipogi , raszti- 
ninkas, virsžiaus minavotas, sako: „Vyriausis kuningas .visą 
valdžią tur, rykis maž ko tegal, nesgi Kurėjų-Kurėjas dievų 
teraujasi, įstatymus'svietui dūda,- o szis jo klauso”, a)

lūmi tarpu vakaras atėjęs, o dar nebuvę vis atlikta, tad 
Kūrėjų-Kūrėjas prabylęs tais žodžiais: „Džiaugkitėsi, lauk
dami ryto‘, dievai nor‘ jums savo valią apreikszti”. Tą pa- 
ežią naktį.oras apsiniaukęs, žaibai tvaskėti pradėję, o perkū
nija ėmusi baisiai griauti/ krokdaifta begalinėse giriose. 
Svietui tūmi nusiminusiam rodėsi dievai szalip stovią; bet ry
tą metą skaisti saulė patekėjusi. Tūm tarpu Kurėjų^-Kurė- 
jas liepęs malkinę sukrauti, savę antkelti ir tenai, svietą su
vadinęs, taip sakęs: „praėjusią naktį girdėjote dievų balsą, 
kurie man liepė savo valią jums apreikszti, klausykite ir įsi
dekite ją. Jums reik vienybėje gyventi ir dievų įstatymus 
pildyti, kuningai" tarp jūsų'tegyvena, ..jumis temokina, tegū- 
džia, tepataria, mažus kersztus tetaikina, o dįdžiūsius Kūrė- 
jų-Kūrėjui tepalieka”. Toliaus iszguldė svietui įstatymus, 
kūrins idant tvirtai įsidėtu ir amžinai minėtu, paskui palipus 
ir Vaidavitui seneliui rykiui ant tos paczios malkinės, liepęs 
Brutenis uždegti ją, tad vėl ėmęs pats svietui sakyti: „dievai 
mudu pakvietė į pūtą linksmintiesi antrame, gyvenime'su mu
dviejų prieteliais. Todėl skiravos nū jūsų ir linkiva lietos 
vyrams pakelti tarp savęs naują rykį, kurs jus rėdytu, taikiu- 

; tu ir kliautį tarp visų saugotu, tokį rykį, kurs dievams tinka 
ir Kurėjų-Kurėjo klauso. Minėkite visados, jog mudu au- 
kaujavosi dėl jūsų laimos, tenai už jumis melsivos, kaip ežia 
kad darėva, mylėkite viens kitą ir neapleiskite varge, gūdo- 
kite Kurėjų-Kurėją, kurį kuningai jūsų pakels, idant kana* 
kad^os jis mirdamas szventu Dievo ^žodžiu jumis laimintu, 
kaip dabar kad asz jumis laiminu”. Tad abudu seneliu su
sikibusiu, pragydusiu ir giedodamu lygiai su malkine sugruz- ............................................ .6-

a) A. V. Kozebtio I’reues. alter. Uesch. 1. B. 1. k. s. 29.
. a) PunsUŪrg.!’. 11J. y. 5. ,

■i.



Vienybe

n RS
isz

50 centų visose

50c.'

Balius! Balius!

o su apdarais

40c

Balius! Balius!

rasz

1.00c
Užpraszo visus Komi

tetas
lay. lajko perso

Abėcėla ,,
Elementorius lietuvis7.kas „ 
Kninga dėl iezsimokiniino rok u nd ų

Pajieszkojimai

25c
20c
25c

25c.
35ę.
25c.

25 et. 
20 et.

Į 1,00 et, 
f 1,00. 
’20 et. 
30 et.

kitokios knįgos
Lletuvlszka Gramatika paraszyta 

kun|go Mlkolo Miežinio

Keleiviai turi paklausyti ką sako p. C. D. Cono 
garsus patronas isz Parker, Dakotoje; „Asz nie
kad—sako Jis — neiszeinu isz. namų be bonku- 
tėe Chamberlaino Colic, Cholera ir Diarrhoea 
vaisto ir daugelije atsitikimų nelaimėje turėjau 
pagelbą ir niekad nebuvau apviltas*1. Pareid&da 
visose aptiekose.

p. William T. Price, sudoros audžia isz Rich
land Neb r as ko jo turėjo gulti | lovą pereitą rudenj 
isz priežasties smarkios nevralgljos kryžiuje, bet 
vartodamas Chaberlain'o Pain Balm pasveiko ir 
galėjo dirbti. P. Price sako: Vaisto to vertė 
neiszpasakyta. Tegul kiekvienas turintis rheu- 
matizmą, nevralglą ar taip skaudėjimą strėnose 
pasinaudoja litini vaistu, o tą pat| pasakys. Par- 
eidiida visose aptiekose.

Aleks. 
ir Vin-

Jonas
isz Fo-

jis yrą, te 
tokio adreso 
Hanover st

tautieczių žinojo
praszomas yra dilti 
traszu: Jurgis Blažaitis 402 Mat 
well st. Chicago Ill/' „ (3)

ISTORIJA Katalikų Bažny ežios 
gaunama yra pas Rev. A., Burba 
Plymouth Luz 
pas Rev. P. Abromaitį 
Shenandoah, Pa, kasztuj

Kninga dėl iszsimokiniino visasvletlnės kalbos 15c 
Apie bnwimą Diewo ,, ■„
Grleszninkas priverstas metavotis „ 
Pamok8laf*\fflfe truaą „ „
Talmudas ir musų žydai ,, ,, „
Szkala su kalba „

, Prleszauszrls „ „
Kaip Jgytl pin|gue Ir turtą ,,
Girtybė „ ( „
Genių dėdė, graži pasakutė kur Iszrodyta, 

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 10c
Kalendorius ant 1889 m. 25c. ir ant 1890 m. 25c 

Visokį Abrozėlial su maldelėmis po 5 centus.

80 et. 
cz.esu 
40 et. 
$1,00 

$1,25. 
$l,o0. 

,, ,, $1,50 et.
Duktery Filypo 

»r »» 60 et.
tūry dydeles akis 

15 et 
65 et.

Jurgis Mliosiawskis
Juozapas

Unijotu po waldže maskolaus 
Konstytucyje dėt darbininku 
Namelis pustelnlko paraszyta* del pujkiu

Lietuwnlku „ „ „ „ 75 et.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorlje Isz lajko 

ponawojimo Nerono „ „ „
Pujkus apfaszymaj tikru atsytiklmu Isz 

wajnos 1863 metu ,, ,, ,,
Prawadnlkas angelskos kalbos neabdar. 

o abdarytas „ „
Pujkus apraszymaąApie Lietuvą „
Rlnalda Rinaldlnas „
Senowes apraszymas apie

Karejwlo „ „ „
Sumyszymas arba ' bajme

Tykra tejsybe isz Suwalku gubernijos 
Bzwlesa, Diewo ,, „
Titkus Persų paradus, ,, 
Užsystanawik'*ant to geraj 
VVitasir Korynna hlstorlje

klojimo Bažnyczlos 8. .per Deoklecljana 95 et

Lietuviszk.ų knįgų prekystė. Į 
Mathias No veski. 
TILŽEJE-TILSIT

Goldschmiedo str. 8 GERMANY.

istorija Septynių Mokintojų ir J
Lietuyio Sapnas 50c 

80 et.
Konihszewskls arba kankinimas 

50 et 
10 et

krlkszto Lietuvos 5c 
,, „ 50c

bu 2.25c., 2.75c., 3 25c., l.foc., 4.50c 
Benas ir naujas Aukso Altorius 
Garbe Diewuj ant auksztybėe „ 
Baisas Balandėlės 
Kninga giesmių arba Kahtlczkos 
150 Psalmu Dowido karaliaus ant 

paveikslo kantlczkų
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos^

Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl 
Istorija seno Įstatymo „ „ „
Gyvenimas Marijos „ ,,
Menuo Szwenczlansios Marijos Panos . 
Sopule j Motynos Diewo 
Evangelijos be apdarų 75c 
Gywenimaj Bzwentuju, ant visų metų kožnos 

dienos, pirma, antra, treczla ir ketvirta 
dalis už kožną dal| po ■„ ,, „ 7

Knįgos poctiszkos. 
Senkaus Jurgis „ „
Vitoiiorauda, puikus poematas Isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
D&nelaiczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas ,, „
Tėvynlszkos giesmės „ ,, ,, ,,
Jaksimos dainos ,, ,,.
gaujos dainos „ ,, .
Birutės dainos „ ,,
Tėvynainių giesmės ,, ,,

Pirmutinis degtinės varytojas pulki komedija 10c.
Apysakos.

Palangos Juze, linksmi skaitymai • ,, 25c.
Kas teisybė tai nemelas puikios apysakėlės 

isz. lietuvių gyvenimo ,20c 
Pajud|kiine vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrijotlszkoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
kn(gųtės „Kas teisybė tai ne meląs 

Žiemos vakaro adyhėlė, vokiszkoni.rah ėm 
Mužikėlis „ „ x,,
Pasakų knlngą „ ,

Moksliszki rankvediiai ir

Co. Pa. Box 1053 
Jordan st 
a $loo.

džiaugsmo
va
czielų septynių nedalių su szo
kiais

Amerike. Pirma buvo New York‘e, 
o dabar nežinau kur. Jeigu kas ži
no ką apie jį, tai praszau dūti žinią 
ant tokio adreso: Paul Petruszauc- 
kas Box 448 Forest City Pa. (7)

Kningos 
I! •

pargabentos isz užmarės:
* Maldų knįgos,,

Aukso Altorius, arba Bzaltinls dangiszkn ekar* 
., 5.00 Ir 5.50c. 
$2.25 ir 2.75c. 
„ „ $2.00- 
1.50c. Ir 2.00c. 

•• 75c.

Ciiam&erlaine s Eye and kfn Ointment, 
fikra gydykla nū kroniszko sopėji
mo akių, dedervinių, galvos nupar- 
kimo, kroniszkųjų skaudulių, drugio 
skaudulių, iszbėrimų, niežų, nusi- 
brozdyjiinų, papų bei homeroidiszkų 
skaudulių. Yra tai vėsinanti ir stap- 
danti skausmus gydykla. Szimtai 
ligonių pagijo per ją, kada jau jo
kios liekarstos negelbėjo. Parside
da dėžutėse 
aptiekose-

Vaistas (Uekarstos} nu pa- 
ra1 yliaus,.

Chamberlain & Co., Des Moines, Iowa, geidžia 
apgan«(tl svietui, jog jie gamina geriausius vais
tus n& kosulio, perszallmo ir paliaukių. Tas vais
tas tdjaiis palengvina ir iszgydo ' n& perszallmo 
veiklaus nei kokios kitokios gydyklos. Yra tai 
garsiausias ir labjausiai prasiplatinąs vaistas Ir 
ant kurio galima pasitikėti. Yra tai vienlntėlis 
vaistas n& perszallmo. Jo vertų suprasi tik j| Isz 
mėginus. I’arsid&da po 25 centus, 50 c. Ir $1 viso
se aptiekose.

Pajieszkau savo brolio Adolpho 
Bwtkevicziaus, paeinanezio isz Ze- 
maiezių Telszių pav. ir parakvijos* 

j Dingaiczių kaimos. į Ameriką pri
buvo 1890 mete, kpkį laiką buvo 
New Yorke, paskui Philadelphijoje, 
dabar nežinau kur.

Jeigu kas žino kur 
praszau dilti žinią mint 
Jos. Butkiewicz 257 
Boston Mass.

Lietuviszkos parapijos Ply- 
mouth‘e 13 d. Vasario.

Szokit vyrai ir moters isž 
puiki bus zabo- 

Užsigavėsite tada ant

Gyvenimas szv. Benedikto Labro „ 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente

Įvairios dvasiszkos knįgos 
Pokllls Szventųjų „ „ „
Issgnldlmas metiniu szwenczlu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas R^mo kltallkų „ „
Kas yra grlekasT ,,
Nekaltybė „ „
Vartai dangaus „ „
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 
Kaktas | dangų į„ 
Didžioji nedėlia „ „ >
Kaip Sumenlją nnspakąj|ti „
Vadovas | dangų. | „ „
Prisigatavojimas ant smerezio. j, 
Draugija dėl duszių „ „
Lietuviszkos mlszios „ „
Žine apie gydymą ligų kūno ir 

duszios, apie Lluter| ir Kalwina
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpa 

Istorija Lietuvos' J, „ „ 50
Aplinkrasztis kun. Petravycziaus | Vilniaus 

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

nedėkingi, graži knĮgutė kurioje apraazyta 
visi ihusų prietikiai su lenkais n& pat

Pirmutinis Lietuviszkas
SELlixinas

, Mt. Carmel, Pa.
Czion randasi geriausi gėryinai, 

kaipo tai: alaus gardaus, vyne sal
daus, arielkų visokių, 6 cigarai, ci
garai! tikrai geriausi, nės isz paezios 
Turkijos pargabenti. Czion žmogus 
reikale gauna prieteliszką rodą.

Lietuvininkai hurra visi pas 
VINCĄ JUKNELĮ

109 Oak /St. Mt CĄRMEL. PA

TCISTUNTG-OS 
EOCNOS SPAUSTUVES.

Istorija Katalikų Bažnyczlos, „ 1,00
E.uropos Istorija su žlamlapials „ 50 et.
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk 

Žemąlczių MoUejus Valancztauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szloe gadynės 
Apteka Diewo „ • „ „ ,,
Aukso Verszls, labai pulki drama „ 
Bolestawas arba antra dalis Genowefos 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybe žydo 

ir piktą augynimą wajku „ „ $1,00.
Ilistorije gražios Katrukos ir jos wysoki atsy. 

tyklmaj ,, ,, ,, j, „ 10 et.
Hlstorlje apie gražų Magelona, duktery kaia- 

lausisz Neapolo ir apie Petra karejwl 40 et. 
Hlstorlje isz lajko Francuzkos wajnos Afri

koj „ „ „ „ 30 et.

Vyrai! vyrai
Kurie norite 

tuviszkų knįgų 
laikraszczius ir kiiįgas isz Tilžės, tai 

e ir pinįgus siųskite pas Mo
tiejų Nąveskį, o greieziausiai aptu
rėsite, ne taip kaip kurie yra siuntę 
pas vokieczius, nū kurių nieko yra 
negavę daugelis. Norint gautie ka
talogą, reikia įdėti į grėmatą marke
lę pacztavą už 5 centus.

Jo adresas toks:

Pajieszkau ?avo brolio Mateuszo 
Petruszaucko isz kaimo Pabaliszkių 
Prienų par., Starap. pav., metai kaip

Žiponas bei žiponė
Žirgas ir valkas
Vytautas didis Lietuvos kun(galksztis 40c.
Apie senovės Lietuvos pilis „ 20c.
„Asszra" keturių metų puikl&se apdar&se

po $1.25 kninga, visas perkant 4.00c.

Szv.3Juzapo draugystės ant nau
do® liet, parapijos keliamas 7 d. Va
sario ant Lackavana Ave Scranton 
Pa. Prasidės apie pusiau asztuntą 
ir tęsis iki szeszių isz ryto.

Puiki muzykė rėž nū ausies įvai
riausius szokius. Visi vyrai ir mo
ters skubįkitės ęnt lietuviszkos za- 
bovos atsilankyti. Tikietas —/- 50 c.

Pajieszkau savo pusbrolio' Jono 
Matulaiczio, paeinanezio isz parapi
jos Lukszių, kaimo Lankeliszkių, 
Naumieszczio pavieto Suvalkų gub., 
7—tas metas Amerike. Jei kas isz

buvimo vietą, už- 
žinią po sziū an-

Apgarsinimai
Posmertinę užmokėjo 

Pajaujis 75 c. ir Mikas Aly 
Plymoutho, Szv. Antano draugystė 
isz Edwavdsvil!e‘s — 12 dol.

į Susivienyjimą jau prisiraszė, pri- 
siųsdamoe pinįgus į visatinį iždą, se- 
kanezios draugystės: isz Ewa^svil- 
)e*s Szvento Antano 17 sąnarių; Szv. 
Jurgio isz Forest City 41 sąnaris; 
Gedimino isz. Vanamie 16 sąnarių; 
fez Elizabeth „Susiv.“ kūpa vardan 
Si. Kazimiero 10 sąnarių; vysk. 
M. Volonczausko dr. isz Plymouth‘o 
12. — Visų vardai bus apgarsinti 
tolimesni ūse „Vien.“ numęriūse.

Pavieniai: Ant. Pajaujis 
Maalauckas, Vincas Semsj 
caa Stoczkus isz Plymouth 
Dragūnas ir Jūzas Bubnys 
rest City; Vincas Orina isr. JShenan 
doah; Vincas Zukauckas ir Felik 
Mikolainis isz Marinettte.

Prez. Kun. zl. Rurba.

Vieninteli lietiiviszkš Salinna
Forest Cityje netoli gele'Žinkeldva- 
rio(dypo) užlaiko PIJUS VALINSKAS

Ateikite tik pas jį vyrai, o nepa
sigailėsite. Ten visko rasite gerti 
ir užsikąsti, o pakelevingi rasite ja
me meilų gaspadorių, kuris savo 
namuse jums kūgeriausią vigadą su
teiks. * (18)




