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Szaulėnų parakvijoje, Szau- 
lių paviete žmogui medį be
kertant anas ant jo paties už
virto ir užmuszė. Nabasznį- 
kas paliko paežių ir trejetų 
vaikų.

Apie Kesi ainius, regis arti 
Sžilavo, vilkai žmogų sudras
kė. Panevėžio kliube aficie- 
rius nusiszovė.

Maskoliai norėdami, idant 
katalikai maskoliszkų kalbų 
priimtų, liepė po iszkalas anūs 
maskoliszkai mokįti ir ant 
to katekizmų ir kitas knįgas 
maskoliszkai parengė. Isz tų 
knįgų ir pravoslavni pasinau
doję pradėjo musų tikėjimo 
mokįtis, o, kad jiėins patiko, 
pradėjo priiminėti katalikys
tę. Taigi dabar po daugel 
vietų paslaptiniai katalikai at
sirado, nės maskolių įstatai 
(zokonai) nedaleidžia, idant 
isz stacziatikiszko tikėjimo 
kas ant kito pareitų. Pirma 
reikėjo mųsų tikėjimų aiszkiai 
neprietelių tarpe iszpažinti, 
taip kaipo tai buvo Romoje 
persekiojimo laike, bet popie 
žius Pius IX daleido, idant 
nū valdžios persekiojami isz 
pravoslavnų katalikai, nega 
lėdami maskolių valdžios isz- 
vengti, ir stacziatikiszkas pa
reigas pildytų. Sziokiu bil
du daugumas paslaptinių isz 
staeziatikių (pravoslavnų) ka
talikų atsirado, kurie nū po
pų prispausti, idant eitu „ga
vėti“ (velykinę spaviednį) 
dirba visokius skandalus. Ir 
taip vienas isz pravoslavų ka
talikas Resiainiūse prie to 
„gavėjimo“ nū popo prispir
tas, o tų? pareigų iszpildyti 
nenorėdamas kvailų (durnų) 
nudavė. Popas su jūm susi- 
sznekėti nebegalėdamas ant 
„pakajanijos“ (pakiltos) į 
cerkvę uždarė, bet, jam ten 
pradėjus isz vidaus langus 
daužyti; kaipo pusgalvį ir be
dievį paleido ir daugiau į 
cerkvę ,,gavėti“ nebereikalau- 
na. Kiti vėl nū popų ir po
licijos prispirti eina „gavėti.“ 
Popui primelavę ir tokių bul- 

Plnintli Pa. 11 fl. BaM 
“ Pereitų metų „Vienybės“ 
numeryje 29-me su džiaugs
mu praneszėme apie susitari 
mų kelių liėtuviszkų kunįgų 
pinįgiszkai prisidėti prie pa 
kėlimo tėvyniszkos raszliavos, 
apmokant geresnius rasztus ir 
talpinant tūs „Vienybėje“. 
Pamaži tas susitarimas priėmė 
povyzdį draugystės, kuri pa
sivadino „Raszliaviszka 
draugyste“ ir savo kasztu isz 
davusi yra komedijų „Aukso 
Verszis“. Prietos „Raszlia- 
viszkos draugystės prigulėjo 
apart kunįgų ir taip keli tau- 
tiecziai, beje J. Pauksztis bei A. Milukas, mokėdami kas 
mėnū po $1 ir Sil. Pauksztis, 
mokėdama po $2. [kunįgai 
mokėjo po $5įj. Dabar 
„Raszliaviszkoje draugystėje“ 
įvyko permaina, nekurie jos 
sąnariai pasitraukė szalin. 
Draugystės siekiai tie ' pats 
liko, jijė ir toliaus materija- 
liszKai szelps užsiimanczius 
literatiszku darbu mųsų tau- 
tieczius, taipogi pasirjžo 
neszti pagalbų vienam jaunam 
lietuviui, mokinaneziamsi tėp- 
liorystės dailos Muenchen‘o 
„Dailų Akademijoje“.

„Raszliaviszka draugystė“ 
sziaip dabar iszveizdi: perdė
ti n is kun. Burba, moka $10, 
kas mėnd, knįgius J. Pauksz
tis $20, sekretorius A. Milu
kas $5, kun. Pautienius $5, 
kun. Kolesinskas $5 ir Sil. 
Pauksztis $5, kas mėnū mo- 
kantie.

Rasztus, už kuriūs raszėjai 
norėtu gauti atlyginimų, rei
kia, kaip ir pirmiaus, siųsti 
ant perdėtinio vardo.
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Isz Lietuvos.
—- Kaunas, Sniego ant

lauko Tetai kur gali matyti. 
Upių pakraneziais ant ledo’ 
vandū eina, bet ledas dar stip 
rus. Jau daugiau brikoms 
(vežimais) nei kų szlajoms va
žinėja.

— Dikteriszklų miszke,

Rįgų eidamas. Joniszkio že< 
mė dalinas į keturias dalis, 
kurias laukais vadina. Pa
gal plianto į sziaurę vadinas 
Oklaukis ( Vokietlaukis), len- 
kiszkai „Niemiecke pole“. Tų 
laukų perbėga upė Sidabrą, 
kuri davė vardų senovės lie
tu viszkai ' pilei Sidabrai ^ su 
kryžiokais Lavonais kariau- 
naneziai ir per anūs Sidabren 
vadinamai Isz tos priežasties, 
kad czia ne sykį sumuszta 
anūs kryžiokus per lietuvius 
Lavonus, Uaonus, Livų že
mės isz Kurszų czia atėjusius, 
anų laukų Oklaukiu pavadi
no. Pagal plianto į pietus 
yra D variau kis. Į vakarus 
nū Žagarės pusės, Zagarlau- 
kis, ^įjytus Szaullaukisj kur 
kitų Wrt Kapalių dvaras bu
vo. Kož&as isz tų laukų da
linas vėl į tris atskirtus lau
kus, o tie į mieszczionų rėžius, 
turinezius ilgio po 760 sieks
nių, tai yra daugiau, kaip po 
pusantro viorsto. Kaleina 
mieszczionų rėžių yra visur 
vienokiszka. Žemė labai gra
ži ir derlinga. Neužbudavo- 
tus pliacius mieste czia lietu
viai margais vadina. Tie 
margai tu r4 kartais daugiau* 
kaip desentinų žemės ir yra 
sėjami ar pjaunami. Kaip 
uždei* gražiai javai, tai kartais 
tame mieste ūžia 3 arba 4 ga
rinės kuliamos maszinOs ru
dens laike. Czia vasarų ark
lius ir kiaules mažnė visi na- 
mieje laiko, o ragūtus gyvu
lius ant to paskirti kerdžiai 
ir piemenys gano. Už dide
lių gyvulių ganymų mieszczio- 
nys moka po 80 kapeikų, 
už mažesnių po 30 k., o už avių 
po 25 kap.

Czia žmonės turtu gaiš bū
dami per szventų Jonų keV 
balius per trįs dienas, naminio 
alaus privirę. O per veseli- 
jas tankiai^ padaro alaus isz 
7-8 purų miežių. Szįmet vie
nok visiems sunkiau eina ir to 
mažiau girdėtis, net kunįgai 
ir bažnyczios tarnai szįmet * 
mažiau kalėdos gavo.

kikę gavę isz cerkvės iszsine- 
szina, idant vėl prispirti ant 
kitų metų į cerkvę ateitų ir tų 
patį padarytų. Kiti vėl nū 
to „gavėjimo“ nū popų pinį- 
gaiš iszsiperka. Popų godu
mas, popų akyrif gerklės se 
niai yra žinomos, o kitur i? 
popų rankos, nės jeigu kur 
kalėdodami su „szventu krės
tu“ eina, tai maskoliai tur‘ 
viskų slėfrti, nės kų į rankas 
pagriebia, tai jų. Sztai popas 
ir savo cerkvę Szkudūse ap
vogė, kaip andai rasziau.

Atleiskite, kad nors vėlai 
savo apsigynimų praneszu, 
nės pas mumis kartais labai 
vėlai laikraszcziai ateina. 
Sztai „Apžvalgos“ 12 N. 18- 
92 metų pusi. 95 rėdytojaus 
yra patėmyta, buk tai asz isz- 
kraipau „Vienybėje“ žinias ir 
inelūju. Czia „Apžvalgos“ j 
rėdytojas lyg boba paplepėjo | 
neiszrodęs, kur asz iszkraipiau 
žinias ir sumelavau. Gal asz 
kur isz netyczių ir sumelūjU 
ir iszkraipau, kaipo klystan
tis (griesznas) žmogus, visur 
prisiekti ir isz pamato isztirti 
nebegalėdamas, bet priežodis 
sako: „Ant to yra lydeka vau- 
denije, kad karosai" nesnaus
tų!“

Sztai ant to paties puslapio 
ir „Apžvalgos“ rėdytojas su 
klydo, svietų mokindamas, kad 
reikia „Kristumi arba Kristų- 
su“ raszyti ir kalbėti. Jei 
gu taip, tai reikėtų mums: 
„karaliusu, žmogusu“ vietoje; 
karaliumi, žmogumi — kalbė
ti. Taigi mat ir „Apžvalgos“ 
rėdytojas be apsirikimo būti 
negali, taip kaip ir mes visi. 
Vieni „mejūjame“, o kiti ne
žinome.

— Joniszkis, Szaulii^ pa
viete, miestelis nū 7000 gyven
tojų (su, žydais). Su žeme 
prie miesto prigulinezia užima 
cielų ketvirtainę mylių į ke
turkampę užmierūtų, kurių 
pliantas (szaszėjus) nū pietų 
į sziaurę pereina, nū prūsų ru- 
bežiaus ant Tauragės ant Lat
vijos linkon per Jelgavą ir
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Szaulių linkon nurodo ežia 
vietą senovės Jezuvitų ar Ber
nardinų kliosztoriaus, bet tą 
tiktai seniejie atmena. Bet 
anoji istoriszkoji vieta Sidab
ru, kurią Jelgavos mokįtas 
draugystės sąnarys pastoris 
Bielensteinas pirm kelių de- 
szimtų metų atrado, yra tai 
kalnelis ant parakvijos kata
likų kapinių už keturių vers
tų į vakarus nd miestelio.

Joniszkije turgai yra pane- 
del iais ir ketvergais, o kermo- 
sziai per Pusiaugavėnį, Szesz- 
tines, Aniūlus Sargus rudeni- 
įt ir Gramnyczias. Szįmet 
perJPusiaugavėnį su arkliais 
net isz Tambovo gubernijos 
isz Maskolijos buvo pirkliai 
(kupcziai). Buvo per ker- 
moszių keli tukstancziai ark
lių. Maskoliszki arkliai bu
vo labai pigus, nės puikiau
sią ketvergį galėjai už 112 
rublių nupirkti. Czia smul
ki prėkyba kaipo tai parda
vinėjimas ant turgaus bandu- 
czių, barankų, žuvelių ir t. t. 
perėjo mažne 
dų į katalikų 
mažnė visus 
cziamas valdo
tuvių rankose yra alaus kar- 
cziama Varaszauskio, kromas 
Zdramaviczius, taipojau lietu 
vis ziegornįkas atsiranda. 
Tie visi dėl didesnio priesz 
žydus atsispyrimo vien‘s prie 
kito arti bažnyczios užsigyve- 
no. Lietuviai prie pat rinkos 
dabar nor‘ didelį kromą uždė
ti. Tiems lietuviams prėkė^ 
jams nėra lengva su žydais 
kunkurenciją iszturėti, nės 
lietuvių daugybė-už žydus 
stoja, o tai labjausiai per tat, 
kad katalikai, teisingą tavorą, 
saiką, (raierą) ir svarą deda
mi, ima. brangiau už žydus, 
kurie, ant svaro ir saiko dik- 
Cziai nusukę, truputį pigiau 
nuleidžia. Cukraus svaras 
czia kasztūja 20 kareikų, tai
gi'lietuvis taip aną ir pardū- 
da. ‘ Žydas svarą pamažinęs

visiszkai isz žy- 
rankas. Sziaip 
kromus ir kar- 
žydai. — Lie-

dalių (J sv.), tai yra nusukęs 
cukriaus ant 5 kapeikų, atlei
džia tiktai kapeiką. Ką jam 
pagal teisybės reiktų pardūti 
už 15 kapeikų, tai ans pardū
da už 19 kap< - Kvaili žmonės 
imdami į už cielą svarą, o ma
tydami, kad kapeiką pigiau 
atleidžia, greieziau pas žydą 
nei pas savo brolį eina. Czią 
žmonės nusipirkę si^rstykler 
galėtų greit persiliudyti 
Tas po daugel vietų mažnė 
visur atsitinka. — Vėl muši, 
prėkyba per tat negali dik 
ežiai susiturėti, kad žmoni v 
tarpe yra antras kvailumas ar 
nedorybė. Tankiai atsitinka, 
kad,nū lietuvio ne tik czia, 
bet ir kitur ant bargb tavofi 
paima, o paskui arba pamaži 
arbn suvisum neužmoka. Jei- 
gu tiktai lietuvis papraszo pi 
nįgų pagrąžinimo už imtus ta
voms, tai tūjaus skolihįkafi 
neprieteliu pasidaro. Netik 
tai, kad pinįgų neatidavę^, 
toliaus czia neima, bet ir ki
tus kalbina, kad neimtų, nės 
ten niekai kromas esąs, eina isz 
kerszto pas žydą pirkdamas 
už pinįgus, nės tas, žinodamas 
jo pasielgimą, ant bargo nedū- 
da, o jeigu davęs ant laikz> 
pinįgų neaptur*, tai ar tam ką 

nusukęs,
pasigranžir.

s

nors priskaitęs, ar 
savo pinįgus 
Kataliko gi sąžinė nevisade 
ant tokio dalyko daleidžii,. 
Vis tai darosi per žmonių tan • 
sumą ir kvailumą! Kur tie 
žmonėa apsiszvieczia, tftjada 
susipranta ir pradeda pagal 
teisybės ant savo ir savo tau- 
tieczių prėkėjų naudos elgtis

Javų prekės Joniszkije ant 
purų: rugiai 2,70 kap., mie
žiai 2 r., avižos 1,50 k., bul
ves 1 r., kviecziai 3,50 l^ap. 
Biržūse ir Salocziūse Panevė
žio pav. — rugiai 2,70 k 
miežiai 1,80 kap.

Joniszkio parakvija yra di
džiausia ir turtingiausia žs- 
maiezių Vyskupystėje, nės tu
ri apie 13,000 katalikų gyve- 
nanezių 96 kaimūse, isz ku
rių 19 prigul prie Rudiszk ų

•>

filijos. Parakvija dūda ant 
metų kunįgams kalėdos apie 
1600* rub. pinįgais, o javais 
100 purų avižų ir 80 purų ru
gių. Rudiszkių filijalista 
gauna 105 purus javų.» Jo- 
niszkio vargamistra gauna į- 
ėjimo per metus isz javų, pi- 
nįgų ir t. t. apie 1500 rublių. 
Parapijos 
kunįgas, turi iszmokėti Kau
no pralotui 1000 rublių pini
gais. Isz tos priežasties, kad 
anūs pinįgus dėl kunįgo pra
loto galima butų surinkti, ne
dalinu tos. didelės parakvijos 
nors į dvi dalis, isz Rudiszkių 
darant antrą, nors be skriau
dos dėl kunįgo praloto, mo
kant isz kožnos po atsakau- 
ežią dalį pinįgų, galima butų 
tūs pinįgus surinkti. Jonisz- 
kio bažnyczia yra per maža,( 
idant joje galėtų szitiek svie
to szventą dieną sutilpti. Per 
tat sziezia taip daug svieto su
eina, lyg į Szilavą per Aziji
nės atpuskus. Ne tiktai baž- 
nyczioje, bet ir . ant šzvento- 
riaus labai,ankszta, per žmo
nis persigrusti negali. Dau
gumas sulipa ant • bažnyczios 
viszkų ir ten meldžias. Baž- 
nyczioje sviet‘siyg tas ant ma
rių vandū vilnims siubūja ir 
czia ir atgal. Melstis yra la
bai sunku, nės stumdosi be 
galo. Kunįgas niekur be 
szvaicaro (marszelkos) pereiti 
negali. Kunįgai, labjausiai 
Velykinės iszpažinties i(spa- 
viednės) laikui atėjus, taip 
yra užsiėmę, kad nors yra ke
turi, kartais nū ryto sulyg va
karo turi klausyti iszpažinties, 
su kitoms tikėjimo/ apeigoms 
ką tiktai suspėdami. Varga
mistra Visockis, kuris pabai
gė Petropilėje muzikos kon
servatoriją, turi dėlpagelbos 
2-3 mokįtinius.

Žmonės czia yra labai tur
tingi, kunįgams mažnė visa
dos senovės sidabriniais 
rubliais moka. Už miszias 
ant aukos dūda: ųž Primariją 
2 rublius, vativą 2r., egzekvijas , 
ir pagrabus tankiai po 22-25 r.,

administratorius,

už szliubus 6-10 ruk, kriksz- 
tus 1 r. 50. kap.,1 kryžiaus 
paszventinimą 3 rub.. Czia 
yra mada lauką szvensti. 
Taigi, jeigu kokis kaimas dėl 
to reikalo kunįgą pareikalafa* 
na, moka nū kožno gyvenimo., 
po 1 rublių.

Žmonės^ per maldingumą 
(nobažnumą) kunįgams dide
les aukas dūda, per tat vys
kupas norėdamas, idant kat
ras isz jaunų kunįgų mede- 
giszkai pasitaisytų, ant poros 
metų į Joniszkį siunczia.

^oje parakvijoje yra 12 
ko^lyczių su atlaidais. Kaip 
jau atlaidų laikas ateina, tai 
aplinkiniai žmonės apie 60 ru
bli 
ža.
an^ kapų prie tų koplyczių, 

4 kūnįgą atvežus, laidoja. Jo- 
nisžkio kapai yra toli nū bai- 
nyczios ir labai ankszti.

Ukinįkai czia gana turtin
gi, o ponybė labai nuskurdusi. 
Ukinįkų arklius gali greitai 
nū poniszkų atskirti; pirmie
ji© yra nedideli, bet gerai už
laikyti, o antrųjų lyg žardai 
dideli ir liesi, kiti kaip tiktai 
skūrą panesza, o vienok yra 
reikalingi dėl „sziko“ ir po
nystės parodymo. Vien‘s 
ukinįkas dabar mirdamas ant 
bažnyczios 1000 rublių paliko, 
o dviems broliams po 4,000 
rublių. Ponai gi pardavė 
rniiszkus, o neturėdami isz ko 
savo skolas ir begalinius pa
lakius (procentus) mokėti, 
griebės* prie žemės, kurią lat
viams ir vokiecziams pardūda. 
Tie labai mandagiai ir teisin
gai netiktai su savo susiedais, 
bet ir tarnais lietuviais elgiasi.

Labai czia giria bąroną 
Koszkulį isz Kuržemės, kuris 
jau supirko žemės ant 3 ket
virtainių viorstų, tai yra 27 
viorstų aplinkui. Labai ge
ras žmogus dėl savo darbinįkų 
ir dėl kitų biednų paszelpas 
dildą. Dėl1 biednų, kurie szią 
szaltą žiemą ugnakurės netu
rėjo, davė po į sieksnio žabų 
sd iszlyga, kad jam rudenyje

ų surenka ir kunįgą atve- 
Jeigu kas numirszta, tai
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po desentiną vasarojo nupjaus 
ir sugrėbs. Neturintiems an- 
žūty antis ant sziaudinių ku
lių iszmkino. Drauge an4s 
yra teisingas ir smarkus. 
Sztai į savo miszkus 6 poras 
stirnų įleido, kurias per žiemą 
miszke su szienu maitina, o 
taipojau prilenkdamas prie 
žemės kur prastesnias apu- 
szikes dėl jų nugraužfimo. Bet 
kada karty vieną žmogų ten 
su szaudykle vaikszcziojant 
sugavo, tai aną į sūdą apskun 
dė ir 30 rublių sztrūpos paėmė.

Latviai czia dvarus nū gro- 
vo Zubovo ir kitų ponų labai 
pigiai nupirkę, o miszkus isz- 
pardavę, savo pinįgus atėmė, 
o žemė jiems dykai atsiėjo. 
Yra tai geri ir stropus gaspa- 
doriai.

Toje parakvijoje yra du 
dvarai Šalkauskai. • Viename 
isz jų gyven4 du broliu Sk.. 
turėdami 6-7 Valakus žemės 
kožnas, o skolos baisybę. 
Daugel savo miszkų iszpat’dė- 
vė, uliavoja kiek įmanyda
mi. Sztai Joniszkij4 vieną 
vakarą vien‘s isz jų 300 rublių 
isz kazyrų praloszė. Antrą 
dvarą to vardo tur p. T., kur 
yra 9-10 valakų žemės. La
bai užsiskolijęs nor tą dvarą 
pardūti už 33000 rublių. 

' Latvys dūda jam jau 30000 
rublių. Skolos yra 30000 r., 
per tat daugiau nori 3000 rub. 
gauti, idant ij jam kiek pa
siliktų, o tūm tarpu baigia sa
vo miszką pardavinėti. Da
bar Joniszkėje turi savo na
mus vertumo 10,000 rub., kur 
pats gyven4.,

Isz to galite matyti, kad 
. bajorija pas mumis ateitės ne

turi !
Kaip augszcziaus rasziau, 

szio kraszto lietuviszkoji prė
kyba kįla. Taigi Joniszkėje 
gyve r? vien‘s isz patrijarkų 
mųsų prėkybos Jackeviczia, 
kuris pirm daug metų varge 
būdamas už važnyczią (fur- 
moną) ant pacztos tarnavo, 
o paskui pradėjęs vesti prėky- 
bą, turtingu pastojo. Anas 

dar į)irm kelių deszimtų metų 
pradėjęs su Rįga javais ir mė
sa prekiauti dasivarė sulyg 
14^000 rublių kapitalo. Da* 
bar, 10 desentinų žemės Jo- 
nikėje nusipirkęs, savo namū- 
se ant senatvės apsigyveno.

Vėl vien‘s latvys Szepszkis 
be pinįgų pirko Muszkių dva
rą (Oleko) Joniszkės par. (12 
valakų žemės), o gudriu savo 
pasielgimu skolą iszmoka. 
Verczias- visokia prėkyba. 
Sztai po kaimus superka žą
sis, d papjovęs, nupeszęs 
plunksnas ir atėmęs taukus, 
už tūs paežius pinįgus, kaip 
pirko, pardūda anas Jelgavo
je. Visi sav rodą dūda, tik 
ne mųsų bajorai!

Tūjaus daugiau žinių apie 
Joniszkę gausite.

Žaltys.

— Kalvarija, Suvalkų gub. 
Jau ir pas mus, ir tai labai 
urnai, žiema persikeitė į pava
sarį. Buvo vis szaltis nū ke
lty laipsnių, ant laukų balta
vo sniegas, buvo dailus rogių 
kelias. Visi mislijo, kad dą 
žiema laikysis kokią porą ne- 
dėlių; kam buvo reikalas, da 
vis rengėsi važiūti į girią. Tik 
staiga atsirado dyi-trys kait
rios dienos, sniegas nū laukų 
nuputojo, upeliai patvino, 
griaudami, kaip tai paprastai 
pavasarij4 buna, tiltelius. Mus 
pakarni Szeszupaitė, pasisa
vinus vąndenis laukų ir upe
lių, pavirto į puikią, / placzią 
Szeszupę, kelianezia, lyg isz 
mandrumo, savo ledinę kruti
nę. Tūjaus ledas suteszkėjo. 
Ketvergo naktį (isz 16 į 17 
Kovo) iszėjo daigtais ledai, 
susigrusdami į kamszas, ku
rios užprudydamos vandenį, 
užliejo daug laukų, o kas ar- 
sziausiai — daug laukų, užsė
tų rugiais. Daugiaus blėdies 
padarė ledai apie Senapilę, 
kur sudarkė tiltą ant Szeszu- 
pės, stovintį ant Vilkaviszkio 
plento: ledai iszlaužė vieną 
lytlaužą ir nukirto. po tiltu 
vieną eilę polių, per ką tiltas 

sulinko. Pėsti pereina, o va- 
žiūtiems tur4 but4 galas kelio 
prie tilto.

Parodęs pavasaris, ką jis 
gali, vėl sparnus apleido: po 
biskį szalviana; upeliai suma
žėjo, kamszoąjyczių susigrū
dę stovi ant Vietų. Vituriu- 
kai, kurie buvo labai įsigie
doję — nutilo, o ir parlėkus 
pempė (knyvė) nerimauja; 
dabar nematyt1 nė pulkų lau
kinių žąsų pralekiant.

Didžiausia įpatybė Kalva 
rijos bažnyczios yra toji, kad 
ten szventomis dienomis latye 
dievmaldystės taip spaudžia, 
kaip jokioj4 kitoj4, man žino
moj4 bažnyczioj4. Vasarą ka
da daugumas žmonių, ant 
szventoriaus meldžiasi, tai da 
sziap-taip, bet žiemą tai bėda. 
Szitūs žodžius raszydamas da 
ir dabar turiu dieglį po kru
tinę nū tokio spaudimo. 1

Keliatas Kalvarijoj4 vokie 
ožių begerdami „sznapsą“ į- 
duko ir pradėjo viens kitą 
peiliais rėžytis: vienam per
rėžė nosį, kitam ausį ir t. t. 
Ir vis tik toj4 degtinė tokius 
szposus kreczia!

Kovo 13 dieną pasibaidę 
Senapilėje vienam žmogui 
arkliai lėkė kaip akis iszsvilę 
per miestą. Vien‘s žydelis 
norėjo jūs suprieszįti, bet jį 
parmuszę po savim4 arkliai 
padavė po rogėm, kuries jį 
pavjlkėjo nekurį tarpą. Ka
da jisai iszsiliūsavo iszpo ro
gių, tik suburdėjo ir numirė.

Laikraszcziai raszo, kad bu
sią užvesti po kaimus ypatin
gi „stražnįkai“, kurie dabosią, 
kad piemenys gerai ganytų, 
kad gyvuliai nesuveitų į keno 
javus, ir t. t. „Stažnįkais“ bį£ 
šią iszsitarnavę kareiviai. Bu 
šią jie pėstinįkai ir raiteliai ir 
visi turėsią kardus (szobles).

Ministerija vidurinių daly
kų, laikydama žydų kabalos 
už blėdingą daigtą, bene tik 
jūs visai isznaikįs.

— „Rusk. .Zizn“ garsina, 
kad yra pakeltas klausymas 
apie numažinimą mokesties už 

rajentaliszkus rasztus, kurie 
yra dabar labai dideli, taip 
kad daugumas, bijodamas di
delių kasztų, stengiasi kaip 
galint aps‘eiti be tų rasztų.

Vėžys. 
t ‘

— Isz Latvijos. Szenber- 
go par., Kurszūse, yra 7000 
katalikų ir 5 kunįgai, isz ku
rių vienas — kun. Merkis Rį- 
goje gydosi, nū didelio giedo
jimo gerklei apsilpus. *

Netrukus gale Balandžio 
mėnesio iszvažiūs isz Jelgavos 
žemaitis kunįgas Miliauskas į 
Tomsko guberniją, kur yra 
viena nū 3,000 žmonių parak
vija isz lietuvių ir latvių su
sidėjusi; ans prie to yra nū 
maskolių prispirtas kasžin už 
kokį nusidėjimą. Po lenk- 
mecziui 1363 metų į Ufimsko 
guberniją buvo iszsiųstas, beL? 
paskui paleistas su iszlyga, 
kad į Lietuvą negrįžtų, Jelga
voje apsigyveno. Maskolijo- * 
je būdamas buvo labai myli
mas, visokių amatų maskolius 
mokino, nės anūs žinojo, ir 
teatrą įtaisė. Taigi ten vie
name mieste teatrą jam įtai
sius ir jam teatro direktorių 
būnant, reikėjo aktoriams 
raudonai skrūstus iszsitepti, 
taipojau usus ir bakemkear- 
dus Zbavaritus) jūdai nudary
ti. Taigi kunįgas Miliauskas 
maskolius pamokino, kad rei
kia su tais analines dažais, su 
kuriais kiauszinius per Vely
kas dažu, pasitepti. Ant teat
ro diskas tas puikiai pasirodė 
(ant to karto ten ir gu berną 
torius buvo), bet kaip artistai 
paskui tą dažą nuprausti ne
galėjo, tai pas savo direktorių 
kunįgą M. atsikreipė klausda
mi: „ką dabar reikia daryti, 
kaip tūs dažus numazgoti?44 
— Tai ne mano dalykas, kaip 
numazgoti, mano dalykas bu
vo jumis padažyti, pagražinti, 
atsakė kunįgas.

Taigi raudoni kaip burokai 
būdami vieni isx7 gėdos narni* 
sėdėjo, pasirodyti bijodami 
o kiti lyg biesai (kipszai, vėl
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iszmargįti po 
zioio. Gana

P 
rėš, kurios isz visur geidžia, ne La|s yra 
sulaukdami, pradėjo i

niai) isztepti,
miestą vaiks:
jAkų isz to visame mieste bu
vo: netiktai gubernatorius, bet 
ir kiti visi besijūkdami ko 
grobus nepaleido: »Vot

czto tut ustroil/“

laikydami jūs už žemesnius 
sutvėrimus, nors tankiai gal 
toks niekintojas nevertas nei 
aulo negro, kurį jis niekina.

Pereitą ketvergą buvo [pro- 
va j byla tylame New Yorko 
sude vienos negrės su East 
Tennessee, Virginia & Georgia

ksiondz,
(Mat, ką ežia kunįgas įtaisė!) 
Tą aztuką tenai po sziai die
nai atmena. Taigi dabar tas 
kunįgas apie 60 metų turėda
mas į Tomską važiūja, kur ra
si kitą tokį teatrą itaisys. . .

Dabar vakarinis vėjas viesz- 
patauna sniegą lyg ėste ėsda
mas ir szalin varydamas. 
Kartais po truputį ir lietus 
purszkia, kartais naktį trupu
tį paszala. Jau nevienas, kur 
yra karsztesnis, gavo kailinius I riszkei.'$800 atlyginimo, 
mesti.
, — Liepojuie daugel bied- 
nų lietuvių yra, kurie isz dar
bo minta: tame mieste di
džiausias ifždarbis yra tada, 
kada laivai atplaukia, bet da
bar ūstui užszalus to sujudė
jimo nėra.

Maskoliai norėdami viską 
sumaskolinti Dinaburgo mies
to vardą ant Dvinsko perdir
bo, o Diunumiunde ant Ust- 
Dvinsk. Dabar sviet‘s jūkias, 
kad tie miestai isz liuteronų 
„pravoslavnais“ pastojo.

Žaltys.

road Company]. Negrėm mrs 
M. VV. Caldwall nusipirko 
pirmos kliasos tikietą, bet bu
vo priversta konduktoriaus 
-1 l fiszeiti į paskutinį dėl jūdsku- 

rių paskirtą vagoną [karą]. 
TiesdariAi pagal reikalavimą 
mrs M. W. Caldwall nutarė,\ 
jog kompanija turi iszmokėti 
pažei&tajai ant garbės mote-

— Pereitu ketvergą [6 d. 
Balandžio) trįs vaikinai isz 
Wilkes-Barre Pa. iszsigėrę 
v aikszcziodami už miesto su- 
sitiko arabą prekėją smulk
menomis (pedliorių). Nieko 
telaukdami pūlėsi prie nelai
mingo žmogaus, sukruvino jį kevyczia 
i* ant galo, atradę negyvą ka* ant galo, atradę negyvą ka 
tę netoli kelio, privertė su 
nusztąjį arabą valgyti jos 
mėsą. Nežinią dar ką butų 
arę anie niekadėjai su savo 
uka, kad jų butų neužtikę 
u policijantai, kurie suaresz- 
ivojo jūs. . ’ -

Žinios isz Silm ir Kauno
vyskupyseziu.

I. Pereitus 1892 metus Sol- 
nų vyskupystėje mirė ti‘ys 
pralotai, minėtinai: kun. K. 
Boldokas, kun. P. Andriusz- 

t, kun. A. Marma ir 
— kanaunįkas, A. ViszinskPs. 
Ant vietos mirusių didikų su
laukėm4 naujų. 7 d. Kovo bu
vo Seinūs installiacija dviejų 
kanaunįkų: kun. Antanavy- 
cziaus ir kun. Blaževycziaus. 
Szis paskutinis dėlto siekio 
parvažiavo net isz Petropilės, 
kur yra sąnariu dvasi sz ko- kol- 
legijos ant vietos mirusio a. a.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos. 

Nesmagu yra, o ypacz liūsy- 
bės žemėje iszgįrsti apie per
sekiojimą žmogystų, už tad 
jog jos yra kitokių persitik
rinimų, arba jog priguli prie I 
kitos tautos, rasos. Ant ne
laimės turime pripažįti, jog ir 
ežia Amerikoje labai yra įsi- 
szaknijęs europiszkas kastisz- 
kūmas, nors prisidengia ki
tokia lieczina, nei kokios ten

—. Artinantiems visasvieti- 
niai parodai Chicago‘S miestas 
rūsziąsi, kad kūdaugiausiai 
sveczių galėtų priimti, kurie, 
žinoma, nemažą pinįgų krūve
lę ten paliks. Susidarė įvai
rus komitetai dėl priėmimo 
pribusianczių sveczių, statomi 

lyra tam tikri viesznamiai, ir 
t. t. Bet daug galima 
prikiszti ponam parodos ko- 
mitetczikams už netobulą at
likimą to darbo. Taip jau 
trįs viesznamiai, rengiami 
ypatingai dėl pribusianczių 
ant parodos- svetimtauczių, 
taip gerai buvo pastatyti, jog 
sugriuvo pirm, nei jūs jų 
meisteriai spėjo apdailįti. \

Jeigu ir toliaus taip bus su 
viesznamiais dėl ,,World‘s 
Fair“, tai svetimtauczių ne
viena susilaikys nū važiavimo, 
bijodama nevien pagarsėjusių 
Chicagos vagių, bet ir viesz- 
namių, kurių griuvėsi ūse, kaip 
szneka, jau ir dabar kelios 
žmogystos atrado smertį.

— jtfaskolija. Tambovsko
ubernijoje -burliokai, darbo I paloto Boldoko. Kitais dviem 
er žiemą neturėdami, o ka- kanaunįkais naujai nominavo-

1.....~~ ...... . kknn. Dauksza ir
įlaukdami, pradėjo musztis I Choiniski‘8. Į pralotusgi tapo 

sAvo tarpe. Sztai ežia iszmis pakelti kanaunįkai: kun. 
bijo kruviną zabovą, „kulacz- | Kraievski‘8, kun. Sal. Oliaka 

ir kun. Makovski‘s. Kaip
kulacz- Krajevski 

_ ’ i_ 1___22
Sztai laike szalczio Lftį yra gražų pražiūrėti ant tų 
j vienmarszkiniai j naujų didikų, dailiais kanau- 

i rubais apsitaisiu- 
lalinę, kumszcziaisLįų, kaip, vėl turi būti 

besimusza. Prie to netiktai linksma ant szii’dies jiems pa
prasti žmonės, „kupeczesfvo“, | tiems, kurie turėjo tiek daug 
b st ir
Pfigul, taip- besimuszdami nej8Zav{| p0 visokiais pretekstais, 
tijktąi be galo daug krauj<^Įo kuriam neteko preteksto, tai

nlj boi“ [kumszczių kova] va
dinamą. i 
3 5 laipsnių
a at upės ledo iszeina ir, į dvi Į nįkiszkais

„batiuszkos“ [ popai] I rupesezio ir važinėjimų į Var

kraujc
ant ledo iszlieja, (bet prasimu j jr tiesiog dėl savo reikalo, pas 
sza galvas, iszsimusza 
kaulius, dantis ir akis.
gumas

Laisviems Suvienytų Vai- 
»tijų ukėsams tarp kitko gali
me prikiszti jųjų nepadorų 
apsiėjimą su jūdskuriais [ ne
grais), kuriūs vis baltiejie 
perėtai skaudžiai užgauna,

— Pennsilvanijos reprezen
tantų provoje priimta bilPą, 
pagal kurią kiekvienas turin
tis daugiaus nei 21 metus, o 
neturintis ukėsiszkų popierų, 
bus priverstas mokėti ant me-

szon- p, Gurką, idant ežia asabisz- 
^Dau- ųaį adoraciją atidavus ir iždą 

užmusztų atsiranda. jeneral-gubernatoriaus ap- 
lieko negali įveikti,\scziai papildžius, užsitarnau

ti ant žodžio isztikimas („bla- 
• gonadežny“), kuris tai žodis 

yra „conditio sine qua non“ 
(neatbūtinai reikalingas) prie 
aptūrėjimo kanaunįkystės, 
ar pralotystės. Tacziaus 
sziądien pinįgai netik į ka- 
naunįkus ir pralotus kelia, 
bet be jų negalima jau pasi
likti klebonu, o turbūt netru
kus negalima bus be gniaužti- 
nių tapti ir vikarijumi; nės 
ką gi reiksztų ilgas per 8 mė
nesius netvirtinimas jaunų 
ką tikt apleidusių seminariją 
cunįgų, jei ne vertimą jų prie 

davimo isztroszkusiems masi 
coliams kysžibf Iszpaikino 

maskolii| valdžią kunįgai^ bų:

taigi nors nū garsesnių kumsz- 
tinįkų paėmė pasiraszymą 
kad jie ant kovos neis.
kovos keliems* tukstaneziams 
žmonių iszėjus nors didelis 
sz iltis esti 
ru
ga

>
Ant

, net garai nū jų 
ksta. Žinia toji tikra, yra 
uta nū vieno maskoliaus isz 

ano kraszto.
Dabar ir apie įlomėli, Mo- 

hilevskos gub., sztundistai su- 
b,1o, pravoslaviją pametę.

undistams ,,ikonas“ [abrd- 
zuj] stacziatikiszkas panieki 
nūs, yra jų pilnas turgus dėl! 
pardavimo. z

Sz

Žaltys.
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vyskupystes, bet ir visos Lie
tuvos, pasiskubino iszsibodėti, 
idant naszlaicžiu^rURokįti- 
nius, netekusius ‘mokįtojaus 
lietuviszkos kalbos, iszkalbin- 
go iszguldinėtojaus pamoks- 
linįkiszkos iszkalbos ir gai
vintojo lietuviszkos dvasios, 
su pagelba volapiuk‘o dabar
tinio profes. kun. Borovs- 
kio atgal nustumti į bedugnę 
tautiszkos apatijos. Idant 
atsilenkti galimo subruzdėji- 
mo tarp seminaristų, pripratu
sių prie iszguldinėjimų tėvy- 
niszkoj* kalboj4, jeigu tą pas
kutinę užstotų lenkiszka, kun. 
Borovskis dėl savo siekio isz- 
rinko kelią vidurinį: pats kal
ba lenkiszkai, o mokytiniai 
atsakinėja lietuviszkai. c)
Vyskupas iszsiuntė į visus
džiakonus cirkuliarą su prisa
kymu, idant kunįgai, sakyda
mi pamokslus, katechizūdami 
vaikus, mokįdami giesminin
kus bažny ežiose giedoti, jokių 
atmainų kalboje nedarytų. — 
Per tokias atmainas — skai
tom* cirkuliare - nekuriūsežo- 
džiūse įsiskverbs klaidos,pakils 
subruzdėjimas tarp žmonių ir 
nukęs tikėjimas. Kas žino, 
koks prietikių įtempimas yra 
tarp dveijų partijų, ant kurių 
pasidalinę yra Kauno diecezi
joj* kunįgai, tas nesistebės, jog 
tok*s nusprendimas vyskupo 
turėjo stotis įrankiu, kuriū 
apsiszarvavę atžayareiniai 
(seniejie daugiausiai), kaipo 
da skaitliilgesni, drąsiai puls 
ant saujelės neapkenezia 
mų tolynžteųjių (jaunųjų 
daugiausiai).

Kaip argumentūja atžaga- 
reiniai (retrogradai) ir kokius 
jie vartoja pragumus dėl per
galėjimo tų, kurie tautiszkū- 
se, ar draugijiszkūse kiaušy- 
mūse prisilaiko prieszingos 
n ūmo n ės, tegul skaitytojui 
iszaiszkįs girdėtas ant garlai
vio sekantis dialogas dviejų 
apysenių, bet d a gana ener- 
giszkų klebonų, o prigulinczių 
prie skirtingų diecezijų (t. y. 
Kauno ir Seinų).

ir didelio pajemblumo, yra la
bai atsakaneziu ant tos valdi- 
nįkystės. Į vietą kun. Bla 
ževycziaus už profesorių į Sei
nus atėjo didei /mokįtas kun. 
Staniulis.

H. Persikelkim dabar min- 
czia į kaimynystėj* su Seinais 
ėsanezią Kauno vyskupystę. 
Ant kiek ežia tarp dvasiszki- 
jos prasiplatinęs yra gniaužti- 
nių darymas, asz neįsigilinau. 
Bet kad nėr* su visu liūsi nū 
to užmetimo žemaiezių kunį- 
gėliai, liudyja balsas vieno isz 
jų pakeltas pernai „Apžval
goje“ priesz tą epidemiją. 
Jeigu po tū atžvilgiu Seinai 
angszcziau stovi už Kauną, 
tai szis paskutinis toli pralen
kė savo kaimynus (S.) emu- 
liacijoj* gniuždymo apsireisz- 
kimų lietuviszkes dvasios. 
Teisybė, da nebuvo girdėti, 
kad Kauno dvasiszka valdžia 
butų persekiojus augįtinius, 
%avo seminarijos ant paveikslo 
krucijatos, kokią kun. Ant. 
pakėlė ant balso tūlo džiako- 
no isz Suvalkų Lietuvos priesz 
aliumnus Seinų seminarijos, 
užsiimanezius tyrinėjimu lie- 
tuviszkos kalbos, prigulintį 
pažinimą kurios jų sąžinė pri
pažino u t kunįgo priderystę. 
Vienok tai da nerodo, kad 
Kaune mažesnis butų perse
kiojimas lietuvystės, kaip Sei- 
nūs‘. Žemiau pažįmėti fak
tai parodys, kad Kauno x len- 
kiszki politikai, atmesdami 
prie siekio nevedantį a la Sei
nų terrorizmą, savo sistema- 
tiszku ve j imu isz seminarijos 
lietuviszkos kalbos ir slėgimu 
apsireiszkimų lietu viszkos
dvasios, daugiau nei Seinai 
užkenks tautiszkiems reika
lams. Irstai p: a) tris kar
tus apgarsįta ir įsakmu įsaky
ta su grasinimu didelės baus 
mės prasikaltusių, kad neskai
tytų jokių lietuviszkų, laik- 
raszczių ir knįgų'ir kad vie- 
szai nekalbėtų lietuviszkai. b) 
Mokįtojaus, tupuczio, kaipo 
filologas, garsą europėjiszką ir 
ėsaneziu žvaigžde ųetik Kaupo

vusiejie vi kari jais unijotų pa- 
rapijij ir dėlei to patilpusiejie 
J „jfl&asias knįgas“, kaipo ne- 

-Įsitikimi, kūmet jūs pradėjo 
perstatinėti ant klebonų į Lie
tuvą,' ar į parapijas toli nū 
unijotų. Toki kandidatai Į 
klebonus, norėdami^psivalyti 
akyse maskolių valdžios, pra
dėjo vežti į Varszavą szimtus. 
Pirmutinis, kuris važiavo į 
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Varszavą su „gniaužtiniais, 
bene nuvežęs 600 rublių. Ne
kalbant apie vidurinį nemora 
liszkuiną tokio pasielgimo 
musų „karjerovicz‘ių“, da bai
sesnės noties įgauna tas fak
tas, jei atkreipsiu? atydą ant 
to, jog pagal tiesą kanoniszką 

, tai atvira simonija, nū Baž- 
nyežios szv. iszkeikta.

Virszpažįmėti faktai liudi
ja, kad ne vyskupas v^ldo Sei 
nų diecezija, ne asabiszki už 
sitarnavimai ir privalujnai ke
lia ant augsztesnių laipsnių 
hierarchijos bažnytinės, o tik
tai —- kapitalas. Tas pats ka
pitalas, — kuris velniszkomis 
pinklėmis apsiautė visą pašau- 
lę ir slėgia didžiumą draugijos, 
o labjausiai tą skursną — pro- 
letarijatą, ką daugiausiai pra
kaito iszliedamas valgo sau- 
siausą ir jūdžiausią dūną!

Tiek apie vyskupystę abel- 
nai! Dabar turiu pažįmėti 
atmainas įvykusias paeziūs* 
Seiuūs*. Pirmiausiai prane- 
szu linksmą dėl lietuvių nau
jieną, kad pralotas Krajevs- 
ki‘s jau atsisakė nū regensys- 
tės dvasiszkos seminarijos, so
tus liaurų ir garbės, kurią Hū- 
da vardas „administratoriaus 
diecezijos“. Bet ar lygiai 
linksma naujiena bus dėl skai
tytojų, kūmet pasakysiu,' jog 

° jaunutis kun. Giedraitis api
ma vietą senojo, persekiotojo 
lietuviszko gaivalo seminari
joj*, negaliu lemti. Apleistą 
nū kunJ Antanavycziaus vie
tą regenso konsistorijos apims 
ųeužilgo kun. Simonaitis ik
šiol vi kari jus par. Lukszių. 
Žmogus tas, visiems žinomas 
įsz sayo aniūliszko pobūdžio

Nusibodus jiems kalbėti 
apie stovį vieno ir kito ūkės, 
apie naszumą sav priklausan- 
czių parapijų, kaunietis kle
bonas tarė:

— Bet meskim* jau kartą 
apie tai eznekėję, o pakalbė
kim apie svarbesnius dalykus!

— Tegul bus ir taip! žio
vaudamas sutiko kelionės 
draugas.

— Žinai ką miel‘s, mus sza- 
lis jau nelaiminga! jau už
krėsta socijalistais!

— Pirmu kart apie tai gir
džiu! atsiliepė S. klebonas.

— Asz isz to visai nesiste- . 
biu, kad apie tai negirdėjai, 
nės da neseniai pas mus ta liga 
pasirodė ir limpa tiktai prie 
naujosios kartos. Bet kas 
labjausiai, žinai, manę, kunį- 
ge, pergąsdina, tai tas faktas, 
jog ta liga apimti ir nekurie 
kunįgai!.. . Tik tėmykis: 23 ' 
kamandoriai (vikarijai), 16 
filijalistų. . . ir klebonai. . .

— Na ir ko jie nori? žin
geidžiai užklausė S.

— Ko jie nori, koki jų sie
kiai, tai tik vien‘s Dievas te- 
gal* žinoti. Tik paklausyk, 
ką jie daro! Susiveis kur, tai 
tarp savęs kalba lietuviszkai, 
korėspondūja (laiszkus raszo) 
lietuviszkai. . . .

— Ar tai gali būti? dideles 
akis padaręs, suszuko interlio- 
kutorius.

— Palaukk! tai da nevis
kas... Draugystėj* (bene 
„ponų“) su mokaneziais ban
do kalbėti lietuviszkai.. . Ži
nai, miel‘s, tūlas ponas J. taip 
buvo įerzintas tokiu pamyni
mu lenkiszkos kalbos, kad 
vienoj* vietoj* atvirai pasakė: 
„ką*gi po velnių „mos panie“ 
reiszkia tas antmėtinėjimai 
benkartiszkos kalbos (suprasi 
lietuviszkos), o szalinima 
lenkiszkos, kuri nū tiek amžii 
yra prigijus Lietuvoj*!“

— Tai da pataikė pasakyti 
pagyrė S.

— Klausyk da kokių bai 
sybių dasileidžia tie „litvomfl 
nai“! Visada pas mus gie

( ■



Tokio'pi K tžo. Iii avimo tik ne 
galima buvo pileisti sausai. . . 
Klebonas isz antro at vėjo pie- 
szia apie tai pas Jo Ekscel 
lenciją, o szis kamandorių so 
dina ant 1? dienų pakulos 
(rekollekcijų), potam perke
lia į Kurszžemę. Kito, žinai, 
kelio nėr‘ dėl sumalszinimo tų 
„litvomanų“, kaip tikt tūjauS, 
dasižinojus apie tokį, pranesz- 
ti vyskupui, 6 jis tikrai pa 
szauks ant rekollekcijų!

— Ir bus hu jais atliktas 
kriukis! užbaigė kl. S.

do jo supplikacijose: „Szv. 
Dieve, szventas „maenus“, 
Bzventas „nesmertelnas“, jie-gi 
perkreipė tfu amžiais patvir
tintus ir pašvęstus žodžius ir 
bando giedoti: „szventas Die
ve, szventas tvirtas^ szventas 
nemirsztantis“. — Iksziol vis 
giedojo: „nūg „noglo“ ir ne
sitikėto smerezio“, o dabar į 
vietą „noglo“ nor* įvesti štai 
gaus. O jau poterius, tai taip 
suterliojo tū valymu, kad gy
vą jovalą padarė! Klausai, 
mokindami vaikus: „Tikiu in 
Dievą Tėvą“, tai jau žodžius: 
„nnmuczybąs po ponsku Pilo
tu“ ir perkreipia kasžin kaip 
ten: „kentėjo po pontlszku 
Pilotu“. Na ir dabar su-[ (Isz latv. guldė L.'). 
prask tą jų kalbą! I (Tąsa.)

— Ką jau negali suprasti L Nū to laiko Andrius
tos naudos kalbos^ tai negali! tankus svetis pas 
traukydamas pecziais, patvir- Žmonės šnekėjo, kad rudejiį 
tino klebonas S. jau ir Andriaus busianti svod-

— Bet ir kaipgi galima —| ba; ir jis pats kaip kada tam 
proteatavojo klebonas K. taip 
sugadinti kalbą, kad asz ir 
Tu užgimę lietuviais n< 
suprasti lietuviszkos kalbos?!
Tiek metų iszsigyvenom4, o da 
nieks isz kompetentiszkų žmo
nių nedrįso užmesti m (ims ne
mokėjimo savo liežuvio; da-

Asz tavę skaidžiau už geriau
sią isz visų vaikinų ir mišly- 
ju, kad tu turi apsieiti taip,

„Asz fą suprantu“, Antrina 
atsakė; apglėbdavo merginą ir

per dailų ataugėlį. Viduryje 
ntaugėlio buvo pievelė, kur 
pliauszkėjo mažulytis upelis, 
kurio pakraszcziais žydėjo 
daug įvairių žolynėlių Anė 
pradėjo jūs lasinėti; o And
rius prisėdo ant didelio ak- ją nubucziavo. 
mens, gulinczio ant kranto Tai jam buvo pirmas kyk^ 
upelio ir su ilgu žabu pliausz- bucziūti marginą. . i 
kino vandenį. Sziądien jis KarszU ugnis p-n’bėgb 
buvo tylus ir užsimislyjęs ir, jo gyslas, kada jis dssd|y‘ėj*> 
kad Anė su didžiu žolynų ry- merginos lupas, jo szirdis uw - 
szeliu rankoje priėjo prie jo ir tojo tvaskėjus isz 
ragino jį eiti namon, tad jis ir laismės, jo 
szoko ant kojų io nū kokio susimaiszė. 
sapno.

„Dar prisėsk truputį. Ma
tai, kaip upelio vandenėlis 
slidinėja per akmenėlius ir 
žuvytės skubiai nūrdosi,“ jis 
tarė. r

džiaugsiu » 
są p rotav i nūn

„Ar tu nori būti marui pa
ti?“ jis m už 
tūs žodžius.

Jos akyse pasirodė ugnis.
„Taip, bet tav reik būti 

turtingam. Dėl tavo prastų

isztaro-

buvo 
kalvį.

Tą jau seilini esuį macziusi. namelių asz nėsu tinkama.“ii

Namieje tėvas laukia, eisiva!“
„Ne, tėvo nėr4 namieje. Jis

„Anyte, miela Anyte, ne- 
sznekėk taip. Asz tavę ne-

pritarė.
asz ir i szventdienį ėjo bažnyczion, o 
egalim po dievmaldystei palydėdavo 

skaisczią merginą net iki kal
vei. Bet tai buvo pavasarį.

j Saulė sziltais savo spindu
liais žadino žiemą ir jai sakė, 

1 jog jau sužiedotinis Puszkai- 
tis artinasi, o kelyje mergina, 
su rožių ir žiedų kaipo sužie- 
dotinės rubais linksminosi gė
lių brangumynais, net ir 
pauks^teliai pradėjo cziulbėti 
svodbos dainas. Ir žmogui, 
kuriam yra likta tai regėti, 
girdėti ir jausti, szirdis pildosi 
su saldum ilgėjimusi ant mei
lės ir laimės. — 
vaikszcziojo įsimislyjęs po 
miszką ir svajojo apie akais- 

ir t. t... I ežią merginą su jūdais plau- -a • • I v • • • ! • • * •

Andrius kas

tycziotis isz mus!.. Bet jau 
turi už savo!... Žinai, viens 
klebonas patėmyjęs, kad jo 
pagelbinįkas su ta mužikiszka 
(sk. lietuv.) kalba pradeda 
kvailioti, tucz ir nuraszo pas 
vyskupą į Kauną, jog taip ir 
taip jo kamendorius elgiasi: 
innovacijas daro kalboje, yra 
aądarbinįku 
„ Auszros“, 
lietu viszkai
Vyskupas už tai kamendoriui kais ir žėrincziomis akimis, 
atsiuntė pabaudimą, klebono 
praszė jį prižiūrėti. Tiesą pa
sakius, tai ir aplinkiniai kunį 
gai pradėjo ant to „litvoma- 
no“ lyg ant vilko žiūrėti ir 
jam prikaiszioti, kad pykdo 
tūnai vyskupą. O prieszgyna 
ant to: „asz - sako - kencziu už 
teisybę, kuri kartą turi paimti I maldystei 
virszų ant jųsų apjakimo“. link, Srz1

Andrius

nuėjo į mažąjį dvarelį ir sakė, sziosiu ant savo rankų, tavę 
kad tikt vakare pargrįžsziąs. saugosiu, kaip savo akies lėle- 
Nors ant valandėlės prisėsk, bet nereikalauk nū manęs , 
ežia taip yra malonu.“

Anė atsisėdo. Ji nū sziji- 
mos buvo sukaitusi, žolynus I 
berinkdama; jos skarytė buvo 
nusmukusi nū galvos, jūdi daryti, 
plaukai buvo kiek susijaukę, yra brangus mano tėvų tįame- 
bet akys it ugnis žėrėjo. Ji lis.
pradėjo pinti - vainiką, o jos Dėl tavo meilės asz ir jūs 
piršteliai skubiai judėjo, apleiszcziau, dėl tavęs asz 
Andrius nėmaž nenuleido sa- žengsiu nelaimon, net pra«. 
vo akitį nū , jos. Jis tūįtim- gaisztyn.“
pos į ją žiurėjo. Neisimos ir pra

„Kodėl tu taip į manę žiu- trokszta tikt velnias, 
ri?“ ji užklausė. skaisti mergina jūdais plau-

„Tu man taip patinki, kaisįir žėrincziomis akimis bu- 
Anyte; tu esi taip skaisti.“ vo jo velnias.

Ji skaniai nusijūkė. Anytė apsikabino jam ant
„Kas tav kenkia?“ ji klau- kaklo ir sznabždėjo jam au- 

sė, „Beniaus tu taip nėliubi- 8yn kokius netikusius žodžius. 
jiai sznekėti. Kur tu taip isz- jį8 klausėsi ir jautė ant savo 
mokai?“ , kaklo jos sziltą ranką, jos

„Tavę matant“, jis atsakė, kvapą ant savo viido.
„už tavę skaistesnės merginos Jo szirdis labai tvasKėjo, jam 
nežinau/4 rodėsi, tarsi jo krutinėję butų

„Tu manę taip garbini, tar- saldaus džiaugsmo ir laimos 
si nū manęs norėtum įgyti ko- jura. Bet toje juroje tikt smer
kiu dovaną“. ’ ties žolynai žydėjo. Toliaus

„To ir noriu; leisk man, jis jautė ant savo lupų jos 
miela Anyte, su tavimi pasi-1 karsztas lupas, tada jis iszplėtė 
bucziūti.“

pTu pats nežinai, ką szneki, bet szi

to, kas nėra galimu.“
„Trumpas žodis viską gali, 

ko tikt nori.“
„Pasakyk, Anyte, ką turiu

Tu nežinai, kaip man.

kokios * ten... 
kalba tankiausiai

kad apglėbti merginą, 
jau buvo praplausi,

rankas,

Dabar lakioms stirnoms buvo 
paknjus nū (birbsztaus medin- 
cziaus, nėsa ji4 pats buvo su
gautas: skabiosios merginos 
veidelis ir josį gražumėlis vi

Ir vėl atėjo szventdienis, ir 
vėl Andrius phlydėjo po diev- 

’į siivo Anę namų 
Szuntakelis vedė jūdu

ties žolynai žydėjo. Toliaus 
jis jautė ant savo lupų jos
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Jie bėgo szalyn ir savo szirdy- 
je jautė prieszą, nū kurio ne
galėjo isz bėgti.

Ar tai po teisybei reikia 
jam tapti vagimi ir apgaviku,! 
kad įgyti mylimąją merginą! 
Ar tikrai szi daili mergina, 
kurią jis taip nūszirdžiai my
li, ar tikrai ji jam tokį užma 
nymą davė? Kaip koks pra
sikaltėlis ar pabėgėlis jis kla
jojo po miszką, jo veidas de
gė kaip ugnyje, jis buvo ne 
laimingas, neiszpasakomai ne 
laimingas. Bet jo galvoje ne
geros mislys maiszėsi.

„Taip, jos teisybė,“ jis du
rnojo, „kaip senasis miszkų 
užžiurėtoj as numirė, baronas 
pats peržiūri miszkus, o man 
jis pilnai įtiki. Jam visai ne
pultų galvon, kad asz galė- 
cziau pardavinėti . malkų vie
toje balkius (rąstus) ir jis vi
sai nešė prastų, kad asz dau
giau pardūdu malkų, kaip 
kad man yra įsakyta. Prieg 
tam malkiį perkupczius man 
siūlė dikcziai pinįgų, kad tikt 
asz primcziau. — Gėdykiesi, 
Andriau, kad tu gali pasidūti 
tokioms mislims, tu.su panieki
nimu atstumiai jo prisiulijimus. 
—- Bet kam ,man aną syk apie 
tai reikėjo jai iszpasakoti — 
o kaip ji skaisti.“ — Dailus 
merginos paveikslas gyvai vis 
rodėsi jo akyse. Jis atsiminė, 
kaip ji meiliai buvo prisiglau
dusi prie jo krutinės, jis vėl 
užjautė jos dvasios sziltumą, 
jos karsztas bucziavimas de
gino jo lupas ir tada vėl jam 
girdėjosi anie tylus žodžiai.
Bankas laužydamas jis pūlė 
ant kelių: „Ai, mielaszirdin- 
gi ausi as Dieve“, jis meldėsi, 
„nevesk manę į pagundinimą. 
Apsaugok manę nū viso pik
to ir pagelbėk, kad asz ir to
liaus likcziau gėdingu žmo
gumi.“ Jis atsistojo. ’Saulė 
jau buvo nusileidusi. Misz- 
kas buvo tylus. Tiktai straz
do giesmė pertraukė vakarinę 
tylą. Ant dangaus jau ne- 
kurios žvaigždelės pradėjo ži-

* buriŪti* Andriui pasidarė

ramu ant szirdies. Jis pama
žu pradėjo žingsniūti namon. 
Ne, tai negali būti teisybė, 
jis mąstė, Anytė negalėjo taip 
sakyti, ji gal tiktai jūkavojo. 
Ateinantį nedėldienį jis apie 
tai norėjo jai pasakyti, o 
priegtam būti susirupinusiu.

Taip jis sąprotavo, eida
mas namon — antrą rytą jis 
nuėjo pas kalvį.

Anytė sėdėjo stuboje viena 
ir siuvo.

„Ai, tai tu ežia esi, An
driau“, ji praszneko, maloniai 
ranką padėdama įėjusiam. 
„Bet kas tav kenkia? Tu esi 
taip nuvargęs“.

„Anytė, kodėl tu vakar su 
manimi taip nemeilaszirdin- 
gai jūkavojai? Tu negali ap- 
mislyti, kokius tu man ru- 
pesczius padarei“, jis truputį 
permeti Dėdamas jai sakė, jos 
ranką savoje laikydamas.

„Tu esi bailus, Andriau“, 
ji atsakė, „stiprus vyras tokių 
niekų nesibaidytų ir neleistų 
savo laimei slinkti szalin. 
Nebūk tokis kvailas. Nu eik 
szian prisėsti.“ Ji prisėdo 
greta Andriaus, apsikabino 
jo*kaklą, jos szilta dvasia ir 
vėl užgavo jo veidą, o ji 
sznabždėjo:

„Andriau, mylimas And
riau, tu esi geras vyras, kam- 
gi mudum gyventi miszke, 
mažftse nameliūse ir sunkiai 
užpelnyti kasdieninę dūną? 
Senis baronas yra turtingas, 
jam pora tukstanczių rublių 
ar mažiau ar daugiau J jis to ir 
minte neprimins, o jam vaikų 
nėra. Kaip jis numirs, sve
timi žmonės pajims jo dvarą, 
o tie ežia nieko nėra veikę, 
todėl džiaugsis isz tų svetimų 
turtų; tųgi ežia esi dirbęs ir 
vargęs. Kodėl tu isz tų dide 
lių turtų negali paimti nors 
dalelę, kurie papuls į sveti
mas rankas? Jie tūs turtus 
iszleis ant pūtų (balių) ir ki
tų vėszių, bet mes isz tos men
kos dalelės galime tapti lai
mingi. Mes nusipirk tu me di
delius ųamus, Ir nąųiųs butų 

brangus daigtai ir gyvenimas 
laimingas. Tu butum mano 
mylimiausi galva“, ji dar dau
giau apkabino jo kaklą ir 
meilingai žiurėjo jam į akis. 
„Tu mano geriausias, myli
miausias Andrius, tu man esi 
taip brangus ir kad tu manę 
nors truputį mylėtum, tad tu 
visai nebūtum toks prieszin- 
gas ir manęs klausytum, o au- 
link tu to savo žygio visai ne
sigailėtum. Matai, argi kiti 
medsargiai to nedaro, o jei 
jiems butų tokia valia kaip 
tav, jie nė ant valandėlės ne
snaustų, tūjaus abiem rankom 
kibtų prie laimos; ar jie nėra 
gėdingi žmonės! Nu, And
riau, pabucziėk manę ir pri
žadėk, kad darysi pagal mano 
užmanymą, prieszingai darant 
asz apie tavę nieko nenoriu ži
noti!“

Andrius viską jai prižadėjo.
Bet kad jis iszėjo laukan, 

tad jam rodėsi, tarsi jo szir- 
din yra įsmeigtas koks peilis 
skudrus ir tarsi jau jis grims- 
ta nelaimon ir prapulti n, bet 
jam jau nebuvo spėkų grįžti 
atgal.

(Dar neviskas).

Lemiąs ffll M rtst. 
paraszė kun. J. Ji. 
(Perspaudimas tirverti - 

mas uždrausta}.

Velyk turkiszkas fėzasl), 
nekaip popiežiaus tijara 2), 
szaukė kitąsyk 3) graikai, ir 
sziądien turi, ką iszsirinko. 
Kiekvienas žino, kad visi Ry 
tų patrijarkos gauna savo no
minacijas 4) nū turkų sulto
no ir kad tas pats sultonas 
yra augszcziausiu tiesdariu 
(sudžia) ir grynai bažnytiszkū- 
sedalykėse. Pripažino tai pa
tys patrijarkos, kada popiežius 
PijusIX garsia savo enciklika: 
„Ad Ofientem“ 18G9 m. už- 
praszė ir jės ant visėtinio si
nodo 5) į Vatikaną. Atsa
kydamas ant to užpraszymo 
KonsMh^inopolio patrijarka 

'nusiuntė s^v. Tėvui encikli

ką, patvirtįtą kitų Rytų szalių, 
patrijarkų, kurioje padėtas 
yra toks liūdnas liudyjimas;. 
„Aleksandrijos, Antijochijos 
ir JeruzolimoR patrijarkos 
sunkiėse, nepaprastūse kiau
šy mėse kreipiasi pas patrijar
kų Konstantinopolio, nės tai x 
vieszpa-tyslė* sostą pilt, nės ten. 
susirenka si n odai isz kos sessi- 
jos. Ir jei tėviszka patrijar
kos tarpinįkystė užbaigia- 
klausymą — tai gerai; jei ne, 
— tai visas tas klausymą^ pe
reina į valdžią pagal vieszpa- 
tystės tiesas....“ Bet tai tikt 
pradžia nužeminimo ir panie
kinimo grajkiszkos bažnyczios. 
Lig musų szimtmecziui Kons
tantinopolio J/egalelJcclesia*) 
(„Didėji Bažnyczia“) jierar- 
kiszkai įtaisyta, turėjo dar nors 
szeszėlį savo senoviszkos di
dybės, bet sziądien — tai su
rinkimas mažų tautiszkų baž- 
nyczių, nė kurių atimta tapo 
visas orumas (svarbumas) ir 
įtekmė, kurios stovi *žemiaus, 
kaip paprasti skyriai biuro-- 
kratiszkame mažų vieszpaczių 
medianisme. Vos 30.000 ave
lių (t. y. tiek, kiek 2—3 lie- 
tuviszkose parapijose) liko po 
valdžia „ekumeniszko“ 6) pat
rijarkos. Graikiszkoje kara
lystėje, įsteigtoje pirmoje szio 
amžiaus pusėje, kunįgija po 
szveneziausio sinodo valdžia 
apgarsino savo bažnyczią ne- 
prigūlminga. Mųsų laikūse 
(1872 m.) kunįgaiksztis Ig- 
natjevas sutvėrė taip gi nepri- 
gulmingą Bulgarijos bažny
czią. Serbija ir Rumunija 
taip-gi apgarsino savo bažny- 
ežių liūsybę: sziądien geidžia 
net atskyriais patrijarkatais 
tapti. Karloviszkas metro pe
lyta taip-gi nė nieko neprigu
li. Net nužeminti klioszto- 
riaus Athos zokonįkai — ir 
tie negalėjo susilaikyti neap
garsinę“ savo m-prigulmybės. 
Kiekviena tokia žinia tapo 
Konstantinopolyje priimta su 
piktumu ir su verksmais: ak-

♦ ) Neturėdami graikiškų literų, gr&ikiezkui 
todftiu* apaudlname lotyntezkoinie raidėmis. lez, 
leletuvį. 

e

I

tu.su


sugrąžirio prisakytas bažnyczios tiestu 
i 0 tils turtus suhaudoja tttip-gl 
i puikiai: vietiniai laikraszCzial 

paskutinius metus pripildyti 
yr<v apsakinėjimais apie pa- 

, piktinanezias orgijas ir ūmo 
myrio atsitikimus tarp dva- 
siszkos vyriausybės. Lengva 
numanyti, kaip turi^jszrodyti 
žemesnėj i kunįgija: lupama 
vyskupų turi gyventi didžiau
siame varge: tankiai net uba
gauti. Pertai ir ji lupa Ui 
dvasjszkų pareigų pildymą. 
Pirm keliu metų Bulgarijos 
popai, kada jiems valdžia ne- 
iszmokėjo algų, apgarsino 
abelną st raiką (bedarbystę): 
užrakinėjo bažnyczias ir ne”- 
pildė jokių dvasiszkų pereigų 
nė szventomis dienomis. Lab- 
jausiai-gi cbarakteristiszku 
daigtu yra beveik libelnas pa
pratimas iszkeikti. Už mažą 
užmokestį po Evangelijos at- 
giedojimui meta popai galy
bės anatemų ant žmogystų, 
tankiai suvis nežinomų už jų 
tikrus arba iszmislytus kad ir 
papraseziausius nusidėjimus. 
Popai taip tamsus, kad dau
gelyje vietų net kriksztyti ne
moka. Didžiausiais to kalti- 
nįkais, sako, yra vyskupai, 
kurie norėdami turėti kunigi
ją kūpaklusniausią ir visiszkai 
)asidūdanczią įvairiems vys
kupo ūpams ir prispaudi- 
nams, szventina į kunįgus kū- 

tamsiausius kandidatus. 
Sziaip ar taip; yra tai vienok 
faktas, kad daugiausiai bala- 
donės daro savo vyskupams 
szviesesni, nesilaikantiejie bi- 
zantiszgų padavimų, trinkiai 
net nū krikszczionybės atsito-v 
linę popai. Vienas isz jų ap- 
vaikszcziojo savo bažnyczioje 
Velykų szventę pagal grego- 
rijoniszką kalendorių. Kada 
užtai buvo apskųstas, darodė 

adūda į , vieszai Atėnų sinode, kad jis 
laikraszczius, kad laike kano- pasielgė taip, kaip liepia Ni- 
niszko savo vyskupystės ap- kėjos pirmas susirinkiriias. 
lankymo uždirba 200—300 ' Kitas popas viesząi iszmėtinė- 
frankų, o Serbijoje užmokestis jo patrijarkai, kad už pinįgus 
už įszventinimą ir bažnytines pardūda rasztus su savo para-

• tapę nettszu ir peczėęzja, per kuriją

į jo vietą vrildžia 
Anthimą, nū kurio pirhi to 
bulgariszkas sinodas atėmė 
vyskupystę. Graikiszkoje ka
ralystėje 1889 m. valdžia ver- 
ežia priimti savo kandidatą 
ant metropolijos, nežiūrint ant 
prižadėtos sinodui liūso iszrin- 
kimo tiesos., Trys vyskupai, 
apgarsinę protestą, skubina 
atsitraukti isz sinodo sessijų, 
kadą-gi ir potam dar valdžios 
kandidatas neturėjo didumo 
balsų/ pats už savę davė balsą 
ir — iszrinkimas užbaigtas. 
Vienas vyskupas, atsiszaukda- 
mari ant įvairių kanonų, nūla- 
tai dar protestūja ir dėl nu
sprendimo to dalyko praszo 
suszaukti sinodą, bet su tū sa
vo praszymu kreipiasi pas tą 
paezią valdžią — globėją. 
Logiszkai ir kanoniszkai!

Konstantinopolyje trys vie
na kitą neapkenezianezios ga
lybės veda be paliovos kovą 
už patrijarkos sostą ir, jei ka
trai pasiseka pasodįti ant sosto 
savo kandidatą, tai dvi likusi 
galybi daro tūjaus oppoziciją, 
kuri stengiasi painioti bažny
tiškus ir finansiszkus daly
kus, iki patrijarkai, apsunkė
tam užmėtinėjimais, neįsipyks

tūse surinktų tam tyczia airio- 
dtį liūdnai užženklįdavo, kad 
tokiu Hudu trūksta bažnytisz 
koi’ vienybės rysziai; visą to-

ja, fėletizmu ir ant nepaklus
nų vyskupų mesdavo perkū
nus ilgų, iszkilmingų iszkeiki
mų. Bet graikai, o paskui 
bulgarai tiktai nžklausdavo 
patrijarkos: 
ka^ sinodas,

,,dėlko gudisz- 
dėlko sinodas

Atėnų džiaugiasi liūsybe, jau 
bėveik pripažįta?“ ir ant 
vifcų gąsdinimų ir iszkeikimų 
suvis nežiūrėjo. Veikiai vie
nok patrijarkos sutiko ant vi
sų tų atmainų: Gegužyje
1885 m. patrijnrka Joakimas 
IV jau pripažino liūsybę Ru
munijos primato. Tokiu bu
do „ekumeniszkiems“ patri- 
jarkoms nieko daugiaus neli
ko, kaip grynas titulas ir tie^a 
raszyti paliekamas paprastai 
be atsakymo enciklikas pros 
aulokefalas ecclesias (pas sa- 
vystoves fiažnyczias). Pui
kus patrijarkos nenorėjo pri- 
pažįti popiežiaus vyriausybės, 
klaidingi nurodymai, buk 
apart Vieszpaties Kristaus 
nieks negali būti Bažnyczios 
galva — sziądien keliolika 
praVoslavnų urėdiszkai savo 
galvomis pripažįsta: Kon
stantinopolio sultoną — mu- 
lulmaną, Graikijos karalių — 
protestantą, Bulgarijos ir Ru
munijos karalius — katalikus, 
ir kitus kitaip tikinczius, arba 
ir j nieką netinkanczius val
donus. f

Priežaszczia taip greito grai- 
kiazkos bažnyczios nūpūlio 
buvo didėji tautiszka idėja, 
dėl kurios įkunyjimo graikai 
jau nil szimto .su virszum me
tų dirba. Didžiausiu tame 
darbe įrankiu yra* tikėjimas. 
Po jo uždangalu surengė kovą 
už liūsybę, 9 ir sziądien kunį- 
gija yra visiszkai atsidavus tai 
didžiai taiftiszkai idėjai.

tiszką idėją. Tankiai vaike
liai, ’dar nė skaityti neiszino- 
kę, jau su dideliu karsztumu 
deklamūja tautiszkas eileles, 
bet apie Dievą, apie tikėjimo 
teisybes neturi jokio suprati
mo. To goetron liemon (t. y. 
mųsų idėja) taip-gi liepė 
patrijarkai siųsti į slovėnisz- 
kas vyskupystės graikus, ku
rie slovėniszką liturgiją mainė 
į graikiszką ir grąikino, kiek 
galėjo, neskaitlingas moksli- 
nyczias. Toks jų apsiėjimas 
pagimdė baisią neapykantą ir 
ir reakciją priesz graikus tarp 
kitų Balkaniszkos pussalės 
tautų. Bulgarija nori net 
pralenkti graikus Konstanti
nopolio užvaldyme. Graikai- 
gi atkartoją say jpilną didžiau
sio nusiminimo szesz-eilį: 
„Vakarų katalikai, protestan
tai ir žydai, mes pasirengę bu
vome veiklaus islamą 7) priim
ti, kaip iszsižadėti savo puiky
bės; kitą syk didžiausia mųsų 
garbė buvo ortodoksija 8), 
sziądien gi - tautystė; ir grei- 
cziaus pamatysite mus prana- 
szą (t. y. Mahometą) garbi
nant, nė kaip mes jums da- 
leisime iszdūtij mųsų .tautą 
Bulgarams 
tiszkai — i ~
visizkąi tautas, prigulinezias 
prie Rytų szalių atskalunys- 
tės, pyivertė jas užmirszti apie 
tikėjimą ir sziądien katalikisz- 
ka Bažnyczia tūse krasztūse 
turi didesnę liūsybę, kaip ki- 
tūse Europos krasztūse; tūm 
tarpu metro poly tos ir pari j ar
kos — atskalūnai tapo poli- 
tiszkų ir tautiszkų partijų 
žaislu (zobova). Bulgarijos 
vyskupai su savo metropolyta 
Klemensu ir ekzarka Jūzu ta
po vadais gudiszkos partijos, 
kuri iszvertė Battenbergo sos
tą ir paežiam Koburgui nema
žai jau baladonės padarė. 
Nedyvai pertai, jog vyskupų

1 isz sostapilės iszvežimas ir isz- 
Mokslinycziose, kurios priguli vaikymas susirinkusių sinodų 
nū patrijakos, mokina pirm Į tapo kasdieniniais atsitikimais, 
visko tautiszkos vistarijos ir (Ekzarka Jūzas vieną kartą' 
Uždega jauęose szįrdyse tau staigu pasijutę be yaldžios, o' vietas (benefięia)

“. Reakcija poli- 
tautiSzka, apėmusi

galo jis neatsisakys nū savo 
sosto arba nebus atstatytas. 
Ir vėl naujos i n try gos,. nauji 
žabangai, naujos painios.... 
Tas pats Antijocbijoje, tas 
pats Jeruzolimoje, ir mųsų 
arnžis mato labai mažai pa- 
trijarkų, mirsztanczių ant sos 
to.- Pertai kiekvienas isz jų 
rūpinasi pirm visko apie savo 
ir savo giminių pralobimą kū 
trumpiausiu keliu: skolija sav 
pinįgus, užstatydami bažny- 
czios turtus. Lupimas ir si
monija t visiszkai vieszpatauja 
ir tai taip cyniszkai, jog neku- 
rie vyskupai patys

lankymo
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buk atleisti tampa grlekai gy
viems h* nemirusiems. “Kokiu 
bildu -sako-graikiszka bažny- 
ttzią gali užpuldinėti ant po 
piežiaus atlaidų, kurie kaip 
žinoma, tiktai koras už grie- 
kus sumažina?“ Kitas vėl 
popas, žinomas masonas, nil 
kurio vyskupas atėmė užtai 
kunįgystę, mokėjo iszsiteisįti 
Atėnų sinode ir kunįgystė 
jam tapo sugrąžįta. Nelai
mingas vyskupas ramino savo 
nuliudusias isz tos priežasties 
aveles: „yra tai velnio szalinį-. 
kas ir Kristaus prieszas, bet 
asz prisiekiau sinodo klausy
ti“. „Taigi nėra piemenų, 
tikt vilkai“, atkartoja nūlatai 
ir ■ pravoslavui laikraszcziai. 
Daugybėje vietų avelės norėjo 
atstatyti savo nedorybėse 
praskendusius vyskupus,’ bet 
papirkti patrijarkos ir sinodai 
buvo karsztais jų apgynėjais. 
Paniekinimas kunigijos, vi- 
siszkas tikėjimo apleidimas 
visur įsiszaknijo, o bedievystė 
ir doriszkas nūpūlis ardo tas 
jaunas tautas. Pergandintas 
tūmi visu vienas vyskupas lai- 
krasztyje savo „Eion“ raszo: 
„bažnyczia neužilgio sugrius, 
o su ja drauge isznyks ir tau
tiszkas tikėjimas. Dėlto 
mums reikia sziądien, kaip 
Justinijano laikūse, dėl isz- 
gelbėjimo bažnyczios padaryti 
reformą josios sąnariuse, o 
iszpildyti tai gali ir turi tiktai 
vieszpatystė“. Tokios — jau 
nūmonės yra ii“ lt cele s tas tik e 

. AletheciaP („Bažnytišzka Tei
sybė“) officijaliszkas Kon 
stantinopolio patrijarkos lai- 
krasztis. Didumas vienok1 ~ * I

karsztųjų atsk'alunystės apgy
nėjų reikalauja suszaukimo 
visūtino sinodo; Konstantino
polio patri j arką pradėjo jau 
tą dalyką rengti ir iszdavė 
tam tyczia encikliką pros auto- 
kefalas ecc1estas. Kas isz to
viso, kad ant jos nė atsakyti 
jam nieksneatsakė? Vietoje to 
gudiszki ir graikiszki bažny
tiniai laikraszcziai vienu balsu 
puszuko, kad jei ir galimas

butų toks VisŪtinift sinodo su- 
szaukimas, tai visgi isz jo jo
kios naudos nebutiį, jei jo .nu
sprendimai nebūtų . pripažįti 
už neapsirinkanczius ir pri
verstinus dėl visų pravoslavnų 
bažnyczių: sinodo tokio nu
sprendimai padidįtų tiktai be
dugnę, kuri skiria tas bažny- 
czias, ir jų skyrių padarytų 
dar labjaus neiszgydomu. 
Nū seniai jau graikiszka ba
žnyczia perstojo būti virszpri- 
gimta draugija ir karalyste 
meilės, vienok tiktai mųsų lai
kose /patiems tos bažnyczios 
iszpažintojams tapo aiszku, 
kad paskuti n i {^.teisybės ir 
gyvasties spindulėliai užgeso 
ant jos negyvo veido. Liū
dna turi būti kiekvienai szir- 
džiai kada po akių stoja tie 
Simbolo žodžiai: Eis mian 
kagian catholiken, apostoliken 
Ecclesian (į Vieną, szventą, 
katalikiszką, apsztaliszką Baž 
nyczią).

Taigi draugybė gudiszkų 
laikraszczių paskuti n i ūse lai
kūse pakėlė klausymą apie 
Rytų Bažnyczių suvienyjimą. 
„Koptų, Ąbissinijos, Syrijos ir 
ir Chaldėjos gyventojai isz- 
sklaidyti į atskyrius tikėjimo 
burine, sako „Ruskoje obo- 
zrienije“, trokszta Bažnyczių 
suvienyjimo, kurio vadovu ne
gali būti graikų bijerarkija. 
Reikia imtis gelbėti įranczią 
Rytų szalių vienybę, arba at
stumus graikus, arba atidavus 
jūs tokiam gaivalui kurs galė
tų drąsiai ir naudingai, vesti 
susivienyjimo dalykus 9)“. Jie 
kvieczia taipogi ir lenkus prie 
atsiskyrimonūRomos ir susi vie 
nyjiino su Rytų Bažnycziomis. 
Ale ant kokio pamato, vardan 
kokių tiesų Maskolija nori vi
sus suvesti į vienybę? Seniai 
žinome, kad caras prisisavino 
visas Bizantijos ciesorių tiesai, 
bet iki sziam laikui caras 
skaitėsi už galvą rusų bažny
czios, kaipo skaitome vieszpa- 
tystės įstatymų kodekse I da
lyje ant 10 pusi. Vienok
sziądieną permažas jau yra

szitas vardas gili i n gani visos 
Maskolijos valdonui ir 1885 
valdžios iszdūtas „ukazas“ vi- 
siems apreiszkė, kad Rusų 
Bažnyczia iszsižada savo val
džios ir paveda ją Maskolijos 
carui 10). Tokiu budu di
džiausią sankciją įgijo Ma
skvoje kilusi legenda apie tris 
Romas, isz kurių pirmoji se
niai buk turėjo nutilti (turbūt 
Konstantino Didžiojo laikū
se); antroji buvo Turkų per
galėta; treczia-gi Maskvoje 
gyvena. Szita legenda, kuri 
iki sziai dienai netiktai užsi
laikė žmonių atmintyje, bet 
isztiesų buvo nekaip ateinan- 
ežių laikų veikalų pranaszys- 
tė, szitū valdžios paaiszkinimu 
jau visiszkai yra užbaigta. 
Nū szito laiko vaisinga vieny
bės idėja užima pirmą vietą 
rusų klausymūse ir patraukia 
sav visų protus ir szirdis 11). 
Sudrebėkite-gi dabar priesz 
szitą baisią naujos Romos ga
lybę jus visos Rytų Bažnyczių 
galvos, nės jau nustojote savo 
liūsybės!

1) Fėzas — raudona vilnonė ke
purė su kutu, kurią neszioja turkai.

2) Tijara -— popiežiaus karūna.
3) Buvo tai ypacz 12 d. G rudžio 

1452 m., kada suvienyti su popie
žium graikiszki vyskupai bažnyczio- 
je szv. Sofijos apvaikszcziojo Vieny
bės Szventę: gauja, apstojus tą baž- 
nyczią plūdo vyskupus ir szaukėsi 
turkų pagelbos priesz katalikus. 30 
d. Gegužio 1453 m. po Konstantino
polį jau vieszpatavo turkai...

4) Nominacija — paskyrimas į vys
kupus.

5) Sinodas — susirinkimas vy
riausybės.

6) ekumeniszkas — graikiszas žo
dis — abelnas, visatinis.

7) išlamas — Mahameto/ iszmisly- 
tas VII amžiuje tikėjimas.

8) orthodotia — tikras tikėjimas.
9) Tus paežius žodžius randame 

laikrasztyje „Kraj“ N 52 m. 1892.
10) Žiur. „La Russie et Eglise 

Universelle“ per Vladimir Soloviev, 
pag. 68.

11) Dailu akademijoje pirm dvie
jų metų inacziau caro paveikslą su 
paraszu: „objedinitel Rossiji“.
[Gudijos vienytojas].

(Dar neviskas)

Isz tol MM

— Piteburgh Pa. Musisz- 
kiai lietuviai darbūjasi, kiek 
galėdami, idant nebūtų pas
kutiniais statyme bažnyczios.. 
Bėda tik mums, jog pas mus 
labai/ brangus lotai [žemėj, 
nės ir už kelis tukstanezius < 
nelabai galima gauti. Kun. 
Lopeta jau pradėjo rinkti ant 
bažnyczios pinįgus; kad su
rinkt nors tiek,kad galėtumėm* 
ant rankos dūti už žemę, tada, 
misliju, visi su didesniu noru 
paaukaus savo graszius ant 
Dievo garbės, matydami, jog 
jų pinįgas neina už nieką, 
kaip buvo iki szioliai, kad ne
turėjom dar savo parapijos.

Pavapi jonas.

— Isz Spring Valley TU. 
gauname žinią, jog tenyksztės 
szv. Jūzapo draugystės sąna
riai, kurių daugumas prigulė
jo prie lenkų „Związek*o“ at
sižadėjo bendravimo su len
kais ir isztarė norą pristoti 
prie „Susivienyjimo“. Labai 
smagu iszgirsti apie tokį pui
kų pasielgimą musų brolių isz 
Spring Valley. Malonėtame, 
kad ir kitų miestų lietuviai, 
kurie užsimovę yra lenkiszką 
skūrą, mestų savo kvailumą ir 
teiktųsi prie savo tautiszko 
„Susivienyjimo“. Ypacz Bos- 
ton‘o lietuviams, kurie, pasi- 
szvęsdami dėl įvairiausių len- 
kiszkų institucijų ir užmany
mų, ar tik nebus pražaidę ir 
savo parapiją, rodytume sek
ti pėdoms Spring V alley‘ės 
lietuvių. R.

-+• -4- — - ■— -——-5
Apgarsinimai.,

Į „Susiv.“ užsimokėjo.
Szv. Antano isz Edwardsville dr-ės: 
Mikas Motiejauckas
Jurgis Rakickas.

Szv. Jurgio isz Forest City 
Jonas Pajaujis

Szv. Kazimiero isz Priceville 
Motiejus Tamaszauckas

Pavieniai’ Andrius Rimkus Isz 
Debevise N. Y. J (ižas Olenskas 

. isz Beechwood Mich. Tanias Vil
kaitis Mahanoy Plane.

Posmertinę: Motiejus Kinkas ir 
Tamas Pauksztys isz Pittston Pa.

Kas. S ei. Pauksztie-
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GRAŽINA.
Lietuviszka apaaka, 
Paraszė Adomas Mickevyczia^

Vertė Joną* Mr k .
(Tąsa).
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Ko abejoti da, ko dauginus laukti?
Vytaut‘s Lietuviams visiems, kiek mus ėsti, 
Niekad nū žirgų nedūda nusėsti, 
Niekoti nū ginklo kraujūtą nutraukti 
Delną neleidžia: isz karės į karą, 
Muszio į muszį, kaip sviet‘s platus szitas — 
Visą skersai ir iszilgai apvarė: — 
Prusus gint* ėjom*, isz ten į Lenkiją 
Degįti puikiai sodybas statytas; 
Ten vėl pabaigę, Mangolą sudaužėm*, 
Tyrūs* Rusijos bludžiojant paviję; 
Kiek gi gėrybių isz pylių iszlaužėm*! 
O vis, kas liko tik nūg kalavijo, 
Batlas nesmaugė,/ugnis ką nerijo — 
Viską vis nūlankiai Vytautui davėm. 
Jisgi, žiurėkkite, sziądien* ką daro: 
Nūg krasztų Sūmių ik jūrių Kazarų • 
Viską kaip stovi paglamžė po savim*. / 
Kur pats gyvena, kokioj* pilyj* sėdi? I 
Kokioms puikybėmis rūmą iszrėdė! 
Rumus kryžiokų maeziau asz kada*si: 
Prūsas akis turi dengt* jūs pamatęs! 
Kur vienok tokius kaip'Vytauto rasi, 
Vilniuj* ką tur ir Trakūs* pasistatęs?!. 
Taipgi maeziau yra klonis pas Kauną: 
Saulė pavasario szviest* kaip pagauna, 
Pulkai undinų aplink jį apstoję, 
Negu aksomu žolelėmis kloja; 
Žolės bujoja — tada terpu jųjų 
Pilna primėto žiedų kvepeneziųjų. 
Ne, tokio klonio visam* svieto plotyj* 
Kito nerasi, bet kas gal tikėti? —' 
Vytauto rūmai gražesnėm iszkloti 
Žolėm ir kvietkomis. Tokiais apdėti 
Sūlai kaurais, tokiomis iszdabinęs 
Gėlėmis sienas tur*; gėlės auksinės, 
Deimanto tikro žiedai ant jų karo, 
Už mėną szviesų, už margą sietyną 
Vergės^Lenkytės skaiszcziaus iszdabina, 
Margesnius žiedus ant kvietkų padaro, 
Rūmo langūs pas jį kvartkos stiklinės, 
Parvežtos kasžin isz kokio pasvieczio, 
Ką tartum ginklai kryžiokiszki szvieczia, 
Arba kaip Nemun*s priesz szviesą pažaro, 
Nūg žiemos ledo kad veidą pradaro.

Budas Senovės Lietuviu
• X

Kalnėnu ir Žemaioziu

T

M

(Dar neviskas),

' • (Tąsa.)
Kad tas ęziaurėje ir Žemaiczių juroje audras vertė ka

riaudami, vienok nū pietų nurimus tautoms kita kitą stumdy
ti, radosi,pakajus ir prėkyba vėl pradėjo plėstiesi. Diosko- 
ros arba Salpilė uksiniame pajūryje buvo abelnoji mugės pi
lė; nesgi žinoma yra isz rasztų, jog tenai trys szimtai giminių 
liubėjųsių sueiti, įvairiai kalbanczių, ant mugių su savo pre
kybomis, a) Lygia dalia Arabų rasztininkas, gyvenęs 10 
amžiuje gimus Kristui, pasakoja, jog per Uksinę ir Kaspiną 
jurą ateinanczios prekės isz sziaurės, beje: kailiai sabalų, 
kiaunių, vebrų ir kitų brangių brangesnių žvėrių į Arabija 
ir Persiją. 6) Taippat Lietuviai leido savo prekę į rytus per 
Mugapilę į Biarmiją ir Ugriją ir turėjo pažines su tolymesnė- 
mis dar tautomis Siberijos, nū kur gavo auksą ir sidabrą; 

[nesgi žinoma yra, jog Mugapilėje buvo gatvė arba ulyczia, 
[kurioje patys Lietuviai Parusėnai tegyveno, nū ko Parusiu 
arba Prūsų gatve vadinosi.

Paczioje sziaurėje nurimus karėms, ant Žemaiczių juros 
vėl ėmė prekė plėstiesi toje pusėje; nesgi žinoma yra, jog 

LAlpred‘s didysis, Ingių vieszpats, 10 amžiuje gimus Kristui, 
atsiuntė Wulfstaną garsų juriną į Žemaiczių . pajūrius prėky- 
bos jautotiesi tūse krasztūse, kursai radęs tenai tarp maran- 
gių Vftdinamą Trusso, prekių vietą, kurioje Žemaicziai 
pardavę savo prekę svetimiems, o pirkinėję svetimąją tenai 
atvežtą.

| Paskui vienūliktojo amžiaus pradžioje gyvenęs rasztinin
kas tąippat raszo a), jog Žemaicziai didei placziai prekioję 
po visą sziaurę, leisdami tenai brangių brangesnių žvėrių kai
lius, beje: sabalų, kiaunių, ūdrų, Vėbrų, audinių, jūdųjų,lapių, 
kurių buk Teutonai didei tenai geidavę, taippat leidę tenaigi 
javus ir didę daugybę vaszko ir gintarų, kurių tenai reikala
vę krikszczionys netaip dėl gražinio,, kaip Graikonys ir Ro
mėnai angis kad reikalavo, bet smilkalui jų bažnyczioseį 
Lygia dalia vertusįs karės nevalnįkais ir skolininkais, vienus1 
nutvėrę karėje neturėdami namieje kur dėti, pardavoję sveti
moms tautoms į vergus. Žinoma yra, jog X amžiuj > Žemai
cziai kariaudami su Žuvėdais buvo sugavę jų karalienę, kiirią 
(paskui Žuvėdų prekėjas atpirkęs nū jų, neb‘grąžino jos kara
liui, nes pats sav už žmoną paturėjo; garsus taippat tos žmo
nos sūnūs Olaus, paskui Žuvėdų karalius ir szventas, paimtas 
į nevalią nū Žemaiczių atvejų atvejais, tris kartus buvo iszva- 
dūtas: vieną kartą už sermėgą, antrą kartą už oszką, tretį- 
kartą už piningus. Szvents Ansgarius, pirmasis krikszczio- 
niszkas Apasztalas Žuvėdų žemėje, supirkęs tenai vaikus nū 
tėvų, pirmąją krikszczibniszką draugybę įkūrė. Lygia dalia 
skolininkus, kurie neužmokėjo ant rako savo skolos, paliko 
vergais tų, kuriems skolos negalėjo užmokėti, ir taip pasko- 
Įėjai, patys nereikalaudami paežių skolininkų, pardavėjų jūs 
kitiems į vergus, o patys už tas savo prekes ėmę nū Teutonų 
gelumbes, milus, gelžį, druską ir kitus gražinio daigtus, beje: 
auskarus, segeles, retėžius, karolius ir kitus motriszkųjų niek- . "I. I I į'---- J _>

a) Xawery Bohusz, o Początk. N a rod u 1 jązyka Lltewak. WarazawlO 1808. etr. 20. etc;
b) Job. Voigt. B. 1. k. a. 51.
a) Lud: Alb. Uąbba^l Geacl|i(;l|to voq L(ttaueo Kurland u nd L|efląud 1. ab. 5'J 10,
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niekius, kuriūs sziądien dar senovės kapūse gal rasti. Ne- 
vien patys Žemaicziai leido tenai dabar minavo tas savo pre
kes, bet paežių Žuvėdų prekėj ai, atsidangindami į Žemaiczių 
pajūrius, gyveno ir tenai nū jų pirkinėjo ir atkaliai savo pre
kę jiems pardavojo, kurie turėjo būti turtingai -, jei koply- 
ežias savo kieme turėjo ir kuningus krikszczionis tenai laikė, 
kurie tankiai norėjo Žemaicziams savo tikybą įbrukti, a) 
Rygos paezios Vokiecziai prasidėjo nū tokių sveczių, kurie 
pagal vienų rasztus metūse 1111 gimus Kristui, pagal kitų 
metūse 1140 atėję tenai prektoti būtinai apsigyveno. /

Jei pažvelgsime dar į patį Lietuvos krasztą taip Žemai
čių kaip ir Kalnėnų, aiszkiai matysime, jog tenai tūlos upės 
yra isztiestos dėl vytinių varymo, už vis Nevėža Žemaicziūse, 
o Emba Letgaliūsė, noris nėkoki rasztai senovės mums to 
neminavoja; vienok regima yra, jog senovių-senovėje didei 
plaęziai prėkyba yra buvusi tūse krasztūse, jei tūlos jų upės 
yrar patiestos. *

Nes galan dvyliktojo amžiaus Žemaiczių prėkyba jų pa- 
juriūse pradėjo mažėti: kaipogi tūm paežiu laiku atėję isz 
Teutonijos Vokiecziai į Daugavos įtaką pirmu prekiojo, pas
kui ėmė kardu versti gyventojus kristytiesiy ir to dėjus užgu
lė įtakas upių: Daugavos, Lielupio, Gaujos ir Ventos, kas 
sziądien dar po akimis visų tebėrą, ir kožnas gal tą 
regėti neperskleidęs senovės rasztų, taip jog tose upių įtakose 
neb‘galėjo jau patys Žemaicziai svetimoms tautoms savo pre
kės bepardūti, bet turėjo tenai įsimetusiems Vokiecziams par- 
dūti už tiek, kiek jiems patiko dūti, ir su jais tūį timpos kariau
ti, idant paežių neapvergtų. Tam nutikus pa-Daugavyje nū 
vakarų vėl Lenkai, norėdami Išloš įtaką užpulti,^geidė Paru- 
sius nuveikti ir paezią Rusnę užimti. To dėjus atvėjų atvė 
jais antpuldinėjo Parusėnus, vieną atvėjį taip toli buvo įsi
grūdę į Žemaiczių pajūrius, jog Rusnę paezią iszteriojo ir jos 
garsią žinyczią iszvertė. Parusėjai atkaliai atmonydami tą 
Lenkams, ėmė terioti jų paežių krasztą ir taip tenai jūs įgro
bė, jog Lenkai, nevildamiesi Parusėnų benuveikti nė benu
drausti platys savo gale, patelkė sav isz Teutonijos karės- 
brostvininkus Vokieczius, Kryžeiviais vadinamus, kurie susi
nėrę su Lenkais nevien užėmė Lietuviams krasztus, vadina
mus Pamedionys arba Pamesonija, Pagirionys (Pagesoni- 
ja), Galindija, Varmija, ir tų krąsztų piles, bet įtakas Išloš, 
Pragaro ir Nemuno užgulu ir vos vien‘s juros paszalis tarp 
Liepojaus ir Klaipėdos, giriomis užaugęs, Medininkams Že
maicziams beužliko. Reik žinoti, jog tų Vokieczių arba ka- 
rės-brostvininkų visas darbas buvo pagonis kristyti, o neno- 
rinezius kristytiesi kardu sūkti; jau dėl to paties buvo Popie
riaus kareiviais, kursai jūs globė irjpagelbą visados davė, kurie 
tūmi pasiklovę moldavo Popiežiaus, idant užgintu krikszczio- 
nims, sziaurėje gyvenantiems, pardavoti ginklus ir gelžį Žemai
cziams pagonims. To dėjus Onorius Popiežius 16 dieną Sausio 
mėnesio metūse 1229 įsakė Linkopingos vyskupui, Gotlandos 
saloS Opatui, Visbės pilės prabasCziui drausti svietą, idant ne- 
pardavotu per jurą pagonims Žemaicziams ginklų, arklių, mi- 
taloir kitos padargos. Lygia dalia popiežius Grigalius devin
tasis metūse 1230 liepė arei vyskupui Upsalos ir vyskupui Lin
kopingos iszkeikti viusus tūs krikszczionis, kurie gelžį, gink
lą per jurą Žemaicziams pagonims parduotu. Trumpai sa
kant Vokiecziai, norėdami Žemaiczius nuvergti, kaip įmanu r. / *

Ą ' n) Adaiuun Hromenele do eitu Danlfto Čop. 229 etc.
r

norėjo jiems jurą užrakinti, idant nieko neb‘žinotu, kas u| 
juros dingosi, ir reikalaudami kokio svetimo daigto, nū Vo» 
kieczių brangiai brangesniam pirktu, beje: gelžį, druską, o sa- 
vo daigtus tiemsgi Vokiecziams pigiai pigesniam pardavotu, 
kurie pardavodami tūs paežius daigtus brangiai brangesniam 
per jurą svetimoms tautoms patys turtintųsi, įkūrę sav 
piles Rygos, Venspilės, Liepojaus, Klaipėdos, Karaliaucziaus, 
Elbingo, Dansko, užimtūse nū Žemaiczių krasztūse.

Ilgainiu Vokiecziai taip buvo suspaudę Lietuvius Kalnė- 
nūs ir Žemaiczius, jog Mindovė arba Mindautas, . jų karalius, 
persikriksztyjęs iszdavė, gerindamosi Vokiecziams, metūse 
1253 liecybą Rygos Vokiecziams po. visą Lietuvą ir Žemai
czius be muito prekioti. Vieni tiktai Žemaiczių medininkai 
arba ežios dienos Žemaicziai nekristyjosi ir nū Vokieczių gy
nėsi netygaudami nė nū kur gelžies, noragus gelžinius nū sa
vo žambrių sukalė į ragotines, o laukus savo arė medžio no
ragais, ką dar didei vėlai teb‘darė, kaip rasztininkas sako a), 
jog Keisgailius Storastą Žemaiczių metūse 1520 liepęs gelti- 
niais noragais arti, nes ant nelaimes nevykus, svietas pradėjęs 
ant jo tūžti, jog jis taupąs Vokieczius, kurie negalėdami M 
maiezių nuvergti, norėję jūs badu iszmarinti, fmardūdami jiemt 
tokią gelžį, kuri javus jų gadinus. Storasta krūpaudamas 
idant svietas badą kentėdamas į rupesnį įpūlęs nepatraktu ii 
ermyderį nepakeltu, buk leidęs kaip tinkama savo laukus arti 
Kitas Vokieczių rasztininkas metūse 1680 gyvenęs, rugodaųia 
ant Lietuvių, jog nieko neperka nū Vokieczių, bet vis paty 
sav tiekia, sako: Lietuvis į medę (miszką) raitas iszjoja,- 
tenai ratus sav padirbęs važiūtas namon parvažiūja. a)

Nes Vokiecziai tūmi dar nekakindamiesi, pradėjo griebt 
Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczių leidžiamą prekę į dabar mi 
navotas piles ir kad Mindovė, Lietuvos karalius, reikalav 
tame daigte teisybės nū Rygos Vokieczių, kurie kad josjn 
norėjo jam attiesti, kėlėsi vėl Lietuvoje karė; nesgi Mindom 
ilgiaus krikszczioniu bebūti iszsižadėjo ir savo karaliszką k 
runą nū popiežiaus įdūtą metęs žemyn, ėmė į visas pue 
krikszczionis kariauti. Vokiecziai krūpaudami, idant kur 
dieną Žemaic^TSi, susibaudę su savo broliais Parusėnais 
Žemgaliais, neiszvarytu jų laukan per jurą: to dėjus metū 
1300 užgynė gyventi Lietuviams Kalnėnams ir Žemaicziai 
pilėse ir tenai dailydauti, ezebatoriauti, siųti ir kūnorint kr 
binėti nevien paeziose pilėse, bet gaspadose arba karezemt 
gaspadoriais būti neleido visiems tiems, kurie žemaitiszl 
kalbėjo. Ir taip Žemaicziai paliko nū tolymojo svieto ir 
akylumo atskiesti su vienomis savo meszkomis ir briedži 
neiszžengamose giriose begyveną ir taip dar dieną ir naktį 
Vokieczių kariaujami ir vergami. Todėl nemintąs Gedii 
nas, didysis Lietuvos kuningaiksztis, rėdydamas Lietuvos t 
metūse 1323 nuleido rasztą prie popiežiaus ir į Teutonijos 
džiasias piles, kviesdamas nū tenai dailydes, kalvius, czebf 
rius, pūdžius, plitninkus, balnininkus, odininkus ir ki 
amatninkus, idant į Lietuvą dangintųsi ir tenai sav knebi 
užsiimtu, žadėdamas jiems didės liecybas suteikti Lieti 
žemėje ir jų krikszczioniszką tikybą užlaikyti dėl to v 
idant patys Lietuviai nū Vokieczių brostvininkų nieko ne 
kalautu.

ft) Alexander Gvagnlnl In Sauromatia Europea L. 11. p. 273.
ft) Lepner In llbro cit.

(Toliaus bus.)
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Szis tas aus storasis pakalikas užsivil
ko Jorudo drabužius, Jorudą 
nudildamas. Kaip tik tie į 
miestą pas znaimius ponus dėl 
ženatvės nuvažiavo, tai* tie 
nors anų pirmiau nepažino, 
bet labai maloniai priėmė, nės 

'apie tūs pakilmingus ponus 
buvo girdėję. Taigi jie ten 
jau ne kartą pas vieną poną 
buvo, o Kazlaukis,, pasirodęs 
kaipo abivatelis Liaudanskis, 
buvo net susižiedavęs ir grei
tai szliubas but buvęs, kad ne

— Ant parodos (Jhicayoje 
bus: 1) boksztas Morisono 
augsztesnis už boksztą Eiffe- 
*>, 2) ant ežero Michigan‘o 
bus palocius, į kurį eiti bus 
galima per platų tiltą, 3) Ko
pija Kaliumbo eskadros, 4) 
Po žeme bus įtaisytos galeri- j 
jos, pauąszios į anglių ir ru
dos kasyklos, 5) elektriszkos 
valtys dėl pasivėžinimo, 6) 
aėrostatai (orlaiviai), 7) seno- 
viszka trioba isz požeminės 8Zį8 bjaurus atsitikimas. 
Pompėjos, 8) Japoniszkas 
kaimas, 9) gallcrija tautisz- \ 
kų portretų. Prie tam galima ^8Z Zernaiczių atvažiavo į 
bus klausyti chorij L000 vai- Vilnių Kazlauskio tikras bro 
kiszkų balsų ir t. t. - p*8 apsilankyti. Į Jorudo 

kvatierą nuėjęs, o neradęs pa
klausė tarnaitės, kur anas yra 

L as poną Lucovą Kur- hr ūa8ižinojęs, ten nuėjo,1 kur 
žemėje, dvare Szrunden arti Brolis prie mylimosios panelėj 
Szenbergo Brusko paviete yra Buvo f 
dvi dukterikės, kurios dova
nomis gavo-viena gaidį, antra 
viazta. Merginos anoms*visaip 
bovyjos, visztą ir gaidį į viso
kius drabužius vyniojo, lig lė
les rėdė, tai į lovukę guldė, su 
kaldrą užklodamas ir t. t.
Taigi dėl vienos panelės viszta 
padėjo po paklode kiauszinį, 
o antroji, katra gaidį turėjo, 
vergdama skundėsi, kad jai 
gaidys kiauszinio nepadeda.

--Vilniuje pradžioje szio I kė janl) ka 
•zimtmeczio gyveno du ponu darytas di 
isz Žema i ežių: 
Liaudanskis, kuriedu 
augsztus 
Jorudas diktas ir pilvotas tu
rėjo pakaliką (lekajų) Kaz- 
lauskį isz savo padoriųjų, kat
ras buvo liesas. Liaudanskis 
buvo liesas, o turėjo riebų pa
kaliką (smerdą). Kada jų 

' ponai į Žemaiczius į savo dva
rus atsitraukė, o anūs dėl sar- 
gybos paliko namieje, tai tie 
pakalikai, per ilgą laiką prisi- 
Žiūrėję ir poniszkų manierų 
pririnkę, sumislyjo vesti ir su 
Viryta ne pas bilekokį ponelį 
važiūti.

Kazlauskis užsivilko Liau- 
danskio drapanas ir, nudavė 
Liaudanskį, o Liaudanskio

Žinomas daigtas, kad 
| Kazlauskis to suvisum negei
dė, kad sužinotų, kas ans yra 

Iir kad jo brolį kas matytų, 
nės tada savo siekio nedasiek- 
tų. Pasiilgęs vienok brolis 
sav už garbę turėjo, kad jo 
brolis pakaliku yra, lenkisz- 
kai moka, o dabar tarp poniį 
trinasi. Įėjęs pas tą poną, 
Dievą pagarbinęs paklausė: 
„Ar ežia nėra mano brolio 
Vincento Kazlauskio?“ paša- 
i_x i. įj Bet per ati- 

turis brolį pažino ir 
Jorudas ir l8zaukti pradėjo: Vincai, bro- 

, ^en [liukai, ar” tu manęs nepažįsti,
urėdus užiminėjo. Laį Bet tiktai tavę atradau“.

Tas norėjo pasislėpti po Liau- 
danskio pavidalu, bet kur tav, 
brolis žemaitis vis tvirtino, 
kad tai jo iikras brolis. Szio- 
kiu budu ženatvė neįvyko, o 
brolis nū Vinco gavo dikeziai 
per kailį.

Parsiduda nebrangiai dirbtuvė 
3afstaf‘o su vienu arkliu ir dviem 
vežimais, kuri randasi ant Elm Stre. 
Plymouth1©. Kas norėtų tą dirbtu
vę nupirkti ir užsiimti turn puikum 
business‘a kurį iki sziol Plymouth‘e 
tik angiai varė, galite pasiteirauti 
pas J. Pauksztį.

pargabentos isz užmarės:

$2.25 ir 2.75c. 
n ,, $2.00- 
1.50c. Ir 2.00c.

,, 75c.

Prieszauszris „
Kaip (gyti pln|gus ir turtą 
Girtybė ,,
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 1889 m. 25c. ir ant 1890 m. 25c.

Visokį Abrozėllai su maldelėmis po 5 centus.
!

••

”i

20c.
25c.
10c.

»»

Aukso Altorius, arba Hzaltfnls danglszkn skar- 
bu 2.25c., 2.75c., 3 25c., 4.00c., 4.50c., 5.00 ir 5.60c. 

Senas ir naujas Aukso Altorius 
Garbe DiewuJ ant auksztybės „ 
Balsas Balandėlės 1.25c.,
Kninga giesmių arba Kantlczkos 
150 Psalinu Dowldo karaliaus ant

paveikslo kantlczkų 75c. 
i

Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos. 
Gyvenimas Vfeszpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėL 
Istorija seno Įstatymo 
Gyvenimas Marijos
Menuo Szwenczlausios Marijos Panos 
Sopulej Motynos Diewo „ ,,
K'vangelljoebe apdarų 75c., o su apdarais 
Gywenimaj 8zwentujti, ant visų metų kožnos 

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

Gyvenimas szv. Benedikto Labro ,, 
Stebuklai Dievo Szvoncz. Sakramente

Įvairios doasiszkos knįgos, 
Filiotea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokills Hzventųjų „ „ „
Iszguldimas metinių szweneziu 

labai naudinga knlngelė 
Mokslas Rymo kataliku 
Kas yra griekas? „
Nekaltybė „
Vartai dangaus „
Garsas apie bajsybes Diewo 
Raktas | dangų ,, 
Didžioji nedėlia ,,
Kaip Bumenlją nuspakajjtl 
Vadovas Į dangų „
Prisigatavojimas ant smerczlo „ 
Draugija dėl duszių ,, „
Lietuvlszkos m Iszios „ ,,
Žlne apie gydymą ligų kūno ir 

dnązlos, apie Liuterį ir Kalwina

Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos ,, ,, ,, 60c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c.

Apllnkrasztis kun. Petravycz.iaus | Vilniaus 
džiakenystės kunlngus 1870 m. ,, 

Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 
nedėkingi, graži knjgntė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais n& pat

Žiponas bei žlponė 
Žirgas ir vaikas
Vytautas didis Lietuvos kun|gaiksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis „ 
,,Auszra” keturių metų pulki&se apdarfise 

po $1.25 kninga, visas perkant

Knįgos poetiszkos.
Senkaus Jurgis ,, „
Vltoliorauda, pulkus poeinatas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn(goe 
D&nelaiczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas 
Tėvynlszkos giesmės 
J&kaunos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės

Pirmutinis degtinės varytojas puiki komedija 10c.
Apysakos.

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

isz lietuvių gyvenimo 
Pajudjkime vyrai žemų, pulki apysaka 

paraszyta patrijotiszkoje dvasėje pagal 
vedgriszką pono A. isz B. autoriaus 
kn|gutės ,,Kas teisybė tai ne melas 

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

Atoksliszki rankvvdiiai ir 
kitokios knįgos 

Lietuvlszka Gramatika paraszyta 
kun|^t> Mikolo Miežinio 

Abėcėla ,, ,.
Elementorius lletuvlszkas ,, 
Kninga dėl iszslmokinlmo (okundų

Kninga dėl iszsimoklnimo Visasvletinės kalbos 15c 
Apie buwimą Diewo ,, 
Grieaznlnkas priverstas motavotis 
Pamokslai apie trueą 
Talmudas ir musų žydai 
Bzkaja su kalba

Blldo

H

75c.
25c.

į 35c.
25c
30c.
20c.

1.25c

75C 
10c. 
40c.

50c.
15c.

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

20c
50c’
50c.’
5c.

10c.

1.00c.

10c.

krijcszto Lietuvos 5c. 
50c. 
25c. 
,40c. 
20c.

19

99

99 H

4.00c.

2.5c.

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

10c. 
10c. 
40c.

25c.

20c.

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

- 50c 
30c-

, 15C*
25c;

II

>9

II

10c.
15c.
5c.

10c.
, 25c.

25 et.
20 et.

(1,00 et.
i. $i,oo.

„ 20 et.
30 et.

LOCNOS SPAUSTUVĖS. ,
| Istorija Katalikų Bažnyczios, „ ' 1,00.
! Europos Istorija su žlamlaplals ,, į/ 50 et.

Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk- 
Žemaiczių Motiejus Valancziauskas, 

Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szios gadynės 
Apleka Diewo „ z„ ,, 
Aukso Vorszts, labai pulki drama
Boleslawaa arba antra dalia Genowefoa 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę Tydo 

iy piktą augynimą wajkn „ „ $1,00.
Historlje gražios Katrukos ir jos wysoki atey. 

tyklinaj ,, ,, „ ,, „ 10 et.
Ilistorijo apie gražų Magolona, duktery kara

tuos Isz Neapolo ir apie Petra karojwl 40 et. 
Historlje isz iajko Francuzkoe wajnos Afri

koj ,, ,, ,, ,, 30 et.
istorija Septynių Mokintojų ir

Lietuvio Sapnas 50c 
„ 80 et.

kankinimas 
50 et. 
10 et.

pujklu 
75 et.

n 
dėt

Jurgis MlloBlawskis „
Juozapas KoniuBzowskis arba

Unijotu po waldže maskolaus
I Konstytucyje del darbininku

Namelis pustelniko paraszytae
Ltetuwnlka x ,, ,, „ „

Nedorybes Rymo Ciesorių, hletorlje Ibz Iajko
I ponawojlmo Nerono „ „ „ 80 et.

Pujkus apraazymaj tikru atsytlkimu isz czeeti
' wajnoe 1863 metu ,, „ „

Prawadnikae angelskos kalbos neabdar,
o abdarytas „ „• ,,

Pujkus apraszyiiias apie Lietuvą
Rinalda Rinaldipas ,, ,,
Senowes apraszymas apie Duktery Filypo

Karejwio ,, „ „ „ 50 et.
Suinyszymae arba bajine tūry dydeles akis .

Tykra tejaybe isz. Huwalku gubernijos
Szwleaa Diewo „ ,,
Titkiis Persų Karalius, „
UZsyetanawik ant to goraj
Witaslr Korynna historlje

klojimo Bažnyczios 8. per Dooklecijana 95 et.

• •

isz

II

iajko

40 et.
, 11,00

$1,25.
$l,oO.

$1,50 et.

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

perse-

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

Vieninteli lietnviszkš Salinta
Forest Cityje netoli geležinkeldva- 
rio(dypo) užlaiko PIJUS VALINCKAS

Ateikite tik pas jį vyrai, o nepa
sigailėsite. Ten visko rasite gerti 
ir užsikąsti, o pakelevingi rasite ja
me meilų gaspadorių, kuris savo 
namus© jums kfigeriausią vigadą su
teiks. (18)

Pavasaris! Pavasaris!
Naujt| drapanų reikia!

Taigi vyrai žinokite, jog musų 
tautietis Jonas Juzupaitis, geriausias 
rubsiuvys (kriauezius), persikėlė ant 
Central Avė N 55, netoli p. Toto
riaus saliunp, ir parsitraukęs geriau
sių gelumbių, pasirengęs yra.paka
kinti kiekvienom savo tautjfecziui. 
Eikite visi vyrai pas savo tautietį.

•f (17)




