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PUMill Pa. 14 J. Vasario
Ateinanczią nedėlįą (19 d. 

Vasario) Katalikų Bažnyczios 
galva —- szv. tėvas Leonas isz- 
kilmingai apvaikszczios savo 
vyskupiszką jubilėjų t. y. su
kaktuves 50 metų savo vys
kupystės. Isz visų svieto sza- 
lių siuneziamos yra pasiunti 
nystės į Romą dėl pasveiki
nimo Kristaus įpėdinio, isz- 
reiszkimo jam pagūdos nū ka- 
talikiszkojo svieto.

Apart to tą dieną .popiežius 
apturės pasveikinimus ir lin
kėjimus isz daugelio vietų. 
Taigi ir mumis lietuviams 
reikėtų neatlikti kitų tautų 
užpakalyje. Mokėkime ir mes. 
pasinaudoti taja diena. Ir 
mes pasini pį lame dūti^apie 
savę žinią svietui, iszsiųsdami 
per telegramą *| tą dieną pas
veikinimus, iszreikszdami sa
vo prisiriszimą prie sosto 
apasztoliszkojo, savo sąjaus- 
mą persekiotam isz visų pu
sių augszcziausiam Romos 
vyskupui — szv. tėvui.

Pagal mano nūmonę kiek
viena lietuviszką, draugystė 
galėtų padaryti tą dien įpa-

sitarę galėtų iszsiųsti nors isz 
kelių žodžių susidedanezią te
legramą, tik nepamirszdami 
pasiraszyti lietuviais [ne len 
kais]. '

Tokiu budu vis sziek tiek 
dūtume svietui žinoti, jog mes 
lietuviai da gyvūjame, jog ne- 
isznykome nū žemės pavirszio, 
kaip garsina tūli musų nevi- 
donai.

Panedėlije [13 d. Vas.] ga
vome porą korespondencijų 
isz Chicago‘s apie tenyksztę 
lietuviszką parapiją.

Vienas korespondentas ra- 
szo, jog 5sd. Vasario su dide
le iszkilme buvusi paszventįta 
lietuviszką bažnyczia, giria 
parapijomis ir vietinio klebo-

*) Pasveikinantis laiszkas nū tus 
lo lietuvių būrelio tapė iszsiųsta-, 
Romon pirm poros nedėlių.

no— kun. G.\Kolesinsko 
stropumą, [kun. paaukavęs ant 
bažnycžios visą savo kalėdą — 
500 dol, kad tik greicziaus tu
rėti savo locną bažnytėlę] ir

Antras vėl korespondentas, 
pasiraszydams „parapijos sek
retoriumi“ meldžia mus apgar- 
sįti prisiųstą jo spaudįtą kor- 
cziukę, kur skundžiasi, jog 
klebonas nenorįs kasdieną lie- 
tuviszkoje bažnyczioje miszias 
laikyti, susidedąs su naujalen- 
kiais ir t. t. „Komitetas“ už- 
prasząs visus lietuvius * „szią- 
dien po pietų“. [Nėra padė
ta nei mėnesio dienos, nei 
metų. susirinkti dėl užve 
dimo geros gaspadorystės pa 
[rapijos.

Po dviejų tokių prieszingų 
korespondencijų nežinome, nei 
ką mislyti apie Cliicago‘s lie 
tuvius; sprendžiame tik, jog 
pas jūs įvykę koki ten vaidai. 
Vienas bet dalykas pūla mums 
i aRb j°g „parapijos -sekreto
rius“ nepadėjęs yra- savo pra
vardės. f

Ant raszymo žiūrint butų 
lyg ir p. Griniaus „Lietuvos“ 
redaktoriaus raszyta, bet kad 
kėlės gromatas, tokiu pat ra- 
szymu raszytas įvairi ūse atei
ti k i mūse^ gavome isz Chica- 
go‘s ir vis kas syk su kita pra
varde, taigi ir dabar nelabai 
tikime tam anonimiszkam 
raszteliui.

Ar tik nėra ežia "kokhpkil-
pV

Isz Lietuvos.
— Kaunas. Czia pradėjo 

labai visokios ligos vieszpa- 
tauti ypacz jūdos rauplės, ku
rios ir Rįgoje atsirado. Szkar- 
leTina po daugel vietų Lietu
voje ir Kurszūse serga. Fel- 
czėriai dabar ' daug uždirba, 
nės daugumas rauples eziepu 
ja. Daktarai ir aptiekos pri
pils dabar diktokai savo ki- 
szenes. KįĮabjausiai yra isz- 
gandinti tėvai, 
žus vaikus.

turėdami ma

Szaltis dabar nedaeina nei 
iki 10 — Reamuro. Po tru
putį sniegą. Pirma pirm Ka
lėdų ir per Kalėdas (pagal 
seną kalendorių) szaltis bu
vo daėjęs sulyg 24 Reamuro.

Aukmeryėje ant turgaus 
kiaulienos prekė yra pagal 
didumo gyvulių. Už kiaulie
ną nū meitėlio mąk'a po 4 
rublius ant pūdo, o už prie- 
laidiena po 2r.5O kapeikų ant 
pųdo.

Szaulių paviete, Kurtavie- 
nūse kiaulienos svaras kasz- 
tūja 30 kapeikų, sviesto svaras 
35 kapeikas.

Panevėžyje jau nū 2-3 me-

tuvė vokieczio Kleperio. Da
ro ten ir tokius važius (pojez- 
dus), už katrūs ima po 800 
rublių. Už petropiliszkius 
pavieninius szlajtikus (rogu
tes, važelius) gauna po 135 
rublius, o už porinius 350 
rublių. Anas dirba taipojau 
grabus. . l{ '

Apie Resiainius berniukai 
raudoja, kad staiga pasimirė 
graži mergelė Jasinskaitė ana- 
ne kraszte, kaip 
szirdies sprogimo. 1

Sziaip svarbesnių 
žai turime, per tat,

sako, nū

jeigu ką

— „Coslychtfč? (kas girdė-

„— Miodzi me umieraja; 
starzy nie chcą zdychač“! 
(Jauni nemirszta, seniai neno
ri gaiszti) atsako.

Daugel isz pradžios lietu
vių prie atkėlimo dvasiszko 
Lietuvos szoko, bet dabar pa- 
matę, kad tai nelengvas da
lykas, kad reikia netikt su 
maskoliais, vokiecziais, len
kais, bet ir su paežių Lietu
vių kvailumu kariauti, keli 
advokatai, daktarai atstojo, 
vėl prie lenkų prisiglausda- 
mi; tūm labjau, kad buvo su 
keliais 
vaidai, 
lių, bet tvirtų
a. a. Daukantas sakė sąvo pa
garsėjusioje knįgoje „Budą“, 

lietuviais asabiszki 
Mums nereikia b ai- 

vyrų. Gerai

kad: „nū baimės mirusiam 
bezdalai skambįs!

Tai^i Jums prieteliai prime
nu, kad jau szimtas • metų su
kaks nū gimimo laiko ano 
musų garsingo rasztinįko Si- . 
mano Daukanto. Neuž- - 
mirszkite dieną jo gimimo isz- 
kilmimgai apvaikszczioti. 
Petropilėje ant naudos lab
daringos to miesto „Lietuvisz
kos Draugystės“ yra paau
kautas Davainio — Silvestrai- 
ežio darbas „Simano Daukan
to rankraszczių ir medegos » 
katalogas“. Draugystė daro 
storo n ę dėl jo atspaudinimo.

Vilnius. Toji pat „Drau
gystė“ padavė dabar į cenzū
rą Petropilėje „Įstatus“ savo 
lietuviszkoje kalboje, bet vie
tinis Cenzūros komitetas pa
siuntė tą dalyką dėl apsvars
tymo į Vilnių dėl general-gu- • 
bernatoriaus Kochanovo, pir
mo lietuvių neprieteliaus, už- 
klausdama, ar tas yra reika 
lingas, ar ne. • Per tat, apie 
tą dalyką „Draugystė“ daži- 
nojus, labai sparnus ntileido. 
Vargu Kochanovas pritars.

Visi vienok džiaugiasi, kad 
Kochanovas Vilniuje nebus.

Rodą (Gosudarstvennij So
viet). Vilniuje bus naujas 
general-gubernatorius Orzev- 
skij, koks aus bus ir isz kur 
kilęs, nieks dar nežino. Turi 
vienok viltį, kad ans bus sziek 
tiek už pirmtaku ną geresnis. 
Kaip sako už Kochanovą 
bjauresnio negali būti.

0» «

kalba, kad pas jumis Ameri
koje Washington‘o mieste yra 
įtaisytas lenkiszkas universi
tetas, kur noringai lietuvius 
prijimą su 300 dplerių įmo- 
kėjimo ant metų, kad ten mo
kiu4 ir lietu viszkos kalbos, 
kad ten kitų tautyszczių ne- 
prijima kai j) tikt lietuvius ir 
lenkus, kad tas universitetas 
yra dėl aplenkinimo lietuvių. 
Ar tai teisybė praszome pa- 
aiszkinti? (Panaszios mok- 
sliszkos institucijos Washing-
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Greicziausiai apie 
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pno isz Kazaniaus 
Turi anoji dar 
aniį lietuvisžkų

atsiunczia anom
melagingu para

Isz PetyopiM. Kun. jau
nis, buvęs Kauno dvasiszkos 
semiu arijos, profesorius perė
jo neseniai į Moliilevo vysku
pystę. Paskirtas tapo į Ka
zaniu, kur turi daug pažįsta- 
mxį mokįtų vyrų,

jų kelio sniego.
Ant gelžkelių dau 
bo su valymu sniego, 
po biskį krinta.

J ūdos 
lėtina i 
Daugumas vai 
ta. Nū j ūdų 
jau, kaip tai Jelgavoje keli

ton‘e nėra
Detroit4o lenkiszką 
ją tokios sznekos 
yra musų tėvynėje 
gio rasi galėsime si 
tesnę žinią apie tą mokylą. 
Rėd.)

Kad lenkiszkoji dvasia Lie
tuvoje stipriai stovi, tai gali
ma isz to patėmyti, kad prie 
paslaptinės žėlavos, szimtui 
metų sukakant nū Lenkijos 
sugriovimo, daugumas priguli. 
Niekur beveik neszoka nei po 
namus nei po balius. Jeigu 
pajunta, kad kur ketina būti 
koks smagus garsesnis susirin
kimas, tai 
miszkus (s 
szų) laiszkus visaip grumoda 
mi, kad balių nek< 
želavos laikytus, nės 
gus laikas esąs, 
liūsti po Lenkij 
mo

agitatorių po daugel vietų, < 
labjausiai stacziai dėl masko 
lių prisiuntinėjo ir p’rimėtinė 
jo visokių lietuvisžkų paszk 
vilių, laikraszczių ir t. t., ne 
protingai agitavodaųii. Da

nesma- 
kad reikia 

i nutrotiji- 
Varszavoje studentai pa

jutę, kad kur balius ketina bū
ti, dirbą szkandalus, arba pa
skambinę.į duris 
padorių namų, ai 
kad bus balius.
bai tankiai baliai neįvyksta.

Sztai tarpe visos Lietuvos 
lenkų garsingas Jelgavos len- 
kiszkas balius szį karnavalą 
neįvyks isz priežasties visokių 
anoninliszkų laiszkų raszytų 
„Katalikiszkai Labdaringai 
Draugystei Jelgavoje“, visaip 
grumojanczių.

Dar ten kur lenkiszkoji 
dvasia nėra taip įsikėrėjusi 
kaip tai Žemaicziūse, baliai 
nors retkarcziais atsitinka. 
Želaba toji busianti sulyg 
paskutiniam Lenkijos ir Lie
tuvos iszskyrimui.

Telszių paviete szaltis bu
vo daėjęs sulyg 20 Reamuro. 
Žiema laikosi tvirtai, dėl szla- 

ganėtinai, 
turi dar- 
kuris vis

gas
e norėtų kas nors 

davinėti ir tumi papla- 
Yra tai knįgos gana

rauplės, tymai, szkar.
Kurszūse atsirado.

kų isz to mirsz-
rauplių tai po

Neku- 
asi isz- 

kad ' yra koks 
kiti suvi- 

Vietiniai

pasimirė.
Telszių pavietas mažai gi

rių turi. Kūdidžiausi miszkai 
yra grovų Plotelio ir Szuaze- 
lio, per tat malkos ežia yra 
brangesnės kaip kitur Lietu- 
voje‘ fc ’Y

Daugumas bajorų pHe lie
tuvystės linksta, bet gailis ir 
lenkiszkos kalbos pamesti. 
Nori laikytiesi abiejų kalbų. 
Žinomas daigtas, kad kas dvi 
szarkas už ūdegos laiko, tai 
nė vienas nenulaiko. Daro 
jie lig ta navatni merga, kat
ra norėjo ir nū maskolių už
dirbti ir teisinga su vainikė
liu pasilikti.

Ponia Juszkeviczienė nasz- 
lė Jono, garsingo iszdavėjo 
lietuvjszkųjų dainų Kazaniu-, 
je, parsidang 
į Dorpatą, 
labai daug 
knįgų neiszpardūtų, Kazaniu- 
je gulinczių. Gerai butų, 
kad tas knįgas Lietuvoje ar 
Amerikoj 
isz par 
tinti.
pigios ir cenzuravotos.

Taip svarbus laikrasztis 
kaip ,,Vienybė“ labai prastai 
Lietuvoje pridūdamas. Kaip 
nesza kur aną kontrabantnp 
kai, tai pakelije vienam, ki
tam rodo, o tie po numerį isz- 
įtraukia, taip kad visų metų 
numerių nieks netur 
ti jų negali, nėš j 
Gerai butų kad rėdystė kom- 
pletus metinius tų numerių 
dėtų į krūvą, nės jų nevienas 
pareikalaus. Gerai butų, kad 
anūs aptaisyti. ' .

Daug gadina .ano laiko apie 
,,Vienybę“ pagarsėjimas, buk 
tai yra lieretikiszkas laikrasz- 
tis. Mažai dar kas žino, kad 
tas laikrasztis turi kitoniszką 
programą.

bar vienok pasirodė to darbo 
pavojingumas, nės maskoliai 
pradėjo pažvelgtas žmogystas 
netik kratyti, bet stacziai per
sekioti. - Dėl maskolių nėra 
dyvų, kad koks mokslesnis 
žmogus lenkiszkai kalba, nės 
tai nū senovės . paprasta, bet 
jeigu ans kalba lietuviszkai, 
laiko jį už agitorių lietuvys
tės, daboja jo visus žingsnius. 
Per tat daugel tikrų / lietuvių 
negali savę lietuviais parody
ti ir, vengdami nū persekioji
mo, saugojas nū vieszo (pub- 
liczno) lietuviszkos kalbos 
vartojimo, ką1 matydami pras 
tesni žmonės pradeda jūs.sek
ti. Žodžiu sakant, padėjimas 
yra sunkus, o vis per nėdi- 
ploraatiszką agitaciją.

Maskoliai • lietuvius kūla- 
bjaus spaudžia sakydami, kad 
lietuviai neturėdami moksles
nių vadovų, literatui 
mokylų, turi prie i 
pristoti. Jau latviai 
stipriai stovi iszrodę, 
vyrų tokių, kurie pabaigę 
versitetus, neskaitant 
yra 800-900 suimtai. Bet lie
tuviszkos tautos kaipo jaut pa
naikinimo pasmerktos nieks 
apie inteligentus ’ neklausia, 
o tie bijo pasirodyti, 
rie maskoliai net dy vi j 
girdę apie tai 
mokslesnis lietuvis; 
sum neįtiki, nės ir 
general-gubernatorial, guber
natoriai vis į Petropilę d^ne- 
sza, kad visi lietuviai norin
gai maskoliszkai mokinasi, 
nori maskoliais būti, kad tik 
labjausiai kunįgai anūs sulai
ko. Maskoliai sako:

— Sziandien suimti kunį- 
gus, o ryto mūsų žmonės! (lie- 
tumiai .prie mumis prigulės!)

Isz Telszių pavieto į Ame
riką daugumas 
girdami, kad ten jiems gt 
einasi.

Szįmet Amerikoje Chi< 
go‘je paroda. Garlaiviai i 
į Ameriką žmonis isz Europos 
už 30 rublių. (Pavelija 
sav abejoti apie teisingu

traukia bęsi-
rai

szios žinios. Rėd.) Ęožna 
tauta suteikė savo etnografisz- 
kas žines, tik mes* lietuviai 
nieko nenorime pasigarsinti. 
Vargu kas kokią nors etnogra- 
fiszką žeralapį nusiųs ant pa
rodos. Apie lietuvius 
nežino, nės lietuvių tarpe 
nybės nėra. ^eigu sueina kur 
nors keli, ir tie tur susipykti. 
Lyg tie lenkai per lenkmetį, 
nori kožnas aficieriu būti, o 
nieks iszlaikancziu visus var
gus kareivių. Latviai, ir tie 
ant parodos isz etnografiszkų 
savo dalykų rengia. Latvių 
yienok yra daug mažiaus, nei 
mus, nės tik pusantro milijo
no, o mus lietuvių skaito pus- 
treczio milijono.

Naujų metų rods sulaukė
me, bet ir szis kaip visi metai 
vargu mums ką gero parnėsz, 
o ypacz dabar, kada tarpe 
mumis nei jokios vienybės nė
ra. Daugybė atsiranda isz- 
davėjų, kurie už degtinę 
(arielką) su prieszais brolau- 
naši ir norėdami pasigirti, vi
sas paslaptines iszdūda. Su 
kožna diena laukiame pras- 
ęziau, jeigu Dievas savo ran- 

Mca kitaip nenukėravys!
Bukite sveiki ir nors kada 

nors po poterį už nelaimingus 
savo brolius, Lietuvoj 
nanczius, sukalbėkite, 
darni dėl jų 
likimo ir 
apsz vietinio

Dievas geriau žino, rasi mu
sų visus ^vargus vienu sykiu 
ant gero apvers!' Gal pasa
kys: „Gyvūk tauta, kurį nū 
amžių ne tiktai nū susietų, 
bet ir sulenkėjusių po
nų kentėjai!“ Ra
si ir vienus ir kitus per Dva
sią Szventą suvienys!
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versiteto profesorių, su kurių 
pagelba turi viltį neužilgio isz- 
dūti savo lietuvisžkų kal
bamokslį.

Nereikalinga yra pridėti, 
jog kun. Jaunis savo lingvys- 
tiszkais mokslais pragarsėjo 
jau ne tikt Lietuvoje bet ir 
Gudijoje. Gudų ir kitų tau
tų mokįti vyrai taukiai jo pra- 
szb apie iszriszimų ir nuspren
dimų įvairių' lingvystiszkų 
klausymų. Neseniai kun. 
Jaunis tapo užpraszytas ,Ar- 
cheologiszkos Draugystės, 
idant paaiszkintų upės Dniep
ro slenkszczių vardus, isz ku
rių pusė, kaip pasirodė, yra 
grynai lietuviszki.

1 , Andrius.

Apie Paszuszvj, Kauno pa
viete miszkūse buvo padary-

vasaryje Dubissa upe į Nia- 
munų ir į Prusus. .

Nebetoli nū tenais p. Kei
merio Titavėnūse pardavė 
miszkų už 50,000 rublių. Tų 
vėl (ai po jau leis Dubissa upe 
į Niamunų ir į Prusus. — 
Apie p. Zaleskio Veliūnų, 
Kauno pav., ant Niamuno.taip 
yra miszkai iszkirsti, kad-ati
dengė regėjimų į daug- szalių 
kiaurai per kelias mylės. Isz- 
rodo lyg kokia pustynė. Tų 
žemę lietuvinįkams pardūda 
labai pigiai, nės po 100 rub
lių valakų su iszmokėjimu nū 
valako po 5 rublius ant metų, 
bet ir tų pinįgų nebegalėdami 
žmonės isz žemės-.iszrinkti pa
likę savo ten pastatytas trio- 
bas bankrutavodami bėga į 
Amerikų arba eina į dvarus 
tarnauti žemę palikę. Galite

tas paslėptinis bravoras dėl 
degtinės (arielkos) varymo, 
kuris laimingai ėjo per pen
kerius metus. Dabar vienok 
jį maskoliai atrado ir kaitu
sius suėmė.

Szilave po pernykszczio 
gaisro nevienas namus atstato, 
nevalna vienok, nieko daryti 
be žinios valdžios. Taigi vie
nas mieszczionis pastatė savo 
namus ne pagal valdžios plia- 
na ir buvb apsūdytas pas Bu
džių ant 1 rubliaus sztriūpos 
ir tų užmokėjo. Paskui prie 
jo prikibė Resiainių policija, 
idant tiktaį, pagal Resiainių 
policijos pliano su jos daleidi- 
mu statytų. Tas vienok gud
rus vyras per Szilavos polici
jų atraszė, kad isz tos prie
žasties, kad jau pastatė namus, 
tai jam Resiainių palicijos da-_ 
leidimo nebereikia. Ant to• i • ipasibaigė. >

Ant Szilavo bažnyczios yra 
Amerikoje padaryta lenkisz
koji lioterija, kuri iszleidžia 
laikrodį (dziegorėlį) už 300 
rublių.

Ponas Zaleskis isz “Pasza- 
karnio arti Szilavos pardavė 
szmotų miszkų, kur dirba kli- 
perins 40 latvių atvežtų isz 
Rįgos. Anūs, regis, leis pa-

suprasti, kaip yra prastas pa
dėjimas, kad ir 5 rublių isz 
valako ant metų iszrinkti ne- 
gali-

Senas priežodis sako, kad 
vargai, bėda yra geriausiu isz- 
radėju. Taigi ir pas mumis 
daugumas matydami, kad že
mė mažų pelnų dūda, pūlė 
prie prėkybos. Sztai netiktai 
po daugel vietų kromus už
dėjo, bet ir javų ar gyvulių 
prėkybų ima į savo rankas:

Kūgeriausių paveizdų (pri- 
klodų) tame dalyke dūda p. 
Stanislovas Trzaskauskis isz 
Paszakarnio, arti Szilavos 
dvarponis, kuris pradėjo ja
vais prekiauti ir gelžkeliu į 
Liepojų dastatyti. Isz tos 
priežasties vienok; kad Lie- 
oojuje yra jau daugybė pri
verstų po pirklių (kupezių) 
magazinus rugių, tai anas kū- 
labjaus superka avižas, mokė
damas ant pūdo po G5 kapei
kas. Jau į Liepojų pristatė 
keliolikų vagohų avižų. Kai
po naujdkas tame xlalyke p. 
T. nebegalėjo daug uždirbti, 
bet skaito kad 2,000 maiszų, 
kuriūs ant to reikalo turėjo 
nusipirkti, pasiliks jo savasz- 
cziu, uždarbiu. Tie maiszai 
yra verti apie 800 rub. Ant

pradžios tai yra labai gražiai ! 
Prie jo pristojo ir kiti pinį- 
giai ir pagelbinįkai, kaipo 
Sznabaviczia, Vanciaviczia isz 
Jonaiczių, Szilavos par., kurs 
pirm ip dabar žųsis supirkinė
jo. Užrubežiniaį pirkliai jam 
ant žųsų supirkimo dūda už
dirbti po į? kapeikas nū kež
uos, ir tai aus užsivaro po 
1,000 rublių ant metų. Anas 
pristato prie gelžkelio. Jeigu 
katra ir padvės jam į roku u- 
dų neina. Isz tos priežasties 
Resiainių pav. ir gyvuliai ir 
javai truputį pabrango, kad 
lietuviai prie^ prėkybos szoko. 
Szilaviszkiai žydai isz tos 
priežasties pradėjo gvoltų 
szaukti ir stengės lietuvius 
pergalėti, bet, lietuviamas į 
vienybę suėjus, vargu kų žy
dai padarys.

Pesiainiuse rugių pūdas 
pirm Kalėdų kasztavo 110 ka
peikų, o po Kalėdų.nupūlė ant 
95 kap. Priežastis nupūlimo 
ežia yra tas, kad ten susitarę 
žydai, savo ,,chevrų“' turėda
mi, stato prekes, kokias nor, 
o kvaili žmonės tur‘ pasidūti, 
nės daugiau gėrynių degtinės 
nei kų prekyba . užsiima.' 
Czia žųsys nepenėtos, nū lau
kų kasztūja po 1 rublių, o, už 
keturias penėtas žųsis moka 
sulyg 9 rublių.

Szaulių paviete Momszelių 
dvare prie Dikteriszkių arti 
Szaulėnų prigulinczio taipo- 
jau baisiai daug .Užkirsta 
miszkų. Czia lentas * su gari
ne maszina pjauna * ir labai 
pigiai pardūda. Sztai kapų 
lentų dėl tvorų tvėrymo gali
ma už 4 ' rublius nupirkti. 
Aplinkinės kaimo§, su to
kioms tvoroms apsitvėrus,, 
dabar labai dailiai iszrodo.

Kur yra dideli miszkai, 
kaip apie Szilavų, daugybė 
vilkų atsirado. Tie dar ru
denyje daugybę avių iszpjovė, 
o dabar baigia szunis pjauti.

Po daugel vietų, kaip apie 
Szilavų ir kitur kur yra dau
giau smiltynų ir pelkių, rude
nyje mažai lijo, ’vandū iszsza- 

lo, su kuriūm dabar žmonės 
tur‘ didelį vargų. Galvijus 
girdyti kiti už kelių verstų 
varo, isz toli vandenį tur sav* 
vežti.

Per kirtimų visur miszkų 
iszgųsdinti tetervinai į kara- 
liszkus miszkus apie Szilavų> 
sulėkė ir ežia galima anūs ma
tyti po 50-100 būriais.

Pasi platini m as lietuvisžkų 
knįgų didinas*. Jeigu vieno
je vietoje prispaudžia, tai ant
roje kyla, taip kad maskoliai 
negali nieko padaryti. Ko
kiose vietose taip daros, nega
lima aiszkinti nės maskoliai 
isz lietuvisžkų laikraszczių 
dasižinoję apie tai; ant tų vie
tų užgultų. Daugel krasztū- 
se bajorai labai prielankus 
lietuviams pasidarė ir nors ne 
pristojo dar, bet tas reikalas 
pradeda dėl jų įtikti.

Žaltys.

— Isz Latvijos Vitebsko 
gubernijos. Asz iki szioliai 
tebegyventi tarp pusbrolių lat
vių. Po truputį jau prasimo- 
kinų u jų kalbų — taip, jog su 
jrtis nugis galiu veegli runat 
(lengvai sznekėti). Musų 
latviai jokių netur* knįgų ir 
nėra tokio, kas jų. jiems galė
tų priteikti. Keletas (senovės 
liekanos) maldaknįgių — jau 
visa jų literatūra — raszlia- 
va. Isz kuržemniekų litera
tūros jie negal naudoti, nėsa 
kuržemniekų kalba musisz- 
kiams nesuprantama. Kur- 
žemniekui kalbant, niusiszkia 
iszsižiojęs žiopso, nieko nesu
prasdamas. Inflantų kalboje 
didelį įspūdį ir bledę pada
riusios yra lenkų ir gudų kal
bos. Kuningai (kaip ir Lie
tuvos) mažai czia tesirūpino 
apie palaikymų ir pakėlimų 
kųlbos, kaip lygiai ir apie jų 
dvasiszkų — moraliszkų pa
kėlimų. Piemenims musų 
czia galvoje medegiszkoji pu
sė paežių, o tūintarpu avelės 
jų avi ny ežios po krumus gi- 
liūja ir lenda nenorinczįam 
vilkui į nasrus: nėra kas jas



Taigi

— Prancūzijos

jau visi buvo sugulę.
net 40 nelaimingų atliko ug
nyje, kiti vos vienmarszkiniai 
spėjo iszbėgtį. /

sudafi 
isztar-

kaip
tai

mieste 
Marsilijoje siąuczia cholera, 
po keliolika ir kėlės des^imts 
žmonių ant dienos į aną svie
tą iszvarydama.

po porą • sau

siu.

gelbėtų. Daug pas musų lat
vius yra užsilaikiusių pago- 
niszkų paproezių, fkaip tai: 
lavoną laikyti 
vaiezių, koltai

jį, užkvieczia 
—; lapidudas, 
su smuikomis;

tancavoja, 
ir tai 

ąs Dievui 
szokimas. 

ms, burtus 
ūs; dėlto

stabulniekus 
muzikantus 
jiems griežiant, 
szoka iki iszausztant, 
pagal jų nūmonę es; 
ant garbės tas jų 
Tikėjimas į žavėjin 
dideliai platus pas 
tai pilnas yra jų kaimas ra
ganų, 'burtinįkų, - žavėtojų ir 

gydo nu ligų, tie 
aimes ir t.

savo pri 
atkaklus,

t. t.; Tie 
platina visokias ne 
t. Latviai jau isz 
gimimo yra baisiai 
o dar prie to pridėk blogą jų
užlaikymą ir vedimą, tūkart 
tai jie stojasi su vi^u panaszus 
ant žvėrių girinių., Kunįgų 
savo sziądiėn, norias tie ir tik
rai geri butų, mažai jie te
klauso. Nuturėti jūs rūbe- 
žiuje privalumo sziądiėn daug 
reikia turėti spėkos ir vikru 
mo. i dalys jų suvisu nieko 
nežino apie savo tikėjimą: ne
klausk jų 7 sakramentų, Die
vo prisakymų bei bažnyczios, 
jie tų nežino ir nenori žinoti. 
Toks padėjimas. daigtų guli 
ant sąžinės kunįgų, kurie 
taip užleido dirvą pavirsti į 
dirvoną. —? Asz su jais gru
miasi ant kiekvienos vietos. 
Atsitikime reikalauju nū jų 
mokslo, podraug lygiai iszgul- 
dinėju jiems, kiek man spėkų 
Kristaus mokslą, apie kurį jie 
taip mažai žino. Darbas tas 
man eina labai sunkiai, nėsjk 
daug randasi ant kelio teisy
bės kliuezių. Isza jų paežių 
vietoje padėkavoti už gerą 
darbą, randasi mažnoriai, ku
rie gūdžiasi ant manęs polici
jai buk asz jūs mokinąs nau
jų poterių — o meszkoriams 
gana yra ir to.* Iki „szioliai 
laikausi, nežinau kaip Dievas 
dūs toliaus. Kas bus tas bus, 
vienok jų teisybės mokinti ne
paliausiu, koliai ežia gyven-

— Laikraszczių lietu- 
viszkų jokių negaunu, nors 
kiekvieną metą užmokesnį 
prenumeratos užmoku. Gal 
but taip reikia: lietuviu tapti, 
gana yra prenumeratą mokė
ti, o laikraszczius, jau neno
rėdami varginti abonentų, 
patys iszdavėjai ir redaktoriai 
skaito. Nėr ko ir sakyti. 
Užtadgi beveik vjsus latvisz- 
kus laikraszczius skaitau.

ŽemaiczivPs
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Isz Kitur.
— Suv. Valstijos. Whee

ling^ W. Va. sustraikavo taip 
vadinamų „strytkarių“ (tram
vajų) darbi n į kai. Kompanija 
nelabai norėdama nusileisti 
straikieriais, tūjaus pasirūpi- 
avie kitus konduktorius,.kurie 
visame kame butų jai paklus 
nais.

Straikieriai matydami, kad 
jie gali straiką praloszti, su- 
simislijo nugąsdįti „scabs‘us“ 
(naujus darbiuįkus) ir kur 
kokį pasigavę, diktokai kai
lį iszpėrė. • Vieną naują kon
duktorių taip sumuszę strai
kieriai, kad tas vargiai iszĮiks 
gyvas.

■ „ ,A...,........

— Mieste Little Valley, 
N. Y. neseniai numirė kon- 
gregacijonalistų pastorius. 
Parapijonai pasilikę be savo 
piemenio ir nežinodami, ką 
paskirti sav už dvasiszką va
dovą, ant galo susitarė, jog 
geriausiai jie padarysią, kad 
apszauks savo dvasiszku tėvu 
mirusiojo pastoriaus paezią.

Daugumui patiko tas užma
nymas ir buvusi pastorienė 
tapo apszaukta tikru« pasto
riumi ir dabar nereikės jai 
kraustytis isz klebonijos.

— Pereitos pėtnyczios (10 
d. Vasario) naktį netoli Dover 
N. H. užsidegė rūmai, kuriūse 
buvo apie 66 isz galvos iszėję 
žmonės, kurie ten gydėsi.

Ugnelė pasirodė apie pu
siau vienūliktą valandą, kada

— Czetverge [9 d. Vasario ) 
tapė apgarsįta isztarmė [de-f 
kretas] keliems darbų prie 
Panamos kanalo vedikams

Inžinieriui M. Ferdinandas 
de Lesseps su jo sunumi Ka-. 
rolių nutarta atsėdėti kalėj i 
mo po 5 metus ir iszmokėt 
po $600.

Inžrnierius Gustavas Eif
fel apsūdytas an 2 metų 
kalėjimo ir $4000 Koros.

Kitu du iszrastu kaltinįku 
M. Marius* Fontane ir ML 
Henry Cottu patupdytu an; 
2 metų į kalėjimą ir turėti 
mokėti po $600 koros.

Daugelis lųurma, 
per aisztriai 
apsiėjęs isztardams 
mę, kuri sviedžia kalinėn vy 
rus, kuriais Prancūzija ik: 
sziol gėrėjosi, bet . kasžin ar 
gėrisi tais didžiavyriais tuks 
taneziai prie paskutinio var 
go privarytų žmonių, kurie per 
jųjų szelmystes nustojo viso 
savo turto.

Ar tik ne per lengva 
yra bausmė dėl tųjų pone

— Maskolija. Akyvų 
straipsnį apie' maskoliszkus 
popus randalme mėnesiniame 
laikrasztyje „North Americar 
Review“. . . ■ 1

Sztai ką raszo „Review‘o“ 
korespondentas, kuris turėjo 
progą prisižiūrėti popų gyve
nimui Tambovo, Voronežo ii 
Kazaniaus apielinkėse:

Didesnė pusė popų — 
jūs ežia vadina — yra 
žmonės nėapszviesti, be jokio 
iszsilamdymo, be mokslo, ne
žiną nieko daugi aus apart sa

vo maldų, kurių pusę senes- 
niejie jau užmirszę. Trįs ke
tvirtos dalys popų — tai bjau- r / 
rios esybės, niekad nesiszukū- į 
ją; nesiprausią, nūlat vaiksz-/ 
czioją apdriskę, apsikanevei- į 
kę. * Visi popai — tai amžini 
ffirtūkliai, kurie labai tankiai 
pasigėrę voliojasi sykiu su 
kiaulėmis po purvyną ir tai 
po akių savo avelių — para* 
pijonų.

Tarp popų, o jųjų avelių — 
prastų žmonių nėra jokio skir
tumo kaslink inteligencijos. 
Popas nežino jokios kitos kal
bos apart maskoliszkos, ne- . 
skaito jokiu knįtjų nei gazietų, 
nieko neisztnano apie geogra
fiją arba istoriją svetimų že
mių, visą mokslą savo jis ima 
isz apsitrynusių „cerkovnų“ 
knįgų. Vienatinis jo nusižai 
dymo pragumas }/ra — „dar 
labjaus aptrintos kortos [kaži- 
ros] ir degtinė [vodka]. ’

, Anot korespondento masko 
liai — ukinįkai neapkenczia 
popo, kuris kartu su „uriad- 
nik‘u“ tyko tik, kad iszveržti 
nil žmogaus paskutinį graszį; 
Bajorai bjaurisi popų, kaip 
neczystu, niekingu sutvėrimų. 
Sodietis sutikęs popą nu- 
spjauja, kad nebūti nužiūrėtu. 
Rusiszkoje kalboje yra czielos 
deszimtys priežodžių, patarlių, 
nu rod an ežių ant silpnų popų 
įpatybių, beje jų godumo, gir- 
tūklystės, kvailumo, nūžmu- 
mo. Prilyginimai popo prie... 
kiaulės itin [labai] tankus.

Popai neturi jokių prakilnes
nių jausmų, jokios krikszczio- 
niszkos mielaszirdystės. Popo 
Dievas tai rublius. Neretai 
atsitinka, jog prie mįrsztan- 
ežio patalo popas derasi apie 
kasztus palaidojimo ir nebaigs 
derybų, neiszsiderėjęs niagary- 
ežių kokį gorezių degtinės. 
Už,Sakramentus taipgi reikia 
užmokėti popui ir tai isz anks
to.

Netoli Tambove viename 
kaime, pagal žodžius kores
pondento, baisus badas iszti- 
ko, žmonės kaip musės krito.



Lietuvininku
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Vietinis popas, kuris turėjo 
zoposto 450 karezių javo; vie
toje ką padalyti tą savo zo- 
postą badūj an tiems, ty ežia isz- 
vėžė javus už kelių mylių ir 
ten pardavė, bijodams kad į- 
nirszę žmonės neatimtų nū jo 
nereikalingų jam javų. Kito 
ją vietoje popas melagingai 
ptaneszė arkijerėjui, jog jojo 
parapijoje iszbadėjusios bobos 
suvalgė keturis kūdikius, o 
tai, idant gauti kelis szimtus i 
rublių pagelbos^ Žinoma anie 
pinįgai atsidūrė popo maszno-

Voronežo apielinkėje kores
pondentas buvo liūdinįkų 
dviejų, popų bylų (provų). 
Viens užmuszė turtingą pirklį 
(kupezių), kad iszveržti jam 
600 rublių. Kitas įkalbinėjo 
žmones, kad neteisingai liu
dytų priesz neapkeneziarrią jo 
mobįtoją, kad tą žmogų pra
puldyti.

'Į'okia tai maskolių dvasisz- 
ki ja I.. Ir maskoliai da nori, 
kifd kittaucziai garbįtų ir 
iszpažintų jų tokius vadovus

Gardelio vaivadystėje
Įstojęs į Jezuvitų

Kuningas Martynas 
Paczfobntas—Oilanfclis.

Garsingas astronomas, pro
fesorius ir rektorius Vilniaus 

- akądėmijos kun. M. Pacziobu- 
tas—Odlanickis gimė Slomian-

1 koje
1728 mete.
zokoną mokinosi Vokietijoje, 
Prancūzijoje • ir Italijoje iki 
1761 m. Tapo astronomijos 
profesoriumi prie Vilniaus 
akademijos nū 1764 metų, isz- 
davinėdamas laikrasztį „Ga- 
zeta Wiletiska“ nū 1774 metų 
ir Kalendorius. Rektoriumi 
akademijos buvo nū 1790 me
tų. — 1807 m. Dinaburge Je
zuvitų Kolegijoje atsisakė nū 
tų dvasiszkų iszkilmybių ir 

• įžengė atgal į kliosztorių kai
po prastas zokonįkas. Pasi
mirė 20 d. Vasario 1810 mete. 
Isz jo knįgų lenkiszkai para- 
szytų svarbiausios: „Pradžia

geometrijos. Vilnius 1772‘, 
„Apie senumą Egipto Zodija- 
ko Denderūse, Vilnius 1803 
m.“ ir kitos. Astronomiszkas 
observacijas vedė ansai Marsi- 
lijoje ir Avinijone Prancūzi
joje, talpindamas savo isztyri- 
nėjimus knįgoje „Pauliana“ 
1763 m. Apraszas jo gyveni
mo atsiranda „Tygodnik‘e 
Illustrowany“ 1864 m. Nr. 
267“ ir „Teka Wiletiska“ 

:1858 m.
Lietuvis kunįgas Pacziobu

tas (Poczobut) neprigulėjo 
prie tų,kurie lietuviszkai moks- 
liszkūs*dalykus ir kitką raszė, 
bet. prie tų, kurie kėlė augsztes- 
nius mokslus Lietuvoje. Bu
vo tai laikas, kada moksliszkus 
dalykus raszyta ir Vilniaus 
akademijoje. iszguldinėta 
mokslus tikt lotyniszkoje kal
boje. Anas norėdamas, kad 
tas mokslas dėl bajorų butų 
prieinamas, nės tada ukinįkų 
niekur nemokino, pradėjo mo
kslus lenkiszkai iszguldinėti. 
Isz tos priežasties, kad len
kiszkoji kalba buvo placziau 
Lietuvoje žinoma negu loty- 
niszka, mokslas staigiau pasi- 
platino; kurio centru buvo 
Vilniaus akademija, iszdavusi 
mums tokį svarbų rasztinįka, 
kokiu buvo „ a. a. Simanas 
Daukantas. Regis ir vysku
pas Valanczauskis anoje d va- 
siszkoje akademijoje besimo
kino. i

Pacziobutas, iszstatęs prie 
akademijos observatoriją, die
ną ir naktį žvaigždes ant dan
gaus tyrinėdamas, taip gudriu 
pastojo, kad savo laike buvo 
paskaitytas kaip didžiausias 
Europos astronomas, Lietuvo
je gimęs.’

Vilniaus akademija taip be
veik kaip ir visi mokslai Lie
tuvoje buvo visokių1 zokonų 
raukūse, o ypacz Jezuvitų, ku
rie tą akademiją valdė, ten lo
ty niszkai mokslus iszguldinė 
darni, tiktai tą vieną kalbą dėl 
mokslo pripažindami. Popie
žius Klemensas XIV, iszdūda- 
.mas bullą 21 d. Liepos m.

(gydytojų) nei lietuvių nei 
lenkų pabaigusių universitetą- 
tada nebuvo, nės ukinįkų lu
inas (stonas) prie mokslų ne
buvo prileidžiamas, o bajorai 
negalėjo su tumi sutikti, idant 
.kaip jie sakė „daktariszka 
profesija galėtų sutikti su ba- 
joriszku ženklu (erbu)“. 
Ant medicinos fakulteto mo
kinosi tikt svetimtaucziai; 
Vilniaus gydytojai, pabaigę 
universitetą, buvo isz užrube- 
žio, svetimtaucziai: vokiecziai, 
prancūzai. Profesoriai vėl 
negalėjo būti vietiniai, bet bu
vo isz svetur.

Lietu viszkoji apszvietimo 
ministerija pertaisant Vilniaus 
universitetą ir darant Paežio- 
butą jo rektoriumi 1780 m., 
pastanavijo ir naują dėl jo 
ženklą: Lietuviszką Vaikimą 
(raitelį su isztiestu kardu zo
vada lekiantį) su paraszu: 
„Schola' Princeps Magni Du- 
catus Lithuaniae“ (Vyriausio-

1773 m. Jezuvitų zokoną pa 
kasavojo, o sziokiu budu ir 
Vilniaus akademija turėjo isz 
jų rankų tekti svietiszkai val
džiai. Per storonę kun. Pa- 
cziobuto įvesta buvo dėl aka
demijos daugelio vartojama 
aname kraszte lenkiszkoji kal- 
ba, dėl lietuvių daugiau' už 
lotyniszką prieinama, tarpe 
bajorų pasiplatinusi. Sziokiu 
budu apszvietimas Lietuvoje 
galėjo toliaus nužengti,

Laikraszcziai, Vilniuje len- 
kiszkai spaudi narni, buvo jau 
vieszpataujant karaliui Au
gustui III, o gal ir piriniaus. 
Laikrasztis tas su erbais lietu- 
viszku ir lenkiszku yra žino
mas nū 1761 metų po vardu 
„Kurier Litewski“ arba 
,,Wiadomoštii Cudzųziemskie“. 
Nū 1770 metų ant to laikrasz
czio vietos pasasirodo „Gazeta 
Wilenska“ taipojau su Lietu
vos ženklu. Bet jau apie me
tus 1780, pradedant Stanislo
vui Poniatauskiui vieszpatau- 
ti, ant vietos lietuviszko ženk
lo pasirodo tikt lenkiszkas 
erelis su karaliaus litaromis. 
Taip tas laikrasztis palaikė 
sulyg 1794 metų, paskui vėl 
pasirodė „Kurjer Litewski“. 
Kada Pacziobutas pradėjo lai
krasztį leisti, augszcziau matė
me.

Po įtekme Joakimo Litavo- ; 
ro Clireptavicziaus ano laiko 
didžiojo Lietuvos rasztinįko 
(Pisarz w. ks. Litewskiego — 
buvo tai vienas isz augszcziau- 
šių urėdų) ir ministerio buvo 
Lietuvoje ir Lenkijoje įsteigta 
pirmdfi ant viso svieto ap- kaipo tai: 
szvietimo ministerija po var- Norbutas, 
du „Komisija Edukacyjna“. ceviczia, Kirkoras, Akelaitis, 
Toji ministerija, paimdama į Balinskis ir kiti. Paskui jau 
savo rankas turtą Jezuvitams lietuviszkai raszo Daukantas 
prigulintį (dvarus, namus, pi- 
nįgus), mokslus ir mokįtus Je- neskaitant Doneleiczio, kuris 
zuvitus priglaudė, o tūm pa
ežiu ir Pacziobutą, nės tada 
svietiszkų mokintų vyrų Lie
tuvoje nebuvo.

Medicinos fakultetas (colle-

„Teka W i Ietis-
N N 5, 6, kur

„X. Marčių

Kunįgaiksztystės). Atidary
mas Universiteto atliktas bu
vo su didele ir sulyg szioliai 
nematyta iszkilme.

Žinios yra semtos daugumu' 
isz laikraszczio 
ka“ 1758 m. 
yra straipsnis
Poczobut, obraz žyczia akade- 
mickiego przez Michala Ba- 
linskiego“. * '*

Tolesnį pobūdį dėl lietu- 
viszko klausymo davė vyrai 
raszantiejie apie Lietuvą len-‘ 
kiszkai, kurie kaip kada atsi- 

ana patrijotiszkai, 
Bobuszas kunįgas, 
Kraszewskis, Ju- 

Paskui jau

ir vyskupas Valonczauskis,

bai silpnai stovėjo. Daktarų

Prūsų Lietuvoje dar Pacžio- 
buczio laike lietuviszkąi dai
navo. Stu&u vienok Dkųkan- 
tui iv Valanczauškiui buvo 
remtis su lenkiszka bajorija, 
kuri tada buvo galinga, o tik
riems ukinįkams lietuviams
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nebuvo apszvietimas daleistas. 
Pask ui vienok kaip ciecoriuš 
Aleksandra II anūs paleido, 
tie pradėjo mokintis, nū ko 
atsirado diktoka eilė naujų 
grynai lietuviszkų rasztinįkų, 
kurių darbus sziądien ma.tome.

Dėl prilyginimo galime dū- 
ti vieną atsitikimą isz Czeki- 
jos (Austrijoje)s. atsigaivini
mo. Jūzapas Dobrovskis, gar
singas slavų mylėtojas, gimęs 
1753 m., miręs 1829 mete, di
deliai mokintas žmoguj, kaip 
sako czekai, „mokslo stebuk
las“, daugybę raszė apie czekų 
kalbą, istoriją ir t. t., bet vis 
neczekiszkai, nės neturėjo vii 
ties, idant toji tauta nū vokie 
ežių prislėgta kada nors atgyti 
galėtų. Pats anas czekiszkai 
neraszė ir kitiems rodijo, 
idant to nedarytų, tardamas 
visados: „Nekibinkite, dūki- 
te pakajų numirėliams!“ O 
vienok jo svarbus darbai' da
ryti be vilties czekų atgaivi
nimo kūlabiausiai prisidėjo 
prie czekų atgaivinimo dėl vė
lesnių patrijotų, kurie naudo 
jas isz jo svarbių rasztų, ra- 
szytų svetimoje kalboje.

Su visum taip ir mes dabar 
besinaudodami isz darbų rasz
tinįkų lenkiszkai, vokiszkai, 
maskoliszkai raszanczių kelia 
me tautiszką darbą savo kal
boje. Per tai reikia tiktai 
džiaugtis, jeigu kas raszo, kad 
ir ne lietuviszkai, bet apie 
Lietuvą, nės tas viskas prie 
musų atsigaivinimo prisideda.

Žaltys,

„MarHa tora"
pagal K. IIojf maną parasti 

II. II alutis.

* (Tąsa.)
Bet Pranius apsivedimą su 

ja nūlat turėjo ant lupų; tikt 
jam szis, tai tas vis buvo kliu- 
czia: nėra datavo valios po
nu, tu r4 klausyti gimdytojų, 
netur4 savo namo, negal4 pa
mesti priderysezių savo.... 
ir t, t. ir t. t. Kaip tikt4’Tas 

viskas laimingai pasibaigs, 
tūjaus ją vesiąs.

— Netiki man? — klausė 
nekart1 karszcziūdams.

— Tikiu, bėt nenorių, tav^ įr nuszokęs nū krantelio, per
sikėlė su valczia (lūtu) antpažinti priesz sutūktuves. 

Taip geriau, tikėk ir tu man.
Siuto ponaitis, krimtosi, lie

so (kudo), bugo, net sirgo, 
bet mintis (mislis) vedimo 
mužikės cla pakol buvo toli nū 
jo. . ,

Kad Marytė butų užgimus 
rumūse, arba norint medinia
me dvarelyje .ir iszsilamdžius 
ant salioniszkos mergytės, su 
jos patogumu veido, iszmin- 
ties ir dvasios, tai butų dėl jo, 
kaip ir dėl kitų, idealu, žadi
niu ir pageidimu visų. Gėrė
tųsi jaja, kaipo iszimtinu gro: 
žybės apsireiszk'imu, nekalty
bės, kuklumo ir patogumo įsi- 
kunyjimu. Kad ji butų iszla- 
vintą, butų moteriszkės idealu.

Teisybė —iszmintis jos bu
vo medega, tinkanezia dėl pri
ėmimo geistinų kvormų. 
Kaip iszmoko lenkiszkai, taip- 
pat galėtų iszmokti visko, pri
sisavinti būdą apsiėjimo ir ap- 
sidailinimo pasauliszko — bet 
kas gi apie tai mislys?

Kam gi ,.buvo mužike?.. 
Kaipo tokia — kad& likimas, 
Nemezis, ar Kupido, paties ją 
po kojų ponaiezio, kada meilė 
apvynios jų szirdis stipriais 
rysziais, — galės būti jo žadi
niu, dalyku pasilinksminimo 
liglaikinio, bet drauge gyve
nimo, bet paezia — niekad!

Dėl priviliojimo mergytės, 
Pranius iszmislyjo diploma- 
tiszką apgavimo budąrdėl ku
rio tai sziandien atėjo į pagirį 
ant pasimatymo. \

— Važiūju tūjau pas tėvas, 
idant su jais galutinai pakal
bėti. Noriu paimti vieną pa- 
liv^rkėlį ant savo rankos, o ir 
samda dabar pasibaigė. Tai
gi turėsiu savo namus, busiu 
ponu visa burna, pertai galė
sime būti sykiu. Už poros 
dienų — iszpūszių gyvenimą 
ir parsivesziu tavę pas savę.

— Po sutūktuvių — pridu- 

rė Marytė.
Pranius, nieko netsakęs, 

prispaudė ją prie krutinės, 
pabucziavo ant atsisveikinimo 

kitos pusės Nemuno, ir gele
žinkeliu nuvažiavo į tėviszkę.

— Marytė da ilgai sėdėjo 
paupyj4, įsižiūrėjus į tolį, kur 
lakstė debesys durnų isztruku
šių isz trūkio kakalio.

Tėvas Pranio — storas, ge
rai įsipenėjęs, raudonas kul- 
ežius (szlėkta), muszdamas 
kumszczia į skomę (stalą), rė
kė ant savo vyriausiojo sū
naus:

— Nedūsiu, nedūsiu Katisz- 
kių, ant sunaikinimo, ant pra
pulties! Sėdėk pas prezesą, 
dirbk. Tegul lengva dūna 
tav nekvepia! Vėl iszdyksi, 
pasileisi! Paleistuvystės na
mus nori pas savę uždėti! 
Žinau asz tavę! . Nieko ne- 
sznekėk! Girdėjau, girdė
jau. . . . Juzė ar Alesė. . — 
žinau — simpatiszka mergai
tė... .

— Jau gi, patie... pridūrė 
pati. i

-—.Simpatiszka — dėl jo, 
žmona! Galas galu nenoriu 
girdėti apie jokį tavo vedimą 
ūkės ant savo ran'į®#!’'T Pui- 
kiai iszeicziau! :/>Su/ krep- 
sziais!.... Ap8iWš’k^|ųrtin
gai, gauk su merga „kaimą44 
(dvarą), o kaip susivaidysi, — 
tai asz tav pridėsiu ne vieną, 
o du palivarku. O dabar — 
eik po velnių, neįsipykk man. 
Katiszkiai jau atidūti ant 
samdos — supranti?!

— Gerai, bet tegul tėtė 
atmena, kad asz tėtei atsidėka- 
vošiu!

— Trane kokis, * negrasįk 
man, nebaidyk manęs! Asz 
tavo, grasinimų nebijau!... 
Ką-gi man gali padaryti?

— Apsivesi u prieszai tavo
< -i knorą.
— O-gi vesk ką nori seną 

ožką! — Man vis tiek!....
Mužikę net?...
Ką? ką?... mužikę?.... 

suriko sykiu tėtė ir mama-— 
azi paskutinė, pakilus ant ko
jų nū kanapos.. .;

'— Mužikę?!
Sūnelis buvo kantantas isz 

padarytos pasekmės.
— Taip, taip — atrėmė.
— Prakeicziau tavę, dalios 

nepripažineziau! • bambė, tėtė.
— Isząijžadėtumėme tokio 

sunaus — pridūrė mama.
Tū tarpu prie prieangio 

(gonkų) privažiavo briczka, isz 
kurios iszlipo naujasis samdi- 
nįkas su rejentu. Scena pa 
milijiszka pasibaigė. Po va^ 
landai paskui buvo suraszytas 
kontraktas, samdos, o Pranius, 
siusdamas isz piktumo, netsi- 
sveikinęs su tėte ir mama, isz- 
važiavo ant geležinkelio sto- 
tės. ,

Sudenervūtas pageidimais, 
Užrūstintas „iki gyvamjam44 
Pranius buvo vertam4 pagai
lėjimo stone. Paskutinis pra
gumas .'priviliojimo Marytės 
isztruko jam isz rankų: netu
rėjo savo nimų.. . O vienok 
tur ją turėti — ilgiau tų kan
kynių neiszkęs!.. Kalboje 
su tėvais užsiminė apie būdą 
apturėjimo Marytės — apie 
„szliubą44 su ja. Dabar pra
dėjo mąstyti apie tą užmany
mą. .. — O! tai da seniams 
įkirėc^iau! tai vyniotųsi! 
Bet mra keiki ra as. . . ‘ o kas 
svarbiausia: nepripažinimas 
dalios! . . Ne, tai baisiai 
kvailai!.... Bet vėl Mary
tė'... • ach ta Marytė!... O 
kad tai?... taip! taip geriau
siai !...

, t i

i Sutūktuvės slapta, szliubas 
tykiai ... „dėl formos44 — dėl 
Marytes!..; Taip! Ant ga
lo turėtų ją, nesiprieszintų 
jam/ kaipo pati.1

Svietas apie tai nežinos. 
Ji pasiliks pas tėvus, o jis pas 
prezesą dvare. Pasimatyti 
galės kasdien4, bet tai — kai
po paprastas daigtas, ^at
kreips niekeno atydos (uvo- 
gos). Tėvai neprakeiks— 
nėgi iszskirs prie dalybų.... 
o turės jūs tokiu budu ranko-
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idant nepiktinti žmonių

se. Nepadarys pagal jo no< 
rą — tūmet sutūktuvės pas
laptines apgarsįs; pasielgs jie, 

' kaip jis norės, užlaikys tą 
szliubą paslaptyje.

Reikale visgi atsilaikys 
koks nor pragumas, priežastis 
dėl sutraukymo moterystės 

• ryszio.... Tai mintis geni 
jaliszka!..

Vietan pas Marytę, nudumė 
į miestą.. . O kad tai buvo 
miestas jo gimtinės, pertai tū 
iszdavė jam metrikus, su ku
riais Pranius kreipėsi į vietinę 
konsistoriją. Buvo pilnu, po
nu savo valios, geidė susitūkti 
„slapta“ su geriausia intend 
jft- 
gyvenimu „taip savrt. —Ne- 
galėjo•gi imti szliubo viesziai, 
nės bijojo svieto, tėvų, kurie 
nedovanotų jam vieszo apsive- 
dimo su „mužike“...

Davadžiojimai tie suvis per
tikrino valdžią dvasiszką.

Iszdavė jam ant raszto atsa
kantį daleidimą dėl apturėji
mo „paslaptinio szliubo“;

Su tūm brangiu dokumentu 
Pranius už poros dienų atvy 
ko pas Marytę, su kuria turė
jo ilgą szneką, o tūjaus po 
tam — vargingoj4 bažnytėlėj, 
kaimo, spuvis kitoj1 parapijoj4, 
asistencijoj4 dviejų apmokėtų 
dėl tylėjimo liudinįkų, stojo 
prie altoriaus užkaitus lyg 
daržo agūna, apsiaszarojus isz 
graudumo ir laimės, graži lyg 
aniūlas, baltūse rubūse, su i*u- 
tų vainikėliu — Marytė. Ir 
iszgirdo sienos kuklios szven- 
tinyczios ir senas pražilęs ku- 
nįgas, žodžius prisiegos abi pu
sinės — isztikimybės,. paklus
numo ir prieglobos ik4 smert4. 
(Liudinįkai girdėti'* negalėjo, 
nės Pranius iszrinko du senu
ku kurcziu kaip stūbris, o 
priegtam da menkai ką ir ma- 
tancziu). ' s

(Dar neviskas).

Chicago‘s Lietuviai
Tėmykite.

Apgarsinu bfoliams -lietu 

vįams, kad uždėjau didelę 
krautuvę lietuviszku knjgų'. 
maldaknįgių, istorijų, apysa
kų ir kitokių labai naudingų 
skaitymų. Taipo užlaikau 
szventus katalikiszkus abroz- 
dus, kryžius, ražanczius, 
szkaplierius ir daugybę viso 
kių daigtų reikalingų dėl baž
nytinių draugyszczių. .

Adresas mano: Ant. Ali- 
szauckas 3143 S. Halsted st. 
tarpe 31 ir 3*2 os ulyczios arti 
lietuvibzkos bažnyczios.

Isz litottn flirvD Artoje
-—Bast jVvndsor II ill Conn. 

Vienas žmogus buvo nuvažia 
vęs- į Hartfortą apsipirkti ir, 
eidamas per miestą, sutiko ki
tą lietuvinįką, kuris vergda
mas pasisakė, jog da tik keli 
mėnesiai, kaip atvažiavęs į A- 
meriką ir jog negaunąs jokio 
darbo, nės, nemokėdama ang- 
liszkai, negalįs niekur įsipra- 
szyti. Tada musų žmogus 
pasigailėjęs to. pavargėlio.tau- 
tieczio, . „važiūkie — tarė — 
su manim, pas mus galėsi gau
ti darbą“. Iszpirko jam jti- 
kietą ir parsivežė pas savę.

Po nekuriam laikui ahs 
žmogutis „grinorius“ pradrįso, 
baikas krėsdavo kaip isz mai- 
szo, o kad tada buvo geras lai
kas ant darbo (tabaką kirsdama 
gavo ant dienos po pusantro 
dolerio),, tai į vieną mėnesį 
papelnavo sziek tiek. Taigi 
pasiskolijęs nū vieno 6 dol., 
nū kito dziegorėlį (laikrodį) 
pavogęs, dingo kaip vandenyje 
pirdalas (anot žmonių priežo
džio), neužmokėjęs nei už už
laikymą gaspadinei $13.

Mes laikėme jį isztikro už 
„grinorių“, bet pas mus bū
dams buvo .paraszęs laiszką 
pas paczią, tai kaip, jam jau 
iszbėgus, atėjo atsakymas, tai 
laiszke radome tūs1 žodžius: 
„dėkui duszele, kad gromatą 
atleidai ir pinįgų ketini atleis
ti, kad ir pasiskolinęs nū kitų. 
Kad per devynis metus nieko 
neparleidai, tai ir dabar neik

į skolą, nei leiskie.
Tai vyrai gražus „grino- 

rius“,kad9 tas metas Amerike. 
Ot isz kokios „ranicos“ dūną 
lengvai valgo ans szelmis. Pa
eina jis isz Suvalkų gub., Sena- 
pilės (Starapolės) pavieto, 
Gižų parapijos, kaimo, sakėsi, 
Stara Buda, vardų Szimukas, 
neiszdidis vyrukas, apskrito 
buduko, ūseliai jūdi, kaip ima 
jūktis, tai net akutės į yirszų 

kaip medų niauja.
Jeigu laikop laikytųsi kam 

aną sutikti kur, tai dūkio žinią 
ant tokio adreso: Mr. Adam 
Bilker, Bast Windsor Hill 
Conn.

s’ £”’• 
vėl į 

„Lietuva“

— Chicagoje s III. Musų 
laikrasztis „Lietuva“ neseniai 
da pasirodęs įgijo vardą pas 
žmones. Tiktai tas negerai, 
kad ana neįveda tikros lietu- 
viszkos raszybos ir turi nelai
mę į visokius netikėtus prie
tikius įpulti. Taip buvo ran
kose lenkelio — Rokoszo, 
pirm poros nedėlių paėmėją 
p. Žaliauckas. Dabar 
dime, kad „Lietuvoje“ 
vyksią atmainos.
ketina užimti vietą prusiszkės 
„Apszvietos“, kuri 
giaus nebeiszeiti.
Szliupas busiąs 
ant naujo kelio „Lietuvos“ 
redaktorius. Pas mus prie tų 
visų naujienų nemažas, žino 
ma, trukszmas pasidarė. ( Bu- 
tų gerai, kad gūdotinas • ko
respondentas, pranesztų mu
mis placziaus apie Chicagos 
lietuvių „naujienas44. Rėd.)

žada dau-
Dr. J.

— Barest City Pa. Nese
niai buvo paminėta „Vieny 
bėję“ apie musų miestelį, bet 
tikiūsi, kad nieko . nekenks, 
jeigu asz d a porą žodžių apie 
musiszkius paraszysiu.

Pirmiausiai turiu iszreiksz- 
ti padėkaVonę nū musų szv. 
Jurgio draugystės „Susi vien i 
jimo44 prezedentui kun. A. 
Burbai, už jo puikią dovaną 

dėl musų draugystės (prigu- 
linczios prie „Susivienijimo“),

si vieni ji mo“. Per gerų tėvy
nainių triūsą musų ,.Susivie
nijimas“ auga ir galime tikė
tis did^Tės naudos isz to ir tik 
mums lietuviams reikia rupį- . 
tis kūdidžiausiame skaitliuje 
prie jo prigulėti. .

Apsidairykime broliai — 
musų mieste]ije yra apie 300 
lietuvių,1 o į „ nijimą“ 

szimtu.

musų nors pusė prigulėtų prie 
tos musų visų almlnos drau
gystės, o d a gražiau butų, kad

Tegul geras lietuvis užsimena 
apie „Susivienijimą“, tai kož- 
nas klausia, koks ir kur tas 
„Susivienijimas“? O tai vis 
dėlto, iog neskaito 1 ai kr asz • 
ežių lietuviszkų, būtent „Vie
nybės Lietuvinįkų“, kuri yra 
urėdiszku „Susivienijimo“ lai- 
kraszcziu ir kurią skaityda
mas ras iszaiszkinimą savo 
abejonių. — Kita priežastis, 
jog daugelis nėpriguli prie 
„Susivienijimo“, yra — kad 
atsiranda tokių, kad neiszma- 
nydami nieko, arba turėdami 
piktą kokį norą, garsina žmo
nėms, buk „Susivienijimas“ 
yra dėl to, idant sukrauti vie
nam pinįgus. Kivkvienas-su

ku ris skai- » 
mato „Vie- 
iszdūdamas 
„Susi vieni- ./r i-jimo“, nuspjaus tik ant tokių, 

zaunijimų, bet atsiranda len
gvatikių, kurie Įtiki anoms 
sznektoms. Dėlei tų vienok 
zaunų mes neprivalome nu
liūsti ir isz visų pajiegų turi
me darbūtis dėlei lietuvystės 
labo, susirinkdami vienon kū- 
pelėp, dnlįdami savo tautisz
ką „Susivienijimą“ ir prisidė
dami tokiu budu prie pakėli
mo savo- lietuviszko vardo.

Pas mus, kaip jau buvo mi- 
navota „Vienybėje;**, užsidė
jusi yra nauja szv. Antano 
draugystė, kuri prigulės tai-
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pogi prie „Susivienijimo“, pri
taikydama pagal iaus savo 
kanstituciją pagal „Susiv.“ 
įstatus. — Ir jus, broliai, pa
vieniai, kurie jau nenorite pri
gulėti į draugystes, glauskitės 
prie to musų pulkelio, galite 
iszsirinkti žmogų, kuris ir 
jums padės ir dAs adresus 
„Susiv.“ virszinįkų. Tik 
bandykite broliai vietoj4 plio- 
vonių ir kokių neszvankių 
dainų, susiėję keli pasiszne- 
kėti apie musų reikalus, o ta
da kožnas supras, jog „{Susi
vienijimas“ mums labai reika-

Turiu primįti, jog ir tokių 
yra, ką bijo, jog jam numirus 
pati jo paims posmertinės 100 
dolerių. Asz misliju, jog to
kiam nieko nekliudįs ilsėtis 
kapAse, jeigu jo .pati, vaikai 
ar taip giminės gavę 100 do- 
rolių posmertinės, turėtų isz 
to sziokią tokią pagelbą ir at- 
simįtų už jo duszią. Netik 
vieną porsmertinę man ding 
reikia pąlikti po savęs, bet ir 
gerą Atmintį ir pėdsakį ant 
lietuviszkos dirvos, jog dar
bavosi dėl tėvynės labo. -

Turiu taipogi, praneszti 
sziek tiek ir apie parapijos 
reikalus.

Musų parapija jau ketvirtas 
mėnA kaip užsidėjus ir jau 4 
eyk kolektavojome ant žemės 
po bažhyczia. Nekuriems 
vienok jau pradeda nusibosti 
mokėti, nės jau ketvirtas mė
li A kitas ir po kvoterį (25 
centus) dAda, o da bažny- 
ežios nematyti. Kitas sako,’ 
kad kaip bus gatava bažny
czia, tai isz syk dAsiąs 25 do
lerius. Man gi rodos, jog kas 
sziądien neisztenka 1 dol., tai 
tA labjaus neiszteks paskui 25 
dolerių, o vėlgi, jeigu kiek
viena taip atsisakydamas ne
mokės kas mėnA nors po ke- 
leadeszimts centij, tai mes ne
turėdami už ką pradėti darbą 
apie bažnyczią, niekad nieko 
neįveiksime. — Kiti vėl atsi
sako dAti ką kalektoriui saky
dami, kad ir taip be bažny-

ežios mums gerai, nės atvažiA • 
ja tankiai kųnįgėlis'(kun. A. 
Burba) ir aprūpina musų dva- 
siszkus reikalus. Nežino vie
nok jie, jog kunįgas ne isz 
dangaus iszpAla, bet ir jam 
tos kelionės kasztus daro ir> 
jeigu dabar tankiai pas mus 
atsilanko, tai tik dėl to kad 
susidrutįtume mes į)* savo 
naujos parapijos reikalus stro- 
piaus atliktume. — Kiti vėl 
atsisako, sakydami jog jie bie- 
ko nežino apie parapijos rei
kalus. Bet kas tam kaltas, 
jei ne jie patys; žino, jog kas 
pirmą nedėldienį esti parapi
jos meeting‘as“ skiepe po ai
rių bažnyczia ir, neidami ant 
jų, atsisakinėja nežinojimu.

Eikime broliai ant ųieetin- 
g4ų, darbAkimės iszvieno, o 
su Dievo pagelba neužilgio 
pasieksime ąavo siekį.

— Apie S wanton'* o 
lietuvių balių meldžia 
pataipįti, szį laiszkelį:

GAdotinas Redaktoriau!
Tamistds gazietOje buvo

Pa. 
mus

Vasario) Scrantone bus kelia
mas balius szv. JAzapo drau
gystės ant naudos lietuviszkos 
parapijas. „TAetuviszkos“ pa
rapijos Scrantone“! — suri
kau perskaitęs apgarsinamą — 
balius! Tai vyreli reikia jau 
„rangycis“ anot dzūkų, pama
tyti Scranton4o lietuvius., pa
siryžusius szokti ir uliavoti 
„ant naudos parapijos“.

Sulaukęs utarnįko, nei ne- 
dabaigiau savo dieninio „szif- 
to“ t. y. (darbo), apsirengiau, 
ką turėjau geresnio, atsidū
riau ant dypo (depot), arba, 
kaip tėvynėje sako, ant gele- 
ž’rųkeldvario ir puch! puch! į 
„Scrantus“. Atvažiavau da per 
anksti, buvo da pusantros va
landos, koliai ims czyrszkįti 
muzikahtai ant „Lackavana 
House“ salios, kad broliai lie
tu vi nįk ai pradėtų szokti, gerti, 
žodžiu sakant linksmįtis ant 
naudos savo* parapijos,

Neiszmislydamas, kur ežią 
man pasidėti per tą pusantros 
valandos laiką, grybszt isz ki- 
szeniaus pereitos nedėlios 
„Vienybę“ ir ėmiau po ją dai
rytis.... Nėsinorėjo skaityti 
antrą kartą (nės jau buvau 
perskaitęs visą ir vežiausi ją į gios merginos (Onutės, kaip 
„Skrantus“ dėl parodymo savoj 
pažįstamiems, jeigu užtiksiu: 
kokį, kaip dabar - „Paukszczio 
gazieta“ liovėsi raszyti apie į 
visokius nesuprantamus daig- 
tus nesuprantama kalba ir 
kaip akyvų arba ciekavų anot 
kitų ži n u ežių isz « musų tėvy
nės „Paukszczio drukorius 
pridrukūja“). Bevartoda
mas musų „Vienybę“ ir besi- 
dairydams po joje patilpu
sius apgarsinimus, atrandu 
jog, Scranton‘e Pa. Vincas 
Blažys užlaiko „dideli Mote
lį“ ir „dūda prieteliszką rodą 
kiekviename atsitikime“, o 
gyvena anas Blažys ant Penn kinti kitus kavalierius, kurie 

da ko gero, man per gAgę, ar 
snapą’gali sukirsti, paszokęs 
vieną szokį ir padėkavojęs 
gražiai savo szokėjai, užpun- 
dijęs jai da stiklą alaus, pasi
traukiau į kampą ėmiau 
klausytis ką žmon^ szneka. '

Iszgirdau czion visokių’ 
sznektų: vieni sznek^jo apie 
savo darbus, kiti apie mergi
nas, kuri gražesnė, sztarkesnė 
ir t. t., viename vėl kamputijo 
iszgirdau minavojant „Susi
vienijimą.“ — Matydamas kA 

j ne kiekviename numeri je „ Vie
nybės“1 vardą „Susivienijimo“ 

| ir numanydama, jog pranesz- 
!dams tamstai, redaktoriau, ką 

puikus saliunas p. žmonės szneka apie
Linksmai ir sma- galiu tamstai

Nagi ką ežia darysi, bežiop
sodama pas stvetimtautį, ge
naus pamatyti “didelį hotelį“ 
savo tautieczid. Strakt! pa- 
szokau nA kėdės ir leidausi 
jieszkoti N 316, ant Penn 
Avė, kur gyvena musų tau
tietis. Beeidams ulyczia 
Penn ir besidairydama į visas 
szalis, žiurau — anoje pusėje 
ulyczios didelėjmis litaromis 
ant lango paraszyta *„Lietu- 
vinįkų Vieta11. Pamatęs ta 
paraszą, tAjaus atsidūriau pas 
duHs to rūmo, kuris yra „Lie
tu vinįką Vietą“ ir, inėjęs į vi- ! 
rlm vvdnu. inir tai vi’ft 'dųį iszvydau, jog tai yra 
cziuinas, 
V. Blažio.
giai man ežia perėjo pusantros^ jaus^atsiduriau szalia sznekan- 
valandos, kad net nelabai no- 'ežiųjų ir ėmiau klausytis, Du
riai traukiau ant baliaus si

’kitais vietiniais lietuviais, kup da kAmi kitu užjimta.
„N Al at sznekį apie tą *,,Su- 

ifjįivienijimą“ — tarė vienas isz 
įstovinezių (teglul bus Anta- 

ta.ip man patiko gaspadprius nis)1—ogi kai. mes turime 
•’ ‘ ii savo szv. JAzapo sasaidę (su- 

Iprask draugystę, angį.
i ty), tai kam da 
į, į,Susivienijimo4

ri'avo, kada ateis paskirta va 
landa —/ pradžia baliaus — 

salio

ir nauji mano pažįstam 
Scranton‘o broliai lietuviai.

Atėjus bet sykį ant
(viena isz puikiausių

1

kokias ikisziol maeziau), kad 
luzikantai prancūzai (lietu- 
fų muzikantų Scranton4e nė- 
a) ėmė kirkįti savo skripi- 
zias, pusti į triubas, klerne- 

tus, tai nei nepašijutau, kaip 
tsiduriau szalia dailios, sma- f

puskui dažinojau): ir opa-pa ' 
oca-ca po salią. Bucziau 
Hzokęs asz su taja savo nauja 
pažįstama gal ir per visą nak- 
i į, ilgiaus nei tamsta, gAdoti- 
nas redaktoriau, apsiginkla
vęs visokiais matikais ant 
kaktos (kaip būdams neseniai 
I)lymouth‘e maeziau) knibi- 
liėji po musų korespondenci
jas, ir visokias ten karaktas, 
ar kaip ten jas tamista vadini 
(korektas Rėd.), bet kaipo 
jau buvolnas žmogus Ameri
koje, žinodama jog isz to gali 
pasidaryti nesmagumas, jog

„Susiv.“ 
prisigerįti, tA-

Įčžiųjųir ėmiau 
d Adams vienok,

klausytis, nu* 
jog mano aty-

. sooie- 
mums kitos 
. „Ir vėl tu



Lietuvininku

visus szios 
užlaikome 
turime su-

savo — atkrito Antanini ki
tos (kurį Jūzu vadino jie) — 
juk jauąsz nesykį jumis isz- 
rodžiau, kad prigulėdami į 
„Susivienijimą“,-jus neiszsime- 
site per tai is\savo draugys
tės. Į „Susiviehijimą“ prigu
lėdami, mes tik turėsime tą 
lengvybę, jog galėjime kur 
norime važiūti ir ten radę lie 
tuviszką draugystę, priguli n- 
ežią prie „Susivienijimo“, ga
lėsime be jokios įžengti n ės 
mokesties tapti tos draugys 
tės pilnais sąnariais ir nelai
mėje gauti pagelbą. Susivie
nydami taipogi mes visi lietu
viai į vieną kūpą, da pakelsi
me savo vardą, nės ir kittau- 
ežiai matydami, jog mes nors 
gana toli vieni nū 
name, iszkrikę po 
žemės miestus, bet 
tarp savęs vienybę, 
sineszimus, ims mus gūdoti 
ir nelaikys mus už „prakeik
tus polanderius“. Per „Susi
vienijimą“ mes taipogi galė
sime pagerįti savo gyvenimą, 
nės, jeigu visos, ar nors di
džiuma lietuviszkų draugysz- 
ežių susipras ir prisiraszys 
prie „Susivienijimo“, tada jų
jų virszinįkai susiraszydarni, 
dūs vieni kitiems žinią apie 
savo vietą, kaip darbai kur 
stovi ir tokiu budu „Susivie
nijimo“ sąnariai lengviau ga
lės gauti kur geresnį dar 
bą“.... I

Ir daug da pasakojo anas 
Jūzas, aiszkįdams savo drau
gams apie „Susivienijimo“ 
naudingumą, apie reikalingu
mą atsimįti, jog mes | esame 
lietuviais ir turime szį tą dėl 
savo tautos gero padaryti, bet 
asz jau nesulaukiau jo szne* 
kos pabaigos, nės pasijutau 
jog szalia manęs ’stovi smagi, 
linksma mergaitė, lukczioda- 
ma, ar neiszves jos kas szokti. 
Nū platformės isz po muzi
kantų instrumentų plaukė 
smagus garsai polkos, taigi tis“, žmogus jokiu budu ne- 
asz nieko nelaukdama trinkt! galįs 
savo skrybėlę ant kėdės, linkt! [kiek žinau yra daktarai, dau- 
galva merginai ir vėl ėmiau; giaugs ir už p. Sz. iszmapą,galva merginai

trepsėti po salę, turėdams sa
vo glėbyje lengvą, it pūkelis, 
smagią, patogią lietuvaitę, ku
rios apsvaigįtas, užmirszau 
apie „Susivienijimą“, apie aną 
Antanį ir Jūzą ir apie tavę, 
tamsta redaktoriau ir . links
minausi, bovijausi, kol apie 
pusiau penktą po dvylikai ne
užrėkė „alioverio“ ir paliepė 
neszintis nū salios. Nepady- 
vykite man tamstos, jog rasi 
(mažu) ir perdaug asz užiau 
Scranton‘e, nės „jaunysta, pai- 
kysta“, o juk tas viskas darė; 
si ant hąudos lietuviszkos baž- 
nyczibą.

Tas balius sako padidino 
parapijos kasą 300 suvirszum 

ant naudos parapijos taip

Skaitytojas

Reikalai privertė manę at
silankyti pereitą nedėlią She- 
nandoah‘e Pa., taigi, laiko tu
rėdamas, užėjau paklausyti ir 
į nedėldieninę mokslainę. 
Čzįon tai persitikrinau, kaip 
tai žmogus, turėdams blogą 
apie savę nūmonę, norįs visa
me kame pervesti savo paniū
ras, mažai gali gero padaryti, 
patyriau, kaip ant nieko nux 
veina visi jo^ sylijimaisi.

p. Sz. paėmė tą dieną už te
mą dėl savo „lekcijos4'4 prane
szti szį tą apie higijeną. — 
Kalbėjo, jog, abelnai imant, 
žmogaus amžius turėtų pasiek
ti 120 metų, • jeigu to nemato
me, tai tam kaltos tūlos ap
linkybės, naikinanezios žmo
gaus sveikatą. Pirmiausia iszly • 
ga, kad užlaikyti sveikatą [ku- 
niszką ir dvasiszką] yra ežys- 
tumas; reikia tankiai maudy
tis, užlaikyti szvarumą dra
buži j e, savo gyvenime ir t. t. 
Toliaus reikia rupįtis apie 
sveiką orą ir sveikus valgius; 
dėl užlaikymo sveikatos neat
būtinai reikia žmogui „ženy.- 

gyventi „coelibate“

kurie yra kitokios nūmonės 
apie tą dalyką]; „nesiženiji- 
mas“ tik pagimdąs kėkszystes 
ir kitus baisius „nusižengimus 
priesz gamtą“. [ Turiu *pri- 
mįti, jog p. Sz. vieszai kalbė- 
dams apie veneriszkus daly- 

pirm to nepraszalinęs tūlo 
mažo vaikiuko, įsiskverbusio 
ant salės; kuris bet vėliaus ta- 
pa prizai įtas savo brolio]. 
Dėl isznaikinimo visų tų ap-„ 
linky bių, trumpinau ežių žmo
gaus amžį, kalbėtojas ragino 
griauti visą dabartinę „kapita- 
listiszkąją draugijos organiza
ciją“, kuri neleisdama daugy
bei turėti atsakantį užlaiky
mą prispirta daugumą gyven
ti vienstypiais, kas pagal p. 
Sz. esąs blogiausiu dalyku.

Abel n ai sakant lekcija, jei
gu atmesti nekuriūs asabisz- 
kus iszvadžiojimus, •>užmini- 
mus, buvo gana užimanti. 
Tik paszaliniam klausytojui, 
matant, jog apart kalbėtojo 
vienamislių, draugų, buvo tik 
keli isz paszalies žmonės 
ir tie tik su matomu pasity- 
ežioj imu isz kalbanczio kusz 
tėjosi, liūdna darosi, jog taip 
ant niek eina tiek triūso. 
Slienandoali‘0 lietuviai, kiek 
patėmijau yra* itin atsakanezia 
dėl priėmimo apszvietos bei 
mokslo sėklos dirva, tik reikėtų 
mokėti apie tą dirvą vaikszczio- 
ti, reikėtų sėti ant jos grynus 
grūdus ne su kokių kūkalių 
priemaisza, t. y. platįti tikrą, 
be jokios tendencijos mokslą, 
o ypacz vengti moksliszkose 
lekcijose iszreiszkimo savo ne
apykantos priesz tą ar tą žmo
gystą, tą ar tą savo tautieczių 
kūpelę, lūmą.

Pasiremdama . ant 
kų žmonių, tankiai 
jusiu progą kalbėti
Sz. apie visokius moksliszkus 
daigtūs, o isz dalies ir ant sa
vo paties patėmijimo, užmes- 
cziau da p. Sz. tai, jog jis ma
žai suprantantiems žmonėms 

Gromatnyczia.
p. Kaz. Po--ui C'hieago\je. Rei

kalaujamus gazietos N N. iszsiuntė- 
me. Laukiame pažadėtu Tamistos 
naujienų bei jukų.

p. A. K. Atleisk, jog dėlei sto
kos vietos nepatilpo da Tamstos1 
rasztelis. Ar negalėtum mums pra
neszti szį tą apie Detroito semina
riją.. *

Korespondentui is>. Waterbury. 
Negalėjome patalpjįti; per laiszką

astronomijos, geologijos ir ki- placziai apie viską pasisznekėsime.

szne- 
turė

si! p.

dar prie ma- 
iszsitarta, jog per daug 

esą, d augi aus

tus mokslus, padarė savo 
klausytojų galvoje tikrą mu
tinį.

Taip antai ir gana artyęni ‘ 
jojo draugai aiszkįdami ki
tiems apie tulus geologiszkus 
dalykus, pav. formaciją žemės, 
ima pasakoti, jog buvę isz 
pradžių tik dulkės kokios ten 
ir vandū, tas kokia tai dvasia 
sumaisziusi padarė koszę, pa- 
naszią į kisielių, kuris auszęs, 
auszęs iki ant galo susidariu
si dabartinė žėmė!....

Tiek tai galiu praneszti 
apie aną Tenbuvio alias p. Sz. 
„Taraidokoje“ garbinamą 
inokslainę.

Negabu sakyti, jog gerai 
esmi pažįnęs ją. Vieną tik- 
vakarą turėjau progą joje at
silankyti ir tai 
nęs 
„nereikalingų“ 
ką pasakoti per tat nereikią!

Užmesti tai mokslinycziai 
galima, jog perdaug už
siima augsztais mokslais, 
neatbodama ant intelligencijos 
laipsnio tarpe savo klausyto
jų ir jog joje mokįtojai, nemi
nint jau didelės tendencijos, 
fanatizmo, yra toki doris,zki 
nupūlėliai, kaip doi'iszkas 
bankrotas Dembskis.

Mano szio užmetimo teisin
gumą gali patirti kiekviena 
klausytojas, kuris buvo anoje 
„nedėldieninyje mokslainėje“ir 
matė kokią įspudą padarydavo 
ant žmonių anas buvęs kunį
gas. Galima sakyti, jog tas 
tik atgrasina žmones nū 
mokslo, o neapszvieczia jūs.

A. Milukas.
i ’l



Vienybe

Budas Senovės Lietuviu
Kalnėnu iir

(Tąsa.)

javais ar szienu turėjo, (Ą 
iszkadą nū svetimo 

idant nuspręstu iszkadą.
ūdų namūse, bet paprastai 

po ąžūlais ar po kitais dideliais medžiais palaukėje ar pamisz-
- j_________________________j - _________________________ mėję, kaip sakiau, raiti jodė

neyažiojosi; nesgi pagal jų nūmonę ratūse vilktiesi vergo dar- 
katrai szaliai toksai sūdąs

tas įszkadą užkakinti gyvuliais, 
Žemaicziūse iki sziai dienai paprasta yra, 
prityrus savo turtūse, vyrus kelti, 

Teisybę senovėje attiesė ne s

Businą to Odino Lie
tuvoje nevien Senovės rasztai rodo, bet ir paczios pavardės 
Odinų nū neatmenamų' amžii| kuningaikszczių, žemlionų ir 
liūsų žmonių iki sziai dienai Lietuvoje ir Žemaicziūse tebesan- 
ežios patvirtina, kad tūm tarpu Odino pavardės nė kokioje 
kitoje tautoje nėra randamos. ‘

VaidevutOy trecziojo įstatytojaus, tie buvę įstatymai: 
svetmoteres ir svetmoterius gyvus deginę, o jų pelenus ant 
skerskelių iszbarstę ir vaikai jų negalėję kuningais tapti. 
Kas mergatę varu butu iszžarginęs, tokį žmogų, mergatei ap
skundus, taippat gyvą sudeginę. Neprisileidžiant paežiai sa
vo vyrą ar apsiskundaneziai ant jo, paczią gyvą sudegino, dar 
jos sesū buvo kaltinama, jog nepamokinusi vyro klausyti. 
Paežiai, keikiant savo vyriszkį, keturis didelius akmenis ant 
kaklo pakabinę, su kuriais ją po artimūsius kiemus varinėję, 
pakol kuningas pasakė: gana, a) Uždaužus paežiai savo vy- 
riszkai noris vieną kartą, nupjovę jai nosi ir atėffię nū jos na
mūse gūdos vietą, tai yra, nebyadinę žmona, tiktai gulove; jei 
žmona savo vyrą kernūjusi, tad pirmu su ryksztėmis ją plakę; 
jei amžiuje būdama tai darė, tall tokią ugnyje sudegino; jei 
kas dauginus nė tris paczios turėjęs ir tokį gyvą sudeginę. 
Tėvas, turėdamas bedorą sūnų, aklą, lūszą ar ligotą, negalintį 
nė karėje, nei namūse nieko veikti, tokį galėjęs sudeginti, 
nesgi pagal jų nūmonę tariama buvę, jog žmonių nelaima 
dievams ir žmonėms esanti nubudimu. 6) Taippat sunams 
valnu buvę savo tėvus perkarszusius ir ligotus , dėl numažini
mo jų ligos deginti ant dievų garbės. Kiekvieno gaspado- 
riaus pati, vaikai, szeimyna, broliai, seserys, įsiligoję ir kaip- 
stą, galėjo dėl namų savo pakajaus patys savę dievams ant 
garbės sudeginti, tardami: musų dievai netur vaitoti, bet 
jūktiesi. Jei kas ir sveikas būdamas butu norėjęs savę ant 
dievų garbės deginti, taippat neginiojama buvę; nesgi ėjusie 
jie per ugnį rodėsi paszvęstais esą ir paskui laimingai jūkavo- 
dami, kad su dievais gyvensią. Todėl sziądien dar senu įpro- 
ežiu suspaudime ar rūpestyje yra tariama: „szitai, sako*, noris 
szokk į ugnį”. Užmusztojo gentys turėję valią atmonyti; ne
galėdami ęatį užmuszti, jo artymą gentį nugalavę.

Senovėje teisybę viens, antram attiesė tokiu pragumu: 
padarius antram iszkadą javūse, ar giriose, tūjau abidytasis 
nugriebė tą, kurs jam abydą arba iszkadą buvo padaręs, beje: 
atėmė jam gyvulį ar daigtą kokį, pagal to, kaip didė iszkada 
buvo. ' Jei nugriebtasis nebnorėjo’ savo gyvūlio arba daigto 
spent atgauti, tad tūmi įtenkino abydytasis ir kersztas pasi
baigė; bet jei nugriebtasis apent norėjo savo gyvūlį ar daigtą 
atimti, tad turėjo, nuėjęs prie abydytojo, pasakyti, jog jis ve
da vyrus iszkados veizėti, idant abydytasis ant sutartos dienom 
nū savo pusės nusiųstu du arba tris vyrus į iszkados vietą į 
kurie atėję lygiai su nugriebtojo vyrais nuspręstu, kaip didė 
yra iszkada? Nusprendus iszkadą, abydytasis nugriebtąjį 
daigtą ar gyvulį pagražino'nugriebtūjui, o kas kaltu pasirodė, ------------- -• w

kyjė; vyrai žemlionys su tėvunu s
—j—.j t>- ” J't ■

basj buvo, he Įiūso žmogaus. Jei 
tėvūno su vyrais netiko, tad atjojęs didysis kuningaiksztis į 
girias medžioti perpujyja ir kaip jis nusprendė, taip ir pali
ko. Tokiūse sudūse teisindami asi niekados neprisiekiojo; 
nesgi prisieką už didelį daigtą t arėjo ir tokio žmogaus, kurs

jis nusprendė, taip ir pali-

buvo siekęs, visi neapkentė ir vingė kaipo nū nedoro ir be
dievio. 6) Todėl teisinimūse st 
nesiekė; bet galvą savo dėjo, jei u.., 
antram stygavojo: kaipogi jei to neparodė, ką stygavojo, tad 
abydytasis galėjo skundėjį užmuš ati ar už vergą sav paturėti, 
kaip virsziaus minavpjau. Mesti ant žemės kepurę buvo 
ženklu, jog dūda savo galvą, 
krikszczionimis būdami saugojo:
barus apie ežes ir ruhas savo gruntų, paprastai vyrai, nebtu- 
rėdami kito davado nuteisinti savo rulios, tūjaus metė žemyn 
nū galvos savo kepurę, rodydami,i tūmi, jog už tai, ką jie sa
ko, savo galvą deda, jei tas nebu 
d ir tariama yra, ką norint stygavojant, 
arba asz savo galvą dūdų, jei tas 
ežiai, negalėdami niekaip Latuvi 
sados siekti, kurios prisiekos tok 
ves rasztūsė: - N. kalbu ir siekiu prie Dievo, 
įganęs gūdingas sūdąs klaus, ir <ą žinau, pasakysiu yną tik
rybę, nieko neskųsdmas nei taupydamas, be l^aimės ir be pa- 
?'trakų ir nieko neužslėpsiu, o jei ynos tiesos nepasakycziau, 
ad Dieve paversk manę į szią jūdą anglį, iszriaikink manę 

Kaip szį akmenį, sudžiovink ka jp ^zią lazdą ir nukorok manę
Amano gyvulius, mano visus 
UBfbegalo, amen”, a) 
zyiųo arba javų, savo dirvą ar 

už ką nų antro paskui . pats javų ar 
neturėdamas, gavo nū antro 
lėvėjo iki trijų verszių ar me- 
tfū- kurio ją buvo gavęs: jei

okūdami aiszkesnių davadų 
i tas neteisiu but esąs, ką jis

Kokį būdą didėi ilgai, dar 
kaipgogi 16 amžiuje, susi-

u esąs tiesa: kaipogi sziądien 
asz savo galvą dedu 

bus netiesa. .Vienok vokie- 
ežų nuturėti, liepė jiems vi- 
i yra skvarma,. įraszyta seno- 

jog vis tai, ko

r

patį, mano paczią, manp vaikus , 
avus sze ir tenai pėr amžių amž

Vargdienis, neturėdamas as 
pievą kitam isznamojo 
szieno gavo. Jei kas, 
verszį ar kumelį, paauginęs, jį 
tų, paskui grąžino augybę tam, 
buvo jautis, tad pamuszus mės| dalyjosi, jei aszvinis, parda 
vu8 jį, piningais. Jei kas radęs ar sugavęs bitis, 
vietos, kur jas padėti, tad įdavė 
paskui dalijosi medumi, jei to 
nantį metą pirmąjį, tų biczių s|: 
no. a)

Tėvo palikimu vaikai dalyjosi tarp savęs tokiu budu: 
didiejie sūnūs niekados nebuvo karszincziais savo tėvų ir nie
ko isz tėviszkės negavo, i tiktai 
tėvo bebūdami buvo nupelnę i 
sviete laimos sav veizėti

yiųd arba javų

neturėjo! 
jas antram gerbti, su kuri ūmi 
jis nenorėjo daryti, tad atei-

žirgą, ir auglius, kuriūs prie 
r su tūmi turėjo anie jūroje ar 

Nės jei vy.resniejie sūnūs buvo isz
rėdyti isz namų virsziaus minavotu pragumu, tad mažasis su*
nųs paliko būtoje tėvų karszineziumi ir veldėjo tėviszkę ir vi
są palikimą; jam reikėjo seseri
kią tėvas mirdamas buvo jorhs padėjęs

9 iszrėdyti su tokia pasoga, ko- 
; jei nebuvo padėtą-,

•) Locm David B. 1. s. 22.
b) Ldcm davld B. 1. a. 138. Hartknoch: n. nen. Pratisa: a. 178.

a) Kiuhorn triatorla Leticacap. 8. pag. 81.
b) Joh. Godf. Arndt. 11, Theil. a. 32.
a) Joh. Godf. Arndt. II. theil. e. 33. ,
a) Klnhorn hiator Letlca pap. 8. p. 81,
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mažasis brolis turėjo isz trecziosios dalies savo tėviszkės, isz- 
rėdyti. Nes jei tėvui mirszant sunai paliko! visi maži, daly
josi tėviszkę tarp savęs po lygumo, o seserei vienai ar kelioms 
turėjo dūti pasogą isz trecziosios dalies visos tėviszkės. Jei 
tėvai bevaikiai buvo, tad priėmė sav karszinczių, kurs, įstojęs 
į sunaus vietą, į karę turėjo traukti už tėvą, nū ko ir karszin- 
cziumi vadinosi, priimti vardą savo geradėjų ir jūs nukarszin- 
ti padoriai, kaip pridera* sunui savo tėvus, kuriems mirus vis 
paveldėjo it but jų sūnūs buvęs. *

Mirdamas tėvas jei paliko mažus vaikus, tad .pavedė jų 
globą savo visųartymiausiam gencziui ar visųdidžiausiam 
prieteliui; ką darė tokiu budu: jusdamas jau mirsįs, nusiun
tė jam savo seidoką, vylyczias, ragotinę ir karės žirgą, kas 
buvo ženklu pavedimo globos, idant jis giniotu ir užtarytu jo 
paties ginklu kiekvienoje dingstėje, kursai, paaugus vaikams, 
vis turėjo gražinti, a) *

' Attekėjus paežiai į vyro namus, vyras jai turėjo už vai
niką tokią dalį savo tėviszkės užraszyti, koksai buvo jos įne- 
szimas arba pasoga, paprastai užraszydavo jai treczią dalį vi
sos savo tėviszkės, ir taip: jei vyras ilgainiu numirtu, vaikiu 
nepalikęs, tad gentys vyriszkio turėjo marczTą atrėdyti ir už 

r vainiką atdūti jai tą, ką nabasztikalis buvo užraszęs, kas szią
dien dar Žemaicziūse yra sekamas ir Vadinosi dalį priesz dalį 
maerziai atdūti.

Ji viens antrą užmuszė, tad užmusztojo gentims valnu 
buvo senovėje užmuszti patį užmuszėją ar jo visųartpmąjį 
gentį, kaip virsziaus minavojau; jei užmuszėjas jūs numaldė, 
tad jis, užmusztojo gentinis turėjo atguldyti piningais už už
musztojo galvą, kurie piningai arba mokesnis vadinosi vyr- 
galve arba vyrguldu, kursai žodis paeina nū vyro ir galvos 
arba nū vyro ir guldyti, arba nū žodžio vokiszko geld, pinin
gai, beje': mokesnis už vyriszką galvą; nesgi senovėje* vyrisz- 
ka galva daug didesnei buvo branginama nekaip motriszkos: 
kaipo patarlė, virsziaus minavota, sziądien dar tai rodo: osz- 
ka, sako, ne gyvulis, merga tie szeimyną. - Nū to, jog senovėje 
kožnas vyriszkas buvo kareiviu ir apgynėju savo namų; nesgi 
karei kilus, kožnas vyriszkasis turėjo į karę traukti ir neprie
telius savo tautos kariauti. Senovėje už vyriszką galvą pa
prastai'mokėjo deszimtį ilgųjų gi’aižių, „po svarą sveranezių, 
kuriūs graižius GudAi pirmu grivinomis, paskui rubliais va
dino. Be to dar paskujūse laikūse turėjo įpatingai atguldyti 
didžiūjui kuningaikszcziui tris ar keturis tokius graižius už 
nukaitimą slidžioms, antrus tris ar keturis graižius už sūdą, 
kas vadinosi persudomis (peresud).

Kaltininkus taip kankino: vienus korę į sausą medį, 
kaip sziądien dar tariama yra į paiką žmogų, tas, sako, pa- 
szoks į sausą medį; arba, 'tas sulauks sausos szakos, kitus di- 
bavojo prie dybo pririszę, kitus į viežą sodino, vieža buvo dū- 
bė -per 3 ar 4 sieksnius žemėje iszkasta, kardais iszmuravota, 
kur kaltininkus sodino, nuspręstą laiką iszsėdėti, kurios didei 
nekentė ir paskesniūse laikūse galėjo iszsipirkti nū tos viežos 
piningais. -Vadinos vieža nū to, jog kaltininkas tenai kaip 
viežys pakeryje turėjo lindoti. Tūs, kurie svetimas bites 
kieme ar girioje bartis iszlaužė, prikalus bambą prie avilio ar 
drevės varė apsukui pliekdami lig žarnos neiszėjo. Broliui 
su seseria susiglūsniavus, kasė gyvus į žemę ant skerskelio lig* 
kaklo priesz viens antrą. Kas liūsą žmogų vergė, tą szuni-

a) Kojalowicz hietor Lithu. p. 11. Hb. V. p. 238, 1

mis suplėszidino, kaip sziądien dar yra sakoma į nedorą žmo
gų: szunies kąsnys arba szunies pamestą neėstum, szunkak- 
lys; kursai neteisingai buvo antrą įtaręs ar iszkernojęs, jęi to 
sude neparodė, tad pats ten pat po sūlu palindęs turėjo at
kaukti arba atloti tais žodžiais: .,tai ne asz taip kalbėjau, bet 
it szū lojau”; jei kas nukalto 'mažesni ūse darbūse, tad mokė
jo piningus, kuriūs visi susėję ant szventės pragėrė.

Senovėje miera arba saikas ilgumo ir platumo toksai bu
vo: . nyksztis Hrba colis, pirsztas, pla.sztaka, gniaužta, sprin
dis, ūlektis, žingsnis; kurpė turėjo saviep 12 nykszczių arbs 
colių. Ūlektis arba mastas tris kurpes, sieksnis 3 ūlektis, 
versta nū žodžio versti arba verpti, beje: ženklinti, kaip szią- 

idien tebėra sakoma: užversk akmenį, užverpk szmaiksztį; 
versta turėjo tūkstantį sieksnių, o penkios verstos darė senų 
dienų Lietuvos mylę, 30 szniurų darė vieną margą, o 30 mar
gų vieną valaką.

Miera arba saikas storumo buvo: žiupsnys, rieszkutės 
gniužtis, naszta, glėbys, aszis, sauja, grįžtis; kepurė, rakanda 
druskinė, dvolikis, sėtuvė, pūras, bMczka,-vežimas.v Miera ar
ba saikas tekumo buvo: laszas, tauragė, kauszas, kružas, ki 
pis. milsztuvė, legerė, ūgonas7~verpelė, baczka, bosas ir taij 
tol raus. Svaras arba voga: grūdas, svaras, stukas, pundas 
biriai va.

Laiką lykavo naktimis ne dienomis ir taip: sako dai 
sziądien, tris naktis isznakvojau, naktį pernakvojęs pagrįžat 
ir taip toliaus. Metus dalyjo į triliką mėnesių,, kuriūs tai| 
vadino: 1 Siekis, 2 Sausis, 3 Kovas, 4 Karvelis arba Ba
landis, 5 Gegužė, G Kirmieszų arba Birželis, 7 Liepos mėnū 
8 Rugpjūtis, 9 Rugsėjis, 10 Szilų mėnū, 11 Spalių mėnū 
12 Lapkristis, 13 Grūdis. Kožnas mėnū turėjo saviep 2* 
dienas ir dalijosi į tris dalis arba taip „vadinamas devintine 
nū devintosios dienos, kurioje svietas visotinai susirinkęs mel 
dėsi arba liksminosi. Dieną su nakti dalyjo į 24 valanda 
arba adynas, kurias, taip vadino: 1 sanbrėszkis arba brėksz 
tai, 2 santėmis arba sutema, 3 vakaras, 4 nūvakaris, 5 isz 
vakarės, 6 naktavidis, 7 įmigis, 8 pirmiejie gaidžiai, 9 an 
triejie gaidžiai, 10 prieszauszra, 11 auszta arba szvinta, 1! 
mažiejie pusrytėliai, 13 isza.uszo, 14 saulėtekis, 15 didieji 
pusrycziai, 16 prieszpietis, 17 pietai arba pusdienis, 18 po 
kaitis, 19 papokaitis, 20 popusdienis, 21 pavakarė, 22 ms 
žoji pavakarėlė, 23 vakaroja, 24 saulėlydis.

Metus skaitė senovėje nū didelių pasaulės noezių, ir tai] 
nū saulės užtemimo, nū marų, giedrų, speigų, audrų, vėtrų 
lytų ir kruszų, ir taip sako: mano boezius, pasibaigus žuvė 
dų karei 13 metų turėjęs (1660), mano matuszė mirė 5 metūs 
po szaltosios žiemos (1703), maną bobutė isztekėjusi vienti 
liktūse po marų metų (1704). «)

Kaip nerankiojant vis dar mažai tėra žinių randamų sc 
•iovės rasztūse, apie jų ūkės rėdą aiszkiai iszguldytų. Nesg 
kad pradėjo svetimos szalys apie Lietuvių tautą smailesnif 
jautotiesi, tūm paežiu laiku sukilo kruvinos karės su tais pf 
ežiais Lietuviais, todėl dauginus'yra žinomų iszgalių apie j 
karės būdą, nekaip apie ūkės rėdą.

a) Natizen Preuss Kretc. samlung. e. 84.
* h .* *

Dar ne viskas).
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•1,50
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Kningos

75c.

1

15c.

50c.

10c.

A

- krikszto Lletuvot .5c.

»»<

75c.
10c.
40c.

.D0c.
75c.

50c.

40c.

Žiponas bei žipon^
Žirgas ir vaikas <
Vytautas didis Lietuvos kunįgaiksztls

20c.
50c.
50c.
5c

10c.

1.00c.
Istoriszkos knyjos svietiszko’s įtalpos.

Istorija Lietuvos „ ,, ,,
Apllnkrasztis kun. Petravycziaus Į Vilniaus 

džiakonystėp kuningus 1870 m. ,,
Už ką mes lenkams turimo būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knygutė kurioje aproazyt 
visi musų prietikiai su lenkais nu pat

Margumynai.
Pjutė įvairiose svieto szalyse.

> Įvairiose svieto szalyse ne 
vienu laiku pripūla p ju
te/

Taip Sausije javai esti su
imti Australijoje, prasideda 
tą mėnesį pjutė Naujoje Ze
landijoje, Chili ir nekuriose 
szalyse pietinės Amerikos.

Vasario mėnesyje ima nū 
lauko javus Egipte ir Rytinė
se Indi jose.

Kovo mėnesije niekur nėra 
pjutės.

Balandije pripūla pjutė Sy- 
rijoje, ant Kipro Salos, Per
sijoje ir Mažesnėje Azijoje.

Gyventojai vidurinės Azi
jos, Chinų, Jani jos Algier‘o 
ir Marocco‘8 ima nū laiko ja
vus Gegužės mėnesyje.

Birželije prasideda* pjutė 
Kalifornijoje, Oregone, pieti
nėse valstijose Sziaurinės 
Amerikos, Ispanijoje, Portu
galijoje, Italijoje, Vengrūse, 
Turkijoje, Rumunijoje, pieti 
nėję Rusijoje, Bulgarijoje ir 
pietinėse Prancūzijos provin
cijose. . - 1

Liepos mėnesije griebiasi 
prie javų su dalgia Lietuvo
je, Prancūzijoje, Suvienytų 
Valstijų vidurinėse ir sziau- 
rinėse szalyse, .Vokietijoje, 
Austrijoje ir Szveicarijoje.

Rugpjuczio mėnesyje tose 
szalyse baigia valyti laukus, 
o taipogi Belgijos if Dani
jos gyventojai pradeda'pjutę.

Rugsėjo mėnesyje gyven
tojai Szkotijos, sziaurinės 
Anglijos, Szvedijos ir sziauri
nės Mas kol i jos griebiasi už 
ddgių. „

Spalių mėnesije szvedar 
kerta avižas, o Suvienytų Va- 
stijų [Amerikoje] gyventojai 
ima nū lauko taip vadinamu^ 
turkiszkus kvieczius (kukė^ 
ridzą arba kornus].

Lapkriti]e prasideda pjutė 
pietinėje Aprikoje, Peru ir 
sziaurinėje Australijoje.

G rūdiję tas pat esti szalyse: 
La Plata, Chili ir pietinėje 
Australijoje.

Lietuviszka Akli- 
czerka (moterų daktarka) 
Marijona Kavalskiutė neseniai pri
buvusi isz tėvynės turinti liudijimą 
nu Kijavo universiteto, gali aprūpin
ti visokias inotens ligas ir silpnumus. 
Taipogi cziepija rauples. Gyvena 
Edwardsville Pa. pas p. S. Pauksj tį.

‘e, 
fci-

Pajieszkau savo brolio Matėm zo 
Petruszaucko isz kaimo Pabališzl-ių 
Prienų pąr., Starap. pav., metai kt ip 
Amerike. Pirma buvo New York 
o dabar nežinau kur. Jeigu kas 
no ką apie jį, tai praszau dilti žinią 
ant tokio adreso: Paul Petruazaite
kąs Box 448 Forest City Pa. (7)

rti 
a- 
vo

Vieninteli lietwlszM Saliuna 
Forest Cityje netoli geležinkeldv 
rio(dypo) užląiko PIJUS VALINCKAS-

Ateikitė tik pas jį - vyrai, o nepa
sigailėsite. Ten visko rasite ge 
ir užsikąsti, o pakelevingi rasite 
me meilų gaspadorių, kuris sa 
namuse jums kugeriausią vigadą su
teiks. 1 , (18)

pargabentos isz užmarės:
Maldų knįgos.

Aukso Altorius, arba Szaitinis danglszkn s tar- 
bu 2.25c., 2.75c., 3 256., 4.00c., 4.50c., 5.00 ir 5|10c. 

Senas ir naujas Ankso Altorius $2.25 ir 2<75c. 
Garbe Diewnj ant auksztybės „ „ „ $2.00- 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2
Kninga giesmių arba Kanticzkos ,, 
150 Psalmu Dowido karaliaus ant 

paveikslo kanticzkų

25c. 
35c. 
25c. 
30c.
20c- 
,25c. 
s

Istoriszkos dvasiszko# [talpos knįgos, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėi. 
Istorija seno Įstatymo „ „ ,,
Gyvenimas Marijoą ,, „
Menuo Szwencziauslos Marijos Panos 
Sopulej Motynos Diewo ,, ,, ■
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais 
Gywenimaj Szwentuju, ant visų metų kožncf 

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

Gyvenimas szv. Benedikto Labro „ 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente

% Įvairios dvasiszkos knįgos,
Pokills Szventųjų „ „ „
Iszguldlmas metiniu szwenczlu

labai naudinga knlngelė.
Mokslas Rymo kataliku „ 
Kas yra grlekas? „
Nekaltybė - „
Vartai dangaus „
Garsas apie bajsybes l)iėwo sūdo 
Raktas | dangų ,, 
Didžioji nedėlla ,,
Kaip Sumpniją ny3pakaj|tl • 
Vadovas j daiigų „,
Prisigatavonias ant smerczlo 
DraugljyUėl dušzlų ,, 
JJtkUu'ffizkos miszios ,, 
Žine apie gydymą ligų kūno ir 

dnezlos, apie Liuterį ir Kahvlna

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

i 20c.
35c.
20c.

Apie seno,v6s Lietuvos pilis „ 2Qc. 
„Auszra” keturių metų puiki&se apdarfise i 

po $1.26 kninga, visas perkant
Knįgos j)octiszkos.

Senkaus JUrgis • ,, ,,
Vitoliorauda, puikus poomatas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knjgos 
D&nolaiczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas ,, „
Tėvyniszkos giesmės ,, ,, ,, ,,
Jiikaunos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės

Pirmutinis degtinės varytojas puiki komedija 10c
Apysakos.

Palangos Juze, linksmi skaitymai ,, 
a Kas teisybė tai neinelas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo 
Pajudėkime vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrijotisz.koje dvasėje pagal 
vongrlszką pono A. isz B. autoriaus * 
kn|gutės „Kas teisybė tai ne melas

Žiemos vakaro adynėlė, vpklszkom raidėm 
Mužikėlis ,, ,, „
Pasakų kninga „ „ ■ ♦

Moksliszkį rankvędiiai ir 
kitokios knįgos

Lietuviszka Gramatika paraszyta s , 
kunigo Mikolo Miežinio

Abėcėla , ,, ’
Elementorius Hetuviszkas „
Kninga dėl iszsimokinlino rokundų 

Kninga <161 iszsimokinimo visasvletinėe kalbos 15c
Apie buwimą Diewo ,, ,, 10c
Grieszninkas priverstas metavotis ,, 15c
Pamokslai apie trosą 
Talmudas ir musų žydai 
Szkala su kalba „
Prioszauszrls 
Kaip jgytl pinigus 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. 20c. 

Visokį Abrozėlial su maldelėmis po 5 centui.

EOCNOS SPAUSTUVES, i
Istorija Katalikų Bažnyczlos, „ 1,'X>-
Europos J stori ja su žlamlapiais „ 50 ct
Pasakojimas Antano Tretininko paraazė vyuk.

Zemaiczių Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės 
Apteka Diewo „ „ „ „
Aukso Verszls, labai puiki drama ,, 
Boleslawaa arba antra dalis,Genowefos 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybe žydo 

ir piktą augynimą wajku „ „ $1,00.
Historije gražios Kątrukos ir jos wysoki atėy. 

tyklmaj ,, „ ,, „ „ 10 bt.
Historije apie gražų Magelona, duktery kata- 

laus isz Neapolo ir apie Petra karėjwl 40 bt. 
Historije isz lajko Francuzkos wajnos Afri

koj ,, i, * » '^0 ct.
Istorija Septynių Mokintojų ir

' ' Lietuvio Sapnas 50c
Jurgis Miloslawskls „ „ 80 st.
Juozapas Konluszewskls arba kankinimas

Unijotu po waldže maskolaus 
Konstytucyje del darbininku 
Namelis

LLetuwhlku

50 bt. 
10 ct. 

pustelnlko paraszytaa del pujųlu
75 jct. 

to 
ct. 

Įsu 
ct; 
,00

80<
CZ€ 
40 
•1 

$1,25. 
$1,00.

ct.

ponawojlmo Nerono ,, 
Pujkus apraszymaj tikru atsitikimu isz 

wajno»1863njeth ,, ,, „
Prawadnikas angelskoe kalbos neabdar.

o abdarytas ,, ,,
Pujkus apraszymas apie Lietuvą „ 
Rinalda Rlnaldinas „ 
Senowes šipraszymas apie Duktery Fllypo

■ Karejwio.; ,, >> ,, >» 50 ct.
Sumyezyrhas arba bajme tūry dydeles akis 

Tykia tejsybe isz Suwalku gubernijos 15 pt. 
Szwiesa Diewo „ ,,
Tltkus Persų Karalius, 
(JžsyBtanawik ant to geraj
Witasir Korynna hlstorlje isz lajko perpe 

klojimo Bažnyczlos 8. per Deoklecijana 95 ct.
. į ------------------------------- -------------i^i ■ ——i—>

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burl>a 
Plymouth LuZ. Co. Pa, Box 1058, 

pas Re v. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kašzttija Hoo.

Chambcrlahie's Eye and kin Ointment.
Tikra gydykla nd kronisžko sopėji
mo akių, dedervinių, galvos nupar- 
kimo, kroniszkųjų skaudulių, drugio 
skaudulių, iszbėrimų, niežų, nusi- 
brozdyjimų, papų bei homeroidiszkų 
skaudulių. Yra tai vėsinanti ir stap- 
datiti skausmus gydykla.. Szimtai 
ligonių pagijo per ją, kada jau jo
kios liekarstos negelbėjo. Parside
da dėžutėse po 25 ir 50 centų visose 
aptiekose.

Vaistas (lielcarstos) nu pa
ralyžiaus.

Pirmas locnln(kas lAikraszcz.lo „Northwestern 
Hotel“ tankiai pėrszaldavo ir turėdavo 
gulti | lovą, jeigu tfijaus nepasirup,|davo apie vais
tus. Jis atrado, jog Chainberlaln'o vaistas ųtk ko
sulio yra geriausias. Tas vaistas palengvina 
plauczius ir suteikia sveikatą visam organizmui. 
J| reikia priimti, koltai turi perezalą, jis labai su
mažina ligą ir iszgydo, tfitarpu kad ki ame atvejy
je pasiplatytų labai szaltis. — Northwestern Hotel 
Roporteris Des Moines Jowa. Parsideda po 25- 
ir 50 centų už bonkutų visose aptiekose.

o į L, ' i

Vienas vyras isz Ūnlon City, Mo., kuris isz kuk
lumo nenori, kad jj ininavotl lalkraeztyje, iszsi- 
gydė nu rheumatizmo, naudodama vaistus Chain- 
berlaln'o Pain Bairn, tfitarpn kad pirmiau per 13 
metų ant visokių kitų vaistų dovanai tik iszsikasz- 
tavo. Parsideda po 50 c. už bonkutų visose ap
tiekose. .

’ Good Record. Asz pardavinėjau Chamberlal- 
n'o vaistus ųu 10 metų — sako drugglstas (ap- 
tiekorlus) E. B. Legg, isz Vall,*La., — visad gva- 
rantdūdatnas jds, bet nei vienos bonkutės man ne
grąžinta atgal. Į, paskutines 90 dienų asz parda- 
vlau 12 dožų ir kiekviename atsitikime pirkikai 
buvo kantanti isz vaistų. Jis (vaistas tas) ne- 
džiovina kosulio, bet sumažina.lr panaikina jį. 
Jis iszgydo n& didžiausios perszalos greiczlsuslal 
nei kiti vaistai. Parsideda po 25, 50 centų ir $1 , 
už bonkutų visose aptiekose.
T1 f? i - '- - - - - r -į

Pirmutinis Lietuviszkas

■ Mt. Carmel,? Pa. i

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

Lietuvininkai hurra visi pas 
VINCĄ JUKNELĮ 

1090akSt. Mt CARMEL. PA

Apsisaugok nft kosulio!
vartodams Dr. Glenn‘o garsųjį nu 
kosulio sirupą. Jame nėra Lauda
num, nei kito kokio blėdingo pri- 
maiszymo. Pamėgik tik jį, o persi- 
tikrįsi apie jo pastebėtinas įpaty- 
bes. Prekė 25 centai." Pagamįta 
P. M. BEVAN'E PLYMOUTH PA. ga
li gaut pirkti kur nori.

Dr. M. A. Carroll
Office: kampas Church &Eno Strs.,

Plymouth, Luzerne Co. Pa‘»




