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Plymonlhl’a. 21 d. Vasario
Talpįdami sziame „Vieny

bės“ numerije „Susivieniji
mo“ prezidento rasztą, mis- 
lijame, jog neproszalį bus ke- 
.lis žodžius isztarti ir mums 
^apie „Susiv.“ bei jo dabartinį 
{padėjimą.

Neaiszkįsime czion placziai 
apie „Susivienijimo“ naudin
gumą bei reikalingumą, bet 
tik dirstelsime į dabartinį tos 
musų abelnos institucijos sto
vį ir priežastis tokio, o nege 
resnio josios likimo. .

Nevienas gal matydamas, 
jog iki sziol da neperdaug są
narių teturi „Susivienijimas
pamislys, jog da ir dabar m u • 
sų broliai gerai, ^nesupranta 
tvirtos vienybės reikalingumo, 
kad taip pamaži didina „Su
sivienijimo“ sąnarių skait
lių. Bet, prisiklausius szne- 
komis musų brolių įvairiose 
vietose, kitokį' persiliudijimą 
įgi ji. Teisybė daug raszė 
„Vienybė“ apie „Susiv.“, ne
buvo, gali sakyti, numerio, 
feui’iame nebūtų paminavota 
apie reikalingumą dėl musų 
„vienybės“, kitam gal ir jū 
kingu iszrodė toks pasielgi- 
man josios („V-ės“), bet pri
siklausius balsams už visų 
szalių^ ml musų brolių, su 
džiauspiu patiri, kad tie žo
džiai, nenu vėjo ant vėjo; nėra 
tokio mus brolių apgyvento 
miestelio, kur neatrastom ma 
ižiausiai nors kelių, pritariau- 
•ežių „Susivienijimui“ ir jo 
naudingumą bei reikalingu
mą pripažįstanezių. Teisybė, 
mes lietuviai, turime tokią į- 
patybę, jog norėti ir įvykdįti 
ką pas mus yra gana da toli
mu V^iens nil kito; kol i ai mes 
prisirengiame prie ko, tai ga

ma reikia da lukterti, bet sykį 
jau prie ko pridėję rankas, 
ūliai laikomės to.'

Apart to musų pri
gimto, jei taip tarsiu, ijie- 

' parangumo prisideda daug 
jau mažesnių, jau didesnių 
aplinkybių, kurios trukdo ne-

tikt „Susiv.“* bet ir 
kitus lietuvystės reikalus. 
„Susivienijimo“ vardas nbrs 
jau pagarsėjo tarpe musų bro
lių, nors jau retaiūę kam peli
ję neiszgirstum apie jį szrie- 
kant, bet vis gi da yrą dau
gybė žmonių, kurie mažaį da 
supranta visą „Susiv.“ daly
kų stovį, jojo uždūtę, siekius. 
Ir „Susiv.“ kaip ir kitos žino- 
giszkos institucijos turi tokį 
pat likimą, ir jam reikia gana 
da palūkėti, kol lietuvis jį 
pripažįs už vieną isz reikalin
giausių savo reikalų.
. Nekuriose vėlei vietose mu
sų broliai noriai pastotų „Su
siv.“ sąnariais, bet nėra kam 
jūs sudavadyti, n^r‘ atsakau- 
ežio žmogaus, kuris taptų jų 
ir „Susiv.“ vyriausybės tarpi- 
nįku.

Ne mažai prisideda prie su- 
trukdinimo „Susiv.“ reikalų 
ir ta aplinkybė, jog tarpe pa
ežių lietuvių atsiranda toki, 
kurie ar tai isz priežasties asa- 
biszkos neapykantos, ar parti- 
jiszkių siekių atkalbinėja vi-

Susivienijimo), nors pirma 
buvo net jo statytojais.

Apgailėtina tūlų musų pra
kilnesniųjų (kurių pėdomis se
ka czielos. deszimtis) asabisz 
kūmas, trumparegystė! Su
sikirto keli gaidžiai, na ir ver- 
ežia viszcziukus nesirinkti po 
savo, motinos sparnu, bet 
krikti į visas puses. — Tegul 
ir pasiektų jau jie savo, isz- 
krikdytų savo žemesniūsius 
brolius, bet kokia to pasek
mė? Ne kita, kaip tik ta, jog 
dėl užganėdimo užgautos sav- 
meilės tūlos žmogystos, czie
los deszimtys tukstancziųjo 
sąbrolių, jau ir taip ne per
daug linkusių, telktis į kilpe
les, ypacz su
siekiais, visai nustoja 
vienytis į kokias -ten nebūk 
„vienybes“,

Paardyti ką lengva, bet sus
tatyti, brolau, pamėgįk. Be
ard ydams kad ir savo užvestą 
darbą netik negali reikalauti

prakilnesniais 
noro

nesmagumai 
.„Varpo“ bei „Ukinįko“ 

Iki szioliai mes

dėkingumo už savo darbą isz tyt, jog ir p. Noveskiui pra- 
pradžių, bet da užsitrauki deda kas ten nelabai posūti. 
prakeikimą kaipo gadįtojas, Isz vienos pusės turi ans daug 
savo brolių darbo. j bėdos su taisancziūsi ant tik-

Pagal musų nūmonę lietu- ro szantažisto (blackmailer*©) 
viai privalo viens kitą ragįti • p. Jankum isz kitos pusės į- 
prie visokių draugyszczių ar vyko koki ten 
„Susivienijimo“, nors'kuriam su
isz jų ir nelabai patiktų tų ar redakcija.
to konstitucija. Mes da turime visokius reikalus Prusūse at- 
iszdirbti savo tarpe supratimą likdavoij 
neatbūtino reikalingumo vie- > dabargi*3 
nybės mus visų;, kad gi jau isz- j „Varpo“ 
dirbsime tą supratimą ir mu
sų draugystės ir „Susivieni
jimai“ skaitys sz i m tai s ir tuks 
tancziais savo sąnarius^ tada 
galėsime pasirupįti ir apie sa 
vo tų institucijų 
mą. Dabar kad 
sakyti, kūdikiais, 
gy vilti, baisiai
priesz tautą, norėdami jas pa- N į, tai redakcija tų laikrsz- 
naikinti suvis dėlto vien jog ežių jam nepardūsianti.. . . 
tas ir tas jose mums napatin-1 Kas gi ten tokis pasidarė tar
ka.

Abelnai, bet imant 
sivienyjimas“ szįmet

įp'er p*. M. Noveskį, 
neseniai gavome ne 
redaktoriaus atvirą 

laiszką (postal card), kuriame 
jis mums skundžiasi, jog p.' 
M. Neveski imąs Laikraszczius 
„Varpąs ir „Ukinįką“ isz re
dakcijos ant barge ir pinįgų 

’nenorįs atidūti. Redaktorius 
„Varpo“ grasina, jeigu mes ir 

vos pradeda toliams imsime laikraszczius 
nusidedame („V-ą“ bei „U-ką“) per M.

patobulini-

dide

nepardūsianti....
is pasidarė tar

pe musų apszviestunų Prusū- 
ise? Ar gi jau isz tjkrcrp. 
. Noveskis susimislino varyti* 
■savo „business“, nemokėdama

Jeigu tai butų teisybe, tai 
ir mums (ne tik Lietuvoje gy-

nutarė. veliantiems) baisu butų su
sidėti su kum nors isz Tilžės 

„Varpo“ redak-

narių jame yra tū tarpu ne 
mažiau kaip pernai, o pristo 
jus da kelioms naujoms d ran 
gystėms (kurios jau 
prigulėti prie „Susiv.“) žen
kliai pasidaugįs. Sąnariai-gi gyventojų: 
dabartiniai jau yra visi iszti- toriaūs tai po jau prisibijome 
kiniais, ant kurių galima atsi- nū 
dėti/ netaip kaip pernai* kad 
tūlos draugystės, tik dėl viso 
ko prigulėdamos prie „Susi- 
vienyjimo“, pada: 
skriaudą jojo iždui, 
galime atsidusti, 
tarpe jau nėra 
Po visų pastarų
skaitlingų „cirkuliarų 
neszimų“, „paaiszkinimų“, 
kas priguli prie „Susiv“, tai 
priguli isz tikro persitikrini
mo, jog „Susivienyjimas“ yra 
reikalingas dėl mus lietuvių

—d—j/i—

vien

jog musų 
veidmainių: 

trukszmų, 
„pra-

nelabai seno atsitikimo. 
Buvo siųsta vasarą isz Ame
rikos 100 riiblių ant išdavi
nio szių (1803) metų kalen
doriaus su praszymu atsiųsti 
už kokią dalį tų pinįgų kelis 
szimtus kalendorių, o kitus 
po iszpardavimui kalendorių- 
pagražinti atgal (paaukauto- 
jas norėjo jus apversti ant isz
davi mo Lietuvos . žemlapio). 
Ką-gi daro „Varpo“ 
torius p. Jonas?

Szniaukszt! atskaitė 
kalendorių, supokavo
skryni ir pasiuntė per Atlan- 

, kuris buvo prisiųn-

redak-

3300 
į dvi

tiką tam
Pirm kokio laiko ,, 

bėję“ raszėme apie įkurifhą iszdavime kalendoriaus. Szis * 
prie tųTilžėje ,,Lietuvis^kos knygų,11 aukautojas ] turėjo 

prekystės“, uždėtos p. M. No 100 rubliu pridėti da kėlės- 
veskio. JDabar vienok,* ma- Ideszimts dolerių už pervežimą



Vienybe
. ttų visų kalendorių per van

denį, už geležinkelių kasztus, 
muitą ir t. t.... Kalendo
rių gi prisiųstų czion Ame
rikoje padalįti visų tarp žmo- 

’ nių negalima, turės jūs pelės

miaus važiūjanczios, nors gir
dėjo, bet ant pagelbos neątė- 

važiavo
Pa- 
bet • >

jo. Isz užpakalio 
vyrai nū Žalpių, tie rods 
gelbėjo vežimą prikelti, 
paskui reikalavo užmokesnio 

suėsti, tūm tarpu, jeigu p. Jo- už tat. Kada vaikinas teisi-
nas pagal prisidėjusio prie nosi, kad negali aniems užjno- 
kalendoriaus iszdavimo norą 
butų pasielgęs, anie kalendo
riai su nemaža nauda dėl mu-

o, o 
pas 
tie

Užmanymas iszdūti žemla- 
pį, žinoma, turėjo taipgi isz- 
nykti; „V-po“ redakcija ne
geroje szviešoje pasirodė.

Primename tūs nesmagius 
dalykus, pakilus dabartiniems 
nesusipratimams tarp musų 
tilžiszkių brolių, tikėdamiesi, 
jog jie susipras, kaip tai reikia 
būti atsargom geszeftiszkūse 
| bizniniūse, kaip mes szneka- 
mb] dalykūse, kad nereiktų 
paskui isz priežasties tų daly
kų turėti daug nesmagumų.

kėti, tada jie jijį aplup 
kada ans už poroA mylių 
savo gaspadorių pabėgo, 
tada pagelbinįkai paėmė nū 
vežimo geresnius daigtus: 
są, deszras ir t. t. Tie, kurie 
pirmiau važiavo, buvo Ii ūdy
tojais ir pažino tūs vj
Paskui Szidįave davė uric cini
kui žinią ir tas anūs vyrufi su
ėmė. Kalba, kad jau ji

rus.

etas

— N. 1. „Ukinįko“ szių 
metų iszėjo naujoje formoje, 
ne knįgutės pavidale, bet to- 
kis, kokiais pernai p. Jankus 
iszleido į svietą jo du NN.

ko“ randame ir priedą — 32 
puslapių knįgutę „Kaip atsi
ginti nū koleros ir kiti nau
dingi skaitymai“.

Isz Lietuvos.
— Az erenų (Novo Alek

sandrovsk) paviete szįmet la
bai linai pabrango, už birką 
moka net 45 rublius.

Andai rasziau, kad arti Szi- 
lavos ant Dubissos upės buvo 
užpultos pono Mik. padvados 
ir kad vienas vaikinas nū jų 

. pražuvo. Paskiau taip pasi- 
aiszkino: Buvo leistos trįs 
padvados isz Gapszių arti Re- 
siainiu i Szaulius su visokiais v v
valgomais, daigtais. Dvi pad
vados pirmiau nuvažiavo, o . ..S . .treczioji arti Kuszeliszkių nū 
Dubissos kalno važiūjant už
virto. Dvi padvados pir-

e ne 
kartą tokias sztukas provijo. 
Anūse metflse tai f August lĮtas 
ant kelių arti Szilavo boboms, 
isz miszko
nū galvų draskė ir provijan- 
tus atėminėjo. Anas ant ran
kos letenos neturėjo, bet su 
taja kolieka ranka, ka p su 
durtuvu durdavo ir žmogų ant 
vietos numuszdavo. ' Paskui 
jį suėmė. Dabar sztai szitie 
Žalpiszkiai, kuriūs suėmė, 
pradėjo klastas daryti.

J ūdos rauplės, 
baisiai jaunųjų tarpe vie 
tauna., Sztai Kauno i 
siainių paviete nekuriems tė
vams visi vaikai iszmirė. 
cholerą dabar negirdėtis.

-4 Krupių parap 
Szaulių paviete gūdžias, 
bulbės po kapczius ir i 
suszalo, o kitur ir po kamaras, 
kad avinukai, versziai taipo 
jau suszalo ten visur, kur yra 
szaltos kūtės. Szaltis 
riai be atidrėkio laikos, 
nok, kaip daktarai sako, yra 
viltis, kad pavasarije ,’cholera 
vėl atsiras, nės ana prip -atusi 
po kelis metus ant vietos vie- * 
szėti, per žie 
dama. Mokįt 
met ant vakacijų daug

szkarletina
3zpa-
’ Re-

ris daugumas 'moka skaityti, 
bet maž kas raszyti tesugėb4 
lietuviszkai. Gerai butų ir 
apsimokėtu, idant kad ant pa
vidalo kitų kalbų, pradėtu 
dirbti litografiszkus siuvius 
(sąsiuvas, kajetus, seksternus) 
su blėdnu rasztu dėl važioji- 
mo ant jo su plunksna, ■ idant 
sziokiu budu pramokti raszyti. 
Macziau lenkiszkai - tokius 6. 
siuvinius po 4 arkuszus, ku-

dar praszcziau; nės maskoliai 
visus vagius dėl lietuvių pa- 
korojimo ir prispaudimo 
leis, nės knįgų kantrabanto 
niekaip negali nutyldyti, vis 
eina ir eina.

Sztai kada tai Panevežlje 
atrado už 300 rublių maldok- 
nįgių į baltą kaulą aptaisytų, 
kurias szįmet maskoliai ant 
laukų iszvežę ketina deginti. 
— Babtūse ant Nevėžos uįiės 
vėl nutvėrė maskoliai lietu-Įriūs vaikas iszraszęs raszyti 
viszkų knįgų už kelis szimtus. 
Nelaimingą kaltinįką Vil
niaus general-ygubernatorius 
atsudijo ant 4 mėnesių kalė
jimo, <bet tas nięko negelbti, 
nės ant< vieno vietos atsiran
da keli, kurie knįgas dar la- 
bjaus platina. Ne dyvai per 
tat, kad maskoliai dėl lietu
vių suvaldymo ketina anūs 
vagimis užleisti. Tada, kaip 
žmonės sako, ir tie visi, kur 
pdterius užmirszo, vėl atsimįs.

Laikraszczio „Apszyieta 
negavau matyti, tiktai apie jį 
girdėjau kad aną p. Jankus 
~ iszleid žia,

Apie

'joje, 
kad 

usius

stip- 
o vie-

iem^biskį užmig- 
^kįtinius ketina szį-

ank- 
šokių 

vagių ir arkliavagių baisybė 
atsirado. Po daugel vietų 
gaspadoriams arklius pavogė. 
Sako, kad ant pavasario bus

Prusūse, 
kad iszėjo tijct keturi ' nume
riai, kad ketvirtą numerį isz- 
leidžiant Prūsų valdžia priki
bo, jog ant jos yra paraszyt 
o taipojau arit kunįgų. Buk 
Prūsų valdžia laikrasztį už
draudusi ir J 
sztrūpos užmokėti. (Mes 
rime 6 NN, „Ap tos“. Rėd.)

Kitą kartą kad mirkįdavo 
kanapes ar linus po upes, tai 
vėžiai, užsmardinto vandenio 
bijodami, lipdavo ant krantų 
į pievas, pakol tas vąndū ne- 

' at- 
nok 
Le- 

veifio upėsTanevėžio paviete, 
kiir kahapių nemerkė, -.vfežiai 
isždvėso, taip kad negali jų 
užtikti, fo daugel vietų, kur 
vandū sukasi, atrasta jų n egy
vų - krūvos suverstos. Pir
miau buvo daneszta, kad taip- 
pat ir Resiainių paviete 
tiko.
taip buvo.

Kaip-žinote, pas mumis no-

a,

liepusi 7Č dolerių 
mokėti. (Mes tu-

nutekėdavo, o paskui vė. 
gal sulipdavo. Pernai vie 
rudenije ir po tas vietas 
vetfio upės Tane vėžio pav

atsi-
Gal ir po kitas vietas

iszmdko. Turime ant to la
bai nažvilgį atversti, idant 
musų rasztas platintus, nės jo 
vieįpje daugumas suvisum ki
tą m uips prieszingą rasztą, 
pradėjo vartoti.

Panevėžio paviete rauplės ir 
kitos ligos pradėjo vieszpa- 
tauti. Vienok apie Krūpius, 
Szaulių paviete apie tai nieko 
nebegirdėti.

Visur su, paszarais dejūja, 
kad mažai ruginių sziaudų.

Kodėl „Vienybės“ redakci
ja nesistoroja agentų dėl savo 
laikraszczio paplatinimo, ku
ris labai gėrai Lietuvoje eitu, 
dar geriau kaip „Apžvalga“.

Reikia tiktai pagal gerą 
iszlygą platintojams knįgų at
leisti. Reikia rupįtis, idant 
Prusūse galėtų jį gauti taip 
gerai, kaip ir kitus laikrasz- 
ežius. ♦ ' ' j I

• Dabar jums papasakosiu 
nekuriūs atsitikimus isz ponų 
gyvenimo, idant žinotumėte 
k^ jie daro, kaip jie elgiasi.

Sztai netoli Szilavos Resiai- 
nių paviete generolas Ka...... 
tur‘ ant Dubissos upės kran
to dvarą Kat., kuris turėda
mas sūnų, vienaitį Enriką,' 
davė jam tą dvarą,' pats Pet- 
ropilėje begyvendamas. ^Sū
nui anLvalios paliktam pasi
rodė, kad gavo skarbus Ka- 
lifornijjos, nepasikakino aus 
tos tėvyszkės pinįgų * įėji
mu, bet pridarė da 12,000 
rublių skolos, pradėjo laikyti 
gražias freilinas, jieszkoti ge
rų prie „butelkos“ prietęlių. 
Tėvas pagrįžęs ir tokius zbit- 
kus atradęs, davė sunui sker-



Lietuvininku
sai ’su ryksztėųris, o skolinį- Aleksaiidravos) buvo labai 
kams pasakė: „kam davėte pi- turtingi ponai Eismantai, o ‘5 • • nįgus, pas tą jieszkokite, nės pas jūs tarnavo nū piememo 
dvaras yra mano, o ne su- pradėdamas ukinįkas Kįv. Pa- 
naus!“ Sūnūs pas vieną savo skui po tėvų sm'erczio vaikai 
prietelių Fisz. pabėgo, kur ant l pasidalino didelį nės nū 200 
kampo atsisėdo. Ten raszka- 
žiu neturėdamas atsiuntė pas 

' tėvą į dvarą Kat. tris padva- 
das, idant ans kiek javų ant 
dūnos dūtų. ■' Supykęs tėvas 
pasakė:

’ — Czia Enriko nieko nėra, 
tiktai tie szeszi medžiokliniai] 
szuif^s (gonežiai).

Taigi liepė tūs szunis ant 
kožno vežiko po du sudėti iri 
sunui nuvežti. Skolinįkai isz 
visų pusių gvoltą szaukia, o 
generolas ketina dvarą į ban
ką užstatyti, idant sūnelis ne
begalėtų brajįti.

— Ilesiainiūse vėl susiren
ka Levinsko karezemoje dau- | paskui, vyrui mirus, su 
gybė dvarponių ir bajorų be- 
baigianezių savo dvarus pra
gerti. Tenai nevienas isz jų 
po aūlu ir stalu apsivėmęs gir
tas voliojas*, o mužikas Tau- 
rusas 
galvas .skaldo. Taurusą 
tat miravas sūdąs ant 2 mėne
sių į kalėjimą prasudijo, bet

nėti. Dabar jau sulyg to da- 
ėjo, kad 100 valakų žemės į 
savo rankas suėmė ir jgerai pa
darė, nės toji žemė masko
liams neteko. Viena isz pa
nikių (phnaiczių) Eismanczi- 
kių isztekėjo už Bogvilos, o 

vai
kais naszle su apskolįtu dva- 
ruku pasiliko. Kitą kart pie
menini ir bernui Kv. buvusi 
jo panaitė, o dabar biedna 
naszlė, patiko, taigi, ans ant 
jos užlaikymo geroką turtą 
turėdamas, pradrįso savo kle
boną praszyti, idant jam Bog- 
vilienę pirsztų; Kada kunį- 

ans sako, kad dar .daugiaus I gas atvažiavo pas p. B., idant 
tūs latru^, kaip reikia gyven- jai vyrą pirszti, p. B. isz ap- 

maudos apalpo, kunįgui isz- 
kalbinėdama, kad ans pra
drįso tokią propoziciją daryti. 
Paskui vienok, kada kunįgas 
iszrodė jos sunkų padėjimą, 
jau nepyko ant kunįgo, bet 
Kvirui iszkalbėjo, kam anas 
isz prastų mužikų paeidama, 
drįso kunįgo pįrszlybų su ja 
praszyti. Anas pasakė:

— Atmink tamsta, kad ket- 
barzdas I virtoji ponų karta turi nupul- 

Kas tik- ti, o ant jų Vietos „mužikai** 
r kitų apszvies-[pasikelti! \ t

Ponia B. sutarė, už Kviros 
isztekėjo, o anas jos vaikus, 
kaip savo pamylėjęs, į moks
lus anūs pradėjo leisti. Gali
te ejabar matyti, kad naujoji 
karta inteligentų isz susima^ 

mužikų“ Įszymo bajorų su mužikais pa
kils, o tada ir visa- Lietuva at-~ 

(N,įgys. V' • ■

aniems su butelkoms 
už

ii, mokįs, o paskui vienu kar
tų, kad ir daugiaus kalinėje 
atsėdės. Tame kraszte bajo
rai kitokios zpbovos nežino, 
kaip tiktai degtinę niaukti ir 

ykaziroms loszti, Geria su vi- 
\ šokiais paleistuviais masko

liais rasztinįkais, uriadnįkais 
ir t. t. Dvarus į banką užsta
tė, gaspadorystę apleido arba 
iszdavė į arenda, apart to įlin
do į žydų kiszenius, 
dėl jų bucziūdami. 
tai isz ponų ar 
tų viežlyvai nori užsilaikyti, 
tai su jeist besisveikina. Dva
rai jų be tvorų, stogų, pama
tai kiauri, langai iszdaužyti. 
Tikras pavidalas pustynės!

Bet žiūrėkite dabar kokiu 
. budu kyla jauna isz „ 
lietuviezkoji karta:

Sztai Ažerėnų paviete

valakų, skolomis apsunkįtą, 
dvarą. Daugėl isz vaikų sa
vo dalis praleido, kiti prie jų 
pasiliko. Tie vis skolas dir
bo, o jų buvęs bernas Ky. 
pinįgus rinko ir buvusiems 
savo ponaicziams ir panaitėms 
anūs skolijo, paskui gi nega
lint jiems savo skolų užmokė-

— Sziauliųpaviete žmonės 
pradėjo galvijais kupeziauti, 
į Ilįgą ir Jelgavą anūs vary
dami.

P..........ije yra daktaras
lietuvis — kuris turi sūnų 
universitete; tas baisiai už lie
tuvystę užstoja. Sztai netoli 
nū czia Kupiszkije pas aptie- 
korių buvo svecziai/ o tarpe 
tų ir viens guVerneris lenkas, 
kuris pradėjo ant lietuvių 
bjauriai kalbėti. Jaunas stu
dentas nieko nelaukdamas, o 
diktas būdamas ko tiktai kau
lus anam guverneriui nesulau
žė. Jei nebūtų atgynę, tai su 
jūm butų prastai buvę. Sztai 
tautystės supratimas sulyg ko 
daeina.

Sako kad cholera užrubeži- 
j e po Hamburgą, Halę per 
žiemą dabar vieszpatauna.

bailys.

— Neperseniai Pilviszkiuse 
buvo susirinkimas valszcžiaus, 
ant kurio perskaitytas val
džios paliepimas, kad kance- 
lerijose kitaip nevalia szne- 
kėti kaip tikt maskoliszkai. 
Neperskaiczius paliepimo iki 
galo, žmonės suprato, kas de
dasi ir iszsiekirstė. Sako tas 
pats atsitiko ir Griszkabudžio 
valszcziuje, kurs prigul prie 
kito jau pavieto. Isz to ma
tyt, kad szis įsakymas paeina 
mažių — mažiausiai nū. p. 
Podgorodnikovo Suvalkų gu
bernatoriaus. Apie szią žmo
gystą, kitados dirbusią Gur
kos kancelerijoje Varazavoje, 
man teko girdėti nelabai gra
žiai atsiszaukiant tūs, ką jį pa
žinojo. Pasirodo, kad tie at- 
siszaukimai turbut nebuvo 
melagingi, . nės tas pats Pod- 
goroduikov‘as ir persekiojo 
kun. Aleksandravyczių už ta
tai, kad szis stengėsi Veive- 
riūse įvesti lietuviszką kalbą 
dėl iszguldymo tikėjimo. 
Podgorodnikov‘as pastatė to
kias,kliūtis kad kun. A-czią 
neužtvirtįta į Seinus už semi
narijos mokįtoją ir dagi, neuž
tvirtinęs paskui ant vikarijaus 

i į Kalvariją, pasakė, kad Alek
sandra vyczia ir jis (Podgoro- 
dnikov‘as) negalį tarnauti vie
noje valdyboj*.

Pas mus vaikszczioja gan
das, kad neatbūtinai liepsianti 
valdžia visiems szaltysziams 
mokėti maskoliszką kalbą. 
Jei kokiam kaime nebusią to
kio, tai randas atsiusiąs kaca- 
pą, kuriam lietuviai turės al
gą mokėti. — Bepig jums, 
amerikiecziaiyĮ kad neturite, 
tokio meilaus tėvelio, kaip 
mus maskoliszka valdžia! Ma
tote kas pas mus darosi. Mas
kolius jau suvis nor ’ mus isz- 
naikyti, nės griebiasi prie to
kių pragumų, kokiais kitados 
vokiecziai isznaikino mus bro
lius prusus. Matote mus ne
laimę, tai, jei ne ką daugiaus, 
nors melskitės užmuš. O ku
rie turite Lietuvoje gimines ir 
pažįstamus, raszykite pas jūs 
laiszkus, persergėdami nū 
maskoliaus nasrų.

Seinų dijicezija" szventam 
Tėvui ant jubilėjaus iszsiuntė 
12,700 rublių dovanų. Tų 
pinįgų mažiausiai trys ketvir
tos dalys sudėtos lietuvių. 
Viens Naumieszczio dekana
tas^ (pavietas) sudėjo 2,400 
rublių, su virszum. Isz lietu- 
viszkų parapijų buvo tokios 
ką po kelis szimtus sudėjo, o 
lenkiszkos kitos, kaip girdė
jau, davė po 20, 15 arba net 
10. Seinų vyskupas į semi
narijos regensus paskyrė lie
tuvį kun. J. Giedraitį, gimusį 
Sžakių parapijoj* Naumiesz- 

ko, kad su jo įstojimų į regen
tus dėl Seinų seminarijos pra- 
sidėsią geresni laikai.

— Senapilė. Žmonės to
lyn vis labjaus pažįsta szuny- 
bes žemskių ir pradeda jų ne
kęsti, o net nebijoti „kozo“. 
Per Trijų* Karalių jomarką 
vieną tokį mahdierūtą nedo
rėlį vidur* miesto žmonės ge
rai apipaišė. Pavakare, kada? 
jau žmonės pradėjo ant namų



Vienybe
traukti, susikimszo ant vienos 
gatvės daug vežimų, taip kad 
vienas žmogus atvažiavęs ir 
neturėdamas kur pravažiūti, 
turėjo sustoti. Atėjęs tūm 
tarpu žemskis liepė jam va 
žiūti, o gavęs atsakymą, kad 
nėra kur pravažiūti, rėžė tam 
žmogui tiesiok su kanczidm 
per galvą. Žmogus kirto jam 
atgalios. Žemskis, pasirody
damas kūm jis yra, įsikirto į 
tą žmogų ir pradėjo jį tempti 
į policiją. Ant to szauksmo 
ausirinko aplinkui žmonės ir 
pradėjo vienas — kitas sma- 
gįti smarkumą savo kumsz- 
czios ant žemskio sprando. 
Ypacziai atsiženklino vienas 
vyrukas. Kada žemskis tem
pė tą žmogų į policiją, tasai 
vyrukas priszokęs kur isz sza- 
lies skambtelia su lazda į gal
vą žemskiui ir vėl * atszoka. 
Kada žemskis atsigrįžta į tą 
szoną, isz kurio gavo kirtį, ta
sai vyrukas užbėgęs isz kito 
szono, vėl virszum kitų galvų 
skambina su lazda į galvą 
žemskio, nei į kokį pienpūdį. 
Ir taip apsukriai slėpdamasis 
už žmonių, tiek kriukių suka
lė į galvą žemskiui, kad tas 
net sykį ant žemės pargriuvo, 
vienok žmogaus, > vedamojo į 
policiją, nepaleido. Toliaus 
subėgo daugiaus žemskių ir 
iszgelbėjo savo draugą nū 
kriukių. Apstojo, nei var
nai, žmogų vedamąjį į polici
ją, ir kad atlygįti už guzūtą 
galvą ir isztinusią lupą savo 
draugo pradėjo jį nemilaszir- 
dingai daužyti, prie akių vi
žmonių. Tūm tarpu tasai vy
rukas su kriukiu nykte iszny- 
ko. Aną žmogų nusivedė į 
policiją ir turbut padavė po 
sudu.

Lazdijų ir Krosnos parapi
jose (Kalvarijos pav.) baisiai 
jįiauczia raupai. Suvis nereti 
toki namai, kad pradieniui po 
tris vaikus iszveža į kapus. 
Suaugę žmonės nors serga ir 
mirszta taja liga, tai nors ne 
taip tankiai. Sirgdavo rau
pais ten ir pernai, tik nelabai * i i ‘ •. i . >

mas

tai p

tankiai.
Pristaczius kazermių, 

koliai dėl jų prikurenimo 
daug malkų reikalauja 
kad nekuriose vietose Kalva
rijos pavieto suvis . negalima 
gauti pirkti sausų malkų; jei 
kas nori pirkti, tai gauna tik 
žalių, szviėžiai kirstų, 
neturi savo durpių,
kuru labai ankšzta. K 
turėdami kūm prikurįt 
grinczias, kenczia baisų 
pasikurydami tik nėr. 
Ne isz gero du liūsinj 
Szesztakavo (Rudamina 
rap.) pasivogė nū p. SI 
kio rastpagalį, kad pas 
ti savo pirtaites. Bet 
gėliams nelabai gerai .p 
kė: apskųsti pono S., taj 
sudįti ant 3 mėnesių ka

Kas 
tftm su 

iti ne- 
i savo

drėm. 
ku isz
•s pa- 
kome-

naba- 
lasise-' 
>o ap
ėjimo

pavie- 
inįkai 
gavę 

rdų ir 
kaip kitais lietais.

So-

Tik
pa

lomis

Kalvarijos, ir Seinų 
tūse stoka pastaro: uk 
skundžiasi, kad szįraet 
tik du treczdaliu szia 
szieno,
Dobilai m'enkai užaugę 
dūse gerai nuaugo obūliir, už
tai gruszių visai nebuvo, 
žuvų szią žiemą ažerūse 
gauna daugiaus, kaip k 
žiemomis.

Isz priežasties szalczio ir 
degtinės daug žmonių 
lo, o kitiems ir su gilt 
kos‘ pasimatyti. ■ Taip 
kus isz Iszlandžių (K 
valscz.) vąžiavo gerai 
gavęs degtinės namon, 
to isz.rogių ir suszalo. 
j£dar gyvą, bet pasirgo 
u£>lgo pasimirė.

ipsza 
ne te-
Luc- 

irs n os 
prira- 
szvir- 
Rado 
ęs ne

Plia- 
minosdą^isz Bevirszių (Ruda 

parapijos) pasakoja, buk jį 
girtą einantį namon pasigavo 
velnias, nuavinė‘ ir vėl 
vinė‘ kojas jo toliai, 
visiszkai jos neapszalo. 
žinoma, nieks isz skai’ 
netikės, kad velnias varinėtų 
tokius nedailius szposus, 
dėlto vis gi tam žmogui 
riaus, nės jis patsai sau 
apsiszaldė, ir dabar gy 
pąsakė, kai} jas reikia 

I •

apa- 
pakol 
Nore,

tai 
nege- 
kojas 

djįtojas 
,pjau-

ti“, nes kitaip prikibs gan
grena, o su jai neiszsi^ukamas 
myris. Sztai czion turim 
naują paveizdą, kokius vaisius 
veda degtinė....

Ką apie velnius, tai dauge
lyje vietų musų ukinįkai labai 
neteisingai drasko jų sžlovę, 
užmėtinėdami jiems tokius 
daigtus, prie? kurių, jie visai 
savo nagų nekisza. Apszalo 
girtūklis, na, ir kaltina ne 
patsai savę ir dėgtinę, tik su- 
verczia visą bėdą ant nieko 
nekalto vęlniukszczio. Kai 
me Szesztakavė (Rudaminos 
par.) apsirgo karvė kokia tai 
liga ir pradėjo naktimis tran
kais po tvartą. Dėlko ji 
trankosi? — „Velnias an jos 
jodo“, aiszkino vieni kitiems, 
ir kad sudarkyti bizniui tokį 
smagų pasijodymą, isztepė nu
garą tos karvės su smala, ant 
paveikslo balno. Sako, kad 
keletą paktų karvė buvus spa- 
kaina, beU^paskui vėl pradėjo 
trankytis. Tada rodi j o kiti 
nuvyti į atbulą pusę botagą, 
ir pradėjus karvei daužįtis, 
kirsti atgalia ranka, kalbant 
tūs žodžius: „Kad biskiu. tai 
butau nukirtis!“ Bet nei tas 
atbulinis botagas, nė tie slap
tingi žodžiai nieko negelbėjo. 
Atsirado vienas iszmintingas 
žmogus, kuris visiems aiszki
no, kad ežia ne velnias kaltas,,5 • ’Itik karvės kraujas. Bėt pats 
locninįkas karvės atsakė, kad 
tai neteisybė, nės jau tai kar
ve, antrusyk taip užeina, ir pir
musyk ji tapo tūiii atitaisyta, 
kad prie'tvarto buvo prikalta 
negyva pelėda. „Kąd tai 
but‘ kraujas, tai kų mkezytų 
toj‘ pelėda?“ san protavo jisai. 
Bet ką gali gelbėti velnįui pe
lėda, o da negyva? Matyt, 
kad jiems iszrodo, kad velnias 
da ir už jūs paikesnis, kad 
baidosi net negyvos - pėlėdos. 
Nesuprato jie to, na ir jieszko, 
^kur gauti nuszaut pelėdą, kad 
prikalti ją prie tvarto. Žino
ma, kad gaila tik, ką žudo 
bereikalo tokį naudingą, o
sziandien jau ir gan

pauksztį, ba jisj tiek maezys, 
kaip anoji rodą: „Jei pyksti, 
tai misi... k ant dagio, tai pe
reis piktumas“. | ‘ t

Krosnėnūse (Kirsnos vals.) 
tapo užmusztos dvi inoterisz- 
kės už 50 rublių. Vienai isz, 
jų buvo atsiųsta isz Amerikon 
50 rublių. Gyveno ji sau 
viena, ir kad nebūtų taip ny
ku vienai, laikėsi prie i savęs 
kitą žmoną.. Kokis tai Kli
mas, dagirdęs apie tūs pinį- 
gus, užmuszė tą moteriszkę, 
atėmė nū jos pinįgus, o kad 
jo neiszdūtų antroji žmona, už
muszė paskui ir ją. Papildęs 
tą piktadėjystę, iszdumė į Sei
rijus, kur savo kruviną sermė 
gą apmainė su kitu vaikinu, 
mislįdamas tokiu budu pas
lėpti savo kruviną darbą. Bet 
ajfeiriko: tcjji tai sermėga jį 
ir isjzdavė /ir jis tapė suimtas. 
Tasai pats Klimas keliais me
tais atgal buvo prisidėjęs ir 
prie iszpjovimo žydų Gilui 
ciūse. ' r*

Senapilėj‘ rado ant gatvės 
(ulyczios) 18-33 NN. „Vie
nybės“. Kas pametė — ne
žinia. Rado tarnaitė vieno 
lenko, kuris czielybėj4 atida
vė radinį į rankas lietuvių.

Žmonės pranaszavo, kad 
gavus jauno (18 d. Sausio) 
szaltis turės „gauti galą“, bet 
apsiriko. Teisybė, tą dieną 
szaltis nusmuko tik iki 8 laip
snių, bet kitas dienas vėl su- 
sidrutino. Dabar svarstosi 
tarp 14 ir 18 laipsnių, dasiek: 
damas kaip kada ir 20. Dau
geli je vietų ant kelių dideli 
pusnynai pripustyti.

V. Stagaras

— Palanga svieto pabaiga, 
sako priežodis. Yra tai ne
didis bet dailus miestelis ant 
marių kranto, paeziame gale 
Žemaitijos. Palangoje yra 
progimnazija keturių kliasų 
ir, aezių Vieszpacziui, nėra 
jokios cerkvės, taigi ten mas
koliai negali varyti mokįti- 
nius pas ilgakartį (popą). 
Kas nedėlia atplaukia į Pa
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langą du syk garlaiviai isz Lie- 
pojaus (Kurszžeinės).

Didžiausias mums atmini
mas, jog Palangoje gyveno 
Lietuvos kunįgaisztjenė Biru- 
ta; dabar ant tos vietos stovi 
graži koplyczia. Pirm kelio
likos metų ten yra pabūdavo-

< ta szulinė, kurioje nū laiko 
kunįgaiksztienės jau nėra 
vandens, bet sienos (rantys) 
tos szulinės po kelis syk tapo 
perdirbtos dėl paminklo musų 
kunįgaiksztienės. Palangoje 
yra labai^dailus kalnas — Bi-

< rūtos, ; apaugęs puszimis, nū 
vėjo palinkusiomis į rytų sza- 
lį. Czion daug žmonių, eina 
veizėtis musų kunįgaiksztie
nės paminklams; o vasarą la
bai daug pomį isz visų pusių 
su važiu j a į maudynes. Pa
langoje ir apielinkėje žmonės 
mok‘ latviszkai sznekėti, pa 
gabaus ir mergaitės susiėju
sios ant szventoriaus latvisz
kai grabalioja.

— Kretingoje yra didelis 
kliosztorius, kur maskoliai už 

*■ mažiausią daigtelį /vadina 
musų kunįgus ant kelių metų. 
Czia yra labai dailus sodnas 
grovo Tiszkevicziaus, labai 
turtingo pono, kuris, jau nu
miręs, labai gerą szirdį, turė
jo dėl biednų žiįionių, dū- 
dams jiems darbįį, o nekartą 
už dyką ir va
yra įvesta elektriszka szviesa, 

•kas Lietuvoje už didį stebuk
lą yra laikoma.

— Kartina, mažas' mieste- K ’
lis pakalnėje, ant* lygios lan
kos, prie pat upės Miniejies 
krantų. Czion nėr4 nei 
turgų nei kermoszių, bet žan
daras, urėdn i kpal ai kis 
kis) turi būti. Pirm 
kos metų maskoliai 
Kartinoje uždėti taip 
mą , ,,narodnoje uczilisz^ze 
bet kartiniecziai neisz^igandę 

“:o 
prieszi- 

nosi, sakydami,/jeigu jums 
reikia, tai galite sav nusisam
dyti „ųczitelių“, o mes jo ne
reikalaujame, mes galime sa-

jo dvarūse

(žems- 
kelioli- 
norėję 

vadi na-, 
<<

jokių grasinimų posrednįk 
ir asesoriaus, d ruožtai prieszi

vo vaikus leisti į gimnaziją. 
Taigi ir po sziai dienai nėra 
ten „uezitelių“

— Garzdai jau man ir ger
klėj4 pakartėjo su savo ak
lumu. Nedidis tai mieszcziu- 
kas, aptekęs mėszlais ir pur
vais, bet jau gavo nū caro pa
gyrą. Kada carą aną metą ko 
neužmuszė ' ties Borkais, tai 
Garzdų starszina su rasztinįku 
prikalbėjo kvailiems žmonėms, 
kad ant tos paminavonės nu
pirktų paveikslą, kuri paskui 
paszventino vienas ilgakartis.

Baigdamas savo rasztelį, 
turiu pasakyti, jog nekuriose 
vietose musų ukinįkai, neno
rėdami kad „ucziliszczėse“ 
(mokylose) jų vaikai persi
imtų maskoliszku raugu, pa
sisamdė kokį mokįtą (4 ar 5 
kliasų) vaikiną, kuris mokina 
jų vaikus skaityti ir raszyti 
lietuviszkai. ir maskoliszkai.

Tokie vaikinas į porą žie
mų iszraokina daugiaus vai
kus nei maskolius ,,uczitelius“ 
į kelis metus. Turtingesni 
ukinįkai taip iszmokįtus vai
kus leidžia paskui į gimnaziją.

F. Szbimas.

Isz Kitur
Pirm— Suv. Valstijos. 

szeszių metų valstijos sek:re-« 
torius [secretary of State] p. 
Bayard sudarė - sutarimą su 
maskoliszku pasiuntiniu Stru
ve, pagal kurį /tai sutarimą 
Suvienytos valstijos apsiima 
iszdūti Maskolijai taip vadi
namus pplitiszkus prasikal
tėlius, t/y. tūs- visus, kurie 
per saVo darbus neįtiko sziau
rės despotui ir turėjo bėgti isz 
savo tėvynės.

Idant vienok tas Bayard‘o 
sutarimas turėtų svarbą, rei
kėjo kad dvi dalis Suvienytų 
Valstijų sjenatorių ant jo pris
totų. Per szeszis metus mas
koliai, nors įvairiausiais pra
gumais rūpinosi, negalėjo pri
lenkti d/ų puses musų senato 
pasiras^ 
Nors t

szai, kurie jau isz nesuprati
mo, jau perpirkti maskolių 
auksu užtarinėjo už tą sutari
mą, bet nestokavo ir sąžinisz- 
kų vyrų, tikrų szios liūsos že
mės vaikų, kurie su pasi
bjaurėjimu atmetė siulijimus 
sziaurės barbarų. Daugumas 
garbės vertų vyrų iszrodinėjo 
aiszkiai, jog tokia laisva 
vieszpatystė, kaip Suvienytos 
Valstijos negali daryti .pana- 
szaus sutarimo su szalia, kur 
taip nelemta, netikusi yra tie- 
sadarystė, kur ant vieno pa- 
norėjimo caro ir jo czinovnįkų 
tukstaneziai nekaltų žmonių 
esti baisiausiai baudžiami, isz- 
tremiami į Sibyrių ir t. t. 
Drįsk tik tarti kokį žodį, ne
patinkanti carui ar jo szune- 
liams, nenuaiimk kepurės 
priesz jo balvoną [paveikslą], 
tai busi nubaustas kaip bai
siausias piktadėjasZ... Ant 
gėdos szios musų liūsybės že
mės dabar atsirado tarpe mu
sų senatorių 2 dalys, kurie pa- 
sirasžė aKt ano Bayard‘o su 
maskoliszku pasiuntiniu su
tarimo/ * ’

Neturime bet dėl to daynes 
nusiminti suvis; nors mustį se
natorių dvi dalys pasirodė tik
rais niekszais, parsidavėliais, 
nevertais savo urėdo, never
tais sūnumis savo laisvos tė- 
vynės, bet priimtas jųjų ans 
maskoliszkos smegeninės isz- 
mislytas sutarimas da neįgijo 
įstatymiszkos svaruos. Priesz 
jį protestą vojo iszkilmingai 
senatorius Turpie ir jojo ne
užtvirtino da musų preziden
tas.

Taigi broliai,jeigu mes neno- 
’ime, kad maskolius pagalinus 
sz szitos žemės griebtų mus 
savo prakeiktus nagus, kel

kime visur protestus priesz 
musų senato nutarimą, dary
kime susirinkimus [meetin
g's] dėl pasmerkimo ano su
tarimo, raszykime laiszkus į 
visas puses, siųsk i me praszy-
mus pas savor prezidentą, kad ir laimingesniems pasisekė da 
jis nepasiraszytų ant to taip sigauti į bažnyczią | apie 30.• 
pateminanezio musų naują tė- 000 pilgrimų ir tiek pat Ko

vynę — liūsybės žemę sutari 
mo su barbariszka maskolii 
valdžia.

Szalin su barbarais, žmonii 
kraujo siurbikais! Suvieny 
tų Valstijų erelis, priglau 
džiantis po savo tėviszkai 
sparnais persekiojamus 
skriaudžiamus negali tur&t 
jokio draugavimo su dvigal 
viu sziaurės si'aubunu, kun 
tik žmonių kraują cziulpti 
tik žmonis ryti sugėbia!

Ant Anglijos p ari i amen te

tos. Vyriausias minister! 
Gladstone padavė ant apsvars 
tymo parliamente savoprojek 
tą garsaus Airijos „Home Bu 
le“ [ tiesos naminio valdymo] 
Daug yra Anglijos parliamen 
te prieszinįkų anojo įstat< 
[Home Bule], suteiksianczi< 
Airijai josios tiesas, bet ii 
Gladstone namažai szalinįki 
turi. Galima tikėtis, jog pei

ant galo atgaus savo tiesas.

— Isz Maskolijos paskęs 
niame laike ateinanczioS ži- 
lifts patvirtina padūtą p. Žal 
ežio žinią apie atstatymą Vii 
niaus general-gubernatoriatn 
Kochanov‘o. f

Priežastis atstatymo, sako, 
ta, jog Kochanovas prapuldęs 
pinįgus surinktus ant 
jevo paminklo. Tūs 
paglemžęs buk jojo 
rius.

M u ra v < 
pinįgus 
sekreto

d. Vas.] szv. tėvas, Leonas 
XIII iszkilraingai apvaiksz 
ežioj o 50-metinį savo vysku 
pystės jubilėjų.

Jau 4 valandą isz ryto tuk- 
staneziai pilgrimų ir miesezio 
nių katalikų susirinko pas du
ris szv. Petro bažnyczios, luk- 
cziodami, kada atidarys ją 
Apie 6 valandą buvo atida 
rytos Komos katedros durys

bi ant to sutarimo, 
jrado, teisybė, niek-

r***'
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nei dvare nežinojo apie 
dviejų sutūktuvės.

Pranius mokėjo

ne

ūkiniai, 
Jausmas 

tėvui; o dau- 
susirinkusiejFe isztarė

mos gyventojų dasigavo į vi
dų]. Apie 40.000, pagaliąus 
daugelis turinezių tikietus 
(bilietus j ant inėjimo, polici
joj tapo atstumti atgal ir 
įleisti į bažnyczią.

Szv. tėvas atvyko į bažny- I 
ežią ant 9 vai. 45 ir m. buvo su
tiktas puikiu gieminįkų choro 
giedojimu. Jubilėjinės mi
nios, kurias laikė szv. tėvas, 
prasitęsė iki 10.45. Po mi
mų Kristaus įpėdinis aiszkiu, 
skambiu balsu užgiedojo „Te 
Deum“ [Tavę Dieve garbi
nam], paskui suteikė apaszto- 

. liszką palaiminimą visiems su 
•irinkusiems ir katalikams.

Vakare visos bažnyczios ir 
szimtai privatiszkų namų, kur 
gyvena katalikai, tapė puikiai 
illiuminavoti.

Tą paezią dieną po visą 
( kvietę katalikai, susirinkę į sa

vo bažnytėles,siuntė savo mal
das prie Vieszpaties už savo 
augszcziausią ganytoją. Dau- 
gelije vietų buvo laikomi tos 
dienos vakarą su 
ant kurių isz ta r ta 
ir pagūda szv. 1 
giur 
protestą priesz Italijos val
džią, iszveržusią szv. tėvui jo 
•vietiszką valdžia, reikalau
dami sugrąžinimo apasztolisz- 
kam u i sostui jo tiesų.

SniwiiM rtSata.
Gana buvo raszyta ir yra 

raszoma apie reikalingumą 
„Susiv.“ dėl musų visų lietu
vių iazeivių Amerikoje. Ta
rnaus ir neveltu yra tai daro
ma, kadangi szįmetą turime 
daugiaus draugysezių, o ir da
bar tankiai yra gaunamos ži
nios nū iszmanesnių lietuvisz- 
ką draugysezių, kurios troksz- 
ta prigulėti prie „Susiv.“. 
Su laiku, gal Dievas dūs, kad 
ir visos lietuviszkos draugys
tės, pamažu supratusios „Su- 
•iv.4< reikalingumą ir naudin 
gumą dėl lietuvystės labo, pa
sirūpins prigulėti prie jo. 2i- 
pįaoejęožnas isz sykio gali su-

e

prasti tai, kas mums lietu
viams neiszpasakytai yra rei
kalingu daigtu, idant vi
siems isz draugės dirbti dėl 
Lietuvos labo.

Nors jau ant seimo 1891 
metūse 24 dieną Lapkriczio 
radosi tūlos žmogystos, kurios 
norėjo paimti „Susiv.“ į savo 
rankas ir priversti jį szokti 
pagal sąvo^grajų, nors pereitą 
metą tosgi žmogystos atkalbi
nėjo žmones nū prigulėjimo 
prie jo, nors „Gąrsas“ savo 
7 numeryje vaikiszkai tyczio- 
josi isz jo bei gundė szenan- 
idorieczius, kad szie nesiustų 
delegatų ant pereito seimo, 
norsviena isz tų žmogysczių 
norėjo net apgriebti „Susivie- 
nyjimą“ ant 150 dolerių, vie
nok pereitą metą seimas susi
laukė dikcziausį delegatų 
skaitlių, nekaip ant pirmes
nių] ų seimų, laikytų kas metą

Taip kad perėitą metą „Su- 
sivienyjimas“ ir turėjo diktai 
prieszų, rupinancziųsi jį su
griauti, vieno < per Dievo ąp- 
veizdąw tame gi laike jis įgijo 
daug ir prietelių, perdaręs ant 
pereito šeinio konstituciją, ku
ri nepavelyja priimti nauja- 
gadyniszko tikėjimo iszpažin- 
tojus.

Berods „Susivienyjimas“ 
į>uvo mėginęs visus lietuvius 
be skirtumo tikėjimo priimdi
nėti į skaitlių savo sąnarių,) 
bet tame dalyke buvo labai 
apsirikęs, kadangi pamatė 
aiszkiai, jog tikt katalikai pil
nai pildo „Susivienyjįmo“ pri- 
derystes, o valnamisliai ne, 
beje: posmertinę dėl a. a. Mo
tiejaus Vilkaucko ir Andriaus 
Arbaęziausko isz visų „L. M. 
Dr.“ kūpu tikt viena plymou- 
tiszkė užsimokėjo pilnai, o ki
tos ne. O jau posmertinę, 
pripūlanczią 4 dėl a. a. Antano 
Stankevy.cziaus nei viena „M. 
Dr.44, kūpa nieko nemokėjo, 
o podraug ir „Koperniko“ 
draugystė isz Baltimorės Md. 
tokiu-gi keliu f nužengė. 
Krikszczioniszkos-gi draugys
tės visos užsimokėjo. Taigi

pati draugystė ar pavieniai 
nepildą „SusivienV4 priderys 
tęs, atsimeta patys nū jo. Tą 
patį padarė ir Koperniko 
draugystė, visai nereikalaudt.- 
tna kad ją „Susivienyjimas1 
praszalintu nū savęs arba is 
kningų iszbrauktų, bot ji pati 
atsimetė, nepildydama „Si 
siv.“ konstituciją, nors kok 
ten bevardis (žiur N 18 „Ga 
so“) „Koperniko draugystes 
sekre tor i us‘ 4 n eisz m an i n g ui
zaunyja ant „Susiv.“ Todį 
kaip virsziaus minavojau, atit 
pereito seimo delegatai ir m- 
tarė perdaryti konstituciją, 
kuri uždraudžia priimti žmi- 

pildyme 
priderysczįų/o tūmi 

as

gystas neisztikimas
„Susiv.“
paežiu ir skriaudžianezi
„Susivienyjimo“ iždą.

• Kun. A. Burba
„Susiv.“ prezidentas.

• „NedarMa norą" ;
. pagal K. Hojfmaną parasti 

E. Mažutis.
(Tąsa.) 1 '

■ Už poros dienų po tanį į dū
minę grįczaitę sugrįžo Marytė 
rūstesnė, suvis lyg kitokia. 
Buvo joje lyg tai kas didelės 
ponios, lyg tai kas karalienės.

Puikė apsilankė ant lygios 
jos kaktos. Kasos prajpulė 
po skepetaite, gražiai užpaka
lyj4 ant galvos suriszta.
vams parodė • tiktai kokia Įtai 
su peczėczia popiera, kurios 
vienok nieks4 butelyj4 įtalpos 
jszprasti negalėjo. Buvo tai 
aktas szliubo. Pabucziavus 
jį, įvyniojo į dvi eilfįs skudu
rų, įdėjo į krepsziuką ir įyg 
relikvijas paslėpė SKrynaitėj4.

Pranius atgijo, praszvi 
gavo geresnį ūpą, jūkėsi, siaus
tė, žodžiu —- atsimainė, kad 
nepažintum. Visa vasara pe
rėjo porelei — įsimylėjus 
kaip sapnas............ *

i ai, 
Apart tėvų 

Marytės, nieks nei ant kaimo, 
jū-
i 

iszaiszkįnti

Marytei, o ji tėvams, dėlko 
netbutinai reikalinga yra pa
slaptis priesz visus ir ant ilgo, 
o, kaip da ant ilgo. ..!

Atėjo žiema... pasimaty
mai buvo vis sunkesni ir re- - 
te'sni ... NejiėszkojcĮ' jų 
Marytė, lenkėsi Pranius. Ji 
ko tai nedagalavo, per tai no- 
roras nenoroms, sėdėjo nąmie- 
je. Jis'—■ užstojus szalczjams, 
atvėso lyg,' atsząlo, stojosi 
abejutiszku.... Pradėjo 
jausti lyg persisotinimą: jau 
jo (nieks netraukė prie Mary- 
tės; jeigu ir jieszkojo jos, tai 
daugiaus isz pripratimo; ma- 
chinaliszkai, isz prijunkimo. I

Vieną dieną, kada Pranius 
geriausiai sav ilsėjosi p4 piet4, 
grųmuliūdamas skanius val
gius, nesmagiai jam tapo per
traukta pasilsį. ' , .'

Tėvas Marytės, neprąnęsz- 
damas niekam apie savę, įėjo 
į jo kambarį (stanciją).

— Ko reik? — užklausė ne
noriai. ' , 1 i

— Marytė susilaukė sūnų - 
trumpai, t\et aiszkiai pasakė 
senis, bneziūdamas pagal pa
protį lietuvių -r sodieczių į 
ranką ir dasilytėdamas jos sa
vo kakta.

Pranius nuszoko nū kana
pos ant kojų, lyg verdaneziu. i 
vandeniu nuplikintas. Ant 
syk4 negalėjo sugaudyti mis- 
l'U--

Norint neseniai jau tikėtas 
ir pramatytas — faktas tas 
baisiai sujudino visą jo esy
bę.... i

Yrą tėvu! turi kūdikį! Sū
nų! Kaulą isz kaulo savo!....

— Ar ateis ponas pas mus? 
nužemintai paklausė senuke.

- Ateisiu — nepamislyjęs 
atsakė ponaitis.

Senis iszėjo, Pranius sku
biai apsitaisęs, iszbėgo paskui 
jį, kreipdamasis žinomo mums 
butelio linkori, kuriame da 
iktol niekad nebuvo. Vūsz- 
viai ir žentas pirmąsyk4 sav 
pasižiurėjo į, akis: jie — lai
mingi, linksmi; pasipuikavoję, 
jis — nesavas, nusiminęs,



Lietuvininku
Po valandai metėsi prie pa

talo, ant kurio gulėjo iszblysz- 
kus, sunykus Marytė ir pasi
lenkęs ant joė ėmė bucziūti 
sukepusias lupas. Ji apkabi
no rankomis kaklą szlpvinamo 
savo vyro, įsisegė burna-į jo 
lupas, • bucziavo jį ilgai... 
szirdingai. .. paskui pradėjo 
kasžin4 ką į ausį kuždėti, ap
sakinėdama, girdama jpatybes 
neseniai užgimusio kūdikio. 
Ant galo iszėmė isz po dvikar
tės, kuria buvo užsiklojus — 
savo pagūdą, savo džiaugsmą, 
judviejų vaikelį. ..

Iszvydęs mažiuką — Pra
nius atszalo suvis ir susiraukė. 
Kūdikis neatsigimė nei į mamą, 
nei į tėtę, buvo teisybe gana 
gražus — jau ir dabar — bet 
isz sudėjimo buvo gyvas die
dukas isz motinos pusės). 
Buvo didelis, pagal amžį savo 
perdiktas, riebus, lupos lyg 
du raudoni obūliai, rankos 
diktos su baisiais delnais, ko
jos kaip piestos, 
pilvas kaip statinė....
Bus milžinu, sūnūs to elegan
to ponaiczio I....

Troszku pasidarė Praniui 
dūminėj4 grinczaitėj4, Įszbė- 
go greit4, ir visa krūtinė atsi
kvėpė ant kiemo.

Vūszviaį palydėjo jį laimi
nimais, serganti pati iszleido
maldaujancziu praszymu, kad 
greit sugrįžtų. ■ I x

Pranius ant rytojaus per 
tarnuką atsiuntė porą butelių 
vyno dėl ligonės ’ ir keletą ru
blių ant vystyklų dėl kūdikio. 
Pats negalėjo ateiti, nės buvo 
labai užimtas.

i

Už nedėlios potam iszvažia- 
vo į Varszavą pasižaidįti po 
sunkiam darbui.

Po dviejų dienų, pakilo #nū 
patalo Marytė, iszblyszkus, 
sunykus, sumenkus ir pradėjo 
timstis po grinczią.
Nenusiminė isz priežasties at
sitolinimo vyro, ' nės turėjo 
priejsavęs siekį gyvenimo, pa
gūdą savo: turėjo sūnų, dėl 
korio privalo gyventi ir dirb 
ti. Pavasaris jos gyvenimo 

pasibaigė, atėjo vasara — rei
kia dirbti, jdant rudenyj4 su
laukti vaisių. Ir dirbo — 
kaip mokėjo ir galėjo ....

Pranius, sugrįžęs isz lenkų 
sostapilies, liepė užraszyti ma 
žiuką į knįgas po pravarde 
motinos: padarė tai dėl svar
bių ir paslaptinių priežasczių. 
Su nusižeminimu tapo iszpi 1 
dytas jo noras, neklausinėjant 
apie tas „paslaptines priežas 
tis“. . >

Per kelis metus szeimyna 
dūminėj4 grinczaitėj4 pasidi
dino da dviem sąnariais: su 
neliu ir dukrele Marytės ir 
Pranio.

Ir tiedu lietuviszko sudėji
mo, sveiki, linksmi, gražus; 
abudu įraszyti į knįgas, kaipo 
vaikai „mergos^ — Marytės.

Paskutiniūs4 metūs4 įvyko 
gana svarbios atmainos.

Numirė senis prezesas, už- 
raszydamas savo visą mantą 
(turtf ) ant labdaringų siekių. 
Pranijus prastojo savo vietą, 
bet už tai gavo nū tėvo pali- 
varkėlį Senapilės apskrityje, 
menkiausią, 1-abjausiai apleis
tą, nualytą ir mažiausiai atne- 
szantiį naudos.

Vietan atsiimti pas savę 
Marytę su tėvais ir vaikais, 
iszsiuntė jūs visus į tūlą kai
mą toli už keleto mylių. Pri
kalbino senį Jonaitį (tėvą Ma-. 
rytės), nusipirkti tenai gabalą 
žemės, o pardūti senąją sody
bą; — prie tų mainų Pranius, 
kaipo paramą seniui, davė ke- 
liasdeszimtis rublių.

Ir vėl jo neklausė, dėlko jis 
jūs praszalina isz po akių sa
vo? pasitikėjo ant jo ir tikėjo 
jam, kad ką tikt jis liepia, tai 
turi būti ir gerai, ir iszmintin- 
gai ir reikalingai, ir naudin-. 
gai, nors „kvailai mužiko isz- 
mincziai“ tas viskas kitaip isz- 
rodo.

Kaip priesz szliubą Marytė 
neklausinėjo, ką su ja pradės? 
kur ją padės? kokius dūs 
kambarius? taip ir dabar — 
abejutiszkai ant to žiurėjo. 
Neszioja jo pravardę, yra mo

terimi jo akivaizdoje Dievo ir 
tėvų, tur prie savęs kūdikius
— argi to neužtenka?. . .

Prie abejutiszkumo vyro tu
rėjo laiką priprasti: skaudu 
tai buvo kęsti, bet dėl to nene- 
rimavo jo, nenusibodo gyventi.

Praniui, geriaus ponui Pran- 
ciszkui, sunkiai ėjo gyvenimas 
Vosilkynėj4. Apleistas ir nu
li esž tas palivarkėlis reikalavo 
nūlatinio darbo, didelių page-; 
rinimų, pritaikymo vaisių pir- 
mynžengysiės ♦ agronomisz- 
kos. .., idant galėtų jame 
sziaip taip užsilaikyti. Pra
niui vienok stokavo prie dar
bo noro, o prie pagerinimų — 
njokslo. Po akia prezeso, po 
jb valdžia judėjo, suko maszi- 
ną...

Czia — neturėjo rodytojo, 
mokįtojaus, užvadūtojo. Ant 
galo gėdijosi tėvų, kad ne tai
— mestų viską ir liautų gas- 
padoriavęs1. . ., bet norėjo 
jiems parodyti — kad jie kly
do, kad dus sav rodą. . . Tai
gi krisdamas isz nuilsimo, 
kau kįdamasis be naudos, bai 
gė pajiegas ir buvo netolimu 
nusiminimui.

Isz to baisaus padėjimo pa
rodė jam vienintėlį kelią isz 
ėjimo. Buvo jū turtingos 
šutu ktu vės. Merga isz augsz- 
tos pamilijos, iszlavinta, vidų- 
tiniszkai graži,, seniai jau me
tūse, visai turtinga.

Matomai jį pas savę traukė, 
kurstė karsztai ir diena po 
dienai^ laukė jo prisipažini
mo. ...

Ir viskas jau butų gerai, 
kad ne pati. .. ne ta pati bu
sianti, bet dabartinė........ Na,
neva ne pati, bet vesta paslap- 
ta mužike, motina jo vaikų... . 
mužikų, duktė. . . mužikų..'. . 
Ta klintis. . . Da visa laimė, 
kad pergaliama. . . dūsis pra 
szabnti....

Priežaszczių dėl sutraukymo 
ryszio rasis tukstancziai; to
liausiai už metų aktas
rystės keliu legaliszku bus su
laužytas. Tam laike „pasipra 
ežys“. rankos turtingos suau-

m o te eisi u į kanceliarijjf su tū

gusios mergos, atgaus tokiu 
budu kreditą ir atitolįs pūlį... 
(subankrutyjimą). Tūjaus po 
atėjimui p galvą tos genijalisz* 
kos minties pas Marytę tapo 
nusiųsta įsztikima žmogysta sų 
užmanymu dėl pasiraszymo 
ant persiskyrimo ant visados.

Už nedėlios potam sugrįžo 
visas nulindęs, piktas isz prie
žasties nepasisekimo. Mary
tė, iszklausius ramiai propo
zicijos pasiuntinio, aiszkiai, 
tvirtai, su stebėtina energija 
aprėiszkė, kad ant persiskyri
mo niekad noriai nesutiks, 
kad greicziaus numirs, kaip 
ant to dus daleidimą.-

Pranius užkeikė visais vėl-
• '.f

niais pragaro, bet už pralosztą 
nelaikė. * , >

* Nusiuntė pavadinti tėvą 
Marytės. Stojo senis apsi
niaukęs, baisus, be žemų lin
gavimų. .... Pranius apskel
bė jam, kad už sutikimą ir pa- 
siraszymą aut persiskyrimo 
pasirengęs yra užmokėti tūks
tantį rublių.

— Už tūs pjnįgus^ Mariutė 
galės gyventi, kaip ponia ir 
Užauginti savo vaikus, o
.— Lietuvis tokiais daigtais 

neprekiauja (nekupcziauja) 
atrėmė senis Jonaitis. Žinau, 
kad Mai’ytė niekad ant to ne
sutiko. Atkartosiu vienok 
jai pono žodžius, gal godumas 
privers.... Ir iszėjo.

Kad senis dukteriai atkar
tojo propoziciją jos vyro, ap- 
siliejus toji gailioms aszaroms 
pūlė tėvai į kojas.

— Tegul jį Dievas sudyja! 
tegul jau persiskirsim, jeigu 
toks mano likimas!. . . Kam 
man būti paczia tokio žmo
gaus!. .. Bet ne pirmiau su
tiksiu ,ant to, kaip mano vai
kai neszios jo pravardę! 
Tegul paskui — užaugę — ži
nos, kad turėjo blogą tėvą, 
bet tegul vora vi ja (gūdoja) 
motiną!. . • Tėte vai tėte, asz (

isz
konsistorijos rasztu, parodysiu 
jį ir perraszysiu vaikus ant jo 
pravardės. Gerai?
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tikėtis, jog atszilus 
iszsipildys anas 

manymas tūlų musų 
ą vyrų. Beje da 
iena: Alden‘e p.

y-

Ar važiūsi

celi ar i jose
Senapilėj4 — užtruks

tarė 
nė

Isz HM iim Anon
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nė-
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— Eik, eik vargsze dukrele 
mano! — Tegul tav Dievas 
padeda ..

Ir nuėjo. .• „toli isz czion4 
praszyti nepažįstamų žmonių 
perraszyti vaikus ant tėvo pra
vardės . ..

Valszcziaus rasztinįkas ne
mažai nusistebėjęs ir papiktin
tas praszym u Marytės, atleido 
ją.su nieku ir praneszė ponui 
Pranciszkui, su kuriū kaimy- 
nystoj4 gyveno, apie apsilan
kymą navatno sveczio... Ma
rytės ...

Tai iszbaigė visą kantrybę 
Pranio: Ta moteriszkė ne
tikt ką nesutinka ant persis
kyrimo, bet net drįsta dajiesz- 
kinėti savo tiesų, drįsta reika
lauti dėl sifvo vaikų* jo &dėk- 
tiszkos pravardės!... Begė
dė!...

Dabar Marytė stojosi dėl jo 
nepakeliama sunkenybe; rei
kėjo kokių nors budu sutrau
kyti ryszį riszantį jūdu.... 
Pragumas cziajau atsirado.

Neseniai da buvo pas Pra- 
nių atvažiavęs į sveczius jo ki
tados isz mokslinyzcių draugas 
Czeslavas ; Zvierskis. ....... 
Lygus jam gimimu, iszsilavi- 
nimu (iszvytas isz 3-czios kl.), 
iszmanymu, pobūdžiu (notų- 
ra), perėjo Pranių akylumu, 
arrogancija, drąsa ir neraus- 
tanezia begėdyste.

Praleidęs sav prigulinczią 
isz tėviszkės dalį iki paskuti
niam skatikui, atsidavė loszi- 
mui Jcortorais, meklerystai ir 
t. p. tamsiems amatams.

Nebuvo dėl jo jokios sžven- 
tenybės, iszdrįso padarytė vis
ką, kas tikt, užsimoka. Pas 
Pranių dabar ilgėjosi po visų 
darbų, per dienas tinginiavo, 
laukdamas pragumo veikti.

Ir ant galo sulaukė....
Prantus atviroj4 kalboj4 prie 

bonkutės atidengė jam savo 
rūpestį. Czeslavas ironiszkai 
nusiszypsoj o.

— Asz tavę nū to rupesezio 
atliūsūsiu! tarė.

— Kokiu budu?
— Neklausk apie pragu-

mus, kas tav galvoj4: kad tikt 
butum4 liūsasf Pragumas tu
ri būti tikras, nės reikalas 
vertas triūso; tu gausi tuks- 
tancziuSj .asz menką tūkstan
tėlį. .... Tinki!. L.

— Žinoma!... bet....
— Bet kas ?
— Bet tikt ar tu ko blogo 

nemislyji ?...
— Bailusis, mesk savo tą 

„bijau“; blogiausiu daigtu 
dėl tavęs yra tavb pati...' 
Reikia ją nusikratyti. Mano 
tai dalykas! mano galva!.. 
Ant galo — tegul tavę vel
niai! atidengsiu tav sayo plia- 
nus; jeigu turėtum darodymą, 
kad tav pati prasikalto —Kar- 
gi užtektų to dėl persiskyri
mo? Teisybė... Asz pash 
rūpinsiu, kad tav ji prasi
kals .....

Abudu isz to naudosim4: 
tu — persiskyrimą, asz >— 
gardų kąsnelį.............. ............

— Butų taip gerai, bet asz 
ją žinau —*. nieko nelaimėsi.

— Pasitikėk!. . Tokiam 
atvejyj4 — liks antras ir pas
kutinis pragumas... Jai ne
veliju asz jo!...

— Koks-gi ?..
— Na „paskucziausias“. . .
— Ką? užmuszti?... irtu 

galėtum ?....
O

— Nedrebėk... kvaily!... 
Žiūrėk ant manęs: neužmuszi- 
nėjau niekad, nenužudžiau ik
tol da nieko, o vienok nedre
bu nū mislies apie reikalingu
mą to žingsnio.

Dėl apsigynimo savęs valia 
užmuszti kožną bevieną — 
tiesa nebaudžia už tai.

Ar-gi tu nesigini nū tos 
moteriszkės?... O ar tu mis- 
liji, kad jau tu jos neužmu-. 
sziai paežiu noru nužudymo... 
nustumimo sav isz kelio....

Asz — paskutinėje galiu 
būti įrankiu, kuriū nū jos 
apsiginsi ant amžių. .. Pa
klausyk ...

Ir pradėjo jam iszguldinėti 
savo teoriją apie nužudymą 
dėl savo apsigynimo. Aiszki- 

no ilgai, karsztai, gerdamas 
konjaką, ant galo — užtėn 
jęs, kad klausytojas godžiai, 
visa duszia ryja jo žodži 
pertraukė, laukdamas atsil 
pimo Pranio.

— Reikia skubintis, 
paskutinis, nei valandėlės 
vilkinti, turim4 pabaigti pirki, 
negu apszauktas tapsiu tos 
beprotės prisipažinimais kan
celiarijose. . . . Dabar ji yra 

porą

Mokįtojas pakilo isz kėdės 
nudžiugęs; žodžiai jo nenuvė- 
jo ant vėjo.

— Ryt4 pabaigsim: pirmu
tiniu budu, ar antru....

— Malonėcziau pirmutii 
tarė Pranius.

— Tikiu tav. 
su manim į miestą?

— Žinoma. Dasizino 
apie pasekmes ant vietos.

(Dar neviskas).
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—• Wanamie Pa. Nesykį 
buvo garsįta „Vienybėje“ apie 
skaitlių musų brolių nekuriūse, 
taigi, misliju, neproszalį bus ir 
apie musų apielinkės lietuvių 
skaitlių szį tą praneszti.

Wanamie4je vedusii| lie 
vių (su szeimyna) yra 35 ir 
nevedusių; Glen Lyon‘e — 
vedusieji^ ir tiek nevedus 
Alden‘e tiek pat kiek Wa 
mie‘je; Nanticoke galėtų b 
daugiaus, ?bet ten visi sulii 
po lenkiszka skranda, dėl 
gi negalima nieko pasakyti 
apie Nanticoke‘o lietuvius. :

Pirma szitie miesteliai biįvo 
priskirti prie lenkiszkos Nan- 
ticoke4o parapijos, bet pi 
poros metų susidarė lenkis?ka 
parapija Glen Lyon4e, su 
rios tai parapijos reika 
lenkai lupa antrą skūrą Wa- 
namies, bei virsziaus pami 
tų miestelių lietuviams. 'I 
sybė 1889 metūse tveriant 1 
kiszkai — lietuviszką para 
ją Glen Lyon‘e buvo nutdrta 
ant meeting4o parapijos už lai

kyti lietuvį kunįgą, kuris ap- 
rupįtu dvasiszkus lietuvių ir 
lenkų reikalus, bet ir po sziai 
dienai lenkai pasikakina tik 
Įlipimu dolerių nū nesusipran- 
tanezių musų brolių.

Tokiu budu mes statėme 
lenkąmsbažnyczią Nanticoke, 
ir buvome atmesti, kad nerei- 
k alavo jau musų pagelbos, 
statėme paskui lenkams baž- 
nyczią Glen Lyon4e Mr ežia 
mus ątmeta, kad prisisiurbė 
musų dolerių. • \

Nekurie (ypacz Alden4ę) 
tariasi dabar įkurti lietu viszkąJ 
parapiją, ką gal susitartus vi- r 
siems lietuviams isz apielinkės,

N 52 „Vienybės44 (1892 * 
m.) buvo minavota apie 
uždėjimą pas mus skai 
tinyczios, jot iki sziol nie
ko dą negirdėti apie tai. 
Reikia bet 
pavasaryje 
puikus užm 
protingesni 
viena naui 
Merkevycziaus lietuvio kar- 
cziamą nupirko stiprus nauja- 
lenkis — Tvarauskas.

Wanami.es Zebris

— Plymouth''e Pa. 19 d. 
Vasario Valanczausko draugy
stė laikė savo mėnesinį susirin
kimą. Užsimokėjus sąnariams 
mėnesinę mokestį buvo įnesztas 
klausymas, kada geriausiai bu
tų apvaiksz3zioti „ Auszros“ ju- 
bilėjų. Apsznekėję tą dalyką, 
sąnariai nutarė ap.vaikszczioti 
„Auszros“X sukaktuves 12 d. 
Kovo (nedėlioję) ant p. Pa
jaujo salės, kur užpraszomas 
yra ateiti kiekvienas lietuvis.

Potam tapo ąpsznekamas 
reikalingumas iszdavimo pro- 
jektavoįamų p. Žalezio (vid. 
8 N ,,V-ės44) sąeiuvių, kad 
musų broliai lengvu budu ga- 

ražiai ritezytilėtų pramo
savo prigimtoje kalboje irsa>\v 
vomis lietiviszkomis litero
mis. Draugystė prižadėjo 
tame dalyke savo pagelbą, o ne
kurie sąnariai pasisakė, jog ne- ,

j%25c4%2585.su
Wanami.es
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pasigailėsiu „extra“ paaukauti 
kelių grasziiį dėl to dalyko. 
Draugystė tikisi, jog ir tarpe 
kitų miestelių lietuvių atsiras 
tam dalykui pritariantiejie, 
kurie prisidėdami su savo 
grasziu padės j ai. veikiau isz- 
pildyti tą iszmanymą.

Potam draugsąnariai vienu 
balsu pristojo ant puikaus p. 
J. Paukszczio užmanymo, kad 
įsitaisius dėl raszymo lentą, 
sąnariai mokįtųsi rokundų bei 
raszyti pagal statraszą.

Jeigu kuris isz brolių 
norėtų paaukauti kelis 
graszius ant iszdavimo są- 
siuvių dėl iszsimokinimo 
raszyti, tai gali adresavoti 

savo laiszkus pas draugystės 
perdėtinį - A. Milukas, Ply
mouth e Luz. Co. Pa. Box 
101S.
J. Alisztfs dr-ės Sekretorius.

Margumynai.
\ —• S zis tas apie Barny (ja
las parapiją (Kauno vald. 
Panevėžio apskr.)

Pripažindamas tiesą nuro
dymams p. Žalczio (v. N. 1 
„Vienybės“), padūdu ežia 
trumpas žinias apie savo gim
tinę parapiją. /

Ramygalos parapija yra pa
garsėjusi nū gana placziai ži
nomo priežodžio: „ Sau (jok 
Dieve nu Szėlos ubagą, Ba
rny y alos balą ir Bosią mer- 
gaicziąA (Szėla—• miestelis 
A u kin. p., garsus savo pre- 
kymecziu ant Traiciųį Soniai 
— keturi dideli kaimai Sur-

i . I vyliszkio parap., garbus gra
žumu savo mergaiezių). Ba
lų Ramygalos parapijoje isz- 
tiesų daug: galima drąsiai tar
ti, jog jos užima užima trecz- 
dalį visos parapijos. Gyven
tojų jojte apie 8000 — visi ka
talikai ' (dszskyrus staeziati- 
kius uriadniką, rasztinįką, 
mokįtoją ir dar vieną dvarpo
nį). Visi sodiecziai kalba tik 
lietuviszkai. Mokanczius len- 
kiszkai arba maskoliszkai ga
lima suskaityti ant pirsztų. 

Dvarponių, sznekaneziųjų len- 
kiszkai — 15. Bajorgalių 
yra tik 5.

Pats miestelis nedidelis. 
Matomai seniau buvo didesnis; 
ką pagaliaus rodo bruko pa
laikes. Priėžasties jo nu pū
timo reikia jiešzkoti įsteigime 
geležinkelio per Panevėžį. 
Kol dar nebuvo to geležinke
lio, Ramygaloje, kaipo guliii- 
czioje ant vieszkelio terpo Pa
nevėžio ir Kauno, buvo dides
nis judėjimas. Beikia spėti 
dar, kad seniau ežia buvo di
delis prekiavimas ožkomis, 
nės priežodis „kasa Ramyga
lai!“ yra vartojamas, kiek gir
dėjau, net aplink Sziaulius. 
Patį vardą1 „Ramygala“ vieni 
iszveda isz „ramus galas“, bet 
teisingiau mislyti, kad jis ki 
lęs isz „Rymų galas“, ką pa
galiaus ir bažnytiniai rasztai 
rodo. ’ /

Isz įstabesnių musų apygar
dos pasakų atmenu tik dvi.

I. Ant kareziamvietės tiesI

Kraujaliais (Prirskavos p.) 
vyrai mėgę seniaus muszti 
ripką. Kaip tik jie pradėda 
vę žaisti, ateidavęs pas jūs ka- 
žikoks nežinomas žmogus ir 
muszęs su jais ripką. Niekas 
nežinojo, kas jis yra. Pa
klausė senių. • Seniai jiems 
pasakė: „Pažiūrėkite į nosį; 
jei bus su dviem skylelėm, tai 
žmogus; o jei su ' viena — tai 
velnias“. Ant rytojaus prisi
žiūrėję gerai anam nepažįsta- 
mui, atrado tik vieną skylelę 
nosyje. Paskui bemuszant 
ripką, kaip tik sudavę velniui 
su medinįku per kojas, tai ans 
tūj‘ pavirtęs į parszą ir žvieg
damas nulėkęs nū jų. Dau
giau nebeateidavęs. (Butų 
gerai, kad gūdotinas raszėjas 
butų apraszęs ir grajus savo 
kraszto. Rėd.)

II. Iszėjo milžino vaikas 
pasivaikszczioti ir sutiko žmo
gų, ariantį lauką. Nežinoda
mas, kas tai per gyvūlėlis, į- 
aidėjo žmogų, arklį ir arklą 
(žagrę) ų* pirsztinės pirsztą. 
Parsineszęs jūs namo, paklab- 

sė tėvo, kas tai per vabalėlis, 
kurį jis rado beknisantį žemę. 
Tėvas jam atsakė: „Tai yra 
žmogus: po musų galvai visi 
bus tokie žemės valdovai.“ 
(Szią pasaką ir man teko gir
dėti nū senių mano prigimta
me kraszte — Dzūkijoje, Ru
daminos par. Kalvarijos pav. 
A. M.) /

Czia negaliu nepridurti, 
kad Paszilių sodžiuje yra dū- 
bė kurią žmonės vadina mil
žino pėda. | Antra tokio pė
da randasi ties Szėtai, treczia 
ties Krakinavai. Tas pėdas 
palikęs milžinas.

Isz ypatingų žodžių, varto
jamų musų szalyje, galiu pri
vesti sziūs:

I. „nunerti“ vietoje „nu
mauti, apgauti“.

II. Labai prasiplatinęs žo
dis „dairu“* Reiszkia jis 
„pąojinga, — kad reikia dai
ryties“. Būdvardžio „dairus“ 
negirdėjau.

III. Vietomis vartoja žodį 
„apsziepti“ su prasme „isz- 
jūkti, iszkritikūti“. A. K.

— Nū Krokalaukio ir Punc- 
ko parap. nekuriu vyrų man 
pasisekė užraszyti kėlės de- 
szimts mįslių, isz kurių kelis 
talpinu sziame gazietos nume
ri j ė.

1) Laukis jaucis (t. y. jau
tis) per vartus žiūro.

2) Žilas arklys in dangų 
bezda.

3) Kuprotas dziedukas. vi
sus laukus iszgoglinėj4. *)

4) Iszeina ponia an dvaro 
szilkūse insirėdius — kap vė
jas papučia szi..a rag'Sc.

5) Atburūja buralė — su 
devyniom skurafėm.

6) Ožys pravori — jo ra
gai ori.

7) Dzvi (dvi) sis u t ės priesz 
šaulį akutes kaicinas.

8) Siuter muter musia pa
sikorė.

9) Stovi be kojų, duria be 
ragų, Turi gurklį — nelasa 
grudų.

*) 6 dzukiszkoje tarmėje skamba 
kaip maskoliszka •— e oborotnoje.

10) Rėksnys pagirij‘
Traktamentas vandeni 
Trikubilius an dangai 

Tolesniūse „Vienybės“ n 
meriūse apgarsįsiu daugia1 
surinktų mįslių. Kas pi 
miausiai atmįs szias mįslis 
prisius suraszęs savo prigii 
tame kraszte vartojamus pri 
žodžius, mislis, apraszys k 
kius grajus pas jūs graji 
ir kaip grajina, gaus dovai 
gražią knįgutę „Užsistanav; 
ant to gerai“ už 50 c. A. u

-- '
— Panamos kančios. Aj 

perkasimą Panamos tarpmai 
ir sujungimą kanalu Atlan 
ko su Didžiūju (arba Tyki 
ju) oceanu pradėta mislj 
kaip veik tapo atrasta Ame 
ka. Pirmiausiai pakėlė 
klausymą portugaliszkas Ti 
vinįkas Antonio Galvao, l 
ris rody j o (1528 m.) ei? 
riui Karoliui V. užsiimti i 
kasimu tokio kanalo/ bet i 
rinkta dėl apsvarstyinb to 
manymo komisija, aptarė 1 
tonio Galvao isz galvos is 
jusiu.

Po porai szimtų metų (Ii 
m.) garsusis Nelson pak 
klausymą apie sutrumpini 
kelio, isz Anglijos į Chinm 
Indiją, perkasant Panan 
tarpmarį. Kadągi tūmet 1 
vo nelabai* ramus (spakain 
laikas, daugelyje vietų k 
karės, tad Nelson‘o užma: 
raas neatkreipė ant savęs vi 
menės atydos (uvogos). 11 
metūse garsusis keleivis Hu 
boltd‘as, isztyrinėdams Pa 
mos tarpmarį, nurodė pa; 
liaus penkias vietas, per ] 
rias lengviausiai galima bi 
iszkasti kanalą. Vieno) 
tada viskas pasibaigė tik i 
užmanymo.

1826 metūs kuningaiks 
Wilhelmas isz Nesau paau 
vo diktoką sumą^ pinįgų 
isztyrinėjimo vietūs, kur g 
ma butų iszvesti kanalą; 
pusantrų metų potam tyriu 
Panamos tarpmarį Bolivar 
Į deszimts metų po tam ti
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džioviną rejose, taip vadinamas 
kraszte saulė neilgai tespindanti,

bleke (2
kanalo

») Herodoto. Lib. IV. c. 18.
b) Voigt PreiiBHenB Geachlchte B. 1. c. 1. b. 28.

■ c) Paulius DiacomiB.
a).Tacitus Germania cap. X. U V. p. nota

lingu sėklų ir Vaisių nežiną.
mai, jog ir miežius buvo sėją. 6) 

; Szesztamjame amžiuje girnų

nespaustu ir jiems žemės ne- 
, idant dvarų ij rūmų 

nepradėtu geisti, nū kurių 
os. tarp ūkininkų ke-

prancūzas Remy de Puydt su 
savo draugais nuvyko į Hon
duras, idant užsiimti perkasi
mu kanalo; neturėdama bet 
pinįgų pakaktinai, panietė 
pradėtą darbą ir atsiszaukė 
prie Prancūzijos valdžios, 
melsdamas paszelpos. Vai
dila isasiuntė du >delegatu'dėl 
isztyrimo reikalų, bet szie. 
praneazė, kad jokiu budu ne
galima esą perkasti kanalą 
per Panamos tarpmarį.

1844 tnetūse valstijos Gua
temala San-Salvador ir Hon
duras iszsiuntė pas Liudviką - 
Pilypą pasiuntinį p. Costella- j 
ną, melsdambs pinįgiszkos pa
galbos dėl perkasimo kanalo, 
vienok isz tos siuntinystės nie
ko neisiėjo.

1845 metūsė respublika Ni
caragua rodijo Liudvikui 
Napoleonui uždėti draugystė 
po? vardu ,,Canale Napoleone 
di Nicaragua1.4 — dėl to pat 
kanalo perkasimo.

1858 metūse po ilgų derėji
mų p. Feliksas Belly padarė 
autarmę Paryžiuje su reprezen- 
tauta n ta i s respublikų Costa- 
Rica ir Nicaragua, idant per
kasti kanalą tarpe Šalinas ir 
San Juan. Prancūzijos val
džia paėmė tą dalyką po savo 
priegloba. Vedimu darbų 
Užsiėmė inžinierius Tarnas de 
Gamond. Vieszpatystės pasi- 
raazusios ant Paryžiaus trak- 
tato pripažino Panamos kana
lo perkasimą už tarptautiszką 
veikalą ir ūliai tada imtasi 
prie darbo, kuris viėnok ne- 
užilgio dėlei stokos pinįgų tu
rėjo būti sustabdytas.

Fotam Suvienytų Valstijų 
ukėaai pūlėsi pabaigti užma
nytą ir pradėtą darbą, bet pa-1 
tiesę gan diktai skatiko, įsten
gė sujungti abu oceanu vien 
tik... geležinkeliu. Tik po 
tam kad inžinierius Lesseps 
perkasė Suezo kanalą, kuris 
didelį pelną suteikė jojo akci- 
jonieriams, vėl griebtasi prie 
Panamos kanalo. Lesseps po 
tavo vardu uždėjo draugystę, 
bet dėlei didelių szelmyszczių

h o x 
i? *

i ir dabar nedabaigė kasę tą ka
nalą, tik tukstanczius žmonių, 
paėmusius ant jo. akcijas, nu- 
ban krutino. >

Apskaityta, jog aukso (pi 
nįgų) iszleisto nū atradimo 
Amerikos iki sziai dienai ant 
isztyrinėjimo ir darbų apie 
Panamos kanalą, užtektų kad 

• iszkloti auksine 
centemetru storio) 
dugną ir szonus. 
--------- —%—

Apgarsinimai.
Uzsfynokėjo į „Susiv.“ me* 

tinę mokestį sąnariai'. Valan- 
czausko dr-ės isz Ply-rnoutllo. 
Ant. Milukas 
Jūz. Pauksztis 
Si m. Pauksztis 
Jūz. J. Pauksztis 
Jūz. Aliszys 
Sim. Alyta 
Jūz. Bražys 
Jurgis Karaszka 
Mikas Alyta 
Kaz. pražys 
Stanisl. Szakaliunas 
Julijus Kazimierskis 
Ad. Riskęviczius 
Jūzas Ramanauckas 
nandoah‘o.
Szvento Juzapo draugystės isz 
Priceville''s.
Jūzas Girdžiu n as. 
jdzas Pakai i kis 
Jonas JMekevyczius 
Jonas Czepukaitis 
Jūzas Degutis 
Tarnas Krutulis 
Vincas Szmerauckas 
Antanas Gavelis 
Jurgis Kabaoziavyczius 
Andrius Zabulevyczius \ 
Vincas Trimeckas 
Motiejus Ambrazas 
Pradas Kavalevyczius 
Jūzas Bartkevyczius 
Jūzas Kliuczius 
PranaS Norkūnas 
Jokūbas Nagimonis 
Jūzas Delbaitis 
Pranas Lapavickas 
Silvestras Czepukaitis.

szv. Jurgio dr ė P or ėst City< 
Franciszkus Dragūnas
(Pabaiga ant puslapio 100)

Budas Senovės Lietuviu
ZECaln^nix ii*1 iSeixietiozin

ioje senovėje buvo žinoma ir 
bamjame amžiuje lig negimus

oje ir žaliojoje gyvena kaili- 
kiti visi tyrūse vir- 

minavotūse viena savo pieša terupinasi, beje: gano

Orė Lietuvos tautoje jau. gij 
garsi per savo būdą. Jau pėnk __ o
Kristui, $ako garsus rasztininkas, I einant toliau į sziaurę gi
liose virsziaus minavotbse jūdoj< 
nūcziai artojai, kurie vieni t'ėmoka sėti, 
sziaus 
bandą, avis ir arklius, a) Taippat Piteas, Ma^silijos ūkinin
kas, 4 amžiuje pirm gimjino Krustaus atkeliavęs į Žemaiczius - 
gintarų jautotiesį, sako stebėdamosi ,,jog gyventojai javus 

e trobėsiūse dėlto, jog tame 
kitaip javai suputu nū lytų 

ant lauko būdami; tarp javų per vis leiszius sėją, kitų der- 
. Svietas medų geį’įs, nū to regi- 

s Kristui, kitsai rasztininkas 
miriavodamas Lietuvos krasztą, sako: ,,vieni girulįai arba gi- .

je Žemaiczius ir Kalnėnus) 
cai užšėti jorju it juroje vii- 

• A 
įrankių ir aszrihių rodo: _ir 

miežiai, vizgės, žirniai, sėme- 
i ir linai yra ne svetimi, bet 
žambris, ekėczįos, ratai, vara- 
i dalia vardai;aszvinių, kil
iai n is, palszis, szėmis, žalis, 

kerszis, szalhis, žalmargis, 
taip toli aus, taip-

rionys (taip vadino toje gadynė 
temoka linus auginti, kurių lau 
nys. c) Ką nevien minavoti rasztaį to keleivio, bet ir paežio 
je.Lietuvių kalboje vardai javų, 
taip pūrai (kviecziai), rugiai, i 
nys, leisziai, atūdogiai, kvieczia 
Lietuvių kalbos žodžiai; taippat 
tienos, rugienos, pūdymai: lygi 
riais arė dirvas, iri taip: dvilis, 
margis, putris, szkulis, samulis, 
szėrnargis, dvilausis, jūdausis, balgalvis, ir 
pat yra lietuviszki ne svetimi:

Antras raszytojas gyvenęs 
Kristui savo garbingame raszte 
visų girionų Žemaicziai arba aus 
kitiem^ slinkaujant, beje: javu 
Kas didesniai po jurą maurioja 
teesą randami, laukai jų ir dirvoj, sako, ne sodomis yra: 
kami kurs apsigyvenęs girioje pr 
sav ponu buvo ir turėjo gynioti 
jau žemlionimis vadinosi, jog že 
kaip virsziaus minavojau, nū to, 
gyniodamiesi, ar nū to, 
gyvuliais po laukus ir gires j 
Žemlionys ar vy^ziai pradžioje te 
mažne visų buvo lygios; nesgi 
įvairių priežaszczių: jau idant a 
vas nenutaustu nū karės ir ilga 
orės neatsisėdėtu, jau idant praplatinę savo laukus netartus! 
didesniais už kitus ir vargdienių i _ 
užimtu, o glemždamiesi nū žiauraus oro, 
nestrunytu ir ilgainiu piningų 
kaip žinoftia yra vaidaį, barniai ir netaik

oirmamjame amžiuje gimus 
„girionų būdas” sako: tarp 
srėnai (aestii) orę testeigę, 
s ir vaisius ‘ staigiai veisą. ą) 

ir jų vienų žemėje gintarai 
: bet 

adyrė sav žemės lOp •! į, tas to 
jį nū neprietelių!” Nū ko 

mę savo turėjo, jau vycziais, 
jog turėjo.vy|i neprietelius 

jog vietoje gyneno ir nebklajojo su 
gires j is ganydami, ir taip: patys 

arė ir tesėjo. Jų tėviszkės 
aukų ir dirvų neplatino dėl 
rdami placzius laukus ir dir- 
miu iszlepę, kad būtinai ant
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liasi, kad tfltn tarpu visi vienokius turtus turėdami tariasi su 
visųgalincziūju lygiais esą. Koksai lygumas tėviszkių pa- 
cziūse Žemaicziūse didei vėlai dar yra regimas: kaipogi vei- 

' zant į reistrą vyczių, metūse 1528 suraszytų, gal regėti, jog
Žemaiezių vycziai it visi dar lygias tėviszkes yna tebturėję; 
bet dar ir visųpirmiejie ūkės viresniejie neturėjo valszczių, 
kaip kad yra randama paskesniose gadynėse irstant Lietuvos 
ūkei; nes vos penkis, szeszis tarnus arba kaip sziądien vadina 
padonūsius teturėjo. Ir taip didysis Lietuvos marczelga Bu
trims, visųgarsusis savo amžiaus ūkės ir lietos vyras,, szeszis 
padonūsius teturėjo visoje savo tėviszkėje, vienok pirmūju 
Lietuvos vyru buvo. /

Jei priminsime patį didumą szeimynos Lietuvos ūkės 
tiktai 13 ir. 14 amžiuje buvusį, tad aiszkesųiai dar regėsim jos 
klesta^iczią orę; nesgi toje gadynėje karei kilus Žemaicziai 
galėjo isz tų paežių apygardų po 500 joties, o 10.000 pėsezių- 
jų vyrų I karę.iszleisti, isz kurių sziądien nevien 500 joties; 
nes pėseziųjų nebgab sukelti, ką dar senų dieniu dirvos /girio
mis apaugusios sziądien patvirtina ir rodo, jog senovėje daug 

0 daugesniai tūse krasztūse yra svieto buvę nekaip sziądien.

KARYBA
' . SENOVĖS LIETUVIŲ

IV.
Senovės Kalnėnai ir Žemaicziai, traukdami į karę, du 

tarnu lygiai turėjo, beje: szuųį ir žirgą; nesgi ko kareivis jo
damas negalėjo ant žirgo pakelti, tai jo szū įkinkytas į ma
žas rogeles po jo vilko, beje: įkaisztį ir karės padargą, grįž
tant isz karės pydė .grobį nū neprietelių sugrietą. Jo žirgas 
buvo dar artymesniu draugu jo laituos ir nelaimos; nesgi jis 
neszė patį kareivį ir lygiai su jūrai mirė. Todėl jaunūmenė 
kaip Kalnėnų taip ir, Žemaiezių senovėje nekūmi kitu rūpi
nosi, tiktai žirgų grožybe, kurių veislė visoje pasaulėje buvo 
garsi ir geidaujama nevien nū Graikonų ir Romėnų dėl savo 
dailumo, czeklumo, greitumo ir stiprumo, bet dar ir paskes- 
niūse laikūse yra garbinama ir nū senųjų, menama. Nū to 
gal manyti kiekviens dėlko iki sžiai dienai nėra tos dainos 
Žemaiezių ir Kalnėnų, kurioje nebutu garbinamas jo bėras 
žirgelis. Nesgi senovėje tas tebuvo garsus jaunikaitis, kurs 
gražesnį žirgą turėjo, todėl kožnas pirmiaus butų viso savo 
lobiū iszsižadėjęs, ne kaip savą žirgą lygi gyvas kitam atda
vęs. Nesgi sziądien dar yra sakoma į rūpesningą žmogų: ko 
nuliūdai, ar ne žirgą pardavęs, arba benuliūdo it žir
gą nustojęs, arba džiaugias ar ne žirgą gavęs: kaipogi seno- 
vėj(^Kalnėnai ir Žemaicziai taip didei mylėjo savo žirgus, jog 
paežiam mirus, lygiai degino ant rogų su paežiu jo žirgą; 
paskiaus krikszczionimis jau tapus, garsus kareiviai sirgdami 
liepė savo karės žirgą pas savę atvesti ir taip veizėdamas į jį 
kaipo į savo draugą laimos ir nelaimos, numirė. Metūse 1257 
tarp atsiimtųjų dovanų Mindovės, Lietuvos karaliaus, vokie- 

w ežių meldžioųims į Rygą, nei vienas daigtas jų rasztūse nėra 
tiap didei garbinamas, kaip dovanotiejie žirgai. Todėl, szią
dien dar jaunas Žemaitis, jei negali raitas joti noris ir ant er- 
kelio kumelėlioį bažnyczią ar į mugę, tad velyjasi pėsezias be
einąs, ne kaip bevažiūjąs. Klausamas, dėlko nevažiūja su mo- 

’triszkosiomis važiūtas, atsako: „ar asz koksai vergas ratgalyje 
vilktiesi’i’. Gaspadorius, subatos vakarą norėdamas pievos kertę

nebaigti, stiprina savo jaunus pjovėjus būtinai nuvargusius 
tais žodžiais: „vaikeliai baigkime tą barą sziądien, asz jums 
rytą dūšių arklius įbažnyczią joti“,szie tais žodžiais pagaivin
ti, tarsi sylos atsigėrę nubaigia dainūdami nors pusnaktyje, a) 
Dar vienas rasztininkas, raszydamas apie Lietuvių būdą me- 
tūse 1702, sako: „Lietuviai per vis myli arklius ir retai tere
gėsi Lietuvį pėseziu einantį, nesgi į baudžiavą, bažnyczią, mu
gę, dvarą, susiedų ar prietelių lankyti artije ar tolije visados 
jis jotas keliauja“, 7?) nū to retoje kalboje terasi tiek vardų 
arklių, kiek anų yra Lietuvių*kalboje: ir taip bėris, palszis. 
pilkis, jūdis, kerszis, plesnis, raudis, dūlis, žergsztis, jūdbėris 
szviesbėris arba skaistbėris, briedplaukis, baltkojis, žvairakis 
piedulkojis, laukaktis, baltprusnis etc. etc.

Paprastai traukdami į karę apvyžo savo žirgus plauszo 
mis nevien paežius, bet jų galvas ir ausis lig narių pirmųjr 
kojų, o lig kenklių pastarųjų, idant kelionėje nū darganų i 
lytų nepakriusztu ir nepagurtu. Tokiu dar senovės budu isz 
jojo Žemaicziai metūse 1791 kariauti pa-Liepojuje, pa-Grū 
binėje, pa-Salotėje, ant žirgų, namieje augusių, ne plauszomi 
nuvyžtų, bet gelumbėmis apsiūtų, ką dar tarp senųjų sziądiei 
kiekviens tebminavoja. Keliaudami senovėje sėdėjo apžargi 
be balno ir be kilpų, bet taip stipriai, jog, galvą paežiam nu 
kirtus, dar arklys nuneszė per kelis szimtus žingsnių sėdint 
lig iszvirto. Patį arklį pirmu apnasrioję ar brisgilomis, pas 
kesniūse laikūse kamanomis valdė.

Senovėje karės apdaras arba karės įkapės maž teįvairia 
vo nū namų apdaro ir taip: ar.t tos paezios sermėgos arba ko 
botos antsimovęs meszkina arba briediena, ar kito kokio žv^ 
ries kailiu, į kurį taip gebėjo įsinerti, jog meszkinos ar brk 
dienos galviena apmovė pats savo makaulę ir, įrėdęs savo aki 
į meszkos akis, nosį į nosį, lupas į lupas, jojo į karę. Dėl di 
desnės^dar neprietelių nūgandos ant savo galv 
tarpftaurio ar briedžio ragų arklio udęgą užkiszo, o veidą sa 
vo uar mėlynėmis ar anglia nutepė. Jebtokių kailių nepas 
tiko, tad tokiu pat budu apsimovė tūbiniu ar demblinių kir< 
ju, kurio galvoczių apvožęs savo galvą ir veidą, 
veržė su szikszniniu diržu,

antroje rankoje turėjo ture: 
nū neprietelių siuezių dangstėsi, buvo

paskui sus 
ant kurio tiek buvo sakezių anl 

mautų, kiek buvo karėje neprietelių užmuszęs; apsiavęs vy 
žinomis ar kojinomis, sieksninį kardą ar mietinę kalaviją p« 
szonėje lunko strikiu pajūsęs, vienoje rankoje turėdamas kei 
tinę ragotinę, taip vadinamą kortinę, ant kurios galo buv 
landus ragas antmautas, nū ko ir vadinosi' ragotine; kaipoj 
gilioje senovėje gelžies nežinojo, todėl kirviai, bardisziai, ki 
lavijai akmenies ar Ūlos buvo: 
trba skydą, • kuria i 
pailgotinai apvali, jau isztaszyta, jau isz žilviezių nupint 
Pirmu pentinų nežinojo, bet pradėję su vokieczių meldžion 
mis kariauti, įtiekę sav ir pentinus ūlektinius, kuriūs sziądi( 
dar gal rasti tos gadynės karės kapūse. Ant galo seidoką 
vilyczių kurvį (koszą) į peczius įkabinęs skraidė ant žirgų 
pauksztis neprietelių žvalgydamas. Pėstieji© Jaugiajis kari 
vo rendėtais brūkliais, kokius gal dar regėti paskūjųjų lail 
Lietuvos ūkės žįinėje. Artinantiesi neprieteliui leido pėsti 
jie Strypus ar akmenis isz svilksnių. Nesgi didei vėlai gel 
pramanius tepradėjo szarvūtiesi gelžies lopais ar mezginiai

a) Rbeaa dainogj»nmerk etc.
. . b) Lepner.

Dar ne viskas) . • •
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je prekė 20 dėl perkupczių po 10 C.

4.00c.

'25c.

gydykla nu kroniszko sopėji-

Persų Karalius, 
tnawik ant to gera]

25ę. 
30c. 
15c. 
25c-

yra geriausias. Tas vaistas palengvina 
ius ir suteikia sveikatą visam organizmui.

15 et.
55 et.” 
25ct.
50 et 

perse*

Knįgos tik ką atėją isz užmarės

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

• 25c. 
r
20c.

(Pradžia ant puslapio 98) 
Antanas Petrusevicziua 
Kazimieras Petrauckas * 
Vincas Janczaitis 
Vincas Petrauckas 
Anupras Zalauckas 
Mikolas r,asickas;
Petras Dulskis
Mateuszas Deltpva 
Petras Szlužis l
Mykolas Novika 
Stanislovas Markauskas * t
Kazimieras Žilinskas 
Jonas Bartkus 
Mamartas (?R.) Valentana 
vyczius 
Vincas Stankevyczius 
Petras Poszkaitis 
Vincas Novika 
Jokūbas Kreczikas 
Jūzas Abakeviczius 
Pranas LikevicziUs 
Jurgis Alijoszaitis 
Vladislovas Gailevyczius 
Antanas Jurgenas 
Jonas Novika 
Adomas Gailevyczius 

į Liudvikas Dvylis 
J. Jftzas T u moša 
į Kazimieras Szevelis E 
| Stanislovas Gailevyczius 
l Stanislovas Szultsa L- '
i Jopas Miscikauskas 
r Jūzas Vaiczius 
L Augustas Vaiczius 
f Vaitiekus Žemaida 
I Pijuszas Valinskas 
f Martynas Žilinskas 
f Jonas Vilinskas 
į Povylas Zdanis 
t Jūzas Traskauskas 
I Adomas Czekanaučkas. 
K Pavieniai:
I' Vincas Kvietkauckas 
I Wilkes-^Barte Pa. 
I Backus isz Wanamie Pa.

1SZ

ir Petras

Žine apie gydymą ligų kūno ir
, . .i duszios, apie Liuterį ir Kalwina 1.00c.
kūrės gahte gaubė mus krautuvėje 11>tori^km kilįlJOII įtalpom

Istorija Lietuvos ,, ,, ,, 50c.
Aplinkrasztls kun. Petravycztaus Į Vilniaus

džiakenystės kunlngus 1870 m. ,, 10c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

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

krikszto Lietuvos 5c.
Žlponas bei žlponė „ „
Žirgas ir vaikas . „ „
Vytautas didis Lietuvos kun|gaiksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis > ' ,,
„Anszra" keturių metų pulkl&se apdar&se 

po *1.25 kninga, visas perkant 
Knįgos pyetiszkos. 

Senkaus Jurgis ,, „
Vitoliorauda, pulkus poematas Isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knĮgos 
D&nelaiczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas ,, „
Tėvynlszkos giesmės ,, „ „
J&kaunos dainos „ ,,
Naujės dainos „ , ,,
Birutės dainos „ . ,,
Tėvynainių giesmės „ „

Pirmutinis degtinės varytojas puiki komedija 10c. 
Apysakos. 

Palangos Juze, linksmi skaitymai 
Kas teisybė tai nemotas puikios apysakėlės 

.isz lietuvių gyvenimo 
Pajud|klme vyrai žemę, puiki apysaka . 

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

Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 
Mužikėlis „ „ „
Pasakų kninga ,, , „

Dloksliszki rankvedžiąi ir 
kitokios knįgos 

Lietuvlszląa Gramatika paraszyta
* kunigo Mikolo Miežinio - 

Abėcėla ,. J
Elementorius lietuvlszkas „ 
Kninga dėl IszsimOkinimo rdkundų

Kninga dėl iszslmokinlmo vlsasvietinės kalbos 15c- 
Apie buwimą Diewo ,, ,,

Grleszninkas priverstas metavotis ,, 
Pamokslai apie trueą ° ,, ,,
Talmudas ir musų žydai „ ,, „
Szkala su kalba ,, „
Prieszauszris ,, ,,
kaip jgytl pinjgus ir turtą* ,, 
Girtybė’ „ „
Genių dėdė, graži pasak n tė kur iszrodyta,

kaip labai s.vietą slogina maskolių valdžia 10c. 
Į Kalendorius ant 1889 m. 25c. Ir ant 1890 m. 25c.

Visokį Abrozėiial su maldelėmis po 5 centus.

Givenimas Vieszpaties Jėzaus Kris
taus 75 Feliotea arba Kelias į Mal-

—--------- —_— ........ ....  .........
Sumys:;ymas arba bajme tūry dydeles akis .

Tykr t tojsybe isz Suwaiku gubernijos
Sz.wiesą Diewo i
Titkus
Užsyst___________„ . ,, .. ..
Wltaslr Korynna hlstorlje Įsa lajko

kloji no Bažnyczios 8. per Deoklecljana 95 et.

Vagis! Vagis!
Jdzas Klibina, Kauno gub., Rasei

nių pav., miestelio Viduklės, antri 
metai kaip Amerike, pirm buvo Bos
tone Mass., paskui atsibaladojo į 
Philadelphia, gyveno pas manę 2 
mėnesiu ir, pavogęs 95 doE, iszdumė 
po velnių. Tas vagis turi 21 me
tus, ūgio vidutinio, apskritaus veido, 
plaukų tamsių, akys jo mėlynos, u- 
sai da visai maži.

Jeigu kas žinotų apie jį., praszau 
duti žinią ant tokio adreso: Mr. Geo. 
Stakis 123 Bainbridge St. Phila
delphia Pa., asz gražiai atlygysiu. /

ISTORIJA Katalikų Bažnyczio» 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053,. 
pas Rav. P. Abromaitį Jordan st- 
Shenandoah, Pa. kasztūja $loo.

1.25c.
15c. 1
10c.
5c.
5c.

10c.
10c.
40c.

Chamlierlainc's Eye anil kin Ointment 
Tikra 
mo akių, dedervinių, galvos nupar- 
kimo, 
skauc! 
brozd 
skauc 
dantį 
ligon 
kios li 
da dė): 
aptie

Gromatnyczia.
— p. (r. Davin New Haven. Ta- 

mistai siuntėme laikrasztį, koliai rie- 
duta buvo mums žinoti, kad sustab
dyti. Tame dalyje ne musų kaltė. 
Dabar iszsiųsime sulaikytus N N. .

— p. J. Peteri Springvall&ye. 
Tamistai siuneziame laikrasztį.

— p. K. Eringiui Chicago'je. 
Norint užsiraszyti „Ukinįką“, reikia 
kreiptis ant tokio adreso: Dr. lirua-\ 
žis Tilsit Ost Preussen Germany.

75c.

25c.
30ė.
20c.

5()C.
30c.
15c.
25c.

10c.
15c.

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

o1,00.
50 et.

25 et. 
20 et. 

[1,00 et.
*1,00. 
20 et. 
30 et.

I Pajieszkojimai.
( Phjieszkau savo brolio Adolpho 
{ Butkavicziaus, paeinanezio isz Žy- 

maiezių Telszių pav. ir parapijos, 
» Dingaiczių kaimos. į Ameriką pri- 
į' buvo 1890 mete, kokįNaiką buvo 
( New Yorke, paskui Philallelphijoje, 
f dabvr nežinau kur. \
r Juigu kas žino kur jis 
* praszau duti žinią ant ttlCT

Jos. Butkevicz
į Boston Mass.

ra, tai 
adreso: 

257 Hanover st

pargabentos isz užmarės:
Maldt^ knįgosy

Aukno Altollua, arba Szaltinis dangiezkn akar- 
bu 2.25c., 2.75c.) 3 25c., 4.00c., 4.50c., 5.00 lr 5.50c.

Sanaa ir naujas Ankao Altorius *2.25 ir 2.75c. 
Garbe Dlewuj ant aiiksztybėa ,, „ *2.00-
Balaaa Balandėlės 1.25c., LŽOto/lr 2ixfc.
Kninga gleamių arba Kantlczkoa „
150 Paahnu Dowido karaliaus ant

paveikslo kantlczkų
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 

Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 25c. 
Istorija seno Įstatymo „ „ „' • 35c.
Gyvenimas Marijos „ „
Menno Szwenczlansios Marijos Panos 
Sopule j Motynos Diewo ,, „
Kvangelijoa be apdarų 75c., o su apdarais 1.25c. 
Gywenimaj Skwentnju, ant visų metų kožnos 

dienos, pirma, ąntra, treczia Ir ketvirta 
dalis už kožną dal| po ,, „ „

Gyvenimas szy. Benedikto Labro „ 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 

įvairios dvasiszkos knįgos^
Pokilis S^ventųjų Y ,, ., „
Iszguldlmas metiniu szwenezia 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku 
Kas yra griekas? „

. Nekaltybė „
Vartai dangaus „
Garsas apie bajsybes Diewo 
Raktas | dangų „ 
Didžioji nedėlia „
Kaip Sumenlją nuspakaj[ti 
Vadovas į dangų „
Prlsigatavojlmas ant smerezio 
Draugija dėl duszių 
LietuvUzkoe miszloe

sudo

75c.
10c.
40c.

15c.

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

20c. 
50c 
50c

5C 
10c.

DOCNOS SPAUSTUVES
Istorija Katalikų Bažnyozlos, 

į , Europos Istorija su žiamlapiais 
į Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk- 
| Zematčzių Motiejus Valancziauskas,

Ponas Bartkus,paraszė kun. A. Burba, 
i Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Į Apteka Diewo ,, ,, ,, „

Aukso Verszls, labai pulki drama ,, 
Boleslawas arba antra dalis Genowefos
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę žydo

Ir piktą angynimą wajku ,, ,, *1,00.
Ilistorije gražios Katrukos ir jos wysokl atsy. 

tykimaj ,, ^,, >>
Ilistorije apie grąžę Magelona, duktery kara

laite isz Neapolo ir apie Petra karejwl 40 et.
Ilistorije isz iajko Francuzkos wajnos .Afri- 

| koj „ „ „ „ 30 et.
Istorija Septynlų^Mokintojų ir

| Lietuvio Sapnas 50c
80 et.

kankinimas
50 et.
10 et.

pujklu
75 et.

10 ei.

del

Jurgis Mlloslawskis ,, „
Juozapas Koniuszeyvskis arba

Unljotu po waldže maskolaus
Konstytucyje del darbininku

• Namelis pustelnlko paraszytas
| Lietuwniku „ ,| „ ,,
j Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorlje isz lajko
Į ponayvojimo Nerono ,, ,, ,, °n

Pujkus apraszymaj tikru atsytikimu isz 
wajnos 1863 metu ,, ,, ,,

i Prawadnlkas angelskos kalbos neabdar. 
oabdarytas’ „ ,,

Pujkus apraszymas apie Lietuvą < „
Rlnalda Rinaldlnas

į Senowes apraszymas
Karejwio „ „

n 
apie

80 et. 
czesu 
40 et. 
*1,00 

*1,25. 
*l,o0. 

, „ *1,50 et.
Duktery Fllypo 

»» »» ct-

kroniszkųjų skaudulių, drugio 
ulių, iszbėrimų, niežų, nusi- 
yjimų, papų bei homeroidiszkų 
ulių. Yra tai vėsinanti ir stap- 
skausmus gydykla. Szimtai 

ų pagijo per ją, kada jau jo- 
iekarstos negelbėjo. Parsidfi- 
žutėse po 25 ir 50 centų visose 
tose.

Vaistas (Jiekarstos') nu pa- 
ralyžiaus.

as locnln|kas lalkraszczlo „Northwestern 
tankiai persz.aldavo ir turėdavo 

lovą, jeigu t&jaus nepasirup[davo apie tais-

Pirn 
Hotel' 
guUi | 
tiis. -J is atrado, jog Chamberlain'o vaistas nft ko
sulio 
nlaticz
lj| reikia priimti, koliai turi persz.alą, jis labai su- 
mažln t ligą ir Isz.gydo, t&tarpu kad ki.aine atvejy
je paslplatytų labai szaltle. — Northwestern Hotel 
Reporteris Des Moines Jowa. Parsideda po 25- • 
ir 50 centų už bonkutę visose aptiekose.

A‘
Vieras vyras isz, Union City, Mo., kuris lew Kuk

lumo ienori, kad j| mlnavoti laikraeztyje, fexsi- 
gydė r d rheumatizmo, naudodams vaistus Cham- 
berlalu'o Pain Balm, t&tarpu kad pirmiau per 13 
ntetų int visokių kitų vaistų dovanai tik isz.eikasz- 
tąvo. 
tlėkoei

Parsideda po 50 c. už J>onkutę visose ap- 
e. , .

Good Record. Asz pardavinėjau Cbamberlal- 
n'o vi iatus n& 10 metų — sako druggistas (ap
tiek™ ius) Ė. B. Legg, isz Vail, La., — visad gva- 
rantd&damas j&s, bet nei vienos bonkutės man ne
grąžinta atgal. [ paskutines 90 dienų asz. parda
viau |2 dožų ir kiekviename atsitikime plrkikal 
buvo 
džiovina kosulio, bet sumažina ir panaikina j|.. 
Jis is 
nei k 
už bonkutę visose aptlekose.

kantanti Isz vaistų. Jis (vaistas tas) no-

ūgy do nil didžiausios perszaloe greiczleusial 
ti vaistai. Parsideda po 25, 50 centų Ir *1

Lietuvis zka Aku- 
erka (moterų daktarka)

Marijona Kavalskiufė neseniai pri
būvi

Onu
ti v:
Tai
Edwardsville Pa. pasį p. S. Pauksztį

usi isz tėvynės turinti liudijimą 
<ijavo universiteto, gali aprūpiu- 
sokias moterių ligas ir silpnumus;. 
>ogi cziepija rauples.-* Gyvena.

Vieninteli llctUYiszkž saliuna
ėst Cityje netoli geležinkeldva- 

rid(dypo) užlaiko PIJUS VAL1NCKA8- 
Ateikite tik pas jį vyrai, o nepa

sigailėsite. Ten visko rasite gertu 
ir ržsikąsti, o pakek vingi rasite ja
me

For1!

meilų gaspadpr ų, 
naiiuse.jums

•i cteil is.o

kuris savo*
tusią vigadą su-
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