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PljuoiUi Pa. 7 fl. Vasario
Kovo mėnesije szių metų 

sukaks deszimts metiĮ nū pa
sirodymo pirmo numerio mė
nesinio laikraszczio „Auszra“, 
kuri kokį .laikų, buvo tikra 
auszra lietuvybės. i

Taigi nors „Auszra“ neil
gai iszsilaikė, bebudindama 
mus o isz, sunkaus tautiszko 
miego (tik pusketvirtų metų 
ji iszeidinėjo), bet jos pasiro 
dymas yra vienu isz svarbiau
sių atsitikimų ant lietuvystės 

. dirvos. „Auszra“ bei jos są- 
darbinįkai uždegė patrijotiz- 
mą (meilę tėvynės) szirdyse 
szimtų isz jaunūmenės, para
gino jaunus .mokįtesnius lie
tuvius griebtis už plunksnos 
ir lietuviszkoje kalboje mėgįti 
aprasžyti savo jausmus, mis- 
lis, iszreikszti savo užmany
mus, žodžiu sakant pagimdė 
ėzielas deszimtis lietuviszkų 
rasztinįkų.

Su „Auszra“ ir musų tau- 
tiszkas kilimas pradėjo žį- 
miaus ir žįmiaus kassyk ro
dytis svietui.

Taigi dabar, kad baigiasi 
deszimtas metas nū pasirody
mo pirmo numerio to nedide-, 
lio laikrasztėlio, kuris vienok 
taip sujudino miegojusią iki 
tol musų tautą, suelektriza- 
vojo musų jaunūmenę, para- 
gįdams ją paszvęsti savo spė
kas užmirsztai daugelio tėvy
nei, nejieszkant svetimų die
vų, mes nors kokiu , budu tu
rime pasirupįti apvaikszczio- 
ti taip svarbias pnusų tautos 
istorijoje sukaktuves. Tegul 
per tas sukaktuves visi lietu
viai, nors ant laiko, pamirsz- 
ta savo asabiszkus bei parti- 
jiszkus nesutikimus ir, padū- 
darni viens (‘kitam broliszką 
ranką,'teprisideda prie iszkil- 
mingesnio tos mus visų tau- 
tiszkos szventės (jei taip tar
piu) apvaikszcziojimo, kad ir 
praszaliecziai nū tos dienos 
imtų mus labjaus gūdoti.

Velytumėme, kad visos lie
tuviszkos draugystės, visoki

ir pelnydami sziokį tokį ska
tiką.

Tokiu budu ir mus žmonės 
pamaži įprastų prie prekys
tės, kuri gali pastoti geriau
siu uždarbių szaltiniu dėl 
mus žmonių.

Netoli nū Prūsų rubežiaus 
prie Szeszupės stovi ant dai
laus kalnelio bažny tkiemis 
Slavikai; ant pats kalnelio 
stovi medinė bažnyczia su 
gražiu užtvaru, bet viskas isz 
medžio patiekta; bažnyczia 
taipogi medinė, bet gra 
žiai isžrėdyta per kleboną 

okun. Dobilaitį, kuris jau ilsi
si dabar kapeliūse. A. a.; 
kun. Dobilaitis daug gero j 
padarė Slavikų parapijai: kun 
žengsi, teiružtėmysi jo rūpes
tingo triūso ženklus. Buvo 
tai geros szirdies žmogus, ne
praeis būdavo pro jokį elgė- 
tą (ubagą), nesuteikęs jam 
sziokios tokios almužnos, ne- 
turėdama gi nieko, pasiskolin
davo Aū kitų ir" apdalindavo | 
vargdienius.

Slavikų parapijoje labai 
daug yra liuteronų (prūsų, 
kaip pas mus vadina). Taigi 
ir tie džiaugdavosi a. a. kun. 
Dobilaicziu,. užsipraszydavo 
pas savę ir dūdavo jam kalė
dą.

Taigi nedyvai, jog ant lai
dotuvių a. a. kun. Dobilaiczio 
nemaž aszarų iszlieta.

Ukinįko Sumuš.
c  1

I

— Szaltis daeina sulyg 22 
Reamuro prie nedidelio pieti
nio ir rytinio vėjo, kuris kaip 
svilinte svilin*. Vietoms ans 
Užpustė kelią arba nuputė 
taip, kad kelias nelabai geras, 
pakol jį nėpratrins. Langai 
taip yra apszarmoję, kad 
nieko per anūs nematyti. 
Norint žinoti, kas ant lauko 
darosi, tai reikia arba.langą 
atidaryti arba laukan iszeiti.

— Panevėžis; Dabar ežia 
viskas biskį atpigo. Dūnos 
svaras 2 kap. mėsos svaras 
7-10 kap., — Czia dabar ap
sivedė p. G., turintis 30 metų

susidraugavimai kokiu nors 
budu parodytų, jog suprato 
tų sukaktuvių iszkilmę ir at- 
sakancziai jas apvaikszcziojo. 
Kur yra atsakantis musų tau
tieczių (lietuvių) būrelis ir 
yra nors viens sziek tiek dau- 
giaus iszmanantis apie tau- 
tiszkus reikalus, tegul ten ap- 
vaikszczioja tas sukaktuves, 
laikydami sznekas apie lietu
vystės reikalus, paskaitydami 
atsakanczias vietas isz „Ausz- 
ros“, ar ir kitų lietuviszkų 
laikraszczių. Draugystės ga
li puikų paminklą sav patiek
ti, toje dienoje - nutardamos 
ką naudingo dėlei lietuvystės, 
beje prigulėti į visų „Lietu
vių Susivienijimą“, kad tokiu 
budu szisai sustiprėjęs galėtų 
daugiaus prisidėti prie lietu
vystės pakėlimo, arba gali da 
draugystės nutarti paaukauti 
kokią sumą pinįgų 
ant atspaudįnimo naudingų 
rasztų prigimtoje kalboje, ar
ba taip kokį naudingą dalyką 
užmanyti, kuris galėtų būti 
naudingas musų tautai.

Nekuriūse miestūse galėtų 
musų broliai uždėti giesminį 
kų, arba muzikantų draugys
tes, kurios nesziodamos vardą 
„Auszros“, parodytų, kad lie
tuviai moka savo gentės svar
besnių atsitikimų sukaktuves 
apvaikszczioti ir isz tų ap- 
vaikszcsiojimų dėl savęs prak- 
tiszkai pasinaudoti.

—a—m—

Isz Lietuvos.
— Nu Panemunės Suval

kų gub., Naumieszczio pay. 
Nū Kauno iki Jurbargui 
vaikszczioja Nemunu k^turį 
garliaiviai, veždami pasažie- 
rus, o taipogi nemažai tū pa
ežiu Nemunėliu iszleidžia 
smirdėliai žydai į Prusus isz 
Lietuvos medelių, per ką pas 
mus girios labai pabrango. 
Man rodosi ul^inįkai lietuviai 
susitarę galėtų pats užsiimti 
tokia prekyste, lįstų žydams 
už akių pardūdami dalenkas, 

su pana turinezia 65 metus.
— Isz czia isz znaimesnių 
žmonių, į Ameriką "iszėjo: dai- 

llidės (staloriai) Tirolis ir Za- 
vadzkis, sliesorius Klementą- 
viezia ir rimorius Barnickis. *

Ant Liepoj aus K<jelzkelio da
bar vagonūse III kliasos pa
darytos ant sūlų ir virszuje isz- 
tiesiamos lentynos, ant kurių 
galima gulėti, o kad nereikia, 

(sutraukti į daigtą, kad vietos 
neužimtų.

Krakinava ant Nevežos 
upės Panevėžio pav., diktokas 
miestelis, mažne taip kaip Kei-' 
dainiai ^irba Naumiestis (Su
valkų gub.),tur‘ Inurįtą bažny- 

'ežią. Czia kunįgas sako pa
mokslą ir evangeliją lietuvisz- 
kai, prie to dar lenkiszkai 
evangeliją. Czia gerai stovi 
ir musų prekyba, nes czia yra- 
szeszi krikšzęzioniszki kromai.

»— Aukmertjė (Vilkmergė, 
J Ukmergė) pavietavas miestas 
Kauno gub. Czia yra du 
krikszczioniszku kromu, bet 
visur vieszpatauna lenkiszka 
ir bajoriszka dvasia. Ant- 
turgaus retai kur iszgirsi lie-, 
tuviszkai kalbant, visi lietu
viai lenkūja, nės gėda esą isz- 
ėjus isz namų lietu viszkai kal
bėti. Lietuviszka kalba tai 
„mužikisžka“. Miestas mažai 
ką menkesnis už Panevėžį. 
Kūpuikiausia ulyczia tai yra 
Kauno — ulyczia (gatvė). 
Tas miestas guli ant upės 
Szventos, kuri retai kada už- 
sząla. Reikia labai dikto szal- . J 
ežio, kad tas galėti| atsitikti. 
Vandū nėra labai szaunas, bet' 
gal sziltokas. Upė, plati ant 
6-7 sieksnių, įteka į Nerį (Vi- 
nją).

Arti Aukmergės yra pilis 
ir miestelis Vaitkuszkiai, vie
ta gyvenimo turtingo grovo 
Kasakauskio. Pilis yra goti- 
ko stiliuje pastatyta pirm 
szimtų metų. Lankė ją pran
cūzų .ciecorius Napoleonas 18- 
12 m. Tur‘ gražią biblijote- 
ką (knįgyną), kuri talpinasi 
trijūse dideliūse ruimūse. 
Yra ten surinkimas daugybė
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aszydi 
Vienok

rodos su ūki- 
szaltyszius,

visus žmo- 
Kurszėnų 

bene dvi- 
yti i visas

vieną kapeiką mokėti. Ant 
tų . mokesczių svietas sukilo 
Suvalkų gubernijoje. Iszti- 
ko net musztynės su akcižnį- 
kais, žinoma, kad tas viskas 
veltu nepasibaigs!

darni kad ve jie daugiaus mo
ka už „mužikus“.

To maskolių slapto paliepi
mo negaliu žodis į žodį pri
vesti (O butų gerai jį su
griebti. Rėd.). Jame taip yra 
pasakytą, kad nors Maskolija 
jau diktokas pulkelis metų, 
kaip valdo Lietuvą, vienok 
da nė vieno žingsnio sumas- 
kalinime Lietuvos, nepadarė, 
dėlto, kad nors nū sziol geriaus 
jiems tas sektųsi, reikią suma- 
žįti, kiek galint, vartojimą 
lietuviszkos kalbos, o užvesti 
visur maskoliszką. Kaip ma
tome, patys maskoliai abejoje 
pasisekime sumaskolinimo 
Lietuvos, vienok suvis nemis- 
Ii j a užmirszti apie lietuvius, 
tik vis naujus pragumus jų 
vėlnisžka barbarybė iszmisli- 
nėja. '

Su tūm paežiu siekiu yra 
prisiųsti ir vaitams paliepi
mai, kad, kiek galint, sumažį- 
tų valscziaus kanceliarijose 
vartojimą lietuviszkos kalbos, 
o užvestų maskoliszką. Žmo
nės dagirdę apie tai, pradėjo 
sznekėti, kad ant ateinanezio 
susirinkimo (skodo) bus vi
siems apgarsįta * ir visi turėsią 
ant to pasiraszyti, kad niekad 
valscziaus kanceliarijoj* ne
vartos lietuviszkos 
maskoliszką kalbą, 
bos baisiai sujudim 
vieni tarėsi jokiu 
seraszyti ant to, 
tai ir kartų; kiti 
jei jūs priversti^ 
raszyti savo pravardes, 
kerszto, lietuviszkai, 
miaus pasir 
liszkai 
valscziūse tapo tai apgarsįta, 
tik, kiek žinau, dvięjūse; Kar
klinių (Vilkaviszkio pavieto) 
ir Pilviszkių (Senapilės p.).

Karklinių valscziaus vaitas, 
p. Zableckas, žmogus paikas, 
kaip ir didžiuma mus vaitų, 
gatavas dėl maskolių ir į ugnį 
szokti, bile tik jiems įtikti, 
suszaukęs susirinkimą (sko- 
dą), ir, negavęs 
nįkais, privertė

aigi s'ųmet 
tą atstatė.

nei -viens 
neapsieina, 

t ar ta\ mu-

Sicinsko laiko, 
vietą ir dabar da: 
do, turi medinę b 
‘ Kaip jau ži 
foniszkių dvaras, 
cziaus sudegė S 
Kurszėnų par. 'I 
tą dvarą mur 
Žmonės sako,, kač 
mūras be aukos 
tai yra, kad statai 
rįtus namus ar bažnyėzią,

vienas atsiti- 
_ _ , .1 ,

Meistrai, regis tep- 
nuvyko su vienu įkin- 
kliu į, ar tymus Kur- 

szėnus dėl medegos pirkinio. 
Jiems paskui karczemoje/alų 
geriant, tąs puikus arklys bu
vo prie langų paliktas. Į Kaip 
tie meistrai iszėjo,'jau arklio 
neberado. ’ Pakėlė gvoltą, su
judino policiją ir 
nes p. Gružauskio 
dvarė. Pasileido 

i 

deszimt raitelių 1 
puses ir pavijo viename misz- 
ke. ■ Vagis, palikęs arklį, pa
bėgo.

Rįgpje ir Jelgavoje, o tai po 
jau Lietuvoje po daugel vie
tų rauplės ir szkąrletina viesz- 
patauna. Daugėl žmonių jau 
augusių isznaujo sav rauples 
cziepijo isz baimės susirgimo.

Pirmoje pusėje Rugpjūčio 
mėnesio bus Vilniuje arche- 
o’logiszkas susivažiavimas, kur 
bus kalbama ir apie Lietuvos 
senatnybę. Buš užpraszcjmi 
mokįti užrubežio vyrai. Keli

lietuviai žada ant to susirin
kimo atvykti.

Lietuvoje dabar isz prie
žasties lietuviszkų knįgi| bai
sus nū maskolių' pusės perse
kiojimai. Mokslesnio kožno 
lietuvio maskoliai kožnąžings 
nį daboja, visur isz po pana- 
guczių krato, net boboms po 
apatinių drabužių policijantai 
žiuri, kaipo tai Resiainiūse 
atsitiko.

Dabar vėl maskoliai naują 
cirkuliarą paleido, kad valsz- 
cziūse kitaip nekalbėtų kaip 
maskoliszkai, uždrausdami ne
tik lenkiszką, bet ir lietuvisz- 
ką kalbą.

Kitą kart tik Suvalkų gub. 
buvo užginta tabaką sodinti, 
o kitose gubernijose Lietuvos 
ne. Paskui vėl daleido po 
biskį sodinti, o dabar nieko 
nevalia sodinti be mokesezio 
į iždą (skarbą)

vien tik 
Tos kai- 
žmones: 

bud ii nepa
norę jūs už 

susikalbėjo, 
pasiraszyti, 

ant 
nors pir- 

avo masko- 
ne visūse

— Senapilė (Starapolė). 
Geisdami labjaus paniekįti 
lietu visiką kalbą ir padaryti 
didesnį žingsnį sumaskolini- 
me Lietuvos, gudai atsiuntė 
į biurus slapta paliepimą, kad 
Jen nevartotų nieks lietuvisz
kos kalbos; jei kas ateitų ten 
su kokių reikalu ir praszytų 
lietuviszkai, tai tokį praszy- 
mą palikti be pasekmės (os- 
tąvit* bez posliedstvija). Su- 
dūse tai-gi liepta kiekvieno 
klausti ab nemoką maskolisz
kai; jei pasirodo, kad nors 
biskį supranta tą barbarų 
kalbą| tai joj|e turi prisiekti 
ir atlikti visus paaiszkinimus. 
Seni kareiviai, parėję isz ka
riu mtjnės, labai noriai ten kal
ba maskoliszkai (bet kaip 
kalba, tai Dieve saugok! mo
kantis gerai maskoliszkai 
gal j ūkais trukti), pasididžiū-

prie 
reikėjo 

pono B., 
jam davė tikt 10 

amas, kad ant to 
ugiaus kisze- 

Dailidė nrie savo dar

ai* teisingai 
duktė- 

tie ponai bevaikiai 
I)abar anoji turėjo 

Ten ant pad- 
pašienije lentos 

Mergytei' ten be- 
užvirto ir ant 

prislėgė. Ilgai anos 
pakol atrado, nės 

kad kur užklydo, 
labai gailėjo 
, kurs ten 
prigulėj

nors vieną žmogų užmuszti 
Taigi ir ežia tas atsitiko. Piru 
kelių metų p. Bilunui (Bile 
vieziai) kasžinkas 
ar neteisingai primetė 
rytę, kurią 
augino 
kone 10 ipetų 
varės buvo 
sukrautos, j 
1 alpstant, anos 
smerezio 
jieszkojč 
mislijo, 
Ponai jo 
— Dailidei 
meistrystės 
gautifloO rublių nū 
bet ponas 
rub., sakyi 
sykio nėtur* dl 
niuje 
bo, kur duris dirbo; paliko 
savo sermėgą su tais 10 rub
lių, bet nū pietų pagrįžęs ten 
pinįgų nerado. Laimė 
nū pono nebuvo visų 
paėmęs, nės tada, but ir 
pražuvę.

Ten buyo dar 
kimas

erbori
Pilije yra 60 kambarių. Da
bar ten viską atszviežina dai
lidės [staloriaij ir tėpliotojai 
(malioriai). Lubas isznaujo 
malevoja, kuris darbas kasz- 
tūja po 300-400 rublių už 
kožnas lubas italiszkame,“chi- 
neziszkame, prancuziszkame 
stiliuje. Kūdidžiausias yrą 
salionas dėl zobovės, kuris tu
ri 45 ketvirtainius sieksnius ir 
tai per vidurį salios nėra nei 
vieno stulpfo. Antra valgoma 
grinezia turi 28 ketvirtainius 
sieksnius.

Ten a pi gardo j e 
grovo Kasakausko 
bet laimė, kad sz 
ten vilkai nepas 
ežia daugybė stirr 
lapių 
vinąi.
kai daugiausiai įmžūliniai ir 
pusziniai.

* Vaitkuszkių 
m u r h rabi a [pilės i 
kuris gauna nū 
rubliiį algos, visą 
prie to dar grova; 
dėl mokinimo 
nantka, kuriai 
300 rublių. 
Krovas Kasakau 
karaliukas 
Lietuvoje, 
nės kaip matote 
lietuviai lenkis* 1. . * , Neseniai jam i
duktė numirė, 
mus namus 
vaikais į 
Gal jų yra 
ans vra naszliu 4.
ežių.

• žmonės ro 
įžnyezią.

note, pernai Ste 
Bilevi

a dideli 
miszkai, 

įmet žiemą 
Įrodė. Yra 
ų, barsukų, 

pauksaczių: teter- 
Misz-

įlėje yra 
;ži urėtoj As] j 
grovo 600 
užlaikymą, 
dūda jam 

vaįikų guver- 
tlaipgi moka 

Žoįlžiu sakant 
yra tai 

kurių nedaugei 
lenkiszkas, 

visi apie jį 
kai kalba, 
isz difterito 
a i gi betaiso- 

palikęs, su kitais 
Varszairą pabėgo, 
nemažąi, todėl kad 

po trijų pa-

Į
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prasti, kas tai per pauksztu- 
kai tie maskoliai, kad jie pra
deda neiszsitekti net musų 
kalba. Bile tik sykį pradėjo 
abejoti apie dorumą siekių 
savo valdžios, pradeda per
kratinėti ir pirmesnius jos 
darbus pradeda kiti sąpro- 
tauti apie uždraudimą ,spau- 

Karklinių vaitas gavo I dos, kad tai yra kū neteisiu-

gasdįdamas jūs „kozu“, pasi
raszyti, kad niekad nevartos 
kanceliarijoj* lietuviszkos* kal
bos. Nieko mus szaltysziai 
taip nebijo, kaip to „kozo“: 
užgąsdįti jūm, jie gatavi „pa
siraszyti** ant visko, bile tik 
nŪ jo iszsisukti. Pasinaudo
damas tūm jų bailumu, nedo
ras 
progą prisigerįti savo prispau-1 ginusias isz valdžios pusės pa- 
dėjams,' kurie atsiligįdami sielgimas; kad knįgos yra la- 
jam už tai neužilgo gal iszsiųs bai naudingos daigtas, nės jei 
jį, kur „pipirai auga, o dūnos tai butų tokš niekniekis, kaip 
nekepa“, nės nū maskolių ki- sulyg sziol apie jas mislįta, 
tokio atsilyginimo negalima|tai valdžia- nebūtų jų uždrau- 
laukti. . -

Jau Pilviszkių vaitui gudai savo naujais uždraudimais ge- 
atlygino už jo stropumą dėl 
užmanymų valdžios. ’ Jisai
norėdamas, lyginai kaip ir 
Karklinių vaitas, pasirodyti 
isztikimu valdžiai, norėjo pri
versti visus valscziaus gaspa- 
dorius pasiraszyti, kad jie vi
sada kanceliarijoj* vartos mas- 
koliszką kalbą, bet nemokė
damas to padaryti, padarė di
delį trukszmą,' taip kad visi 
ukinįkai sulyg vienam iszgu- 
rėjo laukan, sakydami, kad 
jeį jiems nevalia kanceliarijoj4 
kalbėti lietuviszkai, tai jie ei
na laukan pasikalbėti. Vai
tas tūjaus telegrapavojo vir- j 
szinįkui pavieto, o tas guber
natoriuj, ir parėjo prisakymas, 
kad vaitą su rasztinįku už kė
limą maiezto szelauk nū ūrė- I I
do! Ir gerai nedorėliams, 
nės jau už paežius maskolius 
karsztesni rusofilai! Mat pir- 
miaus maskoliai nubausdavo 
tik vagis, fyą pavogę nemoka 
paslėpti, o jau dabai*’ pradeda 
paeziupinėti savo letena ir sa
vo prieilaižytojus, kada tie nė: 
laviai atlieka pavestą jiems 
arba ir paežių iszmislytą dar
bą sūmaskolinimo. ; j

Abelnąį imant, tas platini-1 
mas nąas] 
skriauda 
szioliai atneszė mums dau- 
giaus naudos, nė blėdies. 
Daugumas, 
nieko nenuvokė apie szunybes I prasti kad tų pinįgų žydas ne- 
maskolių, dabar pradeda su-1grąžino. Taip ir isztiesų bu-

dus. Vienu žodžiu, maskoliai

riaus atidaro akis mus žmo
nėms, nė kaip lietuviszki ląik- 
kraszcziai, kurie nėra pride- 
rancziai paplitę tarp žmonių. 
Kad tik žmonės nelaikys gu
dų per savo globėjus, o pažįs, 
kad tai yra didžiausi jų krau
geriai, lengviaus galės su jais 
kariauti, nės mes lengviaus 
galime apsiginti nū atviro 
prieszinįko, negu nū to, kuris 
nudūdamas mus draugą, tyko 
ant mus.

j Žydus, ypacziai Vilkavisz
kio paviete veja isz kaimų į 
miestus - visus tūs, kurių uka- 
zai nerado valdant lauką. 
Senapilės paviete jie turi dau- 
giaus liesybės.

Sztai naujas paveikslas, ką 
padaro užsitikėjimas žydu. 

'Jonas Ilgūnas isz Paszilių 
(Plokszczių valszcz.) turėjo 
tarp kitų skolų ir kelis szim- 
tus nū vieno žydo, kuris įkal
binėjo jį, kad jis dasipirktų 
sulyg 90 margų lauko ir ga
lėtų pasiskolijęs pinįgų isz 
hipotekos iszsi mokėti visas 
skolas. Žmogus paklausė. 
Neiszmanydamas. pats kaip tą 
visą padaryti, pavedė minėtam 
žydui, kuris viską parūpino ir 
gavęs nū Ilgūno „doviernas- 
tį“, paėmė 3000 rublių Suval- 
kūse, kad parvežti jūs Ilgū
nui. Jau skaitytojas, gerai 

kurie pirmiausi žinodamas žydus,, pats gaisu-

vo. Negavęs žmogelis pinį
gų, o sulindęs da į didesnes 
skolas dasipirkdamas lauko ir 
iszsirtipįdamas paskolą nū Iii- 

. potekos, negalėjo iszsimokėti 
nė hipotekai ir Kovo mėnesi j4 
visa ūkė bus iszstatyta ant Ii- 
citacijos. Tai taV4 žydas ir 
prietelius! :

Netik žydai, bet ir mus 
žnlbnės moka pasisavįti sveti
mą gerą. Vieną žmogų pris
pyrė vaitas, kad jis kū grėi- 
cziausiai atmokėtų, 100 r. sko
los į valscziaus kasą, bet tas 
pasakė, kad dabar neturi. 
Vienok tą paezią dieną atne
szė visą 100 r. ir atsilygino 
kasoj4. Tūs pinįgus jis tokiu 
bud u įgijo: užėjęs į 
mą, rado savo gerą pažįstamą, 
kurio atvožtoj4 masznoj4 pa
matė szimtarublę., Ilgai ne- 
mislįdamas, griebė tą bumasz- 
ką ir iszėjo per duris. Anas 
mislydamas, kad jo kaimynas 
tik baikaudamas gąsdina jį, 
laukė sugrįžtant jo atgal su 
pinįgais, bet tas, nemislįdamas 
apie baikas, nuneszė svetimus, 
pinįgus pas vaitą ir dabar vi
sai užsigynė, kad jokių pinį
gų jis neėmė. Apiplėsztasis 
skundė pas kamisorių, tik 
abejotina ar ką gaus, nės ne
turi liųdinįkų. Mat karezia- 
moje buvo tik j ūdų ir žydas - 
szinkorius, kurs nieko nematė, 
nės pinįgai buvo iszplėszti be 
riksmo.

Jau lietuvės pradeda virsti 
į pbnias, nenori vilkėti «ermė-

keliais, metais atgal susidūri
mą su policija už lietuviszkas 
knįgas, tūjaus jį atstatė.

Szaltis dar vis* laikosi: prie 
ūkanoto dangaus svarstomi 
tarp 12 ir 17 R.,»o 1<5 Sausio,

tis saulei tekant pakilo net 
sulyg 24 laipsnių. Rogių ke-

K. Stagaras •

arczia-

Seinūse, Suv. gub., įvyku
sios svarbios atmainos. Bu- 
4 V-
vusiojo dvasiszkos Seinų se
minarijos regenso mozūro — 
kun. P. Kraje\vski4o vietą už
ėmęs lietuvis kun. (Gedraitis. 
Rasi dabar užstos laimingesnė 
gadynė dėl lietuvių Seinūse — 
nereiks už lietuvystę būti lai
komu už „farmazoną“, ,,nie- 
mający powolania“ ir t. t.

Senapilės prefektui kun. 
Miknevicziui nekurie lietuviai 
rengiąsi prisiųsti laiszkus, rei
kalaudami, kad paliautų isz- 
guldinėjęs religiją •• maskolisz
kai, o iszguldinėtų lietuvisz
kai, o jei tai negalima, tai 
kad visai atsisakytų nū savo 
urėdo. Lietuvystė ženkliai

iszkos Kalbos su 
lietuviszkai sulyg

nus\ Zanavykūse jau seniai 
moters metė milines drapanas, 
o jau dabar ir apie Senapilę 
pradeda joms niekįti. Per 
Trijų Karalių jomarką (11 d. 
Sausio) Senapilėje moterisz*- 
kos sermėgos buvo pamesti- 
nai pardūdamos, kada tūm 
tarpu už parudusius makatus 
— žiponus brangiai mokėjo.

Nekurie lenkų ponai nela
bai užkenczia lietuvius. Taip 
Mikai i n ės ponas turėjo vieną 
rasztinįką lietuvį, bet vos tik

— Isz Prašu Lietuvos. *
„Lietuviszkoji pdlitiszka 
draugystė“ savo įstatus jau 
atspaudino. Skaitlius draug- 
sąnarių vis didinas4, jau yra 
apie G0, o tai vienat isz Pa
kai n ės ( N ied r u n gos ) k rasz to. 
Kaip įveik įstatai bus į kitus 
krasztus nusiųsti, prisidės, ži
noma, daug dauginus. Di
džiausia dėka už ausdiną drau-

labai darbūjasi dėl lietuvys
tės, netiurėdams ant visokių 
neprietelysežių, kurios isz szi- 
to jo darbsztumo iszauga. 
Kiek draugystė gero atnesz, 
matysime ateinaneziūse* sky
rimai se.

Pas mus labai menkai ber
nų ir slūginių (tarnaiezių) 
tėra^ nės szitie labjausiai isz- 
vandrauja į tolimas Vokietijos

dažinojo, kad tasai turėjo dar jszalis arba (pirma) į Amen-



k* kur dideles algas gauna. 
Ukinįkai gerų užaugusių ber
nų ir tarnaiezių beveik visai 
negauna, tur‘ apsigelbėti su 
jaunais ir prastais. Dabar 
pavelyjo Prūsų vyriausybė, 
kad szeimyną isz Maskolijos 
parsitraukti, todėl ukinįkai 
parubežyj4 gyvenantiejie sav 
užtektinai lietuviszkos, o kar
tais ir burliokiszkos szeimy- 
nos parsigabena, kuri už 
pigesnę algą ir be jokių mo 

, kesnių tarnauja. Ger‘s bern‘s 
gauna iki 50 rubl., o merga 
iki 30 rubl. algos per metus. 
Berods perdaug ant anų ir ne
galima pasitikėti, nės neretai 
atsitinka, kad bernas geru 
laiku ant ukinįko arklio už- 
szokęs per rubežių perjoja ir 
niekad daugiaus nesirodo.

Kurszaiczio žydynas jau 
mažne visai iszpirktas; vokisz- 
kai lietuviszkos dalies visai 
negaunama, o lietuvįszkai vo 
kiszkają jau ir tikt labai retai 
tegalima gauti; iszleidimo pre 
kyst£ jau dvigubą prekę ima 
(24 markius). Kunįgo Mie
žinio žodyno spauda pamaži 
tolyn slenką jau spaudžiasi 
litera J. Gaila, kad tame žo
dyne nėra vokiszki žodžiai 
priraszyti, nės tad vertė knįgos 
butų antra tiek didesnė, o vo
kiszki lingvistai isz jos daug 
naudos turėtų. Knįga tūmi 
nedaug didesnė, bet vertė di- 
dė butų; dabar berods jau ne
galima tai pertaisyti. — Viens 
mokįtas Prūsų lietuvis yra 
apsiėmęs naują visotiną lietu- 
viszkai vokiszką žodyną raszy- 
ti, kuriame nevien lietuviszki 
žodžiai Prusūse randami (kaip 
Kurszaiczio žodyne), bet viso- 
tinoje lietuviszkoje kalboje 
vartojami, patalpinti busią. 
Jei gerų sandarbinįkų rastųsi, 
galėtų ir kelių kitų kalbų žo
džiai priraszyti tapti, tada be
rods tas žodynas labai dide 
knįga pastotų. — Kas žino, 
kaip dėstisi su spauda Juszkos 
žodyno?

Dr. Bruažis Tižėje 
sis yirszinįkas

, buvę- 
draugystės

„Byrutės“, dabar rodos visai 
nū darbo ant lietuvystės dir* 
vos atsitraukęs. Apdvyytinas 
tai daigtas, nės pirma jis la
bai karsztas lietuvis ir labai 
daug dėl lietuvystės dirbo, 
laikydams praneszimus bei 
raszydams, o dabar t nieko nū 
jo negauname girdėti. Jis 
yra baisiai supainiotas bylo
mis (provomis), niekaip isz 
jų iszsisukti negalėdams ir 
baisiai daug pinįgų jose 
trotydams. Jam ant lietu
vystės dirvos bedirbant, atsira
do tarp vokiszkųjų, o ir lie- 
tuviszkų draugdaktarų daug 
prieszinįkų, isz dalies ir dėl 
tp, jog jis per savo stropumą 
gydymą kelių ik‘tol n‘iszgy- 
domų ligų atradęs buvo, o žo
les jiems neapreiszkėt Jie 
ten kokias merginas pasilei
dusias pinįgais perpirko, kad 
jį už kokius ten prieszįstaty- 
miszkus darbus apskustų. 
Prieszinįkai ir tiesdarius ant 
savo pusės gavę, baisiomis in
trigomis isztarė, Bruažį esant 
umūse suklydusį ir nugabeno 

vos iszėjusių butą. Isz ten jį 
vėl paleido su tūm liudymu, 
kad jis sveiks esąs. Bet Til
žės vokteeziai tūmi nebuvo 
pakajingi, jie norėjo jam 
praktiką atimti ir isz Tilžės 
iszvaryti, įodėl * jie prie kitų 
gydytojų kitokių liudymų 
jieszkojo, o ir rado. Tilžės 
tiesdariai nenorėdami visiems 
žinomą neteisybę daryti, pa
sikvietė jauną tiesdarį isz to-, 
limo kraszto, kurs /juristisz- 
kai užtvirtino Bruažį esant 
umūse (prote) suklydusį ir 
turintį didystės maniją (Gro- 
essennwahnsinn). Pridavė 
Bruažiui globėją [apekuną,] 
kurs ant jo visų darbų dabotų 
ir viską vyriausybei pranesz- 
tų. Tam dr. Bruažis prieszyjos, 
skundėsi prie augsztesnio su
do ir raszė į ciecorystės seimą- 
dėl pertaisymo to įstatymo, 
pagal kurį gal‘ viens žmogus 
per liudijimą kokio gydytojo 
isz galvos iszėjusiu juristisz-

• •
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kai apszauktas būti. Bet szi- 
tas pagelbos szaukernas per jo 
neprietelius vėl i sugaiszintas 
tapė. Byla dar dabar vis to- 

Pirm kėlių nedė-
• Br. pats į cie-

lyn tęsias, 
lių keliavo dr 
corystės seimą, jeib ten dėl 
savo teisybės kalbėtų. Nežt“ 
nia, bau jis ką isztaisė. Iki 
sziol lietuviai už\ valnybę bei 
iszteisinimą savo prispausto 
draugbrolio nieko nėr‘ dirbę. 
Negalime todėl Dr. Bruažiui 
padyvyti, kad jis tokiūse pan- 
cziūse surisztas nieko dėl lie
tuvystės negali daryti. Jis 
kenezia labj ausiai dėl Lietu
vos, nės vokiecziai ypaeziai 
dėl to susiūto, kad mokįtas 
žmogus iszsipažino tikru Lie
tuvos sunumi ir nesigėdėjo 
atvirai lietuvius užtarti.-

— Karaliaucziaus klinikose 
neretai apsilanko lietuviai isz 
Maskolijos dėl ligų gydymo. 
Pirm trumpo laiko susiėjau 
su keliais lietuviais ir vienu 
kunįgu Kauno gubernijos. 
Jie negalėjo gana atsidžiaug- 
tie isz to, kad czion visai at
virai ir be baimės gali skai
tyti lietuviszkas knįgas ir lai- 
kraszczius. Maskolijoje turi 
laikraszczius kelnorėse po bo
sais pakavoti, o skaityti tikt 
kokiame užkampyj1 tedrįsta. 
Szalia ’jų gyveno burliokas 
urėdnįks,' kurs nežinodama 
kitą ką daryti, savo masko- 
liszkas daigas burleno. Ne
mokėdama nei žodžio vokisz- 
kai, ateidavo lietuvių pasi
klaust, kaip tas, kaip tas vo- 
kiszkai iszsimaho. • Susikal
bant su jūm apie maskolisz- 
kus įtaisymus sakė jis, jog 
Maskolijoje'" viskas taip gerai 
įtaisyta, kad geriaus įtaikyti 
negalima. Paliepimai caro 
esą „infallibel“. Su tokiais 
tai subjektais maskoliams 
lengvu Lietuvą naikinti.

i Chronopolitanus. ,

Isz Kitur.
— Suv. Valstijos. Pabai

goje Sausio szių metų įvyko 

revoliucija ant salos Hawaii, 
kuri priguli prie grupos Sand
wich salų, kyszanczių isz po 
vandens pietinėje daliję Ty
kiojo Oceano. '

Gyventojai miesto Honolu
lu, tos salos sostapilės, atsisa
kė klausyti savo karalienės 
Liliuokalan i ir iszsįuntė pra- 
szymą pas Suvienytų Valstijų 
valdžią, kad toji jūs priimtų 
po savo priegloba, kaipo vie
ną isz savo terri tori jų.

Dabar Suvienytų Valstijų 
kongresse yra apsznekamas 
tas klausymas, t. y.<ar priim
ti saįą Hawaii kaipo territori- 
ją, ar. tik paimti ją į savo • 
prieglobą. Isz atsiszaukimų 
augsztesniųjų valstijos vyrų 
musų žemės galima spręsti, 
jog anoji sala bus prijungta 
prie Suvienytų Valstijų^ To
kiu bud u/Py k tįsis Ocean as ne- 
užilgio bus musų, t. y. Ame-’, 
rikos. , , ■

— Colorado‘je sniegas di
deliais gumulais rytūdafns nū 
kalnų padarė nemaž blėdies 
Keliolika žmonių, Užgriūti 
sniego, į aną svietu persikėlė.

/)■ '

- — Daugumas isz musų jau
nų vyrukų diktokai rupesž- 
ežio turi, koliai sujięszko sav 
paezią. Jurgis W. McAdams 
vienok visai tos rupesties ne- 
turėjo. Betėpliodams (ma- . 
levodams) visokius paveikslus 
ant sienų didžturezių rumūse 
jis į trumpą laiką paspėjo 
vesti net szeszias paezias (ži
noma kiekvieną kitame mies- 
ste). Taigi linksmai sav lai
ką.perleisti galėjo jis, bet da
bar ir ant jo iszsipildė priežo
dis, kad tik „iki laikui uzbo- 
nas neszioja vandenį“.

Viena isz jo dailiųjų pa- 
cziukių, gyvenanti Kittannin- 
g‘e Pa. nesulaukdama pargrįž
tant savo priesiegos, susimisli- 
no per laikrasztį jo pajieszkoti 
ir.... dabar, iszsirodžius, kad 
ponas Jurgis turi net 6 pa- 
czias, szis, (Jurgis W. McA- . 
dams), vos galėjo isztrukti
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x is55 nagų . gaudanczios jį pali- 
cijos.

Turėdama net szeszias pa
ežius nabagėlis nei paa vienų 
nedrįsta pasirodyti.

— Apie baisų piktadėjystę ir 
. da baisesnį nubaudimų už jų 

skaitome angliazkūse dieniniū- 
se laikraszcziūse.

Utarnįke (31 d. Sausio) tu- 
. las Smith negras mieste Paris, 

Tex. pagriebė paliemono Van- 
' ce dukterį, 4 metų Martų ir 

( nusineszųs jų už miesto į arty- 
mų girių, nugėdino, o paskui 
paėmęs už kojukių perplėszė 
į dvi dali jos kūnelį ir paslė
pė tarp lapų ir jizakų. Pa
daręs tokių baisių piktadėjys
tę, permiegojo visų naktį sza- 
lia savo aukos kūnelio ir ant- 
r^t pabėgo į kitų . miestų. 
Mieste greitai pasklydo žinia 
apie isznykimų ° paliemono 
dukters ir, kad hekurie isz va
karo matė, kaip jųjų kokis ten 
negras neszėsi isz miesto, to
jaus užtikta vietų, kur jų nu
žudė ąns piktadėjas, o taipogi 
atrasta ir jos lavonų (negyvų 
kūnų).

Policijai dar tų paežių die
nų pasisekė suaresztavoti pik- 
tadėjų netolimame mieste 
Texasuana, isz kur ji atvežta 
geležinkeliu į Išaria.

Dasižinoję apie tai Paris'o 
gyventojai [skaitliuje apie į 

i 500 vyrų] susirinko ant gele- 
žinkeldvario (depot), iszveržė 
piktadėjų isz rankų paliemo- 
nų ir užkabinę jam ant ka
klo virvę, keikdami ir rėkda
mi atvilko į vietų, kur jis va
kar nūžudė mergaitę. — Czion 
jį iszvilko isz rūbų ir priri- 
szo prie vieno medžio.. Pas-$ 
kui sukurė ugnį ir įkaitinę jo
je geležis, svilino isz visur jo
mis negro kūnų, pradėdami 
pū kojų pirsztų.

Negras, žinoma, isz skaus
mo rėkė nesavu balsu, jo vei
das mainėsi, bet įszėlusi minia 
tūnai da labjaus raginama bu
vo prie kankinimo nelaimin
gojo ir ant jojo szirdį perve-

•«,. ■ ♦.♦’Kv 

rianezių vaitojimu, atsakinėjo 
klyksmais, jūkais ir da lab- 
jau švilino įkaitusiomis gele
žimis jo kūnų.

Kada taip kankįdami tų 
piktadėjų daėjo sulyg jo krū
tinei ir jau buvo apsvilinę vi
sų pusę jo kūno, kankinanias 
isz baisių sopulių apalpo.

Įszėlę kankintojai, mislyda- 
mi, kad jų auka pasimirė, nu
liūdo, gailistaudami, jog taip 
trumpai tegalėjo jį kankinti. 
Bet vienas isz kankintojų da- 
siprotėdams, kad kankinamas 
da tik apalpo, padavė įneszi- 
mų, kad jam įpilti į burnų 
kiek degtinės, tada jisai atsi- 
peikėsiųs.

Tai padarius ir pavilgius da 
negro smilkinius spiritu, szis 
iszties atsipeikėjo. Tada vėl 
imta da smarkiau jį kankinti. 
Iszdegino įkaititomis geležimis 
jam akį, liežiuvį, apsvilino vi
sų kūnų, paskui da įpylė į ko- 
serę spirito, kad atsikvoszėtų, 
apliejo nafta (kerosimi) ir į- 
metė į deganezių malkynę. 
Kroksztimas, dejavimai ir vai
tojimai mirsztanczio nudžiu-1 
gino jo kankintojus. Szie it 
paszėlę szoko apie ugnį,, dai
navo, klykavo, mėtydami į 
ugnį purvais ir akmenimis, 
kol ugnis visai neužgeso ir po 
anam piktadėjui likosi tik 
vieni pelenai:

Toki tai darbai žmonių, ant 
kurių neturi įtekmės Kristaus 
mokslas!

— Philadelphijoje pereito 
czetvergo vakarų (2 d. Vasa
rio) Muzikos Akademijos sa
lėje laikė metinį seimų Pili- 
ladelphijos ,,Moterų darbinį- 
kių draugyszczių Susidrauga
vimas“ (Association of Wor
king Womens1 Societies). 
Apie 4 tukstaneziai moterisz- 
kųjų, ypacz merginų, susirin
ko ant to seimo pasiklausyti.

Meeting'ų pradėta orkestros 
muzika; potam Mrs. E. S*. 
Turner perdėtinė pradėjo ro- 
dų, nurodydama ant „Susi
draugavimo“ siekių ir laiko

jo uždėjimo (uždėtas tapo 21 
d. Karvelio 1891 m.) Seiraū- 
janezios tarp kito ko nutarė 
įsteigti abelnų pagelbinę drau
gystę dėl moteriszkų.

Užbaigdama savo metinį 
praneszimų perdėtinė iszsitarė, 
jog moters negali būti paka
kintos, koliai bus nors- viena 
moteriszka, kurios užsiėmimu 
bus vien tik apie peczių vaik- 
szczioti, koliai nors vienas vai
kelis kankįsis . darbavietėje, 
koliai bus nors vienas dyka- 
dūnis ant žemės, kuris isz ki
tų prakaito mis. Savo tiesas 
moters pasieksianezios per 
protingų iszvien ėjimų, bet 
ne per spėkų ir prievartų, 
kaip ir pridera moterisz kei.

Labai dailiai kalbėjo ant 
pabaigos Miss Edith' NT. Ho
wes, kuri tarp kitko sziūs žo
džius isztarė:

„Idėja brolystės ir seserys- 
tės yra ore, it dyvina ir man
dagi elektros pajiega, bet mes 
jų geriaus jaueziame, kada 
padavę sav rankas, riszames 
į draugystes ir kliubus.... 
Bažnycziose, szeimynose, mu
sų kasdieniniūse užsiėmimūse 
Dievas suteikia mums dauge
lį progų, idant gražiai ir sma
giai gyventume, bet sziūse su- 
sidraugavimūse Jis leidžia 
mums įkūnyti žmogiszkų bro
lystę bei sėserystę, kas yra 
iszkilmingiausiu dalyku“ . . . . 
Seimų pabaigta giesme „Wo-. 
man's Song to Labor“, o

Tokios tai naujienos pas 
„anglikus“!

Isz Athemiy Graikijos so- 
stapilės, praneszama yra, jog 
pereitos pėtnyczios naktį įvy
kęs žemės drebėjimas ant salos 
Zante daug blėdies padarė. 
Miesto Zante gyventojai isz- 
gaudyti požeminiais bildėsiais, 
traszkėjimu griuvanezių trio- 
bėsiu paszoko isz miego ir 
ėmė bėgti laukan isz savo na
mų. ’ Ant nelaimės isztiko 
tū pat kartu baisus . lytus su 
grūdais ir smarkia vėtra ir 
žaibais [zibainėmisj bei 

griausmu. Tas viskas taip 
iszgųsdino nelaimingus to 
mieste gyventojus, jog dauge
lis isz tos baimės visai proto 
nustojo.

Griuvėsiūse namų daugelis 
žmonių liko, užmigdami ant 
visados.

— Norvegijos parlamentų 
atidarydama karalius Oskaras 
prižadėjo, jog busiantis įnesz- 
tas programas įstato, ūžti kr i- 
nanezio reguliariszkų iszmo- 
kėjimų algos kareiviams ir ki
tiems urėdinįkams, taipogi su- 
mažinanezio darbo valandas ir 
suteikiančio pagelbų apsegu
siems arba sužeistiems darbi4* 
nįkams.

v

— Anglijos < kaip ir kitų 
szalių, miestūse, ypacz dides- 
niūse, yra daugybės pavargė
lių, * negaliftezių gauti jokio 
darbo. Tie nelaimingiejie 
griebiasi visokių pragumų, kad 
suminksztinti szirdis didžtur
ezių ir atkreipti ant savo var
go valdžios akis. Anų u tarn į- 
kų (31 d. Sausio) apie pus- 
treczio szimto tokių pavargė
lių susitarė apsirėdę į men.^ 
kiausias drapanas - vieilussku- 
dūrins, nuvykti į parliamento 
rūmų ir fen parodžius valsti
jos vyrams savo vargų, priipįti 
jiems, kad apsznekėdaiui'savo 
rod ase visokius klausymus, 
pamislytų ir apie gyvenimo 
pagerinimų didelio skaitliaus 
vargdienių, kurie yra prispirti 
badų kęstu Policija. vienok 
užtėmijiHi traukianezius -ajlt 
parliahiento rui<ų elgetas už
stojo jiem kelių, liepdama su
stoti. Kad szie nenorėjo pa
klausyti, įvyko musztynės su 
policija. Kelios žmogystos 
tapo smarkiai sužeistos.

«

— MaAoliįo perprasziusi 
Angliju už suėmimų anų Ka
nados laivų (pabaigoje* perei
tos vasaros), žadėdama atlygį- 
ti visų blėdį, pasidarusių^ isz 
tos priežasties ii' teisydamasi, 
jog tai įvyko per apsirikime



ir Maloningas

gubernatorius 
jog zokonįkas

s, uždrau 
eikszti sa- 
is isz savo

„Mdarlnkla norą
pagal K. Hojffnaną paraszi

Vienybe

i.

(pamilką).
— Maskoliai „rausza ir 

verkt nedūda“! * Liepos mė
nesyje pereitą metą maskoliai 
panaikino kliosztorių ir užpe- 
czėtyjo bažnyczią Dekardalū- 
se, Voliniaus gub. Į kelis mė 
nesiūs po tam atsitikimui Ži- 
tomieriaus vyskupas gavo se
kantį laiszką nū Kijevo gene
ral gubernatoriaus grovo Ig- 
natjevo.

Nr 11903. Kijev 14 (26) 
Sentiabria (Rugsėjo).

„Gūdotinas 
Tamista“.

„Voliniaus 
praneszė man,
Gracijanas Bohusz, adminis
tratorius panaikįtos reformatų 
parapijos Dekardalūse, val
dantis dabar katalikiszką pa
rapiją Szubare, per klįosztori- 
nės bažnyczioa kassatą, atlai
kęs paskutinius miszparus to
je bažnyczioje, akiveizdoje di
delės minios svieto, ypacz mo
terių, per visą dievmaldystę 
kalbėjo maldas verksmingu 
balsu; po dievmaldystei-gi nu
vykęs į zokristiją ten pūlė 
kniupszczias ir ėmė garsiai 
raudoti, per ką suvirgdė ir pa
kėlė riksmą tarpe bažnyczioje 
esanezių žmonių, taip kad tu
rėjo įsimaiszyti policija dėl 
padarymo tvarkos.

Numanydama isz to atsitiki
mo, jog zokonįkas Bohusz to
kiu savo pasielgimu norėjo 
aujudįti savo parapijonus, kad 
vieazai iszvodytų savo liūdnu
mą isz priežasties valdžios 
ukazo, nužemintai meldžiu 
Tamistos persergėti vardan 
manęs zokonįką Bohusz ir 
praneszti jam, kad, jeigu atei- 
tėję kas tokia pasitaikys, tai 
smarkiai bus jis nubaustas.

Su gūdone 
Gr. Ignatjev“.

Privestas czion žodžis į žodį 
vieno isz maskoliszkųjų czi- 
novnikhį rasztas rodo kūaisz- 
kiausiai padėjimą svetimtau- 
czių (t. y. nemaskolių) caro 
žemėje.

Caro tarnai nesikakina tū- 

ini, jog prisimynę lupa kailį 
nelaimingiems žmonėms, bet 
da, užtėmiję, kad jų aukai iĮz 
skausmo byra aszaroi 
džia jai [aukai j iszr 
vo skausmą, džiaugti

Isz tankios girioj . iszbėgo 
ant takelio, susimėeziusio ant 
kranto Nemuno ties paeziomis 
vilnimis upės, jauna, graži 
kaimo mergelė. Stebėtinai ji 
patogi buvo, kaip patogi yra 
laukinė gėlelė (kvietkelė) su- 

’visai pražydus: kukli, kve
pianti, monijanti, cziustinga. 
Dvi stori pyni jos sžviesauksi- 
nių plaukų buvo nuleisti ant 
krutinės 'suveržtos tikusiu 
kiklikėliu, o apdengtos sto
rais, bet labai baltais marszki-,. . T % , . nėhais. Isz po trumpo dryži
nio * andarokėlio (sijonėlio) 
buvo matyti gražaus sudėjimo 
mažos kojelės, apautos basi- 
nėrezia nesmagiais czevery- 
kais. Iszbėgus isz .girios 
stabtelėjo ir didelėmis jūdo-. 
mis akimis įsižiūrėjo į tolį 
prieszais savę, ten, kur isz 
ūkanotų upės vandenų kyszo 
poniszkas dvaras... Mato
mai ant ko tai laukė. ' Lūku
riavo ilgai, bet veltui (dova 
nai). Tū tarpu saulė, pakilus 
augszcziau puszių ir eglių, dyr- 
stelėjo į paezias akis mergai
tei. ' Apakįta staigia szviesa 
užsidengė akutes rankele ir 
nebandydama kovotu su galiū
nu szviesos, mostelėjus ant 
ženklo suvadžiotos vilties, me
tėsi atgal į ūksmę (pavėsį), 
atsisėdo ant kalvos ir atsidavė 
dūmojimui, žiūrėdama į mėly
ną srovę Nerųuno. Kaipgi 
tu graži,- kaip cziusti lietu- 
viszka stealie! kaip pastebėti
nais, neiszpasakįtais ’manais 
pririszi prie savęs duszias, gei- 
džuanezias szviesos, kvepėjimo, 
žaidimo kontrastų, iszsiilgimo 
ir meliodijos pilnas!

Prio tavęs nyksta Szvaica- 
rija su savo iszkilmingomis, 
nustebinaneziomis regyklomis 
— tu esi mielesnė, brangesnė, 
nės tu musų, tokia numylėta!

Kad ne tu, kas butų įkvė
pęs musų tautietį Adomą 
(Mickų) stebuklingiausiais 
gimnais, kas — kaiminį kan- 
klinįką Vladislovą (Kondra- 
tavyczių) tomis už szirdies 
imaneziomis dainelėmis. Gė- dainūja; kaip žmogus atsivęr- 
rėtis tavimi turi svetimas atei- kia — lengviaus jam, taigi ir 
vys, iszsiilgti tavęs keliaujan- dainelė nors gaili, liūdna — 

palengvinimą atnesza! \
Bet ir Marytei nelinksma 

turėjo būti, nės kada dainelė 
isz užgi rėš nutilo, kada net 
aidas jos praūžė ir už Nemuno 
iazsiblaszkė, ji pamaži niuniū- 
ti, paskui dainūti pradėjo. 
Laksztingalos turėjo balsą, 
prastą, bet skambantį, drūtą 
ir meilų. Daina plaukė že
myn, virszum1 Nemuno vilnių.

Klausė jos keleiviai, plauk
dami ant sielių troptų, klausė 
paukszteliai ir gėlelės, klausė 
nū poros minutų jaunas po
naitis,’kuris isz lėto, nematant 
iszėjęs isz girios atsistojo už 
jos.

Ant galo mergytė perstojo 
dainavus.

Acziui tav, Maryte.
-r O,1 ponaitis! — pakilo 

ant kojų ir paraudonavo lyg

tiš po svetimas szalis tautietis, 
apgiedoti tavę įkvėptas dai
nius, mylėti didžiausias varg- 
szas, užaugęs ant tos žemės.*

Ir Marytė (tokį vardą turė
jo mergelė) mylėjo savo žemę, 
mylėjo savisžkai, nežinioms, 
be iszreiazkimo savo nusiste
bėjimo, vienok szirdingai, vie
nok visa duszia....

O isz savo pusės ir ta žepiė, 
kad galėtų jausti ir mislyti, 
turėtų ją pamylėti, nės buvo 
verta jos dukrele, patogiausia 
girine gėlele, ant jos pavir- 
sziaus užgimusią ir užaugusia.

krautai Nemuno yra tai vi
sa panorama žem paveikslų ir 
regyklų, isz kurių viena gra
žesnė už kitą.

Sztai-isz vienos pusės — 
pilna gyvasties.ir judėjimo ly
gė, perdalįta linija geležinke
lio, isz kitos — nūžmus kai- 
nūti rėvai, apiėlę žalioms, 
adgsztoms, lytinezioms padan
ges giriomis; ten —' 
dvarelis, kybantis vi 
dugnės pakriauszės, lyglizdas 
kregždės, ana vėl - bažnytėlė 
glaudžianti prie savęs nusku
rusias, 
grin ežias; kitur - 
dantis miestas su puike žiūrin
tis ant kuklaus kitoj4 pusėj1 
Nemuno iszsimėcziusio pakai- 
nej‘ kaimelio, kuris vienok 
kantantas isz savo likinio ne- 
simainytų su jū savo padėji
mu. Czia vandeninės kreg
ždės savo pilkoms krūtinėmis 
taszko srovingą vilnį, ten su- 
sykiu pliauksztelia milžinisz-

įpėdinis 
jjpz be

surukusias dūmines 
didelis, ju

ka žuvis, tai staiga praszvilps, 
garlaivis, tai vėl praslinks ap- * 
sunkinta vytinė..., o isz gi- ' 
rios daeina giedojimas, paukaz- 
ežių. Marytė žiuri, klauso ir 
užmirszta apie laukiamą,...

O sztai-isz kur tai isz užgi- 
rėš atplaukė dainelė eūkiama 
sodieczių. Liūdna ji, prasta, 
kaip visos lietuviszkos dainos. 
Lietuvis — kada nori, verkti — 

kaip žmogus atsi vėr

Taip, tai asz, mano Ma
ryte. Laukiai manęs?

— O kaip-gi ne — atsakė 
nekaltai. Kalbėjo lenkiszkai. 
su isztarimu lietuviszku, dai- 
nūdama, pratęsdama žodžius, 
lyg rodos gėrėdamasi ju okam - 
bėjimu. Isztarinąas tas yra 
paprastai iszj ūkiamas,! nežiū
rint vienok ant to skamba jū 
sziandien miestai ir miesteliaį 
'musų placzios Lietuvos. Net 
ir moterys, tos^moterys, acziui 
kurioms iksziol užsilaikė lie- 
tuviązka kalba, perėjusios į- 
miestą, lyg žąsys girksi Ten- . 
kiszku žargonu.

Ir Marytė kalbėjo su ponai- 
cziu lenkiszkai. Pirm metų 
nei nesuprato tos kalbos, nės



tėvų butelij4, kuris dėl jos at
stojo visą pasaulę, ji suvis ne
žinoma buvo. Kas-gi ją isz- 
mokino tos kalbos? Meilė..
O kas do vien‘s, tas jaunas po
naitis, kuris dabar pagiryj1 su 
j’a kalba? Ponaitis — yra tai 
sūnūs dvarponio, iszlepintas, 
iszdykintas elegantas. Tėvai

„ jo turi ūkę nū ežia už kelių 
mylių. Praniuką, kuris, kaip 
ir didumas ponaiczių, nenorė 
jo mokintis ir isz 3-ežios klia- 
sos „piestu“ įszszoko, o na- 
miej‘ tiktai muses smaugė — 
atidavė dėl pasimokinimo ve-

I dimo ūkės pas vietinį d varpo- 
. nį, didelį poną, žmogų turintį 
visotiną pagūdonę. Szis su
valdė vaikiszczią,: pristatęs 
prie darbo, o po dvejetui me
tų praktikos patikėjo jam net 
uktvėrystę vieno palivarko. 
Sziandien Praniukas turi dvi- 
deszimts du metu, sziokią to
kią vietą, puikią stovylą, ta
lentą kojose, prie visatino 
tusztumo galvoje ir — szįrdy- 
je. Nežiūrint ant to visko jis 
yra partija visai geistina apie- 
linkėje ir visi samdinįkai ūkių 
(arendatoriai) apygardoj“, tu
rinti dukteris pernokusias, turi 
jį konkurentų (jaunikių) ro
dyklėje. Praniuke nudūda 
nežinąs apie tai. Apszokinėja 
teisybe su lygia energija ir 
pamėgimu įvairias atžalas ir 
laiszkus oranžerijos panaiczių, 
bet — ant to pasibaigia. Vis 
tai vienok ne bereikalo.....

Praniuki „susipainiojo“ 
baisiai nū metų— yra įsimy- 
lijęs, — sunku įtikėti, o vie
nok taip yr‘ - įsimylėjo - gėda 
prisipažinti — į prastą muži- 
kę! žinomą mums Marytę!

Tai yra, teisingi aus kalbant, 
patiko jį jam pirm * metų, o 
įsimylėjo į ją tikt pirm poros 
mėnesių. Dasižinojo apie sa
vo meilę, kada įpykintas ne
jautrumu Marytės, pasiryžo ją 
pamesti. Iszvažiavo ant viso 
mėnesio į Varszavą, ten tran
kėsi, ūžė, uliavojo ir sugrįžo
už nedėlios., iszsiilgęs, užsi- 
mislyjęs.., įsimylėjęs!..,
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Buvo tai meilė, nės taip bent
jo supratime vadinosi smarkus 
pageidimas jo$, pajautimas 
gyvuliškas.

Marytė pamylėjo ponaitį, 
po pirmam iszpažinimui mei
lės, po pirmam užklausymui 
savo szirdies: ką ji jauczia 
dėl jo? Szirdis jai atsakė, 
kad ponaitis mielesnis jai yra, 
negu tėvas, negu motina, negu 
broliai, seserys, mielesnįs net, 
negu ta* numylėta, szventa, 
motina — Lietuva. Dėl jo 
pamestų ją ir eitų paskui jį į 
svetimą szalį, pas svetimus 
žmones. Ir ar galima stebėtis 
isz tos mergytės meilės?

Isz geresnės, gražesnės pa
saulės, isz padangės salibnų, 
isz szalies iszmįnties ir.dva-- 
siszko iszsilavinimo prisiartino 
prie jos vienas žmogus, vie
nintelis, o toks gražus, taip 
gražiai, meiliai ir isz m i n tingai 
(kaip dėl jos) kalbantis. Tas 
žmogus pasakė jai ne sykį, 
bet tūkstantį kartų, kad ją 
myli, kad gyvastį pasirengęs 
dėl jos paszvęsti; pasakė tei
sybę, pasakė, ką jaute, nėų 
kam-gi turėtų męlūti? ' Ir 
kaip-gi ežia jį nepamylėti vi
somis galėmis, visa duszia, vi
sa szirdžia?... Pertai pamy
lėjo jį, pamylėjo ant gyvasties 
ir smerties. Dėl jo tai iszmo- 
ko lenkiszkai, idant su jū kab 
bėti jo kalba, nės jam sunkiai 
ėjo lietuviszkai, nors užaugu
siam Lietuvoje seniai vertėjo 
mokėti. Dėl jo pūszdavosi 
gražiausiais parėdais. ... Jo 
iszsiilgdavo per dienas ir nak
tis.-. . * Dėl jo sudėdavo dai 
neles, kuriąs, rodėsi, taip mėg
davo. . . . Dėl jo isžbėgdavo 
isz dūminės grinezios už girios, 
pametus darbą ir laukdama jo 
nesykį ilgas dienas.. . . Apie 
tūs pasimatymus (žinojo dvare 
ir bute tėvų Marytės. .. Dva
re j ū kavoj o isz to, kaip isz 
kiekvienos pakampįnės mei
lės; bute — priszhekėdavo 
iszsyk Marytei jos pažintį su 
ponaiczių,. perserginėdavo ją 
ir grasįdavo, jeigu, ne dūk

Dieve, užsimirsztų... Nenu
? lenkiama Marytė su puikybe 
s pakraezius szviesauksinę gal- 

viukę, tvirtai atsakė: „neser- 
, gėkit manęs, asz pati* apsisau • 
- gosiu. Ponaitis turės manę 
i tada, kada nū altoriaus nu- 
i ves... Pirmiau-gi — nesu-
, laukimas jo“ ... .
, Užtikrinimo to užteko gi m- 
i dytojams, pažino gerai sąvo 
, kūdikį, žinojo, kad dalaikys 
, žodžio. Ir laikė. . nors — 
► Dievui žinoma — kaip tai jai 
i buvo sunku! Mergiszka mei- 
i lė turi baisiausią prieszą savo 
i paezios krūtinėj4: tas jausmas, 

tas noras neaprybūto atsida
vimo ėsybei numylėtai, be at
minimo, be jokių iszlygų, su 

-yisu pasitikėjimu nesuteptos 
• szirdies.................... ..................

i.......... Taip tai pati su savim
kovojo per visus metus ir gin
tis pasirįžosiki galui.

Pabaiga ta — turėjo būti 
sutūktuvės su Praniuku. 
Apie kitą nemąstė, neperstatė 
sav kitokio iszriszimo meilės 
klausymo.

Ir nebuvo jos pasielgime 
nei trupinėlio ryzgimo, mei- 
linimosi su savo galybės pa- 
žinezia. Kad pirm4 metų, 
kada pirmą kart pasimatė, 
butų jai ponaitis pasakęs, kad 
su ja apsives, nebūtų suvisai 
dėlto nudžiugus, nebūtų gėrė 
jusi tūmi, nės jo tūmet da 
nemylėjo. Jei pasakęs, jogiai 
ją myli, nepriduręs butų, kad 
ves, butų nuvijus jį nū sa
vęs. ’ '

(Dar neviskas).

ftiffia Kai BBo rtia.
^Lietuvos ukinįkų kalendo

rius ant meto 1893 nl. *)■
*) Girdėjome, jog da du lietu-’ 

viszki kalendoriai ant szių (1893 m.] 
tapo atspaudįti Tilžėje. Kadagį 
vienok jų iszdavėjai nesiteikė mums 
jų pasiųsti, o vėl mes nežinome, 
kam siųsti kelis centus, — mokestį 
už tūs kalendorius, tad negalime 
nieko apie anūs kalendorius pamina- 
voti. liėd.

Bergždžia butų po pernyk- 
szczių iszrodymų p. V. K. 
(žiur. „Varpas“ No 1 — 1892) 
raszyti apie svarbumą uždū- 
tės musų kalendorių. Iszdū- 
tojai szitojo kalendoriaus pri
silaikė nekuriūse dalykūse pa
tarmių p. V. K. n^kurie pa
prasti kalendoriszki dalykai 
tapo arba pataisyti arba pa
pildyti naujais straipsniais, 
arba visiszkai iszmesti, kaipo 
nenaudingi. Isz tokių pasi
liko tik viena rodyklė oro at
mainų, — ir teisingai, nės jei 
nebūtų tos rodyklės, kasžin ar 
platintus! musų kalendoriai 
taip, kaip iki szioliai platinosi.

Pabaigoje savo pernyksz- 
ežio straipsnio p. V. K. iszsi- 
tarė, jog reikia tikėties, kad 
„L. U k. Kalendorius“ ant kitų 
metų bus gražesnis ir geresnis. 
Mielai mums pabrėžti, kad ta 
p. V. K. viltis szįmet gražiai 
iszsipildė. Visi straipsniai 
randasi dailiame sąriszyje tar
pu savęs, o podraug gražiai 
pritaikinti prie lietuviipgyve
ninio ir jų reikalų. Angsz- 
cziausiame sąriszyje randasi 
trįs pirmiejai straipsniai: 
„Lietuva pirm penkių szimtų 
metų“, „Tautiszkas kylimas 
Lietuvos“ ir „Jei auszra isz- 
auszo, užtekės ir saulė.44 Pir
masis iszrodo praėjusią Lietu
vos didybę ir szviesą, pasta
rieji gi — jos busianezią gar
bę ir szviesą. Straipsnyje 
„Lietuva jnrm penkių szimtų 
metų“ apraszytas vienas isz 
svarbiausiųjų musų istorijoje 
atsitikimų — įgijimas per 
Vytautą Vilniaus sosto. Ko
kį svarbumą” dėl Lietuvos tu
rėjo tas dalykas, dailiai, nors 
trumpai,*tezrodyta toliau,tkad 
apsiraszo įstabiausiai Vytauto 
veikalai ir jo stengimosi pa
kelti Lietuvą dvąsiszkai ir 
m ed egiszgai. Bai gd am as 
straipsnį p. Lizdeikis (to 
straipsnio raszytojas) su skau
smu užtėmija, jog Lietuva po 
Vytautui slinko vis žemyn ir 
žemyn, kolaik nenuslinko į 
tą apverktiną padėjimą, ku-
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riame randasi lig sziai dienai; 
bet visgi liepia nenustoti vil
ties prisikelti vėl į augsztį ir 
isznaujo stoties tauta garsia ir 
garbinga.

Padrąsina tą viltį antras 
straipsnis: „Tautiszkas kyli- 
mas Lietuvos“. Kodėl gi pa
drąsina? O tai dėlto, kad 
Lietuva „keliasi“ ' ir keliasi 

• jau nft 100 metų, iszkarto pa
maži, palengva, bet Kft tolyn, 
tft didesniais ir greitesniais 
žingsniais žengia į apszvietą, 
į supratimą savo ir, tėvynės 
padėjimo, taip kad Lietuvoje 
jau atranda vietą ir būvį tūli 
laikraszcziai. Mokįti lt ap- 
szviesti vyrai triūsias! ir dar- 
bftjasi dėl Lietuvos labo ir 
stengiasi paskliesti tarp szeip 
jau žmonių szviesą, stengiasi 
įkvėpti jiems augsztas mintis 
ir padorius užmanymus. Bet 
ar visftmepė atjauezia tą jų 

. triūsą, ar apszviestunų sten- 
gimaisi atnesza norsi kokią 
naudą, ar platinasi tarp lietu
vių apszvieta? Gražiu atsa
kymu ant to klausymo yra 
apysakėlė: „Jei auszra iszau- 
szo, užtekės ir saulė“. Ji sta- 
ežiai atsako: „Taip, apszvies- 
tunų darbas ir triūsas 1 nenu
eina ant niekų, žmonės prade- 
da jįs ir jų siekius suprasti, 
atengiasi gyventi taip, kaip 
anie jiems pataria iu užrodo“.

Tie visi trįs straipsniai pa
raižyti lengvoje ir suprastino- 
je kalboje ir, jei bus pride- 
raneziai suprasti kalendoriaus 
skaitytojų,‘ jų mieris bus pa
siektas.

Toliau patilpę yra du ukisz- 
ku, straipsniu „Lupynis arba 
vilko pupos“ ir „Apie veisi
mą medžių“. Pirmasis iszro- 
do, kokią naudą atnesza lu
pynis (penkepirsztis) dalyke 
padidinimo žemės derlingutno, 
antras dftda praktiszkas patar
mes sodų auginimo. Geistinu 
tik butų, kad žmonės supras 
tu naudingumą tų patarmių 
ir įvestu jas į praktiką. Kad 
musų žmonis sunku prikalbė
ti pasinaudoti isz naujų moks

lo iszvedimų ir iszradimų, stei- 
giancziųjų pagerinti ulcę, ar
ba pertikrinti apie naudingu
mą kitų užsiėmimų apart žem- 
darbystės, parodo tankus at
kartojimai tiį paežių dalykų' 
laikraazcziftse ir kalendoriftse^ 
Sztai kiek jau kartų musų in
teligentai“ raszė apie naudin
gumą prekystės ir amatinį- 
kystės, kiek kartų ragino prie 
tų užsiėmimų lietuvius; be
veik kiekviename numeryje 
musų laikraszczių ir kiekvie
name kalendoriuje sutinki 
straipsnius, uįvardytus: „Bro- 
liai! imkitės už prekystės ir 
ftmatų“, b*et ,Įbroliai“, kaip 
matyti kaso tik pakauszius,.o 
griebties už taip pelningų 
daiktų nė nemislija. ■ (Ko- 
respondecijos p.»Žalczio, gali 
pertikrinti p. raszėją, jog jau 
neyra viskas taip blogai. 
Daugelije vietų, kaip girdėti, 
lietuviai ^griebiasi už prekys
tės. Rėd.) Toks straipsnis 
patilpęs ir sziame kalendoriu
je. Ar praskambės ir jis be 
padaro, sunku pasakyti. 
Vienog negalima nepagirti to 
nftbodaus ir įkyraus musų in- 
telligentų barszkinimo į kie
tas ,,brolių“ kaktas; gal’lai
kui slenkant bebarszkindimi 
ir iszbarszkins ką.

Apart to randasi dar ka
lendoriuje trįs straipsniai: 
,,Apie valszczių arba gminų 
valdymą“, „Kada vyras lift- 
sas nft kariumenės ir ką daro 
lietuviai, idant iszsisukti nft 
jos“ ir ,,Rodos dėl gaspado- 
rių ir , gaspadinių“. Įstabiau
sia isz jų pirmas. Sakau įs
tabiausia dėlto, kad jame isz- 
diszkinta netik visas įstatas 
ir pamatas dfttos patvaldys
tės, bet dar abelnai parodyta, 
kas tai yra'patvaldystė, kokia 
ji gali būti, kokią naudą 
draugijai ji gali atneszti ir 
kodėl pas mus lietuvius nega
lima naudoties nieko gero isz 
tos patvaldystės. •

Baigdama savo rasztelį, ga
liu su pasidžiaugimu isztarti, 
kad kalendorius iszėjo pui

kus: viskas jame suraszyta 
dailiai ir pataikinta ant to, 
idant pakelti lietuvius dva- 
siszkai, tautiszkai ir medegisz- 
kai. Tik gaila, kad visgi jis 
iszėjo netoks, kokį musų in
teligentai žadėjo, pabengti. 
Gal jie sumislijo paezėdyti 
savo spėkas ant ateinanezių 
metų. Jei taip yra, tai tada 
pasilieka tik mums su nekan 
trumu laukti „lAetuvos ūkinį- 
ku kalendoriuos • ant meto 
1894“. '

Antanas K-as.

te ttlttD fiffl AlWtt 
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—- Apie Broad Brook‘ąį 
Conn, yra į 100 lietuvių — 
keli liuterionai, o kiti katali: 
kai, kurie vargsta itsz..as 
aketėje, neturėdami savo jo
kios prieigos, nei bažnyczios. 
Kitas jau koki 3 metai, kaip 
nematė nei kunįgo. Yra, tei
sybė, tokių, ką norėtų parsi
traukti kunįgą, bet ką žmo
gelis padarys, kad, da nese
niai isz „krajaus“ (tėvynės) 
atėjęs, nežino, kaip tai galima 
butų padaryti. | Katrie jau 
apsibuvę czion, tąi nelabai nei 
atboja apie dvasiškus reika
lus. Rasi galėtų būti iszras,- 
tas kokis pragumas, kad ir 
ežia atsilankytų kada kokis 
musų kunįgėlis.

Atikas P.

— Shenandoah Pa. Jau 
sykį „Vienybėje“ pagirta bu
vo, jog musų vargamistra 
stropiai užsiima pildymu savo 
pareigų, mokįdams giesminį- 
kus ir giesminįkes isz notų 
giedoti. Kadąg/ vienok atsi
rado kokis ten rasztinįkėlis, 
kuris, turėdama gal asabįszką 
neapikantą ant, musų vargo* 
mistros, jį nori apjftdįti priesz 
žmonis, pieszdamas savo pai- 
szalus į tulus laikraszczius, tai 
asz randu už reikalingą daigtą 
apgarsįtj, jog anie „mainerio“ 
isznlislinėjimai yra gryna me
lagystė. Tikėdama, jog szie 
mano žodžiai nors paskiausio

je „Vienybės“ vietoje ras ne
užimtą kamputį, lieku su pa-

— Hazleton, Pa. Pirm 
kiek laiko buvo minavota 
{peręitų metų Vienybėje) 
Apie Ilazletoną, taigi ir asz 
pasiraginau apraazyti savo at
sitikimą tame mięste.

Mat Hazleton as tokia buvo 
garsus tautiszkame atgijime, 
kad net korespondentai ?pei* 
laikraszczius jį girdavo. Bet 
prisižiurėkim4 sziądien4 Hazl-’ 
letoiVo lietuvių buvimui, tai 
patirsi, jog tas miestas nieku 
kitu negali pasigirti, kaip tik 
vienais naujalenkiaiš.- Papa
sakosiu asz ežia vieną savo 
atsitikimą. * *
, Vieną nedėlią atsilankiau 

asz Ilazletone ir panorėjau 
pamatyti lietuviszką bažny- 
ežią. Bet kaip ją rasti? Tft
jaus man pftlė į galvą, kad 
dasiklausti kur kokį lietuvisz
ką saliuną, ten rasi .dasižino- 
siu ir apie bažnyczią. Taigi 
priėjęs prie vieno anglo pa
klausiau, ar negalėtų man pa
rodyti kur kokią lenkiszką 
karezemą (pasakiau lenkisz
ką, nės Hazletonfo lietuviai 
apsigarsinę yra kaipo lenkai 
-.„poles“ arba „polander‘iai“). 
NuvėjaU į nurodytą vietą ir 
atradau tikrą lietuvį beszin- 
kftjant, bet taip broleli tas 
tautietis ževernojo lenkiszkai, 
kad asz negalėdama iszsėdėti 
pas jį, tftjaus paklausiau, ar 
negalėtų man pasakyti, ant 
katros gatvės (ulyezios) yra 
lietuviszką bažnyežia. Gavęs 
atsakymą, tftjaus iszsi leidau 
jieszkoti lietuviszkos bažny
czios ir, paregėjęs kryžių ant' 
bažnyczios, nudžiugau labai, 
nės mislinaų, jog radau ko 
jtaszkojau. Inėjęs vienok į 
vidų labai nusistebėjau, isz- 
girdęs lenkiszkai giedant, ir 
pradėjau pykti ant ano salių- 
ninįko, mislydams, jog jis ty- 
czia mari nurodė lenkiszką 
bažnyczią. Buvau girdėjęs, 
jog lenkai atsiskyrė nft lietu •
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vių, taigi ir nedalijau, kad pa- 
pūliau į lenkų bažnyčią. 
Nežinodama vienok, ar galė- 
cziau iki sumai atrasti lietu
viszką bažnyczią, apsilikau ir 
laikiau Miszių szv.

Po Miszių kunįgas atkalbė
jo lenkiszkai „Ojcze Nasz“ ir 
jau mislinau traukti lankan, 
kaip sztai ųžtėmyjau prieszai 
savęs du savo pažįstamu, taigi 
ir da apsilikau laukdama, kol 
jie iszeis. Kunįgas pasakė 
lenkiszką pamokslą, ugi pas
kui klausau ima pasakoti ir 
lietuviszkai. Man galvoj‘ su: 
simaiszė — gal lenkai dėl pa- 
krikdinimo lietuviszkos para
pijos įvedė savo bą^nyczioje ir 
lietuviszkus pamokslus — pa
in isli n au.

Iszėjęs isz bažnyczios ir su
siėjęs su savo senais pažįsta
mais, tūjaus jų užklausiau, kur 
ežia pas jūs yra lietuviszką 
bažnyczia. „Stovi pas bažny
czią ir klausi, kur bažnyczja“, 
viens atsakė. Kad .as^ ėmiau 
dyvytis, jog lietuviszkoje baž- 
nyczioje sako lenkiszkus pa
mokslus, mano draugai taip 
man ėmė aiszkįti: „matai, 
brolau, musų mieste daug tu
rime isz gimimo lietuvių, bet 
tikrus tėvynainius, kurie nesi- 

’ gėdi savę vadįti lietuviais, ga
lime ant pirsztų suskaityti, 
taigi už tai bažnyczioje len- 
kiszki pamokslai yra. Tik tu 
buk ■ kantrus — kalbėjo, to- 
liaus jie man — mes papasa
kosime apie savo parapiją. 
Nil mus lenkai atsiskyrė ir 
negalėjo iszrasti prie mus jo
kios priekabės, tada naujalen- 
kiai.ėmė lakstyti po visas pu
ses, kaip isz proto iszėję, kad 
tik gauti lenkiszką kunįgą į 
lietuviszką parapiją. Ak ir 
dabartinis kunįgas, kaipo pats 
girdėjai, visą dievomaldystę 
laiko lenkiszkai, bet tiems i 
naujalenkiams nepatinka, — 
netaip szvelniai esą lęnkiszkai 
kalba, o jie gailauja „panckos“ 
kalbos, ką lenkai iszeidami 
iszneszė, — Pirma turėjome 
parapijos komitetą ir parapi

jos kolektoriai eidavo kožną 
mėnesį per stubas ir, žinoma, 
vis sziek tiek surinkdavo. 
Dabar klebonas įsakė? kad 
žmonės nedūtų kalektoriams 
nieko ir pats eina kolektavoti. 
Abelnai pa^ mus tokia koszė 
visokįūse musų reikalūse, Kad 
nežinia, kas ir bus isz to viso. 
Naujalenkiai tik rankas trina, 
kad, kaip tik lenkai pastaty
sią bažnyczią, tai lietuviszką 
parapija turėsianti pairti“. 
„Isz tiek lietuvių“, tariau asz, 
„argi nėra nors kiek, ką rū
pinasi apie savo tautiszkus ir 
dvasiszkus reikalus; asz girdė
jau, kad ežia yra ir tikrai lie- 
tuviszka draugystė“. „Gana 
jau, gana4*, atsakė mano drau
gai, „yra keli, bet kiti, kad 
primanytų, tai szaukszte van
dens jūs prigirdytų. Mat, 
kad nebūtų mylinczių savo 
kalbą, tai naujalenkiam bil- 
tų lengviau paardyti para
piją, o dabar, nors lietuvių 
yra mažas būrelis, bet vis 
sziek tiek darbūjasi ir nedūda 
lenkams gilinti. Ir mes patys 
prigulėjome į draugystę (bu
vo labai graži draugystė), bet 
Judoszius įneszė kelis nauja- 
lenkius, kurie tiek riksmų pa
kelia, kada jau dabar žada vi
sai pairti anoji draugystė“.... 
Ir daugiau panaszių dalykų 
nupasakojo man mano pažįs
tami. i

Asz labai nusistebėjau, jog 
Hazleton‘o lietuviai, kitąsyk 
taip pagarsėję, lenkia/ spran
dus priesz lenkus. Bėt „nėra 
to szlekta, kas neiszeina ant 
gero** sako priežodis. Gal 
but, kad ir Hazleton‘o lietu
viai susipratę kada pames len
kystę, pąžįs, kurni jie yra, 
pradės darbūtis tikrai tautisz- 
koje dvasėje, iszsižadėdami 
„polckų“ svajonių, kuriomis 
daoar apsuktos jų galvos. 
Kad tik ne po laikui tas įvyk
tų!

Isz szito mano atsitikimo 
aiszkiai matome, kaip mes esa
me apsiaupti .prieszųjsz visų 
pusių netikt Hazletone, bet

ir kitose vietose. 
i

Kur tik užžibės szviesos 
spindulėlis dėl lietuvių, ten 
tūjads pūlasi prieszai isz visų 
pusių, vieni keldami Lenkiją, 
kiti garsįdami bedievystę ir 
iszmislydami visokius pragu
mus, kad tik sutrukdinti dir- 
banezius dėl labo savo tam
sesnių brolių.

Bet mes neprivalome dėlei 
to viso nusiminti didžiai, 
anaiptol, turime da drueziaus 
laikytis kelio, kurį aprinko
me, kad sulauktumėm gausių 
savo darbo vaisių.

Ant pabaigos savo raszto, 
turiu primįti, jog nekurie tam- 
sunai baisiai kariauja priesz 
„Bažnytinęlstoriją“.Mat supra
to nedorėliai, kad panaikinus 
„Bažnytinę Istoriją“, lengviau 
jiems bus patraukti prie savęs 
žmonis. . Isz tos istorijos mes 
matome, jog krikszczionybė 
visad turėjo prieszus, taigi ne
labai nuliūstame ir neiraame 
abejoti, matydami dabartinį 
bedievystės platinimąsi. Tai
gi bedieviai visaip kaip* nori 
atkratyti žmonis nū „Bažny
tinės Istorijos“, kad lengviau 
jūs po savim patraukti.

J. Svetys.
r. / ~

— Plymouth''iszkė skaiti
ny ežios draugystės žada Kovo 
mėnesyje apvaikszzioti a. a. 
„Auszros“ deszimtmetinį jubi- 
lėjų, o taipogi (Spalių mėne
syje) sukaktuves szimto metų 
nū Simano Daukanto gimimo.

Draugystė norėtų dėl to sie
kio iszdūti vieną isz Daukanto 
rasztiį, pav. „Gyvatai garsiųjų 
karvaidu senovės**, arba kitą 
kokį isz mažesniųjų to’musų 
rasztinįko veikalėlių. *

Draugystė butų labai dė
kinga, jeigu kuris geras tėvy
nainis pasiųstų jai (per „Vie
nybės** redakciją) kokį isz 
Daukanto veikalų jau atspau- 
dintų, arba da rankrasztyje 
gulinezių.

Dr-ės vyriausybė.
_________________

Apgarsinimai.
t • » * I

Užsimokėjo po 50 c. į „Su- 
sivievijimą“ sekantiejie dr«- 
gysezių sąnariai: f

Szv. Antano draugystės isz 
Edwardsville Pa.
Selv. Pauksztis
Antanas A. Marcinkeviczius 
Vine. Sake v i ežius
Adomas Jūdzeviczius 
Antanas Tartan is
Motiejus Jurkonis * 
Kazys Akelis
Jūzas Karlaviczius 
Jonas Markeviezius
Prane. Burba 
Motiejus Gutauckas
Mikolas Kalksuckas 
Kajetonas Dudys 
Siman. Milanėzius 
Kn. Aleks. Burba 
Jūz, Valinczius 
Ign. Gižas
Gedimino drąuggtės Wana* 
mie Pa:
Jūzas Rutelionis
Jūzas Racziunas
Jūzas Norkaitis
Jonas Antai) a vi ežiu s
Gelmonos (?) Kasparaviczius 
Pranas Jenkauskas
Mikolas Aidukas 
Pranas Sadauskas 
Jonas Maczulaitis
Antanas Želionis 
Petras Lietu vnįkas 
Antanas Vaicziulis 
Antanas Rėk lis
Antanas Vaitkeviczius 
Petras Sarpalius 
Jūzas Gavienas
Szv. Kazimiero d raugystės, 
Elizabeth N. Y.
Vincas Aihbrozeviczia 
Jonas Maczis
Tamoszius Savickas 
Justinas Blažis
Povilas Pikutis 
Jonas Szpokauckas 
Motiejus Pecziulis 
Jūzupas Astrauekas 
Tamoszius Petkeviczius 
Albinas Masickas
Pavieniai: Jūzas Czernikas ir .Tūzas 
Gilius isz Wilkes-Barre Pa. Vincas 
Clunieliauckas isz Shenandoah, Pa.

Szvento Jūzo draugystės isz Pri
ceville^ pris'raszė prie „Susiy.“ 20 
sąnarių. Prez. Kun. A. Purba.
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nimą ir gruntą, tam gyvenimui priderantį, turėjo už savo vel
dėmę ir galėjo kaip tinkama dovanoti, kaip kokį daigtą, kurį

Pirmu žemė arba gruntas visūmenis buvo ir, kuris kame 
buvo pragyvenęs girios viduryje, namą sav pastrunyjęs, jdir- 

praplėszęs ir pievas praskynęs, tas tokį sav gyve-

but savo nūpelnu įgyjęs. Dar Zigimants III D. L. K. 
Augustu vadinams metūse 1557 savo valszczionių įstatymūse 
sako: lig sziol dar negal isz galvos Lietuviams to iszkiilti, 
kurie vis tar’, jog žemė esanti jų veldėme, kurios nieks nū jų 
negalįs atimti, neigi niekam dovanoti kaipo jų pelną. Kož- 
nas toksai gyvenimas vadinosi dėl minavonės vargų tenai pri
tirtų prie jo įkūrimo nū pirmo įkūrėjo: jei jis buvo Miknius, 
tad jo butą vadinosi Mikniszkė, jei Raudis, Raudiszkė, dėl 
žinojimo, idant jam mirus'jo gentei tektų. Ilgainiu noris į 
svetimas rankas toki butą teko, vienok visados 1 pirmojo įku- 

Virsziaus minavojau, jog vaikai ilgai 
tarp jų vadinosi pa

ver-
ant rako skolos atidūti

kuriūs didiejie kuningaiksz- 
ežiai vėl dalyjo sav ponams jau amžinai, jau lig gyvos galvos.

Visa tauta buvo iszsidalyjusi įpatingais darbais, ir taip: 
kurie javus sėjo, vadinosi artojais arba jungvilkiais] kiti gi
rias ir medes (miszkus) saugojo nū ugnies ir terionių, vadi
nosi medsargiais] kiti sakalus augino giriose sav ponui arba 
didžiūjui kuningaikszcziui, mokino jūs medžioklėn, sergėjo jų 
lizdus, kad nieks perant nebaidytu ir 
vadinosi sakalininkais

plėszytų, 
tie, kurie didžiūjui kuningaikszcziui 

szunis augino ir medžioklėn pratino, vadinosi szunininkais 
kiti vebrus ganė ir saugojo, kad nieks nebaidytu jų raiste 
esant, vadinosi vebrininkais; kiti szieną pjovė pievoje didžiū
no kuningaiksezio, vadinosi szienininkais] kiti jo žirgus ganė 
ir maitino, vadinosi 'žirgininkais] kurie bites po girias Veisė, 
tie vadinosi bitininkais] kurie jo ežerus saugojo ir žuvę žvejo
jo, vadinosi žvejais] kurie trobesius, stotkus ir ūkės padargą 
dirbo, vadinosi daily dėmis ; kurie ginklus ir kitus karės įran
kius ir pabukles, beje: . vylyczias, seidokus, ragotines tiekė, 
vadinosi didažininkais ir taip^toliaus. Kožno tokio darbo 
buvo antveizas arba prlstovas, kurį paprastai nū vardo darbo

verginti, tas pats popiežius 
iszkeikė, bet dar įstatė: jei kas ką vergtu, idant tas pats to 
vergu paliktu, ketėdamas visus Vokieczius per jurą iszvaryti, 
jei anie tų jo įsakymų neklausytu. </) Bet Vokiecziai to ma
lonaus balso neklausė: kaipogi Mikolas,, arce vyskupas Rygos, 
pirmasis žmopes paėjusius nū sunkiojo pono prie lengvesniojo 
gyventi, liepė grąžinti prie pirmūjo; nū ko tokie žmonės buvo 
vadinami mužigais, nū žodžio mužis arba amžis 
yra, žmones amžinai vergaują. Todėl nemintą Žemaicziai per 
300 metų nenorėjo kristytiesi, ir kariavo galus graibstyd 
dieną ir naktį su Vokiecziais ir kitais krikszczionimis, norm 
ežiais jūs nuvergti, kųriūs musžė ir teriojo kur vien galėj< 
užnikti ‘ ’ 11 ' 1 ’ J 1
kuningai amžiais benuramdė 
kė namie j e 
ir buvo lyg

Visa Lietuvos ūkė buvo paskaidyta į mažas apygardas, 
tėvūnijomis arbą pavietėmis vadinamas, nū vardo vyresniojo 
Tėvuąu vadinamo, gudiszkai starostu, ar rasi nū žodžio vieta, 
į kurią liubėjo vyresniejie tos apygardos susirinkę sūdyti arba 
kitus ūkės reikalus atlikti: todėl vadine 
pavietu 
metūse dar 1568 bu v 
Dirvienų didžiųjų, 4) Dirvienų mažųjų, 
galos, 7) Vieszvienų, 
nų, 11) Ventos galo, 
szevos, 15) Jasvainių, 16) Vilkij

19) Telszių arba Platelių,

visas szalis siaubdami, lig ant galo tą jų 
gonimis1 būdami vergus lai 

ir vadino savo szeimyna, nes jų vaikai liūsais tapt 
iais kitiems Lietuvos ūkininkams.

rėjo vardu vadinosi
prie tėvų buvo ir vėlai patę tevedė, 'vieni 
sielininkais, kiti auglininkais, . kurie, dar prie tėvų bebūda
mi, netoli nū tėvo kiemo sav namus įkūrė ir dirvas pataisė, 
tai tokie kiemai kaip strazdai po girią* isztupyti aplink tėvo 

vadinosi taippat nū tėvo vardo Mitkatės, Rumszatė, 
Mitkaus vaikai, Rumszos vaikai. Jei butu du ar trys 

broliai vienoje vietoje atsikieminėjus pragyvenę, tad tie kie
mai taippat vadinosi nū jų tėvo vardo, beje: Drupiai, Žibi
ninkai, Žadeikiai; nesgi jų tėvas buvo vadinamas Drupiš, Ži
bininkas, Žadeikis, ką sziądien nevięn apygardų ir sodų var
dai rodo, bet ir rasztai senovės ZemlionU stygavoja.

Paskui atsiradus sav ponams, likusiąją žemę nū žemlionų 
ai pasavino ir dalyjo ją kaipo savo daigtą, kitiems 
sav tarnauti su mokeseziu arba dūkle ar be mokes- 

ežio. Ilgainiu didiejie .kuningaikszcziai likusiąją žemę nū 
tų sav ponų patys pasavino, isz kurių grunti| paskui kėlėsi 
valszcziai, karaliszkais vadinami

vadino, ir taip: szienininkas, sakalininkas, abažininkas ir taip 
toliaus. Vienok visi tie žmonės buvo liūsi, nesgi atlikę sav 
pavestąjį darbą, paskui galėjo kokiu norint darbu užsiimti 
dėl savo labo. Vergais tiktai vadinosi tie, kurie buvo ar ka
rėje paimti arba* jei į tiesą isztikns per sūdą už vergus buvo 
pripažinti, ir taip tokiu pragumu: jei kas kam ką stygavdjo, 
o isztikus į tiesą pats pasirodė neteisiu, tad tas paliko to ver
gu, kam jis buvo užmėtinėjęs neteisybę, jei negalėjo nū aby- 
dytojo iszsipirkti turtais ar piningais; nesgi, tas, kam jis už- 
mėtinėje neteisybę, negalint kaltūjui iszsipirkti, galėjo jį už- 
muszti; jei to szis nedarė, tad sziam kaltasis turėjo vergauti, 
kaip tam, kurs jam gyvybą buvo dovanojęs. Tapo dar 
gaiš vėl per sūdą tie, kurie
savo skolininkui; tokius sūdąs pripažino vergais tų, nū kurių 
piningus buvo paskolyjęsy ir jiems turėjo vergauti lig atidū- 
dant ar lig atidirbant, nes atidavus ar atvergavus skolą, - vėl 
paliko liūsais kaip pirmu kad\buvo. Paskiaus didei vėlai’ ir 
taip Vokiecziai atėję į Žemaiczįų 
kristyti, tad lygiai 
tas III metūse 1213

pajūrius, kad ėmė svietą 
pradėjo ir vergti; Veltū popiežiai Inocen- 

Grigalius IX metūse 1236 gyniojo Vo- 
kiecziams perkriksztus vergti, liepd 
kaip kad buvo pagonimis būdami; paskiaus tasgi Grigalius 
plenipotencijoje dūtoje metūse 1238 Vilelmui Sabinų vysku
pui, savo siuntiniui atleistam į Rygą, taip sako: „Tie Latu- 
viežai, kurie priėmė kryžių szventą, tur gyventi be kokių sun
kybių liūsais, kaip kad gyveno būdami sūnumis velnio, ir vi
sus tūs, kurie drįstu jūs

Tokių tėvūnijų arba pavietų paeziūse Zemaicziūse 
1) Užventės, 2) Guntino, 3) 

urio, 6) Eiro- 
8) Rietavo, 9) Biržienų, .10) Biržinė- 
IžVSzeduvos; 13) Tverų, 14) Kur- 

s, ZL7) Jurborko, 18) Ža- 
rienų, IV) xeisziu area riatenų, 20) Viliunos, 21) Kražų, 
22) Raseinių, 23) Sziaulių arba Sziaulėnų ir 24) Viduklės.

Tos tėvūnijos dalyjdsi į pagastus, kurių vyresniais buvo 
vaitai] tie pagastai daly josi į deszim tines, jų vyresniejie vadi-

*) Jok DanTorig. Idvon. p. 241. 24?. Joh. Uodf. Artidt. Il.thoU. ».
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nos Pristovais. Kožnoje tėvūnijoje buvo dar tie vyresniejie: 
Raktininkas, kurs lobius didžiūjo kuningaikszczio už rakto 
laikė ir saugojo, jo pripadėtojas vadinosi P arakcziu į buvo 
dar Pilės-pons, kurs pilę valdė, jo pripadėtoju buvo Angi
ninkas, kurs raktus angos pilės saugojo; Karuzasis, kurio 
žinioje žeralionis buvo, prie kurio buvo karės vieliava, jo pri- 

•***padėtoju buvo Szimtininkas arba pulkorius, nū žodžio pul
ti, kurs szimtą vyrų į karę vedė, to paskūjo pripadėtoju buvo 
deszimtininkas, kurs deszimts vyrų į karę vedė ir Tekūnas 
arba Vižius, gudiszkai Voznius.

zRumūse didžiojo kuningaikszczio tie buvo dar vyresnie
jie: ūkės Marczelga, kurs parėdką ir viežlybumą rumūse 

' saugojo, ūkės Vaiszintoias, ūkės Riekėjas, ūkės Ragintojas, 
kurių darbas buvo, atėjus siuntiniams svetimų tautų prie di
džiojo kuningaikszczio, jūs vaiszinti ir gūdoti; buvo dar tenai 
ūkės Medinczius, kursai ūkės medes (miszkus) saugojo, ūkės 
Zirgunas, kurs žirginyczias ^didžiojo kuningaikszczio užvei
zėjo, ūkės Lobens, kursai visą lobį didžiojo kuningaikszczio 
saugojo, ūkės Ziminas, kursai ūkės žįmę arba peczėtį saugojo, 
bei ūkės P ai storiai, kurie ūkės reikalūse reikiant raszė. —

Virsziaus minavotiems vyresniemsiems, kuriūs ūkės rei
kalai trukino nū namų darbo, tiems svietas metė mesliavą, 
kaipo negalintiems patiems sav dūnos užpelnyti, kėžnas pa
gal savo knebinio; ir taip, kurie javus sėjo, tie davė jiems dū
nos, o jų arkliams avižų: kaipogi toje gadynėje vyresniejie 
raiti jūdė po svietą? nevažinėjosi. Zigmantas II didysis Lie
tuvos kuningaiksztis metūse dar 1522 savo įsakyme, Žemai - 
ežiams dūtame, liepia jiems savo tėvūnams pagal senos dabos 
po dūnos kukulį dūti. Szienininkai szieno davė. Medsargiai 
kiaunių, sabalų, lapių ir kitų žvėrių kailius. Vebrininkai 
vebrų kailius. Y Žuvininkai'žuvis. Szunininkai szunis ir t. t. 
Nesgi piningai didei reti buvo ir jų niekam nereikėjo.

Kad noris Kurėjų-Ku rėj is taip vieszpatavo ukėje, o di
dysis kuningaiksztis ją rėdė, kaip virsziaus regėjome, vienok 
nėviens nė antras nieko negalėjo užsiimti ir nuveikti be svie
to žinios; nesgi turėjo kelti sueimą ir tenai jautotis ir teirau
tis apie didžiūsius ūkės reikalus visūtinai a) ,su svietu, kaip 
virsziaus regėjome. Sueimavojo paprastai ne pilėse ir dvarū- 
se, nesgi tų senovėje neturėjo, bet laukūse ar giriose po visų 
didelėsiais ąžūlais ar kitais medžiais, ir vos paskutiniūse dai- 
kūse buvo pradėję pilėse sueimavoti, beje: eidami jau ant 
prapulties.

Sueimavojo tokiu budu: kokioje noris ūkės notyje rei
kiant svietą į visuminį sueimą kelti, visupirmu sav ponai ar
ba Tėvūnai suvadino senūsius savo apygardos į kokią noris 
pavietę lauko ar girios, kas vadinosi vyrus į kūpą kelti. Su- 

1 ėjus tenai seniesienįs ir vyresniesiems apigardos, susėdo po 
ąžūlais ir tris dienas tenai rymojo, neviens nė žodžio nepra
tardamas, idant padūmojus tekalbėtu ir ką norint iszmintiii/- 
gai galėtu pasakyti, nū ko toksai teravimosi vadinosi ūkės 
durna arba rodą; nesgi pirmu-turėjo kožnas padūmoti, o pas
kui kalbėti, ketvirtąją dieną tepradėjo terautiesi apie savo 
apygardos ir visūmenės ūkės reikalus, b) Ryžosi tenai ant 
ko norint, tad paskui leido visųiszmintingūsius į visūmenį 
sueimą, į pavietę paženklintą, į kurią susirinkę tokiu pat. budu 
sueimavojo kaip ir kūpose; pirmu tylėjo, paskui bylojo ir te- 
ravosi. Kokius tenai parėdymus įstatė, tų visi turėjo klausy- / - —•—.— * .

.a) Lucas David B. 1. b. 441 54. 57. 79,
b) Duisburg p, III. c, 4. C. 81,

ti. Tūse sueimūse visą parėdką vedė kuningai, kurių tenai 
valdžia buvo didelė; nesgi su lazda jam mosterėjus visi nuti
lo. Paskesniūse laikose marczelgos tūmi rūpinosi. Tokie 
sueimai yra jau žinomi baltoje senovėje, ką patys žodžiai lie- 
tuviszki stygavoja kūpa ir sueimas; nesgi paeina nū žodžių 
su ir eimi, c) kūpa nū kūpti. Nū to, kaip sakiau, regima 
yra, jog noris Kurėjų-Ku rėjas dvasiszkais ūkės reikalais rū
pinosi, o didysis kuningaiksztis kare arba ūkės rėdu; vienok 
negalima yra jųdviejų veikimūse aiszkios mėtos parodyti, ko
ki katram darbai priderėjo; tacziaus tas yra žinomu, jog svie
tas buvo liūsas iki paskūjų gadynių, ir be svieto pritarimo 
ir žinios nevien didysis kuningaiksztis, bet ir pats Kūrėjų- 
Kūrėjas nieko nedrįso veikti lietos reikalūse. Kas yra teisin
gu; nesgi kas nesza nasztą, tas tur žinoti, dėl ko ją nesza?

Kožnos tautos pradžioje lig neiszlepus svietui maž tėra 
įstatymų, tai tas pats buvo su Lietuvių tauta senovėje. Vi- 
sųseniejie Lietuvių [statymai yra Smulkio arba Zamolkio, 
kursai buk įstatęs, jog duszia žmogaus esanti nemari, ir mitsz- 
tantiejie karėje, giniodami savo liūsybę ir savo namus nū ne
prietelių, einą už tai į dangų linksmintiesi ir džiaugtiesi tenai 
amžinai, kai]) virsziaus regėjome. —

Antras įstatytojas buvęs Odinas, gyvenęs antram j ame 
amžiuje pirm gimimo Kristaus, tas turėjęs savo buveinę Pa- 
daugavyje,*kurio pilė Ažgar vadinosi. Tas Odins nuveikęs 
Žuvėdus ir visos sziaurės valdimieru pasidaręs, pertaisęs visū- 
menę svieto draugiją (orig. drugę) naujais įstatymais, kuriais 
įsakęs svietui savo neprietelius kariauti ir Dievą garbinti: Pa
gal jo įstatymų svietas vylėsi dangų arba gyvenimą visų 
vieszpaczio'po smerties įgyti. Pagal Odino mokslą ant ži- 
banczio kalno sėdėjęs pasaulės Tėvūnas arba Perunas, kuriam 
tarnavę devyni atmonai arba karės vyrai, aiszkiau sakant, de
vynios galybės (pagal kitų dvylika), kame prasidėjęs antras 
žmonių gyvenimas. Ant tų kalnų buvusi dar skūmė arba 
stalas, atmainą žmogaus gyvenimo rodanti. Odino gudrybės 
įstatymai mokinę svietą, kaip ūkę savo rėdyti ir teisybė kož- 
nam attiesti. Kaipogi įsakęs svietui vaikszczioti į kūpąs bei 
sueimus ir tenai savo ūkės reikalus terautiesi. Tikybos įsta-- 
tymus liepęs nū svieto slėptiy-kuriūs patys kuningai arba Die
vo garbės vyresniejie težinoję, kurie it taippat kaip ir danguje 
Dievo tarnai, prie apvalaus stalo sėdėdami, turėję terautėsi apie 
visus tautos reikalus, o ryžosi patys ant ko norint, turėję skelbi 
ti svietui tai, kąjam reikėjo tokioje dingstėje veikti. Visa tau
ta buvusi pasiklovusi savo Dievu, kursai įsakęs jai, idant jos vy
rai ne namiėje pelėtu, bet po visą pasaulę klajotų ir viso pri
tyrę butu, idant tenai prityrę szalto ir szilto, paskui galėta 
namieje rėdytiesi, o ant galo ilsėti gyvenime Peruno ir tenai 
pasiekti mokslą dorybės ir gudrybės. Pagal Odino įstatymų 
visi vylėsi nukakti į dangų, jau mirdami karėje už liūsybę ir 
namus savo, jau aukaudami patys savę dievams paskutinėje, 
idant per tokią savo kantrybę pavėdautu savo įstatytojui Odi- 
nui, kursai pats jau mirdamas dar sav devynias opas arba ro- 
nas savo ragotine buk įžeidęs, .idant tūmi paliktu svietui pa
veikslą savo kantrybės ir stangybės, kursai sekdamas jį, idant 
niekintu savo vargais ir sopuliais, a) - '

c) Lucas David B. 1.15. 54.
a) Journal Le Catholique a I’arie 1826. Tom. 1. p. 4.7.

(Dar ne viskas).
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“VIENYBE LIETUVI<IKU”

J. Balozarovicz Pittsburg 1 „1,00
M. Mickus Shenandoah „2,oo |
J. Skritulskas „ „2,oo
P. Szabrinskas „ „2,oo
J. J. Kutsen Riverside • „l;oo
C. Butkus Wellington Cc nn. „2,00
V. Ckmieliauckas Shenan Idah „2,oo
A. CflBzevski Chicago „2,oo
J. Rėkus Wilkes-Barre o1’00

Gromatnyczia.
p. Ukinyko Sunui. Atleisk Ta- 

mista, jog netalpiname visos Tams
tos korespondencijos, iszleisdami tai, 
ką raszei apie anūs paveikslingus, 
garbės vertus kunigus tėvynainius. 
Garsįdami apie jūs mes galėtume 
jiems nemažą bėdą pagamytii mas
koliai tik to ir laukia; kad dasižinoti, 
kur yra koks geras lietuvis. į

—• p. Szlimui P...ne. Tamistos 
rasztelį sunaudosime. Palūkėk!

p. Kaz. Szvedui. Acziu už pri
siųsta pasaką, labai mums ji patiko. 
Gaila tik kad nevisą Tamsta pri
siuntė!. Prisiųsk visą, tada galėsi
me atspaudįti ją.

Korespondentui isz Forest City. 
Bus kitame numeryje.

Balius! Balius!
> I į*'*;

Lietuviszkos parapijos Ply
mouth^ 13 d. Vasario.

Szokit vyrai ir moters isz 
džiaugsmo — puiki bus zabo- 
va. Užsigavėsite tada ant 
czielų septynių nedėlių su szo- 
Irtais* Užpraszo visus Komi
tetas.

Paj ieszkoj itnai.
I

Asz Kazimieras Szibaila pajiesz
kau savo draugo Vinco Karlono pa- 
einanezio isz Vilniaus gub., Mierku- 
nies volasties, sodžiaus Dubinįkų. 
Jeigu kas žinot, arba jis pats, pra- 
sžau dūti žinią ant szito adreso: Mr. 
Chas Shibaila Florence Mass. BxlOO.

Asz Jonas Walawicz pajieszkau 
»avo brolio Jurgio Walawiczio, kat
ras jau koki 5 mėnesiai kaip pribu
vo į New Yorką ir szaukėsi tikieto. 
Asz buvau nuleidęs, bet jo ten ne
rado. Praszau dūti Žinią, jei kas 
apie i žino, ant tokio aqreso: John 
Walawich Hasel ton Ohio Bx 131.

mstantinava volastis ir Antona 
irski, Rietavą parapijos Andrijeva 
1. Raseinių pav. Kauna gub. r 
Jeigu kas kami žiną, tegul atrasza 
t toki adresa: Mr. Jan Sutkus 
irtonsville Monroe Co. Pa.

Pajieszkau savo brolio Mateuszo 
Petruszaucko isz kaimo Pabaliszkių

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

Vieninteli lietiiTlszk^ Salinna
Forest Cityje netoli geležinkeldva- 
rio(dypo) užlaiko PIJUS VAIiIICKAS-

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

25c.
35c.
25c.
30c.
20c.

1.25c.

10c. 
50c. 
20c. 
30c. 
20c. 
35c. 
20c.
5c. 

20c. 
50c. 
50c
5c 

10c.

Kningos
pargabentos isz užmarės:

Maldų knygos^ \
Aukso Altorius, arba Szaltlnls danglszku skar- 

bu 2.25c., 2.75c.,‘3 25c., 4.00c., 4.50c., 5.00 ir 5.50c.
Senas ir naįij^i Aukso Altorius 
Garbe Dlewnj ant auksztybėe „ 
Balsas Balandėles 1.25c.,
Kninga giesmių arba Kantlczkos 
150 Psalmu Dowido karaliaus ant 

paveikslo kanticzkų
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knygoj 

Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo „ „ „
Gyvenimas Marijos „ „
Menuo Szwenczlauslos Marijos Panos 
Sopnlej Motynos Dlewo ,, 
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais 
Gywenimaj Szwentuju, ant visų metų kožnbs 

dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožną dal| po „ „ „

Gyvenimas szv. Benedikto Labro „ 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 

įvairios dvasiszkds knygos, 
Pokllis Szventųjų „ „ „
IszguldimM metinio siwenczio 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliko 
Kas yra grlekasT 
Nekaltybė „
Vartai dangaus 
Garsas apie bajsybes Dlewo sudo 
Raktas | dangų „ 
Didžioji nedėlla „
Kaip Sumeniją nuspakaj|ti 
Vadovas j dangų „
Prislgatavojimas ant smerczlo 
Draugija dėl duąžių ,, 
Lletuviszkos miszios „ 
Žine apie gydymą ligų kūno ir 

duszios, apie Liuterį ir Kalwina
Istoriszkos knygos svietiszkos įtalpos.

Istorija Lietuvos „ „ „ 50c.
Aplinkrasztis jtun. Petravyczlaus j Vilniaus

• džiakonystės kuningns 1870 m. „ 10c.
Už ką mes lenkams turipe butt dėkingi arba 

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

kclkszto Lietuvos 5c.
’Žiponas bei žiponė ,, ,,
Žirgas ir valkas „ „
Vytautas didis Lietuvos kunlgalksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis ,, 
„Auszra" keturių metų puikiose apdar&se 

po $1.26 kninga, visas perkant 4.00c.

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

10c.
10c.

w 40c.

Knygos poetiszkos.
Senkaus Jurgis „ „
Vitollorauda, puikus poeniatas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knĮgos 
Dfinelaicz.lo pavasario linksmybės 

“ Konradas Valenrodas „ 3,
Tėvyniszkos giesmės ,, „ ,, ,,
J&kaunos dainos 
Naujos dainos 

• Birutės dainos
Tėvynainių giesmės „ „

Pirmutinis degtinės varytojas pulki komedija 10c.
Apysakos.

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

isz lietuvių gyvenimo 
Pajud|kimo vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrijotiszkoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
kn|gutės „Kas teisybė tai ne melas

Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkoin raidėm
Mužikėlis „ ,, ■ „
Pasakų kninga „ ,,

Moksliszki rankv ėdžiai ir 
kitokios knygos 

'Lietuvlszka Gramatika paraszyta 
/kun|go Mlkolo Miežinio

Abėcėla ,, • ,.
Elementorius lietuviszkas ,, 
Kninga dėl iszsimokinimo rokundų

Kninga dėl iszsimokinimo vlsasvletlnės kalbos 15c. 
10c. 
15ę. 
5c. 

10C. 
25c.

Apie buwimą Dlewo ,, ,,
Grlesznlnkas priverstas inetavotis ,, 
Pamokslai apie trosą „ „
Talmudas ir.jnusų žydai „ ,, ,,
Szkala su kalba ,, „
Priesz.auszris J( „
Kaip |gyti pinigus ir turtą ,, 
Girtybė X„ , „
Genių dėdė, graži pasakote kor Iszrodyta,

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

Visokį Abrozėllai su maldelėmis po 5 centus.

25 ct. 
20 ct. 

[1,00 ct.
$i;oo. 
20 ct. 
30 ct.

POCKOS SPAUSTUVES.
Istorija katalikų Bažnyczios,; „ 1,00.
Europos Istorija su žiamlapinis „ 50 ct

, Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk-
Žemalczių Motiejus Valancziauskas, 

Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apteka Dlewo „ „ „ „

1 Aukso Verszls, labai puiki drama ,, 
Bolestawas arba antra dalis Genowefos
Du pujkua apraszymaj apie nedorybę žydo 

ir piktą augynlmą wajku „ „ $1,00.
Historije gražios Katrukos ir jos wysokl atsy. 

tykimąj „ „ „ „ „ 10 ct.
Historije apie gražų Magelona, dnktery kara

laite isz Neapolo ir apie Petra karejwi 40 cl.
Historije isz lajko • Francuzkos wajnos Afri

koj ,, ,, ,, „ 30 ct.
Istorija Septynių Mokintojų ir

Lietuvio Sapnas 50c
Jurgis Milostawskis ,, „ 80 ot.
Juozapas Konluszewskis arba kankinimas

Unljotu po waldžs maskoiaus ,, 
Konstytucyje del darbininku „ 
Namelis pustelnlko paraszytaa del

Lletuwniku „ „ „ „ „
Nedorybes Rymo Ciesorių, historije isz lajko

ponawojimo Nerono „ „. „ 80 ct.
Pujkus apraszymaj tikru atsytikltnu isz jczesu 

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

o abdarytas ,,
Pujkus apraszymas apie Lietuvą ,, 
Rinalda Rlnaldlnas ,, ,, „ . .
Senowes apraszymas apie Duktery Fllypo

Karejwlo „ „ „ „ „ 50 ct.
Bumyszymas arba bajme tūry dydeles akis

Tykra tejsybe isz Suwalku gubernijos'
Szwiesa Dlewo „ „
Titlyis Persų Karalius,
Užeystanawik ant to geraj
Wltasir Korynna historije isz lajko 

kiojimo'Bažnyczlos S. per Deoklecljaha 95 ct

ISTORIJA Katalikų Bažpyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz.- Co. Pa. Box 1053, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st.

$loo.

Chamberlaine s Eye and kin Ointment. 
Tikra gydykla nū kroniszko sopėji
mo akių, dedervinių, galvos nupur
kime, kroniszkųjų skaudulių, daugio 
skauduliu, iszbėrimų, niežų, nusi- 
brozdyjimų, papų bei homeroidiszkų 
skaudulių. Yra tai vėsinanti ir stap- 
danti skausmus gydykla. Szhntąi 
ligonių pagijo per ją, kada jau jo
kios liekarstos negelbėjo. Parsidū- 
da dėžutėse po 25 ir 50 centų visose 
aptiekose.

Vaistas (Uekarstos) nu pa- 
. ra1yžiaus.

Pirmas locninjkas laikraszczio „Northwestern“ 
Hotel“ tankiai \ perszaldavo ir - turėdavo 
gulti | lovą, jeigu tftjaus nepasirup|davo apie vais
tus. Jis atrado, jog Chainberlain'o vaistas nft ko
sulio yra geriausias. Tas vaistas palengvina 
plauczius ir suteikia sveikatą visam organizmui. 
J| reikia priimti, kolial turi perezalą, jis labai su
mažina ligą ir iszgydo, t&tarpu kad kLame atvejy
je paaiplatytų labai szaltls. — Northwestern Hotel 
Reporteris Des Moines Jowa. Parsideda po 25- 
ir 50 centų už bonkutų visose aptiekose.

Vienne vyras Isz Union City, Mo., kuria isz kuk 
liimo nenori, kad j| miųavoti lalkraez.tyje, iszsi- 
gydė nft rheutnatizino, naudodama vaistus Chain- 
bertain'o Pain Balm, tfitkq>u kad pirmiau per 13 
4netų ant visokių kitų vaistų dovanai tik Įszsikasz- 
tavo. I’arslduda po 50 c. už bonkutę visose ap- 
tiekose.

; Good Repord. Asz pardavinėjau Chamberlai- 
n‘o vaistus n ii 10 motų — sako druggistas (ap* 
tlokorlus) K. B. Logg, isz Vali, La., — visad gva* 
rantdiidamas jus, bet nei vienos bonkutės man ne- 
grąžinta atgal. Į paskutines 00 dienų asz parda
viau 12 dožų ir kiekviename atsitikimo plrkikal 
buvo kantanti Isz vaistų. JIh (vaistas tas) ne
džiovina kosulio, bet sumažina ir panaikina j|. 
Jis Iszgydo nil didžiausios perszalos grelczisusial 
nei kiti vaistai. Parsideda po 25, 50 centų ir $1 
už bonkutę visose aptiekose.

Pirmutinis Lietuviszkas
SaliviiiEis
, Mt. Carmel, Pa.

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

Lietuvininkai hurra visi pa# ‘
VINCĄ JUKNELĮ

109 Oak St. Mt CARMUL. PA

Vyrai! vyrai!
.-Kurie norite gauti© katalogą lie- 

tuviszkų knįgų ir parsisiųsdinti sav 
laikraszczius ir knįgas isz Tilžės, tai 
raszykite ir pinįgus siųskite pas Mo
tiejų Noveskį, o greieziausiai aptu
rėsite, ne taip kaip kurie yra siuntę 
pas vokieczius, nū kurių nieko yra 
negavę daugelis. Norint gautie ka
talogą, reikia įdėti į gromatą marke
lę pacztavą už 5 centus.

Jo adresas toks:
Lietuviszkų knįgų prekystė.

Mathias Noveski.
. TILŽEJE-TILSIT .
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