
praktika parodė, jog tas daly
kas nesyk į padaro daugelį ga 
na sunkių, nereikalingų* pai 
nių, o isz kitos pusės broliai 
tilžiszkiai nelabai atboja apie 
atlyginimą nors kiek mumis 
už tūs klapatus, nei kiek ne- 
padėdami platįti musų lai 
krasztį tėvynėje, tad „Vieny
bės“ iszdavėjas szįmet atsisa
kė nū tos tarpi n įkystės.
Idant vienok musų tautiį-
cziams Amerikoje palengvįti 
gaVimą anų laikraszczių. gar- 
t-įsime laikas nū laiko jųjų 
adresus ir visada nurodysime 
jūs reikalaujantiems.

Prusūse iszeina trįs lietu- 
viszki laikraszcziai, isz kurių 
skaitymo nemažą naudą gali
me apturėti. Beje du mėne
siniai: „Varpas“, paskirtas 
dėl mokįtesnių, kasztūjantis 
ant metų 5 markes (1 'dol. 25 
cent.) ir „Ukiuįkas“, laikrasz- 
tis dėl mažiaus mokįtų, kasz 
tūjantis ant metų tik 1 dol. 
'(Prie kiekvieno numerio „U- 
kinįko“ jojo iszdąvėjai žada 
dūti priedo po vieną puikią 
knįgelę). Norint parsikviesti 
„Varpą“ ar „Ukinįką“, reikia 
siųsti pinįgus ant tokio adreso: 
Herrn Dr. Pruažis Tilzit Ost 
Preussen — Germany. — 
Kas dvi nedėlios iszeinanti 
„Apžvalga“, padūdanti dau
giausiai žinių isz Žemaitijos, 
kasztūja Amerikoje pusantro 
dolerio. Pinįgus už ją reikia 
siųsti ant szio adreso: Herrn 
Otto V. Mauderode Tilzit 
Ost Preussen Germany.

HyBOBtl) Pa. 28 i. Vasario
Kiekvienam isz musų be 

abejonės malonu dasižinoti, 
kas darosi už jūrių marių, 
musų brangioje, tėvynėje,, ko
kias ten linksmybes ar bėdas 
turi musų tėvai, broliai, ‘tau- 
tiecziai, kaip jie rūpinasi apie 
savo asabiszkus bei tėvynisz 
kus reikalus ir t. t.. „Vienybė“ 
rūpinasi kiek galint pakak 
dinti tą czionykszczių lietuvių 
norą, tai pį lama gana daug 
žinių isz Lietuvos kiekviena
me savQ numeryje.

Kitam rasi pasirodo, jog ir 
perdaug žinių „isz Lietuvos“ 
talpiname, mažiaus atimdami 
apie ’ „naujienas“ įvykusias 
svetimose szalyse. Bet kas' 
turi mumslabjaus rūpėti, savo 
da vos pradedami statyti na- 
mai, ar svetimi nors ir pa- 
pūszti jau rūmai ? Taigi te
gul nebūna mums niekad per
daug žinių „isz Lietuvos“, ru- 
pįkimės kūdaugiausiai jų da- 
sižinoti. Tada tik mes galė
sime taip pakreipti savo tė 
vyniszkus darbus, jog jie bus 

.naudingi musų nuvargintai tė
vynei, o sykiu ir mums. (Mu- 

• sų tauta, jei lemta d a jai pa
kilti, pakils tėvynėje, niekad 
sziczia — likimas kitų stipres
nių užmuš tautų tai mums 
darodp).

Taigi nors „Vienybėje“, 
kaip sakiau, gan daug yra ži
nių ir tėvynės, bet isz jos vie- 

I' nos vis mes negalime turėti 
nūdigninio supratimo apie da
bartinį musų brolių padėjimą 

- — tėvynėje. Ki ikviens už 
Ą tad, norintis būti tikru tėvy

nainiu,. geidžiantis turėti aisz- 
kų supratimą apie dabartinį 
lietuvystės stovį, privalo 
apart „Vienybės“ laikyti da 
ir kitus Ii et u v isz kus lai k r asz- 
ežius, iszeinanczius Prusūse.

Pirma „Vienybės“ redak
cija buvo užsiėmusi tarpinį- 
kauti tarpe Amerikos lietuvių 
ir 1 i etų v isz k ų laikraszczių, isz- 
einanezių Prusūse Tilžėje. 
Kadągi vienok kelių metų

Isz Lietuvos.
— Senapilė. Mirus pa

baigoj4 pereito rudenio Vin
cui Ramanauckui, mokįtiniui 
asztuntos kliasos, mokįtiniai 
augsztesnių kliasų, kaip lygiai 
ir mokįtojai Senapilės gimna
zijos, daleidžiant jo motinai, 
sudėjo pinįgus dėl pastatymo 
paminklo ant jo kapo. Net 
patsai gimnazijos direktorius 
prikiszo savo „dvylekį“ prie 
to dalyko. Na ką 3 rodos bu

tų tai labai dailu! Bet kur 
gudas prikisza savo nagus, ne 
laukk ten nieko gero! Taip 
irau tūm paminklu: gudai 
dėję pinįgus, reikalauja, kad 
paraszas butų maskoliszkas 
Dailiai iszrodytų: ant katali
kiškų kapinių ir ant tikro 
lietuvio kapo Lietuvos n ai 
kįtojų kalba garsįtų vardą 
lietuvio. Lietuviai negalėtų 
nukęsti tokio paminklo ir tik
rai kad katrą naktį jį sutru- 
pįtų. Misliju net, kad patsai 
a. a. Vincas, jei galėtų, atsi
kėlęs nuverstų nū savo kapo 
tą slogą maskoliszko paraszo. 
Kad neįvyktų tas neapken- 
cziamas paraszas, dabar rūpi
nasi keli lietuviai ir įkalbi
nėja motinai, kad nedaleistų 
jokiu budu terlioti ant kapo 
sunaus maskoliszkai. ,

Prefektu Senapilės gimna
zijos jau vienūlikti metai 
(nū 1882 m.) yra kun.
Miknevyczius. Ne tai yra 
patėmytina, kad yra prefektu, 
bet kad per visą tą pulkelį 
metų iszguldo religiją gudisz- 
kai. Jau, nekartą buvo jis 
koliotas nū kunįgų ir svietisz- 
kų žmonių. Dabar jam ren
giasi sutaisyti gerą pirtį, ku
ri gal atszaldįs meilę gudisz- 
kos kalbos ir gal atsižadės 
800 r. algos, kuri, nei monų 
lazdutė, traukia prie masko- 
liszkos kalbos. Ai, tie pinį- 
gai!...

Cholera, kaip pranesza lai- 
kįraszcziai, da eulyg sziol ne- 
iszgeso, tik szalcziai susilpni 
no ją. Maskolijoj4 sulyg 
sziol jaja serga. Net Varsza- 
voj4, nežiūrint ant žiemos lai
ko, jaja serguliūja ir kartais 
mirszta. Lietuvoj4, kur da ji 
nepasirodė, laukia jos pasiro
dant ant ateinanezios vasaros. 
Visur rengiasi kaip reikiant 
priimti tokią viesznią. Vals
cziai yra priversti mokėti nū 
margo po 2 arba 2į kapeikos, 
kaip kokiam valscziuje. Už 
tūs pinįgus yra atsiųsta į 
kiekvieną valsczių taip vadi
nama „lekianezioji. aptiekėte-4

(letuczaja apteczka). Isz ♦ 
kožno sodžiaus yra iszrinkti 
keli vyrai (tarp jų ir szalty* 
szius), kurie eina į ligonbutį 
mokįtis, kad, atsiradus chole
rai, mokėtų gelbėti ligonius. 
Už sugaiszūtą ant mokinimo- 
si dieną yra jiems mokama po 
pusrublį isz valscziaus sudėtų 
pinįuų. '

Visi valscziai, kiek žinau, 
sutiko mokėti ant apsisėrgė- 
jimo nū choleros, tik Javara- 
vo valsczius (Senap. pav.) 
nusprendė, kad tai yra visai 
nereikalinga mokestis: jei 
Dievas, esą, gelbės, tai taip 
nesirgs, o jei užeis ’ cholera, 
tai ir vėl jokia žmogiszka spė
ka (šyla) nieko negelbės. 
Sekdami tą savo nusprendi
mą, padavinėja, kur kas isz- 
mano, praszymus, kad jie ne
norį ant tų niekų pinįgų dė- * 
ti, tik vargszų nieks neklauso 
ir neprijima jų praszymų.

Sulaukę Naujų Metų — su
laukiame nū maskolių val
džios ir tokių siurprizų, nū 
kuriu pasikratom‘, nusispjau- 
jam4 ir ranka mosteliam4. 
Jau nekalbant apie akczyžes 
ant druskos, gazo, deguczių, 
tabako, tapo pakelta prekė 
sztempelio nū 80 kap. ant 1 
rubliaus prie metrikų, liudi
jimų apie szliubą, smertį ir t. 
t.;' taip-gi reikės stempelio 
penkių kapeikų, prie darbinį- 
kų knįguczių ir prie paliudi
jimo, kad yra toji pati asaba, 
už kokią savę iszdūda.

„Peterb. vied.“ pranesza, 
kad komitetas ministerių už
tvirtino maskoliszką draugys
tę, kurios siekiu yra pirki
nėjimas piet-vakariniame 
kraszte, žinoma ir Lietuvoje, 
žirnių, kad paskui jas parda
vinėti burliokams ir tokiu bū
du sumaskolįti greicziaus ne- 
rusiszkus gaivalus , (t. y. ne- 
maskolius) to kraszto. Apie 
tarimąsi tos draugystės seniai 
praneszė lietuviszki laikrasa- 
cziai, o jau sziaudien jrir įsi
kūnijo.

Suvalkų, rėdyboj4 girios nyk*
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miėszczio pi

sta, kaip ledas nū spindulių 
saulės, daugelij* vietų sunku 
gauti malkų, netik, budavoja- 
mų medžių. Garsios buvo 
toli aplinkui Jievoniszkio gi
rios. Dabar isz ten iszgabe- 
no medžius prie statymo ka- 
zermių ir į Nemuną, taip kad 
ukinįkai negauna pirkti sto
resnių medžių per szeszcolius. 
Prie tos girios prigulėjo ir 
ukinįkai tokiu budu, kad 
jiems ponas turėdavo dilti 
kasmet* po paskirtą skaitlių 
vežimų sausi| žagarų. Kad 
atsikratyti nū .ukinįkų, ponas 
davė jiems po plotą brūzgy
nų, kur buvo iszkirsti dide- 
liejie medžiai, ir po 3 margus 
nekirstos girios. Ir ukinį
kai, mislįdąmi, kad isz lauko 
daugiau* pelno nėg* isz girios 
skubinasi isznaikįti medžius 
isz gautų girios sklypų, kad 
ten paskui užsėti javus.

Kad sulaikyti nsiszką isz- 
naikinimą žuvų ažerūse ir 

^upėse, maskoliai ketina už
vesti specijaliszką policiją, 
kuri prižiūrėtų, kad žvejoji
mas butų atliekamas tik pas
kirtam laike ir daleistomis 
prietaisomis. Bus paskirtas 
laikas, kada jokiu bu
du nevąlia bus žvejoti. Ma
žose upaitėse, kur žuvis gy
ventojai gaudo tik dėl savo 
sunaudojimo, o ne ant parda
vimo, priežiūra žvejojimo bus 
pavesta paprastai policijai.

Dalį mokeszczių galės uki
nįkai randui užmokėti javais. 
Kada ukinįkui pristrioksta 
mokėti padotką, tankiai atsi
eina pardūti javus už perma'- 
žą prekę. Kad palengvįtF 
ukinįkus tame dalyke, vai-' 
džia priimsianti dalį mokes- 
czių grūdais, vietoj* pinįgų. 
Ar galės lietuviai isz to nau
dotis ir ant kiek, parodys lai
kas.
' ’Jei sunku pagauti vagį, 
grobiantį .svetimas malkas, 
seniai yra iszmislįta*užtaisyti 
tokias vagiamąsias malkas pa
raku. To pragumo griebėsi 
vienas ukinįkas isz Budvie4

ežių, kurio, nežinia kas, vogė 
kelmus. Neužilgio visi daži- 
nojo, kad' P....... o kakalio
kampą nuplėszė užkaltas kel
me parakas. Tas pats P. ta
po apsūlįtas ant dviejų mėne
sių kalėjimo už vogimą kalkių.

Seinų dvasiszkos seminari
jos mokįtiniai (klierikai) tu
rės szį metą ilgą, net kelių mė
nesių, vakaciją. Paleis jūs 
ml mokslo nū Sekminių, nės 
taisys seminarijos triobėsį: 
dės naujas grindis, atnaūjįs 
kakalius ir t. t. Jau keli me
tai, kaip seminarijos vyriau
sybė meldė gudų valdžios, 
kad daleistų sulopįti semina
riją, tik gudai nelabai skubi
nosi sū daleidimu.

V. Stagaras 

Dabar nyksztės musų mal- 
daknįgės, kaip visi žino, bai
sia kalba ir raszyba yra su
taisytos. Daugel isz moks
lesnių mestų lenkiszkas mal- 
daknįgės, kad lietuviszkos bu
bi teisingiau sudėtos. .Reik
tų kunįgams apie tą pasirū
pinti. *

Žemaiczių vyskupystėje 
pradeda užmėtinėti, kad to 
kraszto kunįgija tankiai su- 
visum ne patrijotiszkai elgias. 
Tie, kurie isz ukinįkų paeina, 
gėdijasi tankai savo prigimtos 
kalbos, kalbėdami lenkiszkai, 
idant kas nors anūs už „mu
žikus“ nelaikytų, tie vėl, ku
rie itfz bajorų paeina, i isz pri
pratimo laikosi prie lenkisz- 
kos kalbos. Kūteisingiau 
prie savo kalbos laikosi ku
nigija Seinų vyskupystės. — 
Kauno rėdyboje, mažne visi 
kunįgai lietuvinįkais pasiro
do, bet tai vis paslaptingai, 
idant nieks nežinotų. Jeigu 
su kūm lietuviszkai kalba, tai 
vis pasisaugoja. Gelbėk Die
ve, užėjo ponas, bajoras, ar 
dar koks kits kunįgas, tai jau 
pradeda gėdytis savo prigim
tos lietuviszkos kalbos, o jau 
lenkiszkai kalba. . Kunįgai 
vėl ir lietuvinįkų praszo, 
idant tik lenkiszkai pas jįs

raszytų, nės maskoliai aht 
pacztos laiszką perėmę nėsu- 
pras, kad ans lietuvis esąs. 
(Vaikiszkas atsargumas! 
Rėd.) Žodžiu sakant daugy
bė norėtų abi kalbas užlaiky
ti. Jeigu kunįgui sakai, kad 
reikia lietu viszką kalbą kelti, 
tai anas sako, „o kas bus su 
lenkiszkaja, ir anos gaila.“ 
Žodžiu sakant stengiasi dvi la
pes už ūdegos laikyti, o kas 
dvi lapes už ūdegos laiko, tai 
nei vienos nenulaiko.

Žinote gal jau pagarsėju
sius Titavėnus, Resiainių pa
viete, kur isz gretos trįs popai 
pasikorė. Taigi neseniai dėl 
cerkvės to miestelio buvo 
siųstos visokios popiszkos dra
panos, cerkvėje vartojamos. 
Policija stengėsi, idant lietu
viai eitų anas atvežant sutik 
ti. Tiė (lietuviai) vienok su
tikti nėjo sakydami, kad anie 
katalikai, o ne stacziatikiai 
(pravoslavni) yra, kad dėl jų 
tas neprigųli. . Arkijerėjue 
ant to labai supyko, kad lie
tuviai negūdoja maskolių ti
kėjimo. Bet lietuviai neat
boja.

— Jelgavoje Latvijoje ne
seniai arkijerėjųs lankėsi ir 
gimnazijoje buvo. . Czia ne- 
kurie maskoliai pagal jų ti
kėjimo prigulėjimą jam ran
ką bucziavo, buvo vienok ir 
toki mokintojai, kurie nebų- 
cziavo, o tarpe tų ir vietinis 
kapelionas kunįgas G. Guber
natorius tūjaus prie kunįgo 
prikibo, kodėl ans to nepa
darė. Kunįgas teisinosi, ka 
katalikų kanonai, maskolių 
valdžios patvirtinti,* to nerei- 
kalauna. Gubernatorius vie
nok pasakė, kad tas neatsikar
totų antrą kartą, nes Vietos 
nustos. Kunįgas apie tai nu- 
raszė pas vyskupą į Kauną.

16 d. Sausio pasimirė Jel
gavoje turtingas ir dėl bied- 
nųjų labais geras žmogus p. 
Jasiukeviczia, kurį jau paltį- 

i dojo. Paliko ^kapitolo 40)000 
rublių.

Suvalkų gubernijoje p,

tnemunio, "Nau- 
viete pradeda 

birmą , vietą dalyke amatų 
(remeslų), prekybos, speku
liacijos užiminėti. Sztai ne
tiktai, kad ana prie kitų pa- 
gelbos Gelgaudiszkius nupir
ko, bet dabar 24 vagonus ku- 
kuruzos (turkiszkų kvieczių] 
isz pietinių szalių parsigabeno 
isz kurių degtinę varo, arklius 
ir gyvulius szeria. Kukuru- 
zos pūdas kasztūja su atgabe- 
bimu 35 kapeikas, daug pi
giau už avįžas. Sako, kad ar 
tai arkliui ar galvijui mažiau 
reik* dūti nei avižų ir kad gy- ' 
vulis daug nū jų sotesnis, nei 
nū avižų. Ząnas varo degti
nę ir isz bulbiiį^ (ropuczių), 
kurių prikasė savo dvare 17,- 
000 purų. Ant degtinės bul- 
bes ir isz kitur superka.

Szaltis buvo daėjęs sulyg 
28 laipsnių Reamiuro, dabar 
nors mažiau, bet vis szala ir 
szala. Sako, kad bus sausas 
szien pjūtis.

Orževskis jau1 nū poros ne- 
dėlių yra Lietuvosgeneral-gu- 
be r n ato ribini, atsisėdęs Vil
niuje. Kaslaną pažįsta, sako, 
kad jeigu ne smarkesnis, įai 
jau lėtesnis už Kochonovą ne\ 
bebus.

Jau andai rasziau 
lietuvių pristojo 
kraszto aristokratai, 
vystė vis platinas, nės pony
bė (aristokratai) nenor* pasi
likti svetiiiiai^ savo krrtszte ir , 
drauge eina su l etuviszka tau- 

Gavome neseniai žinią, 
-----U Tiszkus (regis 

įis) dūda sti-

ta. ’ 
kad grovas 
Raudondvari?
pendiją (pinįgus ant mokslo) 
dėl deszimties lietuvių — 
ukinįkų isz Kauno rėdybos, 
besimokinanczių Maskvos uni
versitete.- Viena Tiszkikė 
vėl taip yra perimta lietuvisz- 
ka dvasia, kad, kaip aną*pa
ti sako, netekėsianti kitaip, 
kaip tik už lietuvio. Sziokiu 
budu bajorams pristojau t, lie- 
tuviszkoji inteligencija gaun* 
taip d\del<į šylą, kad jūkias 
isz maskolių nedaleidimo lie-
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tuviszkos spaudos. Daugel 
jau kalba, kad nereikia mas
kolių spaudos praszyti, nės jie 
be cenzūros spaudos nedaleis, 
o kad dabar už rubežiaus ga- 
lįma ką norint spaudinti ir 
daryti sziokiu budu didesnę 
įtekmę ant tautos. Kiti vėl 
sako, kad spaudos savo krasz- 
te reikiai rūpintis ir tą spau
dinti kas daleista, o kas neda- 
leista, tai užrubežije spaudin
ti. Nurodo ant latvių," estų, 
lenkų, kad tie norius turi cen
zūra votą literatūrą, vienok 
kulturiszkai kila. Žinoma 
daug didesnį patraukimą vis 
turės literatūra necenzuravota. 
Nekurie vyrai su maskolii| 
daleidimu norėtų liefuviszkus 
laikraszczius uždėti, bet bijo 
kunkurencijos.su paslaptiniais 
užrubežiniais laikraszcziais, 
kurie užgulė visą krasztą ir 
bus visados noringiau skai
tomi už vietinius čenzuravotus.

„Apžvalga“, paskuti n i ūse 
laikūse labai priesz kunįgus 
prasikalto, per tat jau ne vie
nas isz įtekmingų kunįgų ke
tina jai Lietuvoje duris užda
ryti. Pradėjo tenai spaudįti 
visokius asabiszkus vaidus, 
koliojimus, darkanczius laik- 
rasztį, o neatneszanczius nau
dos dėl skaitytojų. — Sądar- 
binįkai to laikraszczio, turi 
žinoti, kad ne uttat skaityto
jai pinįgus moka, idant ko
kias koliones iszgirsti, bet už 
tat, idant ką dėl savęs naudin
go ir akyvo dažinoti.

Taigi dabar daugumas ke
tino prie „Vienybės“ kibti, 
nežino vienok, kur tą laikrasz- 
tį gauti, nės anas savo agentų 
neturi ir savo laike buvo lai
komas kaipo vien tik ame- 
rikiszkiems reikalams pasz- 
venstas. Nekuriūs jos nu
merius kunįgai BKaitė ir tiko 
jiems, tūm labjaus, kad anas 
dabar neturi bedieviszkos 
dvasios, kokia pirm apszauk- 
ta buvo. „Vienybės“ rėdys- 
tė turi storotis savo specija- 
liszko agento Prūsų parube- 
žije pastatyto, kurs, turėdamas 

rabatą, galėtu aną pas mumis 
platinti. Dabar daugumas 
gerinus „Ukinįką“ nei „Ap- 
žvalgą“ skaito; tas laikrasztis 
yra vienok mėnesinis, o „Vie
nybė“ nedėlinė, daugumą isz 
Lietuvos žinių pridūdanti. 
(Pats godotinas koresponden
tas sykį raszė, jog p. M. No- 
veskis pardavinėja tarp kitų 
laikraszczių ir „Vienybę“. 
Taigi norintiejie gauti musų 
Įaikrasztį gali kreiptis prie M. 
Noveskio, arba jei netoli ru- 
oežiaus gyvena, gali prisiųsti 
mums adresą savo kiokio pa
žįstamo Prusūse. Skaitytojai 
isz tėvynės ypacz dėl mus pa
geidautini. Už tat jau pirm 
poros merų „Vienybės“ isz- 
dūtojas padarė sutarimą su 
redakcija „Varpo“ bei „Uki- 
nįko“, prižadėdama dėl jų 
skaitytojų leisti savo Įaikrasz
tį dol. (4- rub.) iki Paru- 
bežiui. Rėd.)

Szaltis nupūlė, bet visokios 
ligos baisiai platinas, Szau- 
liūse tifus (karsztligė) vieszpa- 
tauna, taipjau rauplės, kurias 
visur pradėjo felczeriai czie- 
pyti. Ant sunkių slogų (inf^* 
luenzos) visur gūdžias.

Pirm Naujų Metų į Papilį, 
Szaulių , pavieto, buvo pa- 
szaukti' dėl kariumenės 360 
vaikinų, isz tų 109 isztraukė 
bilietus aut ėjimo į kariume- 
nę; palengvinimus gavo 8 ba
joriukai.

/ Dėl statymo bažnyczios' 
Gruzdžiose, Szaulių pav. gau
ta daleidimą. Bažnyczia bus 
isz muro.

. Žemaicziūse vokiecziai pra
dėjo baisiai supirkinėti kiau
les, žvėrieną, tai yra nuszau- 
tus: zuikius, stirnas kurapkas, 
tetervinus ir t. t., kuriūs per 
Liepojų marėmis į Prusus ga
bena.

Jau labai seniai viens lietu-
* I '{ I

vos bagoczius p. Karpis isz 
Joniszkėlių dvaro, Panevėžio 
paviete, paaukavo ant isztai- 
symo mokylos dėl gaspado- 
rystės kelias deszimtis tuks- 
tanczių rublių. Tie pinįgai,
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procentus per ilgus metus
priskaiczius, užaugo sulyg 
300,000 rublių. Buvo ten 
užraszas ant ligonbuczio (la- 
zarieto), aptiekos, daktaro, isz 
kurių gali pasinaudoti. Jo- 
niszkelių parakvija. Taigi 
dabar yra isz to fondo ligon- 
būtis, aptieka, daktaras, bet 
kada bus mokyla, tai to nieks 
nežino. Dabarnyksztis Kar
pis, įpėdinis anojo dūda ir 
žemę, laukus dėl uždėjimo 
tam dalykui reikalingo gy- 
venymo (palivarko) dėl mo- 
kįtinių praktikos, bet dar ne
atsiranda žmogus berūpi
nantis apie tą dalyką. Pinį- 
gab V is auga ir auga!

Panevėžio paviete labjau 
kaip kitūse bajorai dėl Lietu
vos prielankus pasidarė; tan
kiai susirenka jų sulyg kelių 
deszimtų, o įkalba tiktai vien 
lietuviszkai. Bajoraitės dai- 
nūja lietuviszkas dainas prie 
fartapijono akompanijamento 
ir sako, kad už mokįto ūkinį- 
ko isztekėti, yra tai didžiausia 
ir geriausia partija.

Mokįtų lietuvių kūdaugiau 
Suvalkų gubernija iszdūda, 
ten dūda subsidijos (pagel- 
bos) ant 9 lietuvių studentų, 
einanczių į Maskvos univer
sitetą, po 360 rublių. Tan
kiai prie tų pinįgų ir desziui
tasis gali mokslus iszeiti. 
Kaip dabar matėme, dėl Kau
no rėdybos studentų Tiszkus 
dūda pinįgus. Biedna yra 
Vilniaus guberniją, apie ku
rios lietuvius nieks dar isz 
musų didžturczių ponų nesi
rūpina. Ana kūlabjau spau
džiama kūdaugiausiai pagel
bės reikalauna. Gardino gu
bernija taipo jau turi kelias 
deszimtis tukstanczių musų 
brolių apie Druskinįkus Pa- 
nemūniais.

Inteligentų partija nori su 
dvasiszkaja' į vienybę įeiti, 
bet toji jiems neisztiki ir sa
ko, kad tik norį kunįgus pri
gauti ir bedievystę paplatinti, 
kaip tas Amerikoje pernai at
sitiko. Reikia vienok pripa

žinti, kad darbai amerikiszkų, 
„inteligentų“ europiszkiams 
netinka, nės tie tikėjimą už 
reikalingą pripažinstą ir nėr‘ . 
ko su jais susivienijimo bijo
tis.

Kaip augszcziau kalbėjau 
po daugelį vietų pradeda įeiti 
net augsztesnioje draugijoje 
lietuviszkoji kalba. Lenkai 
vienok žinodami, kad lietu- 
vinįkai lenkiszkai .mokėdami 
nekalba, siusti pradeda. Įkal
ba neviežlybumą (nemanda
gumą) lietuviams, kad anie 
nenori prie jų prisitaikinti, 
nors visi žino, kad Lietuvos 
bajorai ypacz Kauno ir Su
valkų rėdybos lietuviszkai 
moka, bet prisitaikinti neno
ri isz u paros ir piktumo, kad 
lenkiszkas reikalas Lietuvoje 
pūla, kad Lenkija negalės sa- 
vę vadinti žeme nū Jūdujų 
sulyg Baltųjų marių. ? , ■

Vilkijos parakvija apie sa
vo sudegusios bažnyczios at
statymą mažai tesirūpina, za
kristijono namūse koplyczią 
įtaisius.

Žaltys.

— .Joniszkėje Szaulių pa
viete prekės (czienios) yra 
tokios: pur‘s rugių 3 rubliai, 
pur‘s miežių nū 1 rub. 70 kap. 
sulyg 2 rub.’, avižos 1,40 kap., 
kviecziai lygiai su rugiais 3 
rub., liniį birka 40 rublių, 
sviesto svaras 25 kap, kiau
liena 18-19 kap. — Vara-, 
szauskis turi ežia karezemą, 
bet tik alų gali szinkūti, nės 
jo karezema arti nū bažny
czios, Zdrimavicziaus krautu
vė (kromas) gerai eina.

— Žagarėje javai truputį 
brangesni. Visur nedatekant 
rugių maiszo į dūną kitus ja
vus. Toje parakvijoje ketu
ri isz žyvatavimo numirė (gal 
cholera?).

Kalba, kad 29 d. Sausio, 
Žagarėje, Szaulių pav. moti- 
pa savo 14 metų dukterį žy
dams pardavė. Naktį žydai 
važiūdami isz ten ant Szaulių 
link už 10 verstų dėl pasiszil-

kunkurencijos.su


paczios

ttiviszki redaktoriai, manding, 
geidžia taip sudiuktėti (nib

Sztai 
ela ežia kunį

lėtų iszeiti, kaip tai atsitiko 
su lątviszkaisiais — žmogui 
malonu iszeiti ir paaivaikaz- 
czioti, szį tą, pamatyti....

už turtingiausią 
kurioje galėtų gy-

Isz Szaulių pavieto daugel 
lietuvių su, viaokiaia tavoraia 
ir ant turgaus į Rįgą važiąja, 
lietu vnįko Martisziaus kar- 
czemoje sustodami.

— Kesiainius dabar užgu
lė čigonų gaujos. Czia nū 
Geiszų. pusės, yra kazarmoa p. 
Felinskio- pastatytos dėl rak 
telių dragūnų, kurie* pirma 
czia stovėjo, o pirm poros me
tų į Jurbarką iazėjo. Taigi 
30 cigoniszkų giminh| czia 
dabar apsižiemavojo ir polici
ja, norėdama antis iazvaryti, 
negal dtiti rodos. Tie čigonai 
priklijasi ir nedtida pereiti i 
pakeleiviams, bepraszydymi o 
tankiai ir klastas darydami.

dymo Dameltise sostojo, Va
liavo žydų du vežimai, viena 
jauna žydeika įėjo pasiszildy- 
ti į triobą. Ttim tarpu kiti 
kaimiszkiai pamatė daugel 
žydų balagoloje (furoje) ir 
Ui ne prastų, puikiai pasirė
džiusių, o tarpe jų vieną jau
ną 14 metų lietuvaitę. Kada 
jos paklausė, kur anoji viena 
bu žydais važitija, toji besi j tik
dama pasakė, kad ją motina 
žydams už 300 rublių parda-' 
vė. Smagumas jos ttim pasi- 
reiszkė, kad motina jai įkal 
bėjo, jog anoji gaus gerą ir 
smagią vietą ir jai nieko blo
go nepasidarys. Kaip tik 
su ja pradėjo vyrai kalbėti,
klausinėti, tai žydai ttijaus su- Čigonai dirbti nenori, ir vi- 
sėdo į balagolas, suplakė,ark- soras aplinkinėms daėdė he
lius ir toliaus nulėkė. Kad praszydami almužnos. Senas 
vyrai butų sumisliję ir ją at- priežodis sako: „Čigonai szal- 
ėmę, tai butų gerai buvę, bet bieriai; žydai ^mirdieliai“. 
mes visi gudrus po laiko, taip 13 d. Vasario mėnesio 'bus 
ir czia atsitiko. < lenkiszkas balius Jelgavoje,

Toji blogoji ^motina, nasz- kuris per atspaudintus apakėl
io būdama ir tą dukterį aai- biraus apgarsintas tapo. Kti- 
lią merginą turėdama, iszte
kėjo Už kito* Vyro. Jau nti 
kelių dienų, kasžin isz kur 
atvažiavę žydai nti motinos 
dukterį derino ir 300 rublių 
įsiūlę, nusipirko. Ant ryto 
jaus apie tą policija dažinojo 
ir czielą miestelį kratė, bet 
gal buvo gerai žydų užmokė
ta, kad su ttim greit nesisku
bino. Motiną ttijaus suėmė, 
o kunįgai rūpinasi apie duk
ters atradimą. Nežinia, ar 
žydai ją ketina ant. Velykų 
papjauti, ar atidūs ją į paleis- i 
tuvystės namus, ar pardtis į 
Turkiją dėl haremo, nės tur
kai daugel paczii| reikalpuna. 
Reikia palaukti pakol aisz- 
kesnės žinios pasirodys. Isz 
Latvijos taip be žinios kelias 
merginas iszvežė.' Isztyrinė- 
jimai ne sykį parodė, kad žy
dai merginomis prekiauja, į 
Turkiją jas pristatydami.

— Kr akinamo apigardoje 
Panevėžio paviete, žydai su
perka kiauszinius (pautus), ne 
gelžkeliu, bet aut Szlajų vež- 
fiaiųi.

I * w t t t 1me. Buvo du laipsnių szili- 
mos. Dabar vėl szala. 2 
d. Vasario vėl ėraitis daėjo 
sulyg keliolikos laipsnių. Pil- 
nutis mėnti szvieczia, pagada

I •* graži.
Rauplės, szkarletina ir ki 

tos ligos po Lietuvą ir Latvi
ją vieszpatąuna. Felczeriai ir 
daktarai didelius pinįgus su
kraus. Kiti isz jų iszsimanė 
po namus važinėti ir cziepyti.

— Joniszkėje Szaulių pav. 
sulauks palijo kunįgo.
isz Klovaįnį^kt 
gą Vitartą, kuris ten buvo ka- 
mendoriumį.

Ne dyvai,‘kad daugel mer
ginų ir tai turtingesnių į 
Ameriką bėga, nės czia sun
ku yra isztekėti, kad ir prasz- 

Icziau. Isz tikro .žemesnė mu
sų Itima (stonas) isz ukinįkų 
pakilo gerokai. Dabar dau
giau turime mokįtų žmonių 

I isz ukinįkų nei ką isz bajorų, 
kaipo tai i daktarų, ad.vokatų, 
profesorių ir t. t., ‘taip kad 
jau neviena panelė bajorė isz 
augszto kilimo tekėtų už to
kio „mužiko“, kad tiktai ją 
imtų. — Bet tokie „mužikai“ 
ktilabjausiai lietuviszki patri- 
jotai dairos, kad negauti ko
kios lenkės,1 aptemptos su liė 
tuviszka skūra, nes keli jau 
apsigavo diktokai. Nekurtos 
aristokratkos, - nenorėdamos 
senoms panoms ir bergž
džioms pasilikti, nudavė lie- 

nepributi. | tuves ir už lietuvių isztekėjo, 
parodė savo

daugiau praszyta isz Lietuvos, 
Rįgos, kur lenkai atsiranda. 
Baliaus administracija -apgar 
sinimus maskoliszkai atspau 
dino, nės maskoliai spaudinti 
vien lenkiszkai nedaleidžia, o 
spaudinant maskoliszkai ir 
lenkiszkai dvigubai kaszttitų, 

1 per tat atspaudino tikt mas- 
koliszkoje kalboje. Isz tos 
priežasties gal ir teisingai len 
kai pyksta, galės daugumas 
isz to piktumo
Per tat galėtų iszsipildyti no Ibet po szliubo 
ras anonimiszkų (be paraszo) lenkiszkus ragelius, 
laiszkų reikalaujanczių, kad Mergos moka gana geroms 
isz priežasties szimtmetinės berniukams pasirodytų bet 
iszdraskimo Lenkijos želavos, kaip iszteka, o kasas palei- 
balius neįvyktų. Jeigu ba- džia, tai ir velnias isz 
liūs ir įvyks, tai prieszingoji 
partija galės daryti visokias 
klastas dėl jo sutrukdymo 
kaipo tai, kitą kart padarė 
Žukauskis Szaulitise, ant grin
dų maltų garstyczių pripilda
mas. Nti to dulkėms pakilus, 
pradėjo visi kosėti, cziaudėti 
ir, szokti negalėdami, iszsis- 
klaidė į visas puses.-

31 d. Sausio atdrėkį turėjo-

— Duszyte, kur tavo pik
tumas pirma buvo, kaip tu 
merga buvai?

— Mat, tada su savo u pa
ra kaip asz norėjau pasislėpti, 
tai asz bėgau į kitą kamarą ir 
sztai tą lovą isz piktumo 
graužiau, o dabar vyrą turė
dama, kam asz turiu lovą 
graužti — įsikandu į vyrą!

Latviszkoji literatūra stai
ga ir ženkliai kilti pradeda. 
Vis spaudina visokias svarbias 
knįgas su gražiu apdaru ir 
greitai iszpardtida. Mėnesi
nis laikrasztia „ Austru mas“ 
turi 4,000 abonentų, kurie 
moka tik 3 rublius ant metų. 
Laikrasztis taa su paveikslais 
labai dailiai iszleidžiamas. 
p. Draveneka, kuris • apart t(- 
ir „Konversacijos VVahrdnize“ 
iszleidžiS, dideliu ponu pašto 
jo. Ko nevisi latviszkų Įnik- 
raszczių redaktoriai po kalio
ji ką tukstanezių rublių sudė
jo ir taip didelius pilvus už 
augino, kad per duris , iszeiti 
negal. Dūk Dieve tokią dti 
ną kada nors ir dėl lietiivisz

jį isz 
szoka. Sztai atmenu isz sa

lvo jaunesnių dienų tokį atsi
tikimą: Berniukas labai ra
mią (spakainą) mergaitę at
radęs apsivedė, bet po szliubo, 
velniui isz paleistų plaukų 
iszlindus, pradėjo apa ant vy
ro lyg varlė ant dalgio szokti, 
koliodama ir plūsdama. Vy
ras nusiminęs pradėjo 
klausti:

Brangus Pone.
Apsakau Jūmi apie savo 

parapiją: musų parapija yra 
Merkinė, Trakų pavieto ir yra 
paskaityta 
parapiją,
venti trįs kunįgai, bet insėdo 
vienas geras kunįgas Adomas 
Stepavyczius ^ir viens apsiėmė 
aprupįti dvasiszkus savo pa- 
rapijonų reikalus. Darbavosi 
jis taip penkioliką metų, bet 
jau dabar paseno ir negalėjo 
in ligonį važititi, nei spavie- 
dies visų Užklausyti. (Kad 
ant metų vieną^sykį prieidavai 
spaviedin, tai ir tai labai ge-
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iszbėgti isz bažnyczios.

Merkinės para, žmonės dzu- 
kūją.

M. Kondrati.

Isz Kitur.

džiaugs-

— Suv.
mus [lietusius] apart kolektų 
ant parapijos jokių kolektų 
negalima daryti. Nors butų 
geriausias ir naudingiausias

Pas

ką vis- 
pradėjo

rai buvo). Taipi parapijonai 
ėmė sznekėti, kad reikia antro 
kunįgo, kad vienam persunku; 
kunįgas (klebonas) ’ taipgi 
pristoj* ir gavome antrą ku- 
nįgą, kuris buvo lietuvis, .pra
dėjo viską lietuviszkai atliki
nėti, įvedė lietuviszkas gies
mes („Pulkim ant kelių“, 
„Szventas Dieve“ ir t. t.), po
terius ėmė mokįti lietuviszkai, 
kad- mes isz jo didelį 

, mą turėjom.
Bet lenkai užpyko, 

kas eina lietuviszkai,
ant vikaro praszymus (prasi 
bas) raszyti, kad „mumiem 
(mums) neraikia kito kunįgo, 
gana vieno“ ir t. t. Taigi isz- 
kėlė, vikarą, kurio verkė žmo
nės kaip savo tėvo ir negalėjo 
niekaip užmirszti to kunįgo.

Bet lenkai but‘ nieko nepa
darę, kad ne klebonas, per kurį 
kelis metus negalėjo pabūti 
nei vienas vikaras. Senis 
(kunįgas), būdavo sako, kad 
„nėra isz ko gyventi man vie
nam, o dar dūk tokią didelę 
algą vikarui, tai asz paskui 
neturėsiu nei ant žvakių“. 
Parapijonai-vienok ant to ne
žiūrėjo, bet vis ramumo vys
kupui nedavė praszydami, 
kad atsiųstų kitą kunįgą. 
Bet v}rskupas nežihojo kokį 
atsiųsti, taigi turėjo atsiųsti 
rasztą užklausdams, ko dau
giais yra, lietuvių ar lenkų. 
(Lenkų ųėra nei ketvirtos da
lies, kaip lietuvių, taigi sura- 
szė gromatą pas vyskupą ir 
daug isz lenkų pasiraszė, kad 
jų tik ketvirta dalis yra).

Vyskupas atsiuntė lietuvį 
kunįgą ir*davė jam rasztus, 
kad jo negalėtų klebonas arba 
lenkai iszkelti. Taigi dabar 
viskas Merkinės parapijoj* 
eina lietuviszkai: pamokslus 
sako lietuviszkai, ražanczių ir 
kitas giesmes lietuviszkai gie
da ir t. t. Bet lenkai iki to- 
liak buna bažnyczion, koliak 
miszia, o po misziai, kad jau 
kunįgas aina pamokslo sakytų 
tai lenkai žiūro, katros durys 
arcziau, kad kaip greicziau

dalykas, kurio vien
atlikti, o kurį su pagelba sa
vo tautieczių atlikęs 
naudą ir dėl savo

-. negali

nemažą 
tautos pa

darytų, bet musų broliai ma
tydami, jog tai neina ant baž 
nyczios ar ant kunįgų, nedūs, 
nei viens gali sakyti, nei pra
keikto cento.

Pažiūrėkim bet kaip apsi
eina kittaucziai tame dalyke.

Pas jūs esti kolektos (sub- 
skripcijos] netik ant parapi
jinių reikalų, bet ir ant kitų 
geradėjingų dalykų, pav, į- 
steigimo ligof^buczių, mokylų 
tūloje vietoje, iszdavimo > nau
dingų rasztų ir t. t. Anglai 
kaip kada ir per daug gausus 
yra rinkime pinįgų. Taip ne
seniai mieste Youngstow‘ne, 
Ohio valstijoje subankrutijo 
tūlas bankierius, pas kurį bu
vo sudėti kūne visi pinįgai 
tos | Ohio] valstijos guberna
toriaus McKinley‘o. Paskly
dus garsui apie* McKinley‘o 
nelaimę, jojo draugai susiinis- 
lino padaryti kolektą, kad 
p. gubernatoriui surinkti tuk- 
stanczius.

Sziame dalyke neprivalome 
mes sekti paveizdą anglų, bet 
nors tiek įsidekime, kad savo 
pinįgą netikt dėl sukrovimo- 
saliunįkams turto galime su
naudoti, bet ir ant kitų kokių 
naudingų, dalykų apversti.

— Pereitą utarnįką iszplau- 
kė isz New York‘o į Europą 
garlaivis“. „Lahn“, iszveždams 
dėl Europos bankierių 
3.500.000 dolerių aukso.

— Kaip kiekviename

ant

da-

lyke, taip ir „drukūjant ga- dienos po £1.33 iszmokėjo tik 
zietą“ žmogus turi sergėtis su p0 $1.22.
kiekvienu savo žodžiu. Ne- u 
retai ir gana, rodos, apsisaugo- Vyrui tūlam labai leng* 
jant papūli į bėdą. ( vai pasisekė suimti savo pa*

Taip Vasario mėnesije 1891 bėgusią paczią.
metūse tūla Ona DJckinson Mieste Weir City kokis ten 
tapo paimta į beproczių na- James Moore darbinįkas susi
mus. Apie tą dalyką tūjaus žinojo su kito tokio pat ne- 
paminavojo tūli angliszki turtingo darbinįko James‘o 
laikraszcziai, dėl padailinimo Hemessy paczia. 1 Įsimylėju- 
savo praneszimo nupasakoda- Į8ie susitarė bėgti į Kansas Ci- 
mi, jog 
nebūtus 
kad jai 
galvą.

Dabaivtoji Ona 
iszsiliūsavus isz beproczių na- lsavo mielosios, o pats tikėjosi 
mų, apskundė 4 New York‘o atvažiūti ten pasislėpęs tavo- 
rytinius laikraszczius, reika- riniame trukije terpe tavorų. 
laudama nū kiekvieno isz jų Pasitaikė taip$ jog netiku- 
po 50.000 dol. už aptarimą, sios paczios vyras, dasižinojęs 
sakydama, jog ji suvis nebu- apie savo p risi egos su anūm 
vusi isz galvos iszėjusia. Tai- szaldra susitarimą, taip pat 
pogi apskundė jijė ir dakta- užszoko į vieną isz ano tavo- • 
rus, kurie pasiraszė ją esant rinio trūkio vagonų [karų], 
sumaiszyto proto. į tą patį, kur buvo pasislėpęs

’ --------jojo paczios suviliotojas. Ka-*
— Sniegas, kuris iszkritęs dągi jie viens kito nepažinojo, 

už pereitą nedėlią daugelije tad ėmė sznekucziūtis, kur, 
vietų netik Pennsilvanijos, bet ko, kaip važiūja ir suvilioto- 
ir kitų rytinių valstijų sulaikė jas James Mooru po dideliu 
komunikaciją, pasidaugino da sekretu iszpasakojo viską apie 
pereitą nedėlią. savę ir kur jis susitiks su savo

Nekuriose vietose buvo mylėtine. Hemessy nudavė, 
prisnigta į kelioliką pėdų jog jo visai neapeina tas da- 
sniego. Daugelis trukių pa- lykas. Atvykęs į Kansas City, 
sažierinių vėlinosi po kelias persiskyrė su savo kelionės 
valandas, turėdami laukti kol draugu ir lukterėjęs kokį lai- 
atkas jūs isz pusnynų. Tavo- ką nuvyko į nurodytą vietą, 
riniai trukiai („freight‘ai“) vė- kur užtiko vos besisveikinau- 
liaus net į kelias dienas te- ežius savo paczią bei jos my* 
abatkasti galėjo ateiti į sav lėtinį.
paskirtą vietą. Elektriszki Galite suprasti, kokis sma- 
vagonai Į tramvajai, strytka- gumas buvo jųjų susitikimo, 
riai ] tūlose vietose kelias die- Moore tapo aresztavotas. 
nas suvis negalėjo vaikszczio- -------- *
ti dėlei daugybės sniego. — Vokietijos ciesorius Vii-

r------- - . helmas susimislyjo ant visa-
švieti nės parodos Chicago* je 
prisiųsti nū savęs kanūlę (ar- 
motą), kokia da iki sziol ne
buvo niekur nulieta. Taigi 
pagal norą kaizerio Essene 
nuliejo kanūlę, 123 tonas sve- 
rianezią ir iszsiuntė ją pei 
Hamburgą į Ameriką. Dau 
gelyje vietų turėjo pataisyti

ji [Ona 
daigtus 

užeidavo

Dickinson] ty ir tenai gyventi. Vienok 
iszdariusi, kad mylėtinis neturėjo gana 

kvaitulys į pioįgų ir galėjo tik vieną ti- 
kietą iszpirkti į Kansas City, 

Dickinson, tad apmokėjo kelią tik dėl

— 24 d. Vasario Nantico
ke ir kitūse apielinkiniūse 
miesteliūse anglekasiai nutarė 
austrai kūti. Apie 2500 žmo
nių dabar jau pristojo prie

Straikas prasidėjo nū to, 
jog kompanija dviem vaiki
nams vietoje ką mokėti nū
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geležinkelį, kad rėlės iszlaiky- 
tų tokią didelę sunkenybę.

milžiną kanūlę įdės į laivą ir 
kaip ją iszims isz laivo, atvežę 
į New York‘ą.

— Romoje (Ztalijoje) jubi- 
lėjinės iszkilmybės da nepasi
liauja. Nūlat vis popiežius 
priminėjo įvairių tautų pa
siuntinius, kurie subėgo Ro- i 
mon, idant iszreikszti katali
kystės galvai savo pagūdonę 
ir meilę. Szv. tėvas meiliai 
priiminėjo kiekvieną tokią pa
siuntinystę, nepraleisdams nei 
vieno, kad neužsznekinti ir
suteikti apasztaliszką palaimi- to ir reikia, 
nimą, koliai jam to nepždrau- binįkai nesutinka tarp savęs, 
dė daktarai matydami, jog tū daugiaus jie (didžtureziai) 
taip daug besitrusdams labai 
silpnina savo sveikatą.

Masoniszka Italijos valdžia 
neatbodama ant to, jog^ visas 
svietas siunežia dovanas ir persekioti unijotus, 
linkėjimus‘Kristaus įpėdiniui, jūs bausdama už tai,, jog jie 
daro nūlat jam ir katalikystei slapta parsikvietę kokį kata- 
visokius nesmagumus.

Taip sukaktuvėse myriaus dvasiszkus reikalus. 
Italijos karaliaus Viktoro 
EmanuePo masonai vaiksz- jotams, 
cziodami su paroda po miestą,; cziavojo, - eiti pas popą, idant 
įneszė į bažnyczią, žinomą po tas antrą kart pervineziavotų, 
vardu Panteon, vėliavą, 'ant : arba suvis persiskirti. Unijo- 
kurios buvo isztėpliota vilkė 'tai, žinoma, neklauso tų ,,pri- 
draskanti popiežiszką tijarą.• kaz‘ų“ ir savo paezias užraszo 
(vilkė yra miesto Romos žį- 
miu arba erbu). Masonai to
kiu budu pasitycziojo isz baž
nyčios szventinybės ir norėjo 
iszreikszti, jog popiežių reikią 
isznaikįti isz Romos.

Kardinolas vikarijus po to
kiam bjauram atsitikimui, 
praneszė Italijos valdžiai, jog 
jis turėsiąs užpeczėtyti bažny
czią, jeigu atsikartos tokios 
bjaurybės.

• ... a
— Anglija. Nesmagu isz- 

girsti, kad darbinįkai vieni 
kitiems į kelią pareina ir, ne
norėdami vieni kitais- apsileis
ti, tik padidina jau ir taip 
neiszpaaakytai didelį didžtur- 
czių uždarbį. Taip Oldam‘e 
buvo sustraikavę darbinįkai 

(Masters Federation), dirban- 
tiejie bovelniniuse fabrikūse, 
norėdami gauti didesnį pelną 
už tfavo darbą.

Kur buvęs kur nebuvęs kitas 
darbinįkiszkas susidraugavi
mas Amalgamated Association 
of Cotton Spinners, jiasisiulė 
kompanijai, jog jie dirbsią 
pigiau (2į cento nū dolerio) 
už strakierius ir buvo priimti 
į darbą. Matydami tai strai- 
kieriai nutarė\ da 2į cento 
dauginus iszleisti isz dolerio, 
nei anie pasisiulyję darbihį- 
kai, idant tik viražų gauti ant 
jų- \

Didžturcziams, žinoma, tik 
Jū dauginus dar- 

naudos turi isz tų vaidų.

— Maskoliuos valdžia vėl 
kibosi (griebėsi)/su įnirtimu 

smarkiai

likiszką kunįgą atlieka savo

Maskoliai liepia tiems uni 
susivin

valszcziuje kaipo darbinįkes - 
mergas.

Jsz priežasties, jog vargszai 
unijotai tik slapta gali atlikti 
savo dvasiszkus*. reikalus, ne
retai įvyksta bjaurios apga
vystės. Taip vienoje apielin- 
kėje koks ten žydas prasimo- 
kinęs katalikų bažnyczios ce
remonijų ir susitaisęs sav ku- 
nįgiszkas drapanas važinėjo 
po žmones ir naktimis kriksz- 
tijo vaikus, davė szliubus ir 
1.1. Dasižinoję bet, kas jis 
do vienas, žmonės baisiai jį 

kis ten kalvis susimislino nu- 
dūti kunįgą ir apgavinėti svie
tą. Įstabus dalykas, jog mas
kolių valdžia nenubaudė anų 
niekadėjų, bet tik vargszus^

žmonis, kurie davėsi apgauti.
Pagirtina yra unijotų sutar- 

mė ir užlaikymas paslapties. 
Ko nedaro caro urėdinįkai, 
kad isztyrti nū jų, koks kunį- 
gas jų vaikus pakriksztyjo 
arba įdavė jiems szliubą, jie 
atsako tik, jog negalį} pasaky
ti, nės dėlei: nakties tamsumo 
negalėję 'pažįti vietos, ikur jie 
nuvykę, nei; kunįgo, kuris ap 
rūpino jų dvasiszkus reikalus. 
„Kad mums valia butų dieną 
savo tikėjimo rėikalaviffiSms 
užgana padaryti, tai mes galė
tume nurodyti vietą, kur tai 
padarėme ir kunįgą, bet da 
bar atlikdami tai naktimis ne
gailime jums pasakyti“, atre 
mia jie ant visų maskoliszkų 
„ėzinovnįkų“ tyrinėjimų.

— Isz Petropilės pra.neszą- 
ma apie akyvą tūlo nihilisto 
meilavimąsi.

Pabaigoje 'Spalių mėnesio 
1892 m. buvo liepta tam ni
hilistui ninilistų • komiteto, 
kad suviliotų vieno įtekmingo 

; enerolo, sąnario treczio sky
riaus paslaptos policijos, pa 
ežią ir nū jos dasižinotų apie 
policijos Užmanymus.

Gavęs prisakymą, jaunas 
lihilistas, tūjaus ėmėsi \prie 
larbo, o kadągi buvo labai 
dailus ir mokėjo dailiai apsi
eiti, tūjaus užsuko galvą p. 
Įjenerolienei, su kuria ir pabė
go į užrubežį. Jynerolo pati 
nepamirszo pasiimti su savim 
diktoką pundą popierinių t. y. 
PinlgU- j

^„Mylėtiniai“ apvažiavo vi
sus didesnius Europos mies
tus, isz kur jaunasis nihilistas 
raszinėjo į Petra pilę pas savo 
draugus laiszkus apie tai, ką 
jis iszgavo isz savo „mylėti- 
nės“. Ant galo, nežinia dėlei 
kokios priežasties, jauna pora 
pargrįžo į Maskoliją (Kijevą), 
kur ant jų seniai tykojo poli
cija. Vos spėjo jiedu apsis
toti viename viesznamyje, 
kaip jūs suaresztavota ir dūta 
žinią jenerolui (pabėgusiosios 
vyrui) į Petrapilę. Szis tū-

jąus atpyyzkėjo į Kijevą, o 
užtikęs viesznamyje savo pa- 
ežią su jos suviliotoji!, vienu 
kireziu padėjo ant vietos savo 
prisiegą ir kol jį spėjo sulai
kyti viesznamio tarnai ir po
licija, perkirto kairįjį petį 
jaunam vyrui.

Policija prišlaptomis paini
ojo jenerolienės lavoną ant i 
ienų kapinių Kijeve, o jau-

(

kankinimais
• 1 • 1 * \ .

»nius, tikėdama
nū jo Užgauti nihilistų pas
laptis. Jęnerolas pargrįžo 
sav į Petropilę. r

„Mattia jura
pagal K. iLtffrnaną paraštė 

JE. Mažutis.
* (Tąsa.)

Niek‘s turbut neabėjoja, 
kad pirmutinis būdas Czesla- ‘ 
vu i nepasisekė su Maryte. 
Veltui (dovanai) jis meilinosi,' 
nū praszymo pagalinus grieb
damasis prievartos. Nieko 
negelbėjo.

Suerzintas, sudenervūtas at
sidangino parycziu į vienbutį, 
kuriame lūkuriavo Pranius.

— Ir ką? v— nekantriai už
klausė szis įeinanczio.

— Pasilieka 
sias“.....

— Pranius nesudrebėjo sziū- 
kart‘ -atpencz pajuto szirdyje 1 
lyg džiaugsmą, 
nepasisekė su jo |racžia.

— Kokiu budu?— užklau
sė liūsai.

— Jau nedrebi? — jūkavo- 
jo mistras.

— JĮū geriau. Isz puls ta v 
rolė veikti, nors nesvarbiausia. 
Turi eiti pas paczią perpra- 
szyti ją, apglamonėti, pasaky
ti, kad tas noras persiskyrimo 
buvo »tikt bandymu meilės, 
kad ją imi pas savę da szian-

„paskucziau-

ad Czeslavui

T Ji tavęs' palcĮausys, ji tav 
patikės!... Cha! Cha! Cha! . 
Ta liūtas dėl manęs litis kar
velė! ė dėl tavęs! 
Cha!

Cha! Cha! 
Užties j ūki ngai!...
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Atstūmė manę, atmetė gyve
nimą su manim, o priims tavo 
glamonėjimas ir j ūse ras my-

—\^ha! cha! cha! turėjai 
* tiesą, tai\beprotė!. . . . suvisai 

beprotė. . X
— Girdi —- rogių kelias 

puikus, vakarop4 » nuvažiūsi 
rogutėmis pas paczią. Su 
mąnim neyažiūtų..... Paso- 

J dįsi ją ant užpakalinės sėdy
nės, o pats,— važnycziosi.

Ant kelio asz tavę įszvadū- 
siu, tu iszlipęs sugrįžszi į mies 
tą. Isz ežia geležinkeliu nu 
važiūsi į M., is? kur namon 
pėksezias pargrįžszi. Kada 
asz parvažiūsiu, tu jau seniai 
krioksi miegu nekalczįausio.. . 
Tavo pusė gryna, asz iszsime- 
lūšiu. . . Ant galo taip pa
darysiu, kad prapuls lyg ak-' 
inū vandenyj4....

— Na tai j’au eik, eik. . 
Pasisekimo!..

/ ‘ — Tav taipgi!... Ir pfer-
siskyrė. .. i

-X- . *
-X-

Iszvakaroms, kūmet pilka, 
szalta sziurpuliais perimanti 
ūkana nukrito antv apsnigtų 
laukų, lengvos rogutės?' (szla- 
jukai) sustojo ties namu, per 
langelį kurio da buvo matyti 
žiburys. Po valandai — leng
vai įsėdo jauna, smagi, patogi 
moteriszkė, kainfiszkąi. apsi- 
rėdžius, su didele vilnone ske- 
peta apsigaubius. Isz namų 
paskui ją iszėjo elegantiszkas 
vyras įsivilkęs į diktus • kaili
nius (futrą), užsegė sądariai 
žiurstą ir užszokęs ant ožio ro- 
guczių— tarė rūpestingai.

—- Apsigumok Maryte!
— Man ncsžalta.. V-
Paplakė arklius; be akam- 

buezių, tykiai, kaip pauksztis, 
cziūžė rogutės viražu m4 ap
snigto plianto. . .

Jauna moteriszkė, užmirszus 
apie! pereitus su vadžiojimus, 
laiminga, linksma, pasitikinti, 
smagi važiavo pas jį, pas savę, 
namon, kaipo jo tikra ponia ir 
karalienė... Sziaurys (žie
mys) vejas putė į akis, o dėl 

jos tūmet grįžo pavasario die
nos, to pavasario nū kranto 
Nemuno, nū pagirio. ...

Nustojo pustę... Szviesus 
mėnulis ant valandžiukės isz- 
sinėrė isz po debesių.... 
Taip apsnįgtų laukų tyliai, 
lyg szeszėlis, plentu szvytrūja 
mažos rogutės. Staiga nak
ties tylą pertrauke isz revolve
rio szuvis. Po iszszovimui 
buvo girdėti vaitojimas, bai
sus, lyg pauksztelio smaugia 
m o katinų; po vaitojimo aidui 
— antras szuvys, treczias, ke
tvirtas; . . penktas ir szesztas... 
Isz roguczių ant balto žiemi
nio patalo motinos — žemės 
iszvirto be kvapo kokia tai 
esybė, szlakįdama kraujais 
minksztą baltą sniegelį. . . . 
Arklys prunkszczia, karezius 
sziauszia, dreba ir lyg vėjas 
leidžias linkon namų, norėda 
mas kūgreieziausiai palikti tą 
vietą

Už valandos viskas nutyla, 
rogutės nyksta ūkanose, mė
nulis slepias už debesio, lyg, 
rodos, nenorėdamas žiūrėti ant 

i 
aukos žmogžudystės . ..

O ant minkszto snieginio pa
talo, kr.au j ūse paplukus, pa
sitikinti, linksma, laiminga — 
miega amžinu miegu Marytė; 
ant jos krutinės szalia szventų 
szkaplierių guli rūpestingai 
suvyniotas szliubo aktas, ku
ris dūs jos vaikucziams tėvo 
pravardę, apdengs motiną nū 
negarbės. . . ■

Kūmet ties prieangiu dvaro 
Vosilkynėj4 sustojo mažos ro
gutės, isfz kurių iszsėdo p. 
Zvierskis, gaspadorius namų 
seniai jau gulėjo lovoj4. Tar
nas praneszdamas apie tai 
Czeslavui, neužmirszo pa^aky 
ti jū-kdamasis visa gerkle, kad 
ponas pasivežė su savim isz 
miesto panaitę (mergaitę).

Buvo tai iszmislas pąjties 
Pranio, sąmojus genijaliszkas 
dėl užtrynimo visų pėdsakų 
ir mėklinimų. Pats Zvierskis 
dėliai to baisiai nusistebėjo — 
mokintojas galėjo imti lekciją 
nū mokįtinio. Įėjo į miegon 

būtį, kur buvo linksma ir gar
su. Kamscziai isz bonkų 
szaudė vienas po kitam, Zviers- 
kis padauginęs kompaniją, 
tusztino stiklus. Paežiam4 
ūžime įėjo į kambarį važny- 
czia.

— Arklelis ko tai serga, 
praszau pono. Gal važiūti 
į miestą parvežti vetermorių? 
Nenor4 ėsti, nei gerti, dreba 
tiktai, prunkszczia, į žemes 
kasasi... Turbut ko iszsi 
gando.

— Eik sav lauk! Dabar jis 
man suks galvą tokiais niek
niekiais!

— Tai ne niekniekiai, 
dauggalintis pone! Arkliuk‘s 
brangus ir mylimas senojo po 
no. Miniau, kad užsigavo 
kur, bet niekur nėr ženklo, 
vienok navatna isz kur atsira
do kraujai ant roguczių. ...

— Kraujai? bailiai sukuž
dėjo Pranius. Czeslavas jam 
mostelėjo.

Važnyczia užtėmijo tą mos
telėjimą.

—■ Tegul tamista negina, 
nės kraujai; visas szonas ro
guczių kraujūtas.

— Tai man isz nosies bėgo 
kraujas — skubiai iszaiszkino 
Czeslavas. J

— Žiemą, isz,nosies? tai ta
mista labai kraujingas, vertė
tų degtinės ir vyno tiek ne
siurbti . . .

— Na, na, gana jau to; 
kraujus nū roguczių nuplauti 
tūjaus, o apie tai niekam ne
zaunyti!

— Turite sztai tris rublius 
už turbaciją - užmanė Zviers
kis. — ' <

Užimąs ant valandos per
trauktas prasidėjo isz naujo.

Ziemskiai (uriadnįkai) at
vykę ant rytojaus į Voąilkynę, 
rado abu ponu mieganeziu, 
nors jau buvo seniai po pu
siaudieniui. Ateiviai, naudo- 
damiesi isz laiko, iszsisznekėjo 
su tarnais, dasižinojo' apie 
kraujus ant roguczių, užino 
kestį už tylėjimą ir apie kitus 
daigtus.

Kūmet ponai sukilo ir pri- 
gulincziai apsitaisė, įėjo pas 
jūdu vyresnysis ziemskis pra
neszdamas, kad jam prisakyta 
pristatyti jūdu į pavieto biu- ■ 
rą, kur kvosz jūdviejų z tūlam 
dalyke.

— Apie ką.tai eina? —su 
szalcziausiu krauju užklausė 
Pranius.

— Sztai apie ką: anksti 
sziandien radom lauke ant 
kelio suszaudytą jaunos lupte- 
riszkės lavoną (negyvą kūną). 
Pasirodė, kad tai tamstos pa
ti. Pasirodė, kad ji su tams
ta vakare iszvažiavo, kad ta
msta buvai mieste ir slapsteiei, 
kad szis ponas Zvierskis vis 
drauge buvo su tamsta. Tai 
mes turime paliepimą prista
tyti tamstas į pavietą.

— Nesuprantu kam? Va
karą perleidau namieje, kū
met p. Zvierskis sugrįžo isz 
miesto, gulėjau jau lovoj4.

— O asz suvis nepažįstu pa- • 
ežios szito pono, ką gi asz tu- 
rėcziau ant jos? teisinosi 
Zvierskis.

— Na, tai tą viską tamstos 
galėsft4 ten kalbėti, mieste. 
O dabar praszau važiūti!

Ir iszvažiavo į miestą, kur 
po įžengi nių tyrinėjimų, nu
lėmė jūdu laikyti liglaiki- 
niam4 areszte.

Pėdsakai netikėtai atsirado• . . • \ ♦ svarbus ir skaitlingi; "vienas 
rėmė kitą: vietinis pacztorins 
matė P ran i ų grįžtantį į miestą 
dėvintį valandą vakare, priesz 
pat trūkio (treino) iszėjimą 
Grįžo isz tos pusės, kur buvo, 
papildyta žmogžudystė.

Pripažinimas važnyczios 
aiszkiai apkaltino p. Zvierskį.

Paskui —j sustatymas" į * 
daigtą aplinkybių, įvykusių 
priesz žmogžudystę, užtektinai 
liudijo, kas galėjo ją papildy- v 
ti, kam ' apie tai iabjau ėjo, 
kaip sziem? Apie mergavi- 
mą, Pranio, jo vargingą mede 
giszką padėjimą visiems buvo 
žinoma apielinkėj1.

Szliubo aktas, rastas prie 
lavono, darodė, kas jam buvo

c
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Dembskis' Taigi Visį broliai Pitta

%
1-

tinis įsitėmyjo. ..
(Dar neviskas).

„mok- 
, tai net ki-

kliuezia. Atsilankymas Ma
rytės į tą szalį, praszymas per- 
raszymo vaikų metrikų: vis- 

s kas tas susidėjo ant apkaltini
mo.

Prantus visiszkai gynėsi. 
Prieszingai — su paezia norė 
jąs susitaikyti, turėti ją pas sa
vą, tą darodo tūmi, kad vežė 
ją namon. Idant prisitaisytų 
priimti, jis nuvažiavo pirma, 
palikęs paezią su Zvierskiu, 
kurią ketino ją parvežti. Isz 
tokio jos likimo jis pats yra 
baisiai nusiminęs.

Tai viskas, ką galėjo isz jo 
isztraukti tyrinėtojas (sleda 
vatelius). Lengviau ėjo su’ 
Zvierskiu — prieszais ji buvo 
daug pėdsakiį. Prispirtas ty
rinėtojo, nubostas ilgais 
kvoraimais, užtikrįtas teisda- 
rio, kad jeigu prisipažįs — 
daug mažesnį* bus atsakymas, 
surauko:

— Dūkit man szventą pa- 
kajų! A taįtraukit nū manęs 
su savo k^oszimais!... Kal
ti, kalti ėsame abudu... Asz 
szoviau, jis davė man revolve
rį į ranką, asz ją užmusziau 
pirmiau, jis paskiau... Asz 
jam padaviau užmanymą, -jis 
jo nusitvėrė, asz plianą sudė
jau, kaip elgtis, jis jį atliko. 
Czion su smulkmenomis iszpa- 
sakojo, kaip viskas atsitiko.

— Dabar-gi meldžiu manęs 
jau nekankįti. Žmogus nei 
irasimiegoti, nei pavalgyti ne
gali toje skylėje.

Prisipažinimą Zvierskio ap
skaitė Praniui, bet tai ant jo 
nepadarė jokios įtekmės. Ne
prisipažino prie nieko.

Byla ėjo savo keliu. Pri
sipažinimas Zvierskio, apkal
tinantis sykiu Pranių, paleng
vins daėjimą. Priesz abudu 
sustatė bylą už žmogžudystę 
ir jūdu sugrąžino į kalinę.

Byla didei pasigarsino po 
visą apygardą.

Daugiausiai užmasties turė
jo tėvai Praniaus: rūpinosi, 
desperavojo, rugojo, bandė 
atkreipti nelaimę.... „Tas 
nelaimingas sūnelis! davėsi 

mergaitei apsipainioti, susi- 
riszo su ja slaptai szliubu, pa 
darė mezalijansą ir da apart 
to, kada likimas ant galo at- 
liūsavo jį nū jos, papūlė į ne
laimę — į kalinį!“ Neklausi 
jie, ar jis kaltas žmogžudystės, 
ar ne; bet rūpėjo jiems tai. 
kad nepasiliktų nubaustu, ne
suteptų szlėktiszko vardo ap 
kaltinanczpi nusprendimu, 
aresztantiszkais rubais, ženklu 
galernįko! Apėjo j ils sūnus, 
iszlepįtas kūdikis, nieko-gi jū* 
neapėjo gyvastis mužikės, jos 
myris ir nubaudimas ui ją 
kaltinįkų. Pasirįžo gelbėti 
savp vyriausiąjį sūnų Pranių 
ir ėmėsi už darbo, reik pripc • 
žįti, praktiszkai.

Mokėjo dasigauti į kalinį ir 
perstatyti Zvierskiui, kad jei
gu prisipažinimais savo iszgel- 
bės Pranių; tai dūsią kelis 
tukstanczius rublių,, palengvį- 
sią jam pabėgimą ir apipilsią 
įvairiomis v geradėjystėmis. 
Dėl jo — nėr iszėjimo, kaip 
tiktai gelbstint Pranių!

Tą patį jam atkartojo szis 
paskutinis, kūmet valandėlę 
buvo drauge — laike 
tavimo. Sude prisipažj 
kaltės, manęs nekaltįk. 
sįkis, kad užmuszei ją 

kor- 
pj-ie 
į- 
(įde

gime, įpykintas jos prieszini-
musi. ’ Dėlei to tavę leįns 
(apsudys) tiktai ant apsigy
venimo („poselenijos“), kur 
Mas'kolijoje. Asz turėdamas 
turtą, iszliūsūtas su tavo 
gelba, visada ir visur tav ža
dėsiu. Liilsas būdamas taip 
negyvęsi, kaip kad manęs, pa
klausysi ! Kas tav isz gyve
nimo? Asz turiu tėvus, pri- 
derystės. Jeigu gintumės, 'ta- 
cziaus pėdsakai perdaug aisz- 
kiai liudija prięsz tavę ir tū 
met tavę nulems prte sunkių 
darbų. Iszpažinimas pr.esz 
tyrinėtoją nieko nestovi.

Prisiimdamas kaltę, teisjda- 
masis taip, kaip velyju, pa 
gvįsi sav, iszgelbėsi manę 
Atmįk!...

Dabar mokįtinis jau moki
no mokįtoją, tėmijantis mokį-

— Shenandoah Pa. ' 19 d. 
Vasario musiszkė „Volai- 
czausko draugystė laikė m 
n esi n į susirinkimą, ant kur 
nutarta apvaikszczioti suka 
tu ves deszimties metų nū p 
sirodymo „A'uszros“ — 17 
Kovo.

— N. 7 „Vienybės“ buvo 
paminėta apie musų mie 
telije įsteigtąją p. Sz. ^nedė 
nę mokslainę“, taip iszgir 
tūlų. Taigi turiu praneszti, 
jog 19 d. Vasario (nedėlioję) 
toje „mokslainėje“ ans gare 
sis eks-kunįgas

Isz MMd Him MM
— Shamolcin Pa. ' Visur 

kilant lietuviams, jau ir musų 
miestelio lietuviai susipratę., 
kad geresnė sava, nei sveti
mame pecziuje kepta, dūna, 
susimislino nors sykį; iszsiliū- 
sūti isz po lenkų jungo ir už
dėjo savo lietuviszką parapiją. 
Nū kelių mėnesių jau lietu
viai nemoka mėnesinės lenkų 
kunįgui Klionauckui ir ko- 
lektavoja ant savo lietuvisz
kos parapijoj (kelis szimtus 
dolerių jau surinkta).

Reikia tikėtis, jog užsidė
jus lietuviszkai parapijai, isz- 
sidirbs ir tarpe musiszkių lie
tuvių geresnis supratimas sa 
vo tautystės ir savo tautiszkų 
priderysezių. Iki szioliai mu 
sų ^miestelio lietuvių gyveni 
mui prisižiūrėjęs geras tėvy 
nainis, gailiomis* aszaromis 
galėjo apsipilti, matydama, 
kaip ir szioje liūsybės žemėje 
lenkai vargina musų tautą i • 
kaip musų broliai, it musė 
ant medaus, pūlasi prie lėn 
kystės ir isznyksta josios jū
rėse. Dieve padėk uždėto- 
jams lietuviszkos parapijos 
Shamokin‘e, kad su , užsidėji- 
mu parapijos ir kitūse daly- 
kūse musų miestelio lietuviai 
įgytų pagūdą kitų miestų lie-

kaip ėmė iszguldinėti 
sliszkus dalykus“ 
tam plaukai ant 
stojo. Ans, pp. 
szalinįkų taip 
„kuningas“ įėmė

Sz. ir jojo 
garbinamas, 
keikti visus 

katalikiszkus kunįgus, szven- 
tusius, pagaliaus ir Kristaus 
dievybę užgynė, nupliausz- 
kė da, jog priesz Adomą 
16.000 metų žmonės gyvenę 
ant žemės ir t. t.

Taigi matote, kokius tai 
„mokslus“ platina pas mus. 
Gaila tik, jog savo sueigoms 
davė vardą „uedeldieninių 
inokslaiiiių“, nes dabar įmo- f 
nės su neiszsitikėjimu žiūrės 
ir ant tikrų uedeldieninių • 
mokslainių, jeigu kada jas 
kas užvestų (apie ką nekurie 
buvo pradėję sznekėti). ;

Sic. dr.s i

, — Pittsburgh Pa. . Ant 
galo ir mes susilaukėme savo 
locno kunįgo. Nedėlioję jau 
laikė dievomaldystę katedros c. ‘ 
skiepe užtvirtįtas dėl musų 
lietuviszkos parapijos "kun. 
Lopeta. Tūm tarpu mums 
nieko nekasztūs (apart už 
szviesą), ką susirinksime po 
airių bažnyczia ant 5-th Ave.

Ikisziol mes sudovanojome * 
tukstanczius . dolerių svetim- 
taueziams, bet surinkti perei
tą nedėlią 203, jau eis ant 
musų lietuviszkos parapijos s
(iszrinkti kolektoriai nū ežio 
laiko kolektavos kas mėnū). 
Daugelis lietuvių da nežinojo, 
jog yra jau lietuviszkas ku
nigas, bet vis gana diktas bū
relis musų brolių susirinko 
ant dievmaldystės. Airiai, • 
kurie iki szioliai nežinodami, \
kas tai do vieni lietuviai, at- J
ėjo pasižiūrėti į skiepą, labai 3
dyvyjosi, jog taip didelis nju-^ p, 
sų skaitlius susirinko ‘ ir jog 
taip dailus žmonės esą_ lithu? 
anians. \

Pirm svetimtaučiai žinojo 
tiktai polish, bet dabar susi
darius parapijai ir vardas lie- 
tuvių pagarsėjo.
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burgh‘o ir apielinkių, kurie 
norite pasirodyti, jog esate 
lietuviais ir iszgirsti savo pri
gimtoje kalboje Dievo žodį, 
teikitės į vieną būrelį, kad 
veikiaus ir savo lietuviszką 
bažnyczią galėtume pastatyti. 
Tada ir mes turėsime kampe
lį, kur galėsime susirinkti, 
Dievą garbinti ir apie savo 
tautiszkus reikalus pasirupįti.

Parapijomis, 
er 1 1

— Plymouth Pa. 26 d. 
Vasario szv. Kazimiero drau 
gystė laikė mėnesinį susirin
kimą, ant kurio norę nedaug 
susirinko sąnarių, bet net 22 
užsimokėjo metinę mokestį 
[pusQ| dofcrio], pristodami į 
„Susivienijimą“. Taigi jau 
isz Plymoutlfo parapijos trįs 
draugystės priguli ^„Susivie
nijimą“: dvi isz paežio Ply- 
mouth‘0 ir viena isz netolimo 
miestelio Ed wards ville‘s.

Kad ir kitų vietų lietuviai 
pasirodytų taip iszmanancziais 
apie tėvyniszkus reikalus, tai 
„Susivienijimas“ skaitytų sa: 
vo sąnarius ne .szimtais, betj 
tukstancziais ir tokiu r bud u 
ne mažą naudą turėtume isz to 
mes patys bei musų tėvynisz- 
ki reikalai ženkliai pasigerį 
tų..-r- Reikia tikėtis, jog ne- 
užilgio viskas tas įvyks.

Sąnarys.

— Proctor ^Vt. Meldžiu 
Tamistos, mioVs redaktoriau, 
patalpįti laikrasztyje „Vieny 
bė“ szią liūdną naujieną isz 
musų miestelio. :•

Marmuliniame pabrike 11 
d. Vasario asitiko didelė ne
laimė. Darbinįkai imdami 
akmenį giliai buvo palindę po 
kalnu ir padarė gana didelį 
tunelį. Beskaldant ten para
ku murmulą, krito isz augszto 
.didtis akmū, 12 pėdų ilgio ir 
6 storio, penkis^ žmonis . ant 
smert užmuszė, sutrynęs taip 
jų kūną, jog vien tik szmote* 
liūs kaulų bei mėsų galima 
buvo surinkti. Sužeistų, ir 
gana smarkiai, net keliolika* 

tapo.
v • Tokis tai gyvenimas mus 
darbinįkų! Abonentas.
——

Margumynai.
Karumenė Suvien. Valstijų.

Nūlatos karumenės sądaros 
(pakajaus) laike Suvienytos 
Valstijos turi 26.859 karei
vius ir 127.231 milicijos. 
Skaitlius tų visų, kurie gali 
būti paszaukti į kariumėnę 
laike karės, siekia 8.000.000. 
Paskutiniame laike valdžia 
Su v. Valst. pradėjo iszpildyti 
plianą abelno apginklavimo 
sa$o vieszpatystės. To ap
ginklavimo plianas turi už 
tikslą taip iszlavyti mylitarisz- 
ką vieszpatystės organizaciją, 
idant galima butų, atsitikus 
reikalui, trumpame laike pra
dėti užpylimo kovą: iki szio- 
Ii ai vieszpatystė parengta bu
vo vesti tiktai apgynimo karę.

Plianas siekia ne tikt pėk- 
sztininkų ir raitelių, bet ir lai- 
vijos. Svarbiausia pliano dalis 
— tai pakraszczių apgynimo 
organizacija: nusprensta yra 
padaryti x tvirtynes 27 vietose: 
18 ant kranto Atlantiszkų ju 
rių, 3 ant kranto Tykiųjų, 
5 ant kranto Meksikos marių
ir . 1 Kanados parubežyje. 
Ant jų apginklavimo reikės 
1300 k a 11 ū 1 i ų, 5 pl a u ki an ežių 
batarėjų, 150 mini pilį laivų ir 
6000 minų po vandeniu. 
Viskas kasztūs 126.377.800 
dolerių. Minos bus nepaju
dinamos; užsidegs arba nū 
kirezio, arba nū elektriszkos 
kibirkszties. Naktimis ko
vos viėtą apszvies elektra. 
P laukiau ežios baterijos bus 
tai dideli tvirti laivai, kurie 
galės iszlaikyti daugiau kanū 
lių szuvių, patys įstengs labai 
smarkiai ir spareziai szau.dyti 
į prieszus ir stovės negiliai 
vandenyje; vienok toki laivai 
negalės greitai plaukti. • Mi
nimai laivai, paskirti dėl ap
gynimo krantų, turės prie sa
vęs daug minų, kurios paezios 
galės po vandeniu nerti,

— Isz viso kariszkų laivų 
Su v. Valstijos turi 72 su 433« 
kanūlėmis (anuotomis). Isz 
tų laivų 42 turi geležines sie
nas, 23 yra greitieji^ kreiseriai, 
3 mininiai kreiseriai ir 4 mini
mai laivai. Prietaru yra 35 
mažesni laivai dėljįvairių tikslų 
(siekių). Marinįkų isz viso 
yra 10.089. Metė n is lai vijos 
budžetas apie 30.000.Q00 dol.

Andrius.

Myslys (N 9) patilpo į lai- 
krasztį per redakcijos neapsi 
žiūrėjimą. Besznipinėjant po 
daugelį įvairių laiszkų, atei- 
nanezių į redakciją, „bedrukū- 
jaut“ vienam redaktoriui tokį 
didelį laikrasztį, pasitaiko 
kaip , kada ir neužži urėti ko
kios įsiskverbusios klaidos.

............................. į im į . i-------------------------------

Szis tas.
< Rūpestinga pati.

Mieste X. pasimirė aptieko- 
rius. Paskendusi gailestyje 
pati iszkėlė brangias laidotu
ves, irykuną jau vežė ant ka
pų, bet, o nelaimė! ant užsu
kęs vežėjas užkabjno ratą už 
krūvos akmenų. Vežimas 
iszvirto, grabas atsidarė ir o 
stebuklai! nabasztinįkas atgi
jo! Pasirodė, kad tai buvo * Mletargas, o ne smertis. Aptie- 
korius paskui dar pragyveno 
dvejus metus. Kada jis vėl 
numirė ir jį isznaujo vežė ant 
kapų, rūpestinga pati, praszė 
vežėjo:

.— „Tiktai atsargiai, mielas, 
pro tūs akmenjs, kad vėl ko
kios nelaimės nebūtų.

— Žyde, jei rastumei szaba- 
se maiszelį su pinįgais, ar pa
imtumei ?

— Niu, kam turiu atsakyti 
— nė maiszelio su pinįgais ne
matau, nė sziandien szab^asas.

t

Mokįtojas. —a Kam Dievas 
sutvėrė kates?

Mok itin is. — Gi kad ėstų 
peles.

Mokįtojas. — O kam-gi su

tvertos peles?
Mokįtinis. — Ogi dėlto, kad 

katės turėtų ką ryti.

— Nekuria žmogus, iszgir- 
dęs kitą, kurs isz netyczių per
kreipęs, giedojo: „Jėzus Ju- 
doszių pardavė. ... “ tarė: 
,jgerai jam, nės ans jį pir
miau buvo pardavęs“.

Paraszas ant akmeninio pa* 
minklo. ' .
Sziczia ilsias (rastas rodo) 
Geras žmogus ir Lietuvis, 
Viskas jam jau nusibado, 
O labjaus* — paezios liežiuvis/ 

i <
Ant ui y ežios.,

— Žinai! Ratilui mirė pati.
— Negali but? Jau tam 

makamausziui Kaului vis lai
mė. A. K.

Vilniaus priemiestyje Ant
kainyje yra b až n y ežia su 
stebuklinga statu a, o prie 
tos stotuos t oriel k a dėl dėjimo 
pinįginių aukų ant bažnyczios 
naudos. . ,

Vilniuje gyveno aną katrą 
koks ten Ponernackis, kartas * • • • • *1 tankiai ant kaimų iszvažiūda- 
vo, o pritrukus pinįgų, į Ant
kainio bažnyczią nueidavo ir 
nū torielkos bažnyczios pinį- 
gus imdamas, o geriau sakant, 
vogdamas, ssakydavo su atsį- 
d tiksėjimu:

— Pone Jėzau paskolįk 
man pinįgų! 5

Taip imdavo tankiai pinįgUs 
ant amžino neatidavimo. At
sitiko vienok taip, kad žmonės 
pasergėję tą szelmystą, o vie
nas isz jų sztukorius pasergė
jęs, kad Ponernackis į Vilnių 
pagrįžo ir kad vėl nū P. Jėzų- 
so pinįgus skolįs, paraszęs eiles 
prie anų pinįgų padėjo, idant 
ans kai tin į kas rastų:

Panie Jezu cliowaj cacki;
Bo przyjechat Ponernacki.
Sako, kad Ponernackis, tą 

kortelę radęs, daugiau nevogė 
PilligT I

Žaltys.
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Vienybe

Budas Senovės Lietuviu
Kalnėnu ir Žemaicziu

Karės gius visados atlikdavo žiemų, 
Alė raitų per versmes ir upes, 

Jei kūmet nutiko vasaros laiku žy

Siiputus trimitus, patys beveiziant v 
jot neprieteliai vienoje vietoje susig 
mjtųjų ar speigūtųjų dienų ir naktį 
miesi, idant isz kurios norint puse 

inczių be dūnos,
orint pus&a

vandens; nesgi Lietuviai visados bu 
ft 
dę 
da 
vi

(T^a.) . ,
»

’ taippat gelžies kardus ir ragotines dėvėti. Taip tai aprėdy
tus kareivius vadino į muszų balsu trimitų, taip vadinamų 
ilgų medžio trubų. kurių, rustus balsas priminė kožnam gil
tinę szalip stovinezia.
kad visur paszalusi/ bu 
idant niekami netruktu.
gioti į karę, tad pėstiejie kėlėsi per upes po keturis po pen
kis ant taurui kailiais, sustoję it ant plūstų, o raitiejie įriszę į 
arklių ūdegas rankų plaukte perplaukė.jz) Karės įkaiszcziui 
ėmėsi visados sausus valgius, beje: džiūvusių mėsų ir žalius 
batvinius bei miltus, kaip virsziaus minąvojau, viso negalė
dami sunkose ant arklių pakelti, likusįjį sudėjus į mažas ro
geles dideli szunys tai lietai auginami po paežių v©že, nū ko 
Lenkai lig sziai dienai isz Lietuvių tycziodami sako: ,,Lic- 
wiaki bocvviaki” tai yra: Lietuvėliai batvinėliai, isz apmau
do, jog Lietuvį karėje užmuszęs nieko gero negalėjo rasti, 
tiktai batvinių sunkas; nes ir tas paezias lig nū jo įgaunant 
ne vienų galvų reikėjo padėti.

Visųneturtingasis Žemlionis jojo į karę visados trisu; 
nesgi reikėjo atsargiai turėti liekų arki}, idant vienaip kritus 
ar užmuszus, antras kad prie rankos butu. Didelioje ir bai
sioje karėje ir arkliavedžiai stojo lygiai su paežiu karės vyru 
į tarpų; turtingiejie po 5, 6 ir 10 vyrų savo tarnų [vedėsi, to
dėl senovės rasztūse yra randama, jog toks su savo paczta isz- 
jojo, tai yra: su savo tarnais.

Kariavo pagal vietos būdų, kurioje patys pasiliko; ir 
taip buvo įpratę su žvėrimis grumtiesi, 'dauginus būriais po 
kelis szimtus, kartais ir po kelis tukstanezius, retai kūmet te
įsigavo į tokių rumę (vietų), kurioje szimts tukstanezių joties 
but susirėmę su antru szimtu tukstaneziu nepriete
lių; bet tankiaus, kaip sakiau, po kelis tukstanezius tegrumė- 
si dėl anksztumo ir girių; vienok ir tokiu budu kariaudami 
ilgainiu radosi taip nuganseziais savo neprieteliams, jog 
szimts neprietelių vienų Žemaitį pamatęs muko szalin galvų 
trukęs. «) Kariaunų kėlė sav pagal to kaip reikėjo, jau di- 
dę, jau mažų, visados kariavo pagal būdų savo tautos, minė
dami pinpu ant to, kaip ir su kūmi tur‘ grumtiesi? nesgi į - 
protyje buvo reikiant paskysti ir beveiziant apent į vienų bū
rį nesuniukus susiblokszti, tolyn tolesniai siaubti ir grobį 

. grieti, neprietelius vengdami; už vis gėbėjo į mažus burius 
iszsiskaidę grumtiesi, tūįtimpos neprietelius gorinti, antpul- 
dinėti ir skardyti, kurie, nedrįsdami iszsiskėsti, badu merėjo 
vienoje vietoje, kad tūm tarpu szie jiems karės padargų ir 
padarinę grobstė, įkaisztį ir mitalų graibydami, paežius gan
dino; vienok patys nū neprietelių neprigaunami ir nenusikra
tomi; nesgi kad vieni užpakalyje neprieteliams vaidindamiesi 
szurmuliavo, kiti tūmxtarpu jūs pryszakyje skardė, jei vieni 
neprietelių pryszakyje szmaižėsi, kiti staigu isz užpakalio ant- 
pūlę vienus rito, kiti perbadėję patys nū baimės krito, a) 

a) Kojalowlcz hlator. Lith. Par»t. III. pag. 58. '
a) Daaburg c. 81.
•) Albertan Kristalu* Vandalise Lib VII. cap. 13. pag. 156. non nt«tariąip (ut olhn) puguam 

agentas, aed inacnrslonlbua at excurslonobua omnia aubrnentea,

ėl it žižilpos isznyko taip, 
ožę, ginklu pa 
turėjo Kentėti
it žaibai netvyksterėtu ir 
be pastogės, kartais ir be 
vo tarp savęs susimokę ir 
ų daryti.

a-

Ir taip nužu- 
savo neprietelius vargais, badu, alkiu, szalcziu, lytumi ir
trimitų balsas rodė jiems, kaip k

l greitumu, iszklojo iki 
arsiūsius neprietelius, nie

kt dos patys į aiszkę muszų neištikdami, visad
;?arga būdami, kaipogi sziųdien dar yra sa

rganomis, ant galo, antpūlę žaib 
jų pbskujojo visųkantriūsius ir n

os ir visur su 
koma: griovioat

(grabės) rieperszokęs nesakyk up, Erba neprąvėdinęs nesakyk 
sz altas, arba darydamas gudriai veizėk į galųį 
dt.mas kūm.et noris prieisi liepto ga 
tūse 1220 Erdvilius, Žemaicziu kuningaiksztis, 
ri iunų Platburnių arba Totorių paveikė, kurie 
kiai bedrįso Lietuvų kabavoti, vienok negal nu to 
Lietuviai Kalnėnai ir Žemaieziai senovėje nū 'didelių kovų 
vengė, nesgi žinoma yra, jog metū 
Seldžionimis, isz visos pasaulės nū

ūkių kovoje turėjo jau su savo tuIkėjais 100j000 joties, vo- ’ 
k eezių meldžionys nū savo pusės r

. Sutikę netycziomis neprietelių

lų. Tokiu
arba gudrau- 
pragumu me- 
baisiausių ka
po to nevei- 

tarli, jog

šė 1340 grunidamėsi su 
popiežiaus sukeltais, Ėud-

e mažesniai.
didesnę kariaunų, 

regėdami nepaveiksį, o nebgaledami skubiai *|
szalyje savo 
daugiu; patys tftm 

nt neprietel 
; ant vietų
V okieęzių

JS.

, kurios 
bepaskysti, tū- 

rindos, idant 
tarpu 

ių, kurių per- ' 
pakrėtė. Taip 
meldžionis ant 

Taip pat tankiai vie- 
o ir jetės naudojo, už vis 
mis, kurių negalėdami peiį 

. kesties galu dunksterėjo 
i.ark.

jbu tvėrė isz rogių taszkų abejoje 
neprieteliai negalėtu apsiausti save 
susiskliautę pūlė vienu muntuliu ai 
laužę rindų, suniukusius beveiziam 
Žemaicziai metūse 1275 pergalėjo 
j iros ledo, tarp Rygos ir Runo sal 
toje ragotinės patį jos kotų be rag< 
kariaudami su vokieczių meldžion 
gelžies szarvus nudurti, tad paežiu 
jim į krutinę taip smarkiai, jog vokietis kiežterėjęs 
Lo dauginus nebkėlėsi.

Kaip Kalnėnai taip ir Žemaiczi 
tekariavo, tacziaus turėjo lygiai ir 
liūs dvisėdais jodino: susigrumus 
Jais, pėstiejie anai pripadėjo.
idysis Lietuvos kuningaiksztis, pergalėjo Gudus, kurioje ko

joje Žemaicziu pėstiejie įsispraudę į tarpus savo jotie/ padėjo 
neprietelių rindų perlaužti. .

Namiejįe kariaudami ar isztr 
Ipeteliams savo atmonyti, kurių 
iszkių muszų isztikdami, visados 
padargų užpakalyje abazo laikė s 
augautūsius neprietelius kaiszė, nos tankiai Autiko 
jais vykstant-grobį grieti svetimame kraszte, didę daugybę 
imtinių tenai isz visų pusių suvedus o ilgainiu. patiems į aisz- 
kių muszų isztikus, kaliniai užp 
tenai likusį ginklų abaze, paežius 
taip padėjo saviesiems pryszakyj 
Tokiu pragumu Lenkai metūse 1! 
Liublino pilę, kurie nevien savo 
iszmuszė. Lenkai isz džiaugsmo 
navonei S. Mikolo muro bažnycz 
dienų padėjo jis Lietuvius nuveikti, kuri bažnyczia

1

ii noris visųdos ^joti (raiti) 
pėseziūsius paslėptus, ku- 

paežiai jotei su nepriete- 
ii p metūse 1320 Gedmi ns,

aukę į svetimų krasztų ne- 
kraszte grobį griedami ar į , 
nereikalingųjų savo karės 
i nedaugiu sargų, kur ir

, jog kar

ikalyje patrako, ir pagrobę 
nū užpakalio antpūlė ir 

ė kariaujantiems paveikti. 
‘>70 pergalėjo Lietuvius ties 
grobį atgavo, bet ir paežius 

• tos pergalės toje vietoje mi
ll ‘pastruhyjo, jog jiems tų 

iki sziai



Lietuvininku
krikszczionių Uaip įmanu taupydami, pradėjo strunyti piles 
neb jau lygmėse, bet ant kalkų. ir vietose taippat neprieina
mose, jei kami kalno nepasitiko, tad tokį supylė upės vingyje 
ar viduryje versmių. Paskui tame kalne, palikę ar iszkasę 
gilią gilesnę dūbę ketvirtainę, įdėjo tenai rentinį jau medžio, 
jau akmenų, kursai daug tenai, turėjo kambarių, kuriūse jau 
patys reikiant gyveno, jau pelną ir turtus savo nū paojaus 
klėstė, kartais ir paežius karės arklius taikė; visos tos pilės 
apipiltos buvo žemėmis ir nū neprieinamosios pusės viena an
ga tebuvo. Pusėje to kalno arba atkalnėje buvo aplinkui 
taszkas, idant neprietelius negalėtu vienu trukiu antjoti ar 
anteiti ant pilės virsziaus, ant kurių buvo rąstai ir ronai su
kelti, idant lipant neprieteliui į pilę galėtu jį tais ronais pa
ritinus į pakalnę, nublokszti. Pacziose tokiose pilėse, kaip 
sziądien kad gyvena taip vadinamūse miestūse, negyveno, bet 
papilėse. Gyventojai, atstu apie tas piles gyveną, turėjo eiti 
pakareziu jų sergėti, nū ko sziądien dar tokio kraszto srytis 
apygarda vadinasi, a) Žemlionys suėję tenais į sargybą mo
kinosi ir pratinosi į karę, beje: kaip nū neprietelių gintiesi ir 
kaip jūs pergalėti. ;Ant pilės virszaus buvo stiebas derva 
aplipytas ir sziaudais? aprisztas, kurį sargtis, pamaeziusi ne
prietelius artinantiesi ir nėvildamiesi viena stengti, uždegė,tą 
stiebą, idant gyventojai apygardos, pamatę naktį gaisrą, o 
dieną durnus, skubėtu raiti ir pėsti, ginklą pagrobę, pilę gel
bėti ir neprietelius drausti. Tokios pilės kalnūse taip buvo 
ertos, jog kartais po keli tukstaneziai svieto galėjo tenai su
sitalpinti. Žinoma yra, jog Algerdas ir Keistutis, didiūju 
Lietuvos kuningaikszcziu, metūse 1300 po kruvinos kovos 
Rudlaukių plynūse su 15,000 joties Ankaimio pilėje užsiraki
no, kurių pilių yros sziądien dar, noris į žemę susmegusios, 
mažne prie kiekvieno miestelio senu įproeziu pilės kalnais yra 
vadinamos.

Paskiaus noris tos paezios pilės buvo kaip buvusios, ta- 
cziaus gyventojus, papilėje gyvenanezius, lygiai su pile akme
ninių plytų ar žemžių zomatais aptvėrė, nū kuriu laiko jau- 
gyventojai, papilėje gyveną, pilionimis vadinosi taip, kaip 
kad buvo kitą kartą Aptvertas Vilnius, Kawnas, Plateliai, Ba» 
losteke, Žūslaukis, Biržė ir kitos; idant neprieteliams norint 
jas apgulti reiktu daug kareivių su savimi vesti.

Kaip kantriai tose pilėse Kalnėnai ir Žemaicziai gynėsi 
senovėje, gana yra tikrai priminti kantrybę ir narsybę Mar * 
gėrio, Punės pilės vyro, kursai metūse 1278 tenai gindamiesi, 
velyjosi iki paskūjo yrose paezios pilės užsirausti, nekaip ne
prieteliams pasidūti. Lygia dalia metūse 1346 Vaidotia 
Kauną pilę nū meldžionių, o Jursza 1434 metūse Lucką pilę 
nū Lenkų, gyiiiodamu tukstanezus neprietelių iszkrėtusiu, ve
lyjosi ugnies liepsnose užsirausti, nekaip neprieteliams pasi
dūti. Kad taip kantriai Kalnėnai ir Žemaicziai mokėjo už
sirakinę pilėje gintiesi: lygia dalia neguro nei į neprielelių 
piles graudamiesi; nesgi nevien kaip drąsus vyrai, bet it l^vai 
staipėsi ant ūlinių ir akmeninių sienų, tukstaneziais graudin
dami ir trupindami savo szarvotus vergėjus, a) Nesgi kas 
perskaitys Lietuvių apgulimus Pernavos, Kešės, Nejermiles- 
pilių, tas stebėsis į jų narsybę ir kantrybę. .

a) Kojaiowlcz hiet. Lith. T. 1. L. VIII.
a) Dueburg P. III. c. 89. 112. 113. 114.

Dar ne viskas).

dienai dar tebėra, a).
Sustoję, į abazą apsikasė grioviu ir vidaus pusėje to.gro- 

vid supylė sav augsztą ežę, nū ko ir abazu vadinosi ir pilių 
pradžia ilgainjų paėjo; viduryje to abazo karės įrankius, pa- 
būkles ir grobį laikė, apsukui jo patys stovėjo, daugiaus tar
si karės įrankius nekaip savo gyvybą nū paojaus. glemždami. 
Žiemą negalėdami grioviu apsikasti, rogėmis ir szlajūmis ap- 
sitaszkavo, it pacziame viduryje kalinius laikė; kaipogi to
kiame abaze gulinczius Žemaiczius metūse 1200 antpūlę isz 
Rygos ineldžionių vokiecziai Padaugavyje ties Auszrodės pi
le, iszpjovė. a). ~ ,

Kad taip Kalnėnai ir Žemaicziai plynūse ant lauko nar-t 
savo grumdamiesi su neprieteliais, lygia dalia ir pilėje gynio- 
damiesi ir tenai lauždamiesi neguro.- į -

Senų senovėje Kalnėnai ir Žemaicziai pilių neturėjo: 
kaipogi neiszžengiamos girios jų pilėmis, o paežių narsybė ir 
kantrybė jų merais buvo; į kuriūs ir visųnarsiausis nepratė- 
lius nedrįso Jysti; 6) bet ilgainiu praretėjus toms girioms 

- pradėjo tarpgiriūse neprieteliai už vis Žuvėdai szmaižytiesi ir 
grobį grieti bei paežius vergti, tą pritirdami Lietuviai ėmė 
tūs tarpgirius pilėmis kamszyti, kuriomis nevien kelią neprie
teliams užtaszkavo, bet kilus paojui ir patys tenai uždangą 
rado, kurių pilių palakus sziądien dar Žemaicziūse pilės-kaL 
nais arba nū Žuvėdų pilėmis tebvadina.

Vardas pats pilė nū žodžio pilti rodo, ką jis žimina; nes
gi Kalnėnai ir Žemaicziai norėdami savo lobį nū neprietelių 
paglemžti, strunyjo tas piles tokiu budu. Visųpirmu lygioje 
vietoje nū dvejų, o kartąis nū trijų pusių niekaip neprieina
mojoje, beje: paežeriūse, papelkėse, kami būdas paezios vie
tos gyniotu nū paojaus ir glemžtu bei patiems tenai lengvu 
butu gintiesi. Ir taip pylė žemės — sienas į ketvirtainį pa- 
ilgūtiną pavėdes it į trobėsį keliais sieksniais augsztą ir maž
ne tiek pat storą, nū neprieinamosios pusės buvo anga, o vi
sos to ketvirtainės sienos kaip isz lauko, taip ir isz vidaus gi
liu grioviu apkastos, kurio griovio lauko paszalys buvo už
tvertas statiniu ąžūlo atbulų mietų, prie kits kito sudurtų.

* Ant tų sienų viražui toks pat buvo statinys. Ir taip neprie
telius, prisiartinęs prie tokios pilės, turėjo visųpirmu jot‘s ar 
pėsezias szokdamas per statinį, už augumą augsztesnį, pasi
mauti ant galais mietų, jei perszoko deužkliuvęs, tad griovyje 
lygiai su arkliu galą gauti, jei but griovyje dar gyvas pali-^ 
kęs, tad turėjo ropoti ant sienų augsztų, ant kurių vėl buvo 
atbulų mietu statinys, už kurio%pilės gyventojai stoję akmina- 
ežius isz svilksnių ant neprietelių svaidė, it kruszą bėrė, o vy- 
lyczias isz saidokų it sniegą drėbė, čz)

Nes ilgainiu, pramanius taranus ir gelžies szarvus, neb- 
galėjo tokiose pilėse iszsiturėti, nesgi isz taranų laidydami ne
prieteliai akmenis didelesnius girnų akmenų, iszlaužė tūs sta
tinius ir taisgi akmenimis užvertė paskui ir griovius, o patys 
įsimovę į gelžinius szarvus, nebebijojo nė akminaezių, nė vi- 
lyczių, kuriūs per gelžį nesmeigė. Ilgainiu kad vokieczių 
meldžionys krikszczioniszkos tikybos aitra pasimetę norėjo 
Kalnėnų ir Žemaicziu tūmi pragumu nevien lobį ir žemę pa
savinti, bet dar paežius nuvergti Ir į gyvūlius paversti; tada 
Lietuviai vėl nū savo pusės gyniodamiesi ir savo liūsybę nū

n) Bantke Hietor. Nar. Pols. T. 1.
a) Arndt. Llefland. Chron. b. 40.
b) Mart. Galina in 1. c. . . »
a) Dueburg P. III. c. 20. 21. 22. 23. 100. • *
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ISTORIJA Kataliku

18Z
20c

4.00c

1.25c

oo

20c.

£08
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30c

1,00

25c

del
20c

audo

apie
namuso j
eikš.

25c
35c
25c

25 et. 
20 et. 

(1,00 et.
$1,00. 
20 et 
30 et.

Miėcėla , ,, /
Elementorius lletuviszkas ,, 
Kninga dėl iszsimokinimo rokundų

40 et. 
$1,00 

$ 1,25. 
$1,00. 

$1,50 et. 
Duktery Fllypo 
♦» w et-

Northwestern
Ir turėdavo

tutarpu kad ki amo atvejy- 
NorthWeatern Hotel 

Dea Moines .Iowa. Parsideda po 25- 
) centų už bonkutų visose aptlekose.

tno 
kim

Jurgis Miloalawakls .> ,, „
Juozapas Konluszewskis arba

Unljotu po waliže inaakolaua
Konatytucyje del darbininku
Namelis puatelniko paraižytas

Lietuwniku ,, ,, ,, ,,
Nedorybes Rymo Ciesorių, hiatorljo Isz lajko 

ponawojlmo Nerono ,, „ „ 80 et.
Pujkus apraszymaj tikru atsytikiinu laz czeau 

wajnoa 1863 metu ,, ,, ,,
į’rawadnikaa angelakos kalbos neabdar 

o abdarytas ,, ,,
Pujkua apraszymas apie Lietuvą ,,
Rinalda Rinaldlnas
Senowea apraszymas

Karejwio „ „

yazyinas arba bąjme tūry dydoles akis 
15 et. 
65 et; 
25 et. 
50 et. 

perse-

us ir .cigarai, pas

Zigm. Twarowski
Alden Pa.

Istorija Septynių Moklntojųlr -
Lietuvio Sapnas 50c

80 et. 
kankinimas

50 et.
10 et.

pujkiu
75 et

Mikas Mrozas 
Petras Petkeviczia 
Leonas Bieliauckas 
JtUas Rėkus 
Ko? tantra Nėnius 
Aug. Liszkauckas 
Petras Maslauckas 
Jftzas Jakas
Pranas Ramanauckas 
Vincas Kalinauckas 
Petras Daniu n as 
Stasys Bagdonaviczia 
Ad. Sakalauckas 
Kazys Margeviczia 
Jurgis V az n el is 
Jdzas Straigis

ĖOCKOS SPAUSTUVĖS.
Istorija Katalikų Bažnyczios, „ 1,00
Europos Istorija su žiainlapials ,, 50 et
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk

Zemaiczių Motiejus Valanczlauskas, 
Ponas Bartkus, parąszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka salos gadynės 
Apleka Diewo „ ,, ,, ,,
Aukso Verszis, labai puiki drama ,, 
Bolesiawas arba antra dalle Genowefos 
Du pujkua apraszymaj apie nedorybę žydo 

ir piktą augynimą wajku „ „ 4 $1,00.
Historlje gražios Katrukos ir jos wysokl atsy. 

tykimaj „ „ r ,, „ „ 10 et.
Hlstorij^ apie gražų Mugelona, duktery kara- 

laua isz Neapolo ir apie Petra karejwi 40 et. 
lllstorljė Isz lajko Francuzkos wajnos Afri

koj ,, ,, ,, ,, 30 et.

tus.
81111
plauczlus ir suteikia sveikatą visam
Jį teikia priimti, koliai turi perszalą, jis laitai su 
mažina ligą Ir iszgydo, 
je pasiplatytų labai szaltis 
Roporterls

tav 
tie tose

Good Record. Asz pardavinėjau Chamberlai- 
n‘o vaistus nu 10 metų — sako druggistas (ap- 
tlekorius) E. B. Legg, isz Vail, La., — visad gva- 
raitd&damas jus, bet nei vienos bonkutės man ne
grąžinta atgal. | paskutines 00 dienų asz parda
viau 12 dožų ir kiekviename atsitikimo plrklkai

Jis (vaistas tas) no-

iferlaiit'i Eye and Mn Ointment 
'a ffyaYkla ni°x krouiszko sopėji 
akių, dedervinių, galvos nupar 
o, kroniszkųjų skaudulių, drugit 

iszbėrimų, niežų, nusi

\ ienas vyras isz Union City, Mo., kuris isz kuk
lumo nenori, kad jį minavoti laikrasztyjo, iszsi- 
gy< ė nti rhoumatlzmo, naudodama vaistus Cham
ber lain'o Pain Balm, tiitarpn kad pirmiau per 18 
metų ant visokių kitų vaistų dovanai tik iszsikasz-

Parsldtida po 50 c. už bonkutų visose ap-

pargabentos isz užmarės: 
Maldų knįgos,

Aukso Altorius, arba Szaltinls danglszkn skar- 
bu 2.25c., 2.75c., 3 25c., 4.00c., 4.50c., 5.00 Ir 5.50c. 

Senas ir naujas Aukso Altorius $2.25 Ir 2.75c. 
Garbe D lew u j ant auksztybės ,, ,, „ $2.00- 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kantlczkoa ,, 75c.
150 Psalmu Dowido karaliaus ant

paveikslo kantlczkų 75c. 
Istoriškos dvasiszkos įtalpos knįgos, 

Istorija seno ir naujo Įstatymo sti abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo „ ,, ,,
Gyvenimas Marijos „ „
Menuo -tzweneziausios Marijos Panos 
ijopulej Motynos Diewo ,, ,,
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais 
Gywenimaj Szwentuju, ant visųfmetų kožnos 

dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis ui kožną dali po ,, „ ,

Gyvenimas sžv. Benedikto Labro • „ 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 

įvairios dvasiszkos knįgo 
Pokilis Szventųjų ,, ,, ,,
Isz^nldimas metiniu szweneziu

labai naudinga knlngelė 
Mokslas Rymo kataliko 
Kas yra griekas? ,,

I Nekaltybė „
Vartai dangaus „
Garsas kple bajsybes Diewo 
Raktas į dangų , „
Didžioji nedėlla ,,

1 Kaip Suineniją nuspakajįtl 
Vadovas Į dangų „
Prisigatavojimas ant smerezio 
Draugija dėl duszių „ 
Lletuviszkos mlaz,los ,,

buvo kantanti isz vaistų 
džiovina kosulio, b( t sumažina ir panalklria jį. 
Ji t iszgydo nfi didžiausios perezalos gretczlsuslai 
ni i kiti vaistai. Parsidfida po 25, 50 centų ir $1 
už bonkutų visose aptiekose.

Apgarsinimai.
Szv. Kaziniieriaus clrau 

gystds isz Plymouth! o užsimo 
kėjo į „Sūriu.“ szie sąnariai 
Alex. Masl’auckas

Kasoje „Susiv.“ 
ningų: nū seimo 
64, posmertinės — 
vieniai —> 8 50, Szv. Antano 
Szv. Jurgio Forest City 
Gedimino isz Wanamie‘s

Saliunas.
Geriausias vynas, arielka likieriai

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

isz lietuvių gyvenimo.
ėajudįklmo vyrai žemę, pulki apysaka 

paraszyta patrljotiszkoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
knįgutėa ,,Kas teisybė tai ne melas 

Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkoin raidėm 
Mužikėlis ,, „ , , „
j’ašakų kninga ,,| „

Moksliszki rankvedtiai ir 
kitokios knįgos 

Aetuviszka Gramatika paraszyta 
kunįgo Mikolo Miežinio

tik ką atėją isz užmarės 
kūrės galite gautie mus krautuvėje 
Givenimas Vieszpaties Jėzaus Kris
taus 75 Feliotea arba Kelias į Mal
dingą Gyvenimą 50. Trumpa per
žvalga lietuvystės darbu, Ameriko
je prekė 20 dėl perkupezių po 10 c.

tiek randasi pi- 
liko kasojo — 11 
13 50, sudėjė pa- 

- 9 50 
20 50 

8oo, Szv. 
Kazim. Priceville 10oo, Szv. Kazim. 
Elizabeth — 5oo, Voloncziausko — 
7oo, Szv. Kazim. Plymouth 
Isz viso yra kasoje 105,64.
Sel. Paziksztis ^Susiv.^ kasierius

ežios
Re v. A. Burba

Ply nouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
nandoah, Pa. kasztūja lloo.

\ Vieninteli llelnvlszka Salima 
forest Cityje netoli geležmkeldva- 
•io(dypo) užlaiko PIJUS VAIiINCKAS-

Atelkito-tik pas jį vyrai, o nepa- 
ilgailėsite. Ten visko rasite gerti 
r užsikąsti, o pakeleviiigi rasite ja
ne meilų gaspadorių, kuris savo 

ums kūgeriausią vigadą su-

Lietuviszka Aku- 
czerka (moterų daktarka) 
Marijona Kavąlskiutė neseniai pri
buvusi Isz tėvynės turinti liudijimą 
nū Kijavo universitęto, gali aprūpin
ti visokias moterių ligas ir silpnumus. 
Taipogi cziepija rauples. Gyvena 
Edwardsville Pą. pas p. S. *<*auksztį.

Vincas Žylinckas
Povylas Talandis 
Jftzas Petraitis
Antanas Rudzianskis
Pavieniai užsimokėjo sekan- 
tiejie: Pranas , Paznokas isz 
Lietuvos ir Andrius Rimkus

skauduli
bro sdyjiinų, papų bei hnmeroidiszkų 
skaudulių. Yra tai vėsinanti ir stap- 

skausmus gydykla. Szimtai 
H Pag‘j° Per J’b ka(la Jau j°" 

j liekarstos negelbėjo. Parsidū- 
dėžutėse po 25 ir 50 centų visose 
iekose. . f

/

Vaistas (Jielcarstos) nu pa-

danti 
ligoni

J. llrazys Union Uity 
J. Kulboką Philadelph 
’M. Dovydaitis „ 
T. Jasaitis Brooklyn 
J. Czėpla Plymouth

Žiųe apie gydymą ligų kūno Ir
duszios, apie Liuterį ir Kalwlna 1.00c. 

Istoriszkos knįgos s v ietj^zkos įtalpos. 
Istorija Lietuvos „ „I „ 50c.

A ilinkrasztis kun. l’etravycziaus l Vilniaus 
džiakonystės kuningus 1870 m. ,, 10c.

Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 
nedėkingi, graži knįgutė kurioje aprpszyta 
visi musų prietikiai su lenkais nil pat

krlkszto Lietuvos 5c

J. Bakunas Haselton
J. Bendaravyczius Bengies
K. Palionis Chicago
V. Gražulis Haselton
P. Linge E. Longmeadow
P. Bubnes Brooklyn
J. Brouri Powelton
Jt Revetto Gersey City
K. Kazlauckas Newark
P. Stankūnas Baltimore
J. Dalevyczia „ „
J. Meshlis Mellertęn
J. R. Miknaitis Waterbury
A. Mockaitis Hazleton’
K. Pocius Chicago
S. Galinis Scranton
J. Martinkaitis „ „
J. Bakanas ,, „
M. Notuszis „ „
J. Siauruseviczius „ ,
T. Kecvaitis « „
J. Karpavyczius Plymouth
A. Sakalauckas „ „
J. Bunsart Beacon
A. Kliveckas Ladd
K. Draugelis Shenandoah
P. Draugelis Brooklyn
P. Kamaitis Freeland
J. Batvich Wilkes-Barre
J. Stripeika Chicago
J. Milaszeviczia Duquesne
J. Patraitis Wilkes-Barre

Zlponas bei žiponė ,, „
Žirgas ir vaikas ,, ,,
Vytautas didis Lietuvos kunįgalksztis 
A,pie senovės Lietuvos pilis ,, 
,,Auszra” keturių metų puikiose apdar&se 

po $1.25 kninga, visas perkant
Knįgos poetiszkos.

Senkaus Jurgia „ ,,
\ itollorauda, pulkus poem a t as isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knįgos
I &nelafczlo pavasario linksmybės r 
Konradas Valenrodas { ,, „
T^ėvyniezkos giesmės ' „ „ „ „
Jdkaunos dainos u' „
Naujos dainos , „ p 
Birutės dainos ,, į,
Tėvynainių giesmės ,, ,,

Pirmutinis degtinė* varytojas puiki komedija 10c

25c 
ilngadėl iszaimoklnlmo visasvletlnėe kalbos 15c 
Ąple buwimą Diewo > ,,
Grieszninkas priverstas inetavotis ,, 
Pamokslai apie trosą ,, ,,
Talmudas ir musų žydai ,, ,, ,,
Užkala su kalba ,, „
įPrieszauszris „ „
Kaip |gytl pinįgus Ir turtą ,,
girtybė , „ „
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta 

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

Visokį Abrozėllai su maldelėmis po 5 centus.

ra’yzraus.
Pirmas locninįkas laikraszc^.io

Hotel“ tankiai perszaldavo
gulti Į lovą, jeigu tiijaus nepaeirupįdavo apie vals

ais atrado, jog ChambeHain‘o vaistas nu ko- 
yra goriausias. Tas vaistas palengvina 

organizmui.

gau narna

Sun
T;'kra,tej8ybo isz Suwalku gubernijos 

Szw iesa Diewo „ „ ,, «, .
Titl us Persų Karalius, „ ' ,,
Uftsystanawlk ant to geraj „ ,,
Witas Ir Korynna historije isz lajko

klojimo Bažnyczios 8. per Deoklecljana 95 ct




