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Num, 34. Lietuvininku

Hymorth Pi 2ŽI Bart.
SusivienyjimoArtinantis 

seimui kiekvienas isz mųsų 
daugiaus ima mislyti ir sznekėti 
apie tąją tautiszką mųsų įrėd- 
nę, Tą patį turi daryti ir lie- 
tuviszki laikraszcziai, kurie 
yra reiszkėjais žmonių many
mų; ypacz bet „Vienybė“, kai
po Susivienyjimo urfediszkas 
laikrasztis privalo turėti ant 
mislių seimą ir talpįti kūdau- 
giausiai straipsnių, dasilytin- 
ežių Susivienyjimo, su naudin
gais užmanymais, kuriūs turi 
Susiv. atlikti, nurodymais silp
nų jo pusių, jeigu tokias kuris 
isz tautieczių nužiuro ir t. t.

Taigi užpraszome kiekvieną 
lietuvį, kurį apeina Susivieny- 
jimas, idant nepatingėtų sura- 
szyti savo mislis kas link Su
siv., užmanymus, kurie pagal 
jo nūmonės butų lietuvystei 
naudingi ir ta viską prisiųsti 

redakciją .dėl 
patalpinimo laikrasztije, To 
kiu budu mes žinosime geriaus 
viens kito norus, pa 
aiszkiaus savo tautiszk 
kalus ir delegatai suvažiavę 
ant seimo tobuliaus atliks sa
vo uždūtę.

į „^Vienybės“

orus, pažįsime
:us rei-

— Chicagisz 
rėmusi padu tą

kė „Lietu
„Vienyb

va“ pe- 
es“ už-

manymą apie lietuviszkos nau- 
jokynes turi, matyti, pasekmę. 
Sztai ką skaitome jos N 32 me: 
„Dabar jau tu 
uų, o kaip tik sulauksime dą 
nors 9, tai jau 
ti žiūrėti, kui 
bus mums apsipirkti. Tada 
dūsime apgarsįti į visus ang- 
liezkus laikraszczius, l|ad rei 
kalaujame pi 
geros žemės, 
vandens ir ne 
kelio, apturėsime žeihlapius 
nū visokių kompanijų, kurios 
dūs ir kasztą mums dėl nuva
žiavimo apživ 
laukus. Tadu paskira me ke
letą smarkesni 
tų paežių, kui 
kę prie pirkįi

rime 11 szeimy-

galėsime pradė- 
geriausia vieta

rkti, tiek ir tiek 
kur prie czysto 
toli nū įeležin-

npanijų, kurios

rėti tą vietą ir

ų vyrų isz būrio 
ie yra atsiszau- 
no laukų, kurie

geriausiai iszmano apie geru
mu lauko ir visas tas vietas, 
kurios mumis geriausiai patin
kamos bus isz pamatymo ant 
žemlapio, apvažiūsime ir ap
žiūrėsime, o tada persi tikrįsi- 
me, kur yra dėl mųsų geriau
siai.

Dėlto užpraszo visus brolius 
lietuvnįkus, kurie mislyjete 
pastoti gerais f armėnais, ku
rie norit4, idant pasidarytų 
Amerikoje geras kaimas vienų 
lietuvnįkų, idant galėtų turėti 
savo lietuviszką bažnyczią 
mokslinyczią ir t. t. tai pasis 
kubįkite atsiszaukti per laisz- 
kus, nės jau gerai yra, kad tu
rime gerų pradžią, o kaip bus 
nors 20 szeimynų atsiszauku- 
šių, tai galėsime pradėti tą

dastato Suvalkai, Vilkavisz- 
kis, Senapilė, Aleksotas ir 
garliauckiniai su paprienio- 
kais; mergų vaikžudžių dau
giausiai isz miestų ir Nau- 
miesczio pavieto.

. Metai į metus isz Kalvarijos 
pestungės iszsiunczia nū 12 
sulyg 17 piktadėjų ant salos 
Sachalino arba į Si beriją.

Dabar keletą žodžių apie 
aplinkinius Kalvarijos gyven
tojus. Sztai ką apie jūs sako 
tūlas lietuvis, gerai žinantis 
iszlygas jų gyvenimo:

„Pas mus žmonės daug ma
žiaus geria, kaip kitur ir ma
žiaus biskį nuvokia, kaip tikri 
kapsai ir zanavykai. Isz ne
kuriu dalykų panaszus į dzū
kus. Netur tokios ambicijos;

naudingą darbą dėl gero lie- 'Užsipelnęs žmogelis panieki- 
tuvystės. i

Isz Lietuvos.
— Kalvarija, yra garsi vi

soje Suvalkų gubernijoje savo 
pestunge (kalėjimu), kurią 
aplinkiniai gyventojai vadina 
„szanciais“. Pestungė toji tai 
yra didelė mokslinyczia, kur 
už dyką mokina vagis vogti ir 
kitų piktadėjysczių. Jei su
griebė vagį ant karszto darbo, 
tai visi sako, kad jį ^siųs „į 
Kalvariją“ pasimokįti vogti, 
kad taip lengvai nesugautų 
vagiant. Ir isztiesų, puikiau
si vagys, kurie kelis syk pašė 
di Kalvarijos kalėjime, perei
na kelis jos kursus. Tiesiai 
galime pasakyti, kad Kalvari
jos pestungė nepasiekia savo 
siekio, t. y. pabausti vagis ir 
piktadėjus ir padaryti isz jų 
gerus žmones.

Labai stebėtinas daigtas, 
kad szitame kalėjime yra dau- 
giaus moterių, isz ko dyvijosi 
net Galkin‘as Vražskij,- visos 9 # e
imperijos vagių užveizėtojas.

Daugių daugiausiai dadūda 
kandidatų į szią pestungę 
Naumieszczio pavietas už ru- 
bežių, užmuszimus ir nunūdi- 
jimus, neteisingus rasztus pas 
rajentus; vagių daugiausiai

nimą ar pabarimą, nežiūri ant 
to, pasniupso nuleidęs galvą, 
o kad buvo kaltas, nelabai gė
dinasi. Jei prisidingi — tai 
klauso. Turėdamas reikalą 
žeminasi: jei jo pagelbos' rei
kalauji — moka pasipūsti; 
praszydamas nū jo gali 
viską iszgauti, bet pats mažai 
turi dėkingumo. Jaunūnienė 
padoriai elgiasi, paleistuvių, 
aczių Vieszpacziui, suvis ma
žai. Burtų, kaip visur, po 
biskį randama; nėr4 ką stebė
tis: nekartą matome žmonis 
augsztesnės kilties burtams 
tikint. Zemę^dirba senovisz- 
kai, naujiemsiems iszmislams 
netiki ir beveik niekina, nors 
mato, kad naudingi. Apy
gardoj4 Kalvarijos kūne visi 
turi daug ganevos ir szieno, 
bet apie auginimą galvijų ant 
pelno mažai kam rupi ir ma
žai kas užsiima. Žmonės 
ūgio vidutinio; mažų ir dide
lių neperdaug“.

Yra dane vagos apygardoje 
Kalvarijos ir dvarų, bet kūne 
visus jūs jau paglemžė sukti 
žydų nagai, o kiti suklimpę 
skolose vos-ne-vos kvėpūja, 
laukdami pakol gaus prieglo
bą pas žydą.

Dėlto toks liūdnas padėji
mas dvarų, kad jų valdytojai

tankiausiai yra szvilpikai, ne 
atsižiurinti ant ryt4 dienos ii 
netai kan tiej ie n e per virszįti 
iszdavimų ant įplaukimo. 
Daug taip-gi prisideda ir sten
gimasis iszsilaužti isz po įtek
mės tikėjimo ir vesti palaidi] 
gyvenimą.

Kaip paminėjau jau pir- 
miaus, yra atsiųsti ų Senapilės 
klioszrių keturi kunįgai isz 
Liublino rėdybos už unijotus. 
Kūm jie prasikalto ir užsitar
navo pabaudimą, visai nežino. 
Vienam nusprendimas sūdo 
sako, kad jį kaltina už kalbi
nimą unijotų į katalikus (za 
verbovku). Bet kada ir ko
kius unijotus jis kalbino į ka
talikus, nė galvocziai masko
lių teisdariai (nugi kaip, 
dariai!“) negal pasakyti.

. Apie kitąkunįgą sztai kaip 
pasakoja. Jei unijotas yra tur
tingas ir gali dūti popui kelis 
szimtus rublių, tai popas isz- 
dūda jam rasztus, kad jis ne 
unijotas, tik tikras katalikas. 
Tūsj rasztus užtvirtina paskui 
randas ir katalikų kuiųgas ga
li tada be baimės prijimti į 
spaviednį ir suteikti szv. Sa
kramentus tokiam unijotui 
Sako, kad turtingi unijotai 
tankiai taip atsiperka irū po
pų. A tsi pirkęs tokiu būdu 
nekuria unijotas atneszė nū 
popo rasztus pas minėtą kunį 
gą, o tas nusiuntė jūs valdžiai, 
kuri užtvirtino. Dabar kunį 
gas ramiai aprūpino dvasisz, 
kai tą žmogų, pakriksztijo jc 
vaikus, isz kurių kiti turėjc 
arti 20 metų, o nebuvo kriksz 
tyti. Tūm tarpu nu 
vėjo viskas gerai, bet turbui 
turėjo kas toliaus pakiszt 
maskoliams liežiuvį, kad jie 
apie tai dažinojo ir apsudijo 
nors nekaltą kunįgą į klioszto 
rių’

Maskoliszka teisybė! Suk- 
cziaus popo, kurs priesz akif 
valdžios baisiai prasikalto 
nieks nė pirsztu neuždėjo, c 
nekaltą kunįgėlį ir iszvarė 
nelaisvę. Tokia teisybė ga 
but tik pas maskolių, o rasi i
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pas szunį.

Da .vis > eina į Ameriką. 
Mergos tikrai įdūko bėgti 
slapczia nū tėvų. Dabar vėl 
neseniai L. .. . iutė pavogė nū 
tėvų 12 szimtų rūbini ir iszdu- 
m ė į Ameriką, vesdamas! 
drauge su savim du vyru ir 
vieną mergą. Tik Ameriką 
vargiai pamatys: tėvai szoko 
jieszkoti, o tūnj tarpu, lyg ty- 
czia, dėl ligiĮ ant laivo nepri- 
jima. Dimni daigtai: duktė 
turtingi! tėvų, nieko jai nesto
koja, sunku suprasti, ko ten 
troszko Amerikoje? Truputį 
pirmiaus brolis jos taip gi isz- 
bėgo į Ameriką su merga. 
Turbūt ežia iszsipildo priežo
dis: „Dyka dūna sz. .ną dras
ko“.

Į Seinų dvasiszką seminari
ją priėmė szįmėt 14 naujų vai-, 
kinų į klierikus} isz kurių tik 
4 lietuviai, o kiti visi mozūrai. 
Niekad taip daug mozūrų ne 
patilpdavo. Ant 18 ar 20 
klierikų būdavo tik keli mo
zūrai, o visi kiti — lietuviai. 
Szįmet atžagariai. Sako, kad 
mozurai-klierikai szįmet ge- 
riaus isždavę egzaminus, dėlto 
jų daugiaus prijima. Gal but 
tas teisybė, o gal ir ne. Kel- 
czių klierikai iszsisklaistė po-

i ta s seminarijas, pateks jų ir 
Seinų seminariją.
Vilkaviszkije 5 d. Rugsėjo 

bus paroda vietinės veislės ar
klių. , Pirmiaus tokios paro
dos būdavo Kalvarijoje.

Iszėjusiejie isz Lietuvos į 
"Ameriką ne visi užmirszta sa
vo brolius ir gimtines, likusius 
po jungu maskoliaus. Atsi
randa ne viens toks, ką par- 
siunczia jiems keletą užczėdy- 
tų skatikų.- Tik siunczia pi- 
nįgus visai neapsimisliję, sa
kant stacziai — kvailai. 

f 

Pirm nekurio laiko* vienas 
žmogus gauna prasta laiszką 
isz Amerikos nū sūnaus; pra- 
siplėszęs jį randa jame įdėta 
su virszura 100 rublių. Da 
pirmiaus kitas žmogus rado 
taip-gi prastam laiszke isz A- 
menkos apie 50 rublių. O 

vienas atsiuntė prastam laisz 
ke net auksinį pinįga nū 5 
dolerių, raszydamas: „tyczia 
bandau leisti jums parodyti 
mus auksinį pinįgą, pažiūrė
siu, ar daeis“. Vietoję tokių 
kvailų bandymų, ar^pegeriaus 
butų siųsti per kokį nors ban- 
kierių, tada negalės pražūti 
kruvinai užkaltas skatikas. 
O sziaip gana daug žųsta. Je- 
varavo gmine (Senapilės pav.) 
atsirado toks meisteris, tarnas, 
parneszantis isz žygunės laisJ- 
kus į valsczių, kad kožną 
laiszką isz Amerikos praplė- 
szia ir sznipinėja, nei cziukė, 
ar neras ko. Jau nekartą jis 
rado tokiūse laiszkūse pinįgų 
arba laivakortę ir pasisavino. 
Jei laiszke neranda nieko, tai 
atplėsztą atidūda, ant ko buvo 
adresavotas, bet jei ką randa, 
tai iszsiėmęs, laiszką visai nu
meta. Taigi* jei kas rengėtės 
leisti pinįgus ai-laivakortę, tai 
apsižiūrėk it j/ siųskit taip, 
kad koks knisius neiszknistų. 
Ant galo kartais prastas laisz- 
kas ir pats nudingsta, taigi 
jam niekaip negailima pavesti 
pinįgų.

22. VIII. J. Vėžys.

— Po Palanga teka 
Roužė upė, kuri ten pat į ju- 
rą įeina. Labai tankiai atsi
tinka, kad jos įtaką jura su 
smiltimis užverczia. Anoji 
tada patvinsta, per sihiltis sav 
taką pramusza ir savo vande- 1 
nį į jurą paleidžia. Didesnėms 
upėms jura nebegali to pada
ryti, nės per daug isz jų van
dens eina<kaipo tai Nemunas 
ir Visla/ ant kuriųųtakų jura 
smiltis savo vilnimis verczia, 
o paskui czielus kopkalnius 
isz jų vėjas supila, kaipo tai 
vokiszkai vadinami: Kurisch 
haf ir Frischhaf. Upė Rou- 
že davė net vardą vienai uly- 
cziai Palangoje, kurią Roužės 
ulyczia vadina.

Pirm kelių metų ne dėl visų 
tapo medžioklė daleista ir ant 
to ponai tapo virszinįkais už
dėti, idant žvėrieną naikinau- 

ežius persekidtų. Vienu isz 
tokių virszinįl^ų buvo jaunas 
Palangos Tiszkus. Kada vie- O S
nok jo veselija szį pavasarį 
artinosi if nors laikas dėl žve- i ... •
rienos szaudjmo nedaleistas 
buvo, vienok ans liepė ant ke
penio 27 stirnas nuszauti.

— Vilniaus gub.. Kaip 
jau mažai yra lietuvių Asz- 
mėnės paviete, tai gali isz to 
isz manyti, kad ten arti Mins
ko gelžkelio yra dvaras Žalė
sius su stacija, turintis tris 
szimtus visokiiĮ gyventojų, 
isz kurių tikt 65 yra lietuviai, 
o kiti gudai. .

— Alsėdžių valscziųje, Te|- 
szių paviete, Kauno gub. yra 
karaliszki ežerai Burgis ir 
Buriato,, ūži man tie plotą 21 
desetinos žemės. Iszdavimą tų 
ežerų į arendą skarbas Kaune 
taksavoja. Bet mųsų kvaili, 
žmonės mažai ką žino, kur to
ji taksa yra, o apie karezemą 
tai žino visi, nės dabar Žemai - 
cziūse žmonės ant girtybės pa
sileidę. Vienok jų tarpe vie
nas gudročzius Kazimięras 
Vasiliauskis atsirado, kuris tą 
ežerų žvejonę ant taksos Kau
ne būdamas už 2 rublius ant 
metų parendavojo, nės jokios 
kunkuręncijos tame dalyke 
neturėjo. Paskui pagrįžęs 
02 vieno vinterio (bueziaus) 
statymą tame ežere nū ^avo 
susiedų 5-6 rublius gavo, turė
damas tiesą po abudu ežeru 
žvejoti. Dabar jau visi pa
sergėjo, kad anas per savo 
miklumą laimę atrado, ne vie
nas gal jam užvydi, beį po 
laikui, sakydami: kodėl tai 
asz to nežinojau? —- Ką tįi ži
nosi, žydais užsi leidęs ir deg
tine sav akis užpildamas!

— Palangoje jau mųsų 
prėkyba judėti pradėjo, nės 
trys krikszczioniszkos krautu
vės atsirado; v|ieuįtėlę Palan
goje karezemą latvis valdė.

Maskoliai matydami, kad 
lietuvystė per apszviestešnius 
kyla, idant aną sulaikyti, pra- ' 
dėjo jau nū kelių metų netik
tai kunįgus, bet ir uni versi te'-» o • I

to studentus nudaboti. Da
bar atėjo paslaptinis rasztas 
pas uriadnįkus, o tie desetnį- 
kams prisakė, kad, kaip tik- 
kur gimnazistas ar klerikas 
atsiras, tūjaus kūgreieziau dū- 
tų žinią, idant jų darbavimus 
pridaboti. Maskoliai nori, 
kad žmonės tiktai jų knįgą 
„Rodina“ skaitytų, kur tiktai 
vienos pasakos ir maskolių 
patrijotiszkos talaluszkos yra, 
o prieszingi yra netiktai lie- 
tuviszkoms ir lenkiszkoms 
knįgoms, bet ir maskolisz- 
koms, isz kurių sziek tiek isz- 
mokti galima butų, nės to la
bai geidžia, kad visi žmonės, 
kvailais būdami jų daugiau 
bijotų ir klausytų.

Palangoje nū poros metų 
jūkiugą atsitikimą apsakinėja. 
Pirm poros ipetų ar anksz- 
cziaus viens isz musiszk^ų ra
do ant ulyežios pamestą kry
žių. Taigi tūjauS nuneszė k 
pas kleboną klausdamas, be 
ne jo, o gal vyskupo buvo, 
bet tas tūjaus pažinęs, kad 
prie katalikų nepriguli, nesi- 
savino sakydamas. Eik pas 
batiuszką (popą), bene ans 
pametęs yra. Pas du popu 
nuėjo, bet tie savo kryžius tu
rėjo, kada nuėjo pas treczią 
senį kretingiszkį ir jo paklau
sė, tas tūjaus savo „krėstą4, 
pažinęs davė rądybų 5 kapei
kas,/) paskui dar 10 kap. pri
dėjo. Kaip tiktai pati antra
me kambarije iszgirdo, kad 
ans „krėstą“ pametė, pradėjo 
ant popo szaukti:

— Tu girtūkli, po kareze- 
mas besi vai kioji ir girtas bū
damas „krėstą“ pametei!

Tas senas Kretingos popas 
dikeziaiį lenda kunįgams už 
skuros. Kretinga su kliosz- 
torium tai yra vieta, kur priesz - 
maskolius prakaltę kunįgai, 
ant metų ar dviejų, be jokio 
sūdo ant pakulos yra sodina
mi. Anie ten dėl savęs turi 
kliosztorių ir sodą. Ir ne 
vai n a jiems už tos teritorijos 
peržengti, nės netiktai žanda
rai, bet ir batiuszka tą dabo-

i
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ja, dar didesnes bausmes už
dėdami.

Palangoje daugel dabar ku- 
nįgų maudosi, taigi žandarai 
ir popai anfls daboja, ar kar
tais visi su bilietais yra, nės 
be to nevalna nei į kitą para
piją iszvažiūti.

Dabar nū Kuržemės guber
natoriaus J Palanga paliepi
mas atėjo, idint ežia atvažiavę 
svetimų parapijų kunįgai dėl 
maudymosi 
giedotų mi
Taigi dabar ir Kurszūse kata
likų kunįgai 
kentės.
Kurszūse 
džia.

nespaviedotų ir

persekiojimą 
pui szįmet 

diifmavoti nedalei-

Telszių pąviete žydai visą 
prėkybą užsaldė, žemaiczių 
neužleisdami kaipo tai Kan
tautų parapijoje dfitr nekurie 
žemaicziai atsiranda, kurie ru
dens laike kartais žąsimis pre-

Maskvoje, Kazaniuje ir ki 
tur Maskolijoje cholera jau 
atsirado. Maskvoje po 70 
žmonių ant dienos mirszta.

maskoliai pradėTaigi isz ten
jo į mųsų pajūrį bėgti. Sztai 
Liepoje ir Palangoje nekurie 
isz Kazaniaus ir Peti'opilės,
bėgdami nū choleros, atsirado.

Dėl gelžkelio. tarpe Mažei
kių ir nū Telpzių viena szaka 
ant Kretingos, kur nū Prūsų 
pusės jau yra kelias, taipojau
nū Telszių a^t Tauragės pa
galiukais isz^maigytas. Lau 
kia tiktai dabar pinįgų atlei
dimo, o darbas prasidės.

Puzinas, kuris isz Gružų, 
Panevėžio pajviete, už svetimų 
pinįgų pagrobimą sūdytas į 
Irkucką (Siberijoje) buvo, da
bar ir ten fabrikus uždėjo.
Paszaukė dabar ans pas savę 
savo sūnų isz Rygos polite 
chnikos ir isž Gružų 5 vyrus, 
kurie pirma jo ten fabri- 
koje visokius isz molio indus, 
pūdus, pecziis dirbo. Dabar 
ten būdamas su iszvežtais sve
timais pinįgj.is galės „geszef- 
tus“ daryti, o tie, kurie Lie
tuvoje pasilikę ubagais pašto- 

jo, lai verkia, tas jam nieko 
nerupi! Bile tiktai jam gerai 
butų.

Amerikos laimė ir aukso 
kalnai daugel moteryszčzių 
sugadino. Girdėtis apie ne
kurtas paezias, kurios nū vyrų 
iszbėgo ir apie nekuriūs vyrus 
kurie iszbėgo nū paežių į 
Ameriką ir apie savą žinios 
nedūda.

Į Palangos maudykles mok
slesni maskoliai atvažiavę 
priesz lietuvius jūktis pradė
jo, kad jau m o rd va, czu^asziai, 
zirianai sav literatūrą iszka- 
riavo, o lietuviai dar jos isz- 
kariauti nū maskolių negali. 
(Lietuviai neprivalo taip jau 
labai praszyti savo spaudos 
daleidimo nū maskolių, nės 
užrubežyje turi savo spaudą 
ir dar laisvą nū carisz- 
kos cenzūros. Red.). Rods 
anos giminės daugumu sta- 
cziatikiai arba stabmeldžiai, 
priima maskolių literas, bet 
pirma literatūros neturėjo. 
Dabar kalba, kad buk ant lie- 
tuviszkos knįgutės lotin. lite
roms po vardu „Cholera“ nū 
maskolių gautas |daleidimas. 
Ar tai teisybė, paskiau pasi 
rodys.

Dabar dar aiszkesnes žinias 
apie Palangos ūstą gavau. 
Sztai Reve arba akmeninė sie
na nū juros kraszto prasideda 
Palangoje nū Vinės kalno, o 
baigiasi dar už Prųsų rūbe- 
žiaus. Toji siena arba revė 
pirma augszcziau vandenio 
iszkrauta būdama, žuvėdų isz- 
griauta, užima vietoms net G0 
sieksnių platumo. Akmenai 
taip yra arti juros pavirszio, 
kad žmogui atsistojus yra 
vandenio sulyg kelių, o ežia 
szalia pat G sieksniai gilumo. 
Per tat laivai po tas vietas ei- 
;i nebegali ir turi Palangos 
craszto labai sergėtis, kad ne
susidaužyti. Viens laivas k u- | 
•is į tą nelaimę pakliuvo ir* 
dabar arti tilto kiauras ant 
szono guli. Ans isz Sūmijos 
(Finlandijos) paėjo. Toji re
vė nū galo tilto yra per 50 

nor tų 20,000 rublių pridėt 
tardami: kad ant jo žemės bu 
vokzalas, tai tegul ans vis; 
kasztą dūda. Telsziūse yri 
dvi lietuvių krautu vi: Želvu 
ir kito dar; prie to dar grove 
Zubovo karezema yra.

’ Kauno gubernatorius daži 
nojęs, kad asesoriui nū kunį 
gų kyszius ima ir jų czesnif 
priima, atsiuntė rasztą, kac 
asesoriatns nebevalna kunįgt 
lankyti. Gal anie ir nebelan 
kys kunįgų, bet yra dabai 
klausymas, ar galės maskolia 
be „vziatkų“ apsieiti?

— Palanyoje- 1 d. Rug 
pjuczio vėl kurhauze balKn 
buvo, bet kavalierių, kaip an 
dai, pritrukus, mergaitės save 
tarpe szokineti pradėjo. — 
Pirm to buvo vaikų balius 
ant kurio vaikai netiktai szo 
kinėjo, bet prie sztukų dary 
mo visokias dovanas davinėjo 
Dėl vaikinų viena sztuka to 
kia buvo: keturiems vaikam 
įlindus į maiszus, reikėjo pri 
skambalo pribėgti ir paskum 
byti. Kas pirmiau pribėgę 
tas dovanas gavo. Bet reta 
tas be pavirtimo atsitinka, < 
per tat yra gana jūkų. Tij 
kuris pribėgti pirmesnis sus 
pėjo, ant kėdės beržais iszkai 
szytos sodino ir prie ei o va n 
net patys grovai | ’.R. | neszt 
neszė.

Žemaicziūse, kad guvei 
nantkos vardą gauti, tai ei ar 
gel nereikia. Jeigu tiktai k< 
kia merga lenkiszkai mok? 
tai jau sako, jog yra mokįt 
(ma wy chow anie). Czia ler 
kiszkoji kalba taip kaip kitu 
prancuziszkoji savo vartoj im 
turi. Man patarė apie vien 
merginą, kuri kitą kartą va 
kus mokinusi, jog tai yra me 
kįta (ma wychowanie); tau 
isztyriau, kael anoji daugia 
nemoka, kaip mieste kožn 
tarnaitė, t. y. moka lenkiszk; 
raszyti, skaityti, rokūti ir m 
teriszkus rankinius darbi 
dirbti. Taigi mųsų žemu 
ežiai norėdami savo vaiki 
lenkiszkos bajoriszkos kalb

sieksnių, o nū kraszto per 150 
sieksnių.

Andai rasziau, kad Kauna- 
tave, Žemaicziūse musztynė 
su maskoliais buvo dėl baž- 
nyczios žemės užėmimo. Ten 
maskoliai nori cerkvę statyti, 
per tat ant katalikų bažny- 
ežios užsisėdo, idant prie cerk
vės popas savo „ugodiją“ tu
rėtų. Kaunatavo bažnyczią 
suvisu kasavoja, o bažnyczios 
žemę (8 desėįinas) popui ant 
„ugodijos“ atidūda.

Ir apie Žlubinų bažnyczią, 
Kantautų parapijoje pradeda 
szį tą apie kasavojimą kalbėti, 
bet tas dar nėra aiszkiai pasi
rodęs.

— Gardino rėdyboje, Vil
niaus vyskupystėje, dabar dvi 
bažnyczias maskoliai pakasa- 
vojo: bažnyczias Sledžianovo 
ir Gronnoje, isz kurių vieną į 
padanges su paraku iszsplaizė, 
o antrą sudegino ir ant vėjo 
pelenus iszbarstė.

—: Suvalkų yub. Seinų 
pavieto, Seirijų parapijoje yra 
du dvaru: Ivancziai ir Arcisz- 
kiai, kur žydas pieno paktą 
laikė, bet kad lietuvis tą pak
tą paimti norėjo, pons, žydo 
metams iszsibaigus, anam ati
davė. Žydas kerszijo, kad 
ans ežia neilgai galės būti ir 
teisybė nežinia, kaszin kaip il
gai iszturės, nės žydas jau jam 
du arkliu nunūdijo.

Netoli nū tenai ^yra vienas 
žydas dvarą nupirkęs! tas nū 
aplinkinių žmonių, kurie jam 
pievas nuganydavo, atsiginti 
negalėdamas, su arszeniku 
(žiurkžolėmis) žalę pabarstė 
ir kelis jų arklius nunūdijo. 
Dabar kalba, kad po to atsi
tikimo po jo pievas susiedai 
nustojo arklius ganyti.

Aplink Telszius gyvenanti 
ponai visi nori, kad ant jų že
mės vokzalas (geležinkeld va
ris) butų. Tūlas ponas mas
kolius 10,000 rublių vienas 
ant vokzalo dūda norėdamas, 
kad anas ant jo žemės butų; 
bet ant vokzalo iszetatymo rei
kia 30,000 rublių. Kiti ne-



Vienybe
toblyczia su paraszu:

„Koplicze ta stojos par pro- 
ces ir rupesczius kunįgo Kons
tantino Staponawicziaus Pa
langos klebono; kuris isz tų 
rupesczių nutrotije sweikatą 

kįti’vyrai mažą mokslą, nėslir paraikele ing wecznastę am- 
nū keturių gimnazijos kliasų, žiną metūse 1870 medesije 
užmėtinėja. Taigi vienas ku- Gegužes 8 diena. Todėl pra- 
nįgas atsakė, kad, idant teisy- sza kožna viena aplankiti ton 
bę pasakyti, didelio mokslo wietan, idant szirdingai atsi- 
nereikia, o kad anie mokslin- duksetu pri Diewa taridami 
ežiai ant to turi mokslą, idant amžiną atelsį dowenok jam 
melūti geriaus galėtų, kad Veszpati“.
advokatai ant to mokinasi, Žemiaus yra dar dvi eilutės 
idant vagius ir galvažudžius pšraszo, kurias jau per stikli- 
iszteisįti, o daktarai ant to, nes koplyczios duris iszskai- 
idant sveikam žmogui ligą į- tyti negalima buvo, nės vidų- 
varyti, kas labai tankiai atsi- je nebuvau.
tinka. Klebonas Steponavyczia su

Telszių ežeras nū vienos pu- dideliu vargu ant to kalno 
eės baisiai pažaliavęs ir pas- medžiukus ir kerus sodino, 
mirdęs buvo, taip kad policija Pasakoja, kad tą darbą dirb- 
ten maudytis uždraudė. Dėl damas su savim daugybę cu- 
maudymosi reikėjo į kitą eže- kerkų ir barankų imdavo ir 
ro krasztą eiti. su jais miestelio vaikus savą-

Palangos progimnazijoje, dintus mylėdamas, kerus, nie
kur yra apart įženginių kliasų džius sodino ir laistė. Vaikai 
dar keturios kliasos, pereitus isz juros vandenį neszdavo. 
metus buvo. 150 mokįtinių, Czia isz vienos ir isz kitos 
kūdaugiau vietinių žemaiezių. kalno pusės platus ir gražus

Czia ties Birutos kalnu yra | laiptai yra padaryti, 
dar vieta, kur szventas szuli- 
nys buvo. Yra dar jo svyr- 
tis. Tas szulinys, seniai ne
valomas, buvot užleistas sza- 
pais, lapais užkrėstas. Labai 
gilus buvęs, bet dabar žemė
mis užverstas. — Ir dabar dar 
žmonės ant Birutos kalno 
koplyczią matydami sako, kad Iną kartą laivas anūs ant Bal
tai yra szventos Birutos kop- tųjų jųrų vidurys užėjęs mis- 
lyczia. Yra tai liekanos se- lijo, kad žvejai užklydo ir no- 
novės tikybos, nės Biruta, rėjo anūs drauge su valtimis 
Keistuczio pati, Vytauto moti- ant laivo kelti, bet tiems kom- 
na czia vaidelaite buvo. Ant pasus parodžius besidyvyda- 
vieno isz sūlų nū puszinės pu- mi paleido. Seniau dar keli 
sės yra iszjjjautas lietuviszkas Palangos žvejai buvo ant.ju- 
paraszas:- „Kur jus dingot“ ros užklydę ir net Žuvėdijoje 
— asz dar pridėcziau „Žemai- (Szvecijoje) atsidūrė. Netu- 
ziai“, nės visi, kiek galėdami, rėjo nebagai už ką atgal na- 
nū tos žemaitiszkos kalbos mon pagrįžti, per tat ten ker- 
vengia, idant isz jų, kaip sako džiauti prie bandos pristojo, 
žmonės, nesijūktų ar už nemo- Paskui po poros metų į Pa- 
kįtus nepalaikytų. > langą laiszkus raszė klausda-

Tos murįtos apskritos kop- mi apie savo namus ir paezias; 
lyczios vidurije po deszinei ai- bet paezios bemislydamos, 
toriaus pusei ant sienos kybo | kad anie pražuvo už kitų vyrų

iszmokįti ima dėl vaikų tokią 
guvernantką, yra tai tankiau
siai senos mergos arba davat
kos.

Kunįgams tankiai atsitinka, 
kad jiems pastoriai ir kiti mo-

Palangos mųsų žvejai labai 
drąsus yra, už juros kalnų nu
eina, tai yra j tokias vietas, isz 
kurių jau kraszto nematyti. 
Ten jiems bež vejoj ant juros 
kiaulės ir runiai (juros szu- 
nys) sukasi, su žuvimis danty
se galvas isz kiszdami. Vie-

isztekėjo ir atsakė, kad jau 
czia dėl jų vietos nebėr4. 
Sziokiu bu d u apie anūs dau- 
giaus nebuvo girdėtis.

Irklauti nū juros kraszto 
vadinas „į kalną“, būti už 
kalnų (jau kraszto nematyti) 
o prie kraszto „žemyn“.

Ragu pas žvejus lietuvisz- 
kai vadinasi tas, kas pas len
kus o pas masko
lius mis, tai yra žemės gaba 
las toli į jurą iszsikiszęs. Dėl 
raszanczių geographiją reikė
tų apie tai žinoti. i

3 d. Rugpjuczio ponios su
siėjusios ant Birutos kalnb po 
Palanga Birutos dainą daina
vo.'

— Isz Kražių, Resiai. pa v., 
maskoliams minyszkas iszva
rius ketina dabar bažnyczią 
griauti, o ant jos vietos mas- 
koliszką mokyklą įtaisyti. 
Miniszkų ežerą kokiam ten 
Kauno popui atidūda, a žemę 
burliokų tarpe iszdalįs.

Juros žvėjų valtys laivais 
vadinasi.

44.

Isz Kitur.
-y Suvienytos Valstijos.
Pagal isztarmę senato kiek

vienas ateivis, atvykęs į Ame
riką, turės perbūti mažiausiai 
5 dienas tam tikrai įtaisytūse 
rumūse, idant galima butų 
persi tik rįti, jog neyra užsi
krėtęs cholera, kuri dabar 
daugelije Europos szalių varo 
žmonis į aną svietą.

— Ant visasvietinės parbn 
dos Chicago‘je kiekviena tau
ta, pagaliaus didesni miestai 
pakelia savo taip Vadinamas 
„dienąs“. Per tokias tai „die
nas“ tauta ar miestas rūpinasi 
parodytį suvažiavusiems ant 
parodos visos pasaulės repre
zentantams, ką jie tik gero yra 
padarę, savo kulturiszkus dar
bus, o taipogi ir sayo mede- 
giszkas bei skaitlisz^as iszga- 
les. Neseniai turėjo tokią 
„dieną“ czechai, kurių isz visų 

miestų ant tokios tautiszkos 
iszkilmės suvažiavo deszimtys 
tukstanczių. Tik, parodoje, 
kuri marszieravo po miesto 
ulyczias ir ant pliaciaus tarp 
viso svieto iszstatytų aht pa
rodymo rūmų ir jūse sudėtų 
visokių iszdirbinių, ėmė daly- 
vumą 20.000 czekiszkų drau- 
gysczių sąnarių. Lenkai tai
pogi rengiasi kitą mėnesį įtai
syti savo lenkiszką „dieną“, 
idant parodyti svietui savo 
gyvavimą.

Kada mes lietuviai galėsime 
drąsiai stoti viso svieto aky- 
vaizdoje kaipo tauta, turinti 
savo ypatingą kultūrą, savo 
darbais prisidėjusi prie atli• , 
kirpo visūmėniszkų žmonijos 
uždūczių.

— Bedarbė, užstojusi nū 
nekurio laiko tulūse Ameri
kos miestūse, vis platinasi. 
Dideliūse miestūse kaip Chi
cago ir New York‘as, sako, esą 
po 100 tukstanczių dąrbinįkų 
be darbo. New York‘e isz tos Į
priežasties tarpe dąrbinįkų 
kyla didė neapykanta priesz 
kapitalistus, pakurstai)t anar
chistams, pradeda įvykti su- 
miszimai.

Taip antai pereitą ketvergą 
(17 d. Rugpjuczio) apie 5000 
žmonių vaili įsilaužė į Wal
halla salę dėlei meeting‘o lai
kymo, iszdaužė langus, sumu- 
szė ir sulaužė viską, ką tik ra
do vidurije. Jeigu tikėti sa- 
vinįko skundams, tai tą dieną 
seimūjantiejie nustoję darbo - 
darbinįkai, prie kurių prisipla
kusių buvo nemaž visokių dy-. 
cadūnių, abejotino pasielgimo 
žmogystų, padarę blėdies ant 
$10.000. Policija suareszta- 
vojo tą dieną pagal nurodymą 
salės prižiūrėtojo 3 žmogystas, 
bet ant rytojaus jūs paleis
ta, uždėjus menką pinįgiszką 
bausmę, nės bijotasi visur be- 
si^rudanczių po ulyczias dar- 
binįkų minių. Pėtnyczioje 
(18 d. Rugpjuczio) ypacz la
bai daug sujudino darbinį- 
kiszkas minias pagarsėjusi
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„anarchistų karalienė41 Miss 
Emma Goldman, kuri tą die
ną eidama isz vienos vietos, 

nkę ant mee-
ną eidami
ktir buvo susir
ting‘ų darbinįkai, į kitą, su
didele pasekme
gas prakalbas priesz didžtur-
ežius. [ ,

laike ugnin-

Vokiszki lai-—^Austrija.
kraszcziai raszO, jog nekurie 
Vengrijos patrij
dėti su Maskolija, idant szi 
padėtų jiems jszkariąuti nū 
vokieczių visiszką politiszką 
laisvę, už ką prižadą masko
liams pavesti
Maskolija atsakiusi ant ven
grų pasiulijimo, jog ji nenori 
įtikėti, kad vengrai galėtų isz- 
pildyti savo prižadėjimus.

otai norį kusi-

Slavoniją.

•— Bisku picose, Kroatijoje, 
suaresztavota pereitą ketvergą 
bjaurių piktadėjų bendrystę. 
Tie nevidonai vogė ir visaip 
kaip parsiviliodavo mažus vai
kus į savo namus, neper tol i už 
miesto ir sužeisdavo jūs, idant 
ubaugamianie nelaimingi rin
ktų dėl jų pinįgus. Piktadė- 
jais tie taipogi pardavinėdavo 
sužeistus vaikus — lozorius 
kitiems, imdami gana gerus 
pinįgus. T

Policija įsiveržusi į pikta- 
dėjų namus rudo dvi mergai
tes vieną 12, o kitą 14 metų 
su sulaužytoms kojoms, gulin
ėsiąs
tų mergaitę sul perlaužta tiesia 
ranka rado surisztą požemi
niame skiepe.
du vaikus, baisiai sužeistus 
(sukolieczytus) ir daugybę 
visokių įranki

Ko tie žmonės nepadaro, at
sidavę vien y 
vo pageidimų

me-

Taipogi rado

ų dėl sužeidimo.

jakakdinimui sa-

a. 17 i d. Rug-

nui XIII, pasodįti ant popie- 
žiszko sosto vieną isz vokisz- 
kų kardinolų. Idant tą siekį 
atsiekti, reikia pasirupįti įves
ti į Vokietiją jėzuitus, uždėti 
augsztesnes katalikiszkas mo
kyklas, o žemesnes mokyklas 
pertaisyti pagal popiežiaus 
nurodymus. Sznekama taip
gi buvo apie prikalbinėjimą 
ciecoriaus Vilhelmo, idant 
darbūtųsi dėlei sugrąžinimo 
popiežiui evietiszkos valdžios.

— Prancūzija. Mieste Ai- 
^ues-Mortes 17 Rugp. m. buvo 
;arp prancuziszgų ir italiszkų 
dąrbinįkų didelės musztynės. 
Prancuziszki darbinįkai perga- 
ėję italus, buvo sutarė jūs visus 

iszmusžti; ką butų ir padarę, 
jeigu kariumenė jų nebūtų gei
bėjos ir jie nebūtų iszbėgioję 
į kitus miestus. Tame mu- 
szyje yra atrastų 40 smarkiai 
sužeistų ir 10 negyvų.

Szis atsitikimas labai šukė 
lė priesz Prancūziją italus jų 
tėvynėje (t. y. Italijoje). 
Romoje italai užpūlė ant 
prancuziszkos seminarijos, o 
taipogi pakeltos buvo anti- 
prancuziszkos demokracijos 
miestūse Turine ir Milane.

— Vokieti) 
pjuczię m. mieste Puidoje vo- 
kiszkų katalikų didūmėnė lai
kė susirinkimą, ant kurio pa
kėlė klausymą apie busianezio 
popiežiaus iszrinkimą. Susi- 
rinkusiejie nutarė stengtis vi
somis pajiegomis, mirus Leo-

— Maskolijoje iszėjo nū 
vyresnybės įsakymas, idant 
visi vokiecziai, gyvenautiejie 
Kauno, Vilniaus ir Gardino 
gubernijose arti drutvieczių, 
atsitolįtų nū jų mažiausiai pei^ 
septynias mylias; dėl tokio 
persikėlimo dūtas yra jiems 
trumpas laikas. Taigi vokie
cziai turės visi kraustytis isz 
Kauno ir Dinaburgo, nės tūse 
miestūse yra pirmos kliasos 
drutvietės (tvirtynės). Mat, 
maskoliai bijos, kad vokie
cziai gyvendami arti drutvie
czių neisztirtų jųjų paslapczių 
ir, kilus karei su vokiecziais, 
neapreiksztų jų savo tau tie- 
ežiams. Mųsų tėvynė valyjas 
nū svetimų gaivalų, bet klausy
mas, kas jų vietas užims? 
Saugok Dieve gudai?!

— Maskolių valdžia pasky
rė komisiją dėl isztyrimo vo- 
kiszkų ukėsų, gyvenanezių 
Rįgos, Mintaujos ir Revelio 
gubernijose, ar jie turi atsa- 
kanezius dokumentus, jog ta 
žėmė, kurią jie dabar valdo, 
statymiszkai jiems priguli. 

Žinoma, kad daugelis vokisz- 
kų ukėsų neturės nū vyriau
sybės reikalaujamų dokumen
tų, nės jie priesz kelis szinitus 
metų atsibastė į tą latvių 
krasztą ir, užkariavę jūs, atsi
sėdo ant jų žemės, ant kurios 
ir dabar tebegyvena, tadgi be 
abejonės, kad maskoliszka vy
riausybė tokiu pragumu atims 
žemę nū daugelio vokiszkų 
ukėsų.

— Isz priežasties uždėjimo 
didelės czyžės per vokiszką 
valdžią ant maskoliszkų * pro
duktų, labai pasididino žemai- 
tiszka kontrabanda, kad kiek
vieną dieną niaskoliszki paru- 
bežiniai sargai turi su jais 
pesatis.

Prusiszkas randas isz bai
mės choleros leidžia, perėjus 
rubežių, iszeiviams £ik į tas 
vietas susirinkti, kame dakta
rai jūs peržiūri ar nėra usi 
krėtę cholera.

-— Vilniaus general-guber- 
natorius Orževskij neseniai 
iszdavė cirkuliarą, kuriūmi 
patvirtina savo pirmtakunų 
isztarmes, būtent, jog vartoji
mas lenkiszkos kalbos valsti- 
jiszkūse rumūse, susinesziraūse 
su urėdiszkomis žmogystomis 
ir abelnai vieszose vietose yra 
poly t i szku prasi kalti mu !

—-—— im—- - -
M. draugyste „W

isz Paryžiaus (Prancūzijoje).
Lietuviszka „Želmens“ drau

gystė nutarė prigulėti prie 
„Susivienyjimo“ su ta iszlyga, 
jog įmokami jos pinįgai bus ap
versti vien ant iszdavinėjimo

Lietuviszkos 
varduŽelmū.

Podraug su žinia apie tą nu-, 
tarimą nū „Želmens“ drau
gystės .gavome kelis egzem
pliorius jos konstitucijos, ku
rią padūdame žemiaus dėl vi- 
sūmenės žini

° „Įstatymai 
draugystės 
Siekis.

§ 1. Siekis Lietuviszkos draugys
tės „Želmenį44 yra suvienyjimas prie 
visatinio darbo iszsisklaidžiusių po 
Prancūziją Lietuvių.

§ 2. Darbas susidraugavusiųjų 
iszsireiszkia sziomis uždaromis:

a) iszlaikymas kalbos ir prilai
kymas lietuviszkos tautystės;
b) užlaikymas vieny ji mosi su 
Lenkais, su kuriais Lietuviai nū 
amžių nesza bendrą likimą
c) patrijotiszka itekmė ant liau
dies.

§ 3. Sąnariu draugystės gali būti 
kiekvienas Lietuvis arba Lenkas 
(dagi gyvenantis ne Prancūzijoje), 
iszpųžinstantis minėtus principus ir 
pasižadantis dirbti toje dvasioje.

§ 4. Kiekvienas naujas sąnaris 
draugystės tur būti privelytas dvie
jų sąnarių, kurie užtikrina jo patri- 
jotiziną ir padorybę.

§ 5. Prie uždavų, patilpusių į g 2 
prisiduria dar siekis savytarpinės 
broliszkos pagelbos priepulyje nelai
mės, ligos ir t. t. vieno sąnarių drau
gystės.

§ G. Iszteklius, kuri draugystė 
vartoja, susideda isz tvirtų [mokėji
mų susidraugavusių jų ir žmogystų 
pritarianezių siekiui, paminėtam 
2 ir 5-ame.

§ 7. Menkiausias [mokėjimas pa
prastųjų sąnarių isznesza 0,50 centi 
inų ant^nėnesio. Sąnaris neįmo
kantis per 6 mėnesius ir nepribuvan 
tis paeilium ant szeszių susirinkimu 
paliauja prigulėjęs prie draugystės 
Studentai laisvi nū pareiginio mo 
kėjimo. Pareiga lankyti susirinki
mus nepriklauso prie sąnarių negy 
venanezių Prancūzijoje.

§ 8. Draugystė iszskiria kasmet; 
kasierių ir rasztininką.

§ 9. Paprasti susirinkimai atlie 
k a m i sykį ant mėnesio, kiek galima 
pirmoj4 nedėlioj4 po pirmai diena 
kiekvieno mėnesio, o ypatingi paga 
susižinojimą rasztininko, kasieriau
ir da vieno sąnario draugystės.

£ 10. Draugystė gali tapti iszar 
dyta arba suvienyta su kita koki
draugyste tiktai pritariant trims kel
virdalėms paprastų sąnarių. Tokiu 
me atvėjyje ypatingas susirinkimu 

viri 
' dalių veiklių sąnarių nusprendži

ir platinimo reikalingų rasztų
bei lietuvystės P įkėlimo tėv.y- %kaitliuje menkiausiai trijų ketvi
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paskyrimą turto, savasties draugys
tės.

$ 11. Kasierius kaltas yra kas 
mėnėsį per paprastą susirinkimą isz- 
duti skaitlių isz kasos dalykų.

§ 2-me punktas b) nevienam 
lietuviui duria į akis, ir teisin
gai. Dabartiniame mųsų padė
jime nėra ka svajoti apie „vie- 
nyjimąsi su lenkais“; tąjį vie- 
nyjimąsi daryti kokios tautisz- 
kos organizacijos siekiu maža 
nauda yra dėlei mųsų reikalo: 
1) neužsiimant tais susivieny- 
jimais turime daug neatbuti- 
niausiu reikalų atlikti, 2) pa
geidautinas susivienyjimas ga
li būti tik lygių su lygiais. 
Dabartiniame gi mųsų padėji
me kas pripažįs lietuvių pra- 
dedanezią kilti tautystę, kul
tūrą lygia lenkiszkoms. Be- 
sidarbūdami dėl vienyjimosr 
su lenkais, apleisdami per tat 
kitus svarbesnius dalykus, 
mes galime prisidėti prie su- 
lenkinimo savo tautos, nū ku
rio tai darbo apsaugok Viesz- 
patie kiekvieną lietuvį.

Vargdieniai
Pasaka isz tikru atsitikimu penktos ir 

szesztos deszimties musu amžiaus.
Mykolo G.

Kada taip dėjosi, ponas 
Molderis pavedė Plotus vie
nam isz savo sūnų, kurs tam 
dvare užsigyvenęs ir matyda
mas, kad ginezo bajorų su 
smarkumu neįveiks, ausimis- 
lijo užbrėžtą tėvo siekį pasiek
ti per klastą ir viltvilystę. 
Dėlto jaunas Molderis nusto
jęs bajorus žudyti ir į aną 
žemę veržtis, veidmainiszkai 
rodė, kad didei trokszta ra
miai gyventi ir su girdiszkiais 
bajorais į bendrystę susieiti, 
o tame veikale ypatingai at
kreipė savo atydą ant Vaiszna
rio, kurs už savo kaimynus 
buvo silpnesnio pobūdžio ir 
degtinės dauginus gerdavo; 
tą tada Vaisznorį ponas Mol
deris pavijęs einantį įsodino 
į savo karietą ir į bažnyczią

nuvežė, o paskui ant pietų už 
praszęs, į dvarą atgabeno.

Czia į puikią seklyczią po
nas įvedęs Vaisznarį, pavai 
szino jį degtine ir prie sku-

ponas, tai pohas! už tokį ver-

kis su Drutavyczia ką nori 
szneka, o asz taikysiūs su po
nu, ir už jo pakalos (nugaros)

mės su savimi pasodino, kur [kaip už muro stovėsiu. Tam- 
bajorui truputį nenusidavė, sus bajorėlis neiszmanė, i kad 
nės norėdamas isz žąsies gal- nevisūmet yra gerai pritį mu- 
vos dagauti smegenų, taip aną ro glaustis ir poniszkai sė- 
su peiliu prie torielkos pris- brystei tikėti, nės mūras; gal 
paudė, kad torielka pusiau užgriūti, o poniszkoji1 malonė 
sprogo, o galva augsztin isz- taip vargszui yra pavojinga, 
sprudusi kamisoriui į pli- kaip lepinimas beždžionės jos 
kę sudavė. — Visi pradėjo vaikams, kuriūs prįe savęs 
jūktis, kamisorius raukyda- glausdama tankiai nusmaugia, 
masi, makaulę szlūstė, o 7" 
Vaisznoris susigėdinęs isztarė: mauda
— Niek cię diabli vezmą\ ir nąris pradėjo tankiai dvarą 
nužemintai ponus perpraszi-1 lankyti, tada kaimynai j, Va - 
nėjo. luckis ir Drutavyczia ųOsusi-

— Nieko, nieko, mielas I brolavimą su ponu didei 
kaimyne, tarp gerų prietelių Vaisznariui rugojo ir judo- 
viskas gerai iszeina, o asz ti- sziumi jį vadino; bet jis nie- 
kiūs, kad ir ponas Dirmeika ko ant to netėmydamas, po 

— atsiliepė po- senovės vaiszius dvaro priim
davo, o taip vietoje buvusios 
sutarties ir vienybės tarp kai
mynų užsikūrė vaidai ir ne 
apkauta, kuriūs dvaras sten
gėsi dar padaugįti. Vieną 
karią kamisorius Dirmeika, 
pasmaukęs į savo kambarį 
Vaisznarį, paslapdziomisį jam 
pasakė: — ar žinai lęą, mielas 
prieteliau, asz tamstai vieną 
daigtą pasakysiu^ tik pifajszau 

įmanęs neiszdūti.
— Praszau

Kada užkibęs ant poniszko tavyczios pinįgus 
indagumo meszkerės Vąis$M tus galvijus, o vis

jau nepyksta «- 
nas Molderis.

— Ką ežia už tokį mažmožį 
pykti — .pasakė kamisorius 
Dirmeika.

Nusiraminęs bajoras valgė 
iszsijūsęs, tankiai iszgerdamas 
degtinės, o pasibaigus pietams 
tūjaus atneszta buvo kava, 
kurią Vaisznoriui stipriai su 
romu pritaisė. — Begeriant 
kavą ponas Molderis daug 
szvelnių žodžių svecziui kal
bėjo ir savo prilankumą jam 
tikrino, o tū tarpu padavė 
arbatą, prie kurios romo vėl 
nesigailėjo. — Mųsų bajoras 
pasidarė sznekus ir pradėjo 
kalbėti: — asz ligi szioliai mo
tei dobrozieju nepažinau po
no, bet dabar, datyręs malonės 
jųsų mylistos, visūse reikalūse 
prie jo glausiūs.

Gerai, gerai, pone Vaiszna- pardūti, bet per tamstos^gin• 
ri, už manęs kaip už muro ozą negali to padaryti, o apart 
busi — kalbėjo ponas Molde
ris, o kupinai privaiszinęs ba
jorą ir užpraszęs tankiai bu
voti namon atleitlo.

Įžeistas meilingu priėmimu 
bajoras, linksmas buvo kaip 
į septintą dangų pakilęs, dėl 
to eidamas namon kalbėjo: — 
tai mošei dobrodzieju, kad

tik

drąsiai kalbėti, 
o viskas tarp mudviejų pasi
liks — isztarė ’akyvai Vaisz
naris. ’

— Tai ii 
sztile — pridėjęs pįrsztą prie 
lupų isztarė Dirmeika. —■ Va- 
luckis su Drutavyczia buvo 
prie'pono Molderio- ir pasakė, 
kad jie pritartų savo tėvisįzkes

to piimėlavo ponui, jogei isz 
mužikų esi kilęs ir buvai nu
tartas vagystėje. ' 1

Paszokęs kaip isz ugnies 
bajoras suszuko: —■ tugul 
anūs szimtas perkūnų sudau
žo! mo6ci dobrodzieju isz se- 
nūlių esmi tikras bajoras ir 
nei jokios vagystės nepapil- 

ponas Molderis 
melagystėms, bet 
tokius iszmislus

džiau; asz tiems žmogžudžiams 
parodysiu!

— Noris 
netiki toms 
kam reikia 
kalbėti? — pritarė Dirmeika.

Po tos kalbos Vaisznaris isz 
apmaudo iszgėręs su kamiso- 
riumi po keletą stiklelių deg
tinės, keikdamas klastingus 
savo kaimynus, namon iszėjo.

Barniai ir neapkanta pasi
daugino tarp girdiszkieczių 
bajorų, kuriūs dvaras kurstė 
lupdamas nū Valuckio ir Dru- 

i už parvary
tus galvijus, o visiszkai neuž- 
kabįdamas Vaisznario galvijų.

Kurstydamas tarp bajorų 
nesu tartį ir vaidus tur būti 
ponas Moldėrisi tame veikale 
ėmė paveikslą isz darbų seno
vės romėnų, kurie tarp prio
ru bežiszkių genezių visūmet 
skleidė vaidus ir naikino vie
nybę, o tokiu budu nusilp
ninę prieszinįkus, įsibrukdavo 
jiems į tarpinįkus ir, neva da
rydami sątaiką, po savo val
džia anūs paglemždavo. Taip 
atsitiko ir su girdiszkiecziais 
bajorais, nės sukirszyti pradė
jo tarp savęs vaidytis _ir musz- 
tis, o vieną kartą kada| Vaisz
naris buvo kaimynų apstum
dytas; tai įpykęs nubėgo prie 
pono Molderio ir su j&m su
tiko tėviszkę savo pardūti. — 
Prasidžiugęs giidrus ponas, 
kupinai prigirdė Vaisznarį ir, 
nedūdamas jajn iszsi blaivyti, 
nuvežė jį į Kauną, . kur par
davimą tėviszkės ponui Mol- 
derini pusgirtis bajoras už 
mažus pinįgus pripažino, la
jaus ant Vaisznario sodybos 
pastatė • ponas palivarką, o 
Valuckį ir Drutavyczią taip 
suspaudė, kad tie nabagai, 
negalėdami nei visztos iszleis- 
ti, priversti buvo savo tėvisz- 
kės už menkus pinįgus ponui 
Molderiui pardūti.

Tokiu tai budu buvo isz-* » 
naikįti Girdai ir ant jų vietos 
stovėjo gražus palivarkas, o 
iszvaryti isz savo gimtinės trys 
ūkininką) su vaikais ir gimi-
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rs, tu 
augiaus nlegu tris- 
metų, buvo gana 
C nutukęs vyras; 
ėlynos jo akys ir

i iszminįies nei do- 
žinoma, kaip po- 

Vežiodamas į mok- 
abai norėjo mokį- 
nįgais tėvų varo- 
visas kliasas K ra-

» * 
o. — Ponas Kas- 

valdžią, nesigai- 
jokių meilingumų, 
d valgė, dar ge-

nėmis nuėjo ant liūdno pa- 
kainpavimo.

Ponas Molderis-gi nei maž 
apie tą nesirūpino, o kas jam 
darbo? t^žųsta vaj’gszai,1 bile 
tik jo valdymo plotas dar vie
nu palivarku pasididino!

Dabar pakalbėsime apie po 
ną Kasper^ Molderį, kur 
rėdamas d 
deszimts 
augsztas i 
ūkanotai m 
paprastos spalvos vęidas ne 
aiszkino ne 
rybės, nės 
naitis vaik 
slavietę nei 
tis, o tik p 
mas, ne per 
žiu gimnazijos vargais, ne ga 
lais persi ri t 
peras įgijęs 
Įėjo sav nei 
tai yra geri 
riaus gėrė ir gražias moterisz- 
kės didei« mėgdavo. Prie to
kio tai ūpo ponas Molderis 
nei maž nesirūpino apie gerą 

anūs sunkią baudžiava ir nu
sikaltusius iepdavd smarkiai

tūse taip dėjosi ir 
eris užsimanė ves- 
,da dasižinoįę apie 
y s džiaugės tikė-

Kada Plc 
ponas Mold 
ti paczią, ta 
tą valsczion 
damiesi, kad jaunoji pdnia bus 
jų motina ir 
szams palen 
si pildė tas 1 
me. tonas 
davęs buvo 

gvįs; bet kaip isz- 
jkestis, pamatysi- 
Kaspeiias 
su dviem

susižie- 
panom 

ir dėl abiejv vieną dieną vin- 
cziavonės paskyrė, o tū tarpu 
pasirodė, kad viena isz tų

savo ipei ėję per
ti į r dėlto rei- 
dėrip paezia 'ti! 

pasilikti. J aunasis gi nemy

dviejų panų 
daug toli m 
kėjo jai pono 

lėdamas tos panos, norėjo pa cziaus ponia Molderienė nebu- 
sitraukti ir paskirtoje dienoje vo isz skaitliaus gerųjų, 
su kita para susivineziavoti, bėgiodama po L. *. 
bet į tą veikalą įsikišzo nela- kus, visur 
bai geidžiami tarpinįkai, f ’ ’ 
yra susipainiojusios ' 
broliai, kurie mtitę į 
mandagumą,

Molderiui szimtą ' bizūnų at 
skaityti, o noris tas meilingas 
prižadėjimas nelabai tiko po
nui Kasperui, vienok su tų 
ne mandagių brolių sesere su
sidorojo. '

Plotų valsczionys susirinkę, 
barstydami kvietkomis kelią 
sutiko parvažiūjanezią ponią, 
kuri nei žodelio prie savo pa 
valdinių neisztarusi, puikiam- 
jame palocije pasislėpė, o tū 
tarpu kamisoriumi ' liepė ant 
kiemo iszristi baczką degtinės 
ir dvi baczki alaus, kuriais 
gėralais kada pradėjo vals
czionys vaiszytis, tai ant men
kos valandos užmirszti buvo 
Sunkus vargai ir truputėlis 
laimės tarp vargszų praszvito.

Kitą kartą svarbią vietą už
imdavo ponia, nės jai prigu
lėjo būti pavaldinių motina ir 
globėja, szelpti pavargusius, 
priglausti naszlaiczius, gelbė
ti ligonius ir szlūst^ti aszaros 
verkianezių. — Isztiesų buvo 
žmonos garbingai pildanezios 
prakilnią savo priderystę, bet 
negalime užtylėti, kad dangų- 
masponių savo svarbaus pa- 
szau kimo visiszkai neiszpildė, 
nės užkietėjosios jų szjrdys, ne
suprato arty m o vargų ir sopu
lių, o tik geisdamos puikių 
balių, blizgėjimo auksu ir dei
mantais, buvo priežasezia di
desnio prispaudimo pavaldi 
nių, kurie sunkiu darbu ir 
prakaitavimu turėjo pakakįti 
visus prabingųsius -ponių už- 
si many mus. —\ Garbė ir dė- 
kingystė ponioms, buvusioms 
savo pavaldinių motinomis, 
o didžiausias paniekinimas 
toms blogoms moezekoms ir 
niekystės lėlėms, • kurios neno
rėjo savo apžado vertai atlik-

Ant nelaimėsi Plotų valsz- 

( nės, 
triobas ir lau-

■ rasdavo priežastį 
tai bartis ir įkalbinėti vyrui, kad 

panos smarkiaus valdytų valsczio- 
szalį nis, o, kaip ji sakė, dėl grei- 

rengėsi ponui tesnio mužikų suvaldymo ir

negaiszinimo žmonių, reika
lingų laikymui plakamų, lie
pė padaryti „eszafotą“ — įtai
są dėl pririszimo varginamų, 
lygiai tokį, kokį kitą kartą 
vartojo budeliai prie koroji- 
mo piktadėjų.

Prisiveizėkime tada tam 
naujam ponios užmanymui:

Gražus rudens rytmetys; 
augantie aplink dvarą žoly
nai pradėjo skleisti savo tau
res, dėl apsaugojimo vaisiaus 
dulkelių naktį suglaustas. 
Sodne raudonavo ir geltonavo 
obūliaii, gruszios, visur bliz
gėjo deimantinės rasos, o 
augsztai iszkilusi saulutė dar 
nesuspėjo jų nurinkti* Prie 
tokių gamtos gražybių varg- 
szai valszczionys jau seniai 
dirbo laukūse, o ponai Mol 
deriai ką tik isz patalo pakilę, 
sėdėdami prie atdaro lango 
arbatą gėrė.

Urėdas su tijunu atvedę ties 
langu suriktą vyriszkį, atsi
liepė: — tą vagį sugavome 
skinant sodne obūlius.

Ponas Molderis paraudona
vęs isz rūstybės' smarkiai už 
klausė: — dėl ko tu, chame 
vagi obūlius isz dvaro sodno?

,,Dovanok, poneli, dova 
nok! — dėl atgaivinimo ser- 
ganezios motinos keletą obū- 
lėlių norėjau paskinti — verk
damas atsakė atvestasis žino-
gUS’Asz tavę chame atgaivįsiu, 
tedvesią tavo motina, o tu 
dvaro obūlių nevogk suszuko 
ponas Molderis.

Už tokį darbą, reikia jį 
smarkiai nupliekti — pritarė 
ponia Molderienė.

— Vesti ant eszafoto tą va
gį ir szeszesdeszimtis ryksz- 
ežių negailėtinai jam dūti — 
smarkiai suszuko ponas.

Nelaimingas verkdamas 
praszė susimylėjimo, bet smar
kus d variszkiecziai į vietą kan 
ežios va^gszą nuvedė.

Užpakalije stainios stovėjo 
padirbtas isz lentų paaugszti- 
n i m as, vadinamas eszafotu, *• » 
dėl užėjimo ant to įtaiso buvo
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laiptai (tropai), o virszuj‘ r 
žvilniai gulėjo plati len 
prie kurios pritaisytos bt 
sziksznos, pririszimui kalti 
ko reikalingos. Privestas p 
to įtaiso nelaimingasis skin 
jas obūlių buvo augsztyn ' 
vestas, apnūgįtas ir stipr 
sziksznomis prie lentos p 
risztas, o urėdas su tijw 
isztraukę isz po lentų gl< 
surisztų rykszczių, prad< 
nusikaltusį smarkiai’ plal 
Raudonai mėlyni randai 
kraujas pasirodė ant dreb; 
ežio isz skausmo kūno, plal 
mas skaudulingai vaitoja 
dvariszkiecziai budeliai be 
kio gailesezio plakdami, k 
ežius skaitė ir kada tą bl( 
darbą jau baigė, tai netoli s 
vinti ponia Molderienė sus 
ko: — ir nū manęs dar ti 
deszimts rykszczių tam 
gini pridėkite.

Plakantiejie vėl prad 
skaudžiai kirsti, žaizdos p 
kapoto kūno dar labjaus r; 
donavo, o noris varginam? 
szirdį perverianeziu ba 
szaukė ir nenaudingai tą? 
vienok ponios dovanos czie 
bėję buvo atidūtos, o atleis 
nū k an ežios įtaiso, visas kr; 
j u paplūdęs, nužudytas žn 
gus, prie sunkaus baudžia 
darbo buvo nuvarytas.

Tas apraszymas aiszkiai ] 
rodė, kaip su savo pavai 
niais elgėsi ponai Molder 
Daugel buvo dar smarkes 
ponų, o* sunki baudžiava 
skaudus plakimai kūne v< 
vartojami buvo.
VIII DAKTARAS KAIli 

VYCZIA 1
Plotų dvare, kaime Zalėi 

se, gyveno ūki n įkas M arty i 
Kairys. Pad o ras tas žirną 
noris nebuvo turtingas, v 
nok atlikdavo dvarui baudi 
vą ir užmokėdavo pagal v 
dėlto ir ponas Molderis jo i 
peikė. Kairys turėjo vk 
sūnų vardu Viktorą, kurs 
vo kūdikystėje pasirodė ne 
prastu vaikinu, nės neužsii 
damas vienmeczių kaimiszl

------ ------ iwaaw. Jal'fia
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vaikų zaislėmis ir su jais ne
bendraudamas, mažas Vikto
ras griebėsi prie knįgų ir rasz- 
to, o ant sienų, durių ir skū- 
mių nemandagias rodbalses 
raszė. Tėvas matydamas di
delį sunaus norą prie molcslo, 
deszimt-metinį Viktorą per 
dvi žiemi leido į parapijos 
mokslavietę, kur akylas vaiki
nas iszmoko skaityti lietuvisz- 
kai, lenkiszkai ir maskolisz- 
kai, o taipgi truputį raszto ir 
keturis aritmetikos veikimus, 
prie to vaikinas buvo paklus- 
nas tėvams ir didei palankus 
prie ligonių; prie pagelbos gi 
senos tetos Kotrinos, pagarsė
jusios daktarkos rankiojo ir 
džiovino visokias žoles, gydi
mui tinkanczias, o jeigu - kas 
n am ūse susirgo, tai Viktoras 
neatsitraukdavo nū ligonio.O f

tarnavo jam ir pritaikiai tetos 
įsakymui, virino žoles ir ser
gančiam davė gerti

Martynas Kairys ir jo pati 
Rozalija iszmintinga ir padori 
žmona, didei mylėdami sūnų, 
mislijo, kad jis daug iszmoko, 
bet visiszkai n etai p durnojo 
jaunutis Viktoras, kurs bū
damas tėvams paklusnus, no
ris prie darbo pratinosi, vie
nok gavęs liūsą valandą, 
trokszdamas mokslo; tūjaus 
puldavo prie savo knįgų'ir 
rasztų. Tas kūdikio mokslas 
be mokįtojo ir tam tikrų knį
gų sunkiai jam ėjo, o protin
gas vaikinas gerai numanė, 
kad pats.isz savęs be pagel
bos mokįtojaus nedaug ga'l 
iszmokti, todėl kožną dieną 
atsiklaupęs ant kelių, buczia- 
vo tėvų rankas praszydamas, 
idant jį į mokslus leistų. 
Toks tai sunaus apsiėjimas 
nemažai rūpino tėvus, kurie 
mylimo vaiko praszymą szir- 
dingai norėjo pakakįti, bet 
niekaip neiszmislijo, kokiu 
bud u gal tą padaryti. Tū- 
tarpu Viktoras neapsakomai 
geisdamas mokslo ir negalė
damas ano įgyti, nulindo, su
blogo ir paveidus buvo isz- 
troszkusiam žmogui, kurs ei- 

darnas per tyro smiltynus pa
matė skaistaus vandens ežerą 
ir kada nelaimingas isz viso 
vieko skubinosi prieiti prie to 
gaivinanczio gėralo, tada ap
viliantis miražiaus *) pavidalas 
tolyn traukias, o kelėivis at- 
vilgymui sukepusių lupų ne
gavęs laszo vandens alpsta ir 
baisiame tyre žųsta.

Vieną kartą Kairys kalbėjo 
paežiai: — ar girdi, Rozalyte, 
asz negaliu į tą mųsų kūdikį 
be gailesczio veizėti, - vysta., 
kaip žolelė, nabagėlis.

— Ui vargas, mųsų varge
lis, kad negalime geidžiamo 
mokslo vaikeliui dūti, o noris 
mano brolelis žada tame vei
kale padėti, vienok be pono 
pavelijimo nieko neįveiksime 
padaryti — isztarė Rozalija.

Reikia žinoti, kad Kairienė 
turėjo brolį kunįgą kurs, gy
vendamas Kurszijoje, noris 
pas seserį nesilankė, bet kūne 
kožną metą ar Szilave ar Že- 
maiczių Kalvarijoje su sesere 
matėsi ir aną tankiai pinįgais 
suszelpdavo.

Ot, motin, kaip bus,, taip 
bus — sziądien‘ eisiu prie po
no -ir praszysiu daleidimo vai
ką į mokslus leisti — kalbėjo

Eik, tėveli, eik ir maldauk 
pono, o asz brolelio praszysiu, 
kad mųsų vienaitį į savo glo
bą priimtų, sakė Kairienė.

Asz rengiūs į dvarą, o tu, 
Rozalyte, pasimelsk, praszy- 
dama Dievo palaiminimo ma- 
no geram norui. — Ką isztaręs 
Martynas, pradėjo rėdytis 
bažnytiniais rubais ir persi
žegnojęs į dvarą iszėjo, o tū 
tarpu Rozalija pūlusi ant ke
lių priesz Motinos Szvencziau- 
sios paveikslą, ilgai meldėsi ir 
graudi jos malda nužengė 
prie Augszcziausiojo.

(Dar neviskas).
*) Miražiua — lotyniszkai

morgana — yra tai tyro monaa, per 
susilaužimą spinduliu szviesos ro
dantis tokius įvairius daigius, kurią 
ten negalima prieiti.

Kova.
— Isz aplinkpasaidiszkos 

kelionės Henriko Leturgue. 
Buvo antra valąnda po pietų 
Loannec ėjo pirma mažo mus 
abažo.

— Dabokite 1), i sniegas! 
suszuko pajojęs pirmyn. 
Sniegas Kovo mėnesij4 pieti
nėse szalyse! Galima buvo 
daleisti,' jog mus vadovui nū 
karszczio apsvaigo galva, ąr 
apraibo akys; kas ir nebūt4 
buvę dyvu, nės baisiai kaitru 
buvo.. Krosnis akmenų ir 
skeveinos ūlų užgulė kelią, 
lyg tartum norėdamos sulai
kyti mus ant tos prakeiktos 
lygumos, ant kurios apart sa
manų. priklijjūtų 'ir susilie- 
janezių. su pilku ūlų dažu ne
augo joki augalai.

— Isz galvos iszėjai, ar ką? 
suriko ant jo Karolis.

— Na pamatysite' 1 patys. 
Jeigu ne sniegas, tai ežia kas 
labai panaszus ant sniego. 
Tik stebėtina, kad ne szalta.

Termometras Reamuro rodė 
45 laipsnius szilumos.

Pasjviję savo „draugą nuste- 
bom4 isz pasidyvyjimo ir buvo 
isz ko: priesz mus klojosi, kai
po kokjs drobinis audeklas, 
lygų* neiszpasakyto baltumo 
plolaš, isz kurio nū deginau - 
ežių saulės spindulių spindė
jo milijonai vkibirkszczių. 
Isztikro galima buvo prisiekti, 
kad tai sniegas.

Tylėdami, nės nūstjeba at
ėmė ežia mums žadą, tik aki
mis užklausėm4 Barlejų, kas 
tai per prajovai.

— Ak, jau žinau! suszuko 
Loannec — tai bovelna! -

— O kaigi bovelniniai me
džiai ?

— Tiesa,niekur jų nematyti.
Voųueano nusiszypsojo 

tik; mųS nūsteba jį prajūkino* '
— Užvažiūjam4 ant didelių 1

Įlmo. Anei 
ant tos pano* 

kuri Ariminė man ne

vaidentuvė nesvajojo, kad taip 
puikiai savo vienalūszkumu 2) 
jie iszrodytų.

Kįek tik akimis galėjome 
užmatyti, vienas didmaris drus
kos sniego bą1^ 
vieno szeszėliį 
ramos, 
apeinamus Siberijos tyrus, 
kada žiema savo .milžiniszką 
skarą patęsia ant szitos smer- 
ežio ir tylėjimo karalystės; 
anei vienas jūdulis neįvairiavo 
vienalūiniszkumo tos baltos 
apdkngos.

— Važiūs‘me! tarė Barlejus, 
sunkus kelias prie szitos pra- 
gariszkos saulės, ant kurios ir 
verszį iszkept galėtum; bet 
turime lig sutemai pervažiūti 
druskynus, nės po pragaiszi- 
nįmui arklių negalime ežia 
nakvoti, y

— O ar tie druskynai?
— Dvylika mylių.
— Dvylika mylių tai niekis 

dėl mus smagių žirgų.
Sukirtę arklius leidomės 

szūlia. Neilgai sekėsi sku
binais. JKaip tik arkliai da- 
silytėjo druskos, lyg tartum 
prikalti prie žemės susiturėjo; 
druska pradėjo girgždėt4 po 
kojom kaip sniegas.

Ir vėl turėjom4 riszezia kil- 
zūti.

Dvylika mylių tokio kelio. 
O mes vylėmės jas szūlia per- 
skrist.

Kaitrumas buvo neiszpasa- 
kytas. Blizgėjimas druskos 
tiek kartų lietaus ir vėjo 
szveistos apžabalino (apspau- 
gino) mus. Ant nelaimės 
sziaurinis užimantis kvapą vė
jas daugino x muš kentėjimus. 
Szutome tam pecziuj4, kurio 
užmuįzanczios temperatūros 
nėkoks vėsumas nelengvino.

Paskutiniai nusileidžian- 
czios saulės spinduliai rausva 
szviesa apliejo tą taip liūdną

druskynų, atsiliepė ant galo, b’ taip gryną paveikslą, 
kada jam rodėsi, jog gana isz- 
tyrė mus kantrumą.fata

Nesviltai (nesitikėtai) koks 
tyrė mus kantrumą. ten rambas ugniszkos raudos,

Tai ežia druskynai! Kadai iszleidžiantis žaibo szviešą pa- 
seniai daug man apie jūs bu-'sirodė kairėj4 mus szalij4 tada, 
vo kalbėta, bet niekados mano kada tiesiai muilas prieszakij,
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žolynų linija 

tos druskos.
Toj‘ valandoj4 arkliai mus 

suprunksztė pajutę vandenį ir 
pradėjo skubiau bėgti. v

Vandū! Turėsime vandenio!
Balsu ir ran

savo žirgus, baigiant prie eže 
ro prijot ant 
vadovo sustojome. - (

Ir negailu, buvo užsiturėji- 
too.

Apie du arba trys tukstan- 
I ežiai garnūtų 3) paukszczių 

su kaklu ir kojomis be galo 
ilgomis su bal 
nomis ant vis(j> kūno plunks
nomis, su spar 
dažo, sustoję 
paveikslinga 
lengvo sav vai

Flamengai! tarė Barlėjus.
Nusėdom4 nū arklių ir prie- 

/ glaudę prie žemės ėmėm4 ste
bėtis isz tos armijos vandeni
nių paukszczių, einanezių ka 
riumėniszkoj4 eilėje. Abejose 
pusėse atstu nū visūmenės bu
vo sargai, saugo jantiejie nū 
užpūlimo.

Isz liepsninių sparnų, ap- 
klojanczių paukszczius neva 
randonu ploszcziumi, su ku- 1 į
riūm siautė suulės spinduliai, 
žaibavo szvięsus 
Tas žibėjimas 
siubavimąsi 
mo.

atsimuszė ilga 
aiszkiai ant bal

<omis vaginom

pamojimo mus

svai raudo-

įais liepsniszko 
eiliomis kaipo 
kariumėnė isz 

ksztinėjosi.

žibė 
mainėsi

nū vaikszbzioji-
Raudonos plunksn

j imas, 
pagal

os ant 
kaklo ir krutinės dailiai iszro- 
dė ant to ugnįszko ploto'. Sa
kytum, kad tai byris pauksz
czių plaukau ežių po ugninės

Iszkėlę galvas,

jūres.
Eilės jų buvo vertos pasis

tebėjimo, o vaikszcziojimas be 
užmetimo.
akis pirm saVęs ant penketo
deszimtų žingsnių inbedę, 
lėse geometrie 
saugojami is

'■ žingsniavo, 
kareiviai, 
rumbą, kurį 
tėme.

Netikėtai
ligszioliai rumbas sujudėjo ir 
keli tukstan
pas4kėlė ant

1

ei- 
zkai tiesiose, ap- 
z abiejų szonų 
yg seni rai tari jos 
Ėjo pas Kepsninį 
po kairiai pama-

tas nekrutantis

ežiai 
savo ilgų kojų.

flamengų

Tada pasirodė nesuskaitoma 
daugybė j ūdų taszkų ant bal
tos druskos.

Tos salelės buvo tai gūžtos, 
kur flamengai perėjo kiauszi- 
nius.

Prisiartinus vaikszcziojan 
ežiai armijai, sustojo eilėm ir 
iszkeliavo, ant gūžtų sutupė 
naujai pribuvusiejie.

Nauja armija ėjo kitan szo- 
nan, negu isz kur atėjo pirmo
ji. Tie flamengai artinosi 
prie ežero jieszkoti maisto isz 
mažuczių vandeninių gyvuliu
kų, ant kuriu yra labai sma- 
gurus.

Bet kas pasidarę mus ar
kliams? Ausimis karpo, vūs- 
to orą, dreba... matomai turi 
būti ežia kas nepaprastas.

— Už ginklo! — suriko va
dovas.

Mes nusikabinom4 nū pe- 
ežių szaudykles. Esame pa- 
sirūszę. Regis , lyg girdime 
balsą triubos. Tai flamengų 
sargai dūda ženklą, jog paojus 
grasina. Armija i sustoja, 
sparnai judi naši, paukszcziai 
rūsziasi skrist4. Vėlu.

Vienam akiesmirksnij4 koks 
ežia, tartum isz orlaivio isz- 
mestas, marguliūtas kūnas į- 
szoko į būrį flamengų. kurie 
užpulti nuleidžia sparnus, kad 
jau buvo pasirengę pas4kelti į 
augsztą.

Jaguaras! —surikom visi 
vienu balsu. Isztikro buvo 
tai didelis jaguaras, kuris pūlė 
ant paukszczių, nejudanezių, 
prikaltų prie žemės staigum 
tūmi užpūlimu.

Davėsi girdėti tukstaneziai 
balsų. Isz karto buvo tai 
riksmas iszgąsczio, bet tūjaus 
jis pavirto ir szauksmą prie 
gynimoji, griebimosi už gink
lų! Sugaudė lyginai szimtai 
triubų. Kas gi per klyksmas, 
koks užimąs, kas per kakofo- 
nia!. . .

Atsidobėję 4) isz pirmojo 
nusiminimo, flamengai apstojo 
aplink užpūliką, kurio nasrai 
ir nagai plėszo jūs, drasko, 
graužia. Bet ką tai stovi?

Ar gi jų'skeczianeisztruks ir jis. 
ne trys tukstaneziai! 
szimts kris, o jų vieton 
penkesdeszimts.

Tai tikras pjovinis!
Nors jaguaras baisiai szoki- 

nėja, nors dar baisiau rėkia, 
vienok negali prasimuszti isz 
to karės ratelio, kurio paežiam 
viduryje atsikliuvo, dėka isz- 
mintingam taktiszkumui jo 
prieszinįkų, kurie miga 5) jį 
iszvisur, kapoja ir drasko jam 
szonus jūdais, smailais, kie
tais, kaip geležis snapais.

Atėjęs jieszkoti maisto,, ku
ris jam rodėsi lengvu,. dabar 
pats turi gintis. Aplink jį 
nelaimingos jo aukos skręda 
♦ant valandos virszun, neva 
milžiniszki szuviai iszmesti isz 
kanūlių ir krinta negyvos ant 
krūvos lavonų.

Oi! narsus paukszcziai, 
kaipgi jie drąsiai kariauja!

Kiekvienas kirtis snapo 
pramusza žvėries kailį ir isz- 
traukia kraują, bet jie labiau
siai kabinasi jam už kaktos, 
neatbodami ant tų baisių nas
rų, kurie atsiveria ir užsiveria 
su pasibaisėtinų laužomų kaulų 
pykszėjimu.

Neilgaitrukus jaguaro szo- 
kinėjimai silpsta; su kėlioj asi 
ant vietos, mėtosi tai į vieną 
pusę, tai į kitą attatupstūja, 
norėtų, rodos, pamesti kovą 
ir pabėgdams iszsigelbėti. 
Bet veltū tikisi iszsprusti isz- 
szitų tukstanežių durtuvų, ku
rie bado jį iszvisur, o kurių 
atmuszinėti jau nepagali.

Flamengai iszlesa jam akis. 
Jau žabalas [ spaugas,aki as ]. 
Kartu su krauju cziursz- 

kianeziu isz tukstanezio opų, 
nustojo visiszkai galės, svirai- 
liūja, krypsta, griūva, keliasi, 
Vėl griūva, tęsiasi vėl kelis 
žingsnius... Jau po jam.... 
maita jo vienamat lieka su
draskyta.

Karalius laukinių žvėrių 
Pietinės Amerikos, tampa krū
va maitos sumiszųsios su plau 
kais.

Pergalėtajai flamengai isz-

iii

sparnus ir pakyla 
įges.

Nekurį laiką dabojome an 
tų puikių paukszczių, tvas 
kanezių szvieša liepsninių sa 
vo sparnų irdaranezių ore ilg 
ugniszką liniją, žaibūjanczi 
nū saulės spindulių, kuri 
augsztumoj4 dar szvieczia.

Skrenda vakarūsna, sus 
lieja į vieną rausvą debesį - 
pragaiszta ant galo. 

t

1) Zarasų paviete dabot4 lygina 
— žiūrėti; bet pasdabot — patik 
Zarasai buvo ir yra tai tikras sen

J ... '

biszkas vardas pavietinio miesteli 
kurį kaip ir daugelį kitų užsimai 
maskoliai perkriksztyti į Naujoal 
ksandr^vską. Sziądien artojai ne 
žino jau „Naują Aleksandrovsky 
vienok tarp savęs sznekėdami vadi 
visados Zarasais.

2) Vienftdumu.
3) gamintas, luk czaplaaty.
4) atsidobet — atsigaut, atauszl
5) migti—spausti, slėgti.

ta Hitti lim Amerlkt
— Shenandoah Pa. Mų 

Volonczausko draugystė p 
maži auga ir ilužoja; ant pa 
taro mėnesinio susirinkin 
priširaszė prie draugystės ku 
J. Žebrys, neseniai atvyk 
isz Lietuvos. Draugystė ža< 
įsteigti vakarinę mokslai t: 
kurioje kun. Žebrys prisiž 
dėjo iszguldinėti geografiją.

" d. P.

De- | padai
stoja

— Plymouth Pa. Szv. K 
zimieriaus draugystė Susiv 
nyjimo kūpa N. 7 ant mėti 
ainio susirinkimo 20 d. Ru 
pjuczio iszrinko delegatu 
Susi vieny j i mo seimą pp. A d 
mą Adžgaucką ir Praną 11 
manaucką. J/.

— Wilkes Barrė'je liet 
viezkoe bažnyczios kampu 
akmens paszventinimas b 
10 d. Rugsėjo. Daugybė 1 
tuviszkų draugysezių ža 
pribūti ant tos iszkilmės.

M.
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vimo, neiszskiriant ir Voidato, to nedoro Keistuczio sunaus; 
tepratinasi griauti savo tvirtynes, tai mums mažiau bus darbo.

Mistras. Noris už neiszdavimų Roberto turiu teisinga 
pakersztį prie Keistuczio, vienok kunįgaiksztiszkų jo lemtu- 
tumų prigul1 gūdoti. ,

Virnebergas. Tedžiųugiasi, kad sūnūs gyvas atliko.
Mistras. Didysis komandorai, liepkite, Voidatų ir ki* 

tus pakilesnius vergus ežia atvesti. •
Komandoras. Tūjaus. (Iszeina). \
Virnebergas. Pamatysime, kas tai do Voidatas, kurs 

su taip dideliu upu norėjo iszsilaikyti tvirtynėje su nugriau
tais mūrais. i

Spanheimas. Stebėtina, kad Voidatas drauge su kitais 
lietuviais neįszoko į liepsnas.

Mistras.' Gal butų tų padaręs drųsoczius, bet su mažu 
savųjų būreliu, prispirtas buvo į tokį angsztų užkampį, isz 
kurio negalėjo prie ugnies prieiti ir ten musiszkiai jį užgulė.

Spanheimas. Tur būti kariaunas, kad taip smarkų 
apgulimų ilgai jszlaikė, p jeigu nebutipinums nusidavę tvirty 
nę uždegti, tai Voidatas kasžįn koliai butų gyvenęs savo grio* 
vėsiūse.

Virnebergas. Gaila, kad tas narsus kariautojas, neį
veikdamas sudegti, nepasismeigė ant mųsų landsknechtų dzi- 
dos.

' Mistras. Grapas Virnebergas visūmet mėgsta jūktis.
Virnebergas. Tai ne jūkai, bet gerasjinkėjimas, nės 

lietuvių vadui geriaus pritiktų smertis kaip verguvė. .
Mistras, iKų daryti? — žmogaus dalis yra nežinoma.

REGYKLfc 2.<
Tie patys, Voidatas, Gineitis ir Kareiviai.

Komandoras (su dviem kareiviais įvesdamas Voidatų 
ir Gineitį, turinezius geležinius retėžius ant rankų), 
pajimti į verguvę: Kauno sargybos vadovas 
Voidatas ir bajoras Gineitis.

Voidatas su Gineicziy ! įėję kloniojasi kryžeivių 
kurie ataiklonioja.

Mistras (padūdamas-rankų Voidatui).
įsipažįti su prieszu, kuris taip vyrišzkingai gynė Kaunu.

Voidatas. Įsipažininias su dideliu Mistru butų ir man 
labai meilingas, kad nebueziau vergu.

Mistras. Dėlko-gi, kunįgnikszti, su taip didelių upu 
gyniai Kaunu ir tūmi daugybę mųsų kariųmenėš iszteriojai ?

Voidatas. Dėlto, kad, gindamas Kaunu, pildžiau savo 
priderystę.

1 . Mistras. Tos priderystės pildymas kokių jums at- 
neszė naudų? tvirtynė paliko iszgriauta, anos sargyba pražu
vo ir jus patys į verguvę patekote.

Voidatas. Apžado pildymas augsztina žmogų ir tūmi 
atnesza jam didžiausių budiszkų naudų.

Komandoras. Gražus tai protavimas, bet patys pripa- 
žįsite, kad budiszkas pasimėgimas negali atpildyti medegiszkų 
blėdžių.

Voidatas. Kų daryti? — Dievystės parokavimas nu
sprendžia žmogaus dalį. • ✓

Mistras. Dabar būdami mano vergu kaip norite, kad 
su jumis apsieieziau ?

Voidatas. Kaip prigul apsieiti su kunįgaikszcziu.
Mistras. Pritardamas tam linkėjijnui, pirmiaus liepsiu 

nujimti jums retėžius ir dftti pritinkantį užlaikymų, bet ru-

ISZGHIOVIMAS 
Kauno pilies1362m.

Dramatas keturiese apsireiszkimūse, 
paraižytas isz Lietuvos dėju Al. Guzuczio.

(Pabaiga).

Vieszpat‘8 kėlės isz numirusių
Linksmybei žmonių nubudusių.

Aliejų ja! Alleluja!
Džiaugkimės — pagonai vargūse.

Kyrije eleizon!
Visogalincziam garbę dūkim‘, .
Linksmybe — szirdies dėkavokim*.

Alleluja! Alleluja!
Džiaugkimės pagonai vargūse.

Kyrije eleizon!
Mistras. Tų iszkilmingų mųsų giesmę teiszgirsta pa 

gonai, o jų szirdyse tegul vieszpatauja baimė ir nusiminimas.
Kariumenč. Ura! teįvyksta žodžiai didžio Mistro, o 

garbė kryžeivių įstato (zokono) tegul amžinai tveria!
Mistras. Szaunus kareiviai, reikalaujate atsilsio ir 

pasistiprinimo, d^lto eikite dabar į tayorų, o prieszpietije, kas 
tik gyvas, tegul ateina į tų vietų klausyti miszių szventų, ku 
rias ant Kauno griovėsių laikys jo ekselencija Samlandijos 
vyskupas Baltramiejus. — Marszalai, veskite kariumėnę į ta 
vorų. *

Marszalas (apnūginęs kalavijų prie kariumenės). 
Paskui manęs!

Marszalas su kari u mene iszeina; tvirtynė dar vis dega.
Komandoras. Liepsnos jau apėmė visas tvirtynės trio- 

bas ir gyvo sutvėrimo ten neliko.
Virnebergas. Tekepa pagonai! bus szunims keptinė.

Spanheimas. Neverta yra kalbėti su paniekinimu apie 
žmonis, kurie drąsiai, pildydami savo priderystę, padėjo savo 
galvas.

Virnebergas. Grapas Spanheimas nū nekurio laiko 
pradėjo vadįti žmonėmis pagonus; tur būti tų idėjų įkvėpė 
jam kokia noris lietuviszkoji deivė.

Spanheimas. Pavelysite man pasakyti, kad ritierisz- 
kas paszaukimas visiems mums įkvėpė idėjų žmoniszkumo.

Mistras. Gana jums, prieteliai, priesztarauti, geriaus 
pasikalbėsime apie veikalus.

Virnebergas. ‘Tegul ir taip bus — kalbėkime apie vei
kalus.

Mistras. Asz misliju, treczioje Velykų dienoje pra
dėsime visiszkų iszgriovimų pilies pamatų ir užkasime grio
vęs; dėlto didysis Komandorai liepkite kariumenei ant balso 
trimitos (triubos) susirinkti ir darbų pradėti.

Komandoras. Mistro parokavimų iszpildysiu; — o pa- 
jimtus į verguvę lietuvius ar reikia varyti prie darbo?

Mistras. Žinoma kad reikia varyti — ar mes jūs dy
kai maitįsime?

Komandoras. Dar klausiu, ar visus be iszekyrimo lie
tuvius statysime prie darbo?

Mist/ras. Pakilesnius isz lietuvių prigul iszliūsūti.
Virnebergas. O pagal manęs grūsti visus prie darba-

Szitai 
kuriįgaiksztis

vyresnieinsioms,

Malonu man
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pi aisergėsiu, k jid prie savųjų 'neiszbėgtumėte ir tūmi nepra
žudytumėte to brangio iszpirkio, kurį nū jųsų tėvelio tikiūs 
gauti. 1

Voidatas. Dėkavodamas dideliam Mistrui už paleng
vinimą, praszysiu, kad ir su mano draugu lygiai žmoniszkai 
apsieitumėte. i ~

Mistras. Ir tą jųsų velijimą iszpildysiu. — (Prie ka
reivių). Nū kunįgaikszczio ir bajoro Gineiczio nujimti re
tėžius.

Mistras (priėmęs ir perskaitęs laiszką). Kunįgaiksz- 
tis praszo atsiuntimo pajimtų į verguvę lietuvių vardų sura 
szo. — Szitai geidžiami suraszai. — (Padūda Vitenui rasztą)

Vitenas (prijimdamas rasztą).y Su pavelijimu jusi] 
mylistos paveizėsiu į tūs suraszus.

Mistras. Galite veizėti.
Vitenas (paveizėjęs į rasztą). Dievai malonus! isi 

keleto tukstanczių kareivių tik trisdeszimts trys atliko. — 
Taip liūdna žinia perplėsz kunįgaikszcziui szirdį. — Iszgriau

Kareiviai nujiina nu abiejų retėžius.
praszau didelio Komandoro parodyti kunį- 
bajorui Gineicziui patogias paszėtres, o taipgi 

visūmi reikalingu apveizėti.
Komandoras. Didelio Mistro įsakymą tikrai iszpildy

siu. — (Padūdamas Mistrui rasztą). Szitai pajimtų į vergu
vę lietuvių vardų

Mistras (prijimdamas rasztą, paveizėjęs į aną).’ 
pakilesnių liet 
eikite valandą 

• Kbmandoras ir v

Dabar 
gaikszcziui ir

suraszas. ,
Isz 

avių tik du g^vi atliko. Didis Komandorai, 
atsilsėti, veskitės kunįgaiksztį su jo bajoru, 
drgaų pasiklonioję Mistrui, drauge su kareiviais iszeina. 
imas. Drąsus ir iszmintingas lietuvis.
ergas. Gaila, kad tiems pagonams liepėte nu- 

is, kurie jiems labai pritiko; — reikėjo dar už- 
nt kojų ir kaklo, tai prigulincziai butų pa- 
niodamasi Mistrui ir Spanheimui). Dabar pa- 
— eisiu valandą atsilsėti.

JfwHs ir Spanheimas. Lig meilingo regėjimo. (Vir
nebergas iszeina).

Spanheimas. Nepakeliamoji žmogystė tas Virneber
gas su savo ta smarkybe, kurią ant beszarvių žmonių malonė
tų parodyti; kovoje-gi nelabai mėgsta smarkauti ir į tą sza- 
lį kreipias, isz kur lengvesnis vėjas puczia.

Mistras. Tokie smarkus vyrai visūmet laikosi prie pa
vėsio ir ant karszczio nemėgsta iszeiti. — Iszgriovimu atlikau 
vieną pusę kerszto, o dabar turėdamas rankoje Keistuczio sū
nų antrą pusę atliksiu, nės senas Keistutis turės man užmo
kėti už sūnų brangų iszpirkį, o apart to iszdūti Robertą ir 
Zulelę.

Virneb
įimti pažvangi

eimas. Kaip matau, dar nenustojai
lėlę.

Mistras. Taip prieteliau! — meilė prie tos prajovingos

darni vieną mųsų tvirtynę, dėlko praliejote kraujo upę ir tai j 
daug žmonių užmuszėte?

Mistras. Būdami pergalėtojais nereikalaujame sav< 
darbų teisįti.

Vitenas. Ir negalite iszteisįti.
Spanheimas. Privadžiojimų tamstos neprijimame.
Vitenas. Asz neprivadžiosiu, bet teisybę isztarsiu. — 

(Padūdamas savo draugui Mistro įdūtus suraszus). Atidūl 
tą rasztą kunįgaikszcziams ir pasakyk Almonei, kad jos vyra 
Gineitis gyvas ir sveikas. (Prie kryžeivių). Dievai dova 
nojo man ateitės žinią, dėlto paklausykite mano žodžių.

Mistras. Kalbėk, ką ten lietu viszki dievai apreiszkė?
Vitenas. Kryžeiviai! kurie savo kelius ženklinat 

krauju ir gaisrais, atmįkite, jog ateis valanda, kurioje sujungi 
tos dvi tautos sutrins jųsų galybę, o paskui iszauszus pavass 
riui dauginus kaip penkis szimtus kartų, kada žmonės vark 
perkūnų szuvius, tada vėl bus įkurta Kauno tvirtynė, o vis 
Vakarų galybė neiszgriaus anos. (Rodydamas ranka į degai 
tį Kauną). Ten dega mano broliai - nutilo prieszmertinės j 
giesmės, dvasia nužengė į dangų, o suanglįti kūnai į peleni 
virsta. — Ugnis apėmė visą tvirtynę ir Perkūno szventinyczi 
liepsnose pražuvo — veizėti į tą baisią regyklę negaliu, szi 
dis skausmu plyszta, dėlto (rodydamas ranka į kryžeiviui 
siųsdamas jums prakeikimą ir visas nelaimes prie tautieczi 
einu. (Bėgdamas į deganczią tvirtynę). Smarkybe liepsr 
praryk manę!

Mistras (norėdamas užlaikyti Viteną). Laikykit* p 
dukusį, laikykit*!

// Kryžeiviai stengiasi sulaikyti Viteną.
/ ) Vitenas (įpūlęs į ugnį). Dievai! prijunkite mar 

gyvybės auką. .. karszcziu troksztu. .. regiu szviesą Anapi 
lio.

mergaitės užriszyta yra mano szirdyje ir rodbalsės to szvie
saus jausmo rlekūmet neiszdils. ' .

REGVkLE 3.
Mistras, Spanheimas, Vitenas parėdytas vaidelytis-zkai, lietuviszkas 

kareivis ir vokiečių kareiviai.
Vokisukas kareivis (prisiartįdamas). Daneszu jųsų 

ekselencijai apie atėjimą nū lietuviszko kunįgaikszczio pa
siuntinių.

Mistras. Atveskite jūs czion.
Kareivis. Tūjaus (iszeina). | '
Mistras. Pamatysime, ko geidžia nū mųsų lietuviszkas 

kunįgaiksztis?
Spanheimas. Tur būti nusigandęs mųsų galybės pra

szo sądoros.
Du vokiszki

Vitenas. (kloniodainasi Mistrui ir padūdamas laiszką).
Lietuvos kunįgaikszczio prie jųsų mylistos laisz-*

Spanheimas. Sudegė nelaimingas, o virszžmonis 
ką jo. drąsa aiszkiai rodo, kad lietuviszkoje tautoje yra gan 
nanti stiprybė, kurios pajiega szelpiami lietuviai niekūm 
neiszsižadės savo prosenių tikybos ir kalbos!

< Uždanga nasileidžia. Galas apsireiszkimo ketvirto ir paskutinio.

22. VI. 1889.

>•. Tur būti nusigandęs mųsų galybės pra-

kareiviai įveda Viteną ir jo draugą, lietuviszką kareivį

Nū szviesaus 
kas. .

Gromatnyczia.
Lietuviui Shenandoah'e. Matyt negerą misi į turėjai piet 

damas tą rasztą, kad net savo pravardę bijojai padėti. Ga. 
jai susipykti Tamsta su ,,Garso“ redakcija, bet žinok, j 
„Vienybėje“ nėr vieta dėl asabiszkų užpuldinėjimų, iątrigų

„Garsui“. Protestą priesz „extradition treaty“ susti 
ne kun. M. Pėža, bet A. Milukas. Angliszkai apdirbo Iii 
ratiszko laikraszczio „Free Russia“ redaktorius. Priesz 
„treaty“ protestąvota. dar ir po lietuvių protesto.
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■ii Sosiwiin Lis
tlira Maltu Amffli 

8-tas Seimas.
Praneszu visiems Susivieny- 

jimo sąnariams, jog szj metą 
isz Dievo apveizdos 25 dieną 
Spalių (^Oktobriaus) bus lai- 
komas seimas Pittston‘e Pa. 
Todelgi meldžiu visų lietu- 
viszkų draugysczių, kaip pri- 
gulinczių prie Susivienyjimo 
taip ir norinczių prigulėti, 
iszrinkti ant artymiausio savo 
draugysczių susirinkimo (mi
tingo) jeigu ne du tai nors po 
vieną delegatą iii tfijaus apie 
iszrinktus delegatus praneszti 
į laikrasztį „Vienybę“.

Draugystes, kurios negaji 
įstengti (iszgalėti) siųsti dele
gatų į seimą, gali savo įneszi- 
mus del Susivienyjimo gero 
pavesti artymiausios draugys
tes delegatams arba ant po 
pieros suraszius prisiųsti vie
nam isz Susivienyjimo vyriau
sybes, nelaukiant paskutinių 
dienų priesz seimą.

Delegatai turi suvažiūti ant 
vakaro į Pittston‘ą, Pa. Spa
lių (Oktobriaus) 24 dieną. 
Tą dieną vakare pusė po sep
tynių ant sales bus laikomos 
visokios kalbos apie Susivie- 
nyjimą, po kam bus dailus 
lietuviszkas. pasilinksminimas.

Ant rytojaus tai yra 25 die* 
ną Spalių lietuviszkoje baž- 
nyczioje bus iszkilmingai lai
komos Szv. jtfiszios lygiai ant 
asztunių, ant kurių turi susi
rinkti visi delegatai. O pusė 
po devynių prasidės seimas.

YLunlngas A. Burba
S us iv ien yjirno prezidentas.

-------- -f-

Vagis! Vagis!
Martynas Januszonis isz 

Burbiszkių, Krasnavos gm., 
Seinų pav! • atvažiavo jieszko- 
damas darbo pas manę į Re- 
wensvvood Long Island City 
ir kad jį priėmiau, tai man isze- 
jus į darbą, pavogė mano $100 
ir iszdume. Jis yra 30 metų, 

vidutinio ūgio, nosis biskį už
riesta ir raudona, ūsai rudi, 
plaukai tamsiai geltoni, laszū- 
tas biskį ant burnos. Kas dils 
žinią apie jį, gaus $10 dovanų.

J. Sinkevicz Terra Cotta 
Works Long Island City N. Y.

Russkija Novosti
Vienatinis, nedėiinia maskoliszkas lalkrasztis 

Amerikoje. Nu 1 d. Liepos iszeina padidĮtame 
formate, kasztdja ant metų $1,50 c., 6 mėn. 80 c., 
3 mėn- 45 c.

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

Kningos
pargabentos isz užmarės:

Maldų knįgos,
Aukso Altorius, arba Szaltinls dangiszkn skar- 

bu 2.25c., 2.75c., 3 25c., 4.00c., 4.50c., 5.00 Ir 5.50c.
Senas ir naujas Ankso 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 Psalm u Dowido karaliaus ant

paveikslo kanticzkų 75c.

Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos,
Gyvenimas Vieszpaties Jėzaus Kristaus, 75c. 
Istorija sėno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 25c 
Istorija seno Įstatymo ,, „ „ 35c.
Gyvenimas Marijos ,, ,, 25c*
Menno Szwencziaasios Marijos Panos 30c.
Sopulej Motynos Diewo ,, „ 20c.
Kvangelljos be apdarų 75c., o su apdarais 1.25c.
Gyweniinaj Szwentnju, ant visų metų kožnos 

dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožnų dal( po „ „ ,, 75C/

Gyvenimas szv. Benedikto habro „ 10c.
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente 4Oc.

Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Filiotea arba kelias | maldingų gyvenimų . 50c.
Pokilis Szventųjų ,, ,, •f 15c.
Iszguidlmae metiniu ezwencziu

labai naudinga kningelė 10c.
Mokslas Rymo kataliku „ •• SOc.
Kas yra griekas ? „ 20c.
Nekaltybė „ >1 30c.
Vartai dangaus „ » 20c.
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 35c.
Raktas | dangų ,, lt 20c
Didžioji nedėlla „ • » 5c.
Kaip Sumenijų nuspakaj|ti H 20c.
Vadovas Į dangų „ • t 50c.
Prlsigatavojlmas ant smerezio »> 50c.
Draugija dėl duszlų ,, >> 5c.
Lietuvlszkos mlszios „ tt 10c.
Žine apie gydymų ligų knno ir

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

Istorija Lietuvos „ „ ,, 50c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija ’ 20c. 
Apllnkrasztis kun. Petravycziaus | Vilniaus 

džiakenystėe kuningus 1870 m. ,, 10c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knjgutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais n& pat 

krikszto Lietuvos 5c.
Žiponas bei žiponė „ „ 50c.
Žirgas Ir vaikas „ ,, 25c.
Vytautas didis Lietuvos kun|gaiksztis 40c.
Apie senovės Lietuvos pilis ,, 20c.
„Auszra" keturių metų puikl&se apdar&se

po >1.25 kninga, visas perkant 4.00c.
Knįgos poetiszkos.

Senkaus Jurgis ,, ,, 25c
Vitoliorauda, puikus poematas isz

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knfgos 1.25c
D&nelaiczio pavasario linksmybės 15c
Konradas Valenrodas 
Tėvyniszkos giesmės 
J&kaunos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės

>> M 10c.
>t H M H 5c.
M 1> 5c.

f> 10c.
» tt 10c.

99 40c.
Pirm etinis degtinės varytojas puiki komedija 10c,

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

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

paraszyta patrljotlszkoje dvasėje pagal 
vengriszkų pono A. isz B. autoriaus 
kn|gutės „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 lletuviszkas „ 15c.
Kninga dėl iszsimoklnipo rokundų 25c.

Kninga dėl iszsimoklnimo vlsasvietinės kalbos 15c.
Apie buwimu Diewo „ „ - 10c.
Grleszninkas priverstas metavotis „ 15c.
Pamokslai apie trueų „ ' „ i 5c.
Talmudas ir musų žydai „ „ „ 10c.
Szkala su kalba „ „ 25c.
Prieszauszrls ,, „ 20c.
Kaip (gyti pln|gus ir turtų . ,, 25c.
Girtybė „ „ 10c.
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

kaip labai svietų 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 bu maldelėmis po 5 centus.

ICHSEUSTG-OS
£OC NOS SPAUSTUVĖS.

Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczių 
paraszytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00
Istorija Katalikų Bažnyczios, „ 1,00.
Europos Istorija su žiamlapiais ,, 50 et.
Pasakojimas Antano Tretininko paraazė vysk.

Žemaiczių Motiejus Valancziauskas, 25 et. 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 20 et. 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės f 1,00 et. 
Apteka Diewo I ,, „ ,, „ >1,00.
Aukso Verszis, labai puiki drama ,, 20 et.
Boleelawaa arba antra dalis Gsnowefos 30 et.
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę žydo 

ir piktų augynlmų wajku ,, „ >1,00.
Hlstorije gražios Katrukos ir jos wysokt atsy. 

tyklmaj „ „ „ „ „ 10 et.
Hlstorije apie gražų Magelona, duktery kara
liaus isz Neapolo ir apie Petra karejwi 40 et. 

Hlstorije isz lajko Francuzkos wajnps Afri
koj ,, ,, „ ,, 1 30 et.

Istorija Septynių Mokintojų ir
Lietuvio Sapnas 50c.

Jurgis Miloalawskis ,, „ 80 et.
Juozapas Konluszewskis arba kankinimas

Unijotu po waldže maskolaus , 50 et.
Konstytucyje del darbininku ,, 10 et.
Namelis pustelnlko paraszyta* del pujkiu

Lietuwnlku „ ,, ,, „ „ ‘ 75 et.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorije isz lajko

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

wajnoa 1803 metu ,, „ ,, 40 et.
Prawadnikas an gels k os kalbos neabdar. >1,00

o abdarytas „ „ >1,25.
Pujkus apraszymas apie Lletuvų „ >l,o0.
Rlnalda Rinaldlnas ,, ,, ,, >1,50 et.
Senowes apraszymas apie Duktery Filypo

Karejwio „ „ „ „ „ 50 et.
Sumyszymas jarba bajine tūry dydeles akis

Tykra tejsybe isz Suwaiku gubernijos 15 et- 
Szwieea Diewo „ „ „ ,, 65 et.
Titkus Persų Karalius, ,, „ 25 ct.
Užsystanawik ant to geraj „ „ 50 et.
VVitaslr Korynna hlstorije isz lajko perse

kiojimo Bažnyczios 8. per Deokįecijana 95 et.
L

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordati st. 
Shehandoah, Pa. kasztuja- $loo.

John M.^Carr
Patronas (advokatas) provų. Oflisai:

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

Uždėjęs kromą Pittstone, parda
vinėju viską kurni pigiausiai.

Tam. Pauksztis.
12ii N. Main stįr., Pittston, Pa.

Antanas Olszewskis
Chkago'jo užlaiko daugybę visokių kn|gų lietu- 
viszkų, lenklszkų Ir angliszkų ir pard&da labai 
Pigiai,

Taipgi parduda farinas, lotus, namus, saliunus, 
grosernias ir t t. Parduda szifkortes ant geriau
sių laivų. Siunczia pin|gus ( visas szalis svieto. 
Viską dirba dėl lletuvln|kų kupigiaueiai.

Taip pas j| galima gauti visokių masžinukių dėl 
drukavojimo gromatųjT O dabar pirko sav locnai 
drukarnlą, kur iszd&da lalkraszt| „Lietuva” Ir 
drulęavoja nekurtas kn|gas, konstitucijas, tikletus 
ir t. t. Adressas: ,

941 33-rd. Court, Chicago III.
arba į rėdystę Lietuva, 941 Coiirt, Chicago, iii.

Vyrai! vyrai!
Kurie norite gautie katalogą lie- 

tuviszką knįgą ir parsisiųsdinti sav 
laikraszczius ir knįgas isz Tilžės, tai 
raszykite ir pinįgus siųskite pas Mo
tiejų Noveskį, o greieziausiai aptu
rėsite, ne taip kaip kurie yra siuntę 
pas vokieczius, nu kurių nieko yra 
negavę daugelis. Norint gautie ka
talogą, reikia įdėti į gromatą marke
lę pacztavą už 5 centus.

Jo adresas toks:
Lietuviszkų knįgų prekystė.

Mathias Noveski.
TILŽEJE-TILSIT . ’
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Nevienas laiszkas atėjo į 7.Vieny
bės” redakciją su užklausyinu apie 
„drukavojamą” masziną. Pakakin
dami savo tautieczių praszymus 
„Vienybės” iszleistuvė padarė sutar- 
‘isu The Crandall Machine Co.,

Kdri tai kompanija apsiėmė padary
ti dėl savo Type-Writer Cilinderį 
su lietuviszku alfabetu . pagal naują 
raszliavą. Norintis turėti „drukavo- 
jainą” masziną geriausio fasono, ku
ri kasztiija 50 dolerių, tesikreipia į 
mus j REDAKCIJĄ, arba į fabriką 
tų maszinų, kurio adressas:

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




