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Pijum Pa. 27 i. Bfflio.
Lietuvystė ir jos lįkimas 

nemažai žmonių 
j ik yra mažesnis 

mus tautieczių 
atrasime dan

us tėvynainių,

Amerikoje 
užima. Kur t 
ar didesnis 
skaitlius, ten. 
ginus ar maži: 
Ifurie, kiek gilėdami, prikal
binėja mažiaus suprantanezius: 
savo brolius prie 
knįgų, laikraszezių skaitymo, 
žodžiu sakant 
apsisz vietinio, 
tautiszkos apa 
virtimo į kittauczius. Suly- 
gytinaį tarp amerikieczių lie
tuvių susipratimas, 
vys yra lietu v 
ten palioku, ruskiu, vokiecziu, 
kur kas labjaus yra prasipla
tinęs, nei tarp lietuvių tėvy- 

dalykas nudžiugi
na lietuvį, besidarbūjantį apie 
savo tautos pakėlimą ir dadū- 
da jam vilties, 
nenuveis ant vėjo;’bet isz k i 
tos pusės, prisižiūrint isz ar- 
cziaus amerikieczių lietuvių 
gyvenimui, negali neužtėmyti 
vienos noties,

lietu viszkų

prie tautiszko 
vengimo nū 

tijds arba isz-

jog lietų
jų, o ne kokiu pavadįs 

sūnumis,

nėję. Tas

jog jo darbas

kuri labai yra 
vienam geram 
eatbutinai turi 

praszalįta.

, jog visi tie

lietuviui ir n 
būti k ū veikiaus
Nevienam isz mus ir jau nekar
tą teko patėmyti 
besrupinantiej e apie tėvynisz-
kus reikalus yra neperseniai 
atėjusiais isz tėvynės arba, jei
gu ir seiliaus atėjusiais, tai jau 
suagusiais vyrais pribuvę į 
szią žemę; beveik visi tie, ku
rie, vaikais bųdami,^, apleido 
tėvynę ir ežia iszaugo į vyrus, 
arba yra jau ir ežia gimę bei 
augę, visi tie mažai ką atboja 
apie savo tautiszkus 
ant savo tautu ežių, 
sianczių ant 
vos ir būdavoj 
vynėje likusių 
tin u padėjimu,

reikalus, 
besi Iriu- 

tėvyniszkos dir- 
anezių savo tė-

jie žiuri it ant 
maliszkanie sto- 
Į, žmonių dva- 

siszkai nesuvis ^sveikų, nesu- 
amerikiszko „bu- 

lietluviszka kalba 
yra vien įran-

viję tebėsanczi

kiu dėl didesnio „business‘o“ 
darymo, didesnės žmonių dau
gybės patraukimo po savo į- 
tekine. „TAetuvystė Ameriko
je toliai laikysis, kaliai bus 
szelpiama šviežiomis pajiego- 
mis isz tėvynės, už keliu de- 
užimtu metu lietuviu neliks

V if y

nei pėdsakų), visi jie isznyks 
amerikanizmo Jūrėse“ nesyk į 
gali iszgirsti sziūs žodžius net 
nū prakilnesniųjų tautieczių. 
Gailistauja jie, jog taip ap
verktinas likimas yra lemtas, 
mųsų tautai szioje žemėje, 
,,reikia bet“, sako, ,,nesiliauti 
darbavusis: kad ir nieko ne
įveiksim priesz Apveizdos nu- 
lėmimą, bet ateitė 
mus tikrais tautos 
iszpildžiuSiais savo
tautos link“. Ant szitų bet 
žodžių ir žadinimo prie tau
tiszko darbo tų, ką nelabai 
nū jo atsisako, t. y. neseniai 
atvykusių isz tėvynės iszeivių, 
ir pasibaigia visas gelbėjimas 
lietuviszkos tautos nū iszny- 
kiino — tokioje dvasioje dar
bu j asi, galima sakyti, be jo
kio iszskyrimo visi czionyksz- 
cziai mus tautos vadovai; apie 
gelbėjimą jaunų pajiegų (šy
lu) nū isznykimo svetimtau- 
czių jūrėse mažai kas isz mų
sų tesirūpina. Kas gi galėtų 
mums tame dalyke būti pa- 
gelbingu? Kiekviens atsa- O o
kys, jog, norint mums ateinan- 
czią kartą (pakaleniją) užlai
kyti dėl lietuvystės, neatbūti
nai reikia pasirupįti apie jau- 
numinės auginimą, lamdymą 
tikroje tautiszkoje dvasioje, 
pritaikant prie czionykszczio 
kultūros stovio. Reikia mums 
mokyklų, bet mokyklų, kurios 
butų vedamos žmogystų tik
rai galinczių isztesėti savo 
augsztam paszaukimui, su- 
prantanczių savo uždūtės svar
bą, apsipažinusių nors kiek 
su czionykszczia kultūra, gy
venimo iszlygomis. Žodžiu 
sakant, tik tokios mokyklos

pagal dabartinio popiežiaus 
Leono XIH ir jojo ypatiszko 
pasiuntinio Amerikoną Mgr. 
Satolli manymą, galėtų užlai
kyti patikėtas jiems įrėįdnes 
ant lygaus su kitoms, valstijisz- 
koms ežios žemės mokykloms 
laipto, - tokias mokyklas neat 
būtinai turi rupįtis užvesti vi
sos lietuviszkos parapijos.

Apart atsakancziai įtaisytų 
mokylų, dėlei užlaikymo pjatri- 
jotizmo ir tėvyniszkos kalbos 
tarpe jaunesnės kartos, reikia 
dar nepamirszti ir kitų nema
žos svarbos dalykų. Vienu 
isz tokių svarbių dalykų yra 
n ratini mas vaikų *ir baudi
mas j ų, kad savo tarpe nekal
bėta kitoniszkai, kaip vien lie- 
tuviszkai. Su kittauczių vai
kais mus vaikai gali sznekėti 
angliszkai, pertai prasilavįs 
angliszkoje kalboje, bet 
sziuksztu tegul
savęs angliszkai (kas dabar 
labai yra prasiplatinusiu da
lyku), -vien lietuviszką kalbą 
geri tėvai pavelys jiems tame 
atsitikime vartoti.

Mus lietuviszkiejie kunįgai 
nemaž gero dėl savo tautystės 
padarys, o ir savo pareigą kas 
link tautos isžpildys, per pa
mokslus, katecliizavojimus ir 
privatiszkas pasznekas mokį- 
darni vaikus nesigėdįti savo 
tėvų kalbos, o tėvus ragįdami, 
kad dabotų savo kūdikius ir 
neleistų jiems tapti renegatais, 
ar bjauresniais dar indifferen- 
tais. ;

Pradeda isztiesų darbūtie apie 
uždėjimą savo locnos krautu-
vės. Jau truputį ir padarė
tame d ai} ke: yra nusamdyta
vieta dėl krautuvės, suside-
d anti isz dviejų kambarių.
Amonių žadėjusių būti sąna
riais draugystės, uždedanczios 
krautuvę, atsirado daugiams 
per szimtą, o vis diena nil die
nos randasi nauji sąnariai. 
Szalia ukinįkų žada savo pa- 
gelbą krautuvei keletas kunį-

dvarponis vienas-kitas nesi
baido uto Užmanymo. Ant 
nusamdymo namo, įtaisymo 
lentynų, įgijimo svarstyklių ir 
t. t. kiek viens sąnarys turi

liūs, kurie drauge bus lyg 
rankpinįgiais, kad tikrai pri
sidės prie uždėjimo krautuvės.

siness‘o“;
dėlei tų ėsybių

eivių Suvienytose Valstijose 
reikalavimus, kurių vedėjai,

nekalba tarp nū pusmeczio, t. y. nil 1 d. 
Liepos m. pagal senąjį stylių. 
Kiti rūdija nesiskubįt* su ati
dengimu tos krautuvės, pir
ma, kad viską gerai ir tvirtai 
atlikti, o antra, kad pas ūki
ni k us pavasari]4 labai mažai

—a—m —

atydą ant apysakos ,, Varg
dieniai“, kuri prasidėjo pe
reitame ,,Vienybės“ numeryje 
ir tęsis da apie kelis mėnesius; 
Yra tai puiki ,,istorija“ isz 
gadynės baudžiavų, kurias ne
vienas da gal pamena.

yra pinįgų. Isz kitos vėl pu
sės ant tolinus- atidėlioti neno
ri dėlto, kad nestovėtų tusz- 
ežias nusamdytasis namas, o 
kas arsziaus, kad iki rudeniui 
neataus^tų geri norai. Nus
pręsta yra, kad kiekviens są
narys turi įneszti ne,.mažiaus 
per 25 rublius. Yra tokių, 
ką žada paszvęstį ant to rei
kalo po 200 arba dauginus 
rublių. Nusamdyrnas namo 
ir visas jo vidurinis įtaisymas 
yra pavestas p. F. Vitkauskui, 
kurs, regis, ves ir visus krau
tuvės reikalus.

Isz Lietuvos.

lę dabar didelis bruzdėjimas 
tarp sumanesnių - ukinįkų.

miltus, kur geriausi, smul
kiausi miltai tojaus persist jo- 
ja, paskui stambesni, o ant 
galo lieka tik vienoj stain be- 
nos, — taip szi krautjuvė dva- 
siszkai persijojo ukinįkus: 
kur tik iszmintingesni žmonės, 
tojaus, vos tik dagirdo apie 
misi į uždėjimo tokios krautu
vės, ėmė tą dalyką prie szir-



306 Vienybe
dies, prižadėjo pinįgiszkai pa
gelbėti, jieszkojo naujų sąna
rių, nesigailėjo net ir savo žy
gio; kiti, lyg stambesniejie 
miltai, iszpradžių purtėsi nil 
to reikalo, bet toliaus pate 
persitikrino apie naudingumą 
tokios krautuvės ir prisidėjo 
prie jos; liko ant galo /tik 
stambenos, kurios tiesiok at
sisakė, laikydami tą dalyką 
už beprotiszką. Iszradinėjo 
jie visokias priežastis: tai ve 
ukinįkams nepritinkąs toks 
dalykas^ tai vėl isz to „nieko 
nebusią“. Atsirado ir tokių 
papaikėlių, ką bijojo žandarų, 
]yg ežia koks slepiamas daig- 
tas, arba lyg mums i nevalia 
nusipurtyti nū tų siurbėlių 
žydippakol da jie mums ne- 
iszsiurbė paskutinio kraujo 
laszelio. Daug turtingų ūki- 
nikų atsisakė nū prisidėjimo 
prie tos krautuvės, nors jiema 
nieko nebūtų žįmu iszmesti 
kad ir 100 r u b. Užtai prisi
dėjo daug menkesnių ukinįkų, 
kits net pasiskolįdamas pfnį- 
gus ant to reikalo. Vienu žo
džiu, krautuvė yra uždedama 
tik iszmintingesniųjų, iszsky- 
rus tik nekurią dalelę, kurie 
prisideda tik „isz unaro“, ar
ba mados, pagal mislį: „kad 
kiti dedasi, dėlko asz negaliu 
prisidėti??“

Žino jau ir žydai, apie tą 
krautuvę ir matyt, kad ji jff- 
sius gąsdina. • Vieni baugina 
ukinįkus, kad jie tu/ėsią ban- 
kratyti; kiti kolioja užtai, 
kad nori iszplėszti „žydeliams41 
paskutinį kąsnį dūnos isz na 
gų: juk jie negalį misti isz 
lauko, o dabar nori jiems isz
plėszti paskutinį kąsnį dūnos 
— prėkystę. Tik nieks ne*£ 
žiuri ant jų vilko aszarų, gana' 
jau jiems jodįti mums ant 
sprando.

Tenka ir dabar iszjgirsti 
apie vagystes, nors recziau 
kaip žiemą. Vienam ukinįkui 
vagys buvo iszvedę isz tvarto 
porą arklių, tik pavogti neįs
tengė per tai, kad arkliai buvo 
supaneziūti geležiniais pan- 

ežiais. Iszsivedę į laukus, o 
negalėdami sulaužįti panezių, 
vagys ant tų piktumų atsine- 
szė akėczias ir ant jų užvijo 
arklius ir sukoliecziję tokiu 
budu paliko laukūse.

Daug lengviaus pavogti va
giui nū žydų, kurs taip gėbs- 
nūs ir drąsus visokiūse suki- 
mūse, atsitikimūse paprasto 
gyvenimo yra kūbailiausias. 
Žino tai vagys ir tankiai tūm 
pasinaudoja. Viena gana y- 
patinga vagystė buvo Pusk....
(Szunskų valscziaus), kur gy
vena žydas — ukinįkas J..... 
Pas jį vieną naktį atėjo vagys, 
pasikinkė į jo locną vežimą 
jo locnus arklius ir, susikro
vę visokius žydo daigtus, ko
kius rado kieti j4 ar kur kitur, 
koki tik jiems patiko, iszva- 
žiavo. Nuvežę iszvogtūsius 
žydo daigtus, kur jiems reik, 
vagys arklius vėl gražiai ant 
žydo kiemo užvažiavo ir pali
ko. Žmogui but4 bijoję taip 
padaryti, o su žydu tai kas 
kite: tegul jis butų pabudęs, 
tai ką jis padarys, isz baimės 
but nė neiszrėkęs.

Buvo toks atsitikimas, tik 
jau ne szįmet, jog, kada žy- 
diszka pora, priėdus kugelio, 
saldžiai sav po patalais mie
gojo, atėję vagys nuklojo nū 
jūdviejų patalus ir nusineszė, 
o žydeliai nė nepabudo. Ke
li metai atgal vagys iszsimis- 
lijo žiemos laike daužyti žydų 
langus. Žydas iszmusztą lan
ge skylę užkiszdavo paprasti
nai priegalviu, o vagis atėjęs 
naktį iszsitraukdavo jį per 
langą ir saviszkai sunaudoda
vo. i *

Numerij4 3 „Vienybės“ yra 
įminėta apie myrį kun. S. 
Varkailos, buvusio Szunskų 
klebono, kur yra kaltinami 
Szunskų parapijonai. Iszty- 
riau viską pats ir. pasirodo, 
kad parapijonų jokiu budu 
negalima kaltįti. Naujas kle- 
boną^kun. N. jau. daug gero 
padarė Szunskų parapijai. 
Parapijonai jo klauso, kaip 
savo tėvo, gatavi ant rankų 

neszioti, sakydami, kad jiems 
prie szito prabaszcziaus ir 
akys nuszvito. Dėlto atitai
sau žinią isz N. 3 „V-fes“, nės 
ji neteisingai perstato Szuns
kų parapijomis, per ką jiems 
yra koktu.

Po giedrų turim lietingą 
laiką, beveik kasdien palynd 
ja. Tas lietus sulyg sziol nė
ra blėdingas, atžagariai, vis
kam labai gi Ii ū ja; javai kaip 
vasarueziai taip ir žieminiai 
beveik visur dailus. Sodūse 
nors nevisur daug žiedų, bet 
galima viltis, kad vaisių bus 
pertai, kad vėlai žydi, jokios 
szalnos žiedų negadina, taip gi 
vėjai nesiauezia. Didžiausiais 
prieszais sodų yra karkvaba
liai, kitur vadinami grambo- 
liais.

4. VI. J. Vėžys.

— Joniszkeje (Szaulių 
pav.) per Szesztines vietinis 
uriadnįkas ant karabelnįko 
užpūlė ir nū jo apie deszimtį 
lietuviszkų maldaknįgių at
ėmė. '

— Zayarėie, Szaulių pavie
te, buvo neseniai toks ateiti- 
kimas. Berniukas labai mer- 
guczę mylėjo, bet jos negavo, 
per tat gi su draugais kareze- 
moję gėrė ir dainavo, pakol 
nesudribo ant aūlo. Ans su
dribęs sav snaudžia, kiti geria 
ir dainūja toliaus, provydami 
visokias sztukas ir besi j ūkia 
isz snaudžianezio draugo. Pas
kui žadina, negal4 prižadinti, 
kelia, negali prikelti, palieka 
aną ir vėl toliaus gieda ir ge
ria, pakol dar vien‘s blaivus 
jų tarpe neatsirado ir nepatė- 
mijo, kad sudribęs draugas 
jau negyvas yra. Apie tą ir 
girti persiliudiję, pradėjo jūk- 
tis ir „amžiną atilsi“ giedoti. 
Paskui nabasznįką kaipo stai
ga mirusį daktaras mėsinėjo, 
ir policija tyrinėjo.

Szaulių paviete žino, kad 
Krukų kampe yra daugel tur
tingų mergaiezių. Atsirado 
vienas toksai galvoczius vagis, 
kuris, norėdamas patogiai 

vogti, pradėjo Žagarės parak- 
vijoje kavalierių tarpe pasa
koti ir skaityti visas turtin
gesnes ir visur žinomas mer
gas, kad jis anas pažįsta, • 
pirszti ir prieteliauti gali. 
Taigi viens kavalierius, ku
riam apsivesti turtingai reikė
jo, aną už prietelių ėmė, prie 
to dar ir pirszlį „melagį44 pa
sirūpino. Tas „prietelius44, 
pas pirsžlį su berniuku būda
mas, drauge gėrė, o Krukių 
parak, męrgas po vardu žino
jo, anas iszskaitydamaa ir gir
damas. Kaip už kaimo ant 
Krukių linkui iszvažiavo, o 
tai arti Budraiczių ties Skais
girio buvo, „prietelius44 pra
dėjo pirsztinių pasigesti, o ne
rasdamas pusviorstį atgjįl į 
kaimą dėl jų grįžo, kavalie
riaus ir pirszlio praszydamas 
palaukti. Bet ansai ką kitą 
ant mislies turėjo. Pirszlie- 
nei pasakė, kad pirszįys pinį- 
gus užmirszo ir praszė, kad 
ana isz skrynios 10 rublių isz- 
imtų. Toji jam deszimts rub
lių davė, o prie vežimo pagrį
žęs pasakė, kad pirsztinių ne
rado. Kur tiktai karezemoje, 
ar tai pakeli je Joniszkėje, ar 
kur kitur sustojo, ans „priete
lius44 vis anūs gyrdė ir valgy
dino, daug melūdamas. Pir- 
szlys ir kavalierius sulaiko 
aną, kad ans dovanai savo pinį- 
gų neleistų, nės tai jų reikalas. 
„Prietelius44 ant galo matyda
mas, kad negali anų nugirdy
ti ir arklių pavogti, jau naktį, 
visus anūs 10 rub. iszleidęs, 
pasitrankė. Tie vadovo nus
toję namo pagrįžo. Pirszlio 
pati klausia, kaip jiems reika
las ėjo, nės mislijo, kad' jie 
pagrįžo, o ežia sako, kad ans 
vadovas pabėgo. Paskui pir- 
szlys klausia, ar ans ežia pirsz
tinių nerado. Dažinojęs ko
kių pirsztinių buvo sugrįžęs 
ans „prietelius44, jieszkojo visur 
jo, bet kur jį surasi.

— Maumedis (modrzew) 
yra tai medis, kadatai Lietu
voje augęs ir placziai žinomas. 
Anas turi eglės pavidalą, bet

Ii
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ipiglius 
dėtas ir stiprus, 
atsiranda neku

svir-
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nuber*. do kortelę, bddsiai keikianczii.ant žiemos 

Medis labai 
Dar ir dabar 
rios bažnyczio^i, dvarai, 
nai ir t. t. isz to medžio staty
tį, po kelis szimtus metų tu- 
Hntiejfe. Maumedis turi ka
dagio (ėglio) stiprumą, bet 
tas privalumas aną pražudė, 
nės kožnas aną todėl ir kirto, 
kad anas stiprus yra ir taip 
sulyg paskutiniam iszbaigė. 
Sztai dar Palujanskis (Wę- 
drd^vki po gu^. Augustovvs- 
kiej) primena, kad po neku- 
rias vietas Suvalkų gub. dar 
yra kelmai ir{ atžalos tų me
džių. -Atsirado vienok pas
kui žmonės, kurie, žinodami 
maumedžių stiprumą, pradėjo 
anūs isz kitur į mųsų krasžtą 
gabenti. Sztai pirm kelesde- 
szimts metų miręs jau baro
nas Frankas Szaulių paviete, 
Joniszkės par 
isz Vokietijos 
kėnų vietoje 
kui toji vieta 
*) kaimui pagal priverstinos 
žemių dalybos.
medžiai dideliais rąstais tapo, 
bet kas isz tol kad ukinįkai 
anūs kerta, o nesirūpina, kad 
jaunų priaugiųti. Po tą misz- 
kiuką arklius ir galvijus ga
no, . per tat nebegali jauni 
maumedžiai užaugti. Rods 
nekuriūs maumedžius ano 
Franko sūnūs nū kaimo pirko 
ir savo dvare 
dideli budarnį neprigijo.

Czia iszrodysiu nors seną ži 
flią, bet gerai maskolių val
džios apsiėjimą iszrodanczią. 
Sztai į 
vėžyje 
katalikę mylėjo, bet isz tas 
priežasties, kad su pravoslav- 
nais maiszyta moterystė vai
kus turi pravoslavnai kriksz- 
tyti, tai daugumas nū tokios 
meterystės vengia, o tarpe tų 
ir toji pana. Isz tos priežas
ties afteierius Nevežos upėje 
pasiskandino. Kada skendi- 
lį iszėmė, tai Jo kiszenėje atra- 

*) Vitauczių vardas nū Vipiuto 
paeina.

., maumedžius 
atgabenęs, Ber- 
pasodino. Pas- 
teko Vitauczių

Jau tie man-

sodino, bet tie

os metų Pane
ls vieną dailia

ant maskolių. Ten pavietavu 
daktaru yra p. Moigis lietu
vis. Tas kortelę atradęs pra
dėjo, kaip tai yra prie iszty- 
rinėjimo būdas, balsu skaityti, 
bet toje kortelėje buvo ant 
maskoliszko despotizmo ru- 
gonės, kad nedūda katali
kams lygių su maskoliais tie
sų. Maskoliai paskui aną su
baudė, kad neskaitytų.

— Raczvunų kaime, Jonisz- 
kės parap., Szaul. pav., yra 
6 gaspadoriai ir 2 bobeliai; 
jie visi linais vereziasi, kad ir 
per porą mylių tolumo samdo 
žemes dėl dirvonų plėszimo, 
po kelis purus ir daugiau sė 
darni ir anūs po dūbes arti 
plianto mirkydami.

Maskoliams mųsų spaudą 
uždraudus, žmonės patys pra
dėjo-spaustuves įtaisinėti (dėl 
pėdų mėtymo netikras span- 
dinimo vietas padėdami). 
Sztai atsiuneziu jums vieną 
tokia knįgelę, kuri Lietuvoje 
po 2 kapeikas pardūdama 
—„Lietuvos dovanėlė“. Gerai 
butų, kad rėdystė visą tą knį- 
gutę žodis į žodį savo lai k- 
rasztije perspaudįtų. Buvo ir 
antra tokia knįgutė, bet jos 
gauti jau negalėjau^ nės pla- 
cziai į svietą iszėjo.

Kalba, kad drauge su 
archeologiszku Vilniaus susi
rinkimu bus apeiga szimtme- 
tinio priskyrimo Lietuvos prie 
Maskolijos ir kad per tat ant 
to susirinkimo mokslesni lie
tuviai užpraszomi yra. Czia 
susirinkę lietuviai turės gerti 
ir džiaugtis isz to, kad į mas-

Taigi p. J. dūda rodą, idant 
ežia butų kantarai ir pastoriai 
maskoliszki pavaldiniai, ku
rie maskoliszkai knįgas vestų 
ir lietuvius vokieczius savo 

[bažnytinėse mokyklose masko- 
jliszkai mokįtų ir tūm Masko
liai naudingi butų.

Czia turiu- paiszkinti, kad 
Tauragė yra ant rubežiaus, 
Jurbarkas ant Nemuno kran
to per 6 verstus nū Prūsų ru- 
Jježiaui, Resiainių pav., Žvirai 
per trii mylias beveik nū Jur
barko į rytus ant Nemuno 
kranto jau Kauno paviete

r sziokiu budu parodyti 
džiaugsmą isz dabarnykszczio 
savo padėjimo.

Isz tas priežasties, kad su- 
visum netikėtai žinias su savo 
3araszu po kitus lietuviszkus 
aikraszczius radau, tai turiu 
maiszkinti, kad nors man yra 

l abai malonu matyti, kad kiti 
aikraszcziai mano darbą gū- 

doja, bet „Vienybės“ rėdystei 
gali isz veizėti, kad asz į kelias ragę, 
Kr

puses savo žinias siuntinėju. 
Taigi turiu paiszkinti, kad isz 
lietuviszkų laikraszczių tiktai 
„Vienybė“ mano žinias gauna.

„Vilen. Viestnik‘o“ kores- 
, pondentas p. Starožil raszo, 
, kad neteisingai ant vienų uki

nįkų uždėta yra kelių taisymo 
sunkenybė, kad taip, kaip vi
si turi dabar kariumenės rei
kalus atlikti, taip ir su kelių, 
taisymu turėtų būti; kad kai
po tai mieszczionys ir žydai 
su visu m prie kelių taisymo 
neprisideda. Sztai Czeresko 
valszczius (gmina), Disnos 
paviete, Vilniaus gub., prigu miestelis netoli Skirsnemunio. 
linti sav dėl taisimo kelią kar- Ant Žvirų liuteronų kapinių 
czemnįkui žydui dėl taisymo 
davė, 1200 rublių jam už tat 
mokėdami. Žydas tą viską į 
kiszenių deda, o kelio nei til
tų netaiso (gal moka gerai su 
policija gyventi, pinįgų ky- 
szius davinėdaįnas?). Sako, 
kad czia galėtų būti isz tų pi
nįgų per daug metų netiktai 
gers kelias, bet ir pliantas. 
Po Disnos miestu yra szaltinis, 
tai ten kelias su akmeniniu 
tiltu, prancūzų 1812 m. pada
rytas, kuris sulyg szioliai ne
taisytas.

Szvenczionių paviete Sze-1 
meto vos banka, negalėdama 
skolinįkų iszsimokėjimo su
laukti, pradėjo ypaeziai smul 
kesnius gaspadorius baisiai 
dėl pinįgų iszjieszkojimo tak- 
savoti. | Vilen. Viest.J.

p. Iskra raszo į „Vii. Vieš.“: 
„Isz tos priežasties kad liūte- 
•onų bažnyczių Lietuvos pas
toriai ir kantoriai yra užru- 
dežiecziais isz Vokietijos, o 
ne maskoliszki pavaldiniai, tai 
ie visi mažne maskoliszkai 1 

nemoka, o vokiecziais būdami 
ir didelį prie „faterlando“ 
(Vokietijos) prisiriszimą tu
pėdami, kas Lietuvoje daros, 
Prusus pranesza, bažnytines 

knįgas vokiszkai veda, vieti
nius lietuvius priesz masko
lius mokina, lietuviams į mas
kolius iszvirsti nedūda, kad 
labjausiai tas darosi apie Tau- szitas Zigleris, kurs yra philo- 

Jurbarką ir Žvįrus. |sophijos daktaru, jau

nurodo kaipo ant vietas, kur 
buvo vokieczių kryžiokų pi
lis Christmemel, prieszais ki
ltas antrapus Nemuno - Bajer- 
burg. Taigi Tauragė*, Žvirū- 
se ir Jurbarke yra liuteronisz- 
kos lietu viszkos bažnyczios, 
per tatgi yra czia Tau ragėje 
pastorius Keturkatis lietuvis, 
Žvirūse- kantorius lietuvis, o 
Jurbarke regis vėl lietuvis 
pastorius, kur visos beveik 
bažnytinės apeigos daromos 
labjausiai lietuviszkoje kal
boje, kaipo tai pamokslai (mi- 
szios) ir giedojimai. Prie, 
Resiainių liuteroniszkos' baž
nyczios, kur yra kantorius vo- 
kietys, jau daugiau vokieczių 
kaip lietuvių prigul. Daugu
mas tų liuteronių lietuvių su- 
visum prie maskolių neprigul*, 
bet prie Prūsų, vienok ir anūs. 
korespondentas norėtų masko
liszkai iszmokįti.

5. VI Žaltys.

— Isz Prūsų Lietuvos. 
Pereitą nedėlią skaieziau
Klaipėdos „Lietuviszkoje Cei- 
tungoje“ sziokį paszaukimą: 
„Pabuskite lietuvinįkai! Esa
te sukviesti visi Subatpj*, 3 die
ną Junijaus, antroj* valandoj 
po pietų Klaipėdos strėlczių 
bute susirasti. Zigleris“. Pa- 
mislijau, kas czia bus, gal tikt 
už lietuvių gerą rupys; nė<

pirmą



308 Vienybe
viename susirinkime už lietu- sekusia: buvo iszdalinęs daug 
vius kalbėjo ir jų siekį, isz- paszaukimų ir daugel laimė- 
skirti lietuviszką delegatą į jęs dėl skyryrao mųsų kandi- 
s imą, užtarė. Susitariau su
mino prietelium, pasiėmėme žu rinktis ir mes jų kelis įkal- 
d-i tukstaneziu paszaukimų 
^etuviszkosios politiszkos par
ijus ir iszkeliavome gelžkeliu 
| Klaipėdą. Buvo tą dieną 
turgus ir todėl daugel lauki
nį kų į miestą sukeliavę. Nu
ėjome ant rinkos ir dalinėjo
me paszaukimus, džiaugėsi 
daugumas, kad lietuviai pa
tys pradeda rūpintis, kiti žiu
rėjo abejodami į mudu ir 
klausė, ar tai konzervatyvų, ir 
kad sakėme: tai tikrai lietu- 
viazki konzervatyvai, tai ir jie 
l>e abejonės ėmė mųsų laisz- 
lįus, Tada, nuėjęs pas Cei- 
^ungos redaktorių, patyriau, 
kad D r. Zigleris ndri savę 
kandidatu pasistatyti ir todėl 
tą susirinkimą suvadinęs. To
dėl nuėjau pas aną, idant jo 
norą ml to atkreipti.- Badau 
jame žmogų origi n ai isz ką 
(kuris nedaboja jokių formų 
konvenijencijos), befl priete- 
liszką. Prisiulė manį kavos, 
bet vos galėjau ją gerti dėl 
neszvarumo jo gyvenime. 
Apie politiką bekal bant sakė 
jis man, kad lietuviai jo pra 
|zę kandidatūrą prįiniti, to 
dėl jis ją ir priimsiąs.
H sostą ciecoriaus padrutįti ir 
lietuvių reikalus užtarti; o ir 
pats esąs puse . lietuvio, nės 
prof. Rheza yra jo ^gentis ir 
jis jau isz jaunų dienų lietu- 
viszką dūną valgęs ir dabar 
valgąs. Tai sakydama paro
dė man kepalą supelėjusios 
tikrai lietuviszkos dūnos, ir 
asz įtikėjau, kad jis lietuvisz- 
ku valgiu maitinasi.

Norėdams jį nū jc nenau
dingos politiszkos mislies at
kreipti, kalbėjau sziaip ir 
taip, ale jis nesidavė perkal- 
Uti Tad MZ apmaudingas 
nevalgiau nei jo prisiulyto lie- 
tuviszko skilandžio, bet ėjau 
Rzalin. Nuėjęs . į strielczių 
butą radau mano draugą, ku- 
riaių buvo

Jis ne

dato. Pradėjo žmonės pama- 

bindami pritraukėm prie mų
sų partijos ir Mavėme jiems 
paszaukimų dėl iszdalijimo. 
Tada atsirado ir Dr. Zigleris 
ir atidarė susirinkimą. Buvo 
apie 100 žmonių, labjausiai 
ukinįkai isz apygardos susi
rinkę. Kalbėtojas prabylo 
žodžiais garbingo poėto Dū* 
nelaiezio, kad vokiecziai liu- 
biją lietuvį per drimelį laiky
ti, bei su aną pasaka apie 
pauksztį, kurs savo paties liz
dą apibjaurina. Lietuvinįkai 
netur dauginus savę apibjau
roti ir sav iszkados daryti, 
skirdami delegatą svetimtautį. 
Jie tur susivienyti ir savo už
tarėją patys skirti, „sav mes 
galėsime tikrai lietuviszkas 
magaryczias gerti“. Jam isz- 
kalbėjus, pasistojo mokintojas 
Einars ir praszė lietuvių, kad 
skirtų kommereienrotą 
Pietsch, kurs buvęs kartą pas 
Rusų carą, o ir mųsų ciecorių 
pažįstąs (sic!). Bet jam nie
kas nė žodžio neatsiliepė. 
Tad užklausė Dr. Zigleris, ką 
susirinkusiejie skirti nori; 
viens sakė: Schlik‘į [vok. 
konzerv.], kits: Dr. Ziglerį; 
idant dabar ne kožnas viens 
sav ypatiszką deputiertą skir 
tų, užklausė Zigleris susiėju
sių, keli skirsią Schlik‘į, tai 
nei viens nepasistojo, nė tas, 
kurs jį buvo užmanęs, 
isz ko nemenkas jūkas pakilo. 
Tad pasistojo viens smarkus 
kalbėtojas isz laukinįkų, kurs 
iszmanomai isžaiszkino, kad 
mes visai neprivalome naujų 
kandidatų, nės juk turime sa
vo lietuviszką kandidatą ūki- 
nįką Tamoszių, ežia mums ki
to nereikia. Tada nuszaukė 
susirinkimas: „tegyvūja Viesz- 
pats ciecorius“, ir sutarė ga
baus visi lietuvinįką Tamo
szių skirti.

Regis, kad lietuviszkas kan- 
agitacija geriaus'didatas Klaipėdos bei ^Szilo-

kareziamos valscziūse laimės, 
nės ten didesnė dalis lietuviai 
yra ir nor‘ lietuvį skirti. 
Lengva jiems laimėti dėl to, 
kad tūse valscziūse 7 kandi
datai pastatyti yra, ir todėl 
balsai kitų skyrėjų iszsidali- 
na. Liet, politiszka Draugys
tė agi tavoj a labai, atspaude 
praėjusią nedėlia 20,000 pa
szaukimų ir didesnę dalį jau 
iszplatino. Reikia tikt dau- 
giaus pinįgų, tabbutų ir leng- 
viaus agitavoti

1. VI. Tilžėnas.

— „Byrutės“ draugystė 
snūdo, .snūdo ir regis visai už
snūdo, nės jau praėjo keli me
tai, kaip nieko nėr1 girdėti. 
Knįginyczia riogso pastatyta 
pas p. Šaunių Rokaicziūse. 
Knįgos nevartojamos supelės. 
Gerai butų, kadągi Prusūse 
mažne visai apie draugystę 
joks žmogus nesirūpina, tą 
knįgyną kitai lietuviszkai 
bendrystei priskirti, nės ran
dasi czion daug vertingų knį- 
gų, isz kurių galėtų nevienas 
mokįtas lietuvis naudotis. 
Galėtų būti ir pardūta, o pi- 
nįgai suvartojami! ar dėl po
litikos ar dėl sziaip kokio 
naudingo lietuviszko įtaisymo.

C hronopolitanus.^

— Klaipėda bei Szilokar- 
czenia. Vokiecziai pamatę, 
kad lietuviai iszskirs savo 
kandidatą į ciecorystės seimą 
p. Kristupą Tamoszių, visaip 
ėmė szį bauginti ir raginti, 
kad jis atsisakytų nū kandi
datūros. Lankė jį po kelis 
sykius Klaipėdos virszinįkas 
[landrotas] Linkeris, kuris 
nieko neį>eszė,*po tam guber
natorius [president], ant galo, 
9 d. Birželio, pats virszguber- 
natorius [ober-presidentas] 
grovos Udo zu Stolberg isz 
Karaliaucziaus privertė
[!Red.] p. Tamoszių atsisaky
ti nū kandidatūros. Tai pa
darė taip vėlai, kad lietuviai 
nesuspėtų kito kandidato pa
sistatyti, nės rinkimai 15 d, 

Birželio. Isz džiaugsmo, kad 
lietuvių kandidatą, paszalino, 
vokiecziai girtavo per visą 
naktį iki 5 valandai ryto. 
Bet lietuviai nemiegojo. Dar 
vokiecziai neiszsi pagiriojo, o 
jau visur tarp Klaipėdos ir 
Szilokarczemos lietuvių buvo 
iszdalįti apgarsinimai su bal
savimo ženkleliais ant antrojo 
lietuviszko kandidato p. Jono 
Smalakio isz Didžiųjų Alga- 
viszkių nū Kaukėnų.

Klaipėdiezkiai didei yra su
judę ir gerai Supranta svarbu
mą lietuviszko kandidato ir 
visi, net ir vokiecziai ukinįkai 
žadėjo skirti lietuvį. Ant lie
tuvių paszaukimo pasiraszė 
tūjaus 150 geriausių ukinįkų, 
o vokieczių tiktai 19 ir tai tik 
virszinįkai bei urėdnįkai. Vo
kiecziai daug užkenkė lietu
viams per supustijimą kandi
dato Tamosziaus, bet abejoja
ma, bau laimės vokiecziai 
konservatyvai, nės ir liberalai 
pritaria lietuviams, kad tik 
nelaimėtų vokiszki konserva
tyvai.

12. VI. Zamltrukas.
•—------- —•»—--------- •

Isz Kitur.
—T .Suvienytos Valstijos.
Lenkiszkame „Zwązek‘e“, 

prie kurio priguli nemaž ir 
mųsų tautieczių, paklydusių 
avelių, dabar neiszpasakyti 
vaidai įvyko. Vieni po vado
vystė taip vadinamo . „Rząd 
Centralny“, baisiai neapken- 
cziantįe katajikiszkų kunįgų, 
pravardžiūjantie savo tautie- 
czius „kropirlarz‘ais“, stengiasi 
nukreipti „Zwązek‘ą“ į radi- 
kaliszkas vėžes, vengdami ku
nigijos ir abelnai „kropidlar- 
z‘ų“ bendrystės; kitigi „Zwią- 
zek‘o“ sąnariai su cenzoriumi, 
kuris tai urėdas yra augszc?iau- 
sias toje institucijoje, darbūja- 
si toje dvasioje, kad suvienyti 
visuslenkus ir visiem isz drau- o
gės darbūtis ant tėvyniszkos 
dirvos.

Isz tos priežasties įvyko ne
maži vaidai cenzoriaus su
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„Rzųd‘u Centralny“, kuris 
atsisakė klausyti cenzoriaus ir, 
turėdama savo rankose urė- 
diszkų „Zwiųzek‘o“ laikrasztį 
bZgoda“, n ill at pakisza kojų 
cenzoriui, o pagaliaus ir pri
pilantį szįmet seimų apszaukė 
ant 4 d. Rugsėjd, nors cenzo
rius pagal prideranczių jam 
tiesų tųjį nutarė pradėti nū 
2J d. Rugpjuczio. x„Rzųd 
Centralny“ ir ejhantis su jūmi 
isz vien „Zgodos“ 
atmetė cenzoriaus 
dalyke suszauk 
patalpino savo 
„Zwiųzek‘o“ 
rius bet nenori
gulinczių jam tiesų ir isz savo 
pusės per kitus lenkiszkus lai- 
kraszczius meldžia „Zwių 
zek‘o“ kūpu, kad jos iszrinktų 
irdszsiųstų delegatus ant sei-

redaktorius 
cirkuliarų 

imo seimo, o 
atsiszaukimų į 

kApos. Cenzo- 
iszsižadėti pri-

czio. ■ Tokiu būdu lenkiszkas 
„Zwiųzek‘a8“ szįmet turės gal 
du seimu, nežinia, kuris ge
riaus nusiseks ir kaip tas vis
kas pasibaigs?

Tie vaidai, žinoma, nemaž 
pinįgo kasztūja, taigi mus 
tautiecziai, kurie ar tįai dėl sa
vo nesusipratimo, ar dėl ko 
kito buvo prisiraszę prie anos 
svetimos mums institucijos 
(„Zwiųzek‘o“), 
dabar i 
prie mųsų lietiiiviszko „Susi- 
vienyjimo“, pimesdami sve- 
timtauczius, lerjkus.

turėtų nors 
susiprasti ir glaustis 

i* a.L

— Ispanija: Didelį truksz- 
mų padarė Ispanijos sostapi- 
lėje Madride dinamito bom
bos eksplozija, įvykusi pereito 
ketverge naktį | 21 Birželio] 
ties buvusio pirmo ministro 
senor‘o Canova3 dėl Castillo 
rūmais. Eksplozija maž teuž- 
kenkė eks-ministro rūmams, 
bet nemaž blėdies padarė ne
tolimame cirke, kur tū tarpu 
buvo perstatymas. Z'U kas 
eksplozijos taip didis buvo, 
jog cirko luboš truko ties tū- 
,mi daigtu, kur buvo susėdę 
prakilnesniejie, ir griuvo ant 
galvų sėdincziųjų .bajorų.

Iszsigandę stebėtojai ėmė 
grūstis per duris, laukan bėg
dami, neatbodami ant parpū- 
lūšių, kuriūs myndžiojo po 
kojų. Sūnūs Havanos m ar 
kyzo tapo smarkiai sužeistas 
krintancziomis plytomis nū 
lubų ir gal neiszliks gyvas, o 
kito galiūno markyzo Gauda- 
lest‘o sudus, besigrudant prie 
durių, parpūlė ir buvo iki 
smert sumindžiotas.

Eksplozijų patiekė anarchis
tai. Kelias minu tas priesz 
eksplozijų žmonės matė ties 
senor‘o Canovas‘o rūmais tris 
žmogystas, du darbinį k u ir 
vienų ponaitį, kurs tūjaus isz- 
nyko. Anie piktadėjai turėjo 
kęlias bombas, kurias norėjo 
iszmėtyti po įvairias miesto 
dūlis, bet neapsižiurėjo, nės 
pamesta pirmoji bomba eks- 
plodavojo pirmiaus, nei jie 
buvo tikėjęsi.. Vienas isz anų 
dviejų darbinįkų į smulkius 
szmoczi tikus buvo sudrasky
tas eksplozijos, o kitas vardu 
Suarez sužeistas ir dabar yra 
policijos nagūse. Policija su- 
aresztavojo kelesdeszimts pa
žvelgtų žmogystų. Laiszkai 
atrasti pas suaresztavotus 
anarchistus parodo, jog tarpe 
viso svieto anarchistų buvo 
sudarytas platus sūkalbis; jie 
buvo užsikėsė-ję iszplaiszyti su 
dinamitu triobėsius netik 
Madride, Valencijoje, bet ir 
Brusselije ir kitūse Europos 
miestūse. Pagal suimtojo 
kaltinįko, Suarez‘o iszpažini- 
mus eksplozija buvo patiekta 
dėlto, kad įbaugįti buržuazi
jų ir primįti jai apie tai, jog 
anarchistai gyvūja dar.

— Anglijoje didelį sujudė 
jimų ir sykiu gailystų padarė 
žinia apie nuskendimų karisz- 
ko laivo ,,Victoria“ su 463 
laivinįkų ir paežiu to laivo 
virszinįkų vice-admirolu Jur
giu Tryon.

Laivas ,,Victoria“ buvo vie
nu isz didžiausių Ir geriausiai 
apszarvūtų bri’tiszkos laivynės 
karės laivų. Aut laivo to bu

vo 718 laivinįkų. Per ma
nevrus, ant Tarpžeminių jūrių 
pereitų pėtnyczių (23 d. Bir
želio) susimaszė „Victoria“ su
kitu garlaiviu „Camperdown“, kaip lietuviai, visai ypatiszkus 
kuris padarė pirmojo gaidai- ir sziai apszviestai gadynei 
vio sienose tokių skylę, jog neprideranezius budus turi, 
szis neužilgo greitai ėmė skęs- Galima tūs budus ir papro
tį. Laivinįkai, kurie laike ežius tūmi iszteisinti, jog lie-
susimuszimo dviejų garlaivių 
buvo ant virszaus, iszsigelbė
jo, szokdami į jūres ir plauk
dami prie laivo „Camper
down“. Vice-admirolas, ne- 
kurie aficieriai ir laivinįkai, 
viso 463 žmonės, kurie būvio 
kajutose, nespėjo iszbėgti airt 
yirszaus, bet su laivu nuėjo 
ant jūrių dugno. 

-- —----- .<
— MaskoUja. Chemiszko- 

je dirbtuvėje Brodzkio Odes- 
soje įvyko benzinos eksplozija. 
Degantis skystimas apliejo 
darbinįkus ir 15 isz jų, o taip
gi ir pats dirbtuvės direkto
rius liepsnose iszvydo giltinę
(smertį).

— Tūloje cerkvėje (Bori- 
soglebsk) ant Volgos kranto 
susirinkę buvo tukstaneziai 
žmonių ant atlaidų. Tarp su
sirinkusių, žinoma, nemaž bu
vo ir piktadėjų, kurie tik mis- 
lijo, kaip ežia, padarius kokį, 
trukszmų, apžiūrėti susirinku
sių ant maldos žmonių kisze- 
nius. Taigi per dievmaldystę 
viens isz tų niėkadėjų suriko 
„dega, dega, bėgkit, nės gyvi 
sudegsite“. Žmonės, apimti 
neiszpasakytos baimės, ėmė 
grūstis per duris, viens kitų 
stumdami, rupįdamiesi kiek
viena, kad tik greieziaus isz
bėgti laukan. Isz priežasties 
tokio grudimosi didėsės du
rys buvo užkimsztos visiszkai, 
lavonais, kurių suskaityta 
136, t. y. 126 negyvas moteris 
ir 10 vyrų. Mirtinai sužeistų, 
kurie gyvi neiszliks, yra apie 
20 žmonių, o apie 200 
žmogystų lengvai sužeisti. At- 
sitinkanezios neretai tokios
nelaimės iszkalbingai mokina, 
jog visame kame/ reikia turėti 
rėdų, nesigrųsti viens per kitų.

Mažmožiai Isz Ilsiam
mytologij os.

Retai rasi tokių tautų, kuri,

'tuviai, kaimyniszkoms gėn- 
i tėms jau bėsant krikszczio- 
niszkoms, dar ilgai stabmel
džiais buvo ir tada tikt pama
žu krikszczioniszkas tikėjimas 
tarp jų prasiplatino. Susi- 
maiszė naujasis tikėjimas su 
su buvusiųjų stabmeldiszku 
ir isz to iszėjo visokie niekti* 
kėjimai ir paproeziai, kurie 
tarp žmonių dar iki szios die
nos iszsilaikė. (kalbu czion 
vienat apie Prūsų lietuvius, 
misliju, jog didžioje Lietuvoje 

i dar (langiaus tokių mytų bus 
užsilikę).

Tikėjimas į Aitvarų, anų 
į ugningų smakų, į Pūkį ir 
Kaukų dar pirm kelių deszim- 
tezių metų gana gyvas/buvo 
ir seni žmonės gana gal‘, apie 
tai papasakoti. Aitvaras yra 
medžių dievaitis, kurs labai 
bijosi Perkūno ir jo žaibų. 
Moterys mėgdavo todėl užėjus 
perkūnijai nu galvos skepetų 
nusiimti, idant Aitvaras po 
ja nepasikavotų ir žaibas jų 
neužgautų. Medžių dievisz- 
kas pagarbinimas buvo labai 
prasiplatinęs. Arti Ragainės 
stovėjo ųžūlas, kurio szakos 
tai Į) buvo suaugusios, kad jų 
tarpe skylė buvo. Pcrlindus 
per szitų skylę tikėjosi apsi
saugoti nū ligų.

Pukiu vadinama pėr orų le
kianti liepsna. \ ardas jo yra 
pažįstamas visoje sziaurinėje 
Lietuvos dalyje iki Kurszių 
žemės, isz kur jis, regis, kilęs. 
Pukys Įlieti nėję Lietuvos da
liję Atvaru arba Aitvaru va
dinamas. Jis prinesza savo 
ponui vien pinįgų, o ne kitų 
turtų; tai daro Kaukas, kurs 
isz 7 metų gaidžio kiauszinio 
atsiranda. Kaukui lygus yra 
Spėru kas. Barsdukas yra
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velniszka ir neczysta esybė, 
kuri vėjo sūkurį keravoja ir 
jame važi ū ja. Dar sziądien 
esu tankiai girdėję-* sakant, 
kada pietų laike vėjo sūkurys 
pakildavo: „ant Barsukas pie
tų važiuja“. Pasakoja seni 
žmonės, jog Kaukas javus 
neszdavęs isz vienų namų į 
kitus, jie patys esą girdėję, 
kad jis kaip koks didis pauk
štis javus vienur lesdavęs ir 
tad nulėkdavęs pas kitą ir ten 
vėl atidėdavęs. Kaukas bū
davo namų savasczia, begali
ma buvo kitaip nūg jo atsi
kratyti, kaip vienat jį pardū- 
dant. Jis galėdavo į visokius 
paveikslus persimainyti. Ma
no paties tėvas pasakoja, kad 
jam Ragainėje per metturgį 
viens žmogus prisiulęs tokį 
nelabastį, kurs sznypkinyczio- 
je lyg koks didelis jūd‘s va
bale krebždėjęs; praszė už jį 
aszrainį ir sakė: „tas vabalas 
man jau gana naudos ątneszė, 
asz jo daugiaus nebenoriu“.

Per iszkasimą pėdų galima 
įmintojui iszkadyti. Ketver- 
gas yra Laumių diena; tą va
karą netur‘ ’ verpiami, nei 
sziap kas sukama būti, nės 
Laumės tad daug nelaimės at
gabena. Ir mano tėvjiszkėje 
ikisziol ketverto vakarais ne- 
verpia. Rods dabar sakoma, 
jog tai daro dėl atminimo 
kentėjimų Kristaus, bęt gerai 
žinau, jog tai yra palaikas isz 
stabmeldystės laikų, nės ko
dėl gal kitus darbus dirbti,

Jei kur keliaudamas sutin 
ki pirmiaus seną bobą, tai ke
lionėje jokio gero neisztaisysi, 
bet nelaimę rasi. »

Jei kur bevažiūjant arkliai 
prunkszczia arba varna pry- 
szakyje ant kelio atsitūpusi 
kranksi, tai tirai nelaimės. >

Jei gaspadorius 
d i nė mirszta m 
tūjaus į staldą n 
prikelti ir jiems aiszkiu bal
su gaspadoriaus smertį apsa
kyti, kitaip atsitinka Visokių 

gaspa- 
aktį, tad reikia 
nuėjus galvijus

nelaimių.
Jau mųsų sentėviai pažino 

gydanczią šylą paparczių, gi
rioje auganczių. Pagal jų 
nūmonę paparcziai žydi Joni
nių naktį tarp ll-tos ir 12-tos 
valandos. Kas tokį žiedą 
įgyti nor‘, tur‘ labai drąsią 
szirdį turėti, nės visokios bai
sios dvasės ir deivės ateina jį 
gandinti ir bauginti. Kad jis 
iszlaiko, tad yra daug laimė
jęs. Szaknis paparczio toje 
paczioje valandoje iszkasta 
pravaro visus žynius ir raga
nas, o jei kas už stalo sėdė- 
dams tokią szaknį nematant 
po staltiese pakisza, tad tū
jaus iszblykszta prie stalo sė
dinti ragana ir turi prapulti. 
Taipojau tur‘ ir diemedis Jo 
ninių naktį didę galę. Jei 
vakare aplink jo krūmelį lan 
ką padedi, tai susirenka vi
durnaktyje viduje to lanko, 
diemedžiui bežydint, visokių 
vabalėlių, kokių ant žemės 
randi, o jei tokį žiedą randi, 
pastoji per tą labai laimingu.

Kuczios vakarui priesz Ka
lėdas verdami žirniai ir valgo- 
gomi vakarienėmis per visą 
tarpszventį su misa ..[nerau
gintu alumi]. , Tūm vande
niu, kuriame žirniai virė, tam
pa sziaudų kūlys ’ aplaistomas 
'ir tais sziaudais apytamsoje, 
vakarienės kisieliui 'bnt stalo 
bestovint, daržo medžiai ap- 
risžami, idant ateinantį metą 
butų vaisingi. Kuczios vaka
re likdavo vakarienės valgiai 
per naktį, idant numirėliai, 
kurie tą vakarą isz kapų į 
bažnyczią eina ir pareidami 
kožnus namus aplanko, czton 
valgytų. Degdavo taipojau 
ir žiburys per visą naktį ir 
keli žmonės turėdavo budėti, 
idant žynes arba raganas pra 
varytų, kurios sziaip galėtų 
į staldą įėjusios galvijus ap- 
žynauti. Gaidžiui pragydus, 
yra baisioji valanda pro szalį, 
tad kurdavo peczių ir szerda-

Kuczios vakare į visas du
ris staldų ir namų kryžius į- 

raszo, kurie piktomsioms dva
sioms visą galę atima. Szven- 

stebuklingų dalykų. Vidury
je szitos nakties pradeda gal
vijai žmogiszku balsu kalbėti. 
Ale kas tų kalbų klauso, tą 
dvasios didei koravoja. Gas
padorius vieno didžio ūkio ar 
nenorėjo į dvasių gaįlybę tikė
ti, ar norėdama isz jų tyczio- 
tis, užlipo Kalėdų vakare ant 
szieno ir laukė tos adynos, ka
da galvijai pradės sznekėti. 
Veik girdėjo jis balsus, kurie 
pirmiaus neaiszkiai, tada ale 
vis^aiazkiaus pas jį atskambė
jo. „Koks gers mųsų pons 
yra!“ girdėjo jis galvijus kal
bant. „Jis nedūda, kaip kiti 
gaspadoriai, sziaudus vis bu- 
byti ir bubytų idant nei viens 
grūdelis varpose neliktų. 
Mes randame dar kelintą grū
delį, todėl ir gerai pyiėdame 
bei drūti esame darbams pa
vasarį ir vasarą.
maudos girdėjo t^ai gaspado
rius. Po szventės davė jis vi
sus sziaudus dar kartą kulti, 
iki ir paskiausiasis grūdelis 
isz varpų iszszoko. Dabar 
tuszti sziaudai galvijus neb‘- 
iszmaitino, jie suvargo ir 
viens po kito nudvėsė. Dvy
liktą valandą szventoje nak
tyje visas vandū į vyną pa
virsta. Kas to vandens nor‘ 
semti, gal tiktai du kartu 
drįsti, jei jis tretį kartą ban
do su kibiru semti, tai įklili
ną į nagus piktų dvasių.

ClironopolUanus. j

Pilnas ap-

G

viensėdžiūse ir kaimūse, vadi
nam ūse akaly ežiomis, vieni 
ant savos, kiti ant poniszkos 
žemės, ir toki tai bajorai, isz- 
skyrus nedidį skaitlių, mažai 
ką mokįti ir savo apszvietime 
nedaug yra pakilesniais už 
valszczionis, bet tankiai neisz- 
mintingai puikaujasi nenau
dinga bajoryste. — Rodosi 
laikas butų suprasti, kad ne 
gimimas, o mokslas ir dorybė 
pridūda vertę žmogui ir stato 
jį ant augsztesnio draugijos 
laipsnio. Kitą kartą bąjorai, 
girdamiesi aukso liūsybe ir 
bajorystės deimantu, laikė sa- 
vę lygiai didžiausioms po
nams ir tankiai minėdami aną 
lenkiszką priežodį — „azlach* 
cic na zagrodzie, rowny woje- 
wodzieu, mislijo, kad isztiesų 
yra lygiais ponams; bet ponai 
visados buvo ponais, o bajorai 
paklusnais jų tarnais ir įran
kiu dėl užbrėžtų siekių pasie
kimo. Kada ponai reikalau
davo bajorų, tai anūs vadino 
broliais, glostė, valgydino ir 
girdė; o nabagai bajorėliai, 
neiszmanydami, ką s daro, 
žvangino kalavijomis, szaukė 
veto (nepaveliju) ir statė kak
tas už savo klastingus globė-

Vargdieniai
Pasaka isz tikra atsitikima penktos ir 

szesztos deszimties muša amžiaus.
Mykolo G.
(Tąsa.) (

Palikę prancūzą dumojantį 
apie meilę ir kamisorį Da- 
nauskį, malonėjantį iszgauti 
pinįgus nū bajorų, truputį 
apie mųsų bajorus pakalbėsi 
me. - Bajorai artojai, iszsky- 
dę po visą Lietuvą, gyvena

Maskoliams užvaldžius Lie* 
tuvą, įvesta buvo sziokia to
kia rėdą; ponai apmalszįti pa
liovė kisztis į politiszkus vei
kalus; o bajorai, pasijutę ne
reikalingais ponams, arė savo 
rėžius ir, norįs jau nevaiszina- 
mi ponų, vienok bubėdavo 
prie jų durių laikytis, už tągi 
prilan kurną ir tarnavimą po
nai atpildė bajorams nedėkin- 
gyste, niekįdami anūs ir 
spausdami mokescziais ir bau
džiava tūs, kurie aut ponisz- 
kos žemės gyveno, o ant galo 
buvo ir tokių ponų, kurie pri- 
gulinczią bajorams žemę isz- 
veržė.

Nei vieno nėra vaisingo me
džio, kurio žiedai visi butų 
sveiki ir kirmėlių nepažeisti; 
taip lygiai nėra ant svieto nei 
yienos ęĮi’augijos, lęųrįos

1------------------- --------- .■ .. ......................................
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‘ raia; visados tarp gerų atsi
randa ir blogų,i .'dėlto ką ežia 
apie ponus pa^aszėme ir toliaus 
paraszysime, nė jokiu budu 
negalime prie visų pritaikįti, 
nės ir tamsiose baudžiavos ir 
pavaldonystė^ dienose, daugel 
buvo tokių ponų, kurie savo 
žmonių nevargino ir apie jų 
gerą būvį rupįdavosi, apsieida
vo su savo pavaldiniais, kaip 
tėvai su vaikais, tūm labjaus, 
kad szios gadynės ponai, o 
y pacz “ apsz v i ėst o j i j au n ū m e n ė 
visiszkai kitoniszką tur‘ nū 
monę apie žmogystės vertumą, 
todėl ir menkiausią žmogų 
pripažįsta savo ar tymu ir bro
liu. . Gana apie tą kalbė
ti, grįžkime prie mųsų pasa
kos.

Kamisoris Danauskis, norė
damas kūgreieziaus iszleisti 
poną Randalskį į užrubežį, 
kaip įmanydama ryžosi su
rinkti pinįgus, kurie, kad 
anūs bala, tankiai yra nepa- 
klusnais ir nesiflūda į krūvą su• 
žerti. —Javai įbrukti buvo 
žydams už pusę prekės, ir 
barzdoeziai 5000 rublių sudė
jo popui, o taip-gi davė geras 
dovanas kamisoriui, prižadė
jusiam purų nebraukti. — No
ris malūno ir karezemos aren- 
dorins Jankelįs sukosi, kaip 
žaltys, užvarytas ant žarijų, 
nenorėdamas dįiti pinįgų; bet 
nelengva buvo nusikratyti 
Danauskio, kurs suradęs pinį- < 
gingą vokietį, pastatė tą baisūlį < 
prieszais Jankelio, szfe maty- L

ežia riestai,damas, kad 
szaukdamas — Įui vei gavi t! - 
paėmė kontraktą ant trijų me
tų ir 2000 rublių užmokėjo. 
Dar netenka penkių tukstan- 
czių, mažas daigtas, bet nepi
giai surandamas. Ponas Da
nauskis, malonėdamas pasį- 
szelpti, nuvažiavo į karalisz- 
ką viensėdiją Malžėnus, kur 
gyveno turtingas ūkininkas — 
Jurgis Burnis,
sus žmogus, nės penkis metus 
mokinosi D’atm 
pėje ir ne vieną'

ne su Visu tam-

ivos mokslai- 
bernadiniszką

agurką suėdė; paskui keletą stikleliu, pasveikino poną Da- 
metų tarnavo starszina ir dėl- nauskį, kurs pakilęs, viežlybu 

. to nelabai kas galėjo jį ant pasveikinimu, pagarbino ūki- 
i szirszių užvesti. nįkę.

Danauskis, įėjęs į triobą ir j Ona Barnienė dar nesena, 
, radęs ukinįką betaisantį grėb-Į daili ir szvariai pasirėdžiusį 
• liūs, pasveikino žodžiais ,,Te- moteriszkė, buvo duktė bajo 

gul bus pagarbįtas“. |ro Rimeikos kurs daug metų
Burnis atsakęs:

amžinųjų amen“,
bą ir praszė sveczio sėstis; o I sūnų Joną ir dukterį Oną, isz- 
gudrus Kamisorius, padavęs tekėjusią už Burnio; sūnūs gi, 
ranką Burnini, apglobė jį ir iszėjęs mokslus, pasiliko vais- 
szalia savęs pasodinęs, atsilie
pė: — ar sveikas ėsi, mielas 
kaimynai, kas ežia pas tamstas 
gero girdėtis?

— Dėkui| Dievui, viskas ge
rai, atsakė ukinįkas, rugelius 
valom‘, o mes karaliszkiecziai 
jau neeinam‘ baudžiavos ir 
niekas ant mųsų sprando su 
įnagiu nestovi.

Noris tokia kalba nelabai 
tiko kamisoriui, vienok, užslė
pęs nepasimėgimą, isztarė* — 
dėkui Dievui dabar ėsate abi- 
vateliavi, lygiai ponams.

— Kas ežia do lygis, pra
kalbėjo Burnis, ponai laiko
si prie puikybės ir tada su 
mužiku maloniai paszneka, 
kada malonėja ką norįs isz jo 
gauti.

— Kad jį velniai tokį suktą
kurną — pamislijo Damanskis 
ir, norėdamas pakreipti kalbą 
į kitą pusę, atsiliepė: — tusz- 
ežia jų, tų ponų, ot geriaus po 
burną iszgerkim4. Tą saky
damas isztraukė isz kiszeniaus 
degtinės bonką ir, statydams 
ant skūmės, isztarė: — me
džiodamas didei pailsau, noriu 
pas tamstą valandėlę atsilsėti i 
ir truputį atsigaivįti — dūk 
brolau stiklelį. i

— Atsirastų ir pas mus kū- . 
mi atsigaivįti, bet geros szir- i 
dies sveczio nepaniekinu —L 
motių! dūk szią stiklelį ir už- i 
kandą — pasakė ukinįkas tusztumas, o ežia reikia ponui 
ėsaneziai kambaryje paežiai, į kelionę iszvažiūti, tai noris 
kuri isztarusi, tūjaus — iszėjo galą sav daryk, o pinįgai tur 
per užpakalines duris į prie
angį, o po menkos valandos 
įėjo į seklyczią ir, pastaeziusi | kelionę lyg rudens — sakė 
ąnt stalo tącą su užkanda ir

,,ant amžių būdamas urėdumi pas poną 
padėjo dar- Civynskį, pasimirė, palikęs

tinįku, dėlto ir Burnienė buvo 
szviesi žmona.

Jonas -Danauskis, pripylęs 
stiklelį, užgėrė ukinįkę, o toji 
truputėlį siurbtelėjusi, vyrui 
padavė. — Po geros valandos 
savitarpiszko vaiszinimo ir 
įvairių kalbų, Danauskis atsi
liepė: — Ar žinai ką pone, 
Jurgi? Kad asz, tamstą ar- 
cziau pažinęs, nenorėcziau 
apie tą pievą bylinėtis ir ve- 
lycziau aną tamstos valdyjne 
palikti, o dėl Raiminiszko ra
mumo ir mano ponas ant to

Jeigu tamstos bu
site taip žmoniszkais ir atsiža- 

Į dėsit užvaldytos žemės, tai 
praszau padaryti rasztą ir aną 
pagal įstatymą užtvirtįti.

I Žinoma, kad taip — isztarė 
Danauskis — asz ir pats pri
dabosiu tą reikalą, kad prigu- 
lineziai butų atliktas, o ga
baus tamsta, kaip mielas 
mums kaimynas, galėsi po 
dvaro ganyklas ganyti ir savo 
reikalams girią vartoti.

Labai dėkui ponui — atsi
liepė abudu Burniai — mokė
sime tamstos gerą padarymą 
brangįti.

Nėra už ką dėkavoti, mes 
geidžiame su kaimynais su tar
ty j ‘ gyventi, nės ir be tų gi n- 
czų g^na ant galvos mano tu
riu rupesezių; ot ir dabar pats 

būti.
Ar negalite tamstos atidėti

Burnis — tada lengviau bus 

pinįgus surinkti. Rudenį tai 
bepigu, tik dabar sunku. 
Matai tamsta — pono Ran- 
dalskio, tetutė gyvenanti Pa
ryžiuje, visą savo gerybę už-* 
raszo mųsų ponui ir dėlto rei
kalauja, kad jis kūgreicziau- 

-Ui! tos tetutės, tetutės, — 
isztarė Barnis — kad anos 
smilgose sudegtų, kaip jos 
tankiai mųsų ponus į Paryžių 
masina.

Atmetus visus j Akus — per
traukė Damanskis, mielas kai
myne, gelbėk mus ir pasko- 
lįk porą tukstanezių rublių, o 
už dviejų mėnesių atidūsime 
su padėkavone ir palukiais.

Atleisk pone Danauski — 
atsakė Burnis — pinįgų dilti 
jums negaliu, nės nenoriu, 
kad už mano gerą kas manę 
stumdytų.

Kaip tai gal būti, ką tams
ta kalbi? sakė nusiminęs Da
nauskis.

Tą kalbu, ką pats savo aki
mis maeziau - ot ponas Milavi- 
czia ant keturių tik mėnesių 
iszviliojo nū Vicziuno tūks
tantį rublių ir iszdavė jam 
vekselį, o dabar asztunti metai, 
kaip Vicziunas negauna nei 
mantos, nei palukių. Nabagas 
bevaikszcziodamas keliatą po
rų batų sudėvėjo ir ne vie
ną sykį isz rūmų laukan buvo 
iszstumtas; szoko bylinėtis, 
bet pasirodė, kad visa nauda 
yra paezios, o ponas MilavL 
ežia plikas,^taip tilvikas, nie
ko neturi.

Nevisi ponai toki nedori, 
kaip Milaviczia? — pertraukė 
Danauskis.

Žinoma kad nevisi — atsi
liepė Burnienė, bet tamsta pats 
pripažįsi, jogei mokėjime sko
lų ponai didei vangus ir ne
mažai tarp jų atsiranda neisz- 
mintingai puikių; dėl darody- 
mo-gi to paskutinio aptarimo, 
apsakysiu ponui pasekantį 
jūkingą atsitikimą: — Mano 
brolis daktaras, važiodamas 
pro dvarą, kuriame mųsų tėvas 
ilgai buyo urėdu, užsigeidė
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savo gimtinę vietą aplankyti. 
Seniejie ponai Civynskiai jau 
buvo iszmirę, jaunojo pono 
nebuvo namiejie; rado tik jo 
paezią, gana jauną žmoną,

jo, kad tas daktaras yra bu
vusio ežia urėdo sūnumi, dėl- 
to, pasinaszinusi didele puiky
be, neiszmanė, kaip atvažiavu
sį daktarą vadįti, nės pagal 
jos n (Įmonę buvusio urėdo 
sūnų neiszpūlė vadįti ponu, o 
ežia isz paprasto mandagufno 

praszyti sėstis, užtad 
lenkiszkai 

figūra 
„figūra“ 

pritaikomas yra stoty- 
Mano brolis,

atsiliepė: 
siacla“ 

lenkiszkjoj4

reikėjo 
ponia 
„Niech 
Žodis 
kalboj4
lai ir žmogui, 
matydamas tokią neiszmintin- 
gą ponios puikybę paveizėjo į 
aną su pasigailėjimu ir paka
kęs: „Bądz zdrowa pani figū
ra“ (pasilik sveika ponia figū
ra, iszėjo isz seklycžias. — 
Prisiklausęs tokii| kalbą pa- 
nauskis, daugiaus pinįgų ne- 
praszė ir, atsisveikinęs su ūki- 

iszya-nįkais it musę kandęs, 
žiavo.

* 
Akalyczia Vebrėnai

ir

užgy
venta bajorų, turėjo derlingus 
laukus ir geras pievas; derėjo 
ten visoki javai, o ypacz kvie- 
ežiai, už kuriūs nevieną szim- 
telį rublių bajorai gaudavo, 
dėlto buvo gana turtingi
neturėdami skolų, skolinįkų 
vekselius giliai skrynic&e dė 
pe. Isztiesų prie tų bajbrų 
tikrai galėjai pritaikįti tą lįen- 
kiszka priežodį: „Klaez i
pszenica wypro'wadza z dlugu 
szlachcica11 (kumelė ir j^’de- 
cziai iszveda bajorą isz sko
los). — Vebrėnflse buvo szėszi 
ūkininkai, o reikia pripažįti, 
kad ant dyvų gyveno sutarto
je, nesibylinėjo ir vienas ki
tam ežių-rfeplėszė, dėl to ir po
licija neturėjo isz jųjokio pelno. 
Tarp kitų svarbesniais buvo 

) Protazas Bukauskis ir Gerva
zas Milvydis, jie akalyczipje 
visą rėdą vedė ir galiaus su 
ponais brolavosi.

Prigul mums su tais vyrais 
arcziau įsipažįti. — Protazas 
Bukauskis turėjo apie 50 me
tų, nedidelio ūgio, visas šutu- 
kęs, jildi jo plaukai pabarsty
ti szarma, veidas ir akys rodė 
teisingumą, nosis buvo nema
ža, o po ana tankus ūsai. Po
nas Protazas mėgdavo gerai 
pavalgyti, o kartais ir iszgerti, 
bet retai už savo ditką.

Artymiausiu Bukauskio 
kaimynu buvo deszimts metų 
už jį jaunesnis Gervazas Mil- 
vydis, vyras augsztas kaip tol- 
raszio [telegrafoj stulpai; ser
gant sziltinėmis nuslinko jam 
plaukai, todėl nemažą turėjo 
plikę, ant kurios pusgortį sė
menų galėjai užsėti, akys buk- 
lai veizėjo, o truputį paraudo
navusi nosis rodė, kad ir deg
tinę myli. Su Bukauskiu 
didei sutikdavo, drauge važi
nėjo ir vienas be kito nieko 
svarbio nedalė. Ant galo rei
kia pripažįti ponui Milvydžiui, 
kad ūkę gerai vedė ir buvo 
turtingas, nės nabasznįkas jos 
brolis būdamas kunįgėliu su
dėjo į Jelgavos Mintaujos 
,,banką“ 8,000 rublių ir tą vi
są tnantą ponui Gervazui mir
damas paliko. Kamisoris Da- 
nauskis, kaip matėme, nieko 
nepeszęs Malzėnūse atvyko į 
Vebrėbus pas Bukauskį ir įė
jęs į triobą pasibucziavo su 
pažįstamu sav gaspadoriumi, 
o bucztelėjęs į rankutę poniai 
Bukauskienei isztarė: - ką be
veikiate, miela kaimynai? 
senei matėmėsi.

Dėkui ponui — atsakė Bu
kauskis — sveiki esame, — 
isztiesų kaip per Szesztines 
susiėjome Pynkoso traktiernė 
je, tai daugiaus ir nesimatėme 
— kas ten jųsų dvare girdė 
tis? įį*

Viskas gerai, szįmet javai 
užderėjo, bus pinįgų kaip 
smilties, tūm labjaus kad gy
venanti 
tetutė paliko jam didelius 
pinįgus.

Szitaip — isztarė Bukaus
kis — kad asz turėoziau tokią 

Paryžius Randalskio

tetą, tai maldingai meldžiausi, 
idant ' kūgreicziausi Ponas 
Dievas priimtų aną į dangų.

Danauskis nusijūkęs kalbė
jo: — dabar ponas Randais- 
kis važifls į Paryžių parsivež
ti aukso maiszelius.

Jiems be kalbant, įkiszo per 
duris savo plikę ponas Milvy
dis ir su ėsancziais triobpj4 
sveikindamasis prakalbėjo: — 
ot, pamatęs atvažiavusį poną 
Danauskį, atėjau dasižinoti, 
kas po svietą girdėtis.

A, didelę naujieną pasakė 
mums ponas Danauskis — isz
tarė Protazas - kad ponui Ran- 
dalskiui teta • aukso maiszus 
užraszė.

Tai didei paikiai — pasakė 
Milvydis, galės tapti rėdybos 
marszalka.

Gerai, kad atėjai, mielas po
ne Gervazai, kalbėjo Danaus
kis, asz ketinau ir pas tamstą 
lankytiesi, nės prie jųsų abie
jų turiu svarbųj reikalą.

Sakyk geradėjau, sakyk, 
atsiliepė abudu bajoru.

Ponas Randalskis, girdėda
mas apie tamstų padorumą ir 
svarbią įtekmę ant kaimynų, 
didei geidžia su taip godoja
mais tyrais iszsipažįti ir dėlto 
praszo, kad jį sziądien aplan
kytumėte — kalbėjo Danaus
kis.

Rodosi gana tykiai gyvena 
me, o mat žmcnės apie mumis 
žino — atsiliepė Bukauskis.

Kur nežinos — tarė Da
nauskis — apart to ponas 
Ranflal^kis, norėdamas suteikti 
didesnę vertę naudingam jų 
sų darbavimui rengiasi iszpra- 
szyti ml vyresnybę dėl abiejų 
tamstų urėdus.

Szitaip — pertraukė Milvy
dis — kokius tai urėdus ketin‘ 
mums dilti ?

Joną Bukauskį pastatys bar 
joriszku deputatu dėl užveizė- 
jimo kelių, o poną Milvydį 
pavytcziku pavietiszkos teis- 
darystės [sūdo] — kalbėjo 
Danauskis.

Abudu bajorai prasidžiugę 
szau.kė; žadamais urėdais,

ot ir mes bus‘me urėdninkais, 
o Milvydis, trindamas ranka 
savo plikę, užklausė: — mel
džiamasis, pone Danauski, pa 
sakyk man, kas tai yra po- 
vytezikas?

A! brolau — atsakė Da
nauskis '— pavytezikas tai 
svarbus urėdininkas, be kurio 
pasiraszymo nei vienas rasztas 
isz pavietiszkos teisdarystės 
neiszeina.. Tamstos abudu 
dėvės‘te milndierus su raudo
nais antkakliais ir žįbaneziais 
spręstais | knypkiaisj; neszio- 
site ant galvos trikampį bry
lių, o prie szalies kardą.

Bajorai klausydami, jCikėsi, 
galvas užvertę. Tai model do- 
brodzieju — kalbėjo Bukaus
kis — parodysime, kas esava, 
o už nepataisymą kelių smar
kiai skraidysiu, ypacz tą Moc- 
keviezią, kurs, mainydamas 
arklį, didei manę prigavo.

Asz būdamas pavytcziku — 
tarė Milvydis, visus sav nepri
lankius nuspręsiu į Siberija, o 
pirmiaus tą Pelcikį, kurs ma
no plikę vadin‘ skaurada.

Žinokitės, jųsų bus galybė 
— sakė szypsodamasi Danaus
kis — o dabar laikas važ’rilti 
į dvarą.

Imosciuniu, praszau ežia, — 
suszuko Bukauskis — o ant 
tų žodžių iszėjo isz kambario 
ponia Praksėda Bakauąkienė, 
kuriai vyras pasakė: — mat, 
duszel4, ponas Rundalskis pra
szo atvažiūti, nės nori su mu
mis iszsipažįti ir uždėti manę 
deputatu dėl užveizėjiino ke
lių, o Milvydį pavietijos po- 
vyteziku; tai tu mano szirdėle 
busi ponia depUtatiene.

O mano Rozalytė bus po
nia povytezikienė - pertraukė 
Milvydis.

Mat, ką tas ponas iszsima- 
nė, — kalbėjo ponia Bukaus
kienė — bet kaip judu busite 
urėdininkais, kad neperdaug 
sugebiate gudiszkai raszyti?

Ką ežia raszyti — atsiliepė 
Danauskis — urėdininkams 
nereikia raszyti, ant to yra 
sekretorius ir rasztininkai. —<

-------------- - ------- _ ...-u- ----------- ....................
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Ar tai naujiena, kad pavieti- 

nelabai įstengia 
asiraszo ant 

neįstengtų

kūm gėrės-

jos teisdariai
raszyti, o vienok p
isztarmių, kurių
perskaityti.

Teisybę ponas kalbi — isz
tarė Bukauskis —
nis už mumis prezidentas Ra- 
juncas, kurs rods 
bet skaityti sztoi 
vieną žodį iszstenės, tai galė
tumei dalgį iszpl 

Asz prirengiau 
pasakė Bukauskienė.

-Gerai mano szir
bėjo Bukauskis, 
mama, kad butų 
paplauti.

Iszviriau gerą
saldžios degtinės if th j aus at- 
nesziu

* t 4

Bukauskienė.
Kamisorius Daųauskis, pa

valgęs ir iszsigėręs saldžiosios

pasiraszo, 
o koliąi 

r

aktb ‘ 
valgyti —

dele — kai- 
tik žiūrėk 
kūm dantis

krupnįką,

atsakė iszeidama

drauge su Bukauskiu ir Mil- 
vydžiu, paeirėdžiįisiais kaip 
ant didžiausių atlaidų, iszke- 
liavo į dvarą.

(Dar ne viskas.)

Margumynai.
I

— Arclieolotjiszlci radiniai. 
Kasyklose, ant vienos Londo
no ulyęzių darytose, gilumoje 

seniai buvo 
mamanto ir

trijų sieksnių m
atrastos liekanos 

l

kitokių priesztvaninių gyvu-
labai didelių 
/i žiaunos ii- 
po pusantro-

kaulų randasi dv 
gumo kiekviena 
sieksnio; viena isz žiaunų tvir- 
tagalij4 turi pusantro masto 
dužumo. Apart to iszkasta 
žemoji žiauna ir kiti kaulai 
antro mamanto mažesnio au
gio. Toliau bekasant atrado 
apie dvideszimtį visokių suak- 
menėjiusių raisti nių augalų, o 
taippat ir gyvulių.

— Virtenbergiszkoje gi ka
ralystėje ties miestu Kirch- 
geim taippat neseniai iszkasta 
kūne ezielą ir priegtam milži- 
niszko didumo priesztvaninį 
kokį ten gyvulį.
mesnio apžiūrėjimo 
milžino, kurio kiauszas arti

sieksnio ilgumo, pasirodė, kad 
jis pagal savo pavirszutinisz- 
ko iszveizdėjimo labjau panė- 
szi į vandeninį gyvulį di- 
d-žuvę (velioribą), nekaip gy
vulius, ant sauses veisian- 
cziūsius. Didi galva bai
giasi ilgja ir gan smailia nosia 
ir tankiai suaugusiais danti 
mis, kaklas neregėtai trumpas, 
taip jog galingas kūnas isz 
vienos pusės be perstojiiAo 
jungias su galva, o isz kitos 
pereina į labai ilgą vūdegą, 
užsibaigiancziąją dvejais pla- 
ežiais plavėsais. Jis turėjo 
judintis su pagelba atsakau- 
ežiai didelių pl a vėsų, susidė 
jusiu isz daugybės suvienytų 
tarp savęs daugkampių sregų. 
Užsilaikė czieli netikt kaulai, 
bet ir kailio'dalis, tik kailis 
pavirtęs į anglį. Tas egzem
pliorius užsilaikė dėkavojat 
neparastam minksztumui kal
ninės, kurion pakliuvo. Pa 
si stebėjimas dar labjau pasi
didina isz priežasties milži- 
niszkos trikampiszkos formos 
skiauturės, kuri yra ant galin
gos nugaros. Visas kūnas 
apaugęs yra plavėsais, sprik- 
liais, digliais. Kaip jau buvo 
sakyta, isz pirmojo žvilgterėji
mo galima jį priskirti grai- 
cziaus prie žuvų, vienok sudė
jimas kūno priverezia mokįtus 
pripažint jį už sausės gyvulį 
pripratusį prie vandeninio gy
venimo ant paveizdos did-žu- 
vės. Ar sziaip ar taip, vis-gi 
tas pesitikėtas. radinys dūda 
dabar viltį artymesnės pažin
ties priesztvaniszkos (priesz- 
patapinės) faunos.

Lietuvaites trioszkimai.
O Dieve brangiausias, kad asz galėcziau 

Isztarti tūs žodžius, katrūs norėcziau, 
Tikra malonė kad butų ant svieto, 
O toji kelionė ne taip skardi, kieta, . 
Milaszirdystė kad butų ant svieto, 
Prie mokslo, szviesos kožnam butų vieta! 
Jau nuvarginta tėvynė brangiausia, 
Lietuvių kalba už vis maloniausia. 
Mes kaip siratos be motinos, tėvo, 
Einam4 per svietą jieszkoti kitų dievų. 
Bent ko mes jieezkom4, negalim4 atrasti, 
Nū kitų kalbos negalim4 atprasti;
Mes kaip prakeikti ant szio svieto būnam4; 
Daug už rubežiaus ant amžių pražunam4. 
O brangus Dieve, kol tavo malonė 
Nebun4 taip plati kaip valdžios koronė? 
Ne, jau taip ilgai negalima būti: 
Valdžios koronė tur4 ant amžių žūti! 
Vaikus mokinant maskolius prigaus4me, 
Knįgas spaudįs4me, o nieko neklaus‘me.

O malonė szventa, brangi, 
Katrą jaueziu dėl tėvynės, 
Moki lėkt4 tu į padangę, 
Viso svieto dūt4 man žinias. 
Kad žinoeziau, kad mokėcziau 
Tiesos žodžius kaip isztarti, 
Laimės žvaigždei kad tikėcziau, 
Karsztą meilę kad sutverti. 
Tarpo szaltų szirdžių mųsų, 
Kur pražuvo pajautimas, 
Ir malonė drauge mųsų, 
Laiks kad butų atgimimas 
Netikt svarbios4 mislys4 dvasios, 
Bet ir drąsiai dirbtais darbais. 
Kaip kareiviai mes ant karės, 
Kokius turim4, kelkim ginklus! 
Sunkios mums atein4 gadynės, 
Reik užmirszt4 visų kaltybes, • 
Tik malonė dėl tėvynės 
Gal4 but4 ženklu tos vienybės.

O

Prie arty-
atrasto

Piknikas! Piknikas!
t

Szv. Antano draugystės isz Phila- 
delphijos Pavonia Parke, Camdene 
N\ J, Subatoje b d. Liepos (Juny); 
puiki muzika, kad ir lūszi neįszkęs 
neszokę, sveikas alus, kurio ir ligo
nis atsigėręs, pasijus sveiku, visoki 
karaliszki gėrytnai ir cigarai.

• t
Tikiętas 85 centai.

O mano dainos, jus mano draugystė! 
Malonė mano, tikra prietelystė.
Jus dvasios maldos, mano liūdnumo, 
Ir sunkių dienų mano graudumo. 
Retkarcziaie laimė dėl manęs buvo; 
Tik per daug greitai linksmybė žuvo! 
Yra tai laimė už visas didžiausia 
Žmonių malonę apturėt4 brangiausią, 
Lietuvos laimę akimis datirti. e ■ 
O paskui žemėj4 prigimtoje mirti.

Puszė.
f



Egle Zalcziu Karaliene.
Dramatas penkiūse apsireiszkimftse.

Paraszylas isz mitologiszko senovės lietuviu padavimo
per Al. Gužutį

du kartu.

csiotumėm1.
Isapila alų isz taurės į kairių pušų zoslano, o Vaidevutis, pripylęs 

treozių »ykį, p*dūd‘ taurą Baniutei.
Visi (lenkdami galvas). Vaizganti, buk mums malo

nus! X
Baniutė. Dievaiti Vaizganti! uždęrink mums likus 

taip ilgus, kaip asz augalota, nedaleisk, idant nūgos yaiksz- 
cziotumėm1.

Meta taurę su alumi į deszinę pusą zoslano, Vaidevutis-gi pakėlęs 
taurą, pastato ant skūmės.

Visi (lenkdami galvas). Vaizganti, buk mums malo
nus! i

Aukintoja mandagiai pagriebusi žiurstelį, vienu sykiu iszberia si- 
kės taip, kad į abi zoslano pusi nukristų.

Baniutė. Sikės, pūiusios po deszinei prigul1 susirinku* 
siems ežia žmonėms, o nukritusios po kairei prigul* mųsų mo
tinėlei žemei ir požeminiems dievams. Auka yra atlikta!

Visi (lenkdami galvas). Garbė Lietuvos dievams!
Baniutė nužengia nū zoslano.

V aidevutis. Garbintojai dievų! rinkit dėl savęs kritu
sias po desainei ai kės, o asz surinksiu pūlusias po kairei.

Žmonėm greitai renka prigulinezias jiems sikes, o Vaidevutis susi
rinkąs į torielką sikes kairės pusės, padūdamas vienam isz kaimėnų torielką.

Tas sikes prigulinezias žemei ir pažeminiems dievams 
užkask giliai į žemą.

Kaimėnas su torielką iszeina.
eik drauge ir padėk kūgiliau sikes užkasti.

užkask giliai į

Rustuli
Bustulis. Gerai tėvai — į dugnus užgriaus* me! (iszei-

Vaidevutis (prie kaimėnų). ■ Aczių jums, kaimynė-

d. k.

Axedrone. Sunkią pailgą gausiai atpildys dievai, kada 
priglausiu prie savo szirdies dukrelę su kūdikiais.

Vaidevutis. Laukdamas mylimos dukteres, nelabai 
norėjau, kad mųsų troboj1 atlikta butų auka Vaizgancziui, 
bet ką daryti, kad mažos mano kaimynų trobelės yra nepato
gios darymui szventos įmonės.

Audronė. Kaip debesys dengia saulės szviesą, taip 
daugis susirinkusių žmonių gaiszin1 giminiszką džiaugsmą, 
vienok patalpos szventai įmonei negalima atsakyti.

V aidevutis. Tiesą isztariai, mano Audronyte! Tu vi- 
sūmet protingai sąprotauji.
Abudu pakyla; už regyklės girdėtis giedojimas prie grajijimo kapeli jom:

Garbįs‘me dievaitį Vaizgantį, 
Didelius linus mums dūdantį, 
Garbė! garbė Vaizgancziui, 
Mųsų geram dievaieziui!
Vaidevutis. Susirinkimas jau ateina.

REGYKLŲ 2.
Tie patys, Rustulis, Vainis, Auskė, Gražutė, parėdytom kaip tekėjo- 

mes moteriszkės, penki vaikinai, szeszios mergaitės, isz kurių dvi veda Ba- 
niutę, baltai parėdytų, su vainiku ant galvos. Viena mergaitė nesza gra
žų žiurstelį, antroji ilgų raudonai-geltonos spalvos kaspinų, o tree žioji to- 
rielkų su aukos pyragaieziais, vadinamais sikės. — Visi, oriai (svarbiai) įėją 
ir sustoję užpakaliais į duris, o veidais į stovintį viduryje aslom zoslanų, 
gieda:

Teauga mums gražus lineliai, 
Tesukas linksmai verpetėliai!
Garbė! garbė Vaizgancziui, J dk
Mųsų geram dievaieziui! Į
Senovės auką mes aukaus1 me, 
Malonės dievaiezio maldaus‘me, 
Garbė! garbė Vaizgancziui, 
Mųsų geram dievaieziui!
Vaidevutis. Pradėsim1 szventą įmonę., ,
Audronė. Mergaitės prijūskite aukintojai žiurstelį.

Mergaitės prijūsia Baniutei žiurstų.
Audronė. Įpilkit į žiurstelį sikes!

Mergaitė įpila isz torielkos sikes į Baniutės žiurstų, kuri anų užsi- 
kisza; tuszczių torielkų mergaitė‘padeda ant skūmės.

Aukintoja Baniutė, prijimk į kairią ranką kaspiną.
Baniutei paėmus kaspinų, mergaitės veda jų prie stovinezio vidurij* 

aslos zoslano, o tū tarpu Vaidevutis, pripylęs taurą alaus, padūd‘ Baniutei 
į desziną rankų; Baniutė-gi užsilipusi ant zoslano, stovėdama ant demzinėm 
kojos, pakelia kaspinų augszcziaus galvos ir kalba:

Baniutė. Dievaiti Vaizganti! uždęrink mums linus 
taip ilgus kaip asz augalota, nedaleisk, idant nūgos vaiksz* 
cziotumėm1. ,

Tszgeria taurę alaus, o Vaidevutis vėl pripylęs taurę, padūd‘ Ba
niutei.

Visi (apart Baniutės, lenkdami galvas). Vaizganti, 
buk mums malonus!

Baniutė. Dievaiti Vaizganti! uždęrink mums linus, 
taip ilgus kaip asz augalota, nedaleisk^ idant nūgos vąiksfl- dėlko nevalgote?

» v awevuns ^pne Kąimenųj. /iczių jums, Kaimynė
liai, kad neniekinot1 mano namų ir atėjot1 ežia auką atlikti; 
praszau artintis prie skūmės, iszgerti alaus ir užkąsti, o pas
kui Vaisgancaio szventą giesmėmis ir szokiais linksmai pa
baigti. j

Veitynas. Gerai, dedute, alaus nesi baidysi m1, o szokti 
nūszirdžiai sudrožė1 me.

Vaidevutis. Praszau svetelių prie skūmės slinktis.
Svecziai. Aczių, aczių tamstai!
Vaidevutis. Auske ir Gražute, sodįkit į skūmę mote- 

ree ir mergaites, o vyrai ir patys prieis.
Vyrai. Na jau mes nesididžiūs‘me.

Auskė ir Gražutė sodin‘į užskūmį moteris ir mergaites, o vyrai 
prie skūmės prieina. \

Vaidevutis (pripylęs pūdelį alaus, užgeria prie vyres
nio kaimėūo). Sveikas kaimynai! (Iszgeria, o pripylęs pū
delį padūda kaimynui). Gerk brolau!

Kaimynas (prijimdamas pūdelį). Aczių tamstai. 
(Užgeria). %

Vaidevutis (prie kitų sveczių). Vyrucziai, praszau 
gerti. j

Vyrai, pildami į pūdelius alų, geria. Auskė ir Gražutė vaiszin* 
moterim ir mergaitėm — girdėtis žodžiai.

Praszau gerti. — Aczių, aczių 
džiūk, iszgerk.

Audronė (tankiai veizėdama per langą), 
valgyti ir gerti.

Vyrai (griebdamiesi prie valgio). "Aczių, aczių ma-

pilk į gūžį — nesidi-

raszau

tuszaite, nesididžiūs‘me.
Audronė (pyįę ųįotępų ir merginų). O jus, gulbelės,

'•k
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Moterys ir
I J *

Mergaitės (pradėdamos valgyti). Valgom*
motinėlę, valgom*.

Vuidevutis pildainai į pudelius alų vartin* vyrus gerti; girdėtis žodžiai.
Gerk, brolau, nesiddžitik — kg veizi kaip Verszis į pu

trą? — Plemk! —i t
Žodžiai varlinamų vyrų.

Aczių dėdute, nesididžitisiu — sriobsiu — prie tamstos! 
Vaikinas (f prie mergaiczių). Mergaitėms neprider*

daug valgyti, kad butų lengvos szokti.
Mergaitė. Mes privalgiusios lengvai szoks'me, tik jus 

dabokitės, kad, pilvus prikimszę, kojas pavilktumėt* (visi jti- 
kiasi).

Vaikinas. Netik kojas, bet jumis dar pavilks'me (jti-
kai).

Audronė (veizėdama per langą). Eglė! Eglė parva
žiavo (iszbėga). . i

Auskė ir Gražutė. Sesutė! sesutė mųsų! (iszbėga).
Vaidevutis J 

dukterį pasitikti <
. Vaini, vaiszink sveczius, asz eisiu mylimą 
"iszeina).

V ainis. Girai, tėveli! 
gerkit* ir valgykit* tilptinai."

Vyrai (valgydami ir gerdami). Nesigailėsime dėdės 
Vaidevuczio alaus ir valgio, nu griebkimės prie ptidelių.

. V ainis. Jus, mergaitės, gerkit* alaus, kad būtumėt* 
raudonos kaip putinėliai.

Baniutė. Mes ir be alaus esam* raudonos, tik jus da
bokitės, idant nti alaus neapszlubtumėt* (visi jtikiasi).

V ainis. Nesirupįkit*, gegužėlės, arkliai nti avižų, o vy
rai nti alaus niektimet neszlumba (įtikai).

/ Tame laike už rėgyklės.
Audronė (buczitidama Eglę). Mieliausioji dukrele!
Eglė (buczitidama motiną). Mamele mano brangioji!
Auskė ir Gražutė (bucziftdamos Eglę). Sesute! Egle! 

sesute! Egle! kaip dideliai mes tavęs laukėm*.
Eglė (buczitidama Auskę ir Gražutę), 

liausios, sesutės!
Audronė (buczitidama ir glostydama Eglės vaikus). 

Kokie gražus tavo vaikeliai! i
Vaikai. Bobutė! mųsų bobutė!
Vaidevutis. Norįs sykį tavęs, dukrele, sulaukėme.
Eglė. Brangiausias tėveli, malonėjau prie jųsų, pauk- 

szcziu atlėkti!

Nu, sveteliai nesididžitikite,

Sesutės mie

Vaidevutis. Eeikim, jau eikim* į triobą (einant) azią 
dien pas mus susirinko kaimynai dėl apvaikszcziojimo Vaiz 
g'anczio szventės.'

REGYKLŲ 3.
Tie patys, Eglė ir jos vaikai, Szviesutis, Anžulis ir Mildė.

Vaidevutis, Au
V aidevutis 

tų neregėjom*.
Eglė (įeidama). Labą dieną padoriems kaimynams!
Kaimynai (keldamiesi nil etilų). < Aczių už labą die- 

— seniai matytos.
Moterys. Mes apverkėm* kaip pražuvusią.
V ainis (buczitidamas Eglę). Ar sveika sesute? » 
Eglė (buczitidama Vainį). Broleli, mano broleli! 
Vaidevutis (prie pakilusių kaimynų). Ko pakilot*?

’ reikėjo dar valgyti ir gerti.
Kaimynai. Aczių, tamstai, aczių! jau pakaktinai pa-

jronė, Auskė, Gražutėj ir Eglė su vaikais įeina. t 
. Szitai mųsų duktė, kurios penkiolika me-

n ą

sidrutinom*, dabar reikia szventę užbaigti.
Eglė. O kur Rustulis?
Vainis. Nuėjo sikes užkasti, tfljaus pagrįsz.
Audronė (buczitidama, glostydama vaikus ir vesdami 

antis drauge su Egle prie sktimės). Sėskitės balandėliai, sė
skitės, gal iszalkot* ?

Eglė. Aczių mamele, sotus esame.
Vaikai. Bobute, mes pyrago norim*.
Audronė (dtidama vaikams pyrago). Valgykit* ba

landėliai, valgykit*!
Kaimėnai pakilę rengiasi daintiti ir szokti.

Vaikinas. Nu, mergaitės, pradėki t* daintiti, mes no
rim* szokti.

Mergaitė. Bukit kantrus, dar prisiszoksite.
Vainis. Mes norim* pristabdyti jumis.

Mergaitė. Mes n e pristosi m*, bet jus karkulį gausite.
Laike tų kalbų Audronė, Auskė ir Gražutė, apsėdusios Eglę, vaiszin* 

aną ir vaikus.
Audronė. Eglyte mano, kaip tu gyveni?
Eglė. Kaip karalienė gyvenu; turiu gerą vyrą ir esu 

laimingiausia ant svieto.
Audronė, Auskė ir Gražutė (sudėjusios rankas). A- 

ežių dievams, aczių dievams!
Baniutė (prie mergaiezių). Mergaitės, laikas mums 

daintiti.
Mergaitės. Ttijaus, Baniutėle, ttijaus.

Mergaitė pradeda stoti į eilę, vaikinai sustoja užpakalij‘, senesni 
vyrai ir moterės atsisėd‘ ant stilų.

Rustulis (įeidamas). Į patį gerumą spėjau — (svei- 
kįdamas Eglęl. Seniai matyta, sesute, ar sveika?

Eglė (sveikįdama Rustulį). Sveika esu, o tu, brolau, 
kaip gyvtiji?

Rustulis. Drūtas kaip titnagas! ,
Kapelijai grajijant, mergaitės gieda: \

Verpetus griebkim*, ktidelius darykim*,
i Augsztoj* seklyczioj* stakleles statykim*,

Gausi malonė dievaiezio mums atėjo, 
Nės Baniutė ant vienos kojos stovėjo.

Mergaitės, pasiėmusios už rankų, muzikai grajijant galiopadą, szo* 
ka aplink stilą, ant kurio stovėjo aukintoja, o po valandos szokimo vyrai 
gieda.
, Garbė, garbė Vaizgancziui, •

Mųsų geram dievaieziui!
Stilą nti vidurio aslos padeda į szalį, o septyni vaikinai pagriebę 

mergaites, poromis apsuktinę szoka; po valandos szokimo visi gieda;
Daintikim*, koliai szirdis jaunyste dauntija, 
O viltis amžiaus kelionę kvietkomis kloja. 
Szokinėkim* koliai jauni, smagus kaip paukszteliai, 
Neszokinės‘me, kaip ateis senatvės vargeliai.

Po valandėlės szokimo uždanga nusileidžia.

' Apsireiszkimas V.
Gelmėj* regyklės ežeras, isz abiejų pusių giria, už ežero prieszais - 

debėsiai, auszta, kas kartas darosi szviesiau.

REGYKLE 1.
Rustulįs ir Vainis. Abudu įeina baimingai besidairydami ir nesz- 

dami staeziai įtaisytus dalgius, kuritis prie medžio pastato.
Rustulis (pusbalsiai). Tyla, nei dvasios negirdėti — 

mųsų darbui patogi valanda.
(Dar neviskas).

du kartu.



:ll« Vienybe

fc lisWszh dim Amerikoje
— Plyinout/Co Pa lietu viszkoje 

bažnyczioje 25, 26 ir 27 d. Birželio 
atlaikyta buvo 40 valandų dievmal- 
dystė. 27 d. Birželio (utarnįke) 
plymouth‘iecziai pirma sykį su 
džiaugsmu iszvydo laikant primici
jas naujai įsiszventinusį kun. J. 
Sutkaitį, Pittsburgo lietuviszką kle
boną, pirmas primicijas atlaikiusį 
Pittsburgh‘e, kaip buvo paminėta 
pereitame „Vienybės“ numerije. 
Primicijantui asistavojo prie miszių 
kun. Masziotas isz Freeland‘o už di- 
jakoną ir klierikas M. Szedvydis už 
subdijakoną; archidijakonu buvo 
kun. Gramleviczius, lenkiszkas kle
bonas isz Nanticoke, ceremonijorumi 
kn. R. Austas isz Scranton‘o, smil
kytoju klierikas Zubrickas ir skob
tomis Rusikis bei A. Milukas. Kn. 
Burba pasakė po evangelijai dailų 
pamokslą apie kunįgystę, prūny
dama naujam kunįgui, jog paskyrtas 
dvasiszku vadovu dėl savo broliu 
lietuvių, ypacz turi rupįtis apie jų 
gerą. Po miszių primicij autas lai
mino pribuvusius į bažnyczią dide
liame skaitliuje lietuvius, spaudį- 
dams jų galvas.

Apart virsz paminėtų kunįgų ant 
keturdeszimtinės dievmaldystės pri
buvo taipgi kun. J. Zlotorzynskas, 
kun. Pautienius kun. P. Abromai
tis ir dijakonas J. Lietuvinįkas.

Parapijonas.

dislavovo) Suvalkų gubernijos, jau 
du metai kaip Amerikoje. Paskuti
nį syk‘ raszė man gromatą padeda
mas szį antraszą: „Ferenklin P. O. 
Box 726. Maloue Nr. 7“. Jis yra 
augsztas vyras, balaganais plaukais, 
33 metų. Kas žino apie ji arba jo 
antraszą, praszau varde Vieszpaties 
Dievo ir dėl meilės artymo duti man 
žinią. Esu jo moterė Morta. Mono 
antraszas toks: M. Wisznewska, 
P. O Wladislawowo, Gouv, Souwal- 
ki (name Ragino). liussie.

[29]

„Progrese“
Liter atiszkai —politistka perž

valga. Maskoliszkas dvinedėlinis lai- 
krasztis, kuriame skaitytojas ras 
daug pilningų apraszymų apie mas
kolių caro ir valdžios neteisybes ir 
jųjų politiką, Kasztuja tik 1 dolerį 
ant metų. AVlresas: „Progress“ 
1216 Milwaukee avė Chicago Ill.
--------------------- i— ■ ■ Bi u ,

3. J. MooSsaiesi®
Krautuvė k&nogeriaueių arielkų, alaus, visokių 

gėrynių ir cigarų. Telelnglanelaa Ir pigiausias 
pardavimas. Lietuviai eikite pas lietuvį 
116 N. Main, Str.y Shenandoah Pa.

JTolm I>T. Carr
Patronas (advokatas) provų. Oflisai:

McAlarney Block, Plymouth, Pa.
15 S. Frankin St., Wilkes-Barre, Pa.

Ltetuviszkos mlszlos ,, ,, 10c.
Žine apie gydymą ligų kūno ir

duszios, apie Liuterį ir Kalwlna 1.00c.
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.

Istorija Lietuvos „ ,, ,, 50c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija '20c.
Aplinkrasztis kun. Petravyczlaus [ Vilniaus

džlakonystės kuningus 1870 m. „ 10c.
Už ką įneš lenkams turime būti dėkingi arba Į 

nedėkingi, graži knjgtitė kurioje apraezyta \ 
visi musų prietikiai su lenkais nft pat \

' krikszto Lietuvos 5c\
50c.

o abdarytas ,, „ $1,25
Pujkus apraszyinas apie Lietuvą ,, $l,o0
Rinalda Rlndldlnas „ „ „ $1,50 et.'
Senowes apraszymas apie Duktery Pilypo

Karejwlo ,, ,, „ n „ 50 et.
Sumyszymas arba bajine tūry dydeies akis

Tykra tejsybe isz Buwalku gubernijos 15 et 
Szwiesa Diewo ,, ,, ,, „ 65 et.
Tltkus Persų Karalius, ,, ,, 25 et.
Užsystanawik ant to geraj ,, „ 50 et.
VVltasir Korynna historlje isz lajko perse

kiojimo Bažnyczlos 8. per Deoklecljana 95 et.

DžmHio Už laitai
“vienybe lietuvniku”

B. Domereckis Shenandoah 
Marė Gudaitienė Pittsburgh 
Kn. J. Lietuvoje
L.
J. Rėkus Wilkes-Barre
J. Shulav Huntington
P. Goige Schenectody
J. Brazys Bridgeport Conn
A. C. Jurgelaitis Springleed 
V. Trupinaitis WilkesBarre 
Adolf Kangerer „

I2,oo 
„ 1 ,oo 
„12 r. 
„64 r. 
„l,oo 
„1 ,oo 
„2,00 

„l,oo 
„1,00 

„2,00 

„2,oo

Parsiduda ant Lance Hill 
VVilkes-Barrėje 1 dubeltavas 
blokas ir dveji namai, sodas 
vaisinių medžių ir du lotai dėl 
namų, ypacz tinkamoje vietoje 
dėl hotelio. Dasižinok pas: 
T. J. Dalton 150 So. Main str.

Wilkes-Barre.

Kningos 

pargabentos isz užmarės: 
Maldų knįgos^

Aukso Altorius, arba S/.altinis danglszku skar- 
bu 2.25c., 2.75c., 3 25c., 4.00c., 4.50c., 5.00 ir 5.50c.

Senas ir naujas Aukso Altorius $2.25 ir 2.75c. 
Garbe Dlewuj ant auksztybėe „ ,, ,, $2.00- 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. Ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kanticzkos ,, 75c.
150 Psalmu Dowldo■karaliaus ant

paveikslo kantlczkų 75c. 

Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos. 
Gyvenimas Vleszpaties Jėzaus Kristaus, 75c. 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 25c. 

Istorija seno Įstatymo „ ,, „ '* 3$c.
Gyvenimas Marijos „ ,, 25c
Menuo Szwencziansios Marijos Panos 30c-
Sopulej Motynos Diewo ,, ,, 20c.
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais 1,25c. 
Gywenlmaj Szwentuju, ant visų metų kožnoe 

dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta
dalis už kožną dalj po „ ,, ,, 75c.

Gyvenimas szy. Benedikto kabro ,, 10c.
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 40c.

Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Fillotea arba kelias Į maldingą gyvenimą 50c. 
Pokllls Szventųjų „ „ ,, 15c.
Iszguldimas metiniu szwenczlu

Pajieszkojimai.
Pajieszkau Antano Viszniausko 

paeiuanczio isz Naumieszczio (Via-

labai naudinga kningelė 10c. 
Mokslas Rymo kataliku „ ,, 50c.
Kas yra grlekas? „ „ 20c.
Nekaltybė ,, ,, 30c.
Vartai dangaus „ „ 20c.
Garsas apie bajsybes Diewo sųdo 35c.
Raktas j dangn „ „ 20c-
Didžioji nedėlhV „ „ 5c.
Kaip Mumeniją nuspakajĮtl ,, 20c.
Vadovas | dangų ,, ,, • -60c
Prisigatavojimas ant smerezio ,, 50c’
Draugija dėl duszių „ „ 5c'

Žiponas bei žiponė ,, ,,
Žirgas ir valkas ,, „
Vytautas didis Lietuvos kun|galksztie 
Apie senovės Lietuvos pilis „ 
„Auszra’’ keturių metų puikluse apdaruso 

po $1.25 kninga, visas perkant'

Senkaus Jurgis ., „
Vltoliorauda, puikus poemjhts isz

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos
D&nelaiczio pavasario linksmybės

, Konradas Valenrodas ,, ,,
> Tėvyniszkos giesmės ,, ,, ,, ,,
į Jfikaunos dainos

Naujos dainos
Birutės dainos
Tėvynainių giesmės

Pirmutinis degtinės varytojas puiki komedija 10c.

»»

40c .y 
20</

4.00c.

25c.

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

10c.
10c.
40c.

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

s -t

Uždėjęs kromą Pittstone, parda
vinėju viską kurni pigiausiai.

Tam. Pauksztis.
123 N. Main str., Pittston, Pa.

25c.Palangos Juze, linksmi skaitymai ,, 
Kas teisybė tai nemotas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo 20c.
Pajud|kime vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrijotiszkoje dvasėjo pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
kn|gutės „Kas teisybė tai no melas

Žiemos vakaro adynėlė,. . voktfzkoin raidėm--30c 
Mužikėlis ’,, < „
Pasakų kninga 1 „

Moksliszki rankvedžiai. ir 
kitokios knįgos, 

Lietuviszką Gramatika paraszyta 
kun|go Mlkolo Miežinio

25c.

i

15c.
25c’

50c.
30c
15c
25c

* Abėcėla ,, ,.
Elementorius lietų vlszkas „
Kninga dėl IszsimokinimO rokundų

Kninga dėl iszeim^klnlmo visasvletlnėe kalbos 15c
Apie buwimą Diewo ,, ,,
Grieezninkas priverstas metavotis ,, 

j Pamokslai apie trueą ,, ,,
, Talmudas ir musų žydai ,, ,, ,,
Į Szkala su kalba ,, ' ,,

Prieszauszrls ,, ,,
Kaip jgyti pln|gus ir turtą ,, 
Girtybė - „ „
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta,

kaip la|>ai svietą slogina maskolių valdžia 10c.
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20o., dėl perkupezių po 10c. 
Kalendorius ant 18H0 m. 25c. ir ant 1890 m. 25c.

Visokį Abrozėllai su maldelėmis po 5 centus.

10c.
15c
5c.

10c

i

I J

20c.

10c.

TCKTIISrOOS
‘ L0CM0S SPAUSTUVES.
‘ Istorija Katalikų Bažnyczloe, „ 1,00.

Europos Istorija su žiedlapiais ,, .50 et.
Pasėkojlmiis Antano Tfetlninko paralezė vysk

Žęmaiczlų Motiejus Viąlancziauskas, 25 et 
: Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 20 et 
i Dievaitis, apysaka szios gadynės [l,(X)ct 
Į Apleka Diewo „ w „ $1,00
■ Aukso Vorezls, labai puiki drama ,, 20 et.

Boleslawas arba antra dalis Genowefos 30 et. 
Du pujkus apraszyinaj apie nedorybę žydo 

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

tykimaj „ „ „ „ 10 et.
lllstorije apie gražų Magelona, duktery kara- 

laus isz Neapolo ir apie Petra karejwl 40 et.
Ilistorije isz lajko Francuzkos wajnos Afri

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

Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Miloslawskls ,, ,, 80 et.
Juozapas Konluszewskis arba kankinimas

Unljotu po waldže maskolaus , 50 et.
Konstytucyje del darbininku ,, 10 et.
Namelis pustelniko paraszytąs del pujkiu

Lietuwniku ,, ,, ,, ,, ,, 75 et.
Nedorybes Rymo Ciesorių, historlje isz lajko 

Iponawojlirfo Norono ,, ,, ,, 80 et.
Pujkus apraszymaj tikru atsytikirau isz czesu 

wajnos 1863 metu ,, ,, ,, 40 et.
Fr«w8dnikas a^geUkop k*ibQs neąbdar, $1,00

Vyrai! vyrai!
Kurio norite gauti© katalogą lio- 

tuviszkų knįgų ir parsisiųsdinti sav 
laikraszczius ir knįgas isz Tilžės, tai 
raszykite ir pinįgus siųskite pas Mo
tiejų Noveskį, o groiuziausiai aptu
rėsite, ne taip kaip kurio yra siuntę 
pas vokioezius, nu kurių nioko’yra 
uogavę daugelis. Norint gauti© ka
talogą, roikia įdėti į gromatą marku
lę pacztavą už 5 centus.

Jo adresas toks:
Liotuviszkų knįgų prekystė.

Mathias Noveski.
TILŽEJE-TILSIT

Goldschmiede str. 8 GERMANY.

Nevienas laiszkas atėjo į „Vieny
bės” redakciją su užklausymu apie 
„drukavojamą” masziną. Pakakin
dami savo tautieczių praszymus 
„Vienybės” iszloistuvė padarė sutar- 
li8u The Crandall Machine Co.,

Groton’©, N. Y., U. S. A.
Kuri tai kompanija apsiėmė padary
ti dėl savo Type-Writer Cilinderį 
su liotuviszku alfabetu pagal naują 
raszliavą. Norintis turėti „drukavo
jamą” masziną goriausio fasono, ku
ri kasztuja 50 dolerių, tesikreipia į 
mus REDAKCIJĄ, arba į fabriką 
tų maszinų, kurio adressas:

The CRANDALL MACHINE Co., 
L Groton, N. Y., U. S. A.




