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Plnntli Pa. 8 8. BoiocA jog yra sąnariais draugystės, 
Kaip matote isz patilpusioIp1’’#11^1102*08 Pr*e Susivieny- 

sziame „Vienybės 
Susivienyjimo 
praneszimo, tik įiedidis laiko|gintt raU8 buti tvirtesniais mų

“ numerije 
vyriausybės

nū asztun*
imo "seimo.

iki į? sziam
angi įrėdnė

tarpas skiria mus 
. tojo Susivienyt
Nū pastaro seimo 
laikui mųsų br 
— Susiv. labai 
buvo: jojo sąnarių skaitlius 
augo, gali sakyti, kožną die
ną, apart daugeli 
kurie atsirado 
ropoję, suvirszum 
draugysezių isz į v 
rikos kampų susir 
tės mazgu, o dar isz daugelio 
vietų girdėtis balsai besįren- 
gianezių pristoti prie to'dai
laus lietuviszko bureiio; taip 
augant sąnarių skaitliui, gali
me pasidžiaugti,

. dar nei vienas pilnaą/ mus 

 

draugas nepersiskyrė /su szia 
pasaule. „Sus 
teisybė pastarą ląiką nemaž 
ir nesmagumų 
mų turėjo nukęsti, o tie per- 

*—---* -• skąudesni buvo, 
gingi skun- 

imtaueziams jū dau- 
In ūmo mųsų 
vis darė mų- 

lietuviai ir tai dar 
. toki, kurie garsinosi lietuvys-' 
tės didžiausiais pieteliais, kė-

o pavienių,* 
net ir Eu- 
dvideszimts | 

airių Ame- 
iszo brolys-

abejotino pasielgimo žmogys-lbė angliszkųjų laikraszcziiį, 
tos; anos ,,Garso“ karžygiai 
bobos, užpūlusios ant kunįgo I [apart „Apžvalgos“ ]

tai musiszkiai laikraszcziai 
i nei ne- 

anaiptol nedaro „Garsui“ gar- kaptelėjo ir ta pati L. M. D., 
bėsj/tegul raezėjas straipsnio kuri taip narsiai stoja priešą 
„Ameryka“ pajima Baltinio- 
rėje iszeinantį lenkiszką laik- 
rasztį „Polonia“, tai patirs, 
jog tos „bobos“ yra........
Taigi reikėtų vengti solida- 
riszkumo su tokiomis žmogys
tomis, o ne pritariant jų dar
bui, tapti jų lyg ir sądarbinį- 
ku. — Sziūs žodžius paraszė- 
me vien dėl teisybės užtary
mo. Mieli jame, kad „Gar
sas“ sutiks su mumis tame, 
jog reikia papeikti tik tokį 
žmogų [kad ir kunįgą], kurs 
užsitarnavo ant w savo nege
rais darbais; bet anaiptol 
mums garbės neatnesza, jeigu 
mes nutariame žmogų dėl to 
vien, jog jis yra sąnariu ne
patinkamos mums lūmos 
(kaip tai daro retkareziais 
tilžiszkė „Apžvalga“, lenk
dama savo galvą vien priesz 
dvasiszkiją, o pravardžiūda- 
ma ir suvis be reikalo tankiai 
užkabodama svietiszką inte
ligenciją).

Tam paežiam „Garso“ nu
merije randame urėdiszką 
L. M. D. padėkavonę Illinois 
valstijos gubernatoriui Alt- 
geld‘ui, jog atleisdams isz ka
linės tris anarchistus, sėdįp- 
czius už 1886 metų sumiszi- 
mu8 Chicago‘je, visiszkai jūs 
iszteisino, o nubaudė vien jų 
teisdarius. Rasi anie trys 
anarchistai ir neėmė dalyvu- 
mo mėtyme bombų ir žmonių 
užmuszime (kas yra labai abe
jotinu), taigi gub. Altgeld 
teisingai jūs apszaukė nekal
tais, 
prie savo szirdies priėmę tą 
dalyką, iszreiszkė savo simpa
tiją anarchizmui, bet mes lie
tuviai lauktumėme nū jų, kad 
ir lietuvystės reikalai taipgi 
visada butų jųjų paremiami. 
Kada pakeltas buvo Susi v. 
protestas varde lietuvių priesz ba apie kares, 
iazdavimo sądorą, kurį tai rėję isz 
protestą perspaudino daugy- daug apie tai iszmanancziais

jimo.
Taigi tas viskas tegul para*

sų tos abelnos tautiszkos drau
gystės sąnariais, netik patys 
prigulėkime, bet 
kitus risztis vienybės 
kalbįkime pristoti 
siv. da nepristojusias prie jo 
draugystes, uždėkime, kur 

 

galima Susivienyjimo kūpąs.

—a—m—

ragįkime ir 
ryszįu, 

prie Su

„kapitalistus irkunįgus“, gin
dama darbinįkus, tylėjo ausis 
suglaudusi. Ar gi negalima 
buvo ir lietuvius, taip mas
kolius spaudžiamus, užtarti? 
Juk lietuvių padėjimas dar 
bjauresnis gali būti nei kitų 
tautų proletarijato.

Nū nekurio laiko nei žode- 
I liu beveik neatsiliepėme apie 
kitų jAikraszczių ypacz ame- 
rikiszkų jau apsirikimus, jau 
tyėzia garsinamą neteisybę, 
nės tųjų laikraszczių p p. re
daktoriai, sądarbinįkai tokioje 
kritikoje matydavo vien norą 
kabįtis prie jų! Būnant to
kios nūmonės tūliems tautos 
vadovams, nelabai kas mums 

i 

padyvys, jog tylėdavome, ne
norėdami kelti vėlto riksmo. 
Bet kiekvienas daigtas turi 
savo rybas; ir mes negalime 
tylėti, kada matome savo dar
bo draugus nuveikiant ką žį- 
mesnio •— gero ar blogo. 
Pirmam (gerui) yra mųsų pri- 
derystė pritarti, nors tą užma
nytų ir labjausiai mums ne
patinkamos žmogystos, antrą 

likais. Nežiūrint bet ant tų I [blogą] privalome papeikti, 
paslaptų ar atvirų kenkimų, Pereitos nedėlios „Garsas“ 
Susiviėnyjimas sziūs metus pasirodo taip „progressyvisz- 
įstengė nemaž gero padary- ku“, jog kiekvienam kad ir pa
ti, beje jo kasztu iszėjo isz kiliausiam kunįgui pasirengęs 
spaudos puiki knįga „Budas yra užginti žmogiszkas tiesas, 
Senovės Lietuvių“, paraszyta džiaugiasi isz jo nelaimės, 
garsaus mus rasįstinįko Simą-1 Straipsnije „Ameryka“ ras 
no; Daukanto, o i 
pakeltas protestas varde lietu- isztarmės. 
vių tautos priesz i 
sądorą su maskoliais. Apart „Vienybės“ pereitam 
tų tėvyniszkų reikalų atliki- |riję, o už kurį stoja visa len- 

kiszka pressa [iszskyrus du 
tris laikrasztpalaikius, ku
riems dėl nutrėmimb žmogys
tos gana to, kad jijė yra ku- 
nįgu], „Garsas“ nežino kaip 
nupeikti <ir džiaugiasi, jog 
tąjį kunįgą sumuszė kelios

jog szį ųi^tą

imas“,

sekiojimai j 
tos zaunoš, meh

giaus/uždavė liu 
szirdims, nės tai 
sų broliai,

taipogi tapo [kiekviens patvirtinimą mųsų 
ls varde lietu- isztarmės. Kun. Barabasz‘ą, 

iszdavimo | apie kurį buvo raszyta ir 
nume-

ir „Garsas“

Susivienyjimo seimas
Praneszame visoms drau

gystėms ir pavieniams, pri- 
gulintiems prie Susivienyji
mo, jog szįmetinis Susivie
nyjimo seimas prasidės 26 d. 
Spalių mėnesio isz ryto Į ket
verge] Pittstone Pa. Užtad* 
gi kiekviena Susivienyjimo 
szaka privalo kūgreieziaus 
pasirupįti apie iszrinkimą de
legatų (pasiuntinių) į seimą. 
Mažiausiai mėnėsiu laiko pirm 
seimo turi būti prisiųsti isz- 
rinktų delegatų vardai Susi
vienyjimo vyriausybei, o patys 
delegatai privalo būti Pittsto* 
n‘e seredos vakare 25 d. Sp. 
Kūpos, kurios dėlei tolumo 
nebegali iszsiųsti isz savo tar
po delegatų, gali suteikti val
džią kitų kūpu sąnariams, kad 
galėtų jas reprezentavo t i ant 
seimo.

Delegatus iszsiųsti gali ir 
tos draugystė*, ką dar nepri
guli prie Susivienyjimo, o 
tik rengiasi pristoti, bet tokių 
draugysezių delegatai neturės 
tiesos balsūti;-galės jie pra- 
neszti savo draugysezių norus, 
užmanymus, kurių priėmimą 
ar atmetimą nuspręs tik tų 
draugyszczių delegatai, kurios 
priguli prie Susivienyjimo.

Susiv. vyriausybė

mo, nekurie Susivienyjimo 
sąnariai pasinaudojo isz su
teikiamos
privilegijos — persikeldami į 
kitą miestą ir radę ten drau
gystę, Susi v.
prij imti be jokios įžangtinės

usi vieny j im o

szaką, tapo

Isz Lietuvos.
i

— Senapilė. Beveik metai
į metus į pavasarį žmonės kai-

Y paežiai pa
kari u menės vyrai

<*«. v
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nusidūda; sustato net plianus 
busianczios karės, pasakoja 
viens kitam, katram daigte 
prūsokas su maskolium susi
tiks, kuriame „skersis“, o pas
kui į katrą krasztą bėgs mas
kolius, o į kur prūsas. Be- 
pjudydami maskolių *su vo
le iecziu, tie politikai tankiai 
net susipyksta: viens isz jų 
liepia laike karės susiremti 
prieszaras ties Kaunu, o pas
kui vienam bėgti ant Kara- 
liaueziaus, o kitam ant Kija- 
vo. Kitas politikas, kur 
mandresnis, iszranda, kad 
Kaunas yra per mažas ir siun- 
ežia abidvi kariumenes pjau
tis ties Varszavar o paskui 
vienai kaityt‘ į Austriją, o ki- 
taįj Turkiją. Susivėję su 
tokiom prieszingom nūmonėm 
politikai pradeda ginezytis ir 
tas, kuriam Kaunas rodėsi 
per mažu miestu, kad ten pra
dėti kovą, gatavas musztis 
kad ir menkiausioje karezia- 
mėlėje. Dideliai ginezijasi ir 
apie tai, katras katrą įveiks: 
vieni sako, kad maskolius 
prusą kaip szilti vilną sukę- 
dętų, kiti gina, kad prūsas 
kaip pajimtų smagiai, tai mas
koliaus, to rudinės, tūj‘ buk- 
svos nusmuktų. O visi vis 
kalba, kad tik - maskolius su 
vokiecziu peszis, nės prancū
zas iszėjo isz mados, o apie 
kitas tautas mus lietuviszki 
politikai menkai ką yra gir
dėję.

Tokios kalbos, kaip sakiau, 
beveik kas mets pakyla, tik 
szįmet, nežinia dėlko, nieks 
apie kares nė nesznipszt! Be
joki ų kalbų negal mus žmo
nės pastygti, jei nekalba apie 
kares, tai tu r pramanyti ką 
nors kitą. Taip pereitą pa
vasarį daugumas senių pradė
jo kalbėti, kad viens ukinįkas 
pavėžinęs augsztą o laibą po
nią, kuri pasisakius, kad yra 
cholera ir važiūja dabar į 
Prusus, o už nekurio laiko, 
jei žmonės nepasitaisys, vėl 
sbgrįžsz į Polszczią (t. y. į 
Lietuvą.). Dabar gi vėl 

viens kitam pliauszkia, kad 
nekuris ukinįkas atvažiavo į 
Senapilę pirkti pas dragūnus 
mėszlo. Vachmistras nusive
dęs jį į kareziatną iszsigerti 
arielkos, o tūm tarpu kareiviai 
prikrovė vežimą mėszlo. Par
važiavęs namon ukinįkas vers
damas isz vežimo mė«lą, ra
dęs buk ant dugno vežimo ne
gyvą mergą. Ir tokių melą 
gingų paskalų szįmet gana 
vaikszczioja.

Skaitytojai „Vienybės“ ži
no, kad maskoliai iszdavė pas- 
laptą paliepimą kanceliari
jom, kad pamaži, nežįmiai, 
be jokio trukszmo platįtų tarp 
sodieczių maskoliszką kalbą. 
Atsirado paikų vaitelių^ ku
rie labai karsztai pradėjo pil
dyti tą paliepimą, net per 
daug karsztai, taip kad vieto
mis pakėlė net sumiszimus. 
Pamatė maskoliai, kad tūmi 
savo paliepimu netikt nieko 
nelaimėjo, bet da labjaus už
kenkė savo sumaskolinimo 
darbui. Dabar vėl vaiksz
czioja gandas, kad valdžia isz
davė kitą paslėptą paliepimą, 
kuriūmi atszaukia aną pirmą
jį- . \

Tupikūse (Szunskų gm.) 
buvo neseniai veselija, po ku
rios rado miežiūse negyvą vy- 
rą. Sako, kad daktarai mė
sinėdami atradę, buk jis nū 
persigėrimo degtinės galą ga
vęs. Da ir kiti du vaikinai 
vos tik negavo galo: taip bu
vo prisiriję degtinės, kad visi 
pajūdo, kaip kropai, ką tik 
jūs iszgelbėjo nū myrio. 
Ypatinga veselija kaip dėl 
kitų krasztų, bet dėl gyven
tojų parapijų Igliaukos ir 
Plutiszkių nėra tame jokios 
ypatybės. Ten Vesclijose di
džiausias, gali sakyt, vienįtė- 
lis pasilinksminimas — gėry- 
mas degtinės. Žmonės ten 
lyg koki giriniai (gal but dėl
to, kad ten aplinkui yra daug 
girių). Apie knįgas ir laik- 
raszczius jie mažai ką žilio, 
bet užtai kumszczia ar kucium 
smagiai kariauja. Girdėjau,

kad anais metais kūpa vyrų, 
susirinkusių Plutiszkėse į gu
žynę ėjo sumuszt kitus vyrus, 
taip-gi gužynėse, nė toliaus, 
nė areziaus, tik lygiai už my
lios. Kada ana mažesnėji 
gužynė iszsiskirstė, kad n4isz- 
pliektų kailio, szioji atėjus isz 
Plutiszkių sumuszė tą ūkinį- 
ką, pas kurį buvo susirinkus 
gužynė, sulaužė vartps, duris 
ir daugiaus pridirbo blėd|es. 
Gyvi Jonvaikiai.
v Pradėjęs apie musztynės, 
da pasakysiu, kad netoli nū 
Senapilės, Tabūne, sumuszė 
du vagiu, žydą ir kataliaą. 
Abejotina, ar iszliks jiedu 
gyvi. Paskui Balsupiūs4 
(Szunskų gm.) senis tėvas 
ukinįko Gavėno nukrito nū 
tvarto, pataikė galva į akme
nį ir už kelių valandų atidavė 
Dievui duszią. Pirm kelių 
metų rado jSasziurėj4 (kilai* 
nėj4) negyvą senę, moterį už- 
simuszusio dabar Gavėno.

Statymas kazermių vis eina 
savo keliu, reikalaudamas 
daug akmenų pamatams. 
Akmenis dastatyti apsiėmė 
kaip visada, žydas ir dabar 
apgaudinėja, kaip įmanyda
mas, žmonis. Už atvežtą uki
nįko vežimą akmenų moka 
drauge ir už akmenis ir už at 
vežimą 4 auksinus, kadą tūm 
tarpu vežikui žydui tik už 
vieną atvežimą moka 1 rublių. 
(Žydai savo akmenų neturi ir 
veža tik isz girios nupirktus 
ano apsiėmusiojo dastatyti vi
sus akmenis žydo!)

Nors patys žmonės aiszkiai 
mato szunybę žydo, bet nesi
liauja vežę jam akmenų ir be
veik siulyte jam siūlo, kad 
tik pirktų už kiek jo loska.

Kad ten reik daug akmenų, 
daugumas jūs skaldo su pa
raku. Buvo keli nelaimingi 
atsitikimai su tūm skaldymu. 
Vienam vaikinui užkalant ak
meni je paraką, užsidegė ir su
varė į ranką pakulas pleituko 
r tiek kalkių, kiek jis ten 

buvo įdėjęs. Kad visas szu* 
vis suvėjo į pavojingų vietą

rankos, ir gydytojai atsisakū 
su savo pagelba. Tūm tarpu 
su laiku atsiradus pūliams, 
pats szuvis isz rankos iszėjo. 
Senapilės ligonbutij4 yra keli 
žmonės, kuriems skaldant ak
menis iszsvilino akis, sužeidė 
rankas ir t. t. 1 o

Miręs neseniai Seinų vys
kupas kun. Petras Wierz- 
bowski užgimė dieną 14 Lie
jos 1818 m. Lomžos guberni
joje. Dvasiszkus mokslus 
iszėjo Tikocine ir 31d. Spa
lių m. 1841 m. vyskupas Stra- 
szinskis įszventino jį į kuni
gus. 1867 metūs i pastojo 
džiakonų Suvalkų dekanato, 
o 1870 m. Seinų kaųaunįku. 
6 Spalinio 1872 metų tapo į- 
szyentįtu į vyskupus ir apėmė 
Seinų dijeceziją. Rudenije 
1^91 metų sukako 50 metų nū 
priėmimo kunigystės ir turėjo 
būti su iszkilme apvaikszczio- 
jama, bet Dievo buvo tokia 
valia, kad apie tą laiką užklu
po paralyžius ir nū tos dienos 
neturėjo sveikatos sulyg savo 
myriui, 1 d. Liepos szių metų. 
A. a. vyskupo Petro kūną 
palaidojo sienoje kairėsės Sei
nų katedros koplyczios. Ant 
laidotuvių susirinko didelė 
minia žmonių. Vienų kunįgų 
buvo virszaus per 80, o klie
rikų su virszum 30. Atvažia
vo ant laidotuvių Varszavos 
arcivyskupas Popelis, atsiba* 
ladojo ir Suvalkų gubernato
rius (gal jam buvo paliepta). 
Buvo pasakyti trys pamoks
lai. Pirmutinį pasakė ka* 
naunįkas kun. Bartlinskas, 
antrą kun. pralotas Oliaka, 
Naumiesczio džiakonas; pas
kutinį pamokslą, dedant kūną 
ant amžino atilsio, pasakė 
cun. pralotas M. Strimavy- 

ežius. Visi trys pamokslai 
3uvo lenkiszki, nė vieno lie- 
tuviszko, nors lietuvių buvo 
nemažiaus kaip mozūrų.

Administratorium Seinų 
dijecezijos tapo iszrinktas 
cun. pralotas P. Krajevskis. 

' Busiancziu Seinų vyskupu 
opinija mena kun. pralotą

I
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Oleką, Naumiesczio džiakoną.
- 17. VII. f. Vėžys,

aitėmis dabo-

ražumo, apie

szio amžiaus

rtę Vii-

•—*4* j * Palungd \ svieto paben* 
gaa kaip žemaičiai sako. Ir 
isz tikro prie juros priėjęs jau 
toliau eiti nebegali.

Palanga dėl mumis daugel 
istoriazkų atminimų turi. 
Czia prie szventos ugnies mųsų 
Biruta vaidelaiti, pagal da- 
barnykszczio supratimo, stab
meldžių minyszkja, buvo priesz 
dievą Perkūną ant czystatos 
prisiekusi ir szyentos ugnies 
su kitomis vaidelaitėmis dabo
jo. Kaip žmonės sako, buvo 
tai geltonplaukė ir mėlynakė 
neiszpasakyto 
kurią mųsų daigius Valulis ar 
Valis, kaip rasztūse randame, 
dar pradžioje 
dainų po Birutos vardu sūdė 
jo. Graži toji daina mųsų 
dvasioje paraszyta į tautos 
dainą tarpą įėjb ir kaip pla- 
ožiai žinoma ir daug kartų 
spaudinta nebebus czia pami
nėta. Į lenku 
niaus lietuviai aną net ant 
lėnkiszkos kalbos iszvertė. 
Toks vertimas dar pirm tris- 
deszimts metų Trakų paviete 
regimas buvo.

Kryžiokams dabarnyksz- 
ežius Prušų lietuvius į savo 
prieglobstį užėmus, Palanga 
prie Baltos juros vienutiniu 
ūstu (portu) pasiliko, isz kurio 
per ilgą laiką tas krasztas 
naudojosi. Ląike karės su 
žuvėdais praėjusiam amžiuje, 
žUvėdai tą Astą su akmenais 
užvertė, idant jį niekam neti- 
tikusiu padaryti. Dabar kai
po to ilsto liekanas žvėjai ant 
juros dugno Povės nurodo. 
Revė yra tai akmenų eilė nū 
Biru tos kalno prasidedant su- 
lyg kitam kalnui Vinės kalnu 
vadinamam, kuriūdu (abudu) 
puszėmis apaugę yra. Nega
liu pasakyti, ar tai yra ūsto 
liekanos, ar tai akmenai žuvė- 
dų primesti. Žvėjai sako, 
kad per tą Revę jų valtys len
gvai virszum į 
netiktai laivai,

>

p ------
perplaukia, bet 
j bet ir szėpiai

(laivai mažesni) kliūva. Toji 
Revė net už Prūsų rubežiaus 
nusirieczia, o nū galo dabarti
nio medinio tilto per 50 sieks
nių yra. Sztai ir dabar ant 
juros kranto, arti tilto jau nū 
kelių metų viens laivas ant 
szono guli. Žmonės visi isz- 
sigelbėjo, bet žemaicziai sako 
kad su jais „susirokūti“ (susi
kalbėti) negalėjo. Dar ežia 
pajūriais kurnekurisz po van
denio iszlendanczius medinių 
polių (mietų) galus gali ma 
tyti, kurie gal prie ūsto prigu
lėjo.

Dabar ežia per pusviorstį į 
mares yra ilgas tiltas, ant aug- 
sztų medinių polių arba rąstų 
įtaisytas, prie kurio garlaivis 
Feniks prieina, kurs tarpe Pa
langos ir Liepojo vaikszczioja. 
A. a. grovas Tiszkus dėl Pa 
langos pakėlimo, kur nū seno
vės laiko juros ' plukdyklos 
(maudynės) yra, daugel page
rinimų padarė, idant svietą 
daugiau sutraukti. . Tiltas 
viens kasztūja 150,000 rublių 
Vieno rąsto įmuszimas 8 rub
lius kasztavo. Czia per tiltą 
ir toliau per tris verstus sulyg 
plytnycziai gelžkelis eina, ku
ris plytas ant garlaivio Feniks 
pristato. Tojo gelžkelio vie
na szaka į dvarą eina. Gelž
kelio vagonai arkliais traukia
mi arba žmonių sukami. Ka
da garlaivis į Liepoją eina, 
ten netiktai žmonis, bet ir 
plytas veža; isz Liepojo į Pa
langą apart žmonių veža dar 
miltus, alų ir kitus dalykus, 
labjausiai dėl plukdinįkų, o 
kaip ežia sako, „kompelnįkų“ 
tinkanezius.

Viename sode yra dvaras ir 
kurhauzas arba vieta, kur 
plukdinįkai valgyti gauna. 
Czia Tiszkaus dvare ir kur
hauze dieną ir vakarą isz prū
sų atvežta muzika griežia. 
Publika vienok nelabai aną 
lanko, nės jos mažai yra, daug 
mažiau kaip pernai. Įėjimas į 
sodną 17 kap. kasztūja.

Visa Palanga prie Tiszkų 
priguli, kurių yra regis 5 se-

/

nerys ir 4 broliai. Miestelis 
ant jų žemės stovi, už kurią 
namų savinįkai turi nedidę 
donį mokėti.

Czia tiktai per maudymo 
laiką sujudėjimas esti, o taip 
isz stokos gelžkelio ir ūsto la
bai tyliai žmonės gyvena.

Czia yra trys svarbiausios 
gatvės (ulyczios): Klaipėdos, 
Kretingos ir Liepojo. Dau
giausiai yra niedinių namų, 
murįtų mažai gali atrasti. 
Sztai vieną mūrą ant Liepojo 
ulyczios žydai buvo pastatę, 
kuris jiems 40,000 rublių 
kasztavo, bet matydami, kad 
ten uždėta gintarinė dirbtuvė 
prastai eina, apsergėjo jį ir už
degė. Sako, per dvi dieni 
svilęs, o žydui gerai iszėjo, nės 
anas nū draugystės 50,000 ru
blių gavo. Policija gal taip
gi gerai bumažkų pagrobė, 
kad apie gesinimą nesirūpino 
ir davė per dvi dieni svilti. 
Gintarų dirbtuvė todėl ir to
liau eina, nors tie namai stovi 
be langų ir stogo.,

Daugelis Žemaiczių mieste
lių geresnėmis bažnycziomis 
negu Palanga gali pasigirti. 
Bažnyczia yra medinė, ant 
kryžiaus pavidalo pastatyta, 
viduryje turi septynis altorius.

Dabar sziezia juroje pluk- 
,dos vyskupas Paliulionis su 
daugel kunįgų, per tai diev- 
maldystė bažnyczioje yra daug 
iszkilmingesnė, negu kitados. 
Taipojau bažnyczioje daugel 
sveczių į sūlus prieina. Tisz- 
kai už grotų arti didžiojo al
toriaus savo sūlą turi, bet per 
lietu viszką evangeliją ir pa
mokslą isz bažnyczios iszeina. 
Gavau tą pats patėmyti, bet 
nebežinau, ar tas visados, ar 
retkareziais atsitinka.

Žmonės bažnyczioje. taip 
kaip ir visūse Žemaicziūse že- 
maitiszkąi arba lietuviszkai 
ražanezių, giesmes, o priesz 
miszias ,,Pulkim ant kelių“ 
gieda. Liepojo bažnyczia taip- 
pat kūne suvisu kaip ir kitur 
Žemaicziūse tikrai lietuviszka 
pasidarė. Czia Palangoje že

maicziai nū senų senovės. '
Czia būnant ir pajūriais 

vaikszczioja n t, o 2 vejoj an ežius 
pridabojau t, gali matyti ant 
kranto tinklūse isztrauktas 
gyvas silkes ir plekšnes (flon 
dra, kambala), kurios, ant 
vienos pusės dvejas akis turė
damos, netaip kaip visos žu
vys, bet szonu plaukia; kitos 
isz jų taip yra didelės kai p 
kepurės, o nebrangios, nės to
kias dvi už 7—10 kapeikų ga
lima gauti. Vaikai besi mau
dydami tankiai anas prie 
kraszto atradę rankomis su
gauna. Menkės | dorsz | su 
tinklu nesugaunamos, nės tu r 
diktus dantis ir tinklą pra
kanda. Anas žvejai ant 
meszkerių gaudo, po kelias 
deszimtis tukstanezių jų turė
dami; ant marių laivūse isz- 
plaukę anas gaudo. Po daugel 
vietų pamariais gali matyti, 
kaip anas džiovina, o paskui 
toliaus vėža. Anas menkes 
tankiai žmonės nežinodami, o 
ant daugel kermoszių pirkda
mi marės „menturais“ vadina. 
Menturai vienok yra tai kita 
upės žuvis.

Czia pajūriais daugel varnų 
ir žuvėdrų atsiranda. Tos 
žuvėdros yra pilkai baltos, o 
tankiai kaip žąsys didelės, ku-' 
rias audros tankiai per 25 my
lės nū marių atvaro. Žiemos 
laike czia pakraszcziais ir py
lės [marių antys] atsiranda, 
bet vasara jos ant juros vidu
rio buna ir jų pakraszcziais 
nebematyti. Ledo tarpūse 
anos žiemą nardosi Išžvejoda
mas. Nevienas anas szauti 
norėtu, bet ant to nei grovai 
Tiszkai nedaleidžia, nei parų- 
bežio kariumenė. Maskoliai 
szaudydami signalus padeda, 
taigi jeigu kas iszszautų, tai 
maskoliai sulėktų mislydami, 
kad ant rubežiaus koks gvol- 
tas pasidarė. Bet palangisz- 
kė jaunūmenė antrą be balso 
szaudyklę atrado dėl medžio
klės. Sztai ant szakutės įtai
so gumfiliastiką ir ten akme
nuką įdėję isz tos į pylęs lei-
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džia. Sako, kad jiems kar
tais pylę nuszauti taip atsitin
ka. Žiemos laike iszalkusios 
varnos taippat ant tų pylių 
ant ledo kranto sėdėdamas ty
koja, pakol pylė isz po van
dens galvą iszkisz, ir isznėru- 
šią pradeda lesti, paskui anas 
visai sulesa.

Szį pavasarį du palangisz- 
kiai žvėjai nuskendo, kuritidu 
jura į Prūsų pusę iszmetė. 
Prusai be pinįgų nenorėjo la
vonų iszdtiti, bet, Palangos 
palicmeisteriui ten nuvažiavus, 
iszdtiti turėjo, nės ans pasakė: 
„Jeigu jus .neiszdtisite mųsų 
paskendėlių, tai mes neiszdti- 
sime jųsų“. Ttidu vyru au
dros laike su buriu [žėgliu] 
iszplaukė. Vėjas per tai lai
vą apvertė; žvėjai ilgą laiką 
dar už būrio laikės, bet pasl 
kui antis audros pagrobė. \

Birutos kalnas po Palanga 
ant juros kfaszto nti Prūsų 
rubežiaus stovi per kokius ke
lis szimtus žingsnių. Nti Pa
langos už Birutos kalno toliau 
einant arti rubežiaus stovintis 
maskolius pradedą ant tavęs 
szaukti, kad kartais į Prusus 
nenudundėtumei.

Su kantrabantnįkais szi- 
czion gana jtikingi kartais 
atsitikimai pasidaro. Sztai 
sako, kad ežia po Palanga ka
da, maskolius vieną kantro- 
bandnįką visai arti prispyrė, 
tai tas jam trintos tabokos į 
akis įbėrė ir, jam akis krapsz- 
ta n t, pasiszalino.

Palangiszkiai netiktai drą
sus žvejai, bet ir kantraban- 
tnįkai. Labai tankiai marė
mis ant laivo kantrabantus isz 
Prusų atvaro, kiti vėl nakti
mis jūrės vandeniu breda ir 
taip isz Prusų tavorą parne- 
sza. O kad kur į gelmę ne
įlįsti, dideles kartis su savim 
turi ir su tomis pirm savęs po 
Sndehį • bado. Rytmetije 

rtais kelias tokias kartis 
pajūriais gali pamestas atrasti.

Aplinkui Palangos puszy- 
nai labjausiai auga, bet mal
kos labai brangios, nės sulyg

Vienybe
22 rublių už ketvirtainį sieks
nį daeina. Grovos Tiszkus 
arti malki| nebepardtida ir 
anas, kur reikia, tur už poros 
mylių vežti.

Szi ai p valgomi dalykai yra 
gana pigus, o ant. visų metų 
už 60 rublių gali visą namą 
pasisamdyti. Palangos pel
nas yra „kompelnįkai“ [mau- 
dinįkai], kurh| ežia taip, kaip 
žydai Mesijosziaus, laukia. 
Tada gaspadoriai patys tan
kiai turi isz trobos į daržines 
trauktis, svecziams netiktai 
namus, bet ir savo klėtis 
[svirnus] palikę. Kiti, kur 
geriau verda, apsijima pietus, 
ir kitus valgius dtiti. Už 
kambarį per maudymo sezoną 
(laiką) nti 12—30 rublių gau
na.

Ant Birutos kalno yra mu
syta koplyczia, o viduryje ko- 
plyczios lietuviszkas paraszas, 
deurio dar nuraszyti nesuspė
jau. Nti juros pusės ant to 
kalno laipsniai atsiranda. 
Kaip visur pajūriais, taip ir 
ežia puszys nti vėjo ^ra dikto- 
kai nti vakarų ant rytų pusės 
palinkusios, kartais taip smar
kiai, kad panėszios yra į ka- 
zilus ant stogų.

Yra ežia ir antras kalnas nū 
Palangos į sziaurę Vinės kal
nu^ pile, kapais, o latviszkai 
Negelkalns vadinamas. Ko
dėl ans taip vadinas, negalė
jau isztirti. Ant to kalno ki
tą kart buvo baisiai didelės 
puszys, kurių kelmus ir nti 
kelmų iszkastas dtibes ežią- 
dien‘ gali matyti. Pradžioje 
szio amžiaus, kada ant to kal
no didelės puszys buvo, Klai
pėdos prekėj ai, kurie Balttiaa- 
riais savo laivus leisdavo, Pa-' 
langos ponui didelę donį mo
kėdavo praszydami, kad ans 
tų puszių nekirstų, idant jie 
anas nti marių matydami, ga
lėtų savo kelią suprasti. Da
bar vienok tų didelių puszių 
nebėr‘. Vokiecziai jurinįkai 
tą kalną Hollandische mue- 
tze [olenderiu kepure] vadi
no, nės buk į olendų kepurę 

pa veidus buvęs. Lenkiszkai 
tą kalną ir dabar Hollenders- 
ka czapka vadina. Kalnas nti 
juros pusės volą nupiltą turi.- 
Per 4 verstus nti Palangos arti 
Rodaiczių sodos yra taipojau 
gražus pilekalnis.

Visi rugoja, kad lietaus nė
ra ir kad viskas ant lauko 
džiųsta, kituf sako, kad per 
sausumą javai iszdygti net ne
gavo. Jau daugumas pievas 
nuvalė. Rugiai jau turi dik- 
tokus grudus.

Vien‘s Szaulių gimnazijos 
mokįtinis, į Petropilę nuvažia
vęs, iszdaviku [szpiegu] pas
tojo. Tų iszdaviku pilna 
Maskolija, kaip tiktai studen
tai isz universitetų važitija, tai 
jų gaujos ant gelžkelių ir gar
laivių lydi.

Panevėžyje pradinėje mo
kykloje yra 90 mokįtinių. 
Czia yra realinė mokykla, 
bet mokįtinių skaitlius czia 
mažinasi. Pernai jų buvo 
300, o szįmet pirm vakacijų 
tiktai 150 mokįtinių. O tai 
vis todėl, kad czia kaip ir vi
sur Lietuvoje taip tikėjimo 
kaip ir kalbos dalyktise dide
lis prispaudimas yra.

Sztai vyskupus Paliulioniui, 
kuris dabar Palangoje yra ir 
dėl bažnyczių aplankymo ke
tino po mųsų krasztą važititi, 
maskoliai szįmet suvisu neda- 
leidžia. O vis -labjau ir la- 
bjau nori, kad jų popus ir ar- 
kerėjus mes vis geriaus ir ge- 
riaus gtidotumėme ir priimi- 
nėtumėme kaip savtisius.

Palanga regis Lietuvos 
mietelis, bet kožnas moksles
nis nti lietuviszkos kalbos 
vengia. Tas rodo savę už vo
kietį, tas už lenką, tas už mas
kolių, bet lietuvių arba, kaip 
czia sako, žemaiezių, rasti ne
begali. Lietuviszkai prakal
bant gali žmogui didžiausią 
gėdą padaryti.

Kretingoje, Kauno gub., 
300 žydų apsistojo; kurie isz 
czia veikiai į Ameriką eina,

' Skaude, Telszių pa v., isz 
szeszių muzikantų kapeli j a 
susitaisė, kurie netiktai Žemai- 
czitise, bet ir Kurszitise griežia 
[grajija].

Po daugel žemaitiszkų mies
telių davatkos paslaptinius 
pensijomis uždėjo ir ten mųsų 
vaikelius lenkiszkai mokina.

Palangoje yra Tiszkaus 
grovo 4 kliasų progimnazija 
įtaisyta. 20 d. Liepos czia 
popas savo liturgiją laikė, nės 
czia cerkvės nėra. Jie czia 
„Kazanskoi Božie materi“ ap- 
vaikszcziojo. t

Kretingos popas su savo 
gimine ką tiktai Palangoje 
maudymo laikę sav vietą ga
vo, nės nieks aną nenorėjo 
priimti, sakydami, kad, jam 
namtise būnant, nieks ant kva- 
tieros neis; per tai visus na
mus, regis, už 300 rublių sam
dyti turėjo.

Žemaiezių gaspadoriai da
bar apie iszdykusią szeimyną 
visokias pasakas pasakoja. 
Sztai Szaulių pav. arti Papi
lės buvo bernas, kuris ten tik
tai norėjo eiti tarnauti, kur 
mėsą be kaulų dūda. Bet 
kada jam gaspadorius ketino 
kepenis, plauczius davinėti, 
tai ans nti savo noro atstojo.

Palanga. Vienas ponas, 
daugel moterių su vaikais prie 
Roužio upės beskalbiant ma
tydamas, paklausė: „keno tie 
gražus vaikai yra“. Atsakė,kad 
tai „Kompelnįkų iszpera“ *) 
[plukdinįkų iszpęraij. Kalba, 
kad „kompelnįkai“ besigydy- 
dami daugel czia savo „iszpe- 
rų“ palieka.

Ties Palanga teka upė Rtiu- 
žis, kuri ten pat į jurą įeina.

Jucevyczia savo knįgoje 
„Litwa“ Palangos vardą nti 
langų iszvadžiojo. . Sakė, kad 
anoji todėl taip vadinas, kad 
czia marės smilezių prie trobų 
sulyg langų 0ripuczia ir dėlto 
anoji Palanga vadinasi. 
Klaidus tai vienok yra iszva-

*) Zodije iszpera —a yra ilga, 
nės tai dąugskaitlio Zemaitiszka for
ma. z
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ir Palangos var- 
Sztai czia neb‘toli yra 

o pirma buvęs 
is Lonka, kuris 

Tai-

Toji Lonka

džiojimas, nės tasai vardas tu- naktį ant pievos isztiesta guli, 
rinū vietos ar vandens paeiti, Bet isz to gyventojų ramumo 
prie kurio turime budąjpa 
pridėti, sziokiu budu artumą 
paženklįdami. Sztai nū Re- 
siainių miesto, Muszos upės, 
vandens, girios ir t. t. paeina 
vardai: Pareseinis, Pamuszis, 
Pavandenis, Pagiria ir t. t.
Taigi ant to pamato isztyrinė- 
j ant atsekiau 
dą.
dabar bala, 
ežeras ir upe 
nū miestelio labai arti.

‘ gi nū to Ęalanka, o paskui 
Palanga paėj^>.
yra visai l^aprusėje arti Tisz- 
kaus grovo pjytnyczios.

Baltosios juros žvėjų tinklai 
sulyg 140 sieksnių su vadėmis

. [sparnais] daeina. Menkes 
ant meszkerių gaudo, kurių 
kožnas žvejių po kelių tuks- 
tanezių turi. Menkės | dorch ] 
eina ant mėsės ir supjaustįtų 
szviežių silkių. Žvėjai ant 
vakaro į jurą iszvažiūja, mesz- 
keres į vandenį paleidžia, o 
patys eina gulti, laivui ant 
vilnių besiubjūjant./z Ant ryto 
raeszkeres su menkomis isz- 
traukia, į kriisztą priplaukda
mi.

Musiszkai jurų žuvys szi- 
taip vadinasi: žiobris, eszeris, 
vegelis, menkė [dorsz], silkė, 
plekšnė [flondra], votas, la-, 
szis, unguriu, tobis, stintos, 
greczės. Apart to yra czia 
žvėrys: marių gegužė, marės 
kiaulė, marės szuva ir marės 
žmogus [sirena].

Pasakoja žmonės, buk Klai
pėdoje marės moteriszkę su
gavę, kuri per pusę motėrisz 
kė, per pusę žuvis buvusi. Kad 
aną sugavo,
džiai verkusi, aszaros isz akių 
ridėjo, bet nieko isztarti nebe
galėjo, bet kada aną į jurą 
paleido, tai aūoji isz tolo klo- 
niojosi dėkavodama ir savo 
plaukus szukavusi.

Palangoje apie vagystę ne
begirdėti.
adaras duris palieka, o blėdięs 
neranda; baltinama drobė per

tai anoji grau-

Tankiai naktimis

ą [pochvalnyi

pa

tankiai tolesni vagys pasinau
doja.

Viens Palangos progimna
zijos mokįtinis ant vienos bo
bos iszjūkiantį po0matą [dai
ną] paraszė. Boba jį polic
meisteriui apskundė. Polic
meisteris isz tokio lietuviszko 
gana, kaip sako, gerai para- 
szyto poėmato pasijūkė saky
damas, kad aps jam už tai pa
gyrimo ] 
list ] dus.

Lat/vijoje arti Dinaburgo ir 
Dauguvos upės taipojau ir 
Auk mergės paviete Pakur- 
sziais lietuviai gyvena, bet, 
J^aip jų kalba nū knįgynės 
Įkalbos skirias, galėsite ant tų 
kelių žodžių patėmyti.

„Underaki narakyje*) 
slinaravyje dvi susiutura szi ton 
rjiton kermosziu eti. Undara- 
ki pa palėpė unt stavu paka
le. Ateje szita kialtuva, su
vedė. (Sijonus [andarokus] 
tyczia pasitaisiusios dvi susi 
kalbėjo į kermosziu eiti. Sijo
nus tyczia po pastogių [palė
pių] ant karezių pakabino. 
Atėjo szita karve, suėdė).

Liepoje pas ponią Rimkė- 
viezienę atsiranda rankrasztis 
„Wyjasnienie Mytliologii Li- 
tewskiej, zawartej w dielach 
Hartknocha, Stryjkowskiego, 
Lasickiego, tudžiež w slowni- 
kach litewskich Szyrwida, 
Ruhiga i Mielckego. Przez 
Szymona Staniewicza Kolleg. 
Sekretarza“, ant 34} arkuszu 
suraszytas, kuris į p. M. Do- 
voinos — Silvestraiczio ran
kas pateko.

Simanas Stanevyczia, pas
kui kunįgas buvo mųsų kal
bos ir veikalų isztyrynėtoju, 
taipojau smarkiu patrijotu ir 
dainiumi. Ans kelias gražias 
dainas paliko.

Lietuvos isztyrinėtojas Pre- 
ceris su S. Stanevyczia pasi

žino, per tai nū jo , tas ran 
crasztis buvo dėl isztyrimo 
jautas ir per tai pas p. Rim-

*) Palygįk maskoliszką naroezno.

kevyczienę, Prekerio dukterį 
ir įpėdinius atrastas tapo.

Czia vienok Daukanto laisz- 
kų pus Prekerį raszytų p. D. 
Silvestraitis neatrado.

Rasiai niųpaviete. Girkal
nio dvaras dr. Kavaliausko 16 
valakų žemės už skolas pardli
tas tapo. Pirko jį maskolius p. 
Milleris isz Czekuvos arti Ei- 
riogalos, Kauno pav. gyvenan
tis, 22,070rublių užmokėdamas.

44.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos. 

Paskutiniame ^aike sunkios 
gadynės ir mus amerikieczius 
pradeda baugįti. Nėra be
veik tos dienos, kad neiszgirs- 
tum apie bankrutijimą kelių 
bankų, o dideli Ase miestūse 
tukstaneziai darbinįkų turi 
vaikszczioti be darbo. Prie- 
žasezia tokių sunkių gadynių 
isz dalies yra permainos val
džios (republikoniszkos ant 
demokratiszkos), neiszsitikė- 
jimas žmonių dėl naujos val
džios ir daugybė kitų. Dau
gelis dirbtuvių nustojo dirbę, 
nės jų valdonai bijosi numų,- 
szimo muitų, kas padarytų ne*' 
galimu daigtu ■ musiszkių isz- 
dirbinių konkurenciją su eu- 
ropiszkais, kur pigesnis dar
bi n įkas ir medega.

Bankai pradėjo bankrutyti 
dėlto, jog nustojus dirbti, de- 
pozitoriai (įdėjusi e pinįgus į 
banką) ėmė visi reikalauti sa
vo pinįgų. Kadągi kiekvie
nas bankas nelaiko visų pinį
gų, bet atidūda jūs ant pro
centų, įdeda į kokią spekulia 
ciją, taigi nekurie ir teisingi 
bankai negalėdami tūjaus isz- 
mokėti visiems reikalaujan
tiems apsigarsino bankrutais. 
Pasklydus garsui apie kelių 
bankų bankrutijimą,. žmonės 
daugel i je vietų netikėdami ban- 
kieriams ėmė reikalauti savo 
įdėtų pinįgų ir tokiu budu tu
rėjo apsigarsįti bankrutais ne
kurie suvis užsitikėtini ban
kai. Abel n ai bet, neyra taip 

sykio; reikia tik daugiau 
szalto kraujo, nedaryti dova 
no trukszmo. Veik mus 
kongresas pradės rodavot 
apie praszalinimą blogo ir 1 
abejonės vėla pastos geresni 
gadynės.

Mųsų broliai tėvynėje ture 
tų pabūgti pasi platinusio 
czia bedarbės ir susilaikyt 
bėgę į Ameriką. Geriaus pa 
darytų griebdamiesi prie ama 
tų (remestų) ir prekysezių t< 
vynėje, tokiu budu nereikėt 
jiems vargti besi baladojau 
po svetimas szalis ir namie; 
gerą ir lengvą dilną turėtų.

Pagal telegrammas į sub; 
;os (5 d. Rugpjuczio) dieni 
nius laikraszczius apie 600 
000 darbinįkų nustojo dari 
ir negali jo gauti: New Yo: 
te 36.000 žmonių kenezia b 
darbę, Chicago‘je 30.000 ir 
t., o daugelis dirbtuvių žac 
dar nustoti dirbusios, per k 
žinoma, pasidaugįs netekus 
darbo skaitlius.

— Isz Lake George N. J 
praneszama apie baisią neit 
mę. Garlaivis su 29 pasažien 
isz Fourteen Mile Island 11 
tel‘io plaukė į Hundred Mi 
Island House, kur buvo k 
liama zobova. Buvo tan 
naktis ir laivas užkliudęs a 
įkalinėtų rąstų smarkiai su 
daužė; vandū veik užsėmė 1 
vą ir pasažieriai turėjo geli 
tis plaukimu. Septyn 
merginos ir viena moteriszl 
o taipgi keli vaikinai iszsin 
gę pasiszokti į kelias vali 
dėles nuvėjo ant dugno ir 
lavonus jų isztraukta.

— Wilkes-Barre Pa. 4 
Liepos. Girdint apie dau 
lio bankų bankrutijimą * 
linkiniai gyventojai, y p; 
lenkai, slovakai, o ir lietuv 
kurie turėjo banke po k t 
deszimts dolerių, pabūgę b 
kų bankrutijimo, ėmė m ii 
mis eiti atsimti isz bankų 
vo pinįgus. Dėl tvarkos
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laikymo reikėjo net keliolikos 
policmonų. Banko virszinį- 
kai negalėdami spėti visiems 
ant syk atidūti pinįgus, dau
gumui pasakė, kad ateitų už 
30 dienų. Szitas atsakymas 
labai nugąsdino daugumą, nės 
nesuprasdami gerai angį isz kos 
kalbos nekurie suprato tą 
atsakymą taip, buk bankas 
nustojęs iszmokėti įdėtus pi
nįgus ir bankrutysiąs. Isz szi- 
tokios daugelio žmonių isz- 
gąsties pasinaudojo žydeliai, 
kurie nu pirkinėjo depozitorių 
bankines knįgutes, mokėdami 
po 80 centų už dolerį.

*

jo; o kad szis norėjo varu be
veik įbrukti jam savo ranką, 
tai Albiono sūnūs, pagriebęs 
jį už apikaklės, padavė į po
licijos rankas.

Padarius pas suimtąjį kra
tą, policija atrado,', jog tai tas 
pats iki sziol veltui gaudomas 
ulyczinis vagilius; pasidavė 
jis* Artum Volls nū salos Ma- 
jorkos ir su iszdidyste prisi
pažino, jog apvaginėjo žmonis 

[su pagelba suvis naujų prie
taisų. Kelinių kiszeniūse jis 
nesziojo drūtą elektriszką ele
mentą, nū kurio po rubais 
ėjo dratai iki rankų . delnų, 
ant kurių jie jungėsi su nedi
delėmis izo|ij)ftomis blekutė- 
mis. Dasilytėjimas tos ble- 
kūtės įvykdįdavo sudrebėjimą 
visame kūne taip smarkų, jog 
žmogus tapdavo apmalszįtas 
ir dūdavo, kas patink, su sa-

Buksas [buksamedis] —- Bu* 
xus sempervirens. t
Burbulai jauczio [purupai] -—* 
Troli i us europaeus.
Burnotas — Albersia blitura.; t 
Czesnakas laukinis — Allium 
ursi nu m.
Cziameryczios . 
pneumonante.
Cziarnuczkai laukiniai — Ga- 
gea lutea. f
Cziaudžolė [kilcibaras] - Hel- 
leborus niger. 
Cziobras
Dagys — Torilis anthriscus.

1886 m. N | Dagilai — Angelica silvestris; 
Į lakisziai, digulžo- 

—r Geumlurbanum.
,Li- Debesylas — Inula Hellenium.. 
ra- Dedervinės žolė — Ranuncu-

f

f

1

!'

V-

— Italija. Italiszki lai- 
kraszcziai raszo apie ypatingo 
vagiliaus sugavimą.

Nū nekurio laiko . Medijo- 
lano gyventojai skundėsi, jog 
vaikszcziojant po didesnes 
ulyczias tapdavo apvogti ir 
tai tokiu budu, kad negalėda
vo niekaip apsakyti. Policija 
didelius pajieszkojimus darė, 
bet negalėjo susekti piktadėjo; 
neseniai tūlas knįgų pirklys, 
kuriam blogdarys nugriebė l 
auksinį laikrodį, sziap apsakė 
policijai apie savo nelaimę: 
Vakar vaikszcziojau po uly- 
czią Corso Vittore Emanuele, 
kaip staiga isz vienų namų 
iszbėgo jaunas vyras, suszuk- 
damas: „a, kaip laikaisi, seni! I 
kaip smagu man tavę vėla pa
matyti!“ Nenorėdamas pa
daviau jam savo ranką, bet pasakų, ar sziaip kokių seno-* 
vos jis dasilytėjo mano rankos vės padavimų, 
per manę perėjo drebuliai ir 
ant kokios valandėlės lyg ir 
apalpau. Atsikvoszėjęs ne- 
macziau jau ano meilaus vai
kino, bet patėmijau,< kad ir 
mano auksinis laikrodis su 
jūmi isznyko. Policija po 
tam akylai dabojo visus 
vaikszcziojanczius nurodytoje 
vietoje ir vieną gražų rytą su
ėmė drąsų vagilių, kada szis 
norėjo apžiūrėti tūlą anglą 
keliaunįką. Anglas maty
dama padūdantį jam ranką

Jaunikaitį ir nebudams jam 
perstatytu, ruscziai į jį žiūrė-

Mųsų botanika iki sziol la
bai sunkiame pasilaikyme 
randasi, o reikėtų mums labai 
pasirūpinti, idant visų pažįsta
mų lietuviszkų želmenų vardai 
surinkti butų ir neisznyktų 
Nės laikui bebėgant isznyksta 
vis pamažu visokios senovės 
liekanos; jaunesni žmonės vis 
mažiaus žino, ar tai dainų, ar

i

Todėl ppa- 
Iszau, broliai, triuskite, ran
kiokite visokias senovės Lie
tuvos liekanas, ar, tai kalbos, 
ar vardų, ar sziaip kokių pa- 
proczių, jas užraszydami ir 
nūg užmirszties apsaugodami. 
Mes lietuviai berods dabar vėl 
įsigyvename, ale ant visai ki
tokių pamatų, kaip mųsų tė
vai. Tokie padavimai seno
vės labai naudingi dėl isztyri- 
nėjimo mųsų senosios istorijos 
bei kultūros. Ypacz mųsų 
senosios moterėlės gal dalykū- 
se mųsų botanikos labai nau
dingos būti, jos pažįsta, pagal

mano nūmonę, geriausiai Lie
tuvoje auganczias žoles. Ir 
szitie mano surinkti vardai 
labjaus moterėlių man pridū- 
ti. Lig szioL ipenkai apie 
mųsų botaniką raszyta ir ma
žai želmenų vardų surinkta. - 
Kiek žinau norėjo: 1) kunįgas 
Jakoby — Klaipėdoje lietu- 
viszką botanįką raškyti, bet 
jis pasimirė, veikalui dar'neb- 
užbaigtam beėsant. Jo ran
kios patalpintas į „Mitteil. d.' 
lit. lit. Gesell. 1884. Bd. II. p. 
133—143.2). Pigūlevyczia 
raszė „Auszroje“
3. p. 82-87'„Bandymas ran Į Dagisziai 
kiaus Lietuvoje žmonių va?- | lės] • 
tojamų žolių vardų“ 3) „• 
tauische Arzeneinamen“
szyti« Sembrzycki‘o randas I lūs sceleratus.
„Mitteil. d. lit. lit. Gesell. Dilė — Anethum graveolens. 
1890. Bd. III. p. 249—259. 4) Dilgynė — Urtica dioica.
Dr. Bassanavyczia raszė. Dyvas [palepis] — Tropaeo- 

Isz mųsų botanikos“ „Ap- Jum maius.
1893 m. N 10 p. Dobilas baltasis — Trifolium 
Prie tų prisideda repens.

dabar 5) mano darbelis, kurs Durnropė — Bryonia alba. , 
sziek tiek anūs veikalus pk- Eglytės — Euphrasia officina- 
pildys. ' lis. ?
Agarunas — Trapa natans. Erszkėtis — Rhamnus cathar- 
Alyvas — Syringa vulgaris* tica.
Amalas — Mespilusgermanica. Gailė — Ledum palustre. 
Anysas — Pimpinella anisum. Garlė — Stratiotes aloides. 
Aszarėlė— Primula farinosa. Garszva [gurgždžiai, baltžię- 
Aszarėlė saulės — Drosera ro- dė] - Aegopodium podagraria? 
tundifolia. ’ Gegužės [kiaulutės, lėpiai, b^l-
įBambažolė — Linaria vulgaris, tiejie lugmiaij* Nymphaeaalba 
Balai baltiejie — Anemone Gegužraibė — Orchis morio. 
nemorosa. Geltofipienė — Ch’ėlidonium
Balai geltoniejie— Anemone maius.
ranunculoides. Geltrunas — Hanthium stru-
Barzdžiai [krapai | — Herac- mariutu. , 
leum sphondylium. Geltžolė [žaisdra,, dangaus a- .
Baltgalvė — Leucanthemum szarikė] — Myosotis palustris. 
vulgare. |Gelžengalvis [laukinis Salia-
Baltgalvė mažoji
ria inodora. » I Germulis Į morkas]—- Daucus
Berbenycziai [bibro karklai] - carota.
Solanum dulcamara. Girtūk
Bijūnas — Paeonia officinalis. |nosum. 
Bitkrėslė 
tensis.
Blužnažolė — Chrysosplenium 
alternifolium. į 
Brižė — Fragaria grandiflora. 
Bruknė 
idaea.

Batu rėja hortensis?

H 
szvietoje“ 
638- 652.

I ■ I —

- Matrica- monas] :— Knautia arvensis

ė — Vaccinium

Pulsatilla pra- Gudbarsztis — Rumex 
tientia.
Grikas — Fagopyrum 
lentų m.
Griesztinis — Brassica Napus 
esculenta.
Gumbutis

Vacciniuna vikis

pa?

escu-

[žvirblio skilvelis]

Gentiana

s

9

s

r
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— Potentilla silvestris.
Gumbo žolį — Tanacetum 
vulgare.
Gūba —* Ulmus effusa.
Įbiszkė — Althaea officinalis.
Jeczukai— Solanum tubero-

■ ............... —-—*-------- ,--------------------------------
žįti mųsų brolio prietelių, pra- 
szom pono sėsti — atsiliepė 
Burnis. i

Atvažiavęs į Lietuvą aplan
kyti tėvų, ketinau ir Malžė- 
nūse būti, bet isz didelio pa- 
veidumo prie daktaro Rimei
kos pažinęs jo seserį tamstą 
Burnienę, ežia atėjau — pasa
kė sėsdamaš daktaras Kaire-

m o/cl ėd ės d a ty r tą ?
Tamsta būdamas mano dė 

dės prieteliumi negali savę 
laikyti svetimu ir mano 
džiaugsmo nesugaiszįsi, dėlto 
asz lygiai su mano tėvais pra- 
szau tamstos lankytis, o visi 
podraugei mielų sveczių dide
liai lauksime, — atsakė July
tė.

Melam py rum ne-

riahdrum sativum, 
kpupa] — Ledum

, | cinavadai |

[katilėliai] 
rotundifolia.

iai — tyfelandrium

Gnaphalium

sum.
Jieva — Frnngula ai n ūs.
Joninžolė [kupole] — Hype
ricum perforatum.
Jonio žolė — 
morosum.
Jovaras — Carpinus betulus.
Kalendros [kalendoriai, bla- 
kūtės] — C< 
Kalvorė [vi 
maximum.
Kankalijos
Aquilegia Vulgaris. 
Kankalikai 
Campanula
Katino žolė — Cnicus bene- 
dictus. f 
Katin paucz 
album.
Katpėdėlė — 
dioicum.
Katžolė -r-
Kemurai —
Kerpė — 
nalis.
Kervėliai 
garis. 
Kiaulių to 
la palustris. 
Kiaulpupė — Vicia faba. 
Kiaulūgė --1 Solanum nigrum.
Komstinė 4— Dianthus Cart- 
busi anom r o.
Kopūstus - 
Kregždelės 
officihale.
Krykė [kryklė] — Prunus 
insititia.
Kristubėlė 
riai] — Rįbesgrossularia. 
Kurputės r kurpi jonai] - Aco- 
nitum napellus. i' 

(Dar neviskas).

Nepeta cataria.
- Bidens tripartitus. 
Pulmonaria offici-

— Anthriscus v ui-

ė [žinginė] — Cal-

— Brassica capitata.
1 "* yincetoxicum

[erszkėtūgė, bube-

Vargdieniai
Pataka isz tikra atsitikima penktos ir 

szesztos deszlmtles mnsu amžiaus.
! Mykolo G.
(Tąsa.)

„Labai mums malonu pa-

vyczia.
Už tokią didelę malonę ne

apsakomai ėsame dėkingais — 
prakalbėjo Burnis ir rodyda-

Labai dėkingas esu už tą 
malonų užpraszymą ir anūmi 
pasinaudoti mokėsiu — man
dagiai besikloniodamas iszta-

mas savo dukterį pritarė: — 
perstatai! mųsų dukterį Juli- 
jonę. i

Abudu jauniejie pakilę vie
nas kitam pasikloniojo, o dak
taras priėjęs prie Julytės ir 
padedamas jai ranką, prakal
bėjo: ~ praszau būti pažįs
tama — dėdė pasakojo man 
daug gero apie tamstą. Ju
lytė kaip ūga nuraudusi at
sakė:*— dėkavodama ponui 
už atminimą, negaliu užtylėti, 
kad mano mielas dėdutė savo 
mylimos sesers dukterį per 
daug giria.

O prieszingai ‘asz randu 
daktaro Rimeikos pagyrimus 
visiszkai teisingais, — pasakė 
Kairevyczia.

Ar sveikas mųsų gerasis 
brolis, ar neketino mumis ap
lankyti? — užklausė Burnis.

Sveikas ir gerai jam‘ klojas, 
o man įsakė tamstoms pranesz- 
ti, kad ant Kalėdų lankysis 
į Malžėnus, ir jeigu tamstos 
pavelysite, tai ir asz drauge 
su mano prietuliumi atvažiūsiu
— atsakė Kairevyczia.

Ant tų žodžiu skrūstai Ju
lytės vėl nuraudo ir veidas 
pasimėgimu praszvito.

Szirdingai praszome atva- 
žiūti, nės kaip brolio taip ly
giai ir pono dideliai lauksime
— isztarė abudu Burniai.

Daktaras Kairevyczia pa- 
dėkavojęs Burniams už ma
loningą užpraszymą, atsiliepė 
prie Julytės: — gal tamstai 
Julytei bus nemalonu, jog bu
vimas svetimo žmogaus gaiszįs 
jos džiaugsmą, isz. ątvažiavi-

rė Kairevyczia.
Ar ponas lygiai kaip ir ma

no brolis gyveni Kazaniuje? 
— užklausė Burnienė.

Ne tamsta; asz esmi kariu- 
menės daktaru ir gyvenu prie 
mano pulko už szimto viorstų 
nū Kazaniaus stovinezio, bet 
tankiai buvodamas Kazaniu- 
jp pagal malonaus daktaro Ri
meikos linkėjimo visūmet tie
siai į jo namus užvažiūju, 
atsakė Kairevyczia.

Dideliai butų mums malo
nu, kad tamsta dar priesz isz- 
važiavimą teiktumės mumis 
aplankyti Malžėnūse — kal
bėjo Burnis.

Noringai tą padarycziau, 
bet tos meilingos pareigos nie
kaip dabar negaliu iszpildyti, 
nės baigiasi laikas atleidimo 
nū pulko ir turiu prie mano 
tarnystės grįžti — atsakė dak
taras Kairevyczia.

Svetys dar valandą pakal
bėjęs apie daktarą Rimeiką, 
prižadėjo ant Kalėdų Malže- 
n ūse lankytis ir mandagiai 
atsisveikinęs iszėjo. — Prie 
atsisveikinimo Julytės ranke
lė pasijutusi daktaro Kairevy 
cziaus delne lengvai sudrebėjo 
ir mergelė pirmos meilės jaus
mu nuvergta paliko.

Paskui atsitolinanezio Kai-
revyczios Julytė nusiuntusi 
pailgstantį regėjimą pradėjo 
kelionėn taisytis ir drauge su 
tėvais isz Sziląvo iszvažiavusi 
buvo tylinti'R užsidu mojusi, 
nės skaisti jos szirdelė gerai 
numanė, kad be to naujai pa- 
žįto jaunikaičzio negali būti

laiminga.
Palikę gražią Julytę' ir jo 

tėvus, pagrįžsime į Szilavq 
kur turime prisiveizėti dide 
liam ubagų susirinkimui.
VI. UBAGAI IR JŲ PŪTj 

(POKYLIS).
Prie visų kelių vedanezi 

į Szilavą, visūse miesto ui 
kampiūse, apie bažnyczią i 
nū anos ligi koplycziąi, is 
abiejų pusių ulyczios sėdėj 
ubagai, o taipgi stovėjo j 
vežimaieziai, kuriūse gulėdi 
mi taip vadinami lozoric 
kaip pardavinį rodė savo ba 
sias žaizdas ir ubagystę. Szi 
liję vežimaiezių žaidinosi ri< 
bus vaikai tų negalingų „]< 
zorių“ ir kraksėjo nuszer 
dūna meitėliai, Mickais pn 
minti. Isz visų pusių girdėj 
viską užužianezius balsus gie 
mių, maldų, praszymų 
skambinimų nebylių, kur 
isz viso vieko skambįdami 
bjauriai mėkeziodami mal 
nėjo kapeiką iszpraszyti. K 
da prisiartina žmonės, tai gi 
disi maldavimai:

„Poneliai, garbintojėlb 
apieravokite noris mažą dal 
lę už duszeles ezyseziuje kei 
ezianezias tėvų genezių ir g 
radėjų! — Panelės, kvietk 
lės, atsiveizėkite ant ubagei 
l’ozoriaus“.

Tokiais tai ir tam pan 
sziais maldavimais iszprasz 
ką noris ubagas klonlodama 
kalbėjo:

„Geradėjams mųsų d o van* 
Dieve sveikatą ir atpildu 
jiems isz dangaus ir žemės, 
amžiną atilsį dovanok d 
ežioms Vieszpatie!...“ O jei 
ubagui nenusidavė nieko ii 
praszyti, tai tankiai pusb 
šiai isztarė: „szyksztus k* 
velnias, kapeikos negali ii 
gauti. Nematai tu ubagėl 
kad tavę Dievas nematytų“..

Einant žmonėms pro sza 
ubagai maldingai meldėsi 
niekam nematant, palic 
melstis, pradeda tarp sa1 
bartis ir tūmet iszgirsti i 
kanezius žodžius:
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Szventas Antanai melskis 

už d u sz i as! -ar girdi, tu rupu
le, atidėk mano tris kapeikas.

— Velnią tu gausi, o ne 
pinige

Szventas Pranciszkau — at- 
mįk, asz tav nedovanosiu.

Szventas Dominįkai mels
kis už duszias! — tu vagiliau, 
atadūk dvi griveni, kurias 
Ugėnūse nusukai.1 Klupsz- 
ežias apie altorių apeisiu — 
dūk szią mano deszimts gra- 
azių.

Szventas Benediktai mels
kis — asz tav krepszius nū 
peczių nukabįsiu. -

Szventas Ignacai — paban
dyk, asz tav galvą perskelsiu.

Ar girdi, Magde, ko tu 
siunti, ar asz surinkęs deszimts 
skrustų *) tų bubliksų (pi- 
nįgxj) tav neatidaviau? — sa
kė „lozorius“ savo paežiai

Kas tai per bubliksai tavo 
tie deszimts skrustų? — kad 
nebūtumei liurbis, tai dau- 
giaus surinktum. Kirmyk 
kaip padvėsęs szū, asz tavęs 
ir žiūrėti nežiūrėsiu — atsakė 
riebi ir raudona boba.

Tikt tu Magdele liaukis, o 
asz pasistengsiu daugiaus 
bubliksų iszmaldauti. — Ant 
galo jeigu tu nenori manęs 
prižiūrėti, tai asz kitą mote- 
riszkę pajimsiu, nės gerai ži
nai, kad mus suvineziavojo 
ne kunįgas, bet Mausza kar- 
czemoje — isztarė rustas „lo
zorius“.

Tylėk, bestija, žmonės at
eina — pasakė vineziavota 
karezemoje pati.

Itz tarpo ubagų atsirado ir 
tokių, kurie vietoje szventi| 
giesmių, pasirėmę ant alkūnės, 
neaiszkiai per nosį iszmisly- 
tas talaluszkas dainavo ir 
taip, užsiglaudus už vežimo, 
nusidavė mums sekanezias 
dainas iszgirstl:

Ratas ratą vijo, niekad nepavijo, 
O szventas Jurgis tfijaus aną pavijo.

Taipgi kitas ubagas, girda
masis lenkyste, dainavo.

Ok! tam w Jurzyntach kosciot
*) Skrustas liuberiszkoje kalboje 

reitzkia rublių.

murowany, 
A w tym kosoiele altardvv tfielė, 
W wielkrln altaru szventas Jurgis 

stovia, 
Izwielkim clziclem diablu wox/on koli. 
Ok jak m u boli, ok jak m u boli.

Užkampiai placzios Lietu
vos iszsiunczia į Szilavą dide
lę daugybę ubagų,' kuriūs pa
matęs, koks praszalaitis tikrai 
galėtu vm išlyti, jogei mųsų sža- 
lis yra vienų pavargėlių žeme. 
Isz visos tos daugybės ubagų, 
gal tikt ketvirtoji dalis yra 
tokių, kurie nieko negali 
dirbti, o trys dalys n$ris pi
giai iszsimaitįtų, užsi j imdami 
įvairiais darbais ir galvijų 
ganymu, bet būdami dyku 
nais, tinginiais, o tankiai gir- 
tūkliais, paleistuviais ir va
gimis, nenori dirbti, o apsi
metę liga ir paėmę ubagystę 
už amatą, slankioja po kai
mus ir metturgius (jomarkus), 
mųsų gi neapszviėsti artojai, 
teisybę kalbant, būdami ne 
labai noringais prie suszejpi- 
mo tikrai pavargusių ir ne
laimingų žmonių, isz blogai 
suprastos milaszirdystės, pa- 
veizdoje ubagėlių maitina 
prigavikus ir tinginius.

Prie to negalima užtylėti, 
kad dabar atsirado daug to
kių tinginių, kurie, turėdami 
savo gyvenimus, atidūdą anūs 
ant persamdos, o patys įsidė
ję į vežimaitį kokį noris ligo
nį, važinėjasi po svietą, ran 
kiodami ant lozoriaus ir isz to 
puikiai maitinasi.

Dėlto dideliai geistina bu
tų, kad vyresnybė atgręžtų 
savo tėmijimą ant nabagų ir 
tūs, kurie pasirodys sveikais 
ir tvirtais, prie darbo privers
tų; o drauge įsakytų, kad 
kiekviena giminė ir valsczius 
savo ligonius ir senius prie 
sayęs ' užlaikytų. Toks tai 
parėdymas palengvįtu drau
giją ir iszliūsūtų aną nū ubą- 
gaųjanczių tinginių.

Reikia žinoti, kad ubagai 
skiriasi ant dviejų szakų. 
Prie pirmosios vyresnes, pri
guli ubagai užsijimanti tūmi 
amatu nū senovės, nū senių ir

tėvų, arba nū savo kudidys- 
tės. —- Prie "antros jaunesnės 
szakos priguli naujiejie uba
gai, tai yra tie, kurie dar ne
seniai pradėjo ubagauti ir dėl
to vadinasi naujokais. Vy
resnės szakos ubagai dideliai 
yra gudrus, labai puikaujasi 
savo senu paėjimu, laiko už 
nieką naujokus ir ubagų pu- 
sirinkimūsė rėdą vedą — žo
džiu sakant, yra tai ubagisz- 
koji didūmenė, kuri vartoja 
kitiems nesuprantamą liube- 
riszką kalbą ir (oje kalboje 
tarp savęs susiszneka.

Buvo vakaras paskutinės 
dienos Szilaviszkių atlaidų ir 
žmonės visais keliais isz mies
telio pradėjo sprūsti; tada di
delio ūgio ubagas Roczka, ku
rį vadino Dievo drigantu, pa
sirėmęs ant dviejų kriukių, 
pro eiles ubagų greitai szlu- 
bavo ir nekuriems pusbalsiai 
kalbėjo: ryt^> vakare, per- 
nykszczioji vieta — o linkte
lėjimu galvos gavęs pritarimą, 
skubriai toliaus traukė.

* *#
Sidabrinis jauno mėnesio 

pjautuvas nebuvo dar regimas 
ant žemės, tik szviesios žvaig
ždelės akyvai į mųsų pakalnę 
veizėjo ir regis teiravosi, dėl 
ko ežia daugiaus blogo kaip 
gero ir kodėl ant svieto mažai 
yra tikros laimės ir linskmy- 
bės, o didei daug nelaimių ir 
sopulių? — Negalėdami ant 
to užklausymo atsakyti, isz- 
reiszkiiną tos svarbios paslap
tie turime palikti vėlesniam 
laikui, kada žmonės tikrai su
pras, jogei yra tarp savęs bro
liais ir kad ant svieto kožnam 
vienam prigul laimės dalelė.

Aczjų žvaigždėms buvo ga
na szviesi naktis; netoli Szi- 
avos Viduryje girios ant dal
ios erezios kurinosi du dideli 
aužai, kurių augsztai iszki- 
usios liepsnos tukstaneziais 
dbirksžczių spragįdamos, vi
są plotą apszvietė ir tai vietai 
cėrėtiną iszžiurą sutaisė.

Czionai buvo apie penkios 
deszimtis garsiai kalbanczių

vyrų ir moterų, isz kurių vie
ni ^neszdami malkas ugnį 
kurstė ir verdaneziu du sago- 
nu (pūdu) dabojo, antriejię 
d Aną raikė, szauksztus ir bliu- 
dus mazgojo, o tretiejie sėdė- 

'darni apie ugnį ir kaip ponai 
nieko neveikdami, pypkius 
rūkė. Toliaus sudėta .buvo 
kryva tarbų ir visokių skur
lių ir stovėjo dvi baczki - di- 

I desnėji su alumi, o mažesnėj! 
su degtine; — erezios pakrasz- 
tyje riogsojo keletas pavieni- 
nių vežimaiezių. Surinkti 
ežia žmonės buvo baisios isz- 
žiūros, aprėdyti nuplyszusiais 
ir purvinais szvarkais, kupro
ti, raiszi, nebyliai, akli, be- 
pirszcziai ir benosiai, „su nu
džiūvusiomis* rankomis, bjau
riais szaszais, žaizdomis ant 
veidų ir dideliais ant gaiviu 
kaltūnais. Veidai tų žmoniiį 
aiszkino pasalų gudrumą, gir
tybę, paleistuvystę, godpjystę 
ir visotiną doros nūpūlį. Tie 
žmonės buvo tai ubagai ant 
metinės pūtos ežia susirinkę.

Prie to reikia žinoti, kad 
tarp ubagų radosi daug tokių, 
kurie budini truputėlį pa
žeisti, atliktinai buvo sveiki 
ir galėtųjų meszkomis ristis.

Apžvelgus, abelnai ubagų 
draugiją, prigul mums susi- 
pažįti su pakilesniais sąna
riais to nepaprasto susirinki
mo.

— Pirma žmogysta* buvo 
Jonas Kumsztys, dar nesenas 
ir augsztas vyras, su dideliu 
jūdd kaltūnu ant galvos, 
bjauriu sžaszu ant vieno skrūs- 
to ir taip baisios J veido isz- 
žiūros, kad nelabai kas norė
tų po vienu stogu su j ūmi 
nakvoti, o noris ant vięnos 
kojos szlubavo, vienok buvo 
dideliai stiprus ir jeigu pa
griebdavo ką į savo kaulėtas 
rankas, tai tam nabagui rei- . 
kėjo Miserere (a) giedoti; dėl
to ubagai kaip ugnies bijojo 
Kumsczio ir savo vaitu jį va
dino. Ant galo turime paša-

(a) Miserere —psalmė giedamoji 
prie numirusių laidojimo,
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kyti, jogei Kumszczio pirsztai 
buvo magnesavoti ir mevieną 
svetimą daigtą prie savęs pri
traukė. Kumsztys visur 
vaiksztinėjo drauge su savo 
paczia vadinamą rud-Katre, 
kuri būdama raudonplauke ir 
gana dar jauna vikliai padėjo 
savo vyrui kapeikas vilioti, 
o kaip ubagai tylomis pasa
kojo, kad rud-Katrė nebuvo 
tikra Kumszczio paczia . bet 
prie jo prisiplakusia paleis
tuve. Taipgi prie skaitliaus 
pakilesnių prigulėjo:

Kasparas Roczka, vadina
mas drigantu, didelio ūgio 
diktas vyrps, kurs szlubūda- 
mas ant vienos kojos, pasi-5 
kūprinęs ir pasirėmęs dviem 
ramtėm, matant žmonėms, ką 
tikt gyvas dūlino, bet niekam 
neregint, ramczius po pažaste 
pakiszęs, kaip dragūnas isz* 
tisas ėjo. Prie to Boczka bu
vo didelis girtūklis ir mėgda
vo užkabįti sutinkamas at- 
kampije mpteriszkes, 0 vienok 
tas mergipėjimas vieną kartą 
Roczkai bjaurai nenusidavė, 
nės žmot ės, iszgirdę szauks- 
mą persekiojamos mergaitės, 
atbėgę ant pagelbos ir isztiesę 
Roczką, nabagui szimtą bizu 
nų įkrėtė.

Martynas Bizingls/ truputį 
kuprotas, 
iszžiuros
penkis metus nebyliu buvo, 
o gal ligi 
kad smar
nebūtų jį kliuczvaitis prasz-

Tas eks-nebylys 
izis putrą, degtinę 

kas tik po ranka pa-

kiai bobas skraidino.
Pasiut-Urszė, apsenusi mer

ga, kurios veidas pažįmėtas 
girtybe ir paleistuvyste, savo 
jaunystėje dideliai patikdavo 
ponaieziams ir apicieriams, 
kurių paniekįta priė prastųjų 
kareivių prisiplakė, o kada ir 
tie nū savęs aną atstūmė, tai 
nemitusi Urszė ubagauti pra
dėjo. Toji merga buvo dide
liai nedora ir kas aną supy
kino, tai ji kaip pasiutusi ka
tė puldama ant prieszinįko, 
draskė su nagais veidą ir akis, 
kando, muszė, spardė ir gvol- 
tą szaukė; o jeigu kas davė 
jai pinįgus dėl pasidalinimo 
su kitais ubagais, tai visi pi- 
nįgai Urszės kiszenėje, pasi
likdavo ir dėlto ubagai bijo
dami ją užkabįti, pasiut-Ur- 
sze vadino.

(Dar neviskas)

<* X- . . •

žvairas ir baisios 
ubagas, kurs per

szioliai nekalbėtų, 
kiu įrėžimu į kailį

nekinęs. j 
kaip veta
srėbė ir,
pūlė, grobstyti dailiai mokėjo.

Antan
apsenęs,

as Pupspirgis noris 
vienok dideliai szus- 

tras ubagas, visados skundėsi,, 
kad jį gumbas žudo ir jogei 
nūmariu 
pasakoje, kad yra sveikas, o 
tikt degtinės prisigėręs savęs 
nenuvaldo.
jojo Pupspirgio lazdos, o jisai 
užėjęs kur į triobą ir nerądęs 
vyrų, reikalaudamas laszinių, 
mėsos, sįrio ir sviesto, smar

mirszta, bet žmonės

Ubagai labai bi-

Szis tas.
Pas mano tėvus kitą syk 

žydai kriaueziai szeimynai 
drabužius siuvo. Papraszė 
jie nū mano mamos miltų, 
pieno, pasidarė sav kukulius 
(kleckus) ir savo pūdžiuke, 
kamine beverdant pietus, prie 
ugnies pristatė. Vyrai ant 
pietų parėję sumislijo žydams 
sztuką padaryti. Atneszė ko- 
pėczias, ten pat kamine prie 
rūkytos mėsos prilipo, kiaulės 
ūdegą nupjovė ir į ’ pūdžiuką 
nežįmiai įsuko. Kaip kuku
liai iszvirė, žydai į stanciją 
įneszė ir prapusdami karsztus 
kuklius pradėjo staeziai isz 
pūdžiuko valgyti ir pradėjo 
girti kad labai gardus, bet 
kad paskui prie tirszczių su 
szauksztais prigriebė, galas 
kiaulės ūdegos, ant dugno į- 
riestas, staiga iszszoko. Žy
dai pradėjo szaukti „tref“, 
kukulius spjaudyti, szaukti, 
bet po laikui, nės buvo užsi- 
trefniję. Nuėjo tada pas ra
biną, o tas, nogėdamas anūs 
iszkaszieryti, pylė jiems į gerk
lę karsztą aliejų, idant nū 
burnos, liežuvio visą trefną

skūrą nuplikįtų.

— Merga nusmaugė vaiką, 
o negalėdama aną kur paslėp
ti į ryszį suriszo ir nuėjus ant 
turgaus vienam žmogui ant 
vežimo padėjo lyg savo daig
ius praszydama, kad ans pa 
dabotų, o patį atsitraukė. 
Žmogui jau yisus reikalus pa
baigus ir reikiant namon va- 
žiūti, o mergai neateinant, pa
rupo, ką su tūm tavoru dary
ti, kad nieks jo neatsiszaukia. 
Ant galo pažiurėjo, o negyvą 
vaiką pamatęs, bėdos bijoda
mas, galvą krapsztydamas, 
nušlijo kaip ežia nū jo atsi
kratyti. Taigi tą nereikalin
gą tavorą ant virszaus' vežimo 
padėjo, turėdamas viltį, kad 
kas nors pavogs, o pats pasi- 
szahno isz tolo žiūrėdamas. 
Taigi maskolius apsižvalgęs, 
ar kas nemato, tą ryszį pavo
gė ir pabėgo. Nežinia, kas 
su jūm toliau atsitiko.

— Vilniuje viens aptieko- 
rius ėjo į banką vėlai 8,000 
rublių atimti. Vagys, apie tą 
žinodami, ant kelio pritykoję, 
revolverį prie krutinės pridė
ję, smereziu grūmodami va- 
lia-nevalia pinįgus atėmė, o 
tą revolverį su kuriūmi aną 
nuszauti norėjo, jam atidavė. 
Tas isz tos baimės į aptieką 
įpūlęs su szauksmu revolverį 
ant stalo metė, savo1 bėdą ap
sakinėdamas; bet koki buvo 
j ūkai, kada visi pamatė, jog 
tai buvo deszra į popierių su
vyniota, su kuria nū persigan
dusio naktį pinįgus atėmė.

— Vienas ponas, kuris szei- 
myną prastai valgydino, o pa
matęs berną be darbo besi
valkiojau t suszuko, lenkiszkai:

— Czemuž, u stu djabldw 
powoli.chodzisz bez roboty? 
(Kodėl, po szimtą velnių be 
darbo pamažu vaikszczioji ?).

— Jaka jedzenia, taka i 
kodzenia (koks valgis, toksai 
ir vaikszcziojimas), — bernas 
apsakė.

.. .......A ' ------
— Vieną kartą motina p 

dėjo dejūti, jog jos duktė 
atradusi sav berniuko iszte 
ti negali, tada duktė pasigy 
kad ją berniukai myli, m 
ją akmenais laido.

— Varnių parapijoje, 
szių paviete gyveno viena < 
vobaiminga ponia, kuri g 
tankiai į Varnius dėl spav! 
nės atvažiūdavo. Vieną 1 
tą atsitiko, kad jai su pak 
ku (lekojumi) susipykus, i 
buvo pono iszvarytas. A 
vis kerszijo pon ai įvaii 
pragumais. |

Vieną kartą ponia žie 
laike dėl spaviednės į Vai 
bažnyczią atvažiavo, o pa 
cziusi sūle prie zokristijos 
rių naują kunįgą į kaili 
apsisukusį besėdintį, pri 
spaviednės priėjo. Isz 
vienok priežasties, kad 
kunįgas nepaprastai di 
pukutą uždavė, kurios 
iszpildyti nebegalėjo, nės 
pė jai deszimts kartų 
Varnių ežerą apibėgti, l 
tur 5 verstus ilgio, negal 
ma iszpildyti, nusiga 
Per tat, kad jijė ilgai 1 
meldė, o po visam buvo, 
sumislijus atmainos pak 
kunįgo praszyti, jau jo ba 
ežioje neberado. Nuėjo 
į kleboniją ir jieszkojo to 
nįgo, kuris ją spaviedojo 
ten ją spaviedojusio k u 
nebuvo. Paskui zokris 
nas priminė, kad ponia 
pas savo apsiskutusį pak; 
spaviednės buvo, nės ans 
sūle apsisukęs į kailinius 
rą) sėdėjo ir per tat si 
buvo jį nū kunįgo atsl 
Taigi paklydimas pasiro 
kunįgų tarpe gana jūki^ 
vo isz taip didelės pakuto

— „Lietuvai,“ perspa 
darni kokį rasztą nepamir 
te pažįmėti, isz kur 

'ėmėte tąjį, ypacz meldži 
1 kad su straipsniais isz „V 
bės“ perspaud i namais 
taip darytumėte.
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Dramatas keturiese apsireiszkimūse, 
paraszytas isz Lietuvos dėju Al. Gužuczio. 

(Tąsa).
Nitenas. O ką, seni, ar nesakiau, kad dievai yrt^ma

lonus? Dabar netik sugrąžino ta v sūnų, bet ir mylipą dūk-

szyksztaus midaus, o tamstelę praszom kiek patinkamai gerti.
Nitenab. Nu jau nesznypsiu kaip žaltys be ožkos 

pieno; kad bus tekti nai, tai bus ir misti n ai.
Nismantis (prisiartįdamkę). Viską apsakiau kunį- 

gaikszcziams, jų mylistos nori jumis matyti ir dėlto c
Robertas (bueziūdamas raąką.tėvui)^ Aczių

Dėl

Nismantis (sudėjęs rankas). Garbė dievams už jų 
didelę malonę! — Dabar ramiai iszeisiu isz to svieto, o dva
sia, pakildama į prosenių dangų, dovanos žemei visus skaus
mus, kuriais mano szirdį pažeidė.

Robertas ir Zulelė (bueziūdami rankas tėvui), 
laimės tavo vaikų gyvenk, tėveli, ilgiausius metus.

Nismantis. Dabar bėgsiu prie kunįgaikszczių apsakyti 
mano džiaugsmu, o tu, Vitenai, prie vaikų pasilikk.

Nitenas. Pasiliksiu ir tavo gražiais vaikais džiaugsiąs.
Nismantis. Tūjaus asz pargrįžsiu — (prie kareivių) 

sziąkite su manimi.
Drauge su kareiviais tavoro link nueina.

Nitenas. Mistras pasergėjęs jųsų bėgėsį tur būti paža
liavo isz apmaudo ir szimtais donner v eterių pavainojo jumis.

Jo rūstybės da-

ežia ateis. 
. tėveliui. 

Nitenas. Doras Vismanti, jeigu pavelysi, tai asz tavo 
vaikus sziądien suvineziavosiu.

Nismantis. Netik paveliju, bet ir praszau tą padaryti, 
o asz su džiaugsmu svodbą pakelsiu.

Nitenas. Ir nesigailėsi gero midaus, nės už szyksztumą 
pasmaugeziau tavę.

Nismantis. Nesigailėsiu, gerk tik sveikas. Tikifls, 
kad midus įveiks tamstą ir neįstengsi manę pasmaugti.

Nitenas. Tai ir nesmaugsiu, gyvenk sav.
Robertas ir Zulelė (bucziftdami tėvo rankas).

velio geradėjystes szirdingai dėkavojame.
Algirdis ir Keistutis iszeina isz tavoro.

Nismantis. Eeikime prie kunįgaikszczių.
Visi artinasi prie kunįgaikszczių. Robertas ir Zulelė

žemai kloniojasi. •
Robertas. Grįždami isz vokiszkos verguvės 

atsidūdame galingai globai szviėsiausių mųsų kunįgaikszczių.
Algirdis. Tikriausias mųsų tarnas Vismantis pasakė

• • •"•i.,, i • • -ii •

Už tė

prisiartinę

lietuviai

ežia sziądien dėl

vokieczio ir ne

Robertas. Tevainoja, kaip iszmano! 
bar nebijome.

Nitenas. Nedoras tas vabalas pribus 
pasimatymo su kunįgaikszcziu Keistucziu.

Zulelė. Robertėli, asz bijau to nelabo 
noriu jo matyti.

Robertas. Nęmatysi, maro balandėle! Esame tarpe 
savųjų ir nėra ko mums bijotis.

Nitenas. Mųsų ta vore neprivalote nieko bijotis, o ro
dytis tam vokiecziui visiszkai nereikia. Tu, Robertai, apsibu
si tėvo paszėtrėje, o graži Zulelė bus draugystėje Almonės, 
kurios vyras Kaune yra. • <

Zulelė. Tai gerai atsieina, nės, būdama verguvėje, di
deliai pasijilgau moterių draugystės.

Robertas. Mieliausioji Zulele, o prie manęs ar neilgsi?
Zulelė. Ir labai ilgeziau, kad tankiai manęs nelanky-i 

tumei. s < I
Robertas. Nelankyti tavęs negalėcziau, nės neregėji-^edotinį? 

mas mano brangiausios lygus butų mirimui. 3
Nitenas. Gerai, vaikeliai, kad taip tvirtai mylitės,, dėl-, 

to ir jųsų vinezių neprigul* atidėlioti. *
Robertas. Norėtumėme sziądien susidoroti — ar turite 

ežia szvai goną*)? . į
» Nitenas. Tikro szalgono ežia nėra, bet karės laike ir 

asz galiu jųsų moterystę palaimįti.
Robertas (spausdamas Viteno ranką). ^Tai labai ge

rai atsieina — szirdingai tamstai dėkavoju. ,
Zulelė (padildama Vitenui ranką). Už tą malonų 

prilankumą nūszirdžiai dėkavoju.
Nitenas. Prieszingai, man prigul Jums dėkavoti, nės| 

 

Vismantis ant savo vienaiezio svodbos nepagailės gero mi
daus, kurio asz drueziai prisisiurbsiu.

Robertas (nusijūkdattfas). Žinoma,

apie jumis ir dėlto aukaujame jums savo prilapkumą ir ma- 
lou«. ' . .

Keistutis (prie Vismanczio). Geras Vismanti, szau- 
nų turi sūnų, tik reikia aną parėdyti lietuviszkai, kad toji ne- 
apkeneziama kryžeivių spalva neerzintų mųsų akių.

Nismantis. Tūjaus, kunįgaikszti, tą padarysime.
Algirdis' (prie Roberto). Gražią iszsirinkai pasavin- 

tipę. — Tikifls, kad busi narsu m Lietuvos apgynėju.
, Robertas. Už Jųsų Mylistos sostą ir mano tėvynę no

ringai paaukausiu gyvybę.
Algirdis. Už iszreiszkimą tų iszkiĮmingu jausmų dė

kavojame tąv, szaunus jaunikaiti, ir isz atsiradimo taip padoro 
sunaus Vismanczio szirdingai džiaugiamės.

^Keistutis (prie Zulelės). Gražioji mergyte, kaip tavo 
vardas? ’

Zulelė. Zulele vadin* mįnę, Jųsų Mylista.
Keistutis. Vardelis gražus — ar labai myli savo su-

r* Zulelė. Myliu, szviesiausias kunįgaikszti.
‘fe Algirdis. Kada bus jųsų susidorojimas?

Robertas. Jeigu 'pavelytumėtė, šviesiausi kunįgaiksz- 
ežiai, norėtumėme kflgreicziaus susidoroti.

Algirdis. Nesiprieszįsime jųsų laimei/
Nitenas. Pritaikiai tam isztarimui Jųsų Mylistos, ar 

galėsiu sziądien tą porą suvineziavoti ?
Algirdis. Galėsi, Vitenai, tą padaryti po pasimatymui 

mano brolio su Mistru. ’ '
Nismantis ir Robertas (žemai / kloniodamiepi AlgiK 

džiui). Už tą malonų pavelyjimą dėkavojame. kunįgaiksz-

ad tėvelis ne* 
) Szvalgonas, kunjgas laiminantis pas senovės lietuvius moterystes,

CZIUL r

Algirdis (prie Roberto). Doras jaunikaiti, vertas 
esi pagyrimo už tad, jogei paniekįdamas Mistro malonę, kaip 
tikras lietuvis, pagrįžai prie savo tautieczių.

Robertas. Szviesiausis kunįgaikszti! netik malonė vo-
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kieczių, bet ir visos pasaulės dovanos neiszszaldytų tos karsz

, kurią prie Lietuvos gaivina mano szirdis.
istutis. Netrukus pribus ežia kryžeivių Mistras. 

Vismanti su Viteni| veskite jaunūsius į tavorą, nės tiė naba- 
t yra pavargę ir isząlkę.
'bertas. Datirtfis džiaugsmas neleidžia mums justi

istutis. Tu būdamas vyru gal nejunti pailsimo

tos meilės,
Ke

gai tur bu
Ko 

pailsio ir bado.
Keistutis. Tu būdamas vyru gal nejunti pailsimo 

ir bado, bet tavo gegužėlė tur būti pavargusi ir iszalkusi. — 
Dabar gal 

Visnri
gaikszcziamš, į tavorą iszeina.

Algirdis. Apie ką ypatingai kalbėsi su didžiūju Mis
tru ?

. t i ... i
Keistutis. Kam daugiausiai mųsų kalboje pridūti svar

bos, asz pats nežinau.
Algirdis. Man rodosi, reikia Mistrą baugįti tūmi, kad 

inktą galingą kariumėnę, su kuria užpulsime ant 
jeigu anie nėatsitolįs nū Kauno.

Keistutis. Galėsiu tą padaryti, bet nesitikiu gero įvy- 
i vokiecziai, žinodami dabarnykszczią lietuviszkos 
ės silpnybę, nepabugs ir, visiszkai neiszgriovę Kau- 
įtolįs.

ite eiti į tavorą.
antis, Vitenas, Robertas ir Zulelė, žemai pasiklonioję kunį-

turime su 
kryžeivių

kinio, nės
kariu men
no, neatsi

Algirdis. Iszskirtinai dėl ko norėjai su Mistru pasima
tyti? 1 ‘‘

i

ėistutis. Pasakysiu tav, brolau, teisybę, kad svar- 
riežasczia to pasimatymo yra noras žinoti tikrą būvį 

pilies, apie ką tikiūs iszsiterauti nū bajorų, kurie su Mistru 
atvyks iss^ Kauno.

biausia pi' 
pilies, api

kad akiveizdoje Mistro galėtum
teisybę iszkvoszti.!

Keistutis. Ką daryti — dangus augsztai, o ant žemės 
kieta. Kaip įmanydamas stengsiūs pasinaudoti.

Algirdis. Dievų pagelba tebun‘ su tavimi. Almonė 
praszė pfi,velijimo pasimatyti su vyru, ar bus galima?

Keistutis. Neverta yra laikyti tavore moteriszkių; po 
reikalų su Mistru galės Almonė ateiti, o asz pritai- . • •atlikimo reikalų su Mistru galės Almonė ateiti, o asz pritai

kiai mandagumui papraszysiu Mistro daleisti pasimatymą.
Algirdis. Žinai brolau, kad buvimą ežia Almonės isz- 

kirtinaį pavelijau dėlto, jogei Gineiczių namai paliko sudegį- 
ti, o pats Gineitis yra skaitliuje drąsių Kauno apgynėjų. 
Reikės Almonę su vaikais nusiųsti į Vilnių.

■ ‘ . Nismantis (prisiartįdamas).
J Ji? j; I I,’ •* 'M * ' ’ • ' _ .

• '''ežiui, 1
ir musisa kių trijų bajorų, o visi nusėdę nū arklių

rėdamas

Daneszu kunįgaiksz-
ic^I^My&ėivių Mistras atjojo draugystėje kito riteriaus

.Igirdis. Kalbėk tu, brolau, su Mistru, o asz, 
Jo regėti, pasitrauksiu.

(Algirdis iszeina).

ežia ateina.
neno-

Keistutis. Gėrai broleli, 
a prie manęs pasiliksi.mauti, tj prie manęs pasiliksi.

Nismantis. Klausau Jųsų Mylistos.
REGYKLE 4.

t

Vis-

Keistutis; Vismantis, Mistras, Spanheimas, bajorai: Gineitis, Gelgu- 
Mykolas, o taipgi Almonė. — Mistras su Spanheimu iszeina isz gi- 
pas^cui ių Gineitis, Gelgudas ir Mykolas, kurs ant peczių turi kū

das ir [
rios, o paskui jų Gineitis, Gelgudas ir Mykolas, kurs aut peczių turi kil
pinę ir įdėtuvę, pilną vilyczių.

Keistutis (žengdamas prieszai).
gai sveikinu. į

Didį Mistrą meiliu-

Pad (Ida ranką Mistrui.
Mistras (kloniodamasi Keistucziui ir padūdamas rau

ką). Žemiausias tarnas Jųsų Mylistos. (Ranka rodyda 
Spanlieimą). Perstatau kunįgaikszczių i grapą Spauhei 
(Spanheimas kloniojasi).

Keitutis (padūdamas ranką Spanheimui). L) 
man malonu pasipažįti.

Spanheimas. Pažinimu kunįgaikszczio esu laiming
Keistutis (prie Gineiczio, Gelgudo ir Mykolo), 

jus, Kauno apgynėjai, ar sveiki?
Gineitis, Gelgudas ir Mykolas (žemai * kloniodan 

Keistucziui). Aczių Jųsų Mylistai, esam4 sveiki ir drūti..
Keistutis. Tai gerai vaikucziai. (Prie Mistro). < 

bingas Mistrai, kad asz pats bucziau pilije, tai niekūmet 
gautumėte anos. 1 f

Mįstras. Dėlko-gi atsitolinote nū jųsų tvirtynės, 1 
mes prie anos ėjome?

Keistutis. Dėlto, kad musiszkiai neturėjo kito v 
vo, kurs prieszakijfe lietuvių su jumis kariautų.

Mistras. Jty 
dos jam reikalingas 
liūsai dabar įeikite į tvirtynę, o turime > vyltį Dievuje, k 
vyriszkingumas jųsų neįstengs Kauno apginti.

J^e/d/u/^.^Kaip galiu dabar įeiti į tvirtynę, kadi 
[knisti griovėmis ir szanciais?
unįgaikszti! dūkite žodį stoti su mar 

kovą, o asz liepsiu griovęs užkasti ir szancius sulygįti.
Keistutis. Jeigu nepaliausite pilies apgulimo,"ta 

kau naudingesnių, neuždarant savęs tvirtynėj4, su galing 
riumene užpulti ant jųsų, o tada karės laimė nuspręs i 
dali-

* Mistras. Noris dideliai svarbi n ame kunįgaikszczr 
riaunumąį, bet nepabugsime kovos ir neiszgriovę Kauni 
ano neatsitrauksime.

Keistutis (rodydamas į pribuvusius isz Kauno 
rus). Tegul kalba anie.

Mykolas (prie Mistro). Galingas Mistrai, žin< 
kad kentėdami smarkų apgulimą turime gana szuvių, ] 
mums ir pakaks — tai mųsų viltis ir pakaktinas apgynii

Mistras. Kunįgaikszti! jeigu neturite nieko dau 
man sakyt', tai grįžkime prie savųjų.

Keistutis. Rytieriszkas Mistrai! pritaikiai Gin< 
paczios praszymui, pavelykite jai pasimatyti su vyru.

Mistras. Mano akiveizdoje valandą gali pasikalb 
Keistutis (prie Vismanczio). Pavadįk Almonę. 
Vismantis (pamodamas ranka). Gineitiene, eik t 
Almonė (iszėjusi isz girios, puldama į priegloba 

neiczio). Ar sveika^ esi, mano mieliausias!
Gineitis (bucziūdamas Almonę). Esu sveikas 

tu, mano Almonėle, kaip gyvūji?
Almonė. Drauge su vaikeliais sveika. Žinodami 

mųsų pasimatymu galėsime trumpai džiaugtis, nūszi 
sveikinu tavę ir sakau lig meilingo regėjimo ežia, ant ž 
arbą ten linksmame Anapielije. Drąsiai, kariauk su Li( 
prieszais, nės apgynimas tėvynės yra tavo apžadu, už kui 
iszpildymą paniekineziau tavę. O jeigu szVentoj e kovo 
dėsi galvą, tai asz įkvėpsiu tavo sunui baisulingą atk< 
kuria vedamas jaunikaitis nepasergėtinai, kaip žaltys, į 
į tavorą mųsų žudytojų^ ir jų vadovui nukirtęs galvą, i 
aną szunims suėsti. (T. bus.)

gir kunįgaikszczio buvimas tvirtynėj- 
, tai pajijnkite savųjų kiek tik nori

linkiniai
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Gromatnyczia.

Mot. M. Shenandoad'e Pa. 
Atleisk, jog netalpiname tams 
tos korespondencijos kas link 
,,Saulės“ pasielgimo dalyke 
jusiszkių dinamitorių. „Sau 
lė“ savo raszymo bud u įgijo 
tokį vardą tarp visų protingų 
lietuvių, jog polemizavoti su 
jaja laiko netik už vėlių dar
bą, bet ir pažeminantį dalyką. 
M urna nėra jokio dyvo, jog 
„Saulės“ redakcija stoja už 
jųsų dinamitorius ir kaltina 
kunįgą.

Piknikas! Piknikas!
Szv. Kazimiero draugystes Ply

mouth^ Pa. bus seredoje 16 d. Rug- 
pjuczio (Augusto) už lietuviszkos 
bažnyczios. Visus užpraszo.

Komitetas.

Vyrai! Moterys!
Excursion i Luzerne Grove.

Pittstono Liet. Par. Rugsėjo 
(Aug.) 24, ant naudos Para- 
pijioa.

Bus tai puiki lietuviszka 
zobova, ant kurios atsilankęs 
kiekvienas nudžiugs, nės pa
sijus lyg ir tėvynėje kur ant 
atlaidų tarp savo giminiu pa
žįstamų.

Komitetas ant įtaisimo Ex- 
cursijos:

And. V. Tepliuszis,
Mot. Klimas,
Tam. Pauksztys,
Jurgis Kunca,
Ad. Jasaitis.

Plymouthiecziai gali gauti tikintus 
paa A. Miluką ir J. Žukauską.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo giminaiczio 

Kazio Urbono isz Gelžycų nū 
Varnių, Telszių pav., Kauno 
gub.. Pernai iszvažiavo į 
Boston‘ą, o dabar nežinau, kur 
jis yra. 'Adresas: Jos Mon- 
tvila S. Wells, Scitico Conn.

Pajieszkau saro brolio Mar
tyno Krasnicko, isz Suvalkų

gub., Kalvarijos pav., Simno 
par., kaimo Kamisaruvkos, 
jau 10 metų Amerike. Mano 
adresas: Ant. Krasnickis

Keystone Bolling Mill.
Pittsbugh Pa. (33)

Russkija Novosti
Vienatinis, nedėllnia inaekoliazkaa laikrasztis 

Amerikoje. Nd 1 d. Liepos iszeina padidįtaine 
formate, kasztdja ant metų $1,50 c., 6 mėn. 80 c., 
3 mėn -15 c.

Adresas: Russian News, 20 Jefferson str. 
NEW YORK CITY.

Kningos
. pargabentos isz užmarės:

Maldų knįgos.
Aukso Altorius, arba Szaltints danglszkn skar- 

bu 2.25c., 2.75c., 3 25c., 4.00c., 4.60c., 5.00 ir 5.50c.
Senas ir naujas Aukso Altorius $2.25 ir 2.75c. 
Garbe Diewuj ant auksztybės „ „ „ $2.00- 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kantlczkos „ 75c.
150 Psalmu Dowtdo karaliaus ant

paveiksi# kantlczkų 75c.

Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vieszpaties Jėzaus Kristaus, 75c. 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėL 25c 
Istorija seno Įstatymo „ ,, ,, 35c.
byvenlmas Marijos „ ,, 25c
Menno Szwenczlausloe Marijos Panos 30c.
Sopulej Motynos Dlewo ,, ,, 20c.
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais 1.25c. 
Gywenlmaj Szwentnju, ant visų metų kožnoe 

dienos, pirma, antra, treczla ir ketvirta 
dalis už kožną dal| po ,, „ ,, 75c.

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

• Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Filio tea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokllls Szventųjų ,, ,, ,,
Iszguldlmąs metiniu szwenczlu

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku „ „
Kas yra grlekasf ,, ,, •
Nekaltybė ,, ,, *
Vartai dangaus „ „

50c.
15c.

10c.
50c.
20c.
30c.
20c.
35c.Garsas apie bajsybes Dlewo sudo

Raktas | dangų „ „ 20c.
Didžioji nedėlia „ „ 5c.
Kaip Sumenlją nuspakaj|tl ,, 20c.
Vadovas | dangų „ „ 50c.
Prislgatavojlmas ant smerczlo „ 50c.
Draugija dėl duszių ,, „ » 5c.
Lietuviszkos miszlos ,, ,, 10c.
Žlne apie gydymą ligų kūno Ir

duszlos, apie Liuterį ir Kalwina 1.00c. 
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos. 

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

džlakenystės kunlngus 1870 m. ,, 10c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži kn|gntė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais n& pat

krikszto Lietuvos 5c. 
50c. 
25c. 
40c. 
20c.

4.00c.

25c.

Žiponas bei žlponė ,, ,,
Žirgas ir valkas „ „
Vytautas didis Lietuvos kun|gaiksztis 
Apie senovės Lietuvos pilis „ 
,^uszra" keturių metų puikl&se apdar€se 

po $1.25 kninga, visas perkant

Knįgos poetiszkos.
Senkaus Jurgis ,, „
Vltoliorauda, puikus poematas Isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
D&nelalczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas 
Tėvyniszkos giesmės 
J&kaunos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos
Tėvynainių giesmės

Pirmutinis degtinės varytojas puiki komedija 10c.

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

10c.
10c.
40c

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

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

paraazyta patrijotiszkoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 

' knjgutės „Kas teisybė tai ne melas 25c.
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 30c. 
Mužikėlis ,, ,, \ . ,, 15c.
Pasakų kninga ,, ,, 25c.

Moksliszki rankvedžiai ir 
kitokios knįgos 

Lletuviszka Gramatika paraszyta 
kunjgo Mikolo Miežinio 50c.

Abėcėla ,, ,. 30c. *
Elementorius lletiiviszkas „ 15c.
Kninga dėl iszsimokinimo rokundų 25c.

kninga dėl iszslmokinlmd visasvletlnės kalbos 15c.
Apie buwimą Dlewo „ „ 10c.
Grleszninkas priverstas metavotls ,, į 15c. 
Pamokslai apie trusą „ „ 5c.
Talmudas ir musų žydai „ ,, „ 10c.
Szkala su kalba ,, „ 25c.
Prieszauszris „ „ 20c.
Kaip (gyti pinigus Ir turtą ,, 25c.
Girtybė „ „ 10c.
Genių dėdė, graži pasakutė kur Iszrodyta, 

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

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

Visokį Abrozėlial su maldelėmis po 5 centus.

' KUSTIKTG-OS
ZOCJTOS SPAUSTUVĖS. ■

Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalczių 
paraszytas Si mano Daukanto, gaunamas už 1,00 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „ 1,00.
Europos Istorija su žlainlapiais ,, 50 et.
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemalczių Motiejus Valancziauekae, 25 et. 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 20 et. 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės [1,00 et. 
Aplėks Dlewo „ $1,00.
Aukso Verszls, labai puiki drama „ 20 et.
Boleslawas arba antra dalis Gsnowsfos 30 et. 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę žydo

Ir piktą augynlmą wajku „ „ $1,00.
Ilistorije gražios Katrukos ir jos wysoki stay.

tyklmaj „ „ „ „ „ 10 čt.
Hlstorije apie gražų Magelona, duktery kara-

laus isz Neapolo ir apie Petra karėjwl 40 et. 
Hlstorije isz lajko Francuzkos wajnos Afri

koj ,, ,, ,, * ,,* <10 et.
Istorija Septynių Mokintojų ir

Lietuvio Sapnas 50c. 
Jurgis Miloslawskis „ „ 80 et.
Juozapas Konluszewskls arba kankinimas

Ųnljotu po waldže maskoląus , 50 et.
Konstytucyje del darbininku ,, 10 et.
Namelis pustelniko paraszytas dėt pujklu

^ietuwniku „ „ „ „ „ 75 et.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorije Isz lajko

ponawojimo Nerono ,, „ „ 80 et.
Pujkus apraszymaj tikru atsytlklmu isz czesu 

wajnos 1868 metu „ ,, „ 40 et.
Prawadnlkas an gels k os kalbos neabdar. $1,00 

oabdarytas „ „ $1,25.
Pujkus apraszymas apie Lietuvą „ $l,o0.
Rlnalda Rlnaldlnaa „ ,, „ $1,50 01,
Senowes apraszymas apie Duktery Pilypo

Karejwlo ,, ,, ,, |, ,, 50 et.
Snmyszymas arba bajine tūry dydeles akis

Tykra tejsybe Isz Suwalku gubernijos 15 et* 
Szwieea Dlewo ,, „ „ ,, , 65 et.
Tltkus Persų‘karalius, „ ,, 25 et.
Užsystanawik ant to geraj ,, ,, 50 et.
Wltaslr Korynna hlstorije isz tajko perse- 
• klojimo Bažnyczios S. per Deoklecljana 95 ct^

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.
-......... 11.................................. L. M HL..JJL-F—

JTolin AT. Carr
Patronas (advokatas) provų. Oftisai: 

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

Uždėjęs kroiną Pittstone, parda
vinėju viską kūmi pigiausiai.

Tam. Pauksztis.
123'N. Main str., Pitteton, Pa.

Antanas Olszewskis
Chlcago'je užlaiko daugybę visokių kn|gų lletu- 
viszkų, lenklezkų ir angliszkų ir pardhda labai 
pigiai, *’' ,

Taipgi pardfida farinas, lotus, namus, sallunue, 
grosernias ir t. t. Pard&da szifkortes ant geriau
sių laivų. Siunczia pinigus | visas szalls svieto. 
Viską dirba dėl lietuvin|kų Spigiausiai.

Taip pas j| galima gauti visokių masrJnukių dėl 
drukavojlmo gromatų. O dabar pirko sav loenal 
drukarnlą, kur lezd&da lalkraszt| „Lietuva" ir 
drukavoja nekurtas kn|gas, konstitucijas, tikintus 
ir t. t. Adressas:

Olszewski,
911 33- rd. Court, Chicago III.

arba | rėdystę Lietuva, 941 Court, Chicago, ill.

Vyrai! vyrai!
Kurie norite gautie katalogą lie- 

tuviszku knįgų ir parsisiųsdinti sav 
laikraszczius ir knįgas isz Tilžės, tai 
raszykite ir pinįgys siųskite pas Mo
tiejų N o vesk į, o greieziausiai aptu
rėsite, ne taip kaip kurie yra siuntą 
pas vokieczius, nū kurių nieko yra 
negavę daugelis. Norint gautie ka
talogą, reikią įdėti į gromatą marke
lę pacztavą už 5 centus.

Jo adresas toks: 
Lietuviszkų knįgų prekystė.

Mathias Noveski.
TILŽEJE-TIL8IT

jroldschmiede str. 8 GERMANY.
a
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Nevienas laiszkas atėjo į „Vieny
bės” redakciją su užklausymu apie 
„drukavojarną” inasziną. Pakakin
dami savo tautieczių praszymus 
„Vienybės” iszleistuvė padarė sutar-

‘iau The Crandall Kadrine Co.,

Groton’c, N. Y., U. 8. A.
<uri tai kompanija apsiėmė padary

ti dėl savo Type-Writer Cilindęrį 
su lietuviszku alfabetu pagal naują 
raszliavą. Norintis turėti „drukayo- 
amą” masziną geriausio fasono, ku. 

ri kasztūja 50 dolerių, tesikreipia į 
mus REDAKCIJĄ, arba į fabriką 
tų maszinų/kurio adressas:

The CRANDALL MACHINE Co.,
Giįoton, N. Y., U. S. A,




