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Talpįdami sziamę numeri j e 

korespondenciją isz Plymou
th^ apie apvaikszcziojimą 
10-metinių sukaktuvių nū 
pasirodymo Auszros, o taipgi 
protokolą mėnesinio susirin
kimo Volonczausko draugys
tės, laikome už reikalingą 
daigtą kelis žodžius isztarti 
tame dalykę, idant atkreipti 
„Vienybės“ skaitytojų atydą 
ant tos korespondencijos.

Kiekvienas isz maloningų 
skaitytojų pritars mums, jog 
labai geru daigtu butų, kad 
kiekvienas lietuvis suprastų 
ant raszto, mokėtų iszlieti ant 
popieros savo mislis. Teisy
bė, musų (ėvynėję yra moks

v linyczios, kuriose mokįtojai, 
4 profesoriais ar ueziteliais va

dinami, mokina mažus vaikus.
. Bet koks jų mokslas? Iszėję 
tas mokyklas vaikai pramok
sta tik ževernoti maskoliszkai 
it statyti ant popieros mas- 
koliszkas varliukes taip, kad, 
net lietuviszkai raszydami, ne
retai vartoja tas musų nevi
donų burliokų atžagarias lite
ras. Isz;szalies prisižiūrėjus 
tokiam rasztui, 1 žmogui’ 
szlyksztu pasidaro, bet pykti 
aut tų nelaimingų raszti 
nįkų ir negalima: jų mokyk
lose netik nepramokina lietu- 
viszko raszto, bet net smar
kiai tai uždraudžia maskolių 
valdžia, norėdama vien ant 
maskolių paversti lietuvius, 
o anaiptol nesirupįdama apie 
jų apszvietimą. Taigi mums 
lietuviams nėra kitokios ro-
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dos, kaip patiems per savę. 
mokįtis lietuviszkai skaityti 
ir raszyti. Pramokti lietu- 
yiszkai skaityti vi3 galima 
namieje, nors maskoliai bai
siai persekioja tūs kurie mo- 

' kiną namieje vaikus, sztrū- 
pūdami „daraktorius“ ant tri
jų szimtiį rublių. *) Nega 
lint laikyti daraktoriaus, gali

*] Pernai vasarą „Vienybėje“ bu
vo praneszta, kad maskoliai iszdavė 
tokį įstatą — „zakon‘ą“. 

vaikuczius pramokįti skaityti 
patys namiszkiai (motina, tė
vas, arba isz tarnų kokis), bet 
su raszymu jau nėtaip lengva 
yra. Kad pramokįti kitą ant 
raszto, reikia paežiam mokėti 
raszyti—lo tokį žmogų ne 
kiekvienose namūse atrasime. 
Taigi Volonczausko draugys
tė, apsiimdama iszdūti ęąsiu- 
vas (kajetus) tam tikrus, ant 
kurių galima lengvai iszmokti 
raszyti paežiam per savą, di- 
dei naudingą darbą atliks.

Bet vienai draugystei, ku
rios sąnariai turi kasztūtis kas 
mėnū po kelis dolerius dėl 
apmokėjimo kasztų už ruimą 
dėl susirinkimų, apart to turi 
supirkinėti visokias knįgas 
dėl savo skaitinyczios ir isz- 
siraszyti laikraszczius, tai po j 
gi padėti pinįgą ant įrengimo 
vakarinės mokslainės, per
sunkti yra . paneszti kasztus 
iszdavįmo tų sąsiuvų. Už tat 
toji draugystė nutarė atsi- 
szaukti į kitus lietuvius, pra- 
szydama paszelpos.

Taigi kiekvienas lietuvis, 
kuris norėtų, kad veikiau 
iszeitų anos sąsiuvos, isz ku
rių nemažą naudą turėsime ir 
mes amerikiecziai, pramok
dami dailiai raszyti,* prisidės 
nors keli-ąis centais prie to 
puikaus užmanymo iszpildy- 
dymo. Vertelgos (biznieriai) 
taipgi gali nemažai naudotis 
isz szio dalyko. Jie gali dūti 
apgarsįti'ant apdarų tų sąsiu- 
vų savo „business'į“ (biznį). 
Tų sąsiuvų iszeis kelios de- 
szimtys tukstanezių, o kad ant 
kievienos bus apgarsįtas ko
kis vertelga, tad jo vardas pa
garsės tarpe deszimczių tuks
tanezių lietuvių Amerikoje ir 
Lietuvoje ir jis nemažą isz to 
apturės naudą savo biznije.

Kiekvieną kuris paaukaus 
nors kelis centus ant iszdavi- 
mo tų sąsiuvų,, apgarsįsinie 
laikrasztije dėl žinios’ visų 
lietuvių. •

Szie lietuviai teikėsi nedė 
lioje paaukauti savo graszius 
ant iszdavimo minėtų sąsiuvų:

kun. A. Burba 10 dol. A. Milu
kas 5, J. Aliszys 2, Sel. Pauk- 
sztys 2, J. J. Pauksztys 1, P. 
Staskeviczia 1, Ad. Riskevi- 
czia 1, kun. Bieliauckas 1 — 
viso 23 dol. ,

Isz Lietuvos.
i

— Apie Szilavą, Resiainių 
paviete, baisiai gerklėmis ser
ga ir mirszta. Kitur rauplė
mis ir karsztinėmis serga, ne
sveikas laikas.

Kaip girdėtis, bajorai vis 
daugiau ir daugiau ryikalau- 
na lietuviszkų laikra^zczių isz 
Prūsų gabenamų, bet isz tos 
priežasties, kad anie laikrasž- 
cziai yra mėnesiniai, o jie yra 
pripratę tankiau skaityti, tai 
dabar nedėlinės „Vienybės“ 
reikalauna. Bet nėra ant to 
tikrų agentų, kurie Prusūse 
tą laikrasztį nupirkę, Lietu
voje platintų.

Dabar ir ponai per tat pra
dėjo lietuviszkus laikraszczius 
skaityti, kad yra necenzura- 
voti, nekaip tūs, kur Masko- 
lijoje iszeina. (lai jie ten vis
ką sužinoti, ką maskoliai po 

rsavo laikraszczius slepia. 
Czia gali szį tą teisingą ir 
akyvą iszgirsti, nės dabar 
daugumas szaunių rasztinįkų 
ir korespondentų atsiranda. 
Jau kelis ponus, „Vienybę“ 
beskaitanezius, gavau iszgirsti:

— „Ta amerykaiiska „Vie
nybe“, to mi przynajmniej ga- 
zeta, možna się c6š dovvie- 
dzieč!“

Daugumas ponų pripažįsta 
teisybę lietuviszkam klausy
mui ir džiaugias isz . lietuvių 
dvasiško pakilimo.

— Žagarėj Szaulių paviete, 
ana žydams pardūta 14 metų 
mergina per nedorą motiną 
jau atsirado. Jaunesnis jos 
brolis matydamas, kaip moti
na jo seserį parvavus 300 rub
lių paėmė, pradėjo po miestelį 
apiej’ tą kalbėti. Policija ir 
žmonės isz tikro merginos na- 
mieje neradę, teisybę pripa 
žino. Pasergėjo, kad prie tų 
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suderybų buvo ir viens žydas 
isz Žagarės. Kaip aną nutvė
rė, tai pasirodė, kad mergina 
Petropilėje yra. Iszbauginti 
žydai tūjaus aną atgal atstatė 
ir pnesz sūdą teisinosi, kad ją 
tiktai apt tarnystės buvo pa
ėmę, otų piuįgų> kur davė, už
sigynė. Mergina giriasi, kad 
ją ten žydai gerai užlaikė, tik
tai nežinia dėl koji vis jūkiasi 
ir jūkiasi. Gal jai žydai, ko
kio vaisto (liekarstvų) uždavė.

Mokįtų žmonių tarpe yra 
pasiplatinusi žinia, kad tai ne
teisybė, jog žydai krikszczio- 
nių kraujo ant Velykų reika
launa. Tas paeina tik nū to, 
kad k ū daugi aus laikraszczių 
yra žydų rankose ir tie dėl 
isžteisinimo savęs raszo viso
kius isz rody m u s, patikrinan- 
czius jų melagystes, ^inomas 
yra daigtas,*kad tas ne sykį 
Žemaicziūse, ir visoje Lietu
voje atsitiko, jog žydai vaikus 
ant Velykų pagavo, ir bylos 
(pro vos) buvo, bet isz tos 
priežasties, kad pas žydus yra 
vienybė, po kapeiką sumetę, 
gali didelius pinįgus padaryti, 
o su anais ir sudus papirkti.

Tame dar laike, kada bau
džiava buvo, nū žmonių buvo 
žydai vaiką pagavę. Buvo 
tai Zdoniszkiūse arti Varnių, 
Tęlszių paviete. Kada to 
dvaro ponas Dimsza apie tą 
sužinojo, szmotą pinįgų padė
jo ant to vaiko atradimo. 
Bejieszkodamas per sūdą bai
siai žydams įkirėjo, taip kad 
jo vardu: „Dimsza“ per ilgą 
laiką savo vaikus gąsdino," 
krautuvėje nieko jam nenorė
jo pardūti. Anas vienok nie
ko negalėjo padaryti, nors 
prova buvo aiszki, nės žydai 
su savo pinįgais visus sudus 
papirko. Kmugąs Skarga sa
vo raszte: „Žyvvoty Siviętycl?, 
porą tokių atsiti kimių priveda.

Taip vadinami „inteligen
tai“ vienok geriaus žydisz- 
kiems laikraszcziams nei ką 
kiinįgams ir kitiems žmonėms 
įtik1 ir vis tvirtina, kad tai 
neteisybė, kad žydai kriksz--
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czioftH^kiwijo ant velykų ne- cholera gąsdina, nės sako, kad licijos) didelei apsimokėtu. Pramonystės kliube ant Pa-
r9.ik.aJ auna. didžiūse miestūse kaip Petro- Tie policijantai pinįgus nd lais-strasse buvo maskolisz-

Zyilai utz mumis pasiszidy- pilėj<3 ir dabar pasislėpusi yra, žydų paėmę, mokės augsztes- kas balius su labdaringu šie-
<įami .nuims savo macus dūda po kelis ant dienos į aną svie- nei valdžiai savo darbą kaip kiu, kuris geriau už aną len-
ir tarp savęs j ūkias, kad mes tą iszvarydama. ant delnos parodyti. kiszką nusidavė. Svecziai
macus valgydami ir savo Kurszuse kožnam‘ mies- Apie Szilavą, Resiainių pa- rodą tiktai sulyg 5 adynai isz
kraują valgome ir džiaugias, te serga po kelioliką ir kėlės- viete, jau nū kelių metų Vait- ryto szoko, ne taip kaip ant
mumis keikdami. deszimt žmonių rauplėmis. kaieziūse atsirado viens senu- lenkiszko baliaus, kuris sulyg

— Jelgavoje^ lenkiszkas ba- Daro dezinfekciją, visus czie- kas Sinickis, kuris pranaszau- 7 valandai isz ryto prasitęsė.
liūs 13 d. Vasario, nusidavė. pija, ligonių drabužius ruko, na netiktai, kada bus kokia Maskoliszkas balius buvo
Mozūrą szokti iszėjo 43 poros. o paežius ligonius į ligonbu* pagada, bet ir kas kiek metų daug už lenkiszką. pakilnesnis.
(ženga sąnariams Labdario- ežius gabena, idant rauplės gyvens ir kaip gyvens ir dau- Lietuvos dvasiszkas kilimas
gos Draugystės kasztavo 1 nesiplatintų. Jūdos rauplės, gel kitų pranaszavimų. Anas nė tiktai tikroje Lietuvoje,
rub., o nesąnariams Ir. 50 kurios yra baisiausios, tai po miega ant. geležinės lovos ir bet ir už jos etnografiszką ru-
kap. Kas užmokėjo rublį jau pasirodė. nlėtavojąsi. Isz pradžios la- bežių pasiplatino. Darody-
gavo prisegtą ,kukardą ir ga- Daugumas bėdavoja, kad bai daug žmonių pas jį ėjo, mū to yra v isokios apie Lie-
Įėjo viską valgyti, daugiaus ateinanti metai bus pilni viso- idant savo ateitę žinoti, dabar tuvą ir lietuviszkoje dvasioje
nieko nemokėdamas. fženga kių bėdų. Rasi Dievas ki vienok pasiliovė, nės prana- knįgos n« etnografiszką ru-
ant pažiūrėjimo nil balkono, taip apvers! szavimai rieiszsipildė. j bežių raszomos ir spaudina-
kasztavo 50 k. Isz tos prie- Žaltys. PasZvitinis, Szaulių pa- mos. i •— M I

žasties vienok, kad buvo dide- viete. Czia lietuvis Bekeris Isz tos priežasties, kad gal
Ii iszdavimai už ruimą „Ge- —- PetropiU. Kun. Jaunius per du metu pastatė isz ak- nevisi gali numanyti, kas,tai
verbvereine“, muziką ir t. t., pamatęs, kad lygsziohszki mens murįtą vėjinį malūną, yra etnografiszki 'Fttbežiai, tai
tai grynų panįgų ant naudos rasztai apie būdą formavojimo kuris kasztavo 4,000 rublių. czia asz noriu paaiszkinti.
draugystės pasiliko tiktai pereito laiko yra dideliai klai- Girnas smfcltines atvežė isz Lietuviai, baisiai savo lai- !
50 rublių. Daug ponų netik- dingi, prižadėjo paraszyti dėl Rįgos. Dabar iszdavė į aren- ke drąsus ir galingi, užka-
tai isz Rįgos, bet ir isz Žemai- Ciecoriszkos Mokslų Akade- dą tą malūną už 250 rub. ant riavę keturi us sykius daugiau
ežių atvyko. !Buvo isz Szau- mijos tam tikrą veikalą. Aka- metų. Anam kraszte malkos žemės, nei ką patys valdė, pa-
lių grovas Zubovas su paezia. demija noriai priimtų ir at- po 6 rublius ant sieksnio. platino ten ir savo vardą taip,

Arcziau gavau isztirti, kad spaudįtų tą kun. Jaunio vei- — Gudai Vilniaus rėdybos kad dabar lietuviais netiktai
lenkų mužikai, mozūrai yra kalą , jei jis daleistų gudisz- nū lietuvių pusės, nū Szven- vadinas tie žmonės, kurie Jie-
daug tamsesni už musų ūki- kom is eilėmis raszyti lietu- tėnų yra katalikai, o nū Dis- tuviszkai kalba, bet ir tie ku-
nįkus. Lietuviai, mažne visi viszkus žodžius. Kun. Jaunis hos į vakarus pravoslavni. rie kalba lenkiszkai ir gudisz-
moka skaityti, kada mozūrų bet rienor‘ nei girdėti apie gu- Bažnyczioje meldžiasi lenkisz- kai. Per tat etnografiszkoji
tarpe moka skaityti tiktai ne- diszkas randės: Ciec. Akade- kai, pamokslai dėl jų lenkisz Lietuva arba tikroji Lietuva
kurios bobos. Mozūrai vėl mijos sąnariai bijo, kad minis- kai kalbami. Gudai dėl sa- yra ta, kurioje gyvena žmonės
niekados neleidžia savo vaikų terija nedaleis lotyniszkomis ves neturi nei jokio vardo, o kalbantiejie lietuviszkai.
į augsztesnius mokslus. Ten literomis raszyti lietuviszkus tikrus lietuvius vadina „lic Taigi dabar patrijotizmas (tė-
leidžia niokįtis vaikus savo 
tiktai ponai, bajorai, urėdnį-

žodžius ir kad vėl bus tiek ba- 
ladonės ir kliuezių, kaip su

v i aki“. Daugybė lenkiszkų 
dvarų aname kraszte pardūta

vynės meilė) kyla ir po tūs 
krasztus, kur dar lietuviszko-

kai, dvaro vyresniejie tarnai, iszdavimu Juszkos dainų. maskoliams arba gudams, ir ji kalba nėra pažįstama.
taip vadinami o£ficijalistai ir Vienok du įtekmingi U. M. taip du dvarai Kobilniki arti Taigi pana Konstancija
t. t. . Akademijos sąnariai prižadėjo Miadziolo ežero, Visznev ant Skirmuntaitė gyven4 už etno-

Pas mumis tame dalyke da- visiszką paramą, idant daleis- Visznevos ežero Szventėnų grafiszkų Lietuvos rubežių
vė pradžią kunįgai, kurie isz. tų spaudįti lotyniszkomis rai-j paviete isz dalies pardūtas Pinske, Minsko gubernijos ir
žemesnio Kimo (stono) paeida- dėmis lietuviszkūs žodžius iri maskoliams ar gudanri. Visz- raszo lenkiszkai apie Lietuvą.
mi rūpinosi ir savo gimines ap- už tat galima turėti viltį, kad nenevo bažnyczja ant cerkvės Taipo jau yra tenai ir antra
sz^iesti, dūdami ant to kasz- tas veikalas pasirodys atspau- paversta, o parapija pakasa- ėvarbi rasztinįkė, gyvenanti
tą. Daugumas dabarnyksz- d į tas . ^4. i vota. Ponai czia rūpinasi Gardeno gubernijoje, pana
ežių mokįtų ukinįkų sūnų už — 1» < Isz Liepojaus ateina ži- tarpo žmonių lenkiszką kalbą Radzevicziutė, kuri raszo apy-
kunįgų pinįgus mokslą gavo. nios, kad ten per nedėlią lie- paplatinti, nės mažne visi ją sakas lenkiszkai isz lietuvisz-

Žiema tvirtai laikos. At- pė visiems žydams isz miesto supranta ir lenkiszkai skaityti ko gyvenimo..
drėkei retai atsitinka. Dau- iszvažiūti. Ir kitų miestų žy- moka. Lenkiszkos knįgos ir Pana K. Skirmuntaitė, ži-
<xumas nosis ir ausis atszalo. dai tą patį jausdami labai de- laikraszcziai (Gazeta Swią- noma mums isz „Lietuvos Is-
Vieniems iszgydė, bet bus la- jūja. Žinoma, kad visų žydų teezna) labai ten tarp žmonių torijos“, paraszė dabar knįgą:
bai vapus ant szalczio, o ki- polic ija neiszvarys, apart ke^ praplatįti. Gudiszka kalba „Z najdowniejszych czasūvv
tiems suvisum atkrito. lių dėl pabauginimo, bet lau-i nū lenkiszkos mažai tesiskiria. plemienia' litewskiego. Kra-

Ant pavasario mumis su kia to, idant žydai dėl jų (po*► — P eiguvoje 17 d. Vasario k6w 1892“. (Isz seniausių lie-
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, lietuviszkos kalbos . prisilaiko Į jo, tai ant viso amžiaus 
, ir nori, kad jų kalba virszų 

gautų, turi kalbinti tūs lietu
vius, kurie lenkiszkai raszo, 
idant dūtų savo straipsnius ir 
knįgas dar rankrasztije į lie- 
tuyiszką kalbą iszversti. Ne- 
kurie lenkiszki rasztinįkai, 
regis, ant to sutikę. (Atsimi
nus, jog lenkų kultūra nei ke
lintą, gali sakyti, dalį neyra 
taip augszta, kaip angliszkoji, 
neprivalome labai baimįtis, 
jog atgijauti Lietuva turėtų 
priimti lenkiszką kalbą. Rėd.) 

Apie Anykszczius, Auk- 
mergės paviete, po daugel so
džių, o tarpe tų Stakiūse, Nau- 
jaulycze daugel szunų apie 
Kalėdas pasiuto. Yra tai dy- 
vai, nės tas daugiausiai vasa
rą per kaitras atsitinka. 
Isz tos priežasties daugel ten 
buvo baimės ir medžiojimo su 
szakėmis, strielbomis ir t. t.

užte- 
Iko. Paskui daktarai sakė, 
kad po 20 metų reikia vėl 
cziepyti, o dabar rodavoja per 
septynis metus sykį cziepyti, 
nės kraujas per kėlės žmonių 
kartas susigadino įr vakcina 
nelabai ką gelbsti. Kitą kart 
kas buvo silpnas, tas nū rau
plių mirė, o katras iszgijo, tai 
buvo neiszpasakytai sveikas, 
nės per rauples visokių bjau
rybių atsikratė. Dabar nors 
nū tikrų rauplių retai kas 
mirszta, bet žmonės yra silp- |tes) nū sieksnio ilgas, kurias 

Ini ir neturi sveikatos. Tame prie kojų pririsza. Nekurie 
dalyke galėtu daugel paaisz- ponai nežinodami, kaip tas 
'kinti Dr. Jonas Szliupas, ku cziūžes, kurias ant vietos 
ris rauplių cziepymo nepripa
žįsta. Gerai butų, kad apie [net isz Norvegijos parsigabe- 
tą dalyką straipsnį paraszytų. no, nors tie, ant pažiūros men-

Taigi dabar isz rauplių ki daigtai, pora po 20 rublių 
priežasties: vakcinos dirbėjai, kasztavo. 
aptiekoriai, daktarai, 
riai neiszpasakytai didelę nau-1pripažino, 
dą traukia.

Aptiekoriai bėdavoja, 
valdžia vaistų prekę ant 
procentų pamažino, kad 
vaistai (liekarstos), kur pir- [szcziojant nereiktų po gilų 

Ima kasztavo 10 kapeikų, da- sniegą klampoti, 
bar kasztūja tik 7 kap. naudingumą dėl 

| Nū Naujų Metų Žemaiczių pripažįsta, 
vyskupystėje daugel kunįgų 21 d. Vasario i 
pasimirė Kauno ir Resiaįnių sulyg 15 laipsnių 
paviete: muro.

i 1) Josvainiūse, kanaunįkas Lietuviszkos 
Petkeviczia isz vėžio ligos, Labdaringos Draugystės įsta- 
2) Veliūnoje, klebonas Pasz- tai lietuviszkoje kalboje ne- 
keviezia ūmai numirė nū szir- bus daleisti. Ministerija, są- 
dies ligos, 3) Keidainiūse, nariams. daleidimo* praszant, 
urnai mirė kunįgas Žirgulia- siuntė į Vilnių užklausiant, 
viezia, 4) Moniuszkancziūse ar yra tokio daleidimo reika- 
kunįgas Jaciavicze, 5) Jur.- las, bet general-gubernatorius 
barke kamendorius, kunįgas Orževskis atsakė, kad nerei- 
Czinczis. kia^Xiit to ir pasibaigė. Tai-

Isz visų Lietuvos pusių gir- gi dabar gerumas maskolių 
, (Gražus geru- 

gyvu ja kont-

kilties gadynių.
Krokava Toji graži
knįga galinti paplatinti lle- 
tuviszką, vardą tarpe lenkų, 
dėl kurios paraszymo raszėja 
sunaudojo darbus daugiau 
kaip 50 raszėjų, kurių czia 
primena kpįgas. Tarpe tų 
yra czia sunaudoti darbai ir 
lietuviszkų rasztinįkų: D ro 
Jono Basanavecziaus (kuris 
dabar yra Bulgarijoje vyriau
siu daktaru ant cielos kunį- 
gaiksztystės, gyven4 Varnoje): 
„Žirgas ir vaikis“, „Isz prie
žasties atradimo Lietuvoje ra- 
azyto akmens“ ir M. Dovoi- 
nos — Silvestraiczio rankrasz- 
tis „Patarlės isž Resiainių api- 
gardos“. . ~ i

Tos p. Skirmuntaitė* knį- 
gai maskolių cenzūra, platintis 
Lietuvoje nedaleidžia, per tat, 
dėl užrubežio gyventojų leu 
gviau galima aną gauti Kro- b 
kavoje, knjgyne G. Gebetne- ant tų pagedusių szunų. 
rio. Netrukus gausite .svarbias

Dabar yra abejonė, kad pa- dainas, dar nežinomas vieno 
kilus lietuviszkam patrijotiz- isz musų garsingiausių dainių, 
mui tarpe tų, kurie lenkiszkai Į kurios z dar niekad nebuvo 
kalba ir lenkiszkai raszo, ne
pražūtų lietu viszkoji kalba, 
nės tie, kurie svetimoje len- 
kiszkoje kalboje dabar raszo, 
galės greitai pervirązyti tūs, 
kurie raszo lietuviszkai, nės 
lietuvių lietuviszkai kalban- 
ežių yra daug mažiau, nei ką 
tų, kurie nors taipo jau lietu
viais savą vadina, kalba vie
nok lenkiszkai ar gudiszkai. ponai spekulautai pradėjo ar- 
Sziokiu budu galės perviszy- ba seną pernykszczią vakciną 
ti anas kalbas, nors patrijotiz- prisiuntinėti, arba nū tikrų 
maskila. Sztai turime faktą rauplių vakciną imti. Kas 
ant salos Ireland, kuri yra seną vakciną užeziepijo, tai į 
Europoje, o prie Anglijos pri- 24 valandas numirė, kas tik- 
guli, kur airiszkai kalbai bai- ras rauples užeziepijo, tai nū 
giant nykti, vartoja visur ang- rauplių numirė, o kam rankos dėtis, kad seniai tiek daug vėl pasibaigė, 
liszką kalbą, nors, airiszkas kaip kaladės isztino ir ant to [žmonių į stoną moterystės į- | mas. Rėd.) Lai 
patrijotizmas kįla. Rods yra pasibaigė, tai dėkavoti Die 
dar dalis airių, kurie airiszkai v ui! Toki tai pas mumis pa
kalba, bet isz tos priežasties, r u nkai! Neužcziepiji — gali
kad ,ten virszų gavo savo rauplėms susirgti ir numirti, 
kraszte kajbantiejie anglisz- Ųžcziepiji, gali numirti arba 
kai,, airiszkoji kalba turės susirgti. Sztai dabar Kaune 
aname kraszte isznykti, nors du, gimnazistu, katriems už- 
patrijotizmas kjla ir kils, cziepijo rauples, smertį gavo.
Pep tat pabijotai, kurie prie) Kitą kart kaip mažam cziepi-

spaudinamos.
i — Rauplės po daugel vie
tų daug žmonių į aną svietą 

liszvarė. Kaune dėl apsisau
gojimo nū choleros pradėjo 
baisiai visiems cziepyti raup
les, bet ne visur tas ant nau
dos iszėjo. Kaip tiktai pra
dėjo isz visur labai daug vak
cinos (cziepų) reikalauti, tai

Maskoliją iszvažiavo, cholera 
užsivietrijęs, pasimirė. Pali
ko jauną paczią su mažais vai
kais.

Dabar Lietuvoje ir Latvi
joje nauję ,,sportą“ (pasirody
mą) žmonės atrado. Sziau- 
rinėse žemėse, kaipo tai: Nor
vegijoje, Lapų žetneje\Lap- 
landija, Laponija), kur yra žie
ma per 8-10 mėnesių, o snie
go labai giliai, tai žmonės, 
idant į sniegą negrimstų, var
toja mediniai cziūžes (szinu-

kurias 
t 

,,ski“ vadino, gerai

ponai 
feleze- |praktiszkai jų naudingumą 

Sztai kunįgaiksz- 
Itis Vasilczikov Jurbarke szito- 

kad kias cziūžes ,,ski“ liepė savo 
30 miszkasargiams ' padaryti, 
tie idant tiems apie miszką vaik-

Kiti jų 
medžioklės *

szaltis daėjo 
pagal Rea-

etropilės

žengė. Galime turėti ^Tltį, rabanda!
kad spragos, padarytos^ isz

[emigracijos lietuvių į visas
svieto szalis, greit pasipildys, — Senapilė. 19 d. Va- 
kaip tos moterystės pradės sa- sario (nedėlioja) visose bažny- 
vo spieczių leisti! Lietuva ne- ežiose buvo apvaikszcziojainas 
pražus! j ūbi Įėjus 50 metų vyskupystės

Dr. Grigiszkis, kuris isz szv. tėvo, popiežiaus Leono 
džaulių d^l choleros gydymo į IXIII. Per bertainį adynos
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i

rublį ant goreziaus.. Toliaus 
pradėjo mokėti po Ir. 20 
kap. ant gdrežiaus, da toliaus 
po Ir. 50 k. o net ir po 1 r. 
80 k. aJau dabar moka už

8

.1

priesz sumą visais varpais 
skambino. Suma buvo su 
iszstatymu Szv. Sakramento. 
Priesz sumą trumpoje prakal
boje, kaip lygiai ir po sumai 
pamoksle buvo iszguldįta 
klausytojams priežastis tos 
dienos iszkilmybės ir sunkus 
padėjimas popiežiaus.

— Prie žemų* prekių kitų 
javų, dobilų sėklos įmany- 
tinai yra brangios. Ukinįkai, 
nežinantiejie apie tą pabran 
girną, neviena "buvo apsuktas 
per tūs parazitus musų krasz- 
to — žydus. Žydeliai, pre
kiaujanti javais, pirkinėjo 
dobilų sėklas, mokėdami pa-

24 rublius, nors keliomis są- 
vaitėmis (nedėliomis) pir- 
miaus nevienas ukinįkas par
davė puskartį po 14-16 ruh- 

‘ Jių, apsukdamas tokiu budu 
ant 8 arba W rublių tik ant 
vieno puskarezio. Toliaus 
prekės da gali pakilti.

Senapilėje valszcziaus sūdo 
rasztinįkas taip pririjo deg
tinės, kad į 9 dienas po tam 
apleido szią aszarų pakalnę. 
Žmonės pliauszkia, kad jo 
degtinė nekeiksianti, nės kiek 
jis jos per savo gyvenimą isz- 
gėręs, tai galima butų kelias 
kareziamas uždėti.

Visiems gal būti žinoma, 
kaipužpernaiGegužės mėnesije 
įpėdinis Maskolijos carp vos 
nebuvo nudaigotas Japonijo
je. Kad laimingai atsikratė 
nū giltinės, tapo apgarsįtas 
,,manifestas44 ant naudos.... 
vagių ir žmogžudžių. Aczių 
tam „manifestui44 sugrįžo 
isz kalėjimo daugumas vagių, 
kurie dabar nedailius szposus 
varinėja. Yra Degucziūse 
viena boba vagilka, kuri lai
ko pas savę apie 14 vagių, 
vis daugiausiai „minifestie-

. Per jūs ii- per kitas

tokias 
gyventojai negal ramiai nak
tį užmigti. Arklius nesykį 
jau nepavagia, ale, gali sakyti, 
atima: sustoja ^žmogus pas 
kareziamą 
apsiszilti ir vos spėjo peržengt 
per slenkstį, kaip vagis vi
siems matant, nuszvilpia sav. 
Tokių atsitikimi^ jau keletas 
buvo. Iszplėszė ko nevisus 
malūnus, o kitus net po du
syk. Isz Gižų malūno iszvo
gė 30 puskarezių javų.

Nepasikakįdami prastomis 
vagystėmis, pastoja kelius ir 
rubavoja pakajingus gyven 
tojus. Tarpucziūse po kelis 
syk pastojo vienam — kitam 
kelią, o tarp jų ir paežiam 
Szunskų valscziaus vaitui, kurs 
visai nepasirūpino susekti tūi 
piktadėjus. Radžiuninės kai
me užklupo gauja tokių pik- 
tadėjų ant vieno ukinįko, už- 
raisziojo duris, užstojo langus 
ir iszrubavojo , viską, kas tik 
jiems patiko.

Žmonės neiszmano, ką da
ryti, kaip atsigręsti nū tų lu
pikų. ‘‘Visų vagių ant karsz- 
to darbo sustverti negalimą. 
Jei katrą sugriebiamai savisz- 
kai jį pabaudžia, iszlauždąm 
keletą szonkaulių, arba iszst 
kydami kojas l^ei rankas, ž 
noma, jei nėra paszalinių Iii 
dinįkų. Ką su sudais, tai tų 
vagys visai nesibijo; žino, kad 
p&sodys už vagystę ąnt 2 ar 3 
mėnesių į kalinę, pa valgy d įs, 
apdengs, o kada jam bus isz- 
mokę nū JSvesnių, tame pat 
kalėjime sėdinezių vagių, v 
ęus vagystos kytrumus, vėl jū 
paleis, kad iszpraktikavot 
tai, ko iszmoko „akademijoj 
(taip žmonės vadina kalėjimą).

Policija vagių beveik visai 
nepersekioja, nės ką-gi run- 
dui kenkia, jei bus pavogei 
ukinįko arkliai, kad ir pą- 
czioj4 darbymetėj4? Didelis 
tai daigtas: nuveis apvogtasis 
pas žydą, pasiraszys ant pb- 
pierėlės, kad ima nū jo 140 
ar 150 rub., kuriūs už metų 
ar pirmiaus sugrąžįs, o už 

gautus 100 rublių nusipirks 
kitą porą dvėsenų. Ir už ką 
czion vagis persekioti? Ot, 
kad vagys nesziotųsi kisze- 
niuj4 kokį numerį lietuviszko 
laikrasjzczio, arba sziaip kokią 
lietuviszką knįgutę, tai tada 
žandarai kit‘sirgalą gautų be
lakstydamas, gaūdįdamas ne 
vagis, tik, žinoma^ lietuviszką 
knįgutę. ^Ką-gi daugiaus ųies 
galime pasakyti apie savo val
donus? Geri sargai laimės 
žmonių, ar neteisybė?

Turbūt niekur nėra Suyal- o r
kų rėdyboj4 tokia užkampio 
kur žmonės butų taip tamsus 
ir kur koįgos taip nienkąi 
•platįtusi, kaip Prienų parapi
joje. Per platįtojus lietuvisz- 
kų knįgų buvo nusiųsta į 
Prienų parapiją 17 kalendo
rių ant 1893 m. ir visoj4 pa
rapijoj4 nei tų neiszpirko. O, 
reikalingi da ten . lietu viazki 
misijonoriai! Taipgi ten 
ukinįkai pamaži virsta į dar- 
žinįkus. Tenai nėra papro- 
ežio, kad broliai . iazaimdkėtų 
viens kitam kraitį pinįgais, 
bet kiekviena atsiima sav pri- 
pūlanezią dalį lauko, nors 
kiekvienam papultų tik po 2 
ar 3 margus.

Ivoniszkių giriose buvo ki
tados įstabus vūsis, kurį žmo 
nės laikė už stebuklingą. Ta
sai vūsis buvo isžUugęs |sz že
mės dviem kamienais, kurie 
augszcziaus buvo suaugę į 
krūvą, darydami tokiu budu 
panaszumą ant žmogaus kojų. 
Toliaus, szakos buvo taip isz- 
siskėtę, kad darė nekurį pa- 
naazumą į rankas žmogaus, 
taip kad visa iszveizda to mė 
džio panėszėjo į žmogų. Prie 
to vūsio rinkosi žmonės nū 
kelių mylių isz apielinkės, 
jieszkodami pagelbos viso
kiose ligose. Ligonis lysdavo 
per dviszakymą to medžio, 
pasimelsdavo ir padėjęs auką 
po tūm medžiu, eidavo namon 
tekėdamas, kad tas jam pa
gelbės. Reikėjo dar sykį taip 
atsitikti, kad vienas ubagas 
(elgėtas) paliko prįe to me-

------ !-------------------------------- 
džio savo, kujokua. Pakilo 
paskala, kad atėjo ten žmogus 
ant kujokų, ir vos tik peril n- 
do per tą dviazakymą^’ Ikaip 
pastojo sveiku ir palikęs ku
jokus, nuvėjo viaiszkai svei
kas. Tas garsas dar daugiaus 
žmonių traukė prie to vūsio 
ir daugumas darė net įžadus 
jį atlankyti. Bus jau dabar 
koki 8 metai, kaip jį nūkirsdi- 
no • kunįgai, kad sulaikyti
niektikėjimą žmonių.] Kaip
tas vūsis buvo įgijęs tokią 
garbę, perėjo nū to laiko gal 
suvirsz4 30 metų.

Netekus „vūsio“, žmonės 
atrado kitus savo gydįtbjus — 
su keži us žmones. Labai gar
singu yra sziose (Jieuose neku
ria Kristupas nū Kauno, ku
ris gydo nū visokių ligų, kaip 
kada labai radikaliszkū budu: 
girdėjau, buk jis gydė vieną 
žydžiutę, ,;įrijusią su | vande- 
niu tris velnius44, tūm budu, 
kad pakoręs ją už kojų toliai 
laikė pakol ji nėsusivėmė.... 
Ir paiki žmonės greieziaus ei
na pas tokius apgavikus, kaip 
pas tikrus daktarus. Lydė- 
riszkiūse yra nekuria Pauža, 
kuria daro viaokiua „nužadė- 
jimus“. *■ >

Suvalkų gubernijoje buvo 
aekanti perkėlimai kunįgų: 
kun. Vincas Blaževyczius, 
Seinų vikaras tapo pakeltas į 
vertybę kanaunįko selniszkės 
kapitulos ir assesoriaųs Pet- 
ropilės kolegijos, kun. P. 
Dvorakauckas iaz Slavikų ir 
k. 8. Petrikas iaz Naurmesczio 
yra permainyti viens į kito 
vietą;' kum V. Kraucziunas 
perkeltas isz Seirijų į Gražisz- 
kins, kun. Konst. Liudžius isz 
Krosnos į Berijus, kun. V. 
Bukaveckas isz Gražiszkių į 
Krosną, kun. A. Staniulis isz 
Kalvarijos į Seinus, kun. 
Keblaitis isz Krasnapolio į 
Poawiętne.

Szaltis visai atsimėtėjo, 
taip kad dienoj4 buna tankiai 
kok4s laipsnis ir ažilunios. , 
Vienok su - vandeniu da ir da
bar daugumui vargas. Vie-
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nam kaime pavargusiam ant 
vandenio liūsinįkai, neturė
dami arklių parsivežti nū 
kelių verstų vandenio, moka 
ukinįkams po dvylekį nū1 gor
eziaus, bet tie ir tai nenoriai 
dūda apspręsdami, kad 
jiems vandū ■ brangiaus parei
na. Nekurie bitinįkai apsi
žiūrėjo, kad jau jų yra po ke
lis kelmus biezių iszszalusių.

U. Stagaras '

— Plokszcziai ( Vienybės 
korespondencija). Bažnyt
kaimį szitų, norint lietuviai 
isz seno vadino ir vadina 
PJokszcziais, tacziaus lenkai 
ir ežia isz laikų savo vieszpa- 
tavimo paliko ženklų savo 
naikinanezios vUkų lietuvisz- 
kų rankos; kadų-gi tų czius- 
tingų vietų pavadino lenkisz- 
kai „Blogoslawienstwo11. Pri
mestas užvadinimas ir szian- 
dien yra officijaliszku, lygi
nai, kaip Naumiestis, pavie
tinis miestas szio kraszto, o- 
ficijaliszkai skamba nelietu- 
visžkai, nes — „Vladislavovo11..

Plokszcziai, nedidukas baž
nytkaimis, guli aut kranto 
Nemuno./ Žinovai gražių 
apygardų tos garsios savo 
cziustingais krantais Lietuvos 
upės, apielinkes Plokszczių 
priskaito prie gražiausių visoj1 
Panemunėj1. Ir už ties yr1 
kūmi gėrėtis! Czia isz pusės 
Žemaitijos atsidengia regyk
la ant upės Nemuno su jos ly
giomis lankomis ir augsztais 
krantais, apžėlusiais įvairiau
siais medžiais, tarp kurių dau
giausiai czion yra girinių obe
lų ir griuszių. Krantai szitie, 
tai <— neiszpasakytai graži 
panorama ypaez pavasario 
laike, kūmet vieni medžiai ap
sidengia jaunais žaliais lape
liais, o kiti —■ sužysta baltais 
ir rausvais žiedeliais. Dapil- 
do-gi tų panoramų bangūti 
vandenys Nemuno, kur nardo 
valtys, betai, vytinės ir gar
laiviai. Isz kitos pusės baž
nytkaimis Apsuptas yra dau
gybe rėvų ir pakriauszių, prį- 

žėlusių spigline giria, uksnyj1 
kurios tankiausiai sziurvena 
sraunus upelis. Dėlei artumo 
vandenų ir girių Plokszczįūs 
kūnūsveikiausias oras. Taip 
tai gausiai nū gamtos apdo
vanotų ir pilnų poezijos szalį 
ant nelaimės užgyveno žmo 
nes tų gražybių nejauczian- 
tie... Tūm tarpu, kūmet 
artymoj1 nū Plokszczių Ve- 
liūnoj a. a. kun. Juszkų galė 
jo susirinkti tukstanezius įvai
riausių dainų, o czia jau Už
nemunėj1 žemaitukai - garbina 
dainomis savo gražių szalelę, 
pas mus apie Plokszczįūs be 
reikalo įtemptum ausį ir lauk
tum kada nors iszgirsti balsų 
daininįkų, nės jų czion nėr1! 
Nekartų girdėdamas pagyri
mus panemunieczių už jų dai
nas, mislijau, kad visi lietu 
viai pakraneziais Nemuno gy- 
venantie yra jomis garsus. 
Likimui metus manę į apie- 
linkę Plokszczių tankiai per
tai gražiausiūs1 vakarūs1 vasa
ros mete su atyda klausiau, 
ar nedalėks iki manęs aidas 
dainelės, kuria galėcziau pa
sigėrėti. Sulaukti laukiamos 
tai sulaukdavau, bet ne isz 
tos pusės, isz kurios norėda
vau : balsai daihinįkų visada 
buvo girdimi tikt isz anapus 
Nemuno, isz linksmos Žemai
tijos! Priežastis to dvasiszko 
numirimo czionbuvių lietuvių, 
manding, -nenęturtėje ir var
ge jų, nės ir Žemaitijoj1 mede 
giszkas iszteklius nedidesnis, 
nei prispaudime rūndo, nės 
maskoliai lygiai spaudžia vi
sų Lietuvų, o tiktai — užmir- 
szime paproezių senovės lie
tuvių ir jų tradicijų, kurių, 
nebuvo kam gaivįti. Patėmi- 
jau kitur Lietuvoj1, kad ten 
labjau žydi.dainos, kur dides
nė ant vietos yra draugystė, 
būtent kaimūse neiszėjusiū- 
se ant kolionijų. Tacziaus ir 
szita iszlyga czion yra, nės ne
didukėj1 Plokszczių parapi
joj1 randasi 8 dikti kaimai, 
ko nevisi — gražiausioj1 vie- 
toj‘, anį Nemuno kranto. O 

dainų kaip nėr1 taip nėr1! 
Žmonės szio kraszto yra pu
sėtinai tamsus, bet apie savo 
apsisz vietinių nelabai rūpinasi. 
Į vidutines ir augsztesnes 
mokslinyczias vaikų suvis ne
leidžia. Teisybė, pirm ko
kios deszimties metų buvo tū
li pasikėsinę pralaužti pirmu
tinius ledus, bet kada vienas 
nū savo kliasinio nesulaukė 
kunįgo, kito gi viltis baigusi 
3 kliasas ir sziandien ėsanti 
kariumenėj1 (vaiske) temoka 
tik maskoliszkai laiszkų pa 
raszyti į tėviszkę, o trecziojo 
sūnelis da labjau lūkestis tu- 
vų suvadžiojo, tai kiti Plok
szczių ukinįkai nors ir turėtų 
už . kų, užsižadėjo vaikus į 
gimnazijų leisti. Ant galo ir 
vietinę pradinę mokelinyczių 
da vis neperseniai lankė tikt 
daugiausiai 15-20 vaikų, ir 
tiktai nū laiko atėjimo į Plok- 
szczius kun. Kudyrkos, kuris 
ūliai įkalbinėjo žmonėms apie 
reikalingumų szvietimo proto, 
pats neretai dūdamas netur
tėliams vaikams tūlų kasztų, 
skaitlius mokintinių ženkly- 
vai pasididino, nės iki 80. 
Neaugsztam kultūros laips
niui ėsant, nedyvai kad ir 
dvasia lietuvystės neklėsti 
tarp mus gyventojų. Bet ir 
isz kur ji czia bts, jei nėr1 
kam įskilti kibirksztį meilės 
tėvynės — Lietuvos į szirdis 
tų prastų žmonelių. Prieszin- 
gai-gi lenkiszka dvasia per 
lupas tūlo intelligento, ant ži
bintuvo pastatyto, nūlat len- 
kiszkai kalbina musų prakil
nesnius lietuvius. Nežinau, 
ar y r1 szalis Lietuvoj1, gyven- 
tojai^kurios labjau butų atsi
davę girtūklystei, kaip pas 
mus. Tikt pamislykit: maža 
parapijėlė tris kareziamas 
(neskaitant ketvirtos paslap
tingos Stulgiūs1) užlaiko! 
Karcziamos tos priegtam sun
kias iszlygas turi atlikti, mi
nėtinai: valdytojas vienos — 
lietuvis už namų moka rau
dos p. Paulauckienei 213 rub. 
(seiliaus mokėjo net 400 rub.) 

ir už „patentų11 rundui 70 
rub.; kitu du karcziamnįku — 
žydu, turineziu savo namus, 
moka propinatoriui p. Žanui 
po 160 rublių ir už ,,paten
tus11 po 70 rublių. Taigi 
Plokszczių lietuviai, matyda
mi sunkų padėjimų valdyto
jų karcziainų, dėl palaikymo 
tų institucijų kas szventų die
nų po Dievmaldystei isz baž- 
nyczios skubinasi su surinktu 
per nedėlių skatiku į karezia- 
mų, idant ten jį palikti žyd ėg
liui ant naudos, o sav ant pa
silinksminimo. Dagi ūlesni 
tam dalyke isz ukinįkų, tai ir 
kone kasdien kumelaitę į ve
žimėlį, ar rogutes įsikiszę su 
artymiausiu savo bieziūliu ri
tasi į pakalnę pas Abromų... . 
Gerai užsibrožę, kada degtinė 
žmoguje savo pasekmes pada
ro, musų lietuviai tankiausiai 
pradeda žadi utis (bo vytis)... 
isz pradžių beveik visūmet 
eina... „žydiszkas tancius11 
su cziupinėjimu vieni kitiems 
ausų„plaukų, nosių. . . Pas
kui „szokikai11 gerai „įsilinks
minę11 dėl stokos ruimo bute 
iszsiverczia laukan ir pradeda 
žaisti (grajyti) milžiniszkai 
į biliardų... Czion biliar
das nū amerikiszko skiriasi 
tūmi, kad jame vietan lazdu
tės vartojami yra. . . kūlai. . . 
tvorgaliai..., vietų kamūlių 
užstoja pats žaidi kai, prato- 
szia-gi tas, kuris tampa.... 
lavonu... Liudiniku tokio 
žaiditno buvau 26 d. Sausio, 
kuris (žaidimas) tų dienų bu
vo pas Ignacų. *) Pralosz^ 
tūmet Balnis isz Antkalnisz- 
kių ir da taip bjauriai, kad 
isz veido negalima buvo pa 
žinti paveikslo žmogaus. . !

Žemė isz. prigimties pai 
mus visoj1 parapijoj1 yra ge 
ra, o panemune da gi lauka 
— pirmos kliasos; bet apdir 
bimas žemės czion labai pras 
tas. Ari muse — baisiai dau£ 
„ubagų11, o akėjime — neisz 
akėtų grumstų. . Sistem;

*) Ignacas lietuvis laikantis pa 
sūdą karcziainų.

*
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4, kar

šį ten kaimieczių maisztą pe
reitu utarnįką.i Įvykd net. 
pesztynės su kariauna; 10 
kaimieczių užmuszta, o dauge
lį sužeista.

vašiojo valstijos sekretoriaus 
su Hawaii4iecziais. Rengiama 
dabar yra Komisija į Hawaii, 
kuri isztirs norą gyventojų ir 
tada tik bus galutinai . nu-

— „Pravitėlstvennij Vies- 
trik“ N 23 szio meto padūda: 
„vidurinių dalykų ministeris, 
susineszęs su. karės minister) ų

akės vedimo visoj‘ apielinkėj4 
— trilaukinė; kitokios ežia 
suvis nepažįsta, nės nū Prūsų 
ukinįkystės neperėmė, lietu- 
viazkų laikraszczių neskaito, 
tai taip ir ukinįkauja sav se- 
noviszkai. Pasekmės vienok 
tokio konservatizmo ukėje 
prie didei „progressyviszkų“ 
mokesezių ir pasididinimo ki
tokių reikalų, o taipgi isz- 
lietimo žemės — apverktinos. 
Tūlos ūkės jau nupūlė, dau
gelis iszsidalino ant szeszmar 
gių, ar mažesnių sklypelių, 
daugumas vos-vos gyvūja ir 
likimas jų liūdnas, jei b tikt 
ateinantis metas buna taip ne
derlingas, kaip buvo du pe
reitu. • *

Lietuvos dvarponiai, kurie, 
atmindami „geresnius laikus“ 
negali atsižadėti tinginio ir 
mėtymo pinįgų po Vąrszavas, 
Berlynas, .Paryžius.. ir dėlei 
to įskolinę savo dvarus, skun
džiasi ant „blogų laikų“, te 
prisižiūri pavoikslingam ūki- 
nįkavimui darbszczios musų 
Į). Paulauckienės. Ji yra lie
tuvaitė, kumeczio duktė, isz- 
tekėjo už p. Paulaucko, ku
riam mirus, sziandien pati 
puikiai veda ūkę . Plokszczių 
dvaro su 4 palivarkais, ku
rtūs samdo nū gr. Tiszkevi- 
cziaus už 5 tukstanezius ant 
metų. P. Paulaučkienė da 
už vieną dalyką užsitarnauja 
ant pagyrimo: būtent, kad ji 
visur ir visūraet kalba vien 
tikt lietu viszkai. Teisybė, p. 
P. lenkiszkai gerai nemoka, 
bet ar mažai Lietuvoj4 yra 
lemtai nemokanczh| lenkisz
kai, o vienok gėdineziųsi lie
tu viszkos kalbos?

Pradžioje szių 1893 metų 
įvyko pas mus dvejetas atsiti
kimų. Sausio 14 dieną vi 
durdienyje apvogė Plokszczių 
bažnyczią. Pavogta tapo isz 
ciborijos sidabrinė kupką 
(pyxis)., Kadą-gi ji buvo su 
konsekrūtais kommūnikantais, 
tai jūs vagis iszbėrė ant di
džiojo altoriaus. Apart to 
da baltinių iszneszė ant 15

(Girkalnio par. Kauno gub.), 
kuri priesz tai jau 10 metų 
buvo Siberijoj4* už pavogimą 
bažnytinių daigti| ir tikt po 
kpszaukernui caro Aleksandro 
III manifesto 1883 metūse su
grįžo į Lietuvą. Tacziaus Si- 
berija jos nepataisė: ėmė va- 
giliūti iki vėl nepakliuvo į 
kalinę, isz kurios pabėgus atsi
bastė szįmet į Plokszczius. 
Czia 4 dienas prisilaikė pas 
vieną \ sziauczių Szneiderį, 
priegtam kasdien ėjo į baž- 
nyczią. Paskutinę dieną nak^ 
vynės pas Szneiderį, pavogus 
drabužių-paezios to paskuti
nio, pabėgo isz Plokszczių; 
tą paezią dieną dingo ir virsz- 
paminėti bažnytiniai daigtai... 
Už kelių dienų Didžjurgienė 
tapo suimta, bet pas ją atras
ta tiktai pavogti drabužiai 
Szneiderienės; bažnytinių-gi 
daiktų netrasta. Didžjurgie
nė iki bylai, kurioje bus pa
kaltinta už valkiojimąsi, sė
dės Kalvarijos kalinėje.

Kitas atsitikimas, tai bai
sus myris jauno ukinįko Ba- 
cevycziaus isz kaimo Bud- 
vieczių. Pjovė akselį: amži
ną atilsį mirusia varė arklius. 
Per neatsargumą įkiszo jis 
galvą tarp * krumplių rato ir 
volo medinio maniežo; galva 
akimirksnyj4 sutriuszkinta ta
po/ o Baeevycziaus lavonas 
krito be kvapo. Sžis nelai
mingas atsitikimas lai bus pa
mokinimu dėl mus ukinįkų, 
kuriem prie varymo arklių 
siunezia mažus ml 7 iki 8 
tų vaikus. Taip darant 
cziau daugelyje vietų!

Plokszczių parapijoj4
Varkuliszke 24 d. Sausio 
„žiemskiai“^ sugavo ukinįką 
Eimaitį isz Lapyszkio, važiū- 
jantį isz Prūsų su trimi szim- 
tais egzempliorių maldaknį- 
gių! Sako, kad buvę paskųs- 
ta. P. Mažutis.

rubl. vertės. Mena, 
gystę papildžiusi

kad va- 
Magdė Isz Kitur.

— Suv. Valstijos. Atdrė- 
kys pereitą nedėlią daugelio 
blėdies buvo priežasezia. 
Patvinę visoje Pennsilvanijo-1 spręstas tas dalykas. Į 
je upės nunesziojo tiltus, už- ---------  \ :
liejo miestus ir ant czielų 
szimtų. tukstanezių dolerių je praneszama yra apie įvyku 
pridarė blėdies.

tiesdavystėje (legislature) 
mieste Harripburg‘e p. Ear r 
delegatas isz pavieto Lacka
wanna, įneszė bill‘ą (projek
tą tiesos), kad valstija (state) 
paskirtų $2.000.000 dėl pa
dalinimo už dyką besimoki
nantiems vieszose mokytose 
vaikams knįgų ir sąsiuvų dėl 
raszymo. Garbus delegatas 
įneszė tą bill4ą norėdama pa- 
lengvįti įgijimą mokslo dėl 
pavargusiųjų tėvų vaikų.

Maskolijoje įstatų iszmis- 
lytojai rūpinasi kaip vien ap- 
sunkyti įgijimą mokslo, padi- 
dįdami per mier mokestį už 
mokslą, tūm tarpu czionyksz- 
tė valdžia rūpinasi, kad netik 
už mokslą nieko nereiktų mo
kėti, bet kad ir knįgas bei ki
ms reikalingus mokykloje 
laigtus mokįtiniai gautų už 
dyką. '

— Pečnyczioje didelė ugne- 
ė atlankė miestą Boston‘ą, 

tedarydama blėdies ant 5 mi- 
ijonų dolerių. Kelesdeszimts 
įmonių apturėjo isz ugnelės 
priežasties sunkias žaisdas, o 
celi sudegė.

— Pirm kokio' laiko raszė- 
ne, jog Suvienytos Valstijos 
^riimsią po savo priegloba 
ir prijungs prie savo territo- 
•ijos sąlas Hawaii. Dabar 
pasirodė, jog musų augsztes- 
niejie urėdįnįkai, apsvarstę 
įsz visų pusių tą dalyką nela 
bai nori priimti salas Hawaii 
prie musų territorijos.

Prezidentas Clęveland4as 
pereitą ketvergą atėmė isz 
penato sųtarmę padarytą bū-

— Prancūzijoje vėla] pra
deda maiszytis. Panamos 
skandalius, kuris su nutarimu 
inžinierų Lesseps4o, EiffePo,. 
ir kitų rodėsi busiąs užm i rėž
tas vėl pradeda užimti, viso 
svieto atydą. Neseniai pasi- 
aiszkino, jog ir isz dabartinės 
ministerijos tūli neezystas ran
kas turi.

Prancūzų deputatų palotoje 
kas dieną barniai, skahdaliai

— Petrąpil&ie ligonbuczių 
vyriausybė apgarsino pasekmę 
gydymo sukandžiotų nū pasiu
tusių gyvulių. Buvo sukan
džiotų isz viso 839 žmonės, 
isz kuHų 173 buvo isz Petra- 
pilės gubernijos, 373 isz pa
ežius Petrapilės, 119 isz Nov
gorodo gub. Įkandimų dau
giausiai atsitiko Liepos mėne
syje. Įkando: pasiutę szunes 
— 735 žmones, katės 
vilkai — 16, arkliai —

3, lapės — 6. Sukan
džiotų nū tikrai pasiutusių gy- 
vūlių buvo 422, isz kurių numi
rė 3,08$. Isz 222 sukandžio
tų per drabužius nė vienas ne- 
nenumirė. Plovimas opos 
(žaisdos ronos) gailūju szar- 
mu į pusadynį po įkandimui, 
pragaro akmeniu į 20 minutų, 
įkaitįta geležia į puszesztos 
adynos negelbėjo nū smerties.
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praezė Jo Ciesoriszkos Didy- 
bėri permainyti miestą vardus: 

^Dinaburgo į Dyinską, Dorpa- 
' to į Jurjevą 1 su atmainymu 
taip gi vardą apskriczią (pa 
vietą) ir tą apskriczią val
džios įtaisymą administrativ- 
nich (uzreždenij).

14 1893 m. caras savo locna 
ranka paraszė „ispolnit“.

Ministeris praneszė apie tąi 
senatui, idant tai apgarsįtą“.

Mat jau maskoliai neiszsi- 
tenka nei vietiniais miesti| 
vardais nori, kad ir Vakari
niame kraszte viskas, paga
lbaus vietą vardai primintą 
jiems ją Gudiją, pasmirdusią 
degutu ir „vodka“.Misas Jtos m Lasslwroi Dr-6s Jtaans.

(pagal yyPrzegląd Powszechny^y 
paraszė A. A.)

Dideliai užsipelnęs yra dėl 
Liverpool‘io (Angį.) lietuvią 
kun. von Lassberg, profesorius 
kanoniszką tiesą jezujytą klio 
sztoriuje Ditton Hali. Pama
tęs kūpą lietuviiį ir lenką, dir- 
banczią netoli Ditton Hali, 
pamatęs ją neturtingumą ir 
vargingą padėjimą, užsiėmė 
jaisiais, pamylėjo jūs ir užsi
degi noru neszti jiems pagel- 
bą ir daryti gero. Nesigailėjo 
darbo iszmokti lenkiszkai, o 
patyręs, kad lietu viszka kalba 
suvis yra skirtinga nū lenkisz- 
kos, ir lietu viszkai prasi mo
kino, idant be tarpinįką galė 
tą su tais vargdieniais susi- 
neszti. Dabar laiko lietuvisz- 
kus ir lenkiszkus laikraszczius 
ir knįgas ir gana lengvai ne 
tikt skaito, bet ir kalba. Sei 
ną seminarija, dasižinojus 
1889 mete, jog kun. von Las- 
sberg dar neturėjo lietuviszko 
Raszto szvento, nusiuntė jam 
Naują Įstatymą, idjint leng
vinus galėtą sakyti lietuvisz- 
kus pamokslus.

Metūse l§80 Liverpool‘yje 
buvo į 600 lietuvią ir lenką 
(kiek-gi vieną lietuvią 
Į<ėd.), vienok dabar skaitlius

ją susimažino ir 300, neskai
tant vaiką. Nū 1888 meto 
kun. von Lassberg atvažiūja 
isz Ditton Hali kiekvieną pir
mą mėnesio su batą ir buna 
LiverpooPyje visą sąvaitę. 
Darbo, žinoma, nestokūja, 
ypacz kad dirba ne tikt baž- 
nyczioje, bet lanko ir namieje 
likusius. Klebonas bažny- 
czios: Szv. Marijos Panos Mie- 
laszi rd ingos, kun. Jokūbas 
Gardener taip-gi visokiais Hu
dais stengiasi lietuviams nėsz- 
ti dvasiszką pagel bą ir iszsyk 
sutiko ant propozicijos kunįgo 
von Lassberg — paskirti lie
tuviams ir lenkams vieną ai- 
torią savo bažnyczios ir įsta 
tyti ten abrozą Szv. Marijos 
Panos Auszros Vartą. „Ir 
mano angliszkos avelės isz to 
naudosis ir szauksis pagelbos 
stebuklingos Motinos Szv.“, 
atsakė kunįgui von Lassberg. 
* 4

Reikalautas abrozas tapo 
nutėpliotas Kriokavoje ir pri
statytas į vietą 1 d. Szienpju 
ežio 1889 m. Keletą sąvaiezią 
lietuviai ir lenkai už viens ki
to dailino altorią, į kurį buvo 
paskirtas tas abrozas, o neku
riu įtaisė bažnytinius rubus. 
Ant abrozo paszventinimo isz- 
rinkta ^apo 20 dieną Rugpju- 
ežio. * Susirinko kū nevisi 
lietuviai ir lenkai ir daugybė 
airią. Abrozas pastatytas 
buvo už grotelią; aplink žibė
jo daug žvakią. Po sumai 
kun. von Lassberg sakė ang- 
liszkai pamokslą, kur iszrodė 
laimę tos parapijos, jog sulau
kė savo bažuyczioje turėti 
Lietuvos szventnyczią, pa
gerėjusią stebuklais po visą 
svietą. Po sumai pasakė len- 
kiszką pamokslą, o po misz- 
parą priesz pat paszventini 
mą abrozo meldėsi garsiai lie
tu viszkai ir toje pat kalboje 
pasakė pamokslą. Paszven- 
tino kun. Gardener. Laike 
procesijos abrozą neszė du 
turtingi parapijonai ir paskui 
įstatė į paskirtą altorią. Po 
paszventinimui kun. Gardener 
atskaitė angliszkai aktą atsi

Vienok apasztoliszkam 
darbsztumui kunįgo Lasbergo 
neužteko LiverpooPio. 1889 m. 
dasižinojo jis, jog tarp Tami- 
zos ir Alberto doką, dalyje 
Londono Silvertown yra-tikra 
lietuvią kolionija. Dirbo 
ten nū pusantrą metą kun. 
Timotlieus Ring, airis, kuris 
dėl savo avelią, ypacz lietuvisz- 
ką atvirą szirdį turėjo. Ant jo 
užpraszymo kun. Lassberg 
21 d. Rugsėjo 1889 m. atva
žiavo į Silvertown ir prabuvo 
tenai 8 dienas; kas dieną rin 
kosi vis dauginus lietuvią, ku
rie pirmą sykį toje vietoje 
iszgirdo kunįgą, kalbantį lie
tuviszkai. Rinkosi tai p gi ir 
lenkai, kurią vienok Silver- 
town‘e yra labai mažai. 
„Daug dar liko dėl padarymo 
ir pataisymo tarp lietuvią ra
szo kun. Lassberg; ypacz 
pakelti reiktą du lietuviszku 
kliu bu, kurie suvis neatsako 
savo uždūtei. Atsitiko tai 
ne isz piktumo, bet greieziaus 
isz nesupratimo savo lietuvisz- 
ki| reikalą; kad tikt man kada 
atliktą kiek laiko, tai tikrai 
galiu sakyti, jog su Dievo pa- 
gelba pasiseks man tai iszpil- 
dyti“. Metūse 1890 kun. 
I^assberg dirbo jau ne tikt 
Silvertown4e, bet ir paezioje 
City of London. ' Iszsiunti- 
nėjo atspaustus lietuviszkai ir 
lenkiszkai užpraszymus susi
rinkti į bažnyczią szv. Boni- 
facijaus. . Ir ežia dvasiszkai 
apžiurėjo daugelį lietuvią ir 
lenką. Lai Vieszpats palai
mina darbams musą tautos 
globė j ų! A-A. ,

davimo stebuklingai Motinai 
Szv. Auszros Vartą, tą pat 
aktą atskaitė kun. von Las
sberg lietuviszkai ir lenkisz
kai. „Ir ilgai dar klūpojo 
priesz stebuklingą abrozą Mo
tinos Dievo dievobaimingi lie
tuviai, raszo kun. Lassberg, 
aukaudami Jai visus savo ken
tėjimus ir nuliūdimas ir pra- 
szydami pagelbos ir prieglobio 
svetimoje szalyje“.

Apysaka (isz prancuziszko} 
perdėjo E. Matutis.

Apsilankantiejie apygardose 
upės Sartlie gali pamatyti ne- 
pertoli nū Alenceon miestelį 
St. Paterne, o už keleto vars
ną nū ten, — triobėsius ir di
delės kaimiszkos ūkės, garsios 
taip naszumu lauką, kaip ir 
paveiksi i ngu vedimu žemdar- 
bystės. Turtai tie priguli 
prie p. Loisel žmogaus akylo, 
priegtam mantingo, bet kurio 
dėl jo nenaudumo abelnai ne
mylėjo. Penkioliktame mete 
savo amžiaus įtrauktas į maisztą 
Vandai4 joje ir laimingai iszli- 
kęs po sugniuždymui savo sza- 
linįką, nusipirko jis gražią ūkę 
Viviers ir ten apsigyveno. 
Szeszesdeszimts metą turėjo 
valdytojas turtą Viviers, ta- 
cziaus neiszsižadėjo noro vis 
dar dauginti savo mantą. Pa
giežos, be susimylėjimo už 
mažiausią skriaudą sav pada
rytą, reikalavo jis asztriausio 
pabaudymo; dėl to tai kaip jo 
visi bijojo, taip ir ne‘pkentė.

Jau pažaras buvo užsiėmęs 
ir silpną savo szv i esą metė ant 
kaimo pasinėrusio tamsoj4 ir 
tyloj4 nakties, kūmet alėjose 
sodo Viviers da buvo girdėti 
tylus balsas sznekucziūjanczią 
asabą. Asabomis tomis buvo 
dvi moteriszki, su kurioms 
drauge vaikszcziojo vaikinas 
su nuleista ant krutinės galva 
lyg kankinamas didelio nuliū
dimo. Vyresnėji isz moteries- 
kią laikydama ranką jaunes- 
nėsės rūpinosi drauge.su jau- 
nikaieziu ją suramįti. Į

— Susiramįk4, miela Alena 
— tarė ji — turėk drąsą, juk 
ne ant amžią persiškiriate su 
savim4. Eduardas sugrįž!

Jauna mergelė pakratė gal
va.

— Ak žinai, mama, koks 
netmainomas yra nutarimas 
dėdės — tarė Alena atsidu
sus.

— Ant nęlaimės, taip! — 
kalbėjo jaunikaitis — koj* p.

drauge.su


ceon; pasirupįk užsitarnauti 
užsitikėjimą fabrikanto, pas

Loisel mislyjo, kad esmi sūnu
mi turtingo samd yloj aus
Laurmand, kViris po numiri
mui mano tėvų priėmė manę 
už sūnų ir davė kasztą ant 
mano iszsilamilymo, tol‘ ne
galėjau skųstis ant jo, — bet 
kada paklausęs jų velijimo, 
išvedžiau jį isz klaidos, paša 
kydamas savo tikrą pravardę 
— nū tada, rodos, pradėjo 
neapkęsti manęs. Tykodą 
mas tik ant to, kad galėtų 
man ką užmesti, jieszkojo pro 
gos praszalinirao manęs isz sa
vo namų; atidengimas, kad 
myliu paną Aleną, buvo, tik 
tai pretekstu dėl iszpildymo 
]ojo paketinimo.

— Ant nelaimės! — tarė 
motina — bjauri liga pinįgū- 
ežių apėmė ir mano brolį: isz- 
moko jis* niekinti vargdienį. 
Tikiūsi vienok, kad tamsta 
neprivalai graudintis, būdamas 
praszalintu isz po jo valdžios. 
Pas jį nieko negalėjai tikėtis 
ateitej*, o tūm tarpu dabar tu 
neatvirą kelią dėl aprūpinimo 
savo likimo; dėl to turi atsa 
kanezias iszlygas: sveikatą, 
iszmintį ir norą dirbti. Taigi 
rupįkis pasiekti savo siękį ir 
nenusimįkL Dirbk karsztai, 
o ranka mano dukters neužil
go tamstai prigulės.

—• Argi prižadi tai man 
tamsta Darcy? t— karsztai su- 
szūko Eduardas.

— Prižadu szventai. Prie
žastys, kurių svarbumą pats 
tamsta pri pažiurti, sulaiko 
manę nū iszpildymo abipusi 
nių nori| musų. Per daug 
esmi kalta acziui tarti savo 
broliui: iszlamdymas Alenu- 
tės, iszteklius, kuriame jau 
deszimts metų gyvename, ir 
daug-r-daug geradėjysezių, nū 
jo apturėtų, liepia^ klausyti 
valios p. Loisel. Apart to, 
pats sveikas protas butų kliu 
ežia prie susivienyjimo jūsų. 
Alena neturi mantos; tu, 
tamsta Eduardo, neturi aprū
pinto būvio: pertai pirm vis
ko - reikia da užtikrinti sav 
ateitę. Taigi važi ūk į Alen-

sav gerą būvį, nei valandėlės 
neabejosiu tas patikėti atei 
nantį likimą savo kūdikio.

Ant tų žodžių akys Eduar
do pasriuvo aszaromis, o ponia 
Darcy, padūdama. jarų rankfj,, 
tarė. — Dabar persiskirkim ,tarė. — Dabar persiskirkim 
neilgįkime bereikalo nesma 
gios valandos atsisveikinimo 
Sakei man tamsta, kad arkly; 
tamstos laukia prie sodo val
telių; taigi jok ir neužmirszk 
mus.

Eduardas pramurmėjo kel 
žodžius nęsuprastinus ir, ats 
sveikinęs su motina ir Alem • 
te, leidosi takeliu vartelių lir- 
kon. Abi moteriszki stovėjo 
ant vietos,- kol neisznyko jis 
joms isz akių; tūmet nuvėjd 
alėja namon.

Iszvažiaviinas Eduardo bu
vo labai skaudus ir dėl p. 
Darcy. • Į du metu, laike k 
rių jaunikaitfc tas vedė knįg 
ir korespondencijas 
Loisel,

s

s 
pas p. 

užtektinai pažinojo 
gražų pobūdį ir persitikrino, 
kad laimė jos dukters negalė
tų būti patikėta į geresnes 
rankas* dėlto tai su džiaugsiu 
žiurėjo į didinaneziąsi ’ mei 
dviejų įsimylėjusių, tikėdam 
si, kad isz brolio pusės neb 
perislzkada dėl to 
Loisel tacziaus, 
kad Eduardas
szlėktiszkos giminės 
kįtos medėgiszkai laike na
minės karės VatydeLjoje, rodos, 
negalėjo ant jo nei pažiūrėti: 
dėlto, kaip tikt dasižinojo 
apie viltį Eduardo apturėti 
ranką jo seserunės, atsakė jau 
vietą, nežiūrėdamas nei a 
praszymų ponios Darcy, 
ant gailių aszarų

ryszi 
dasižinojęs, 
paeina isz

sunai-

Kaip jau ankszcziau paša 
kėm, ponia\Darcy atidėjo ant 
toliaus leidimą dukters už 
musų jaunikaiezio. Acziui 
jos tai protekcijai, Eduardas 
apturėjo vietą pas vieną isz 
garsingiausių pramoninįkų, ir 
dėlto pasirengė ten vykti szią

Daėjęs iki sodo vartelių, 
jaunikaitis stabtelėjo ir atsi
žiūrėjo. Isztolo pamatė! du 
szeszėliu slenkancžių tarp 
krūmų asabų. Eduardas ly 
dėjo jas akimis mislydamas, 
kad gal paskutinį kartą matokad gal paskutinį 
savo mylimąją, 
mislyjęs, pajuto, 
jam spaudžia isz 
Paskendęs mislyse stovėjo ant 
daigto lyg prikaltas taip, kad 
net nei bildesis braszkanczių 
ir lužtanezių krūmų, kuris da
vėsi cziajau tūmet girdėti, su
vis ne‘tkreipė jo atydos (uvo 
gos).

Tūjaus potam ant virszaus 
sodo muro, ant kurio vyniojo
si vynmedžiai, pasirodė praži
lus galva žmogaus, kurio akys 

’spoksojo ant sodo, silpnai a p) 
szviesto auszra. Tacziaus ne
galėjo jis patėmyti Eduardo 
isKpriežasties tankumo krū
mų, taip tai, nuramįtas 
vieszpataujanczia tyla, užsi
rangė ant pat virszaus muro 
ir ten atsisėdo. Galimai buvo 
tūmet pamatyti žmogų vargi n-

kad szirdį 
gailesczio.

visur

it 
nei 

Alencs. 
Puikus dvarponis iszkilmm- 
gai apskelbė, kad jo seserunė 
niekad nebus paežia žmoga is 
be mantos, nės turįs kitokius 

d, 
a-kaip ir jos duktė, turi sav Ii 

są valią iszsirinkti arba jį, «.r» 
ba <— Eduardą.- Eduardą.

ežių karojo prastas krepszys. 
Senyvas amžis ir vargas pali
ko ant veido jo skaudžias savo 
žįmes. Sudėjimai I jo kūno 
netikri, o veidas reiszkė nera
mumą. Tūkart, kada senis 
taikėsi pereiti ant kitos pusės 
muro, dėlto koja jieszkojo, 
kur atsiremti, Jpluardas, 
pabudęs isz užsidumojimo, 
greitai ėmė eiti prie vartelių. 
Tas netikėtas pasirodymas jo 
taip pergąsdino naktinį kelei
vį, kad jam besiskubinant ko
ja paslydo ir pats griuvo į 
dilgėles ir erszkėczius. Ant 
to trenksmo Eduardas pekėlė 
galvą: vienok silpna dą szvię:

są nedaleido jam patėmyti nu- 
lausztas szakutes, kas but isz- 
karto jam viską iszaiszkinęs. 
Netyrinėdamas priežasties to, 
ką girdėjo, atsidūrė už varte
lių. Ejo Jinkon lankos, kū-
met sztai iszgirdo silpną deja
vimą. Taigi staptelėjęs ėmė . 
klausytis: vaitojimai paėjo 
isz augsztai iszdriekusių pikt
žolių, auganczių paliai mūrą 
sodo. Tūjaus n u vėjo į tą
vietą. Iszsyk pamatė tikt
kokį tai judantį daigią, bet j .
tūjaus pasergėjo veidą žmo
gaus.

— Ką matau, tai tu, Pran- 
ciszkau? — suszuko.

p- Oi! gelbėk manę tamsta, 
esmi pažeistas.... mirsztu.

— Na jau tarė jaunikaitis 
abejodamas apie teisingumą 
jo žodžių — turbut perilgai - 
iinksmirfaisi vakar karczemoj4, 
ir dėlto pabudai sziandien su 
skaudėjimu galvos ir nugar
kaulio.

:— Ne, ne! — tarė pukszė- 
damas senis — esmi pažeistas: 
vė matai tamsta kraują bė
gantį isz žaisdos.

— Kraują! - atsakė Eduar
das persigandęs, — kas-gi tav 
stojosi.
, Nežiūrint aut kentėjimų, 
Pranciszkus ant tiek da turėjo 
blaivo proto, kad neatsakyti 
ant to klausymo. Tiktai du- 
syk tiek padidino savo deja- ? > 
vimus ir rugojimus, pertrauk
damas jūs kaip kada pasako
jimu nesusivedancziu, isz ko 
klausantis nutarė, kad susiku- v 
limas jo buvo isz priežasties 
girtūklystėš. Kada prikalbi
nėjimai, idant keltų, negelbė
jo, nubėgo Eduardas arklio, o 
atvedęs jį, pasodino ant jo 
Pranciszkų. Norėjo jį nuvež
ti į pirmutinį kaimo butą, bet 
tam suvis pasiprieszino ligo
nis, praszydamas, idant jį par- 
jodįtų į jojo grįczaitę, kuri 
buvo ant pats galo kaimo, 
sziajau miestelio St. Paterne. 
Kūmet atvyko ant vietos, mie- 
laszirdingas jaunikaitis paėmė 
senį ant rankų, įneszė į grįczią

< • ■ /
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Jr paguldė į lovą ant sziėuiko. 
Norėjo paskui jį palikti ir pa- 
vadįti daktarą, bet pažeistasis 
sulaikė jį, praszydamas:

— Nepalikk manęs tams
ta!.. dėl Dievo tavęs mel
džiu ...

— Tacziaus iszpultų pąva- 
dįti daktarą, — tarė Eduar
das.

(Dar neviskas).

te Httiiin Amariknifl
— Plymouth Pa. 12 d. 

* Kovo plymouthHszkė Volon- 
czausko draugystė iszkilmiil
gai apvaikszczidjb 10-metines 
sukaktuveą nū pasirodymo 
„Auszros“, -pirnąo lietuviszko 
laikraszio lotyniszkoniis lite
romis (Tilžėje). Draugystė 
tam tyczia nusamdė salią p. 
Pajaujo, tikėdama, jog susi
rinks nemaž žmonių, kad pri
sidėti prie iszkilmingesnio pa
minėjimo taip svarbių lietuvių 
atgyjimo istorijoje sukaktu
vių. . Ir teisybė žmonių pri
sirinko pilna salė apie į szim- 
tą vyrų, buvo taipgi ir mote- 
riszkos.

Susirinkimą atidarė drau
gystės perdėti n is A. Milukas, 
trumpai iszaiszkįdams susirin
kusiems svarbą paminavoja'- 
mųsukaktuvių ir nurodydams, 
jog 'lietuviai jau dabar yra 
augsztokai paszokę supratime 
savo tautiszko skirtumo ir jau 
supranta, kad apart visokių 
naminių reikalų, reikia ir'apie 
vieszus tėvyniszkus reikalus 
rupįtis. Kaipo darodymą sa
vo žodžių teisingumo privedė 
tą dalyką, jog isz daugelio 
vietų lietuviai prisiuntė savo 
laiszkus .Volonczaupko drau-' 
gystės vyriausybei, pritardami 
plymouth‘iszkių lietuvių už 
manymui ir iszreikszdami savo 
norą nors per laiszkus prisidė
ti prie apvaikszcziojimo to ju- 
bilėjaus. '

Kadągi diktokai buvo pri
siųstą ląiszkų su linkėjimais 
ir pritarimais nū kitų miestų 
lietuvių, tad perdėtinis tik ke

lis laiszkus perskaitė perdėm, 
apie kitus tik paminavodams 
trumpai. Tarpe skaitytų 
laiszkų buvo laiszkai nū tūlų 
lietuvių isz Detroito Mieli., 
Baltimorės Md., New York‘o, 
isz Petrapilės ( Maskolijoje) ir 
t. t. Trumpai tik paminavo 
ta apie laiszkus su velijimais 
ir pasveikinimais nū Wana- 
mies lietuvių, Paryžiaus Žel
mens draugystės, isz miestų 
Pittl>urgh‘o, ShenandoalVo, 
Chicago‘s ir kitų.

Po perskaitymui prisiųstų 
laiszkų perdėtinis papraszė 
užimti kalbą kun. Burbos, 
kaipo Vieno isz buvusių „pir
mojo lietuviszko laikraszczio 
sądarbinįkų“.

Kun. Burba privedęs S. 
Daukanto žodžius: „Nieko nė- 
ra amžino szioje pasaulėje, 
kaipogi vis, kas anoje yra, 
Dievo parėdymu ankszcziaus 
ar vėliaus persi keiezia“, iszro- 
dė,„jog lietuviszkoji kalba, lie
tuvystė ir abelnai lietuviszkas 
klausymas pradėjo užimti 
žmonis nevien tik pasirodžius 
„Auszrai“. Kalbėtojas pa- 
veiksliszkai perstatė lietuvys
tės stovį 16, 17, 18 ir pradžio
je 19 amžiaus, kada ant lietu- 
viszkos ’ /dirvos darbavosi 
Daukszai, Sirvydai, Donelai- 
ežiai, Poszkai ir kiti musų 
tautos darbingai; Potam nu
rodęs, jog per „Auszrą“ tik 
įsikunyjo tas, kas neatbatinai 
angseziaus ar vėliaus turėjo 
įvykti, ugningai apipasakojo, 
kokį trukszmą padarė pasiro
dymas „Auszros“ Lietufvoje ir 
kaip tas dalykas paskubino 
musų tautos pakylimą isz ke
lių amžių dvasiszko snaudulio, 
miego. . \

Pabaigus kalbėti kun. Bur
bai, draugystės perdėtinis 
perskaitė prisiųstą vieno lie
tuvio, buvusio liudinįku pas
kutinių dienu ir nu pūlinio 
„Auszros“, laiszką, kuriame 
iszrodyta priežastys, dėlei ku
rių „Auszra“ „taip meiliai isz 
syk visų lietuvių priimta“ tu
rėjo nustoti szvietųs ąnt Lie •

tu vos padangės,
Po perskaitymui to laiszko, 

kun. Burba perskaitė nekurias 
eiles isz,,Auszros“, kaip antai: 
Poszkos „Žemaicžių ir Lietuvos 
mužikas“, J„Kaimo moksliny- 
ežia“ Trupinėlio ir „Daina 
praszcziokėlio nemokanezio 
raszyti:“ Susirinkusieji© su 
didele atyda klausėsi kalbų ir 
deklamacijų, užlaikydami kū- 
, puikiausią tvarką ir tylą. 
Apvaikszcziojimą užbaigė 
draugystės perdėtinis, padė- 
kavodams susirinkusiems už 
dalyvumą apvaikszcziojime, 
gražų apsiėjimą ir iszreiszkė 
viltį, jog trusdamiesi isz vieno, 
dedami szapelį prie szapelio, 
savo laike galėsime apvaiksz- 
czioti sekantį jubilėjų sykiu 
su savo užmariniais broliais ir 
atkreipdami ant sazvo apvaik
szcziojimo akis viso civiliza 
voto svieto (apszviestų žino- 
nių).*) ;

Po apvaikszcziojimui tapo 
laikomas mėnesinis draugystės 
meeting‘as, ant kurio prisira- 
szė prie draugystės nauji 4 
sąnariai. Prie draugystės, 
apart vietinių prisiraszė da 
A. Kaupas isz Detroito Mieli. 
A. Arž-is isz Petrapilės (Mas
kolijoje).

Po priėmimui naujų sąna 
rių ir užsimokėjimui mėnesi
nės mokesties, kurios sudėta 
10 dpi., perdėtinis užklausė, 
kaip padaryti su apgarsįtu 
N 8 „Vienybės“ mus draugys
tės užmanymu, kas link isz- 
davimo sąsiuvų dėl iszsimoki- 
nimo raszyti pats per savę. 
Draugai pripažįdanli svarbu
mą to užmanymo nutarė nura- 
szyti pas prusziszkus lietu-

*) Angliszkų laikraszczių repor
teriai, kurie naudojasi isž mažiausią 
dalykų ir apie szį apvakszcziojimą 
ilgokas korespondencijas paraszė. 
Tik isz priežasties nesupratimo lie
tu viszkos kalbos, iszgirdę, jog buvo 
skaityti laiszkai isz tūlų miestų, pa- 
raszė, kad isz tų miestų buvę dele
gatai nu lietuviszkų draugysezių. 
Abelnai sakant, apvakszcziojitnas 
szis didį trukszmą padaro ir tarp sve- 
timtauezių. \

vius, i^Jant iszsiteirauti, ki 
kasztūstas visas darbas, o pat 
tūm tarpu sumetė 23 dol. b 
tarta buvo perlaikrasztį „V 
nybė“ apgarsįti kolektą ant 
puikaus užmanymo veikesi 
iszpildymo. Draugystės ka 
je neskaitant paaukautų 
dol. ant iszdavimo sąsiuvų 
iszsimokinimo raszyti, yra 
bar 84 doleriai.

- Sąnary#.
f . ,

— Isz Chicago18 pram
mums, „ jog N. 10 „Vieny! 
įsiskverbusi klaida. Kasi 
atsitikimo lenkų klebonij 
tai musų korespondentas 
teisingai mums praneš 
Sumusztas tapo ne lenkų 
nįgas, bet Į). Žaliaucką ] 
kusi nelaimė klebonijoje.

Tas pats koresponde 
pranesza, jog rędaktori 
„Lietuvos“ savo bjauriai 
džiais pažeminusios lietuvi 
pressą ir sveti m ta u ežių y 
lenkų nūmonėje, o dabar 
nustojusios iszeidinėti, teb 
vo p. J. Grinius. *

N 10 „Vienybės“-, pasi 
dams ant paties p. Grii 
laiszko, iszsi tariau, jo$ 
(Grinius) nū „Lietuvos“ i 
gavojimo atsitraukęs.

— Prie ežių visų nesu 
naujienų turime praneszt 
pogi d a apie vieną apver 
atsitikimą.

Chicagiszkės teatrai i 
draugystės labai apgaili 
padėjimas. Josios perd 
ketina „persikelti isz ( 
go‘s, o teatraiiszkas d ra 
atidūti į draugystę kito 
to, kur galima bus su 
antrą tokią draugystę“.

Ir Vėl skaudus, bet i 
bingas pamokinimas 
lietuviams, jog virsziliįk 
sąnariai draugystės, y p 
prakilnesniais siekiais, 
valo kaisziotis į visokiu 
vatiszkus, naminius gi 
į kūrins sykį įsigilinę m 
gia iszpildyti prakilnu 
užmanymų,susikom proin 
(Pabaiga ant puslapio
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Jei but pats atmonas kariaudamas kritęs, tad minavonei 
visa tauta kasė jam kapus augsztus augsžtesnius pagal didu
mo jo garbės ir veikalų bei naudos ūkei padarytos. Kokių 
kaplį Rziądien dar yra didė daugybė, kaip vlrsziaus minavo- 
jau, visiems žinomų, kaip Kalne taip ir ŽemaicziAse. Paskui 
ant malkinės degino savo atmduą su karės žirgu, su pėdsu- 
ki&ia, su sakalų pora, su ginklais ir su kliautingiausiu jo tar
nu. Liepsnai tvaskant, kaip virsžiaus nlinavojau, gentys |r 
bendrai mecziojo į ugnį meszkos ir luszių nagus, raudodami 
Ir garbindami jo karės darbus, idant, ropodama per žiaurų 
kalną į dangaus augsztybes, galėtu įsikibąs pailsėti, paskui 
suszlAstę gruzdinius nAmirėlio, supylė molio indą ir lydėtojai 
neszdami į kapus suszuko, regį keliaujantį nabasztiką debe
syse ant balto žirgo ir sakaląAbesklendantį lygiai, įdėję indą 
į kapus ir kaukoles neprietelių pergalėtųjų ant grandies su
vėrę padėjo po indos apaezia ir žemėmis aprausė; minavonei 
vadino t As kapus vardu to, kas tenai buvo palaidotas.

Nevien paežius karvedžius taip didei garbino dėl jų nar
sybės ir kantrybės, bet dar paezias kovų vietas, ant kurių ka
reiviai ar kiti nabasztikai buvo palaidoti, kokius kapus už 
szventas vietas turėjo, į kurias žambrį smeginti, perkasų kasti 
ir velėnų plėszti negalėjo; dėl garbės ir amžinos minavonės 
tų vyrų, kurie savo narsybe ir kantrybe likusiemsiems vien- 
taueziams liAsybę iszvada^vo, kurie jei nebūt ryžęsi karėje 
mirti, visi but neprietelių vergais tapę.

Kartais pakėlė sav karvedžiu ar atmonu svetimos taftos 
vyrą, kursai visą valdžią turėjo ir nėra randama rasztūse, 
idant K u rėjų-Kūrėjas but jo valdžią mažinęs arba varžęs, ka
rei esant, a) Vienok tas vėl visiems yra žinoma, jog vyrės- 
niejie kuningai kiszosi į karės durną ir patys lygiai traukė į 
karę bei priszakinėje rindoje kariavo, rodydami savo karei
viams kaip reik už savo liAsybę mirti. Z>) Kaipogi pats Ku- 
rėjų-K u rėjas iszleisdamas kariauną į karę, laimino ją tokiu 
būdu: visųpirmu pasimeldęs, iszvyturavo raudoną vėliavą ir 
kareiviams padavė, paskui nesziojamas po rindas barstė drus
ką ant kareivių, a) &

Kiekvienos pavietės buvo karužasis, kurs turėjo visus 
žemlionis arba vyczius suraszytus ir, kas metą sujojus visiems 
į pavietę ant įsakytos dienos paprastai rudenį, visus perskaitė 
ir perveizėjo kožno žemlionio ginklą ir arklį, jei nerado kaip 
reikiant, tokį isz reistro iszpaiszė. Atlikusisis arba iszmesta- 
sis ir nevaidinusįsis ant tos perveizos vėl dAklę turėjo dAti su 
kitais valszczionimis. Prie jo buvo laikoma karės vėliava tos 
apygardos: kėlė į tą gudą ne dėl didelumo turtų, kaip pas
kesnėse gadynėse kad darė, bet, kaip sakiau, visųnarsųjį ir 
guvųjį vyrą tarp paežių žemlionių, ką gkl regėti reistre Lietu
vos ūkės kareivių, suraszytų metuse 1528, kuriame karužiejie 
yra minavojami tarp tų paežių žemlionių arba vyczių. Pas
kui I^enkų karaliai pasavino ir pradėjo patys kelti paežius 
didžturezius į karės vyresniAsius, Atmons arba didysis karve- 

a) Duaburg P. 111. u. 34.
b> Prvtoriua Hehanbine a. 1208.
4) Teod. Nardul T. 1. b. 250.

(lis, regėdamas jAs didei narsius ir guvius, davė jiems kartais 
vieną dalį kariaunos valdyti ir įpacziai katni reikiant su ne
prieteliais kariauti it pats didysis atmons, kuriam tiktai žinią 
davė, kas ežia su ta dalia kariaunas dedasi. 6) Tankiai ka
riaudami įpacz gyniojo nA neprietelių vieną apygardą, c)
blaszkydami neprietelius, badu marindami ar muszdami, kaip 
kame galėjo ir sumanė arba puldinėjo į svetimus krasztus 
plėszdami, grobį griedami, degindami ir vis teriddąmi. No
ris visi tie karvedžiai nedidį’karės įprotį ir mokslą teturėjd, 
vienok jų drąsybė Ir kantrybė bei vikrumas ir guvumas darė 
jAs oriais ir gAdingais tarp savųjų, o garsiais ir nAgąscziais 
t^rp neprietelių. Ir taip Pipsa, Varmijos atmons, būdamas 
Vjisųvyrlausiu ant visų kareivių, norėdamas pasirodyti kaip 
didei drąsiu yra, pirmasis pdlė ant neprietelių. Tokių at- 
monų visi, kaip sakiau, turėjo klausyti ir ant sutartos dienos 
į paženklintą vietą su savo tuntais sueiti*

Karės vyresniejie tie buvo: atmonas nA žodžio atmonyti, 
deszimtininkas, szimtininkds arba pulkorius nA žodžio pulti ir 
karužasis, kuriAs virsziaus minavojau: buvo dar v Hunas, kurs 
visą kariauną vedė į karę nesant atmono; sargun's, kursai rū
pinosi kariaunos mitalu ir paojumu; abazunas, kurs prigulė 
kariaunos rūpinosi. Lygia dalia pilės vyras arba pilės-pons, 
tarėjo sav pripadėtoją vyresnįjį, anginu vadinamą, kurs an
gas pilės saugojo, ir uždarius, jų raktus pas savę laikė, be jo 
žinios karei esant nieks negalėjo įeiti į pilę nei iszeiti.

Kad patys atmonai nA kitų kareivių tiktai narsumu, 
kantrybe ir buklumu težįminosi, tad ir kareiviai tais paežiais 
privalumais tenkinosi ir buvo vyrai ne į kelnes kiszami: nes* 
gi pradžioje it taip kariavo su neprieteliais; kaip ir namieje 
pc girias su žvėrimis.
bei guvumas rėdė jo spėką, 
ir didius ojus 
gauja vadinosi kariauna arba vaisku, 
nesusirinkę. a)

Kaip ilgai tiems žemlionims arba vycziams reikėjo ka
rėje būti ar visados ginkiAtiems rubežius savo ūkės saugoti,

1 aiszkiai sziądien bepasakyti, tas tiktai yra žinomas, jog 
Taippat ir tas

Kiekvieno įgimtas protas ir buklumas 
Nes ilgainiu taip kariaudami 

i pritirdami įsitaisė į stiprius kareivius, kurių 
, noris lig į vieną vietą

nej
pilių saugoti tie žemlionys pakareziu ėjo. b) 
yra žinomas, jog kožnam žemę turineziam reikėjo į karę 
traukti, bet negal žinoti, ” kaip didę lAmą reikėjo turėti trau
kiant ir savo lobį, namus ir gimtuvę nA neprietelių gyniojant, 
tariama yra, jog nA dviejų valakų. Tų žemlionių arba vy
czių senovėje Lietuvos ukėje didė daugybė buvo, visi Žemai- 
ežių gyventojai žemlionimis vadinosi ir turėjo {patingas lie- 
cybas arba privilijas savo kraszto, kuriame niekšai baudžia
vos arba lažo nežinojo, tiktai kožnas gyventojas karės žirgą 
laicė, idant rangus butu, kAmet reikiant jotą į karę iszleisti, 
bet ilgainiujnoris didieji© Lietuvos kuninkaikszcziai keldin- 
damiesi į Lenkų karalius metAse 1377, 1501 ir 1569 apsira- 
szė, jog visus tAs, kurie savo žemę tur, noris ir privilijų ant 
anps neparodytu, jau tAmi paežiu bus sav Ponais arba žem- 
lionimis, isz gudiszkumo Bajorais pagal senovės Lietuviui* 
statymų vadinęsi; vienok tAm tarpu palengvai vedė į Lietuvą 
Lėtokų rėdą, teisiaus sakant savvalę ir nevien nA žmonių pasa
vino žemę arba gruntą ir jAs paežius ėmė vergti; bet pradėjo 
ir žemlionią paežius taippat vergiptį įr dį^žturcžitoms į amžb

b) Dusburg. P. 111. c. 7. «
c) Duaburg. P. 111. c. 30.
*) Daaburg P. III. c. 30.
b) Kojakmię* L|(b. T. 1. p. 1. L. VII.
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nūs vergus dovenoti ; nesgilig szioliai kas kami praskynęs bu
vo ir pragyvenęs girios kerezioje, tas to lopelio sav Ponu va
dinosi; tiktai gynioti jį turėjo nū neprietelių, kaipo savo 
daigtą: bet paskui kurs tiktai žemlionis neparodė nū kokio 
kdningaikszczio buvo gavęs tą žemės lopelį, ant kurio gyve
no, tas turėjo amžinai vergauti tam, kam jį su jo žeme buvo 
kuningaiksztis adavęs, nemindamas nė ant Dięvo, kurio įsaky
mas yra: i

. penkioliktojo ir szeszipliktojo amžiaus aiszkiai rodo.

Myliausia.

k’j* ri • k 
k

mylės; artymą savo kaipo pate savę, ką rasztai 
, • Nil ko 

gal matyti, jog visiems žemlionims traukiant į karę didė ka
riauna .turėjo būti, ką ir senovės rasztai rodo; nesgi patys Pa- 
rusėnai, kariaudami metūse 1250 su vokieczįų meldžionimis, 
4000 jotėą, o 40,000 pėseziųjų galėjo pastatyti į kovą; abelnai 
sakant, kožna apygarda galėjo iszleisti ginklūtų vyrų į karę 
po 500 jotų, kartais po 5,000 arba 6,000 pagal didumo szei- 
mynos tos apygardos, desžimtį kartų, daugesnei pėseziųjų. 
Visųneszeimyningoji apygarda galėjo 2,000 jotės reikiant 
statyti karen. i

Kariaujant su Lenkais ir Gudais senosėse gadynėse, vie
na apigarda tekariavo savę gyniodama. Tankiai nutiko ir 
tas, jog žemlionys isz kelių sryežių susitraukę^ paskydo į bu
rine ir sutartinai kariavo, susižinodami su kitu ir norėdami 
vieną galą pasiekti, beje: neprietelių pergalėti, a) Kaip sti- 

a) Dusburg P. 111. c. 5. '

prų regėjo neprietelių, taip pagal to dauginus ar mažiaus apy
gardų vycziai arba žemlionys susibloszkė į vieną būrį, vyda^ 
mi neprietelių, idant isztikus su jūmi į aiszkią muszą galėtu 
stengti.

/ l
Kariauna jų buvo sukelta isz raitųjų ir pėseziųjų, 

paskūjie visados stiprino jotę apguliraūse ir apstojimūse pi - Į 
lių, taippat didžiose visotinose kovose. Jotę savo laikė pa
prastai grobiui grieti, sarioti, siaubti po svetimūs krasztus ir 
dėl staigių antpūlių: kaipogi Gudų rasztininkas, gyvenęs 
metūse 1180, tais žodžiais jau gūdosi, sakydamas „szį metą 
nūžmus Lietuviai baltais maiszais apsimovę ant greitų žirgų 

. su ilgais medžio trubais įpūlė į Mugapilio. apygardą, kurie te
nai jau paskysdami, jau apent ant balsė savo trubų susi- 
blokszdami didei baisiai nusiaubė ir nuteriojo. a)

Kam reikėjo pėkszcziam pagal įstatymų kariauti, o kam 
jotam, negal aiszkiai to sziądien rasztūse rasti: tą perskirą ro
dosi darė turtai, nesgi turtingasis jots, o neturtingais pėsezias 
turėjo kariauti. . ■ 6

; visųgi- 
dėtiniai brūkliai, 
nū ko 7'agotinė'

Ginklai jų buvo įvairus pagal įvairios gadynės: 
liojoje senovėje pėseziųjų buvo ginklais: ren 
o raitųjų kestės, taurių ragais apųiaustytos, 
mis buvo vadinamos, b) --------- _ , 1

a) Karamzin Illator. Uos. Ro«. T. III. e. 40.
b) Tacltlue Germanoruui c. 45.

(Dar ne viskas).

pp

tie

O mano myliausia! ką darai- sziądienąl 
Gal kokioj4 kertelėj4 garbstauji sav viena, 
Gal veidas iszblyszko, nuvyto skrūsteliai, 
Nebmatant jau vaisto savajai szirdeliai; 
Gal didei nubudus aptemo akelės 
Ir ledu pavirto tavosios akelės.
Norėcziau asz tavę sziądien aplankyti 
Ir lipszniais žodeliais bent pasidalyti 
Ak! toli, o toli nū tavęs lingoju.
Ir tikt apie tavę tankiausiai dumoju: 
Nei darbai, nei žmonės manę neatskirė, 
Tikt daug nubudimų ant manęs datyrė: 
Szit kožnoje vietoj4, kožnam4 ats‘ėjime 
Szirdgeloj4 tebmirkstu, it piktam likime. 
Nors vaikszczioju krasztais upelio mieliausio 
Ir matau nevieną kvietkelę gražiausią, 
Vis nerandu niekur dėl savęs to džiaugsmo, 
Kurs besznekant kados prapuldytu skausmą. 
Turtinga, gražiausia dėl manęs per nieką, 
Jei iszminties, proto jieszkocziau per tieką: 
Gražumas ir turtai gal greitai prapulti, 
Tūs džiaugsmūs4, linksmybės4 gal vargai užpulti; 
Tikt iszmintis, protas negreit gal isznykti: 
Anūse ir vargszas tur džiaugsmą užvykti. 
Tu viena akyse man stovi tankiausiai, 
Su tavim tikt viena tekalbu lipšniausiai: 
Neklausu nei durtų, nei tavo gerybės 
Ir mažai atboju ant tavo gražybės, 
Tikt iszmintis tavo ir protas man tinka, 
Dėltogi ir szirdis prie tavęs sen linksta. 
Prakalbinus tavę, tūj džiaugsmą įgaunu, 
Nės tavo žodeliai man szirdį atgauna. 
Norėcziau su tavim draugystėn sueiti, 
Ir tūkart dėl savęs lengvumą užeiti.
Nors nelaimes, vargus kentėti reikėtų, 
Vis kados ir džiaugsmą turėti galėtu.
Viens antram.žodeliais bpszniausiais prakalbėtum , 
O nuspausta szirdis taip didei nebgdtu.
Vienamgi ant svieto yr sunku gyventi: 
Reik aszaros4 baisios4 amželių pabengti. 
Juk sunku dėl savęs atrasti tą kertę, 
Kurioje gyvenus nereiktu aps4 verkti. 
Kol jaunas ir sveikas, tol visiems patinki,

Karszcziausioji meilė netrunka užgesti, 
Tikriausia ir draugas negiedžias atmesti.
O mano myliausia, pasiekk man rankelę! -
Szit tav atidūdu savąją szirdelę:
Ar laimėj4, ar vargūs4 bus linksmu gyventi 
Ir tikrai besmylint galėsi v4 pasenti.

Žem.1S80 771,



Vienybe
(Pradžia ant puslapio 133) 

ja akyse tautieczių ir tik skau
dų pamokinimų dėl kitų su
teikia, jog nereikia užsiimti 
varinėjimu asabiszkų ar par
ti j hz k ų ginczų.

A. Milukas.

A- Baltimore Md. Balti- 
moriszkiai „Mok. draugystės“ 
sąnariai nutarė apvaikszczioti 
4 d. Kovo m. paminėjimą 
baudžiavų, o dėl geresnio pa
sirodymo priesz žmones, ko
kios dvasios jie yra, sudėjo po 
kiek ten pinįgų, kad parsi
traukti isz Shenandoah‘o žino
mą visiems Dembskį. . Szh 
pradėdama savo kalbą per ap- 
vaikszežiojimą paminavonės 
baudžiavų, pasisakė, kad bu
vęs kunįgu pirm, dabar supra
tęs, kad katalikystė tai kunį- 
gų iszmislas, viską pamynęs 
po kojų. Paskui pradėjo ans 
garsusis žmonių apgavikas 
piktažodžiauti (bliuznyti) 
priesz szr. tikėjimą, Sakra
mentus ir t. t., žmonės, pama
tę, kas ežia dp „apvaikszczioji- 
mas“ skubiai ėmė eiti isz ga
lios.

Taip tai nęva — mokslo 
platinlojai apvaikszczioja 
„tautiszkas szventes“. Kur 
pasisuks, ten sėja sava nela
bus mokslus ir žmonis tik at
grasina nū tikro mokslo^

Vien1 s isz klausytoju.

jo. Dukit žinią ant tokio adreso: 
Mr. Adam Cybulski Torrington 
Conn Box 795.

* • ’ ’A- . į.

—----------------------
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Kur buna Jurgis Jokūbaitis, ką 
pirm 3 metų atvažiavo į Ameriką 
isz Rudos Gižų par. Vilkaviszkio 
pav. Suv. gub. Jis yra jau vedęs 
ir abu su paezia gyvena ežia Ame- 
koje. Dfikit žinią man, jo broliui 
ant szio adreso: Mr. Andrius Jokū
baitis Westville Vermilion Co Ill.

« t 1

paraszyta patrijotlszkoje dvasėjo pagal 
vengrlszką pono A. isz B. autoriaus 
kn|gutės ,,Kas teisybė tai ne melas 

Žiemos vakaro adynėlė, voklezkom raidėm 
Mužikėlis „ „ „ p
Pasakų knlnga ‘ ,, „

: Noksiiszki rankvediiai ir
' t • / i. kitokios knygos 

Lietuvlszka Gramatika paraszyta 
kun|go Mikolo Miežinio^ 

įAbėcėla „ ,.
Elementorius liėtuviszkas „
knlnga dėl Iszsimokinlrao rokundų

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

50c.
30c.
15c.

j 25c.

Kningos

$2.25 Ir 2.75c.
i, it $2.00-
1.50c. ir 2.00c.

75c.

75c.

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

1.25c.

pargabentos isz užmarės:
Maldiį knįgoSy

Aukso Altorius, arba Šzaltlnts dangiszkn skar- 
bu 2.25c., 2.75c., 3 25c., 4.Q0c., 4.50c., 5.00 ir 5.50c.

Senas ir naujas Aukso Altorius 
Garbe Dlewuj ant aukštybės „ 
Balsas Balandėlės - 1.25c., 
Knlnga giesmių arba Kanticzkos 
150 Psalmu Dowido karaliaus ant

paveikslo kanticzkų 
Tstoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 

Gyvenimas VIeszpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl.
Istorija seno Įstatymo „ „ ,,
Gyvenimas Marijos ,, „
Menąo Szwenczlausios Marijos Panos 
Bopnlej Motynoe Diewo ,, ,,
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais
Gyweniinaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 

dienos* pirma, antra, treczla ir ketvirta 
dalis nž kožną dal| po „ ,, „

Gyvenimas szv. Benedikto Labro ,, 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramento

. * [Įvairios dvasiszkos knįgos. 
Ei Uote a arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokijls Szventųjų ,, „ „
Iszguldimas metiniu szweneziu

labai naudinga kningelė
Mokslas Rymo kataliku
Kas yra grlekas? „
Nekaltybė „
Vartai dangaus „
Garsas apie baijėybes Diewo
Raktas ( dangų „
Didžioji nedėlia ,,
Kaip Suinenlją nuspakaj|tl 
Vadovas j dangų ,,

''Prisigatavojimas ant smerezio \ „
Draugija dėl duszių ,, „
Lletuviszkor miszlos -,, - ,,
Žine apie gydymą ligų kūno ir 

duszios, apie Liuterį ir Kalwlna
Istofiszkos knįgos svietiszkos įtalpos!

Istorija Lietuvos ,, ,, „ . 50c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c.
Aplinkrasztls kun. Petravyczlaus | Vilniaus 

džiakonystėe kunlngusJgTO m. „
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži kn|gutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais nu pat 

krlkszto Lietuvos

sūdo"

75c.
10c.
40c.

50c.
15c.

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

5c.
20c.

. 50c.
50c

5C.
10c.

1.00c.

Dimkft Ifž laitast
“vienybe lįetuvniku”

10c.

Apie bnwlmą Diewo „ 
Grlesznlnkas priverstas metavuCls 
Pamokslai apie trusą „ 
Talmudas Ir musų žydai »» »
Szkala su kalba „
Rrleszauszfls „ ,
Kaip įgyti pinigus ir turtą 
Girtybė „ „

10c.
15c.
5c.

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

Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 
kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 10c.

Trumpa peržvalga lietuvystės darbų
Amerikoje 20c., dėl perkupezių po 10c.

Kalendorius ant 1880 m. 25c. Ir ant 18^0 m. 25c.
Visokį Abrozėilai su maldelėmis po 5 centus.

25 ct.
20 ct.

11,00 ct.
$1,00. 
20 ct. 

‘ 30 ct.

LOCNOS SPAUSTUVĖS.
Istorija Katalikų Bąžnyczlos, „ 1,00.
Kuropos istorija su žlamlapiala ,, 50 ct.
Pasakojimas Antano Tretininko paras’zė vysk1 

Žetnaiczių Motiejus Valanczlauskasi* 
Fonas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 

, Dievaitis, apysaka szlos gadynės 
ĮApleka Diewo „ „ „ „
Aukso.Verszls, labai pulki drama „ 
doleslawas arba antra dalis Genowėfos
Du pujkus apraszymaj apie nedorybe žydo 

Ir piktą augynimą wajku • A, ,, $1,00.
Hlstorlje gražios Katrukos ir* joe wysokl atsy. 

tyklinaj „ „ „ „ „ 10 ct.
Hlstorlje apie gražų Magelona, duktery karn

izus isz Neapolo ir apie Petr* karejwi 40 ct. 
Hlstorlje Isz lajko Francuzkos wajnos Afri

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

Lietuvio Sapnas J50c 
,, ,, 80 ct.

kankinimas 
50 ct. 
10 ct. 

pujklu 
75 ct.

del

Jurgis M i losią ws kis
Juozapas Koniuszewskis arba

Unijotu po waldže maskolaus
Konstytucyje del darbininku
Mamelis pustelnlko paraszytas

Lletuwniku ,, „ „ ,,
Nedorybes Kymo Ciesorių, hlstorlje isz lajko

ponawojlmo Nerono „ ,,. ,,
Pujkus apraszymaj tikru atsy tikim u isz

wajnos 1863 metu „ „ „
Prawadnikas angeiskos kalbos heabdar.

o abdarytas ,, „
Pujkus apraszymas apie Lietuvą ,,
Rinatda Rlnaldinas ,, 
ienowes apraszymas apie

Karejwlo „ „
iumyszytnas arba bajme

Draug Želmu Paris ; $3,00
V. Gradeckis Pittston „l,oo
A. Akramavyczius DuBois „2,oo
M. Vroczinskas Mahanoy City „2,oo
S. Januszevski Belloa Foills „l,oo
P. Pokutis Elizabeth „2,oo
M. Alionis Scranton i »J,oo

Žiponas bei žlponė
Žirgą* ir valkas
Vytautas didis Lietuvos kun|galkeztis
Apie senovės Lietuvos pilis ,, 
„Auszra" keturių metų puiki&se apdaruso 

po $1.% kninga, visas perkant

5c.
50c.
25c.
40c.
20c.

80 ct. 
czesu 
40 ct. 
$1,00 

$1,25. 
$1,00.

ii ii $1,50 ct. 
Duktery Fllypo 
•t n 50 et. 

tūry dydeles akis
Tykra tejsybe Isz Suwatku gubernijos 

izwlesa Diewo ,, ,,
Titkus Persų Karalius, „ 
JSeystanawik ant to geraj 
A’itas Ir Korynna hlstorlje

klojimo Bąžnyczlos S. per Deoklecijanė 95 ct.
is z lajko

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

perse-

-------------------- - > m.' rr- '----------- - | 

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

Vaistas (liekarstos) nu pa- 
ra1yžiaus^

Motinų rekomendacija. Mes pažįstame daugeliMotinų rekomendacija. Mes pažįstame daugel} 
motinų Centervile'je, kurion neapsieina be Cham- 
berjaln'o Cough gydyklų savo narnose Ir kasdie
ną jas prirūdija kitiems. Isz savo paežių patyri
mo galime pasakyti, jog tas vaistas Iszgydo nu 
perszalos musų valkus. — Ukėsal Centerville 
South Dakota. Parslduda po 50 centų bonkutė 
visose aptlekose.

Reumatizmas greitai iszgydytas.
Tr|a dienos tai labai trumpas laikas, kuriame 

galima iszslgydyti nfi reumatizmo; bot tai galima 
padaryti pasinaudojant tam tikrais vaistais, kaip 
tai parodo atsitikimas su James Lambert, isz 
New Brunswick, Iii.: „Asz.turėjau didelį ren- 
matismą kojose, sako jis, Ir nusipirkau bonkutų 
vaisto Chamberlaln'o Pain Bahn. Jis isi;gydė 
manų | 8 dienas, dabar asz vlslszkal sveikas ir 
kiekvienam gailu prirodyti tą vaistą (Chamber- 
lain Pain Balm) n& reumatismo" Parslduda po ■ 
SO centų \\t. bonkutų visose aptiekoae.

Cholerine Pennsslva. Hwlckley Penn. Pas mus 
pradėjo siausti cholertna neseniai — taip ją pava
dino musų daktarai. Asz padariau gerą blznj par- 
d&dams Chamberlaln'o vaistą Colic, Cholera Ir 
Diarrhoea. Asz Pardaviau 4 tuzinus bonkuczlų | 
nedalią Ir tas vaistas labai iszdlrbo man vardą. 
Daug žmogystų lazslgydė su th vaistu nfi dlarrho- 
eos | 2 ar 3 sąvaltes (nedėlias), imdami mažą jo 
porciją P. P. Knapp. Ph. (L

Parsldfida po 25 Ir 50 centų už bonkutų visose 
aptlekose.

Se.liu.xia.e.
Geriausias vynas, arielka likieriai, 

alus ir cigarai, pas

Zigm. Twarowski
Alden Pa. J

Puikus Liėtuviszkas
Saliunas

Mahanoy City, Pa.
\ KAZIMIERO PETRIKO.

ant ulyczios E. Centre str., No. 314.
Czionai galima gauti, klek tik duszelė užsima

no: atsigerti k ft skaniausio aluczlo, saldžios, kar- 
czios ir kokios tik norėsite arlekėlės, kad ir 
cukrevotos, užslrukytl puikų cigarą.

Praszau atsilankyti ir to visko 
pabandyti!

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
g Minama yra pas Rev. A. {Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pus Rev. P. Abromaitį Jordan st.. 
S lenandoah, Pa.’ kasztfija fcloo.

4.00c.

25c.

25c.

20c.

Pajieszkojimai.
Pnjieszkau Tamosziaus Cibulsko 

isz Norkūnų palivarko parap. Bal- 
bieriszkio, Senapilės (Marijanpolės) 
pav. Suvalkų gub., visai mažas vy
ras apskrito veido, nosis maža, ūsai 
dideli, 30 metų, jau 3 metai Ame
rikoje. Pirma buvo Mahanoy City4-

Senkaus Jurgis n '
Vitoliorauda, pulkus poematas Isz

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gosz 1.25c.
D&nelaiczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas f „ 
Tėvyniszkoą giesmės 
Jdkąunos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės

Pirmutinis degtinės varytojas pulki komedija 10c.
Apysakos. .

Falangos J uze, linksmi skaitymai ,, 
Kas teisybė tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo
PajudįldiMO vyrai žemų, puiki apysaka

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

10c.
10c.
40c.

Vieninteli lietnviszkl Saldina
Forest Cityje netoli geležinkeldva- 
ri G(dypo) užlaiko PIJUS VALIUKAS- 

Ateikite tik pas jį vyrai, o nepa
gailėsite. Ten vi<ko rasite gęrti 
užsikąsti, o pakelevingi rasite ja-

ire meilų gaspadorių, kuris sayo 
O amuse

si 
ir

n 
teiks.

jums kugeriausią vigadą su
(18)

Pirmutinis Liėtuviszkas
Saliunas

’ Mt. Carmel, Pa.
Czion randasi geriausi gėryinai, 

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

Lietuvininkai hurra visi pas 
y VINCĄ JUKNELĮ 
109 Oak 8t. Nt C ARM EPjL




