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Hjinlli ft. 1l M
Paskutiniame laike vis tau

kiaus iszgirstame apie dalei- 
dimą musų spaudos Maskoli- 
joje. Pasidarius tame daly
ke užtarėjais lietuvių tokioms 
įtekmingoms esybėms kaip 
prof. Lamanskij (žiur koresp.
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na vėl įtaisyta, isz kurios arti- sideda: dvarūse nū 
mesni lietuviai pasinaudoja.

Ęngelių szeimyną Vaszkų 
parak vi joj e, Panevėžio pavie 
te tikra nelaimė persekioja. 
Yra tai biedni žmonės, kurie 
po dvarus tarnauja. Pirm 
poros metų vieną brolį Ru- 
czionyse bulius užmuszė, ant

is? Petrop. sziame numeryje),!mumis atėjo ir tai nevisi nudras brolis* Augustas Engė- 
galime tikėtis, jog ant galo ir meriai nū pradžios. Kožnas lis Brekliūae tarnavo, 
mes atgausi m tai, kas nū ke- laikrasztis turi savo agentus Anas kaimo miszke obelį 
lesdeszimts metų nežmonisz- ir smarkiai platinas, o „Vie- kirto ir taip isz netyczių po 
kiaušiai buvo mums paveržta, nybė“, tiktai nū loskos lei- aną palindo, kad, jai virstant, 
— IMusų broliai tėvynėje, ga- džiama į paskirtas vietas, re- per galvą gavo ir ant vietos 
vę sykį daleidirną spaudi n ti tai kada ateina ir tai baisiai užmusztas tapo. Gyvena dar 
knįgas ir ,laikraszczius, be neakuratniai (Tik ne redak- treczias brolis, katrą Dieve 
abejonės labai pasinaudos isz ei jos tame kaltė. Rėd.) Kan- saugok nū tokių atsitikimų! 
to — musų tėvynėje apszvie- trabantnįkai neszdami neku- 
timas ženkliai pakils, atsiradus riems pakelije „Vienybę“ ro- 
daugybei visokios įtalpos knį-Jdo, o tie po numerį isztraukia.

. guczių, bet, ir taip dalykams | Sulyg szioliai Lietuvoje ma- 
susiėjus, nemažas paojus (ne-

. bezpecznumas) musų tautai lyra, o pasiskaitę pamėgo, bet 
grasina. niekur negal gauti. Vienas

Szimto metų (kad musų tė
vynė papūtė po maskolių val
džia) praktika parodo mums, 
jog niekad ir nieko mes nū 
maskoliszkos valdžios neap- 
turėjomę tokio, kas butų mu
mis vien naudingu. Jeigu 
maskoliai suteikė 
kias geradėjystės, tai tik dėl 
to, kad patys isz 
nrifedą, I arba kad apmuilinę 
mumis akis, galėtų mus dau- 
giaus skriausti.

Už tad gi ka 
sziame dalyke 
me per daug pasitikėti ant sa | je paleisti, 
vo amžinų, galima sakyti, 
prieszų; gavę sy«į spaudą (ką 
Dieve dūk kūveikiaušiai), ne- 
pasirodykime minksztpro- 
ežiais, bedėkavodami „už ge- 
radėjystes“, bet tegul tas da
lykas bunu mums kaip ir pra-^ 
dętku, jog nenustodami triū
sęs! ir reikalavę iszgausime ir 

ft kitas mums priguliaezias tie
sas.
•'Apsigarsinanczios kas dieną 

vis naujos maskolių'szunybės 
su musų tauta iszkalbingai 
mus pamokina, jog nereikia 
dainūti „dėkavonės dainų“, 
pasirodant spaudos daleidimo

vilcziai. Dabar maskoliai yra

gali tapti pasaliniais, da pa 
vojiugesniais musų nevidonais.

Isz Lietuvos.
— Kaunas. „Vienybės“ 

dar tik 37 N. 1892 metų sulyg

žai kas žinojo, kad „Vienybė“

— Kajunusc Pasvalio par. 
pasimirė senas ponas Eidrige- 

Įviczia. Vaikai supraszė su- 
siedus ir gimines ant laidotu
vių ir liepė grabą padaryti. 
Pasirodė vienok, kad grabas 
buvo per siauras. Taigi vie 
nas isz nebasznįko prietelių 
davė rodą, kad reikia kojas 
suriszti, tai ans grabe sutilps. 
Tas neradęs po ranka tam tik
ro daigto dėl suriszimo, paė-

mums ko

to turėtų

musų rasztinįkas žinodama, 
kad ten yra Lermontovo eilės, 
už tą numerį kantrabantnį- 

Į karna cielą rublių siūlė, bet 
negalėjo gauti. „Vienybė“ 
yra tai laikrasztis, kuris tin- Į mė savo nosinę skaraitę ir su ja 
ka pas mumis dėl visų lūraų nabasznįko kojas suriszo. Bu- 
ir dėl ponų ir dėl kunįgų ir vo ten ir kelios davatkos, o 
dėl ukinįku. Kas aną gauna tarpe tų viena pradėjo szauk- 
paskaityti, kožnas džiaugias, ti, kad ansai kojų nerisztų, 
Kodėl jus mums taip labai to n^g nabasznįkni sunku bus 
laikraszczio pavydite! Pasta- priesz Dievo sūdą atsikelti šu
tykite ant to agentą, o be abe- risztam ir iszdūti rokundą isz 
jonės galėsite po porą tuks- viso savo gyvenimo. Taigi
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p visur taip ir
mes neprivalo- Itanczių egzempliorių Lietuvo- Į tai davatkai szaukiant nabasz-

Tas Jums apsi-| nįko kojų nesuriszo, idant ji
sai daug bėdos neturėtų.

Isz stokos paszaro po dau
gel vietų akselį pjauna isz 
sziaudų, dobilų, maigzant po 
biskį pelų, nės jų taipojau ne
daug. Pradai menki, nės 
miltų retai kas dūda. Kulių 
kapa kasztūja 3 J rublių *)

— Isz Linkavos į Rįgą linų 
furmanka su vienu 
birkos) kasztūja 
(?R.).
• — Pakurszije, 
paviete tarnavimo

mokės, kad leisite ir pigiau! 
(Kas nori szunį muszti tai ir 
Uždą gauna — taip ir nori n- 
tie jie turėti musų laikrasztį 
gali gauti rodą dėl jo parai- 
gabenimo. Juk mes negali
me žinoti kelių pas kiekviena, 
užsimaniusį mupų laikrasztį

— Panevėžio pav. Vilnų 
karsz^mos maszinos dabar at
siranda visoje Lietuvoje, bet 
verpiamos dabar tiktai pra
deda į madą įeiti. Sztai pir 
ma^rasziau, kad jau tas Eirio- 
galoje atsitiko, o dabar Baus
ke Latvijoje verpiama maszi*

arkliu (3
5 rublius

Panevėžio 
metai pra-

*] Rįg°je birką kulių moka po 
2,20 kap. Prireikėjus pinįgų, dau
gel ten kulią i»z Lietuvos eina.

szvento 
Jurgio (23 d. Balandžio), o 
kaimūse pas gaspadorius nū 
Szv. Mikolo rudenije. Czia 
vyras ant gaspadoriaus dra
bužių ima ant metų 50 rublių, 

Iant savo drabužių nū 70-80 
rublių ant metų. Merga 20- 
25 rub. ant gaspadoriaus dra- 
bužių, o 30 rublių ant savo. 
Piemū ant gaspadoriaus dra
bužių prie kiaulių arba ban
dos ganymo, bet dar menkas, 
kuris kulti negali eiti, gauna 
ant metų 5 rub., bet toks, 
kurs kulti padeda, gauna 10 
rublių.

Vienok isz stokos dūnos
daugel szeimynos dar rudeni
je atstatė ir tie, ką vasarą už- 
dirbo, per žiemą suvalgys.

— Panevėžio pav. beržinių 
malkų sieksnis kasztūja 5-7 
rublių. Szviežias pienas jau 
atsiranda, nės karvės pradėjo 
turėtis, avys taipojau. Raup
lės ir czia vieszpatauna, bet 
kitomis ligomis nei žmonės nei 
gyvuliai nesigūdžia.

37 N. „Vienybės“ p. 438 
gavau patėmyti, kad isz tos 
priežasties, kad žodis „ptfvie- 
ninis“ nebuvo redakcijai su
prantamos, pastatė ženklą 
(?). Yra tai ne dyvai, kad 
visų karn^ų žodžiai nėra žino
mi, nės ‘ dar neturime tam 
ypatingų žodynų, kur butų 
visi musų žodžiai surinkti. 
Taigi „pavieninis brikiukas“ 
ženklin tokį, į kurį galima tik 
vieną arklį įkinkyti. Žemai- 
cziūse, o y paežiai Resiainių 
paviete kū daugiausiai su po
ra arklių važinėja, taigi ten 
tūs brikiukus, szlajukus, ku
rie su vienu arkliu yra važiū- ( 
jami pavieniniais vadina. 
Toki szlajukai ir brikiukai 
neturi taip, kaip tai Rytų Lie
tuvoje po du diselius (jienus), 
bet po vieną. Prie tokių ve- . 
žimų tu r būti arkliai pripra
tę, nės kitaip isz kito kraszto 
arklys tankiai per szoną su 
tokiu diseliuku 
gavęs, tankiai 
sumusza. Per

bevažiūjant 
ir szlajukus 
tat Rytų —
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lietuviai trana tankiai isz Že- 
maiczių tokių bri kinkų ir 
Hzlajukų pasijukta.

[hz tos priežasties, kad mes 
neturime suraszo Lietuvos 
vietų, upių, kalnų lietuvisz- 
kai, tankiai atsitinka, kad ra- 
szoine klaidžiai savo vietų 
vardus. Ir taip redakcija pa
sinaudojus isz koresponden
cijos ,,Sviet‘e“ (Vienybė 1892 
m. 37 N. p. 339) isz nežinių 
paraszė pagal maskoliszkos ir 
lenkiszkos kalbos flungėnai, 
Tėlszių pa v., bet klaidžiai, nės 
toji vieta lietuviszkai vadinas 
Plungė. Tai po jau Lūke 
(Lukniki), Kvėdarna - Chwei- 
dany, Kolainiai - Chwalojnie, 
Tita vienai — Cytowiany, vis 
Žemaitijoje.

Pirm poros metiĮ prekė ant 
linų, isz priežasties atradimo 
kitos verpiamos žolės, nupi
lusi buvo. Bet dabar pasiro
dė, kad linai už anų žolę daug 
yra vertesni ir vėl prekė pa
kilo ant 45 rublių ant birkos. 
Anise metise buvo nupilusi 
sulyg 20 rubjių. Gyventojai 
Panevėžio, Aukmergės pavie
to ir kitų Lietuvoje buvo 
anam laike labai isz tos prie
žasties nuliūdę, nės ežia sėjo 
linų cielus laukus ir isz to gy
veno. Rokiszkių linai yra 
puikiausi, dida valakną ilgą 
n i pusės sieksnio ir dideles 
sėmenis. Lietuviszki linai 
yra geriausi ir puikiausi ant 
viso svieto, gabenami į Hol- 
landiją ir kitas žemes dėl dro
bės, perkelių isząudimo. Kad 
kvaili nebūtumėme, kokius 
tai pinigus Lietuvoje galėtu
mėme uždirbti, įtaisydami dėl 
linų verpimo ir audimo dirb
tuves. O dabar savo linus į 
svetimas, žemes siuneziame, o 
isz tenais pavidale hollenders- 
kos drobės tūs linus atgal, 
brangiai užmokėję, gauname. 
Taip pat yra ir su skuromis, 
kurias į užrubežį pardūdame, 
o paskui Uždirbtas perkame. 
Pavidalas iszdirbimo linų 
aname Lietuvos kraszte suvi- 
sum yra kitoks, nei kur kitur.

Vienybe
■I I

Sztai ežia linus merkia į tam 
tyczia iszkastas dūbes, pirmiau 
jų dar pusžales galvas nukir
tę. Tas galvas džiovina ant 
žaiginių ant lauko, paskui 
iszkulia ir už sėmenis, parda
vę ant aliejaus į Kurszus, di
delius pinįgus paima. Kitur 
Lietuvoje nū prinokusį linų 
numuszę semeiiis kloja ant 
pievų, o paskui po keturių 
nedėlių arba ilgiau, kaip anie 
atsigulėjo, džiovina jaujose ar 
pirtyse, o paskui mina. Bet 
toki linai yra daug prastesni. 
Tūse krasztūse neužauga taip 
gražus.

Lietuviszkam reikalui .pa
kilus ir apie Lietuvą raszytos 
knįgos geriau eina lietuvisz - 
koje nei kitose kalbose at
spaustos.^ Nekurie buvo mė
ginę ką nors lenkiszkai para- 
szyti tame dalyke, bet daty- 
rę, kad daugiau skaitytojų ga
li turėti lietuviszkoje kalboje, 
pradėjo perdėti savo darbus į 
lietuviszką kalbą. JSztai pro
fesorius Mierzyiiski‘s isz Var- 
szavos raszydamas savo svar
biąja dakumentais apie Lie
tuvą knįgą „Žrddla“ galėjo 
spaudinti tikt 150 egzemplio
rių. Pana Skirmuntaitė vėl 
atspaudino knįgą „Z najdaw-' 
niejszych cząsčn plemienia lį- 
tewskiego“ Krokavoje ir toji 
vėl sunkiai eina, kad paraszy- 
ta yra lenkiszkai, o ne lietu
viszkai, nės dabar lietuvisz- 
koji literatūra auga, o lenkisz- 
koji nupūla. Jau daugumas 
tikri| isz Lenkijos lenkų grie
bės pasimokinti lietuviszkai, 
tūm labjau, kad lietuviszkas 
kilimas yra demokratiszkas, 
o tarpe lenkų jau daugel de
mokratu atsirado.

Rods dabar kyla Lietuvoje 
ir aristokratiszkoji partija, 
nės pradeda prie lietuvių sa- 
via skaityti grovai Tiszkai, 
(T^yszkiaviczia), kunįgaiksz- 
cziai Gedraicziai, Aginskiai 
ir kiti, bet tai yra tiktai pra
džią. Kaip jau pirma girdė
jote grovas Tiszkus, norėda
mas tarpe lietuvių įtekmę tu

rėti dėl 10 lietuvių Kauno 
gubernijos stipendiją dūda.

Lenkijos lenkai bijodami, 
kad įtekmė jų Lietuvoje ma
žinąs, norėdami padėjimą isz- 
tirti, ketina szią vasarą*po 
Lietuvą keliauti. Galima su
prasti, kad jų siekiu bus įkal
binėti musų ponams lenkisz- 
ką patrijotizmą ir iszjieezkoti 
kelius, kokiais galima geriau 
prablatinti savo literatūrą. Tas, 
žinoma, galės jiems pasisekti 
tenai, kur lenkiszkoji kalba 
geriau pasiplatino, kaipo tai 
Vilniaus gubernijoje ir ryti
nėje daliję Kauno gub. Juk 
ir dabar dėl tokių laikrasz
czių, kaip „Zorza“, „Gazeta 
Swiąteczna“ ir dėl lenkiszkų 
populiariszkų knįgelių pas 
mumis platus yra kelias.

— Vilniaus gubernija. 
Szventėnų pav. rudenije isz- 
mieravo, o' pavasaryje ves ge
ležiuj kelią nū Szventėnų su
lyg Borkoviczių ant Vidbo- 
dės (Vitebsko) gelžkelio, per 
Lintupius, Adutiszkį, Postą- 
wy, per Glębokie į Borkovi
czių s.

Szventėnų paviete yra 
rubežius lietuviszkos nūjau 

gudiszkos (bialoruska) kalbos. 
Czia, pradedant nū Vidžių pa-

rubežiūs lietuviszkos kalbos 
eini į pietus Vilniaus guber
nijoje per Kamojus, paliekant 
Szventėnus prie lietuviszkos 
kainos, o ažerą Narocz, Miad- 
zial po Gudų pusei. Kaip 
toliau į pietus kalbos skirias, 
mah nežinoma^ Sako, kad to
liau į pietus apie žodiszkius, 
Smorgonį kalba gubiszkai, nū 
kitų girdėjau, kad apie Smor- 
goąį kalba lietuviszkai.

Czia vilkų gaujos ežią žiek 
atsirajdo, kurie baisias 

Ketina ant jų 
Ne dyvai

mą ;
blėdis daro^
ablavas daryti.
nės ežia baisiai dideli miszkai 

ponios Skirmantienės įr 
Byszewskio: Szemiatowsz- 

cz^zna, Borsuczyna ir kara- 
lisžki miszkai apie Szventėnus.

Mano žinios nėra imtos isz

yf.
P-

kitų laikraszczių, bet asabisz- 
kai parengtos. Katros yra im
tos isz laikraszczių, tai pažen
klinu.J

Žinias tas nū tenykszczių 
lenkų gavau, per tat negaliu 
pasakyti, kaip lietu visa vai va
dinas tos vietos, kurias ežia 
paminėjau. Kunįgas Burba, 
kaipo aname kampe būvąs, ga
li geriau tą viską paaisžkinti 
ir pinoti, kaip tikrai tos vietos 
lietuviszkai vadinasi ir iszro-1 
dyii lietuviszkos kalbos rubė- 
žius tame kraszte.

Gudai ten turi kalba pa- 
veldžią i lenkisz ką ir masko-

nės vis daugiau vaikiniai, 
kariumenės grįždami, gry- 
maskoliszkų žodžių atne-

i. Prie to dar augsztumą

P 
m 
tės.

veldžią į lenkisz ką ir mask 
liszką, bet anoji greit galės 
suvisum į maskoliszką iszvirs- 
ti, i 
isz 
nai 
szą 
maskoliszkos kalbos pripažin
dami, noringai maskoliszkai 
kalba. Toji kalba kaipo val
džios ir rasztų kalba buvo ki
tą kart visoje. Lietuvoje var
tojama.

—• Jelgavoje mažnė penkta 
d (Jis mokįtinių realinės mo
kykis nemoka už mokslą isz 

•riežasties, kad jų tėvai yra 
okįtojais arba isz biednys- 

Direktorius tos iszkalos 
p. Kulbergas, stengias isz vi
ses sylos įgauti dėl biednų 
mokslo pinįgus. Sfoji iszkala 
isp mokįtinių turi savo kon
certą. Tie 9 d. Vasario p r am o • 
nystės kliube ant Palais-stras- 
se davė koncertą ant naudos 
bjiednesnių savo draugų, grie- 

aut instrumentų ir dainavo. 
Surinkta tą dieną daugiau 
kaip szimta rublių.

Toje mokylojeV mažai lietu
vių besimokin4. Kūdaugiau- 
sia ežia yra latvių ir vokieczių.

Jau nū augsztesnės dvasisz- 
kos valdžios nusprensta, kad 
kunįgas Krikszkionas, džia- 
konas Žemigaljos, isz Jelga
vos kraustysis į Kauną, o ku
nįgas Valentas isz Goldingos 
ateis ant jo vietos. Maskoliai 
priesz anūs prakaltus^ kunį- 
gą Jurgaitį, kuris metus Kre-

ž
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gus metus, o dabar staiga 
naktį pasimirė.

Szaltis nupūtė ir vėl atdrė- 
kius, nors nesmarkius, turime. 
Sniegas po biskį krinta. Ke
lias biskį susigadino, nės per 
atdrėkius szlajoms dūbes isz- 
muszė.

— Pesiainių paviete. Kel
inių miesteli j e turtingas žy
das Benckis įsimanė isz Rįgos 
ta vorus ne gelžkeliu, bet fur- 
mankome vežti. Nū ežia su- 
lyg Rįgos yra 24 mylios. 
Anas įsitaisė savo padvadas ir 
po trįs siuntinėja. Dabar, 
kaip geras kelias dėl tavorų 
supirkimo į Rįgą važiūjant, 
galima per devynes dienas at
likti. Benckis pristato tavo- 
rus dėl Resiainių ir Tauragės.

Po daugel vietų prikalbėti 
lenkiį lietuviai pasimokina 
lenkiszkds kalbos, pirkdami 
t^m tikrus žodynus ir Malec- 
kio gramatiką. Ypacz tos 
kalbos mokinasi tie, kurie 
ketina į kuiiįgus eiti, nės no
rint po dvarus buvoti, reikia 
ir poniszką kalbą mokėti. 
Žinoma ne visų tokia yra nū 
inonė.

Per ežį trumpą karnavalą 
labai skubiai daugybė susi- 
szliubavojo, per tat galime ru- 
denije laukti daugybės kriksz- 
tynų.

Žaltys.
«

— Isz Petrapilės. Sziū 
tarpu galiu praneszti links
mas dėl musų naujienas. Lie
tuvių padėjimas pradeda už
imti ne tikt privatiszkas asa 
bas, bet ir valdžią. Neseniai, 
kaip jau žinote, valdžia dalei- 
do uždėti lietuviezką draugys
tę. Dabar vėl visx daugiaus 
mokįtų ir augsztai pastatytų 
vyrų pradeda rupįtis apie da- 
leidimą lietuviszkos spaudos 
lotyniszkomis raidėmis. Di
džiausiu ir įtekmingiausiu to 
klausymo plątįtoju yra V. J. 
Lairfanskbs, prezesas Etnb- 
grafiszko Skyriaus Ciesorisz- 
kos (įudiszkos Geografiszkos 
Draugystės. Kaip privatisz-

tingoje atsėdėjo, ant vietos 
Szeubergo Kurszūse palieka.

Kunįgas Kriszkionas Jei* 
gavojė daugybę liuteromį į 
katalikus atvertė. Statistika 
parodo po kelias deszimtis 
ant metų. Neseniai ežia vie
na liuteronė priėmė kaialikt 
tikėjimą su ketvertu vaikų.

Žinomas yra daigtas, kad 
garsingas dainius Adomas 
Mickus (Mickiewicz), kurs 
lietuviszkoje dvasėje lenkisz- 
kai raszė, Lietuvoje gimė ir 
visados apie Lietuvą su aug- 
szcziausia gAdone iszsitardaro. 

<• Dabar isz „Tygodnik IIlus- 
trOwany“ 1892 metų N. 156 
p. 410 randame, kad ir Juli
jus Slowack^s, viens isz 
garsingiausių Lenkijos dainių, 
drauge sU sAvo motina Salo- 
mea Becii *) laiszke isz Vroc- 
lavio Silezijoje (dalis Lenki
jos) pas p? Januszevskius, re
gis, arti Vilniaus gyvenanezips 
rasZo 24 d. Biržio 1848 mete, 
kad jam dvare Mickunūse 
Lietuvoje per vakacijas bu
vo kūmaloniau, nės ans ir da
bar atsimena, su kokia duszios 
laisve bėgiodavo po anū» 
miszkus ir Vilejkoje maudėsi.

/ Vileika yra tai upė Lietuvoje, 
kuri Vilniaus mieste į Nerį 
(Viliją) įpūla. Ant tos upės 
dvaras Mickūnai yra.

— Jelgavoje pasimirė naktį 
* isz 7 ant 8 Vasario pana Ma

rija Kurnatauskaitė, augsztai 
mokinta mergina, pabaigusi 
muzikos konservatoriją Drez
dene, duktė kalviniszko Jel
gavos pastoriaus Ijetuvinįko 
Kurnatauskio. Toji pana 
kada tai su grovu Chrapo- 
vickiu mylėjosi ir and ją no
gėjo užpaezią imti su taja isz- 
liga, kad katalikų tikėjimą 
priimtų, bet kad 1 tėvai, o la- 
bj ausi ai motina ant į to sutikti 
nenorėjo, grovas Chrapovic- 
kis SU pana KamaraUsklUte 
apsivedė, o p. Marija isz di- 

i delio szirdieį skausmo gavo 
džiovą, kuri traukėsi per ib

*) Slovackio motina isz antro kar
to UŽ prancūzo Becu isztekėjo,

koše sznekose, taip ir offici- 
jaliszkūse Draugystės susi- 
rinkimūse p. Lamanskbs nū- 
latai platina tą pertikrinimą, 
jog dėl Lietuvos ir paezios 
Gudijos gero neatbūtinai rei
kalinga yra daleisti lietuvisz - 
ką spaudą lotyniszkomis rai
dėmis. Kaip augsztai pasta
tytas vyras gali kad ir patį 
carą pasiekti dėl iszrodymo 
naudingumo tokio daleidimo 
ir ketina tai padaryti, atsiti
kus progai. Su jo pagelba ir 
nurodymais užperi:ai p. Bal- 
tramaitis iszdavė savo: „Su
rinkimą biblijografiszkos me- 
degos Lietuvos geografijos, 
etnografijos ir statistikos“, 
prie kurios pridėjo biblijo- 
grafiją visų žinomų lietuvisz- 
kų, iki pernai metų iszėjusių 
knįgų ir laikraszczių. Pabai
goje-gi pereitų metų užmanė 
dūti platesnei publikai pažįti, 
kiek finansiszkos ir doriszkos 
blėdies daro lietuviams, o ir 
paežiai gudiszkai valdžiai, tas 
uždraudimas: kiek pinįgų be 
jokio reikalo uždirbo prusai, 
iszdūdami tiek lietuviszkų 
laikraszczių ir knįgu, kiek jų 
be jokio reikalo iszmėtyta ta
po ant kantrabandiszkę per- 
neszimo per rubežių^ kiek pa
pildyta tapo prigavimų ir pa
pirkimų rubežinių valdžios sar
gų, kiek neapykantos dėl val
džios praplatino patys lAik- 
raszcziai tarp žmonių, ir t. t. 
P. Lamanski‘s užpraszė p. 
Volterį, privat- docentą, idant 
paraszytų tam ty ežia, straipsnį, 
ypacz idant iszrodytų, kiek 
finansiszkos blėdies nukentė 
Gudija per paskutinį deszimt- 
meti isz priežasties uždraudi
mo lietuviszkos spaudos. Dėl 
surinkimo platesnių žinių ant 
vietos p. Volteris atsilankė į 
Tilžę. A. A.

— Sena pilė. Priesz Grab- 
nyczias tą dieną (1-mą Vasa
rio) buvo pirmutinis szį metą 
atdrėkys, bet neilgas vos tik 
tą vieną dieną. Szaltis visai 
buvo nusmukęs, atsirado vi-
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dudienij* net lį laipsnio szi- 
luinos, Pradėjo nū stogų 
varvėti, sniegas patižo van
deniu, nugaros kalvelių, ne
tekę sniego, pajūdo. Pra
džiugo žmonės, mislįdami, kad 
jau ilgai neszals, bet apsivilė: 
ant rytojaus, per Grabnyczias, 
vėl pradėjo szalti, taip kad ir 
vėl paryežiais szaltis neretai 
daeina sulyg 20 laipsnių R.

Visiems szaltis įkirėjo: vi- 
u r reikia daug kuro, daugu

mos ukinįkų suszalo bulvės 
rųsiūse if kamarose; vandū 
szuliniūse ko-nevisur iszsi- 
baigė, kad nėra arti upės arba 
kitokio neiszsibaigianczio van
denio — su vandeniu tikras 
vargas. Valgiui parsivežt 
galima, bet gyvuliai daėda 
gyvą kaulą.

Girdėjau, , kad Kirsnoj4 
(Rudaminos par.) kokia ten 
motėriszkė (bene tik Czepo- 
nienė) radus pūdą (nū kelių 
gorezių) pinįguczių. Tan
kiai, sako, matydavę vakarais 
kokią ten liepsnelę darže tos 
moteriszkės ir pradėjo mielyti, 
kad „skarbas dega“. Pasau
goję vieną vakarą tą liepsnelę, 
užženklinb tą vietą ir rengėsi 
kast ir jieszkoti „skarbo“. 
Kad nepasigarsįti su rastais 
pinįgais, nusprendė toje vie
toje, kur matė liepsną, kasi 
szulinį. Ir, pasakoja, kad 
isztiesų dakase pūdą su pinį
gais, tik ne su auksiniais arba 
sidabriniais, kaip lukuriavo, 
bet esą tai labai maži variniai 
pinįgucziai. Radi kai tų pi 
nįgų nežinojo, ką su jais da 
ryti, nės jų visi aplinkiniai 
laikydami už niek, neėmė, 
taip kad jūs dabar iszbarstė 
Katrie giriasi, kad matę tū: 
pinįgus, pasakoja, kad tai yri 
mažycziai pinįgucziai, matyt 
kad labai ^ni/sunaikįti laiko 
aptraukti žaliais pelėsiais 
esą jie dvejopi: ant vienų esą: 
„raitelis“, o ant kitų ,,arelys‘ 
su viena galva. Ant antros 
pusės esanti ant abiejų vieno 
da gal^a. Aplinkui esąs pa 
raszas, bet taip su n ai k į tas lai



Vienybe

vieni

drau

rasi

kad

va

18Z-

cais

pinigus, 
pati, turėjo 

už du lan- 
galėtų pri-

vežiko už 
Taip yra 
. žinoma,

kuris 
imu. 

masko- 
ybes, nėra melagystė.

.ai 12d. Grūdžio 1892m.4 
sz Jonas M. su Jūsų se 
ipturėjoroe nū tavęs, Jū 
szvoger

inauguracijiszkas 
prisižiūrėti parodai, 
dytojai ant ulyęzių, 
ėjo paroda, ėmė kęs
tai didelius 
eland‘o 
600 dol

ką neiszkenczia jų ne
Bet turbut viens 

edžiotojas gerai už 
jis nu- 
r tapo 

liūdi- 
tai jam 

sūriai nu*

szviežias nau- 
Nęfia- 

nors per

Tai vyru ežiai < kokios ttau 
enos tėvynėje!

Į musų rankas papūlė 
tas, raszytas isz tėvynės

sta Suvienytų Vals- 
a naujamjam pre- 
G. Cleveland4 ui.

r, taip ir ežia ame- 
neapsiėjo nepadarę 
o“. Isz visų pusių 
į Washtngton4ą de-

sere 
zuti 
kurią nužemintai dėkavoj 
kad 
ir /f^ies da 
Diev 
Pono 
svėik 
Mama 
sveik 
savo 
laikei

didesnis pa
mušų su viso- 
ir da, mielas . .' ^alim žinoti, 
s su mumis.

visokių kva- 
audimais po ko

ra, kad nevalią lietuviszkai 
ss uekėti ir nevalia savo szven- 
tęs szvęsti — 
kai sznekėti ir 
ša vęsti

rai, pagavusieji 
gerai jį „paeziupinėjo^.

'[Į • r )
V. Stabaras

ko, kad ant vieno pinįguczio 
negalima jo perskaityti. Bet 
audėjus kelis pinįguczius len
gvai esą galima perskaityti, 
nės ant vienų yra is 
žodžiai, o ant ki 
Artesnias žinias, jei pasiseks 
isztirti, pranesziu kitą kart4.

Vienas ukinįkas nū Alek
soto, gerdamas su maskolių 
kareiviais ir girdėdamas jūs 
labai giriant carą, užkeikė ant 
caro žinomu bjąurum masko* 
)uzku priežodžiu ir tapo ap
skųstas per tūs kareivius val
džiai. Dabar tą ukinįką 
aresztavojo ir eina tyrinėjimai 
ant tyrinėjimų. Kūrai tie ty
rinėjimai pasibaigs dėl to 
ukinįko, nenorėkim tfei viens 
sulaukti to sav. Tai vis geri 
draugai padarė: maskoliaiir 
degtinė! /

Visiems / ukinįkams ypa- 
ežiai gyvenantiems areziaus 
miesto, dasigriso taip vadina
mos „stuikos44: reikia -važiūti 
kur kokiam virszinįkui pavie
to ar žandarų, arba zemskiui, 
žandarui ar kitam kokiam 
“papustžandžiui“ (kaip jūs 
nekurie vadina), tai vaitas tu
ri užragyti ant tų pėdų iisz 
valscziaus padvadą — ir 
kosi, kad iszvažiavo 
kos.“ 
poną 
gai arkliai 
ką važinėjimą — 
rius turi darbo i 
graibsto (atszeria) 
riogiausiai veža žandarą 
žiūja sav isz valios, >p 
dos kareziamos sustoji 
svarbiaus

ant stui* 
ei veža kokį didelį 
virszinįką, tai naba- 

pažįsta tą ponisz- 
jų gaspado- 
iki jūs at- 
i. Visu no*

uz Kitur.> ' . į
Valstijoj 4 d 

ibatoje) Wasliingto

gromatą, už 
ame, 

us pasveikini. Taipogi 
esame, sveiki isz t

o malonės, ko ir Jums nū 
Dievo linkime, t. y. 

atos ir gero pasivedimo.
musų, Dievui dėkui, 

nėra pastumdyta nūg 
ikų, pavalgius ir da 
kol i ai Dievas pave* 

O apie parėjimą tai 
a, szvogerėli Jūzuti:

ami
vis
iszvoger

atšilau kydaiąs mus

szaudę 
toks
sząudymą jų paklius: 
szovi keletą kurapkų 
už tai apskųstas. J t
nįkai gerai parodys, 
tas s: 
si baigt

ne KOZ- 
a, o kas 

geria, kiek tik 
telpa, už dyką. Mat kar* 
cziamnįkas, ypacz žydas, bijo-" 
si žandaro arsziaus, kaip vel
nias szvęsto vandenio, ir grei- 
cziaus szoktų į kokią dūbę ir 
nusisuktų sprandą, 
pinįgus nū žandaro 
iszgertą degtinę. 
Ištisus žandarai i 
ne be priežasties.

Gudupių sodžiaus ukinįkas 
J.- Burdulis iszmislijo naujo 
fasono pusraedinę ir pusgele-

užsidegime szaudo žvirb- 
• vyturius. Apie Sena- 
kur laukinių paukszczių 

yra ijnažiaus kaip kur kitur, 
beveik visai buvo isznykę ku- 

os, tik szį rudenį atsira- 
ležinia isz kur, keli jų 
eliai. Nežiūrint ant už- 
dimo ir didelės sztriūpos

laisz
pas |ieną czion nū kelių metų 
besidarbūjantį vaikiną, 
spaudiname tą laiszką, 

geriausiu paliudij 
apraszymai. apie 
zun

Kovo ( 
n‘e su didelėmis iszkilmėmis 
tapo pave 
ti jų valdž 
zidentui 
Kaip visu 
r kiecziai 
„business4 
s įvažiavo
8dmtys tikstanezių norinezių 
pamatyty 
ifizkilmes, 
Namų va' 
k oriomis 
ii iz pas ak y 
Taip Clev 
užmokėti < 
g u, per kuriūs ji

Vilkaviszkije vagis buvo 
pavogęs arklį au rogutėmis ir 
jau nuvažiavęs į Veiverius, 
kur vienok buvo suimtas. Ke- 
no t«s arklys, da sulyg s sziol 
nežinia 
vagį

žinę žagrę. Prie medinio ra- 
goeziaus paprastos lietuvisz- 
kos žagrės pritaikė geležinę 
savo iszmislo apaezią, kurią, 
mokėdamas kalviauti, pats ir 
padarė. Sako, kad toji žagrė 
geriaus aria už visas geleži
nes, kokiosyFa žinomos toje 
apygardoje ir kad labjausiai 
nemokantis artojas gali jaja 
arti. Tas pats J. B. buvo pa
sidaręs savo rankom arkliais 
sukamas girnas, bet persitik
rinęs, kad tas labai^ alsina 
arklius, pasistatė (ir-gi pats) 
malūnėlį, kur dabar girnas, 
vietoj4 arklių, vėjas suka. 
Kada pirm kelių metų, sude
gus visoms trioboms, sudegė 
kuliamos maszmos maniežius 
ir kitos dalys, jisai sudegusias 
dalis apmainė naujomis, pa
daręs viską isz medžio ir da
bar vėl sav kulia. Iszmislus 
ir nagingas žmogus.

Laikraszcziai pranesza, kad 
Maskolijoj4 bene tik įsikur- 
sianti nauja ministerija, kuri 
specijaliszkai užsiims reika
lais žemdarbystės (ministerija 
žemdarbystės).

Į Ameriką daug iszsikraus- 
to isz Lietuvos tokių jaunų 
vaikinų, kurie da yra neatli
kę kariumeniszkų pereigų ir 
rengiasi sugrįžti į Maskoliją 
„ant liosų44. Tokiems žingei
di gali būti žinia apie neku- 
rias atmainas įstatų kariume
niszkų pareigų. Pirmiausiai 
žinokit, kad tik tie nū szio 
meto bus szaukiami ant „lio- 
sh44, kurie pabaigė priesz 1 
(13) Spalių mėnesio 21 metus. 
IČurie pabaigia metus po 1 
(13) Spalinio, toki yra palie
kami ant ateinanezių metų, 
nors pirmiaus būdavo szau
kiami visi, kurie pabaigdavo 
21 m. iki Naujų Metų. Pat
sai laikas „liosų“ yra perkel
tas ant 15 dieniĮ vėliau: „lio- 
sai“ prasidės 15 (27) d. Spa
linio ir tęsis sulyg 15 (27) 
dienai Lapkriczio. Kitos at
mainos yra menkinus žingei
džios. -‘y

Nyksta paukszcziai ir lau-

ima 
ime, 

Ameriką neleidžia, 
žiną

masko 
’burlio

Jau užpūlė ant 
maskoliai kaip akmenio $un 
kurnąs, jau turbut sunku 
Lietuvoje ir iazgyventi, 
ir reikės pamesti tėvynę ir 
bėgti tik nežinia, ar gal 
b as kur pasidėti: jau gird: 
kid ir į / \\
ji.u tur but bus mumJ am 
bėda, reiks visokias sunkybes 
pakelti.

Nepykk szvogerėli ant mus, 
n&s mes ir taip,- kaip nuųiirę 
vaikszcziojame, kas mielą plie
ną girdėd 
jienas, o 
tingėkie 
gromatas 
siramyti.

slinkus dalykas ir didelė bė
da ant mus pūlė, baisus pri
žiūrėjimas, kas metas vis nau
jas iszmislas i 
sunkinimas ant 
kiais iszmislais 
saivogerėli, 
kaip toliaus 
Parėj4 rasztai 
rnbų su

kiniai gyvulėliai visoje Lietu 
voje isz priežasties kvailų me 
džiotojų, kurie nerasdami ki 
tokių paukszczių, medžiokisz 
kam 
liūs
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aižiu rėti, kaip jos vyrą su isz- 
kilme įves į kapitelių. Da 
keliomis dienomis priesz isz- 
kilmes 4 dienos Kovo visi rui
mai : ant ulyczių, kuriomis 
turėjo eiti paroda, buvo nu
samdyti.

Dabartinis musų preziden
tas Cleveland‘as gimė Cald- 
well‘e Essex Co. N. J. 8 d. 
Kovo 1837 mete. Jojo tėvas 
buvo presbiterijoniszku^ pas
toriumi. Pasimokinęs kokį 
laiką mokytoje Clinton Aca
demy, jaunas Cleveland‘as 
dirbo iszpradžių valgomų 
daigtų krautuvėje, gaudama 
50 dol. ant mėnesio; paskui 
prasimokinęs tiesos, iszdirbo 
sav vardą, kaip gabus advo- 
katas,(lawyer‘is). 1881 metūse 
tapo aprinktas miesto Buffalo 
majoru, o 1882 m. gavo „no
mination“ nū demokratų par
tijos ant New York‘o valstijos 
gubernatoriaus ir tapo pas
kui iszrinktas ant to urėdo. 
1884 m. demokratai suteikė 
jam „nomination“ ant prezi
dento Suv. Valstijų. Isz re- 
publikonų tada kandidatu ant 
prezidento buvo garsusis J. 
Blaine (szįmet įniręs), kuris 
bet tapo pergalėtas Clevelan
ds. .

Iszbuvęs 4 metus preziden
tu Cleveland‘as rūpinosi įgy
ti prezidentystę da ant 4 me
tų, bet tapo pergalėtas Har- 
risonlo, kurį isz savo pusės jis 
pergalėjo paskutinėje priesze- 
•lekcijiszkoje kampanijoje pe
reitą rudenį.

Harrison‘as atidavęs Cleve
land4^ savo valdžią pasitrau
kė isz Baltojo Namo ir isz- 
VKžiavo į savo gyvenimo vietą 
Indianopolis‘ą. Buvęs Su
vienytų Valstijų prezidentas 
(Harrison‘as) padarė kon
traktą su Leland Stanford 
University, Californijoje, ap- 
siimdams po kelis mėnesius 
kas žiemą turėti lekcijas isz 
konstitucijiszkos tiesos (con
stitutional law). Už tad, sa
ko, gausiąs kas met po 25.000 
dolerių. į-

-j-~ Netoli miesto Clairg- 
Įeth‘o, O. baisi piktadėjystė 
szjose dienose tapo papildyta. 
Jauna (16 metų) Jennie 
Wonch, kuriai motina nepa
velijo tekėti už vyro, įnirtusi 
nužudė savo motiną ir penkių 
metų pusbrolį.

I

— Austrija.• 1 d. Kovo į- 
vyko maisztas Judame Vengri
jos miestelije Szoboszlo. Val
džia iszmislijo ten naują mo
kestį už pardūdamus tavorus. 
Numanydama bet, jog žmonės 
nelabai norės klausyti ir mo
kėti pirkdami mokestį už pre
kinius, valdžia sutraukė į 
miestelį Szoboszlo dauginus 
nei visada žandarų ant jomar- 
ko dienos (1 d. Kovo). Žmo
nės įnirszę per jomarką ėmė 
vaiszįti žandarus akmenimis 
ir purvais, taip kad szie turė
jo bėgti v nū rinkos į miesto 
halę.

Drąsesni isz įnirszusių žmo
nių mėgino įeiti į halę; tada 
žandarai ėmė szaudyti ir už- 
mųszė trįs vyrus bei vieną 
moteriszkę, kuri tūm tarpu 
ėjo pro tą vietą. Negalima 
apraszyti įnirszimo minių, kad 
jos pamatė bėgant kraujus. 
Viens per kitą grūdosi į halę 
ir kad ne ginklūta pagelba, 
raaisztinįkai butų įsilaužę į 
halę ir iszpjovę žandarus.

Apart anų 3 vyrų ir 1 mo
teriukės užmusztų daugelis 
likosi smarkiai sužeistų.

— Kielcij'Maskolių oje. Lai
ke Kalėdų szventės, kada klie
rikai Kielcų seminarijos buvo 
iszvažinėję namon ir likę jų 
buvo tiktai 12, vidurnaktyje 
užsidegė seminarija. Nors 
greitai buvo padūta pagelba, 
visgi didelė dalis seminarijos 
sudegė: sudegė ypacz daug 
knįgų, drabužių ir kitų daig
tų, prigulinczių klierikams.

Nepoilgam, suvažiavus' jau 
klierikams, vieną kartą stai
ga apstojo seminariją k ariu- 
menė ir padarė reviziją: jiesz- 
kojo ypacz uždraustų knįgų,

bet nieko nerado. 
t

Fotam dar trįs kartus ban
dė uždegti seminarija. Ne
žiūrint ant didžiausių pajiesz- 
kojinių, negalėjo suvis susek
ti, kas tai daro. Seminarija 
tapo apstatyta sargais, idant 
nors ant ateitės apsisaugoti 
nū uždegimo. Tūm tarpu ne
seniai rykmetyje keliant (5 
adyną), kaip klierikai, taip 
ir sargai pajuto svilimo kva
pą ir atrado uždegtus ant aug- 
szto balkius. Nors jau ugnis 
buvo įsidegus, vienok pasise
kė lengvai ją užgesinti. Vi
siems dabar buvo aiszku, kad 
uždegė kas - nors isz savųjų, 
nės kiti negalėjo jokiu budu 
įeiti. Vice-regensas surinko 
klierikus ir praszė visų, idant 
tyrinėtų tą dalyką; jeigu kas 
ką užtėmijo, idant nežiurė- 
dams ant nieko pranesztų val
džiai. Po 10 miliutų pas vi- 
ce-regensą atėjo klierikas 
antro kurso povylas Gawrons- 
ki‘s ir prisipažino, kad jis pas
kutinę naktį apie 11 adyną 
iszėjo $nt kantoriaus su rei
kalu. Tūm tarpu kitas klie
rikas, kuris miegojo tame pa- 
cziame kambaryje, užgynė, 
sakydamas, kad jis iki 3 ady- 
nai raszė pamokslą ir nematė 
iszeinant Gawronski‘o. Gaw- 
ronski‘s tylėjo ir nemokėjo 
.teisintis. Tada jį surcvidavo 
jo ir rado kelinių delmone 
briežiukų, iszmirkintų naftoje 
(kėrosine). Žipone taip gi 
rado tokių jau briežiukų ir 
kelis žvakegalius. Prietam 
skvernas žipono buvo sulietas 
kerosimi. To] i aus atrado pas 
jį rasztus, isz kurių pasirodė, 
kad jau nū seniai jis mislijo 
uždegti seminariją; rado ir nū 
kitų laiszkus, isz kurių liekų- 
rie buvo cifrūti (t. y. paraszy- 
ti nepaprasta .abėcėle); tūse 
prikalbinėjo jįjį, idant grei- 
cziaus iszpildytų, ką mislija. 
Prispirtas valdžios prisipažino 
prie visko: jis penkis sykiu’s 
uždegė seminariją, jis du syk 
apskundė valdžiai, kad semi
narijoje yra uždraustų 

nurodydamas prie tam kam
barius, kuri ūse galima bus 
rasti: vieną syk ant savo da-. 
neszimo nepasiraszė, o kitą 
syk jau suvis viską atvirai 
darė. „Dėlko-gi tu mus su
deginti norėjai?“ klausė pro- 
fessortai. „Norėjau, kad su
degtų, idant asz galėcziau pa
bėgti“, atsakė Gawronskbs.

„Bet kas valanda galėjai liū - 
sai iszeiti; nieks ežia tavęs ne
laikė, nekankino, nieks tavęs 
nepersekiojo, nieks tav jokio 
pikto nedarė:

— Man koks-tai vidurinis 
balsas nūlat į ausį sznabždėjo: 
„sudegink, isznaikyk, pražu- 
dyk“.

—- „Vaikeli, persižegnok, 
kas tav yra?“

Vienok G. suvis nenorėjo 
žegnotis, nors tyczia jo tai pa
daryti praszė. Isz pusės svie- 
tiszkos valdžios perklausinėjo 
Gawronskbo du pulkaunįkai. 
Perklausę paėmė jį į areštam 
tų ligonbutį, kur gydytojai 
tyrinės, ar jis nepilno proto, 
ar su visa iszminczia papildė 
tokius nežmogiszkus dailius.

A. A.
$ ' 7

________ -----------------------

Lalszte isz Paryžiaus: ■
Papiesziu czion keletą eilu- 

czių brdliams lietuviams ir že^ 
maiczįams apie maskolių per
sekiojimus, ilgplaukių popų 
ir caro szunybes musų tėvynė
je .

Kauno rėdybos, Telszių ap- 
skriezio, Skudo miestelyje 
(netoli Kurszo rubežiaus) 
pirm keleto metų nebuvo gir
dėta maskolių; jeigu kur pa
sirodė tame kraszte ilgaplau
kis popas, tai žemaieziai bėgo 
jo žiūrėti, kaip į parodą ko
kią. Bet kas tenai dedasi 
sziądien: maskoliai, ilga-
plaukiai užgyveno namus, kad 
patiems vargdieniams žemai - 
ežiams nėr* pastogės. — Ten 
kitą kartą gyveno grovas Sa- 
pie, kurs turėjo du palociu, 
vieną Žydmiestyje, antrą Nau- 
jamjame miestelyje. Dabar
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maskolių, rie gudresni ukinįkai, supratę 
kurie viename laiko kariumė- burlioko politiką, jam po akių 
nę (vaiską), o kitą apvertė ant ėmė sznekėti: 
cerkvės, pastatę prie durių 
boksztą dėl su kabinimo žon-

tie dideli mūriniai 
pakliuvo į rankas

už tūs žodžius padavė anūs 
Prie kožno žmones į sūdą. ^fat nori ne

atbūtinai mus brolius privers
ti burliokai, kad jiems ir 
cerkves statytų, o kad tik 
kiek szie (lietuviai) nedaro 
pagąl savo siurbikų liepimą, 
tad jūs bjauriausiais pragu
mais persekioja. Tame mies
telyje yra kas nedėlią po du 
syk turgus (pauedėliais- ir
ketvergais). Turgaus dieno
mis popas traukia žmones prie 
pravoslavijos, kaip velnias 
girtūklį prie degtinės (anot 
senų laikų priežodžio). Nu- 
vėjęs ant turgaus nuperka 
bulvių pūrą (kartį) ir liepia 
žmogui neszti pas jį į namus. 
Czion dovanoja jam visokius 
agnasus, abrozdus maskolisz- 
kus ir caro paveikslus. Atsi
lanko da jis ir į kaimus ir ten 
dalinėja savo velniszkas dova
nos ir sėja savo prakeiktą 
mokslą.

Ai lietuviai! ai žemaieziai!
£

ar jau netekote pamazgų dėl 
maitinimo daugesniai szunų, 
kad jie neleistų ilgakareziams 
valakotis po kaimus. Jūsų 
szunelių neiszvež į Sibirą, ką 
jie kaltūnus anųjų baidyklų 
nuraus. \

Rasi nevienas pamislysit, 
kad užrųbežio lietuviai įtūžę 
perdaug ant maskolių raszo. 
Bet asz sakau, jog norint su- 
raszyti caro ir jojo tarnų be- 
dorybes ir szunybes papildo
mas ant musų brolių reikėtų 
iszraszyti knįgą 50 kartų di
desnę už Maiziesziaus knįgą, 
kurioje tasai apraszė savo 
tautos nedorybes.

Matydams, jog po caro val
džią į 100 milijonų * žmonių' 
yra, nevienas gal sakys, kad 
mes nieko priesz jį neįveiksi
me ir negalėsime savo tėvynės 
atkelti. Bet klysta, kas taip 
mislytų. Lietas (levas) gana 
stiprus žvėris, bet kad pavar-

žongalo yra virvutė: kas ne
dėki ie n į burliokas įsilipęs į 
boksztą, susiim‘ visas virvutes, 
kitas į rankas, o kitas į dantis 
ir pradeda tūs žongalus dau
žyti, barzdą virpindamas ir 
komedijas rodydamas. Szisai 
dalykas padaro daug nedory
bių dėl musų brolių, nės žmo
nės eidami pro szalįį bažny- 
ežią, apsistoję žiuri ant burlio
ko barzdos virpėjimo ir be- 
klausydama žongalų daužymo 
nevienas apleidžia 
dystę bažnyczioje.

Aplinkui to 
bokszto yra dirva,
valdytoja tūla naszlė isznumo- 
jo (pasamdė) kitam, o dabar, 
valdo žydas tą dirvą, padaręs 
kontraktą ant 12 metų. lig- 
plaukis popas užsimanė pa
veržti tą žemę ir ant jos cerk- 

szymą į Petropilę atėmė žemę 
nū žydo. Po atėmimo žemės 
pribuvo tas ilgplaukis su po- 
pierais ant ukinįkų susirinki
mo, padėjo pdpieras ant stalo 
ir ėmė raginti ukinįkus, kad 
pasiraszytų į jo knįgas, prisi
žadėdami parvežti medegą 
cerkvę daryti. Ukinįkai pa
siklausę atsakė: „už pinįgus 
kodėl mes negalime atvežti“. 
Ugplaukis tad suraszęs jų var
dus ir pravardes padavė po 
sudu, jo^ jie esą prieszingi 
cerkvės statymui; dar to nega
na, prikalbinėjo ans papust- 
žandis žmones, kad pasiraszy- 
tų, jog mokėsią nū desėtinos 
ant statymo cerkvės. Ukinį
kai klausė jo, po kiek-gi isz- 
puls mokėti, tad popas įdūkęs 
ėmė rėkti, net jo kudlos laks
tė, jog kiek kas norės, tiek 
dūs, jokios prievartos ežia nė- 
są, j°K pravoslavija ir katali
kų tikėjimas tie pats esą, jo
kio skyriaus tarp jų negalima 

gęs atgulė į skruzdyną, tai 
negalėjo iszkęsti ir turėjo bėg 
gi. Taigi, ir mes, kaip anos i 
skruzdėles, kibkimes visi isz 
vien priesz- savo kankitojus, 
nedūkim jiems atsilsio, o pri
versime jūs bėgti, nebenorės 
jie mus; tai p kankinti.

Szarlcieno medgraužis isz 
Paryžiaus.

Pro domu sua.
Chicagiszkė „Lietuva“ jo

davusi isz pradžių dėl patrau
kimo abonentų (kostomierių) 
dievoeziausią laikrasztį, papū- 
losi paskui į savastį p. Ža 
liauckui, o į prieglobą (pasi
traukus szalin p. Griniui) p. 
Szliupui, ėmė dabar garsįti 
taip pagarsėjusį, isz kitų tar 
tų įvairių sziukszlynų suran
kiotą „mokslą“, platinamą 
andai „ 
o dabar atkartojamą „Ab- 
szvietoje“. Palikdama kitam, 
daugiaus už manę laiko turin- 
ežiam, perkratyti tą isz mel«,- 
gyszczių, iszmislinėjitno, isz- 
kraipytų faktų,tikros a la Szliu 
pas tendencijos sudėtą sziuksz- 
lyną, asz czion priverstas esmi 
apsznekėti vieną isz mažesnės 
svarbos dalykų, kuris bet kt 
tikriausioje szviesoje perstat< 
darbus anų vyrų, 
iszsilfūsavo i 
k os etikos 
neatbūtinai 
kinimo.

„Lietuva“, 
ti urėdą „motinos vargūlių, 
botago dėl farizeuszų ir pri 
paudėjų despotų“, apart įve
dimo į savo žodyną žodžių, 
kuriūs da ikisziol vien tik gir- 
tūkliai po kareziamas vartojo, 
o anaiptol ne laikraszcziai s i- 
vo szpaltose, apart užsiėmimo 
raszyti bjaurius, draskancziis 
kito garbę paszkvylius, ėmė 
kaiszioti savo nagus net prie 
tokių dalykų, kurie iki sziol 
buvo užsiėmimu vien paskiau
sių szelmių, apgavikų.

Kiekvienas mato, kaip lab 
„Susivienyjimas“ dabar aug 

iszsiliūsavusiam isz krikszczio- 
nybės įtekmės pagarsėjusiam 
daktar. Szliupui ir jojoszalinį- 
kams labai dirksnes 
jog tautiszka ant katalikystės
pamato lietuvių institucija 
kas syk vis daugiaus szalinįkų 
atranda. Ką ežia 
Reikia sziokį tokį ti 
pakelti, rasi pasiseks s 
ti ir pakrikdįti lietuvi 
telkiahczius į vieną kūpelę 
(isz kurios daktarą, nors kai
po blėdingą gaivalą, iszmesta').

„Lietuva“ (N 12) talpina 
korespondenciją, nevA „Susi- 
vienyjimo“ sekretoriaus raszy- 
tą, kur brutaliszkai, žodžiais 
iki sziol nevartojamais spau
doje, „Nukirsta“ „Vienybei“ 
(kurią žmonės už vien laiko 
su „Susiv.“ *), jos redaktoriui 
ir kun. Burbai „Susiv.“ prezi
dentui. Teisybė vis iszeis į 
viražų, „Lietuvos*^ fabrikantai 
apsiszauks tik kaip padirbė
jai neteisingų (falszyvų) do
kumentų, bet rasi įvyks ant 
kokio laiko sumiszimas neap- 
keneziamame abaže, o rasi 
szelmystė praeis ir nėatideng- z 
ta...........t..

Talpiname czion paežio 
„Susi vienyjimo“ sekretoriaus 
rasztą, ant kurio vardo buvo 
apgarsįtą „Lietuvoje“ anoji

Hazleton Pa, 2 d. Kovo 
1S(J3 m. L

Yra taip dideli szirdies skausmai, 
kad žmogus isz syk lyg nutirpęs 
negali to skausmo'iszreikszti; nesu
rauki veido, neiszleidi aszaros, tik 
paskui, kada žmogus atsipeiki, pra-' 
deda byrėti aszaros, atsiliep|a deja
vimai. Prie tokių įstabių dalykų 
galima priskirti ir 12 N., '„Lietu
vos“ „korespondenciją, isz Hazle- 
ton‘o“. Sakysite: „isz ko ežia toks 
didelis skausmas, ko ežia taip didei 
stebėtis, lyg mes nepažįstame tūlų 
lietuviszkų laikrasžczių, arba pirmą 
kart iszvystame tokius dalykus?“ 
Teisybė, nėr‘ tarp mus vietos, 
kur neatsirastų darkytojų vienybės

*) Daugelyje vietų „Susiv.“ va
dina vienybe, nedarydami skyriaus 
tarp Vienybės“
„Vienybės“ laikraszczio..



I
Lietuvininku 119

baudė „Vienybės“ redaktorių 
už tai, apie ką ežiam nei į galvą 
neatėjo, tadgi randu reikalin
gu porą žodžių ir „Garsui“ 
pratarti. .

A. Milukas (ne Miliukas), 
teisybė, buvo du syk, szįmet 
Slienandoah‘e (ir abu syk ma
tėsi su „Garso“ redaktorium), 
sykį buvo IIazleton4e, o ir ki
tose miesttise atsilankė su savo 
asabiszkass reikalais, prie pro 
gos kalėk ta vodams prenume
ratą. Bet kaip tada taip ir 
ant tolesnio laiko „Vienybės“ 
redaktorius, važitidams kur 
norint, nemislyja praszyti pas- 
parto nei pas d r. Joną, nei pas 
redaktorių „Garso“; „Garso“ 
redaktorius geriau padarytų 
pildydama savo programmą — 
pagerinti darbinįkų gyvenimą, 
nei ką kisztis į kitų asabisz- 
kus reikalus, ypacz da nepra- 
szytas.

Kas link užmetimo, buk 
„A. Milukas įkalbinėjo žmo
nėms apie netikurną ,,Saulės“, 
„Garso“ bei „Lietuvos“ re
daktorių“, tai grynas melas, 
lygiai kaip grynas ir bėgė- 
diszkas melas yra, buk „Vie
nybės“ redaktorius „dergęs 
kun. Masziotą“, už tadgi be 
eikalo p. Astramskas pasi

skubino jį nubausti, lygiai 
kaip negali jo („Vienybes“ re
daktoriaus) kaltįti už patilpu
sią N 5 „Vienybės“ p. Sveczio 
korespondenciją, kurioje ko
respondentas pavelyjo sav nu
sitikti isz vedimo parapijos 
reikalų Hazleton4e, o isz ku
rios tai korespondencijos ne
mažai naudojosi pp. fabrikan
tai (vide N 12 „Lietuva“). 
Už tai atsako korespondentas, 
o ne redaktorius........

Nesmagu mums, jog turime 
užimti vietą savo laikrasztyje 
tokiais dalykais, bet ką dary
sime kad musų amato draugai, 
anų laikraszczių redaktoriai, 
belįsdami į musų naminius 
reikalus, pasinaudodami suvis 
pektinais pragumais, prie to 
mus privertė. IJaudingiau 
yra dėl lietuvytės, o ir pa

ir tautiszkos meilės tarp lietuvių. 
Bet ką sakyti, kad net laikrasztis 
pritaria aniems nedorėliams, kaip tai 
padarė „Lietuva“, kuri N 12 at- 
špaudino rasztą kokio ten piliozopo, 
pasinaudojusio mano vardą dėl ap- 
jfldinimo kun. Burbos ir „Vienybės“ 
rėdytojo — A. Miluko.

Suprantu, jog tai darė dėl ken
kimo „Susivienyjimūi“ ir „Vieny
bei“, bet kaip galėjo drįsti padėti 
mano vardą ir da pridėti „Sekr. L. 
Susivienyjimo“? Už tiesą tik pas
kutinis nedorėlis, be sąžinės žmogus 
tai galėjo padaryti“. Asz supras
damas dabartinės „Vienybės“ nau
dingumą, visada žmones kalbinau ją 

, skaityti (ką gali paliudyti nevienas 
lietuvis isz Hazletono) ir niekad ne
paliausiu tą laikrasztį platinęs. Drau
gų „Susivienyjimo“ ir visų lietuvių 
meldžiu netikėti ąnam melagingam 
padavimui [12 N „Lietuvos“). Yra 
taip bjaurus iszmislas „Susivienyji
mo“ nevidonų, kurie matydami, jog 
nieko negali padaryti musi| „Susi- 
vienyjimui“, kuris kasdien auga 
skaitliuje sąnarių, griebėsi bjau
riausių dalykų — sufalszavotais 
rasztais ąpkvailįti žmones, kad jie 
nežinodami, kas ežia daros, nesiszra- 
szytų prie „Susivienyjimo“.

Dievas dus^bet, jog iszsiaiszkįs 
anie fabrikantai falszyvų dokumentų 
ir ans nedorėlis kuris drįso manė 
pravardę pasinaudoti. Asz apturė
jau nu dr, J. Szliupo papėkavonę **) 
už aną neva mano korespondenciją, 
bet p. daktaras gali pasįi^avoti su 
savo padėkavojiinais, -nęjKAsz jų ne
reikalauju ir neatbodams ant nieko 
darbftsiiis dėl gero „Susivienyjimo“ 
ir lietuvvstės.

JT. Vilkauckas Sek,- „Susivienį/- 
jimo L. yl.“
216 N Wyoming str. Hazleton Pa.

Nors pątalpįto ežia laiszko 
gana, kad matyti, jog visi 
„įlietuvos“ zaunyjimai (mel 
džiu atleisti už žodį, bet kitaip 
panaszių raszymų negalima 
pavadįti) neturi jokio pamato, 
bet kad paskui „Lietuvą“ ir 
Shenandoah1© „Garsas“ 
straipsnyje nti redakcijos, pa
siremdama ant „koresponden
cijos“ N. 12 „Lietuvos“, nu- (

*•) p. M. Vilkauckaa buvo taip geras, jog sy
kiu bu savo protestu priesz aną jo pravardės fal- 
aaavojlmą „Lietuvoje“ prisiuntė Ir p. daktaro 
laiszką, kuris k&ahzklauslai parodo užkampiu) 
p. daktaro darbavimąsl dėl paardymo „Susiv.“ 
Iki •zlollal girdėjome jog p. 8zl taip ir taip mai- 
bz.6, bet negalėdami sugauti už rankos, negalėjo
me staigiai pasakyti, kad „tu toks ir toks“, dabar- 
gi musų rankose ir lalsr.kaa p. daktaro, niekadėjas 
gpt kąreztosloa pagautas.

ežių laikraszczių, kad skaity
tojai neranda jokių vaidų; bet 
kad prieszas griebiasi tokių 
pragumų, kaip N 12 „Lietu
vos“, t. y. sufalszavotų raszy- 
mų, padirbimo svetimos pra
vardės, tad negalima užtylėti, 
nės kitas pamislytų, jog ir po 
teisybei taip dalykai stovi.

A. Milukas.

■ ..Nedarinkta nura"
pagal K. Hoffmaną paraszė 

J?. Mažutis.

(Pabaiga).
Atėjo diena nutarimo bylos 

apielinkės (okružtiam) sude. 
Kambarys prisikimszo publi
ka augsztesnės Ititnos. Sar
gyba įvedė kaltinįkus.

Pranius ėjo iszkėlęs galvą, 
kaip, rodos, prispausta nekal
tybė.

Zvierskis žiovavo ir apsiėjo 
apatiszkai, jtikavodamas isz 
publikos, apgynėjo ir — sa
vęs. ... Pranius neturėjo su
vis apgynėjo. Buvo tai svar
biausia aplinkybė ant jo nau
dos toj4 visoj4 byloj4.

— Pats ginsis -— nenor4 ad
vokato, turbut persitikrinęs 
savo nekaltybę iszrodysiąs.

Datyręs juristą (provinįkas) 
nebūtų galėjęs dtiti geresnės 
rodos Praniui. Supratimas 
praktiszkas, - sveikas protas, 
machijavelismas — iszsidirbo 
pas jį kalinyje.

Už pinįgus ginti jo reikalą 
joks advokatas nebūtų apsi
ėmęs, paskirtas gi urėdiszkai 
gal perdaug nerūpestingai ap
sieitų.

Pats ginsis!.. . Aplinkybė 
ta ant jo naudos padarys įtek 
mę ant audžiu, publikos ir ap
kaltintojo. *) Szis paskutinis 
matydamas, kad dalyką turės 
ne eu datyrusiu juristu, gal 
lengviaus leis bylą, mažiaus 
tėmys ant iszpažinimų... Tti 
tarpu —susitiks su iszkalbin-

*) Apielinkiniam sude yra urėdo 
paskirta asaba, vadinantys! „proku
ratoriumi“, kuri daro užmėtinėjimus 
kaltinikui. ' 

gu žmogumi, norint visai i 
provinįku...

Pranius per dienai taisė 
su prakalba, kuria pajud; 
teisdarius (audžias) ir publil 
ir uždarys burną prokuratx • ♦ ■. » * nui.

Ėjo jam tiktai apie vieni 
vienintėlį dalyką: kad til 
Zvierskis neužmirsztų priž: 
dėjimo, nesuvadžiotų padėti 
jame vilties, kad sude kalbėt 
taip, kaip liepta. Su baim 
su szirdies plakimu laukė Pr; 
nius atsiliepimo Zvierskio.

— Prisipažįstu ėsąs vien: 
kaltas, be niekeno kito pris 
dėjimo ir žinios. Marijor 
užmusziau didžiausiam suerz 
nime, įsiutęs jos prieszinimt 
si... . Nežinojau , ką darą 
Pageidimas, gaszlurnas apaki 
no manę. Tokiam4 stovyj 
dvasios bueziau pasikėsinu 
ant visų. . . — Ir taip toliai 
ir taip toliau tokioj4 pakrai 
poj4...

Pranius atsikvėpė. Prokt 
ratorius, isz priežasties per 
mainos iszpažinimo Zvierskk 
minezia' rinko darodymu 
prieszais jo žodžių, menka 
tėmydamas ant liudinįkų 
Kalboje savo kaltino abudi 
apskustosios, matydamas da 
bartiniame jųdviejų teisinime 
si atikalbį.

Gynimasis Praniaus bu v 
paveikslu iszkalbos, unikati 
arrogancijos, begėdystės i 
stebėtinos drąsos. Vadino sa 
vę auka (apiera), griaudė an 
Zvierskio, kuris netikt4 užsi 
manė sutepti jo vardą, bloga 
sunaudoti užsi tik ėjimą szau 
nios moteriszkės, bet da isz 
drįso begėdiszkai meltiti, kai 
tįdamas jį,^ įtraukdamas jį 
tinklą savo nusidėjimo, nekal 
tą jo gyvenimą pyrvydamai 
Kaino užmetimu. Ir tikt 
paskutinėj* valandoj4 sąžinė 
atsiliepi'ai net ir žmogžudyje 
nedaleido jam, idant nekaltas 
kentėtų už kaltes’ nedasileis 
tas, ir privertė* iszpažįti teisy 
bę. . . . • Kritilcavojo būdą at
likimo žmogžudystes, j ūkavo



iszsinėręs isz

usite kalinė

va.
priėję 
jam 
nūs.

su nuskus-
Ikose aresz-
> szalia viens 
Zvierskis — 
tinis.

ekaip neiszteisįs tavo 
ir Zviers- 
gėda musų 

Nėra jumise

tai abelnai godojamas 
iesto S.

didelę
Senukas suburzdėjo 

užsuko ranką ir 
apmaudps drėbė- 
aiszkiu balsu su-

Asza- 
udžiuti, gailesz- 

iežastiės nulėinimo 
simpatijos (pajauti- 

nėr4 ką leisti.
mažiau 

szlūstė skepe- 
Ponai ir
Proku- 

nenorėjo tikėti savo 
per ilgą savo praktiką

užmusztai, po 
O! kad 

savo gyvenime ne-

da pyko už 
», no 

nieko.

jo isz nusidėjėlio.
— Argi, norėdamas dasi- 

leisti tokio baisaus nusidėjihio, 
bucziau taip kvailai, taip be- 
protiszkai jį apmislyjęs! Ve- 
lycziau jau iszsyk atsidėti į 
rankas tiesdarystės! Verkė 
isz priežasties netekimo pa
ežius, vaitojo, kad už jo ežys 
cziausius jausmus meilės, pa- 
gūdonė*, voravijimo ir prisi- 
riszimo prie moteriszkės, — už 
paslaptas sutūktuves, kurias 
yra darodymu jo augsztos nū- 
monės apie „unarą“, sziandien 
jam užmoka paniekinimu, ap
skelbimu ir kaliniu!... Pri
ima tai kaip Dievo dąleidimą, 
nerugoja prieszais Dievo va
lią, bet turi viltį, kad nulėmi- 
mas (sūdąs) žmonių bus teisy-

Aa — gerai...
Gerai negerai, o eiti rei

ežioj* auga
vaikucziai -
silikę po tėvui žmogžudžiui 
motinai
priegloba diedukų
jie niekad
sutiktų, nepasipainiotų po ko
jų žmogystoms tokioms, kaip 
Pranius ir Zvierskis,

prosenių, kurie, lietuvius per 
gyvulius laikydami, suvargino 
ir žudė.... Gėdėjaisi savo 
paezia, o tai ji privalo tavim 
gėdėtis!.. „N edarinktapora“.. 
Oi, nedarinkta!. tai teisybė!.. 
Ji — surinkimas patogumo, 
įpatingų dovanų, dorybės, lie
tuvaitė
žmoniszkų jausmų inanekinas

Senukas ilgai < 
apmaudą, kufią apturėjo 
rint salėj4 jau neb ivo 
Įpykinto ir mėtaneziosi Pra
niaus draugai nusivedė jį į 
vieszbutį jnit pusryczių. Tris 
dienas ūžė ir kasztu Pranio 
aplaistė pargrįžimą iszteisinto 
į vidų draugijos. . . Ketvir
tą dieną Pranius parkeliavo į 
savo palivarkėlį ir tūjąus isz- 
sįrengė į artymą bažnytkaimį 
ant dievomaldystės. Buvo 
tądien atlaidai. Netoli už kai
mo traukėsi apžėlęs medžiais 
ir pristatytas kryžių kapiny-

Akivaizdoj1 visos liau- 
ant atlaidų, 
3“ įėjo per

piktadėjys^s, bet sąžinė kata 
liko 
žmogžudystės. Tu 
kis esate purvu ir 
dvarponių 
nieko bajoriszko, esate uzurpa
toriais senųjų titulu, tautos 
iszmetomis! Esate dykadū- 
niais, maitinamais vargūlii, 
lietuvių, kūrins užtai demora- 
lizūjate ir žudot4. Drauge su 
jumis nubausti iszpultų just, 
gimdytojus, kad tai 
augino! Jie tai 
jie piktadariai 
dien nebaudžiami 
tralo tikrais esate

rą jos mieliausiosios Marytės 
užmuszėją, iszliūsūs nelaimin
gą jos vyrą, idant galėtų pasa
kyti ant jos kapo: ^Atmony- 
ta esi varginga kankinįke 
(muczelnike)!“

Jautresnės prigimties (notų- 
ros) ponios raudojo, 
jausmingos 
taite drėgnas akis, 
teisdariai kuszdenosi 
ratorius 
akims;
nesutiko da niekad tokio eg
zemplioriaus, žiurėjo į jį su 
atyda. Pranius ant jo spog- 
sojinio nei krustelėjo. Užbai
gęs kalbėt atsisėdo ant sūlo 
szlūstydamas akis 
skepetaite. Teisdariai iszėjo 
į kambarį rodos.

* Abelnam sumisžime - nieks 
netėmyjo ant Zvierskio: jis 
vienas buvo nesujudįtas, tik
tai ironiszkas nusiszypsojimas 
apsilankė ant jo lupų. Po 
užbaigimui apgynimo Zviers 
kis padavė ranką Praniui.

— Perėjai manę! Bravo! 
bravissimo!

Pranius kontentas buvo isz 
efekto padaryto ant publikos 
ir teisdarių, kontentas isz pa
gyrimo mokįtojaus. Sujudi
nęs visus, pats nei trupuezio 
nesusigraudino, Duszioje sa-

nas
dies susirinkusiu 
„nelaįmingas vyr 
vartus ant kapinių ir atsiklau
pė ant szviežiai supilto kapo, 
ant kurio užstojus pavasariui 
pradėjo želti veja... Ant 
mažo palinkusio kryželio jū 
daVo paraszas: „Marė isz Jo- 
naiezių ............. ‘vyczienė“.
Vyras gerą pus 
vo savo num 
muszdamasis 
sznapždėd

viskas tas tapo 
proteste. Argu- 

> vienas po kitam 
o vienas svar- 
pėdsakai, su- 

atiszkai,- metė 
int bylos stovio. 

Prieszais užmestą netikėtą 
protestą Pranius atsirado vi- 

isęs. Palatoj4 
ginklais kovoti

sai neprieiti 
senesniaisiais 
(remtis) jau negalėjo. Už- 
raszė jo apgynimą į nuspren
dimą (protokolą), taigi nieko 
naujo jau nepasaky 
roms laikas 
ežio isz pr 
sūdo 
mo) publik 
Reikia atsidūti ant apgynėjo, 
o paežiam nudūti vėl ramumą, 
pasilikti ant vietos, laukiant 
nusprendimo.... Atėjo ant 
galo laukiamas nutarimas 
„palatos44, atmainantis nu
sprendimą apielinkinio sūdo. 
Pranius nulemtas ant 20, o 
Zvierskis ant 15 metų prie ka
ro į Siberiją su n (įstojimu vi
sų tiesų. Vieną dieną isz 
miesto S. iszėjo etapas nulem
tų galernįkų. S 
žiniais paneziais, 
toms galvoms, p 
tantų rudinėse, ėj 
kito Pranius ir 
mokįtojas ir mok:

Teisybei stojosi užgana.... 
Dūminėj4 lietuviškoj4 grin- 

ir lamdosi sveiki 
- naszlaicziai, pa

ns už 
kalcziausi 

ndrint szian

Prakuratorius tūmi 
ūliai ėmėsi prie byloj 
vos). Ką tikt atsiminė isz 
tyrinėjimo teisdarių, kas tikt 
galėjo liudyti prieszais apkal
ti namūsius 
patai pįta 
mentai ėj< 
suspausta eile, 
besnis už kitą 
statyti sisten 
didelę szviesą

puike, bet ramių,; 
isz už grotelių ir 
' pų publika.

iviai.

vo neverkė paezios, 
jos, o keikė ją 
kentė jos... 
kalinę, kuriame

os paezios 
krutinę ir 

amas „Sveika-Mari- 
Susirinkusiejie pas 

bažnyczią žmonės gailavo 
vargszo pono, o treszanti po 
žeme kaulai Marytės negalėjo 
krustelti isz apmaudos. ..

Pasimeldę^, visa krutinę at
sidusęs Pranjus atsistojo ka
pinių vartūse. Czia jau pa
jini jį — lyg isz žemės iszdy- 
gę — atsirado du ziemskiak

— Aresztavojame tamstą — 
tarė vienas trumpai.

— „Už ką?“ su arrogancija 
užklausė, o duszioje savo pri
dūrė: juk už tokią profanaciją 
kapo nebaudžia!

— Prakuratorius uždėjo 
ainiais jūsų [protestą į palatą.

egailavo 
Dabar tai ne- 

Neapkentė už 
laikė, už 

nelaisvies, kurias kentė, už ga
limas da liūdnas pasekmes 
ateigoj4...

Teisdariai sugrįžo, prezesas 
apskaitė nulėmimą:

Pranius iszteisintas, Zviers- 
kis nuspręstas ant apsigyveni
mo Siberijoje kol4 gyvas bus.

Pranius su 
veidu iszėjo 
susimaiszė 
Zvierskį nuvedė 
Iszeinant sukuszdėjo Praniui į 
ausį: „Dabar tu atmįk priža
dėjimą!44.. Užkabįtas pro- 

naliszkai linktelėjo gal- 
Nekurie isz publikos, 
prie iszj^isiato, ėmė 

inkėti ir spaudinti del- 
Žinojo, kad už tai lau- 
geras pokylis. Tai jį

Su pasitįikincziu 
prie iszbaltinto 

ežio ne-

įdrąsino.
veidu priėj 
senatve senuko
toli Uztiesdamas jam ranką
Buvo
teisdarys valstiszkas ii 
Nūmonė jo turėjo 
svarbą 
isz piktumo, 
užkaitęs isz 
damas visas, 
szuko:

— Szalih, szalin, nenaudėli!
Kaip drįsti isztiesti ranką ge
ram žmogui? Sudas tavę isz- 

veidąkteisino, dėl stokos darodymu

iSUA.
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kimas tegul jiems bus persai’- 
ga, kad nereik artįtis-prie len- 
kiszkų paszlemėkų!

Isz MM lim Airtoii
— Pittston Pa. 26 d. Va

sario pittstoniszkė szv. Kaži 
micro draugystė ant mėnesio 
savo susirinkimo nutarė pri
gulėti prie ,,Susivienyjimo 
Lietuvių katalikų Ameriko
je“; metinę mokestį užsimo
kėjo tą dieną 33 sąnariai. 
Yra viltis, jog toliaus skait
lius „Susivienyjimo“ draugų 
pas mus ženkliai pasidaugįs. 
Už tą viską privalome padė- 

, kavoti savo klebonui kun. 
Zlotorzynskiui, kuris, kiek ga
lėdama, iszrodinėjo žmonėms 
naudingumą telkimosi į vie
nybę. Kad visi lietuviszki 
klebonai Amerikoje taip pa- 
sitritriųstų, už tiesą „Susivie- 
nyjimas“ ženkliai pasidaugį-

Asz tikiūsi, jog neužilgio 
galėsiu praneszti į „Vienybę“, 
kad Pittston4as užima pirmą 
vietą pagal „Susiv.“ sąnarių 
skaitlių. Pittstonietis.

Ir dabar Pittston‘as po Ply- 
moutli‘ui ir Forest City dau
giausiai skaito „Susiv“ drau
gų. Rėd.

prie draugystės ragino prigu
lėti prie jos ir prie „Susiv.“. 
Po tam vakarais pasakė da

vieszą per

Elizabeths, 
pradedame 

dvasiszko ir 
nemaž turi- 
naujalenkių

parsitraukę

kįti savo mažiaus mokįtus 
brolius, o ne piktįti jų savo 
bjauriais apsiėjimais, vaidais. 
Aut parapijos meeting4o žmo
nės klausinėję „kas anas fal- 
szyvas korteles iszdrukavojo?“

Kaip matėte isz N 7 „Vie
nybės“ ir „Vienybę“ bevardis 
„par. sekretorius“ norėjo pa 
gauti ant savo meszkeros su 
anomis „falszyvomis kortelė
mis“, kaip jas pavadino Chi- 
go‘s parapijonai.

Negražu, vyrai, negražu!

nįgaiksztį Cziczinską“) buvo 
nedorus žmogus: darydavo 
visokias neteisybes ir nedory
bes žmonėms ir Dievui. 
Liepdavo, paveizdan, žmogui 
įlipti į medį ir kukūti, o pas
kui nuszaudavo jį, kaipo ge
gutę; pjaustydavo moterims 
krūtis, įjodavo arba įvažiūda- 
vo į bažnyczią ir t. t. Nega
na to: liepė žmonėms iszpilti 
ant ežero virszminėtą kalnų ir 
ant jo pastatyti puikius rū
mus. Žmonės iszpylė kalnų 
ir rumus pastatė, bet daug jų

Margumynai. I J 1 • , , ? • . , •

v tokias nedorybes Dievas Czi-
Upijte ir Sicinsklo (Cziczin- czinską baisiai pajcorojo. 
sko) kalnas. J Vieną kartą, pirmoje Kalėdų

Upyte seniau buvo to vardo dienoje jis pagal savo papro- 
ežio įvažiavo su karietą į baž- 

bet jau rado kunįgą, 
Senkevy- I laikantį miszias. Užpykęs, 

c“ ir kiti kad kunįgas nelaukdamas jo 
o yra draugystė szv. [lenkiszki ir rusiszki rasztinį-[pradėjo miszias, nuszovė jį ir 

važiavo namo.
Bet dabar ją iri Būdamas ant antro tilto (ant 
avadinti sunku: pylimo, iszpilto taippat žino-

velykinę iszpažintį. Musiį 
draugystė ir Elizabeth4© lietu
viai siuneziame, 
„Vienybę“ padėkavonę kun. 
Pautieniui už jo visus darbus 
dj>l mus gero. i 
dėkui Dievui, jau 
kilti isz miego 
ir tautiszko, nors 
me nukęsti nū 
(pusmozurių).

Mes būtumėme
kunįgą ant szv. Kazimieriaus 
szventės, bet ant to laiko ne
galėjome gauti bažnyczios nū 
airių. Musų susiedai lietuviai 
isz Newark4e ir Jersey City I staroetystės, o paskui po mas- 
galėtu taipgi parsitraukti dėl kolių valdžia dig 1840 m. pa- |nyczią, 
atlikimo velykinės lietuviszką kieto sostapilis. 
kunįgą, nei tarnauti lenkams, ežius savo 
Newark4
Jurgio, o Jersey City4je kunį: | kai iszstato ją, kaipo nemažą [apsigręžęs 
gaikszczio Algirdo. • miestelį.

Elizabeth' iszkis. miesteliu
apart bažnytėlės ir 2-3 nusu- |nių per ež<

— Isz Chicago^ nū kelių susiu grįtelių joje nieko nėra; vo rumus, lendanczius į žemes, 
savo skaitytojų gavome ilgokus pagaliaus ir kareziamos pa- Matydamas tai, jis tarė: 
laiszkus, kuriūse jie skundžia- ežioje Upytėje nerasi: ji stovi mano rūmai eina I----
si, kad anie visi „Lietuvos44 toliau, taip vadinamoje Ve- 
raszyraai yra neteisingi, kad szetoje. Tarp tos Veszetos ir 
^Lietuvos“ iszdavėjas, dėlei Upytės yra didelė bala — 
savo laikraszczio reikalų susi- maurynė: joks gyvūlys nega- 
pykęs su klebonu, stengiasi Ii tenai užeiti. Sako, ant tos 
padaryti partijas parapijoje, vietos seniau buvęs'ežeras, bet 
Anąjį „Lietuvoje“ apsigarsi- dabar užakęs, apaugęs liunu. 
nusįjį „komitetą“ parapijonai Viduryje tos balos.kilsta kal
ant parapijos meeting‘o (19 d. nas, vadinamas Cziczinsko 
Vasario) numetę, o į jų vietą [Rainu, 
aprinkę kitą, 
sza raszytojai, 
cago‘je tūli rėksniai, kurie nie- kos. 
ko nedavė ant bažnyczios, | isz jų: 
vien tik sumiszimus kelia, su 
revolveriais net grūmoja ge
riems parapi jonams, o nuvykę 
kartą 4 vyrai į lenkų klebo
niją (kur iki laikui gyvena 
lietuviszkas klebonas) neva 
kvitelių, sumuezė lenkų kunį

si, kad anie visi

— Elizabeth N. J. Musų 
szv. Kazimiero draugystė par
sitraukė kun. Pautienių isz 
Baltimorės dėl atlikimo vely
kinės iszpažinties. Missijos 
prasitęsė nū panedėlio (20 d. 
Vas.) iki ketvergui. 22 d., 
kada pripūlė tautiszka ame- 
rikieczių szventė — Washing
ton^ gimimo dieno, draugystė 
užpirko miszias ir su paroda 
atėjo į bažnyczią (airių) ir vi
ii; priėjo tą dieną prie 
Dievo stalo. Žmonių buvo 
susirinkę apie į 300. Taigi
kunįgas po miežių pasakė pui- gą — kun. Kol. nebuvęs tada 
kų pamokslą, ragįdamas lietu- office.
vius laikytis vienybėje, neuž- dėl musų, o ypacz kad apkal- |kada tai garsus isz isztarymo 
mirszti dieviszkų insakų szv. tinami yra už kėlimą sumiszi- ant seimo pirmutinio

o neprigulinezius mų tie, kuriems vertėtų pamo- žmonių kalbose pavirto į „ku-

„Jei 
kiaurai Že

imių, tai tegul manę perkūnas 
Įužmusza!“ Tūj‘ trenkė per
kūnas ir užmuszė jį, jo paczią 
ir lekajų, o kurmonas likęs 
gyvas.

Cziczinskas ir po smercziui 
neturėjo ramumo. Žeme jo 
nepriėmė. Kaip būdavo, pa
laidos jį, sako žmonės, tai ant 
rytojaus vis rasdavę jį viražui 
žemės. Taip ir mėtydavusi 
jis ilgą laiką tarp žmonių. 
Bernai jį nesziodavo ant va- 
karuszkų ir gąsdydavo jūm 
mergaites. Paskui jis tapo

vadinamas
Apie tą kalną ir patį 

Toliaus prane- Cziczinską eina tarpe žmonių 
jog dabar Chi- visokios kalbos, įvairios pasa- 

Asz ežia padūsiu vieną
Malonu butų, jei kas 
kitokius padavimus 

apie Cziczinską arba galėtų I pernesztas į bažnyczią ir vo- 
placziau apraszyti apie tai, liodavosi ant viszkų (vargo- 
kad pasirūpintų padūti tą į nų), isz pradžios nflgas, o pas- 
„Vienybę“. kui apvilktas į thm tyczia pa-

Sztai koks padavimas apie [siutus marszkinius. Apie 
1840 metus jam buvo padary
ta szėpa, kurioje jis stovėda
vo. Taip, užimdamas vietą 
baidyklės, iszbuvo jis lig 1864 
m. Tūse metūse du masko
liai isz Ramygalos būdami

tai eina Ramygalos parapijo 
je. — Kunįgaiksztis Cziczins- 
kas (mat bajorėlis Sicinskis,Nesmagios tai žinios

. tikėjimo,
„veto“,

. *•?



m Vienybe O

Upytėje aut vakaruszkų, tai- 
dė su jūm. Sugrįžus namon 
vienas isz jų išradėjo per sap
ną szauktį, kad jį Cziczinska# 
smaugia. Dasižinojęs apie 
tai, kapitonas liepė Cziczins-

nių atmena tą Cziczinską. 
Sako buvęs augsztas, liesas 
vyras, baisus, su raudonais 
pavarytiniais (bakenbardais), 
bet labai lengvas: nesvėręs nė

Kalnas ant kurio kitą kart 
J atovėjo jo rūmai, dabar ap

augo elksneliais ir kadugiais. 
Viduryje jo yra dvi dūbi, ku
riomis pagal padavimą, nuėjo 
kiaurai žemių rūmai. Dūbės 
prižėlę karklų, dugno jų ne
matyti. Niekas nedrįsta nu
sileisti į jas. Sako, jos netu
rtą dugno.

Eina pasaka apie vieną 
kriauczių, nusileidusį su pa- 
gelba senelio, kuriū buvęs 
pats Dievas, po žemių į pra
keiktus Cziczinsko rumus, 
bet asz tos pasakos neatmenu. 
Rasi kas isz skaitytojų žino 
ją; tegul padūda. A. K. 

— Smertis lAudviko X VI. 
Sausio 21 dieną (szių. metų) 
sukako 100 metų nū nuiudi- 
nitno Prancūzijos karaliaus 
Liudviko XVI. „Figaro“ pa
deda nekurtas aplinkybes to 
nuiudinimo.

Sausio 21 dieną isz ryto 
10.000 apginklūtų stovėjo ap
link kalinį Temple. Kada 
pasirodė karieta, vežanti ka
ralių, kuningą Firmont ir 2 
tandarmu, visi tie kareiviai 
su didelėmis kanklėmis pra 
dėjo traukti į vietą, kur buvo 
pastatyta giljotiną. Ant visų 
ulyczių' tautiszka gvardija. 
Minios tyli. Buvo paskalas, 
kad rojalistai (karaliaus sza- 
liniukai) stengsis karalių gel
bėti: girdėjo apie tai kun. 
Firmont. Taip ir atsitiko. 
Ant bulvaro netoli vartų 
Saint Denis’ koks tai žmogus 
prasimusza per kareivius į vi
durį ulyczios; paskui jį bėga

kiti trys — visi su nūgais kar 
dais. Kelis kartus suriko: 
„szian, prancūzai, kurie nori
te ginti karalių!“ Vienok 
szalinįnkai jųjų negalėjo per- 
sispausti per kareivių rindas 
(eiles); matydami saVę vienus, 
nori isztrukti: bet tikt baro
nas d^ Batz ir Devaux. isztru- 
ko: kitudu kareiviai sukapojo 
su kardais. Vienok balsas 
bubnų ir trimitų (triubų) 
užoszė triukszmą, kuris atsi
tiko, ir karalius apie tai suvis 
nežinojo.

Karalius bandė sžnekėti su 
kun. Firmont, bet suvis nega
lėjo isz priežasties ūžimo bub
nų. Kunįgas padavė jam 
brevijorų, isz kurio galėjo 
skaityti nurodytas psalmes, 
nės važiavo taip lėtai, kad dvi 
adyni iszėjo, iki pravažiavo 
4 yilomeįrus kelio — į vietą, 
kur stovėjo giljotina’.

Atvažiavus į vietą, karieta 
sustojo: prisiartino tūjaus 5 
budeliai. Pakadnes, ant ku
rių mirė Liudvikas XVI, ap
statė aplink kareiviais, vienok 
isztolo: paežiam* viduryje pas
tatė kanūles ir apie szimtą, 
kareivių su bubnais. Kara
lius, nesakydamas nė žodžio, 
nusivilko surdutą, paleido 
plaukus, atsegė kravatą (nek- 
taizą), nusivilko marszkinius 
ir atsiklaupė, laukdamas pa
laiminimo nū kun.
Tada atėjo budeliai su virvė 
mis. „Ko norite?“ klausia 
karaliaus. „Suriszti rankas% 
atsako budeliai. „To neda- 
leisiu: darykite, ką jums lie
pia, bet suriszti nesidūsiu“. — 
„Vieszpatie, tarė kun. Fir
mont, jie dar vieną opą (roną) 
Tauj! uždūda: vienok per ją 
tapsi panaszesnis į Dievą, ku
ris neužilgio ir už tai atlygįs“. 
Karalius pasidavė. .Du bude
liai suriszo jo rankas ir nu
kirpo plaukus. • Pasirėmęs 
ant peties kun. Firmont, ka
ralius szesziais laipsniais už
lipo ant pakadnių įr tūjaus, 
atsistojęs aut kraszto ir dide- 
(Pabaiga ant puslapio 124.)

Firmont.

Budas Senovės Lietuviu
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lę įsilaužti visados apstojo ją 
taip jog neprietelius niekur nebgalėjo isz 
, Grovė ir ardė neprietelių piles taranais^ 

pylas, kuriose apsikapėjo dėl

■ ; V
(Tąsa.)

Norėdami į neprietelių pi 
stipria kariauna, 1 
savo pilės beiszeiti. 
Lig atėjus pas pilę supylė sav 
savo atvangos, idant neprietelius nedrįstu isz savo pilės jų 
antpuldinėti. Taip užsitvėrę nū neprietelių antpūlhp tad su 
tokia smarkybe ėmė laužtiem į pilę ir su tokia kantrybe 
griautiesi, jog nė vieną dieną adydos jiems nedavė, 
srytis savo kraszto užvis girio 
antpŪlių aptaszkavo, už tų taizkų stovėdami kareiviai laidė 
isz svilksnių akminaezius ar vylyczias isz saidokiĮ ar strypais 
muszė neprietelius, norinezius bertai. įsigrauti.

Minavojant ežia vyrų nar 
triszkųjų, kurios nevien namūs 
vadintiesi, jog tenai, jų darbu 
rams lygintiesi norėjo. Czia 
bę Naujapilės motriszkųjų. 
Vokieęziai, Gudai ir Totoriai 
ežius taip nusiaubė, jog plėny 
lakstė; vienok ir tūmi dar nek 
įsilaužti; bet tenai motriszkosios nusiminusios taja rusta diena 
savo ūkės, artinantiesi neprieteliams pilėn, liepė savo vyrany 
isz pilės iszeiti ir lauke su neprieteliais grumtiesi, kurieiti! 
iszėjus tūjau pilės angas užrakinusios lipo paezios ant pilės 
sienų ir nū tenai vylyczias ir akmenis svaidė ant neprietelių, 
pasienhlse su vyrais kariaujanezių, it kruszą bėrė. Neprie
teliai, nevildamiesi nū dviem pusėm suremtais būti, nevien 
iszguro, bet mažne visi galą gavo; likusiejie kulvertiniais ten
kino beiszsprukę nū giltinės, palikinę pilę, kurią narsybė ir 
stangybė motriszkųjų iszplėązė jiems isz nagų. . Nereik taippat 
užmirszti nė naszlės, kųningaiksztienės Lucko, Nastazijos Alei- 
kienės, kuri metūse 1504, iszgirdusi Platburnius Lucko pilėn 
artinantiesi, kardą pagrobusi viena ranka, antroje sui/elį tū 
gimusį turėdama, liepė sukeltiems zemlionims ir vyrams visos 
apygardos ant lopszelio prisiekti, jog pirmiaus visi galvas sa
vo padės ir y rose pilės lygiai su kūdikėliu užstrabs, nekaip 
neprieteliams pasidūs: kaipogi apgulę tenai Platbufniai ini- 
navotą pilę nevien neįsilaužė, bet patys, pazomaeziūse galą 
gavo nū vyrų, drąsinamų narsia žmena.

Lyczius tos didžios Lietuvių narsybės lauke ir pilėse tas 
buk buvęs, jog tikėję į įstatymus savo ūkės, pagal kurių, kaip 
virsziaus minavojau, tie tiktai dangaus tegalėję viltėsi, kurie, 
kantriai gyniodami nū neprietelių savo namus ir savo liūsybę, 
savo galvą padėjo, ir tie teradę kami tenai augsztybėse baltus 
drabužius, minksztus patalus, saldų medų ir graksztes žmonas, 
su kuriomis gerdami ir jūkavodami linksminęsi ir miegoję ty
liai kiauras naktis: kiti vėl raszo, jog buk dėl to buvę nar
siais, jog tikėję į tai, jog kokiu žmogus esąs ant szios pasau
lės, tokiu busiąs ir po smerezio, jei czia vergu ir ten vergu, jei 
czia liūsu ir ten Ii ūsu, už vis, sako, regėdami kaip baisiai Vo- 
kiecziai žudė perkriksztus Parusyje ir Padaugavyje baudžia
vomis ajba lažais ir mokesniais, todėl kožnas velyjosi ant vie-

nū neprietelių antpūlių^ tad su 
. . . . ” > ' v.

_j_____ ___ Placzias 
tas gyniodami nū neprięteliatis

sybę,•> neveik užmirszti nė nio- 
e, kaip regėjome, geidė vyrais 

i|s atlikdavo; bet ir karėje vy- 
gana bus tiktai priminti narsy- 
Kad metūse 1276 meldžionių 

susitarę visą Lietuvą ir Žemai - 
s vienos ant degėsių tyrūse jau 
ikindamiesi norėjo į Naujapilę
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Lietuvininku
tos liūsas mirti, nekaip nevien ežioje pasaulėje, bet amžinai 
antrame gyvenime tokiems kraugeriams vergauti: todėl szio 
svieto gyvenimu už nieką turėję, ką patarlės sziądien dar, vir
sziaus minavotos, stygavoja, ir taip sako įsirūpinęs Žemaitis: 
diena mano, amžius įmano, arba diena budėje, arba ne saulės 
amžių gyvensiu, arba pustai tavęs ar manęs, arba sako: nA 
baimės mirusiam bezdalai skambina. Taip Latviežai arba 
kaip praszaliecziai kad raszo Jatviežai metūse 1250 velyjosi 
iki paskūjo nū Lenkų, iszeipjaudinti, nekaip jiems vergauti. 
Bet tiems gal aiszkiai atsakyti, jog Lietuviai ne dėl to karėse 
narsavo, idant nevergautu danguje, kaip kad ant žemės kad 
vargino jūs neprieteliai, bet idant kantriai kariaudami dangų 
įgytu: kaipogi dabar regėjom, jog tie tiktai dangaus tegalėjo 
viltėsi, kurie drąsiai už namus ir liūsybę savo mirė: antra jei 
but dėl baimės vergybos kariavę, tad laidodami savo nabasz- 
tikus nebūt giedoję tais žodžiais: „eik sav varguti į antrą 
laimingesnį gyvenimą, kame ne tu Vokiecziams, bet tav Vo- 
kiecziai amžinai vergaus”, a)

Kartais turėdami su daugiu nūžmių neprietelių kariauti 
savo kraszte, lig neisztraukę ant jų į karę, savo pelnelį, beje: 
kubilėlį su drabužiais isz namų į neįžengiamas girias toli to- 
lesinai iszneszę ir tenai paczias, vaikus ir gyvulius suvedę, ja
vus į žemę įkasė, namus sudegino; idant neprieteliai atėję nė 
dūnos nė pastogės, nė gyvulio niekame nerastu ir tai patys 
badu ir vargais iszgaisztu, ką metūse 1340 padirbo Algerds 
ir Keistutis, didžiūju Lietuvos kurtingaikszcziu, kuriūdu re
gėdami], jog sukeltas svietas nū Popiežiaus atėjo į Parusnį 
Lietuvių kariauti, tūjaus liepė visu panemunių gyventojams 
per 10 mylių savo paczias, vaikus su pajudinamūju lobiu į 
Padaugavio girias iszdanginti, o namus tuszczius Sudeginti. 
Ir taip paskui Vokiecziai meldžionys, persikėlę per Nemuną 
į Žemaiczius, rado tenai vienus degėsius, kame jiems pirma jų 
žvalgytojai arba szpiegaL sakė viso gausiant. Tūm tarpu, 
jiems po degėsius bevaikszcziojant ir bejieszkant Lietuvių, 
Keistutis su 15 tukstanczių joties iszpūlęs isz Palangos girių 
per Klaipėdą, o Algerds su antra tiek isz Žaliosios girios per 
Istrupį užsiautė užpakalį krikszczionims, kurie nū bado, var
gų ir darganų visi galą gūvo taip, jog per kelerius metus 
kaukolės po laukus ir girias, upeliūse ir .pievose valkiojosi 
nugaiszusių neprietelių, a) *

Tarp paimtųjų neprietelių karėse didžiūsius jų vyresniū- 
sius gyvus dievams savo aukavo 'tokiu budu: sugautąjį ne
prietelių atmoną ar-kitą karvedį pririszę žirgo kojas prie ke
turių stiebų, patį szarvūtą kaip buvo kariavęs, pasodino ant jo 
su visais jo ginklais, paskui sukrovę malkinę po apaczia sude
gino. Jei buvo keletą vyresniųjų sugavę, tad lėmė, kurs but 
vertesnis dievams aukauti, tai kurį nulėmė taippat sudegino, 
kaip ir pirmąjį. Tiems neprietelių karvedžiams ar atmo- 
nams, kuriūs kariaudami buvo užmuszę, galvas nupjovė ir isz 
jų kaukolių, padirbę sav kauszus, gėrynėse linksmindamiesi 
gėrė isz jų minavonei savojiarsybės, jog visųsmurcziausius 
savo neprietelius buvo pergalėję, kurių palakus kaipo perga
lėtojai dėvėjo, b) Mirus garsiam karvedžiui, kaukoles per-' 
galėtųjų „nū-jo neprietelių ant vario ar gelžies rinkių sumovę 
po apaczia pelenų indos į kapus laidojant padėjo: ką szią- 
dien dar kasant kapus garsių kareivių daugioje vietoje gal 

rasti. Nubaigę karę su neprieteliais derėjo tokiu pragumu: 
kuningai nujodinę baltą žirgą lig nuvargstant ant malkynės 
gyvą sudegino, paskui pelenus jo iszbarstė, ragotines tarp sa
vęs sukietę, kurias laikė szventoje vietoje, žinyczia vadinamo
je, apie kurią virsziaus regėjome. Atkaliai skeloė karę su
siedama tokiu pragumu: kuningas paėmęs svetimąją ragoti
nę nuneszė į parubežį ir įmetė ją į neprietelių krasztą su de- 
gancziu pagaliu, kas buvo ženklu apskelbtos karės nepriete
liui. a)

Kilus karei senovėje Kalnėnai ir Žemaicziai tokiu budu 
kėl& sav karvedį arba atmoną, kurs jūs turėjo vesti priesz ne
prietelius. Suėjus į kūpąs pakėlė say< patys vyresniūsius ne 
turtingesnius ir kilties vyrus, bet y/isųuarsiūsius, kantriūsius 
ir guviūsius vyrus, visųpirma deszihitininkus, taip vadinamus 
nū to, jog deszimtį kareivių vedė į karę, ir szimtininkus arba 
pulkorius nū žodžio pulti, kurie szimtą kareivių vedė, kuriūs 
paskui isz teutoniszko ratmistrais pramanė, ant galo karu- 
žūsius, kurje vėliavas į karę neszė ir įraszą arba reistrą karei
vių savo apygardos turėjo. Tie vyresniejie taip pakelti nū 
kareivių vėl pakėlė tarp savęs visųvyriausįjį valdimierą, pro
tu, iszminczia, narsybe ir kantrybe visus pranokantį, atmonu 
vadinamą, kursai vedė visus priesz neprietelius atmonyti 
jiems savo žalas ir abydas, kurį pakėlus ant peczių nesziojo 
po rindas, vaidindamiesi visa kariauna, kaipo tą, kurio įsa
kymų reiks klausyti. Tas atmonas taip pakeltas turėjo val
džią ant kiekvieno gyvy bos ir giltinės, kurio įsakymas kož- 
nam szventu buvo, kurį jei kas peržengė, tas galvą savo turė
jo padėti. Ta jo valdžia tepatvėrė iki karei pasibaigiant; nes- 
gi karei pasibaigus, jis pagrįžo namon ir vėl buvo ūkininku 
kitiems lygiu ir klausė su kitais visūmenių ūkės įstatymų, kad 
tūm tarpu karei esant pats visiems įsakymus davė. Minavo- 
nę tos dabos vyresnybės skyrime Žemgalėnai arba Kuržeminin- 
kai iki sziai dienai tebsaugoja; nesgi naują poną, valsczių jam 
apimant po tėvų, genezių ar nupirkus, visados valszczionys 
tur jį pakelti, ir tūm kartu tikrai tevadinasi Ponu, kad žmo
nės jį pakėlė, lig nepakėlus niekšai jo netur už tokį ir negal 
vadintiesi, nė kitam to valscziaus padūti, noris rasztus pirkse- 
nos but turįs ir piningus užmokėjęs.

Kritusį karėje savo karvedį turėjo pagrobti isz nagų ne
prietelių ir gimtoje žemėje sudeginę palaidoti, kas buvo visų- 
didžiausia goda, laima ir tikybos atlikimu; nesgi pagal jų nū- 
monės tas tiktai tegalėjo į dangų eiti, kas buvo savo žemėje 
palaidotu, kitaip klaidžiojo jo duszia po medžius, namus ir., 
tyrus, viso pikto kentėdama ir pati daug pikto įdarydama sa
vo gentims ir žmonėms, jog jos nepalaidojo. Todėl visų- 
smarkiausioje t muszoje turėjo kritusiūsius nū neprieteliaus 
paneszti ir jūs savo daba palaidoti, ką iki sziol Žemaicziai 
tebminavoja: kaipogi sziądien dar motina Žemaitė iszgirdusi , 
savo sūnų svečioje sžalyje mirusį, pirmiejie žodžiai jos szird- 
gėlos yra „vaikeli brangusis, sako, svetima žemė tavo kaulus 
apraus”.

a) Arndt. LUfland.. Cbron. e. 80

(Dar ne viskas).
1

a) Stryjkowakl In 1. c.
a) Kojalowicz. hletor Liih. T. II. p. 1. L. VIII.
b) Kojalowlcz. blot. Litb. T. 1. p. L. II. p. 40.
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25c.
30c.
15c.
25c.

Geidžiu,

50c.
30c.
15c.
25c.

liai užkaitę*, suriko: „bara- 
banszczikai nustokit: asz no 
riu kalbėti“. . Bubnai nutilo. I 
Tada garsiai, taip kad visas 
pliacius girdėjo, karalius isz- 
tarė: „mirsztu suvis nekaltas 
tų nelabyszczių, kurias man 
užmėtinėjo 
tiems, kurie tapo pnežasezia 
mano nelaimių. . 
idant kraujas mano atnesztų 
laimę Prancūzijai.......“

Tftjaus tautiszkoje gvardi
joje, ypacz artymesnėse rindo- 
se, pradeda kilti koks — tai 
neramumas ir krutėjimas. 
Užtėmijęs tai Santerre su kar
du rankoje atjojo pas pakad- 
nes ir su riko i „neatvežiau ta
vęs dėlto, idant kalbėtum, bet 
idant 
liepė barabanszczikams bub- | 
riyti. Karalius dar norėjoj 
pasakyti ką, vienok matyda 
mae, jog jam tai -nedaleis, pa
sidavė budeliams, kurie tū- 
jaus uždėjo panezius ir pastū
mė ant giljotinos lentos. Kun. 
Firrnont isztarė: „sunau 
Szvento Liudviko, eik į dan- 
^ų!“ Kirvis nukrito. Galva 
nusirito į ragažę. Tarp mi
nių pakilo sulaikomas iszgąs- 
ties ir pasibjaurėjime murmė
jimas. Vienas isz budelių, 
paėmęs už plaukų nukirstą 
kruviną galvą, apneszė ją du 
kartu apie giljotiną....

butam nužudytas“ ir

M. Benderius ,,
A. Aselskis Chicago

bl,OO
,4,00

Gromatnyczia.
—- p. Kaz. Cholytko. Aeziu už 

prisiųstą rasztelį; savo liake sunau
dosime. Prisiąsk . Tamsta ir dau- 
giaus tokių puikių ir akyvų straips-

— V. D. Už prisiuntimą knygu
tės — aezių!

>2.25 ir 2.75c.
„ >2.00- 

1.50c. ir 2.00c.
,, 75c.

75c.

73c.
25c.
35c.
25c.
30c.
20c.

1.25c.

paraazyta patrijotiszkoje dvasėje pagal 
vengrtszkų pono A. isz B. autoriaus 
knĮgutės „Kas teisybė tai ne melas 

Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis ,, „ ,,
Pasakų knlnga „ „

Moksliszki rankvddžiai ir 
kitokios knįgos 

Lletuvlszka Gramatika paraazyta 
kun|go Mikolo Miežinio

Abėcėla v ,, ,.
Elementorius lietuviszkąs ,, 
Knlnga dėl isžslmokinimo rokundų

Kninga dėl Isžslmokinimo vlsasvletlnės kalbos 15c.
Apie buwimu Dlewo „ 
Grlesznlnkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie tru^ų ' „ 
Talmudas ir musų žydai „ ,
Szkala su kalba „
Prieszauszrls „ ,
Kaip (gyti pinigus ir turtų 
Girtybė , „ 
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta,

kaip labai svietų slogina maskolių valdžia 10c.
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c.’, dėl perkupezių po 10c. 
Kalendorius ant 1889 m. 25c. ir ant 1890 m. 25c.

Visokį Abrozėllal su maldelėmis po 5 centus. 
... .. ...........o ■ ■ •

10c. 
15c.
5c. 

10c.
• 25c. 

20c. 
25c. 
10c.

pargabentos isz užmarės:
Maldų knįgos,

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

Senas ir naujas Ankso Altorius 
Garbe Dlewnj ant auksztybės „ 
Baisas Balandėlės 1.25c.,
Knlnga giesmių arba Kantlczkos 
150 Psalm u Dowido karaiiana ant

paveikslo, kantlczkų
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos. 

Gyvenimas VleezpaUes Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo „ ,, „

I Gyvenimas Marijos ,,. „
Menno Szwencztauslos Marijos Panos 
Sopnlej Motynos Dlewo . ,, ,,
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais
Gywenlmaj 8zwentuju, ant visų metų kožnos 

dienos, plriha, antra, treežia ir ketvirta 
daile už ko$nų dal| po ,, ,,

I Gyvenimas szv. Benedikto Labro ,, 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 

įvairios dvasiszkos knįgos, 
Fillotea arba kelias | maldingų gyvenimų 
Pokllls Sįventųjų ,, „ i ’ ”

I Iszguldlmaa metiniu szwenczlu- 
labai naudinga kningelė 

Mokslas Rymo kataliku
I Kas yra gTiekaa? ,,

Nekaltybė ,,
Vartai dangaus „

Į Garsas apie bajsybee Dlewo 
I Raktas j dangų ,, 

Didžioji nedėlla ,,
Į Kaip Snntenijų nuspakaj|tl 
I Vadovas | dangų „
Į Prislgatavojlmas ant smerezio ,, 
i Draugija dėl duszių ,, „

Lletuvlszkos miszios ,, ,,
į Žine apie gydymų ligų kūno ir 
į duszios, apie Liuterį ir Katwlna
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.

Istorija Lietuvos „ ,, ,, 50c.,
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c.

I Aplinkrasztls kun. Petravycziaus | Vilniaus/ 
į džlakenystės kunlngus 1870 m. „ / 10c.

Už kų mes lenkams turime būti dėkingi yi>a 
nedėkingi, graži kn|gutė kurioje apruzyta 
visi musų prietikiai su lenkais n& pi 

krlkszto

sūdo

75c.
10c.
40c.

10c. 
50c. 
20c. 
30c. 
20c. 
35C. 
20c.

5c. 
20c. 
50c 
50c
5c.

10c.

1.00c.

— Girdėjai, Jūzai? — Pj- 
mislyk tik, Raulas mirė.

*— Na, tai kasgi? juk ne
galėjo gyvent per visą gyveni
mą. letuvos 5c. 

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

“vienybe lietuvniku”
„1,00 

„6,rub.
„?,oo
„1,00

J. Petronis Seatonville
J. Cziževski Maspeth
J. Asztaszauckas Mahanoy Plan.,,2,oo
V. Akrimovicz Presidis
K. Geczionis Waterbury
J. Adoinavyežius Ansonia
F. Jurevyczia Chicago
T. Tamila Waterbury

„1,00 
„1,00 
„2,00 
„1,00 
„2,00

Žiponas bei žlponė ,, /„
Žirgas ir valkas „ „
Vytautas didis Lietuvos kunjgalksztis 
Apie senovės Lietuvos pilis • ,,
„Auszra" keturių metų puikiose apdar&se 

po >1.25 knlnga, visas perkant
Knįgos poetiszkos.

Senkaus Jurgis „ ,,
Vltoliorauda, pulkus poeinatas Isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knįgos
D&nelaiczlo pavasario linksmybės
Konradas Valenrodas ,, „
Tėvyniszkos giesmės „ ,, ,, ,,
Jdkaunoa dainos , ,, „
Naujos dainos „ ‘ „
Birutės dainos „ „
Tėvynainių giesmės ,, ,,

Pirmutinis degtinės varytojas puiki komedija 10c.
Apysakos.

Palangos Juze, llnksipl skaitymai „
■ Kas teisybė tai neinelas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo 
vyrai žemų, puiki apysaka

4.00c.

25c.

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

10c. 
10c. 
40c.

25C.

L0CN0S SPAUSTUVES.
Istorija Katalikų Bažnyczios, ;, ' 1,00.
Europos Istorija-bu žiamlaplais „ 50 et. 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk*

Žemalczių Motiejus Vala^czlauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės 
Apteka Dlewo ,, ,, ,,
Aukso Verftzls, labai puiki drama 
Boleslawas arba antra dalis Genowefos 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę žydo 

ir piktų augynimų wajku ,, „ >1,00.
Historlje gražios K at r likos ir jos wysokl atsy.

tykimaj ,, ,, ,, ,, ,, 10 Ct.
Historlje apie gražų Magelona, duktery kara- 

“* lauš isz Neapolo ir apie Petra karejwi 40 ct. 
Historlje isz iajko Francuzkos wajnos Afri

koj „ \ ,, „ ,, 30 ct.
istorija Septynių Mokintojų ir

Jurgis Mlloslawskis 
Juozapas Koniuszewskls arba 

Unijotu po waldže maskolaus 
Konstytucyje del darbininku 
Namelis

Lietuwniku

1,00.

25 et. 
20 et. 

{1,00 et. 
>1,00.
20 et. 
30 et.

ChamWlaiic's Eye ani kfn bintment
Jikra gydykla nu kroniszko fiopėji- 
mo akių, dedervinių, galvos nupar- 
<itno, kroniszkvyų skaudulių, įltugio 
skaudulių, iszbėriiną, niožą, nusi- 
jrozdyjimų, papų bei hometoidiszkų 
skaudulių. Yra tai vėsinanti ir stap- 
danti skausmus gydykla. Szimtai 
ligonių pagijo per ją, kada jau jo
ties liekarstos negelbėjo. Parside
da dėžutėse po 25 ir 50 c^ntų visose 
aptiekose.

Vaistas (liekarstos) nu pa
ralyžiaus.

Motinų rekomendacija. Mes pažįstame daugel} 
motinų Centervile’je, kurios neapsieina be Chain- 
berlaln'o Cough gydyklų savo nain&so ir kasdie
nių jas prirūdija kitiems. Isz, savo paežių patyri- 
nfo galime pasakyti, jog tas vaistas iszgydo n& 
perszalos musų valkus. — Ukėsai Cęnterville 
South Dakota. Parsid&da po 50 centų ; bonkutė 
visose aptiekose.

Reumatizmas greitai iszgydytas. ,*
Tr|s dienos tai lajial trumpas laikas, kuriame 

galima iszsigydyti nft reumatizmo; bet tai galima 
padaryti pasinaudojant tam tikrais vaistais, kaip 
tai parodo atsitikimas bu Jamee Lambert, Įsa 
New Brunswick, 111.: „Asz turėjau dideli ren
in a tlsmų kojote, sako JIb, ir nusipirkau! bonkut> 
vaisto Chamberlain'o Pain Balm. Jis iszgydė 
manų | 3 dienas, dabar asz visiszkal sveikas ir 
kiekvienam gailu prirodyti tų vaistų (Chamber- 
lain Pain Balm) nfi reumatlsinou. Panildftda po 
50 centų už bonkutų visose aptiekose.

Cholerino Pennsslv^k 8wickley Penn. Pas mus 
pradėjo siausti cholerlna neseniai — taip jų pava
dino musų daktarai. Asz padariau gerų į>l^n| par- 
d&dams Chamberlain'o vaistų Colic, Cholera ir 
Diarrhoea. Asz Pardaviau 4 tuzinus, bonkuczlų | 
nedėlių ir tas valetas labai iszd(rbo man vardų. " 
Daug žmogystų iszsigydė su t& vaistu nfi dlarrho- 
eos | 2 ar 3 sųvaites (nedėllas), imdami mažų jo ‘ 
porcijų P. P. Knapp, jfh. G.

Parsld&da po 25 ir 50 centų už bonkutų visose 
aptiekose. ' MLietuvio Sapnas 50c 

80 ct. 
kankinimas 
,, 50 ct.
„ 10 ct.

ftustelniko paraižytas del pujkiu 
75 ct. 

Nedorybes Rymo Ciesorių, historlje isz lajko 
ponawojimo Nerono ,, ,, „

Pujkus apraszymaj tikru atsytlkimu isz 
wajnoal863 metu ,, „ „

Prawaijnlkas angelsko8<khlbo8 neabdar.

80 et. 
czesu 
40 et. 
>1,00 

>1,25. 
>1,00. 

>1,50 et.

Sa.li-u.nsu3.
Geriausias vynas, arielka likieriąi 

alus ir cigarai, pas

Zigm. Twarowski
Alden Pa.

o apdarytas „ „
Pujkus apraszymas apie Lletuvų
Rinalda Rlnaldinas „ ,,
Benowes apraszymas apie Duktery Fllypo 

z Karejwlo ,, ,, ,, ,, ,, 50 ct.
Sumyszymas arba bajme tūry dydeles akis 

Tykra tejsybe isz Suwalku gubernijos 
8zw(esa Dle,wo „ . „
Titkiis,Persų Karalius, ,, 
Užeystan&wlk ant to geraj 
Witaair Korynna historlje

klojimo Bažnyczios 8. per Deoklecljana 95 ct.
Isz lajko

15ct.
65 et.
25 ct.
50 et.

perse-

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Rey. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pas kev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shebandoah, Pa. kasztuja |loo.

Puikus Lietuviszkąs
SSLliVLXXaS

Mahanoy City, Pa.
KAZIMIERO PETRIKO.

ant ulyczios E. Centre str., No. 311.
Czionai galima gauti, klek tik duszelė užsima

no: atsigerti kft skaniausio aiuezio, saldžios, kar- 
czIob ir kokios tik norėsite arlokėlės, kad ir 
cukrevotos, užsirūkyti puikų cigarų. I

Praszau atsilankyti ir to visko 
pabandyti!

Vieninteli lietiiviszkž Salinna
Forest Cityje netoli geležinkoldva- 
rio(dypo) užlaiko PIJUS VALINCKAS

Ateikite tik pas jį vyrai, o nepa
sigailėsite. Ten visko rasite gerti 
ir užsikąsti, o pakelevingi rasite ja
me ineilų gaspaderių, kuris savo 
naiiiuse jums kflgeriausią vigadą su-

■ '(18)

Pirmutinis Lietuviszkąs
Seilium, as

Mt. Carmel, Pa.
Czion randasi geriausi gėrymai, 

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

Lietuvininkai hurra visi pas
VINCĄ JUKNELĮ

Mt CARMEL,>109 Oak St.20c• , •,J 
teiks




