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Plymoulh, Pa., 1 Gaft.
' Žodis pavasaris krinta į 
szirdį senatą ir jaunam ir su
žadina jau linksmins, jau ma
loniai liūdnus jausmus. Se
nas, matydamas atgimstanczią 
gamtą visoje grožybėje, kurią 
asztrus rudens vėjai ir žiemos 
szalcziai buvę jai hzplėszę, at
mena savo jaunas dienas ir 
apgailistauja, jog jis negali 
sugrąžinti savo pa vasario die
nų ir tapti jaunu, gražiu kaip 
kada gamta. Jaur as, veizėda
mas į kas diena gražinus apsi- 
rėdanczią žemę^ra mina savę ir 
didžiūjas, kad jis kaip ta 
gamta kas valanda įsigauna į 
didesnį turtingumą ir gražumą 
kaip kuniszką, taip ir dvasisz- 
ką; mato, kad gyvenimo nasz- 
ta dar neįveikia jo palenkti ir
iszdildyti nū 
tės ženklą.

jo v^eido jaunys-

Lietuvoje pakylo ' ant 
dangaus saulelė, papūtė 
nū vakarų sziltas vėjalis, snie
gas pradeda tirpti ir, nespėję 
pamatyti ant lauko pliko že
mės lopinėlį, o jau iszgirsi 
linksmą ir skambantį giedoji
mą po orą skrajojanczio vė-
versėbo (viturėbo). Ir kas 
nepasigiria kitiems, iszgirdęs 
triiiliavimą to pirmo Lietuvos 
giesminįko? -r- jau vėversėlis 
gieda, jau pavasaris!.. Su- 
ezilo labjau, szit ir szpokas 
beszvilpūjąs, klausyk ir žąsys
eilioms skrysdamos dadadūja, 
o ten kitam szone girdžias 
gervių kliurksėjimas, o kartais 
ir gulbių tutavimas. Praslin
ko dar ncdėlia kita, lankos 
apsidengė žalia žolelė, medžiai 
ėmė žydėti ir laputi, iszeik ta
da, mielas brolau arba maloni 
seselė, į’Lietuvos ląukus bei 
žalią girią - jei busi nubudęs ir 
susirūpinęs, nuSzvis tavo vei
das ir,susiramins szirdis ir isz 
džiaugsmo, gal, atsidūsėjęs isz- 
liesi nevieną dar ant vėsios 
žemės aszarą; 'pigaus į kru
tinę tavo malonus kvepėjimai 
ir pastiprins ją, pamatys akys 
tavo gamtos grožybę, kuria 

negalėsi atsigėrėti, ausis tavo 
pripildys szimtai dangaus 
pauksztelių įvairiais įvaires
niais savo liarmonijiszkais 
giedojimais; užrnirszi tada ant 
valandos visus rupesczius ir 
vargus szio gyvenimo ir pasi
jusi tartum kitoje pasaulėje 
esąs ir pradėsi su paukszteliais 
iszvien cziauszkėti. Ir iszties, 
musų broliai Lietuvoje pava
sarį yra apsunkinti tūįtimpi- 
niais sunkiais darbais, palai
kiai apsidengę, prastą valgį 
valgydami, bet koki linksmus, 
szviežus, pasikakinanti! nū jų 
lupų retai kada nusiszalina 
jukas. Atsikėlę rytą anksti 
eina prie darbo vienas ar du, 
dainūja su paukszteliais; va
kare, grįždami nū darbo na
mon, nusidirbę, nuvargę, vos 
kojas bepavilkdami, jūkauja, 
dainūja, ką iszgirsi už daug 
viorstų. Pavasarį Lietuvoje 
ir sergantiejie be vaistų pagy
ja, silpni tvirtumą įgauna, o 
nubudę linksmais tampa. 
Žodžiu, Lietuvoje pavasarį 
žmonės su gamta atgyja. *

Teisybė, ir ežia, Amerikoje, 
jau prasidėjo tikras pavasaris: 
suszilo oras, isz dangaus tan
kiai nukrinta maloni raselė, 
kuri mazgoja ir szveiezia per 
žiemą parausvusį ir pajūda- 
vusį žemės veidą. Kalnai ir 
pakalnės pradėjo dengtis žalia 
drobule, sodnai ir miszkų me
džiai, rodydami gyvybę, pras
kėtė savo per žiemą sueziaup- 
tas pupeles ir iszleido vieni 
kvepianezius įvairios spalvos 
ir formos žiedelius, kiti jau 
iszskėtė, it sveikindami ką, 
tukstanezių tukstanezius pui
kiausių visokių lapelių. Visa 
gamta pradėjo szaipytis ir, 
lyg paauganezia mergina, kas 
diena pasirodo vis labjau pa- 
sipūszus. Viskas yra gra
žu, patogu ir malonu 
bet tyku, bud nu, gangreit 
kaip ant kapinių — ežia nėra 
Lietuvos giesminįkų. Yra 
berods paukszczių, bet jie ar 
visai tyli, o kad ir gieda, tai 
menka giesmė. Czia, rodos, 

ir paukszcziai, kaip žmonės, 
kurie, nors apdovanotoje gam
tos szalyje gyvendami, yra nū- 
stoję visokios poezijos, jausmų 
bei viso eziseziausio ir gra
žiausio dvasios peno, o pasi
nėrę materijaliszkume, apsi
krovę visokiais kasdieni
niais reikalais, kurie 
nedaleidžia dvasiai nei ant 
valandos praskėsti savo spar
nus ir pasikelti sziek tiek vir- 
szum žemės. Czia iszrodo pa
vasaris, kaip veselė be muzi
kantų bei bažnyczia be varpų 
ir giedojimų.

Brolau, jei su
spaus szirdį tavo, atminus 
brangios tėvynės džiaugsmo 
pilnus pavasarius, persineszk 
dvasia į ją ir skrajok tenai 
tarp savųjų, su paukszteliais 
giedodamas, o atrasi ramybę.

Isz Lietuvos.
— Simnas, Suvalkų rėd.
Nedrąsiai pradedu mano szi- 

tą laiszkelį, nės bijausi, idant 
gudragalviai neiszjūktų manęs 
užtai, kad nemoku priguliu- 
ežiai raszyti. Bet ką žmogus 
darysi, turiu tvertis ne už savo 
kurpaliaus, nės daug pas mus 
yra žingeidžių dalykų, o czia, 
kaip matau, nėr kam jūs apra- 
szyti. Žinau, jogei labai daug 
yra vyrų Amerykoje nū Sim
no, o gal retas žino, kas dedas 
jo tėvynėje, tai su jais apie tūs 
dalykus noriu pasikalbėti, 
idant sugrižę atgal patys ge
naus mokėtų apsieiti. Ir asz 
buvau kitkart prie anglių, bet 
nenorėdamas visokiais bosais 
apsileisti, iszsimokinau raszto 
ir dar pėrskkiezius kėlės knį- 
gas, szviesiau man akyse ir ki
taip suprantu tūs dalykus. Te
gul bus gana tos sznektos, jau 
pradėsiu pasakoti apie Simną: 
Simnas, nedidelis miestelis, 
dar taip vadinama „pasada“ 
yra visos apygardos szirdžia: 
czia daug yra kromų, kareze- 
mų, tiesbutis, valszcziaus rasz- 
tinyczia, rejentas, aptieka, vai- 
stinįkas, bažnyczia gana dide

lės parapijos ir kas labjausiai, 
tai keli szimtai-rudbarždžių, 
be kurių, žinoma, mes ūkinį- 
kai nei vieno veikalo atlikti 
negalime. Užtat dažnai galima 
iszgirsti szitokį priežodį: „Sim
nas, tai priimnas“, nors nie
kaip negabu sutikti ant tokio 
prazviszcziaus. Dėl ko? tegul 
nors vienas pasakys dėl ko jįs 
priimnas? ir taip jūka- 
vodams nekartą klausiau sa
vo kaimynų, bet atsakymo, ku
ris manę užganėdytų, niekad 
negavau. Vieni, sako, dėlto, 
jog czia vis ponai gyvena, — 
net mieėzczionys szneka len
kiszkai, bet nors asz nemokį- 
tas, vienok man nudūda, jog 
jie da labjaus kankina lenkų 
kalbą, ne kaip stabmeldžiai 
musų szventus muczelnįkus. 
Kiti v,ėl sako, kad graži czia 
vieta, nės stovi ant kranto di
doko ežero, kad graži bažny
czia — tai tiesa; bet gal ar ne» 
bus tikt tų tiesa, kurie tvirti
na, jogei dėlto priimnas, kad 
galimaczia atlikti visokius rei
kalus ir dar pas Knisių atsi
gerti gero alaus, reikale pas 
Plaktuką pinįgų pasižiezyti, ir 
už puskvatierkį gauti liudyto
jus į sūdą. Bet isz to jau ma
tyti, kad ne dėl žmonių jis 
priimnas, bet kitko. Asz 
labjausiai noriu apie žmones 
kalbėti ir jų reikalus — tai ir 
ginu, kad* nieko czion priimno 
nėr. Kas žmogui praszczioke- 
bui labjaus rupi? kad butų 
apsirėdęs, pavalgęs ir kad Die
vui patiktų. Turim, aezių 
Dievui, ką valgyti ir kūm ap 
sidengti, bet Dievui sunku 
mums įtikti, nės musų bažny
tėlėje turim melstis nesupran
tamoje kalboje. Pas mus baž- 
nyczioje gieda viską lenkisz
kai, nors mus lietuvių parapi
joje G kartus dauginus ne kaip 
lenkpalaikių. Ir dar kaip 
gieda? net muiųs sodževisz- 
kiams bjauru klausyti. Pir- 
miaus ir aplinkinėse taip buvo, 
kaip tai: Slabadoje, Metebūse, 
Szventažeryje, o dar seniaus 
Kriokalaukyje^ir Kriosnoje,
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bet ten atsiradus geriems pra- 
baszcziams viskas pervirto ir 
dabar gražiai gieda lietuvisz- 
kai. Pas mus miestelyje szne
ka lenkiszkai — tai jie ir gie
da, rocTos kitiems nereikia nei 
melstis. O kad tai butų nors 
lenkai! kaip teko iszsisznekėti, 
ir kaip patsai žinau, rasi du ar 
tris surasim su lenkiszkoįriis 
pravardėmis, kiti vis ateiviai 
isz sodžių, dėlto ir giminių tu
ri visi po sodžius. Kas pate
ko į miestelį, tū pradeda'len
kiszkai sznekėti, mat lietuvisz- 
ka kalba, tai karnų, kldj>$ 
szneka, o czia bracia, nojrisi 
ponu būti, tai jau lenkiszkai 
reikia sznekėti. Ir tiesą sa
kant, tie visi, kurie neperseniai 
atėjo į miestelį, kaip tokis Na
vickas (Ibclnikūse gimė, ganė 
ir bernavo: sugrįžęs isz kariu- 
menės, užėjo žentūsę Simnan 
ir dar sako, jog nesuprantąs 
lietuviszkai, n o rs jo tėv^i nei 
iszgrausz lenkiszkai nemokėjo 
pasakyti) ir daug arszesniais, 
kad tikt savę ponais parūdyti. 
Sodžiūse, tikt ten surast gali
ma lenkus, kur atitekėjo mer
ga isz Simno arba isz kito szla- 
ketno namo. Kvaili mus vyrai 
suvisai: nori gauti, kaip sąko, 
szleketną paezią ir dėl jos pa
skui suvis neszleketnai pada
ro — iszsižada savo kalbos, 
tikri iszgamos. O kokias gau
na jie paezias piktas kaip lau
mes ir raganas, ir nieks taip 
nemokės plūstis ir apkalbti, 
kaip tos poniszkos paežios. 
Vienas man Susiedas pasakojo, 
kad jeigu kur iszgirsi laibai 
rėkaujant ir plūstant, tai, sa
ko, tikrai galima žinoti, kad 
tenai szlekecka materiszkė yra. 
Jau nū kelių metų, o labjau- 
šiai nū pereito pavasario pul
kas merginų ir bernų ir net 
keli apsenėję vyrai, po niszpa- 
rui giedodavo kaip kokią gies
mę lietuviszkai, bet tai l^bai 
erzidavo mieszczionis ir kada 
pernAi po pamokslui pradėjo 
giedoti lietuviszkai Aniolas 
Vieszpaties,'suvis ėmė gasdyti 
ir olbyt mus gįesminįkus.

Laukdavom — dauginusią! iki 
vakarui, kad tikt iszgirst sa- 
viszkai giedant. Girdėdami 
tokius gąsdinimus, pradėjome 
tarpe savęs sznekuczfūti, i argi 
nevalia mums giedoti lietuvisz- 
kai, kamgi jie mus vaįktįs isz- 
jūkia? Aure apie Kalėdas apie 
30 mus vyrų nuėjome pas pra- 
baszczių praszyti, idant įvestų 
į bažnyczią lietuviszkas gies
mes. Tiesiog pasakėm, kad 
nevienų mieszczionių bažny 
czia, nevieni jie ją taiso ir užlai
ko, užtat ir mums szis tas pri
guli. Prabaszczius, iszgirdęs 
tai, suvis nusiminė, tūm la
bjaus, kad pamatė tarpe mus 
tokius, kurie namieje szneka 
lenkiszkai, bet pripažjdaini sa- 
vę už lietuvius, reikalauja lie
tu viszkų giesmių, gal pasirodė 
nabagui, kad jau pabaiga szio 
margo svieto atėjo. Nosziaip 
ne taip mums atsakė: liepė, 
kad pasirodavotumem su 
mieszczionimis, o matydamas, 
kad greit ant visko tinka, už
sakė, rasi ant jūko, kad mes 
po piet lietuviszkai ražanezių 
giedotumem. Bet tūjaus, ki
toje nedėliojo, po pamokslui, 
isz ambonijos užginė suvis gie
dot lietuviszkai ir pasiuntė 
į Seinus pas administratorių 
jieszkot teisybės. Gąvę tokį 
atsakymą,, trys isz mus nuva
žiavo į Seinus, o tai: Milius ir 
Geniunasisz Ilelnįkų ir 
Vaisznoris isz DembaVaragio. 
Administratorius 
lenkas, vienok,

baj oras
’--- JQ"''

a patsai

raszė, nės jis, nekęsdamas savo 
tėvų kalbos, iszpaskutinosios 
užsispyrė nedaleisti į bažnyczią 
lietuviszjkų giesmių. Czia jo
kių buntų(?) nebuvo ir nil tą- 
syk kai p užgynė mums lietuvi- 
szkai giedoti, nei pusę žodžio 
giesmės lietuviszkos negirdėjo. 
Kas dabar daros? Susirenkam, 
kaip sakyta, ,o czia mums pra- 
baszczius vėl liępė praszyti pa- 
velyjimo(l) giedoti nd mie
szczionių (nesijūkit). Tą ne- 
dėlią kaip dažinojom paskui, 
gavo isz Seinų atsakymą aut 
tų skundų — tąsyk galės tik 
giedoti lietuviszkai, jei miesz- 
czionys ant to apsiims, o jau
niems! ems kunigams už buntus

visų lietuvių o labjaųsiai ant 
jaunųjų kunįgų, kad jie buntą 
darą, platiną litvomanįją (sic) 
ir einą suvis priesz randą. Na- 

atvaževęs Simnan, 
kaip papratęs, plūs

tis. (Už mus naczelnįką, kaip 
visą redybą žino, nieks negal 
daugiaus iszįfyti, daugiaus 
kiszų paimti ir tikrai masko- 
liszkai sznekėti kaip gal 
nei didžiausi paleistuviai tarpe 
savęs neszneka). Prabaszto
lio ir glindos iszstipo; tū, kai
po tikras pamacznįkas masko
lių naczelnįko, atsiliepė ir tai 
da maskoliszkai: „ja gaspadin 
naczelnik zapriatil, zapriatii“ 
(asz ponas naczlnįke uždrau
džiau, uždraudžiau); jiuniejie (kurie dar gal bus), jeigu ne- 
kunįgai, matydami tokią bai- pasiliaus — busę sunki kora 
mę prabaszcziaus, staeziai pa- bažnytinė.
sakė, kad tai ne jo dalykas, Kas bus? ką daryti? mes su- 
kaip kas meldžias, ir kad gie- tarėm neapsileisti ir jieszkoti 
.dos lietuviszkai naczelnįko ne teisybės. Bet sunku visiems 
siklausę, o kad'nori, tai tegul aiszkiai apsakyti tūs atsitiki- 
skundžia jūs, jiems vistiek, ar mus, nės prabaszcziaus tarnai 
czia, ar Siberijoje, vis jie busęs gali žandarams liežiuvį pakisz- 
kunįgais. Nutyla. tu tarpu ti, užtat jus, vyrai, iszkirpę isz 
kacapas, bet tu į jo vietą atsis-1 „Vienybės“, kiekvienas į savo 
tos prabaszczius, kad tik pra
puldyti musų giesmeles.

Matot koki tie lenkpalaikiai 
geri! savo rasztūse vis dar va
dinas broliais lietuvių, o tienįs 
broliams nei biskutį pagiedoti 
nenori dūti; pats savo ausimis 
girdėjau: ;,liepiej po rusku bę- 
dziem ^pievač, a chamskich 
dajnbw do košeiola nie do- 
pušeiemy“ (geriaus maskolisz
kai giedosim, bet tų karnų dai
nų į bažnyczią nedaleisim). I czelnįkus, — yra žinia, kad

Priesz tą atsilankymą na
czelnįko, buvo jau pasakyta 
prabaszczįui apsudiimas ad
ministratoriaus, bet tąsyk tiktIant jaunųjų kunįgų4, tai pats 
liepė mumis susirinkti už dvie- naczelnįkas pasakė, kada jam 
jų nedėlių; mes džiaugėmės, kiti pradėjo sznekėti, kad czia 
kad jau apgarsys mums praba- jokių buntų nėr. Jeigu-gi 
szczius linksmą naujieną, p czia periszkadys mums prabasz- 
jis mus tik prigauti norėjo, ežius iszsistoravoti daleidimo 
Tūjaus su jo žinia(!) pisorius lietuviszkai giedoti, tai tarė- 
susirinko kiek paraszų isz męs taip padaryti—jeigu jau 
miestelio ir naują skundą pa- mieszczionių bažnyczia ir jie 
davė į Seinus, kad czia vikari-

pradėjo,

„Vienybės“, 
Į tėviszkę parsiųskit, kad nebū
tų kvailu ir aklu.

Na ar tai girdėtas daigtas, 
kad negalima butų lietuviszkai 
giedoti? Juk lietuvių 6 kartus 
daugiaus - už lenk palaikius. 
Tūm labjaus, kad irjnusų di
džiausia dvarponis, J. B. isz 
Pasimnyczio, suvis tinka ant 
to, kad czia lietuviszkai pri
guli giedoti. Tegul prabasz- 
ežius jieszko nutarymo pas na-

noi 
iszklausęs 

visko, taip apsudyje, kad iki 
pamokslui giedotumem lietu 
viszkai, o paskui, kad nebūtų 
piktumų, tegul, sako, mie- 
szczionys giedos kitą rąžanezių 
saviszkai, nės jiems areziaus 
namon pareiti; jeigu gi, sako, 
prabaszczius neklausyt, tai Je- 
gul atvažiūs pas manę^ Papa
sakojo sugrižę tą viską praba- 
szcziui. Bodas jau 
pabaigtas, bet kur tav, 
Ii galas. Nekurie 
szczionių pamylėjo gėi 
musų ponų ir tie paraškė skun- juszai didelį buntą darą. Toki mieszczionys irprabaszczių dėl 
ną į pavietavą naczelnįką ant pat skundą ir prabaszczius pa- savęs užlaikys ir apžiūrės rei-

ir tas skundas pas naczelnįką 
raszytas su jo žinia, o kad 
skundėsi naczelnįkūi žemskių

dalykas 
dar to- 

isz mie- 
rai porą valę joje tikt turi, tai tegul

t
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kalus bažnyczios; ■ 
metą, kaip atvažiūs kuliauda- 
mi, kalėdodami, dųsiin kalėdą 

(visi, bet tik už užkeltų vartų;
jeigu mus maldų Dievui ne
reikia, tai nereikia ir apierų 
dėl prabszcziaus.

! Husitas.

tū kitą

paskui antru

* I e

Suvalkų rėdyba. Turimė 
jau tikrą, gražų, sziltą pavasa
rį. Visur laukūse Žmonės aria, 
sėja. Pievos prądėda žalūti; 
sziltos, miglotos (ūkanotos) 
dienos dailiai sukildina rugių 
želmenį. Ukin kai sėja avi
žas, žirnius, sodink bulves (ro
putes). Po žiemai (jei tokią 
žiemą, kbkia szįmet buvo, ga
lima vadįti žiema) viskas dai
liai iszrodo. Tik dobilai nū 
grinszalų labai nukentėjo, o 
gruntžėmiūse visai isznyko. 
Ukinįkai tvirtina, kad jūs ar- 
sziausiai sudarkė szalcziai tū
jaus po Naujų Metų, pakol da 
nebuvo sniego, ir
kartu dabaigė užsilikusius kur- 
nekur silpnus diegelius nakti
nės szalnos tūjaus po Velykų. 
Dobilų szįmet retai kas turės. 
Geriaus užsilaikė dobilai te 
nais, kur žomė lengva — žvirg
ždynėse ir szilainėsė ir tenais, 
kur buvo sėti su motiejukas, 
nės tenais szaltis hetaip iszkė- 
lė jų szaknis. Sžįmet dobilų 
seklų yra mažai, retai kas turi 
pardūti, o dauguinas jieszko 
pirkti; kitą metą, reikia tikė
tis, dobilų sėklos bus da bran
gesnės ir da sunkiaus bus jos 
gauti. Antgalo, kas gali ži
noti, kaip bus? Patėmijusie^jie 
ukinįkai, kad jų dobilai nmiž- 
derės, ketina į jų Vietą dau
giaus vikių pasėti.

Turgus paprastinai būdavo 
geriausias rudenyje ir ūkinį 
kai, vos spėję iszkulti, tūjaus 
pardūdavo savo javus ir tūm 
tarpu geriausiai su jais iszgi- 
liūdavo. Pereitą rudenį, kada 
susipiovė, nei du katinai, vokie- 
tys su maskolium ir kelias 
Maskolijos javams į Vokieti
ją beveik visai užsidarė; Lie-
tuvoje isz rudens baisus v

pi gumas javų. Žmonės ap- 
szvistesni dažinojo isz laikra- 
szczių, o tamsesniejie nil žydų 
dagirdo, kad javai dėlto atpi
go, jog prūsas nepriiinąs isz 
Maskolijos javų į savo žemę. 
Nepoilgam vėl pasklydo gar
sas, kad maskolius su vokie- 
ežiu pradėjo derėtis apie atliū- 
savimą rubežiaus. Žmonės įga
vo viltį, kad sztai dieną už 
dienos susytaikys, javai pra
dės eiti į „Prusus, pabrangs. 
Dėlto kožnas, kiek galėdamas, 
laikėsi nepardūdamas, laukda
mas geresnio laiko pardavi
mui. Pardavinėjo tik tie ir 
tiek, kur ir kiek paskutinis 
vargas privertė. Tūm tarpu* 
derybos tęsiasi be galo, nusi
bodo jų laukti; vargai—bėdos 
privertė nevieną pardavinėti 
javus, kad ir pamestinai. 
Vienok da daug javų užsiliko. 
Ant galo 20 Kovo derybos 
,,laimingai“ pasibaigė, muitai 
už rubežių numažįti ir javai.... 
kaip pigus, taip pigus. Žmo
nėse da pilna visokių javų, o 
prekės beveik kad visai n epą- 
szoko. Nevienam susimaiszė 
galva, ką daryti: ar pardūti, 
ar da laukti pabrangstant? 
Tarp žmonių pakilo kalbos, 
kad maskoliiį vokietys priga
vo: prūsiniai tavorai į Masko- 
liją eina lengvai, o maskolisz- 
kų prūsas neprijimąs, visaip 
monydamas akis. Tik arkliai 
tai gerai einą į Prusus: dau
gumą jų patys mus ukinįkai 
veda į Prusus ant tenykszczių 
metturgių.

Visokios kratos ir kitos 
priesz lietuvystę audros visai 
aptyko. Tik bijausiu, kad po 
tykumo nepakiltų da baisiasni 
szturmai. Žmonės labai daug 
szneka apie Kražių atsitikimą, 
dailiai laimindami maskolių ir 
jo tikrus maskoliszkus darbus.

Tie maskoliszki darbai, tai 
niekad nepasiliauja! Jau kad 
ne vieną, tai kitą, o turi jis jei 
nesmaugti, tai gnaibyti, kan
džioti. Patsai per savo laik- 
raszczius pasigiria, kad Vyta- 
vio rėdyboje patupdė specija- Redą isz 10,000-15,000 para- 

l ♦ »

pijonų. Bet paskiau atsimi
niau, kad czia yra pirm de- 
szimts metų paskirtas ne 
klebonas, bet administratorius. 
Czia augszcziau apie griuvenas 
kalbėjau, bet kągi po tūmi 
vardu galiu skaitytojui paai-

Tai gi tą apverktiną

iszką „misijoniorių“, kursai 
gerai apsisuktų tarp vietinių
atvių, laikytų jiems saviszką 

dievmaldystę, bet latviszkoje 
kalboje visur baladotus! saky
damas jiems latviszkus pamok
slus ir abelnai propagavotų
tarp latvių staeziatikystę. Kad szkinti?
:oksai „misijoniorius“ turės ir liūdną regėjimą:
menką pasisekimą, nėra ką j Tvora apie tos bažnyczios 
abejoti; bet szuva vis lieka szventorių labjausiai nū bažny- 
szunim, vis jis griebia už kisz- ežios ulyczios iszversta, pakol ją 
kos, nors jį 
lazda.

Tie 
szcziai 
iningu

patys 
gieda 
balsu

■:,£. V-

ir atsimusza su mielaszirdinga ranka prikels. 
Vietomis iszversti mėtai su len
tomis taip, kad per spragas Ii-gudiszki laikra-

dideliai iszkil- pa visoki keturkojai ir trinasi 
visokias odas ir

himnus ant garbės ministerijos takus.
žemdabystės, stebėdamiesi, 
dėlko paskui jūs visi nesurgi- 
na: juk sutvėrimas tos
ministerijos esą jau faktu, tai 
ko jus tylit? Bet visu men ė 
vis tyli, laukdama rezultatų 
tos ministerijos ir tik tada pra-

Pradžioje pereito mėnesio 
Andrėjus Belckas, važiūdamas 
isz Kalvarijos, Suvalkų gub. 
užvažėvo į karezemą, 
buvo užpultas nū lietuvių gir-
tūklių, užmusztas ir į szulinį 
įmestas. Lavonas tapo isz 
szulinio iszimtas ir žmogžu
džiai suimti.

» 
kame

av.

apie bažnyczią, darydami visur 
Žolę ant szventoriaus 

kiaulių ir kitų gyvulių numin
ta. Toji pat muro tvora isz 
kitos pusės bažnyežios prie 
dominikonų ulyczios, kitąsyk 
labai taisoma, dabar netiktai 
parapijomis kompromitavoja, 
bet baugu, kad mūras virsda
mas proszalį einanezius žmo- 
žmones neužmusztų. Tas mū
ras lyg stovi, bet mėtais yra 
paremtas. Aus netaisomas, 
nors ant to yra nū valdžios 
daleidinm'^'.“

Dėl įėjimo' ant szventoriaus

augszta siaura bromą su laip
sniais. Sziądien szale tos bro- 
mos pasidarė kita mure skylė 
nū deszinės purės be žmonių 
storonės, per “kurią žmogus ga
li repeczka įlysti. Taigi dabar 
galite matyti, kad szitie murai 
greit galės ant galvos užgriūti. 
Apart to,įėjus ant szventoriaus 
per augszcziau paminėtą bro-

— liasiainiai. Parvažiū- 
damas praėjusiam mėnesyje 
per Rasiai nius, kur buvau pirm 
deszimties metų ir kur dabar 
ant kelių dienų užsilaikiau. 
Kaipo geras katalikas rokavau 
sav už reikalingą aplankyti 
bažnyczią, dėkavodamas Die 
vui už laimingą kelionę. Bet 
man dar į bažnyczią neįėjus 
liūdnumas apėmė, nės į savo 
akis netikėdamas maeziau tikbe jokios prieglobos koplyte
tai griuvenas lyg sugriautoje 
Jerozolimoje ir pamislyjau sav: 
ar-gi po kunįgų dominkionų 
pakasavojimo toji bažnyczia 
yra be jokios apveizdos tada, 
kada Rasiainių parapija susi-

man matyti dar baisesnis re
gėjimas, nės pamacziau, kad 
stovi stulpas ant po^os ūlek- 
czių augsztas, lyg į kryžių pa- 
naszus. O czia sząle jo nuim
ta ar per vėją numuszta guli

lė,skuri ant jo buvo. Toje 
koplytėlėje buvo keli apa- 
sztaliukąi isz medžio iszpjau
styti, nurosiantys regis Viesz- 
paties szermenis (pagrabą). 
Man sunku buvo prisižiūrėti, 
nės toje dienoje pūlė diktas lie

" »' 'i
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tus skubinausi greitai į kvaterų. 
Labai nusidyvijau isz tokio re
do, kurio dar savo amžiuje ne
buvau regėjęs nei vienoje pa
rapijoje. Ant rytojaus nuėjau 
apie tai praneszti vietiniui ad
ministratoriui kunįgui, bet 
vargu, nės jau ant rytojaus tos 
koplytėlės nebuvo ir apie jų 
kū bažnyczios tarnų nieko da
žinoti nebegalėjau,bet stulpas, 
ant kurio koplytėlė buvo it 
dabar tebestovi, darantis liud 
nų atminimų.

Toje paezioje dienoje, kada 
ėjau pro bažnyczios szventorių 
nū kapinių pusės, maž ko rei
kėjo, idant manę nelaimė 
patiklų, nės ežia pat szale ma
nęs krito nū bažnyczios pasto
gės nū stogo plytgalys ir tin
kas. Taigi isz nenorų pradė
jau tirinėti toliaus ml bažny
czios ant stogo ir pamaeziau: 
bleka, kuri pridengė vienų isz 
boksztų, prakiuro taip, kad 
prie mažiausio lietaus ant sie
nos vandū varvėjo. Apart to, 
palaidas blekas pradėjo vėjas |mdlsti prie sienos prisiglausda-1 autoriumi yra p. A., iszleisda- 
kilnoti. Per. tat pradėjo už- 
varvėti ir tinkai plytos krysti. 
Apart to, gadin sienų ir tai, 
kad apie stogo pakraszczius 
sugadįtos yra blekos ir rinos, 
per kų užvarva ant bažnyczios 
muro.

Nedėlioję iszgirdau skambi- |spaviedoja.
nant ant miszių, bet varpo spaviedojantis kunįgas reuma- 
balsas buvo taip graudingas, (tizmo negauna, kada - siena 

 

lyg kad norėtų apverkti savo | prie konfisijonalo nū vandens 

 

vyriausį draugų, kuris nū se- varvėjimo tamsiai žale pasida- 
niai serga, nės jam nieks vaisto rė. z Apie iszveižejimų kiti, 
nepadūda. O kad bažnyczios 1 * ’ * 1 ’ 1

bromoje sedenezio ubago pa
klausiau, kaip seniai didžiau- Į gali daug dasiprotauti. 
sis varpas sumusztas tapo, tai 
ans atsakė: O jau seniai, bus 
koki keturi — penki metai!

Vienūlyktoje adynoje, mi-

pusei, kur buvo sz. Tamosziaus | Mislyjau, 
altorius, bet ant mano nelai-1 tame paeziame padėjime atsi- 
mės žiuriu, kad jo nėra, o ma
tau tiktai filorų, prie kurio | kas ežia yra gerame parunke, 

 

buvo.

abrozų.
manęs klupojanczios bobelės: 
kaip seniai tas altorius pakasa- 
votas, o ji atsakė, kad neatme
na: Regis, kad dveji metai! 
Einu tada pasimelsti priesz
. Jėzaus altoriau, bet ir ežia 
apsiverkti turėjau, nės į P. Jė
zaus abrozų let regėti galėjau, 
nės abrozas buvo baisiai susi
raukęs taip, kad teplionę sun
ku bepažinti. — Einu dabar 
prie didžiojo altoriaus, o. ežia 
man kojai užkliuvus pažlL. 1 

jau ant grindų (padlagos) 
kurios buvo iszpuvusios.

Nuėjau į ;sedines, bet ežia 
dėl klūpojimo lentos yra taip 
nū kojų per amžius nudilintos, 
kad lenta (yra? taip 
siaura, kad priklaupti nega
lima.

Nuėjau į koplyczių pasi-

bu

Žodžiu sakant, kad 
per Rasiainių

randa, bet kur ežia tav! Vis-

kad ir klebonija

Atsiliko tiktai pora Į net arklių stainioje yra grin 
Klausiu tada szale dos įdėtos.

Akyvas labai butų daigtas 
sužinoti, kas ežia yra dėl baž
nyczios apleidimo kaltas, ar 
kunįgas, ar parapijonai.

Pakeleivis.

urė-
>

Nevienas gal isz musų lete- 
raturos žinovų nežino apie įte
kmingų knigelę „Genių dede“. 
Taigi dabar pasirodo, kad jos

— Neseniai gavau dažinoti, 
kad Novogrodko paviete, Min
sko redyboje,x yra du kaimu, 
isz kurių vienas vadinasi Litva 
(Lietuva) ir kitas Lotva ^La
tvija). Matyti, kad nū seno
laiko ežia buvo užsigyvenę lie- 

^i ir latviai, kurie jau į 
gudus iszvirto, bet pagal sava 
būdų ir apsiejimų turi didelį 
nū gudų skirtumų.

mas, bet pasergėjau, kad sienai mas drauge tų patį dalykų len- 
buvo drėgna, nės nū virszaus kiszkai po vkf’d'u „Ojciec Szy- 
varvėjo.

Konfisijonalai visi let tiktai | „Batka Antoni“. 
laikosi, o labjausiai tas, kuris 
yra prie Vieszpaties Jėzaus al
toriaus, kuriame kameūdorius 

7 • ■ i

Dyvai kaip ten

itfon“, -o gudinszkai po vadu

Lietuvos Gudijoje 
platinasi gudiszkos knįgos 
spaudintos lenkiszkoms lite
roms Galicijoje.

dabar

, z Apie iszveižejimų kiti, 
bažnyczios sienų nieko nekal- 

nės ir taip skaitytojau

einant 
per Rasiainių bažnyczios 
szventorių, turi žmogus pasi
gailėti, kad ežia nėra gero ga- 

szįų laike, nuėjęs į bažnyczių|spadoriaus. Kaip toji bažny- 

 

arti vargonų atsistojau, o tada Į ežia buvo pirm 6-7 metų atgal, 

 

ant laukų lyjo. Nesuspėjau (galima buvo jų sutaisyti už 

 

persižegnoti, kaip pajutau, kad j 500 rublių, bet dabar nelabai 

 

ant manęs pradėjo laszėti. kas taisytų ir už 5,000 rublių, 
Pažiūrėjęs į viražų pamaeziau bet už 6-7 metų kada banyczia 
szlapę sklepavonę, buvo tai sugrius, nereikės tada nei 500 
vieta, nū kurios varvėjo. Nu 
ėjau tada toliaus po desziųei*no8.

Fu- rublių, n08 bus tiktai griuvę- kyszti starszinai užpaliudyj-

perstos leisti pinįgus per kunį- 
gų, turės jūs siųsti per gminų, 
per starszinos rankas, isz ko jis 
turės gerų pelnų.

4

— Medicinos deportamentas 
dėl žinios padūda, kad visos 
rėdybos ir szalys yra jau liū- 
sos nū choleros, apart Volinio, 
Kauno, Plocko ir Czernigovo 
rėdybų. (Kraj.)

— Ponas M. Solionickis 
gavo augszcziausį daleidimų 
ant uždėjimo akcijos draugys
tės popieros ir tektų ros dirbi-

Vilniaus rėdyboje, Trakų pav. 
Dirbtuvė užsideda už 300,000 
rublių ir bus padalįta ant 600 
akcijų. . , (Kraj.)

Zarasų paviete, Panemunio 
klebonas neseniai pasimirė, tu
rėdamas 88 metus.

Atsiranda pas mūs daugel 
apleistų ba^nyczįų. Maskoliai 
norėdami, kad jos visiszkai su
griūtų, nebeleidžia taisyti. Ki
ti, norėdami tų reikalų pajudin
ti, nuraszė į lenkiszkų dvasiszkų 
laikrasztį „Przeglųd Katolicki“

bet laikraszczio redaktorius 
atraszė, kad cenzūra tokių da
lykų spausti nedaleidžia.

j Kantrahantų dalykas. Isz 
tos priežasties, kad maskoliai 
baisiai rubežių apstato ir per 
tai.lietuviszkos knįgos sunkiai 
eina, o kitur įrvsuvisurn nebe-

/Mums pranesza isz Jurbar- 
gO, Rasiainiųv pavieto, kad 
Jurbargo starszina apskundęs gauna; ar negerai butų leisti 
vietinį .klebonų už tai, kad per kantrabantų per pripratintus 
jį daug amerikieczių sųinczia szunis.
savo giminėms pinįgus. Dėl- pridėti, o szuva, ant namų ar- 
ko policija ėmė labai kabintis ba suszvilpimo bėgdamas, ga- 
prie klebono. Už tai klebo- 16tų nū 5-10 svarų ta voro len- 
nas praszo, kad per jį czionyk- 
sziai lietuviai daugiau nesiun- 
stinėtų gromatų. Starszina jį 
apskundė dėl to, kad pinįgus 
prisiųstus ant kunįgo vardo 
žmonės be jokio klapato ir 
mokesezio paima, o kurie 
siunezia jūs per gminų (volas- 
tį), tai turi atsiimantiejie jūs

Prusdse kan trabantų

imu. - Tadgi, jeigu žmonės

gvai parneszti.’ Nakti masko
liai to suvisum nepasergėtų, 
nenuszautų, nės prastai szaudo 
ir su arkliu nepavytų, ypaeziai 
po miszkus ir krūmus. Sztai 
vienų žemės dalį, kuri prigulė
jo prie Ispanijos, valdo Angli
ja. Tai-gi, ten ispanai szioku 
budu suezunimis kantrabantus 
varo, nors ten rubežio sargai 
gerai s^aųcĮiįami *anūs tankiąį

*
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V ako arti Vilniaus 
ir kiti dvarai pripūlė jaunes
niam broliui, grovui Jonui.

galo liokajus pamatęs koją, 
isztraukė isz po lovos poną ba
roną. Tada svetį pažinę, ga 
spadoriai nurodė jam reikalin
gą vietą.

10 Vasariaus pasimirė Vil
niuje grovas Jurgis Komaras 
Aukmergės pavieto tėviszkai- 
nis. Buvo gimęs 22 Balandžio 
1852 m. Paliko paezią ir 7

nuszauna. Kodėl pas mumis 
nebegalėtų taip pasielgti?

Gai
la mums butų augsztai moky
to vyro ir musų kalbos vieno 
iszgiliausių isztirinėtojų.

Apie tą daneszė 
raldžįai nekurie

Draugystės. ,, Lietuvoje ir 
Latvijoje yra ponai baronai 
Radenai; vieni isz jų yra vo- 
kiecziai ir luteronai, o kiti isz- 
virto į lenkus ir katalikus. 
Vieni isz jų yra turtingi, o ki
ti arba biedni arba savo turtą 
praleido. Dabar visi Radenai 
ir tie, kurie isz Radenaiczių gi
mė, padarė draugystę, dedami 
po 5 rublius ant metų. Kaip 
tas kapitolas daeis iki 15,000 
rublių, tai isz pj’oceptų J dalis 

isz Radeniukių gimusių, o? da 
lis eis aiU gelžinio kapitalo. 
Jeigu katras isz Radenų arba 
jų artimiausių savo tėviszkę 
praskolįs, tai isz tų pinįgų tą 
jlvarą iszpirks, bet tada nei 
dvaro savinįkas, bet jo vaikai 
ir įpėdiniai turės ant jo valią, 
ans eis po administracija. Szi 
draugystė tapo nu ciesoriaus 
patvirtinta.

Pumpėnų banko perdėti n iai 
(Panevėžio pav.) pradėjo da
ryti visokias szun^bes, kaipo 
tai: imdami kiszius po 3 rub. 
nū tų, kurie pinįgus norėjo 
gauti ir t. t. . 
augsztesnei valdž 
tos bankos sąnariai. Taigi per 
tas dienas atvažiavo urednįkas 
ir banką užpeczėtyjo. Turbut 
bankas bus panaikytas-

—rtJūkingas atsitikimas. 
nevežio paviete yra viens baro
nas V., kuris pįxs to pavieto 
ponus važinėja ir jūkus dirb
damas aut jūkų laikomas yra. 
Vieną karta į Geltonąjį Pamu
šų pas p. B. atvąžiavo ir apsi
nakvojo. Bet ans turėjo būdą 
miegoti netiktai be kelnių, bet 
ir be marszkinių; Apstingą 
vakarenę pavalgius, pasinorė- 
jo jam naktį eiti į tą vietą, kur 
karalius pekszczias eina. Ans 
buvo patemijęs, kad valgomo
je stuboje yra į tą vietą dure
lės.' Visos langaverės buvo už
darytos, per tat naktį t>UY°

suvisum tamsu. Baronas mi- pojau senovės muritus namus 
slydamas kaip prie tų durelių Vilniuje, 
tropyti, nuėjo nūgas patamsiai 
prie anų. O isz tos priežasties, 
kad ten buvo ir kitos duris, 
tropyjo staeziai į stubą tų na
mų gaspadynės, kuri siusavo 
seserė miegojo. <. Gaspadynė 
pajutusi, kad ežia kasžinkas 
baldosi, skubiai griebėsi jau 
deguczius (sierezikus) įbrėžti. 
Tas vėl pasijutęs, kad negerai 
iszeina, suspėjo patyloins palys- \proto iszėjo, o kaip nū kitų 
ti po jos lovą. Ant pacziosĮgirdėtis, kad ir pražuvo, 
szauksmo atbėgo pats gaspa 
dorius, vyras. Paszaukė lioka-

Jau seniau žinoma, kad gro- 
matos musų kalbos isztirinėto- 
jo kunįgo Jaunio į Lietuvą isz 
Kazaniaus ateinanezios galėjo 
proto ligą nurodyti, bet dabar 
„Kraj“ dūda liūdną žinią, kad 
kun. Kazimieras Jaunis isz

tie javinio muito dalyke ne- 
žiuri'ant to, kaip gali būti ge
naus Vokietijai ar Maskolijai, 
bet žiūrim kaip gerinus iszeitų 
lenkams pę maskolium esan
tiems.

Vakarinė ekspedicija^ isz- 
siunsta dėl balų džiovinimo ir\ 
upių vaidino yra pasirengusi 
atlikti darbus sziame metė 
asztūniose rėdybose, o tarpe 
eitų: Vidbodės, Kauno, Min
sko, Gardino, Mohilevo ir Vo- 
inio. Tie darbai buvo atidė

ti ant licitacijos Balandžio mė
nesyje: Dinaburge, Minske ir 
Maskvoje. Tose redybose bus 
kasami kanalai, budavojami 
tiltai ir dėl vandens spustai, o 
nekuriose upėse bus skaldomi 
po upes su paraku ir dinami
tu pavojingi dėl irklavimo 
akmenai. (Krai).

Po smerties a.a. Jono Tiszkaus 
įpėdiniai pardavė dvarą Nove- 
Miasto ant Pilicos upės Piotr- 
kovo gub. už 200,000 tukstan- 
rub. p. Viganauskiui, o Eller- 
nos dvarą, Kuržemėje už 
100,000 rublių. Voložino gro- 
vystė'pareina į viresnio sunaus 
MįkoĮę savastį. Tas gaus taį- lĮ?aęh.“ rugoja antlėnkų, kad

30 Sausio ezįmet buvo abel- 
nas susirinkimas draugystės 
dėl neszimo paszelpos Kauno 
vyriszkos gimnazijos mokįti- 
nių. Isz pernyksztės rokundos 
pasirodo, kad draugystė turėjo 
įėjimo 461 rublių kaipo taį: 
isz sąnariųsusidėjimo 279 rub., 
isz aukų 183 rub., dar pasili
ko remanentas isz pirmesnių 
metų 104 rub., taipojau zopos- 
to kapitalas 640 rublių. Isz- 
dūta ant 30 mokįtinių įraszų 
434 rub. 20 kap., ant drapanų

Ant kancelarijos iszėjimų 3 r. 
80 kap. viskas kartu 478 rub. 
Rokundos nurodo, kad pasku- 
tiniūse metūse sąnarių inėszi 
mai baisiai susimažino, per tat 
draugystė tūs metus už pinį- 
gingus nerokūja. (Kraj). 

f s

Laikraszcziai pranesza, kad 
dabar isz priežasties sandaros 
Maskolijos ir Vokietijos tar
pe V išloš ir Nemuno botai ir 
garlaiviai galės eiti kiaurai ru- 
įbežiaus nil valdžių nekliudo
mi.

Isz laikraszezių. Vokietis, 
žinomas musu rasztinįkas, 
Dr. Sauerveinas, kaip žinome 
isz „Krajaus“ (No. 8 p. 2) 
apart kitose kalbose, pagarsėjo 
ir Zaksūse serbų-lužiconų kal
boje kaipo pirmas dainius.

— Vokiszkoji „Hamb.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.

Keu) Orleans.,^ Balandžio. 
Policija suėmė keturis žmog
žudžius negrus, kuriūs žmonės, 
skaitliuje į 200, atėmė nū po
licijos ir pakorė.

t
Coxey‘o „armija“, nežiūrint 

ant įvairių periszkadų ir perse
kiojimų, kokius ant kelio su
tinka, traukia isz visų stėtų į 
Washingtoną. „Armijos“ ka
reivių pulkai įvairiai keliauja 
— vieni pėsti, kiti ant vežimų, 
o tretiejie trukiu, kurį, netu
rėdami už ką nusamdyti, tab- 
kiai per nevalią paima ir pri- 
verezia kond klitorius vežti.

papūlė jie tulūse stėtūse į žmo
nių nemalonę ir neužeiti kėj- 
imą. Policija taipgi stabdo 
treinus, armijos kareivių pa
imlūs, vaiko jūs laukan, aresz- 
tavoja, isz ko nesykį pakilsta 
musztynės su kraujo pralie
jimu.

Wash i n g to n‘ as, m atyd am aa 
isz vysų pusių artinaneziūsi 
apdriskusius, neretai perai kli
šius, visokių iszpažinimų, tau
tos ir amžiaus, darbo karei
vius, ėmė drebėti apie savo kai- 
lį ir pirm laiko apsirūpino at- 
sakaneziu karevių skaitlinių. 
Coxeyistai, tarp kitko, reika
lausią Washingtone, kad ran
das iszdūtų $ 500,000,000 dėl 
pravedimo naujų kelių, prie 
kurių bedarbiai darbinįkai ga
lėtų darbą gauti.

Dyvina armija ir dyvinas 
Coxey,o pasiszventimas, kuris, 
būdamas fermeriu ir užsiimi
nėdamas arklių auginimu, bu
vo surinkęs didelius pinįgus, 
kuriūs dabar ant savo karei
vių iszbarstys.
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Scranton, Pa. 28 Balandžio. 

Sudėgė trys maži vaikai. Ry
tmetį ant septynių, vyrui iszė- 
jus į darbų, pasiliko jo pati na
rni ej e; nepoilgam iszėjo ir ta 
rnoteriszkė į daržų kvietkų so- 
dyti. Po valandos atsižyelgė 
ant savo namų ir pamatu jūs 
ugnies liepsnose apdengtus. 
Persigandus bėg^ greitaiį at
mindama ant savo nelaiiųingii 
kūdikių, katrie gulėjo lovoje, 
bet jau nebegalėjo dūtų įteko- 
kios pagelbos, nės jau buvo 
per vėlu; taigi tie kūdikiai 
atrado smertį ugnies liepsnose.

Marija Ona, Prūsų karaliaus 
giminaitė, liuteronka būdama O 7
priėmė katalikiszkų tikėjimų.

Athenai (Giyikijojo) 30 Bal. 
Laike žemės drebėjimo, kaip 
jau buvo pereitame numeryje 
raszyta, pražuvo daugiau kaip 
300, sužeistais tapo į 550 žmo
nių, o tukstancziai pasiliko be 
pastogės ir nustojo, visokios 
mantos.

Buffalo, N. Y., 28 Balan. 
Raszo angliszkam laikrasztyje 
„Elmira“, kad viena moterisz- 
kė, būdama naszle, įsimylėjo į 
jaunų nigėrį arba murinų ir 
susilaukė kūdikio, turėdama 
amžiaus szeszesdeszimtis pen
kine metus.

J). Petrikis.

Dublinas, 26 Bal* Pakilo 
didelė audra Irlandijoje kaip 
apt sausos, taip ir ant yandens 
ir padarė dideles bledepį ypacz 
ant vandens, kame keletu lai-

• • I •vų ir garlaivių jau paskandi
no, jau sulaužė, pri 
szimtų žmonių smertį

ko ir į 
avo.

Tarp 
ėjo ran-

Philadelphia, 28 Bal. Senas 
kortų loszikas, A. Poulterer, 
gavęs labai gerų kortų ir, ma
tydamas, kad iszlosz gerokų 
saujų dolerių, isz džiaugsmo 
ėmė blankti, krito ir iszleido 
dvasių. Tur but szirdis ply- 
szo.

žemdarbių, kurie nenoi 
dui’ mokėti didelės ant žemės 
produktų uždėtos akėzyžės ir 
kareivių pakilo musztinės, ku
riose tapo vienas užmusztas 
keturi mirtinai ir szeszesde- 
szimtys lengviau sužeisti. .

Misii [rafts ir Mrts

Madridas, 30 Bal. Czia 
vėl apsireiszkė cholera ir bai
siai siauczia, nės abelnai kas 
diena apserga ja į 250 žmonių.

ykymas. 
žūtis.

Lenkų karalystėje po ma
skolium sustraikavo daugybė 
įvairių darbavieczių darbinį- 
kai, reikalaudami nū darbo- 
davėjų padidinimo mokesties 
ir sutrumpinimo darbo laiko. 
Didesniūse straiko miestūse 
darbinįkai susirėmė su polici
ja ir kareiviais, kas ne apisiėjo

Berlynas, 30 Bal. Vpkie- 
ežių randas dėl įvairių reika
lų pasiskolino ne 165,< 
000 markių, kaip buvo Kiszy- 
ta, bet 400,000,000.
- Prusu knnjgaiksztienė

OOO,

Tikrų atsilikimų aps 
paraszė Aleksaudra Gu

VIII. GOLOMBAUSKIS.
Kas buvo tasai Golombaus

kis, kurį minėjo virsi 
Buvo tai palaikb 
kuris isztrukęs nū a

zinįkas? 
ajorėlis, 

kėczių ir 
spragilo besitryniodųmas po 
kanceliarijas iszsimokinimo 
paiszinėti, o kitaip sakant, ra- 
szytį. Prie pagelbos savo dė
dės didelio magistro muszimo 
kortų isa pinįgų, jaunas Go
lombauskis pirmiau paėmė 
ant arendos vienų karaliszkų 
dvarų, su valse,ziumi, einau- 
cziu baudžiavų, paskui apėmė 
antrų ir treczių dvarų.
gimk gražiu, bet laimi aguu sa
ko rusiszkas priežodis. Taip 
ir musų Golombauskis, netu
rintis nei kokių gerų privalu
mų, suspėjo pasidaboti ponui

virszinįkui, kuris padarė jį 
rasztinįku kaimiszkės rėdys- 
tės, apygardoje, kurios buvo 
valscziai valdoipi Golombaus- 
kio, o tūrai įleido ožį į daržų 
kopūstų, katrūs jisai dailiai 
nugraužė.

Golombauskis visiszkai ne- 
užsiimdavo darbu rasztinįko, 
prie to dalyko pristatė nū sa
vęs vienų pus-mulkį vaikinų, 
kuris vedė rasztinįkystę kaip 
sapne, o patsai Golombauskis 
turėjo svarbesnį užsiėmimų, 

~Apie savo placzių ūkę. Ka- 
i^aliszkiecziai ‘ žmonės tarnavo 
S am kaip locnam ponui, atlik- 
lami dvarūse visus ukiszkus 
arbus, ir veždami į Rygų ja

vus netik isz dvarų valdomų 
Golombauskio, bet ir isz savo 
kaimiszkių magazynų, is^ ku
rių ponas rasztinįkas vaszavo 
grūdus, nudildamas, kad nori 
apmainyti senus javus ant švie
sių ir tokiu budu paliko ap- 
tusztinti magazynai, o šviežius 
javus gavo supilti valscziai. 
Ne gana to, apart visokių ne
teisingų iszėmimų, ponas Go
lombauskis per keletu metų 
glemžė į savo kiszianių lažus 
ir pagalvių pinįgus, ir dėlto 
tukstancziai skolos apsunkino 
Vargdienius žmones, kurie 
mažkų iszmanyaami, bijojo 
Golombauskio kaip savo po
no, o kad būdavo kelionei pa
siklausė kas, keno jus esate 
žmo.nės? Tai nabagas atsa
kydavo: pono Golombauskio.

Negalima tikėti, kad ponas 
virszinįkas karaliszkų turtų, 
nežinotų apie tokių priespau- 
dų ir plėszimų žmonių; bet ta
sai svarbus urėdinįkas, tur 
būti, laikės sistemato pilozo- 
pijos. „Deri, beri i nam da- 
vai“ Plėszk imk ir dūk mums.

Tokiam tai žmogui ponas 
virszinįkas ketino atidūti ant 
palukio pagalvių pinįgus už 
samdinįkus odnodvorcų, o pas
kui Golombauskis vienkart 
su ponu virszinįku ne mažai 
tų pinįgų suvartojo.

Praslinkus keliems metams, 
kada. vyresnybė ėmė naikįti

baudžiavų, tada Golombauskis 
gerai jau prisi lasęs, paliko 
rasztinįkystę ir iszsidanginęs į 
kitų pavietų, nupirko ten už 
50,000 rublių dvarų su žmo
nėmis. Tartum Golombauskis 
buvo tvirtai appipamatavęs, 
bet silpnus yra pamatai būvio 
žmogaus ant žemės. Amžiai 
naikina gent.es, o dienos ir va
landos nusiunczia į amžinastį 
tukstanczius pavienių žmo
nių. Taip ir Golombauskis 
ne ilgai naudinos savo turtais. 
Baudžiaunįkai vežė rugius į 
klojimų, o ponas Golombauskis 
norėdamas prižiūrėti darbi n į- 
kus, užsirioglino ant lubų, kur 
betupėdamas neatsargiai pasz- 
lijo, ir nukritęs rant kietos as
los, užsimuszė.
IX. PREKIJAI ŽMONIŲ PRIĖ
JO LIEPTO GALĄ.

Nū 1843 iki 1847 metų, 
nelabiejie žmonės pardavinėjo 
savo brolius, dviejūse pavietū- 
se parsisamdė į kariumėnę ke
letas szimtų nelaimingų odno
dvorcų. Prekėjai pelnė dide
lius pinįgus, o nabagai samdi- 
nįkai vargo sunkybę kariumė- 
niszko tarnavimo. Kasmeti
nis ėmimas odnodvorcų į ka- 
•iumėnę, ir apstus skaitlius 
iszleistų samdinįkų, labai isz- 
retino jaunūmėnę, o žydams 
sunkiau buvo surasti samdinį- 
kus. Vienok gudrus sujieszko- 
jime lengvo uždarbio žydeliai 
iszsimanė toliaus vesti veikalų 
dūdantį jiems didelį pelnų:

Vienas isz tų Iskarijotų oa- 
kalbino į samdinįkus, slųp- 
stantisį pabėgusį kareivį, o 
praminęs anų pravarde oduo- 
dvorų, nuvedė jį prie staruzi- 
nos ir rasztinįko, praszydataas 
iszdavimo reikalingų popierų. 
Starszina su rasztinįku, nepa- 
žįdami atvesto žmogaus, kuris 
sakė esųs jų odnodvorcų drau
gystės, paėmę savo užmokesnį, 
iszdavė žydui „prigovorų“ isz- 
tarmę draugystės, laidanczių 
persisamdyti. . Apskritinis 
virszinįkas patvirtino tų isz- 
tarmę, o žydas pristatė samdi
nįkų į kariumėnę. Po tpsj

gent.es
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pirmos peržangos Vyresnybės kad mes iszdūtumėme rasztus 
įstatymų, prasidėję tolesniejie i 
apgavimai; žydai, turėdami 
rankoje apgautus starsziną ir 
rasztinįką, mokėjo isz to pa
sinaudoti.

Galiniam kambaryje ne- 
szvarios karczemos mieste, ap

sigyveno starszina ir rasztinį
kas odnodvorcų. Ant stalo 
apdėto popierais stovėjo du 
buteliai arielkos ir keletas ne- 
omeopatiszkų czerkų, taipgi 
torielka su žuvia apgelbintų 
szapranu ir taca su pyragais. 
Rasztinįkas, sėdėdamas prie 
stalo raszė, o dėl įgavimo nū- 
monės tankiai vartojo laszą 
tai isz vieno, tai isz antro bu
telio, sakydamas, kad reikia 
padaryti kratinį, prie to ne- 
užmirszo sveikįti starsziną, 
kuris pakniubęs snaudė, kaip 
panaktinis priesz" paczią die
ną. Starszina Odnodvorcų su 
apszarmūtais plaukais, galėjo 
drąsiai pasakyti: Nemoku 
nei skaityti, nei raszyti, o ka
raliumi manę tiori padaryti 
„dėlto neiszmanydamas savo 
tarnavimo apžado, pasakęs 
priežodį „Mostrbdzeju“ elgės 
pagal rasztinįko parokavimą, 
o tasai rūpinos tik apie gavi
mą rubliaus į kiszianių ir at
sigėrimą arielkos, nū kurios 
turėjo pamėlynavusią nosį ir 
papūsztą raupais veidą.

Atsidarė kambario duris ir 
įėjo žydas rudbarzdis, kurio 
veidas buvo lapės iszžiuros, o 
akys perdėm griąžė. Padavęs 
ranką Starszinai ir rasztinįkui, 
atsiliepė: Atėjau prio tamstų 
su mažu reikalėliu. Iszdūki- 
te man rasztus ant vieno sam
dinįko, kurį asz pakalbinau.

Kaip tasai samdinįkas mos- 
trod ze j u vadinas? 
starszina.

Tikros 
pravardės 
Pusbalsiai atsakė rudbarzdis. 
Matote tamstos, jisai yra pono 
Dievo žmogus, nieko neraszy- 
tas, gal priimti tokią pravardę 
kokia jį pakriksztysite.

Ar girdi Ickau, ar tu nori

Užklausė

mano 
ir asz

samdinįko 
nežinau.

nežinomam žmogui? Ne, to 
ne bus. Isztarė rasztinįkas.

Sztilk pone Antanas, per 
daug neszauk, patogiau paty
lomis pakalbėti. Atsakė Ic- 
kus: Dėlko tamsta tada tylė
jai, kada iszdavėte rasztus 
didnosiui Borukui, kuris su 
tais rasztais pristatė į kariu
mėnę, pabėgusį isz pulko ka
reivį?

Ant tų žodžių iszbalo od
nodvorcų perdėtiniai ir vienu 
balsu pasakė: - Kaip tai gal 
būti? mes iszdavėme Borokui 
rasztus ant parsisamdanczio 
musų odnodvorco Jono Dzin- 
doleto.

Žinoma kad taip. Su Vel- 
niszku nusijūkimu atsakė žy
das. Bet jūsų Dzindoletas, 
niekados neparsisamdė ir iki 
szioliai gyvena namiejie prie 
paczios, o ant jo vardo prista
tytas kariumėniszkas „dizer- 
tiras“ bėgunas.

Tegul tamstos neiszdūsite 
man rasztų ant mano samdinį
ko, tai tūjaus eina prie sprav- 
nįko (perdėti n is policijos) ir 
viskąs jam pasakysiu. Tada 
Vasilius Grigoroviczius, žu^os 
ką padaryti. Kūmi ilganosis 
Borukas yra geresnis už Ickų 
rudtarzdį, ar jo rublius turė 
daugiaus kaipszimtą kapeikų? 
Ickau! tu esi geras žmogus. 
Tegul tavę velniai ne daryk 
kumeliams jūkų. Prakalbėjo 
rasztinįkas.

Niu — Isztarė Ickus. Asz 
ne toksai žmogus, kad norė 
cziau ką pražudyti, nės atme 
nu, kąd ne reikia rūstinti Die
vo ir jūkinti velnio. ,,A.uf 
maine amones“ ant mano są
žinės, noriu truputėlį užsipel
nyti ir jury dūti uždarbį.

Žinome, kad Ickus esi geras 
žmogus, pas tamstą visados 
saikas teisisgas ir arielka ge
ra. Pasakė rasztinįkas. Mes 
turime dasižinoti ar Dzindo
letas tikrai yra namiejie. A- 
teik tamsta ryto rytmetyje su 
savo samdinįkų. „Recht, recht“ 
Gerai, geraį įsztarė žydas,

Dabar bukite sveiki, ryto pa 
simatysime. Tą pasakęs rud
barzdis, iszsivingevo perdu- • *■ ris.

Po žydo yiszėjimo, odno
dvorcų perdėtiniai valandą 
tylėjo, o paskui starszina su
sigriebęs už žilų plaukų su- 
szuko: Prapūlėme pone An
tanai! tikrai žinau, kad Dzin 
doletas yra namieje, o ant jo 
vardo parsisamdė pabėgęs isz 
pulko kareivis. Prigavo mu
mis tie judosziai žydai, neisz- 
sisukti mums nū Siberijos, pa
teks ten sabalus ganyti. Ką- 
gi dabar darysim?

Vietoje atsakymo ant tos 
liūdnos jeremijados, rasztinį
kas pakeikęs szimtą perkūnų, 
pripylė diktą arielkos czierką, 
ir pasakęs buk sveikas, isz- 
maukė, o vėl pripylęs padavė 
starszinai, kuris, marindamas 
kirmėlę tužmos, iki dugnui 
czierką iszlenkė. r

Dabar žydai laiko mumis 
rankoje reikės pagal jų skrip- 
ką szokti. Kalbėjo rasztinį
kas. Tamsta pone stž,razina, 
valandėlę ežia palauk, 'b asz 
eisiu prie apskritinės rėdystės 
bugalterio, pasakysiu

szina.
Nėra ką dalyti brolau, kad 

nori važinėtis, tai norėk ir 
szlajūtes važioti. Jeigu patsai 
nenorėsi viską apleisti, tai kiti 
privers tavę tą padaryti.

Po tokio tai pasirokavimo, 
perdėti n i ai odnodvorcų, pra
dėjo skabriai iszdavinėti rasz
tus visiems samdinįkams, ku
ri ūs tik žydai ^atvedė, o taip 
iszleido vardais' odnodvorcų,

nių pabėgusių isz kariumenės 
ir nu ponų, taipų 
kur neraszytą valkatą.
nės sako:
darbas iszeina

nie* 
Žmo- 

kad kožnas blogas 
ant. virszaus 

Taip atsitiko su 
starszina ir rasztinįku odno
dvorcų. Isz pradžios viskas 
ėjo gerai, samdinįkų leido 
spieriai, o pinįgus ploksztais 
glemžė, rieužmirszdami tankiai 
pagarbįti pagoniszkų dievai- 
ežių Bakuso ir Veneros. .. Ka
da tūdu vyru taip szustriai el
gėsi, žydai nuvežė į Kauną 
vieną samdinįką, kuris pripa
žintas buvo ■ kariumėniszku 
„dizirtiru“ bėgimu, pajutę tą

jam vi- 
i rodos, 
pasakys 
daryti ? 

jieszko-

jisai geras žmogus, 
ką mums dabar reikia

Dėl Dievo meilės, 
kite pagelbos iszsiklii 
tų žabangų. Atsakė 
na.

Po geros valandos 
rasztinįkas ir visas nusiminęs 
patylomis kalbėjo: Iszklau- 
sęs manę bugalteris pasakė: 
ar visą czesnaką suvalgysi, ar 

tai vh vienokiai

Starszi-

pagrįžo

liepė suimti starsziną ir rasz
tinįką, iszdavusius neteisingus 
rasztus, kurie apie tą dasižino- 
ję, pradėjo slapstytis, rasztinį- 
nįkas trinipjos po miestą, o 
kada jį sutiko' vienas •apskri
tinio virszinįko rasztinįkas, 
tai nelaimingas įvedęs sutiktu 
į atskirį kambarį karczemos 
vaiszindamas praszė neiszdū 
ti jo*, taipgi rodydamas gru 
mulą trucziznos pasakė: Pra 
pūliau, brolau! turiu isz czu 
pasitraukti, o jeigu įpulcziai

kiek galite leiskite į vyresnybės rankas, tai to
deszimtis, 
smirdėsi, 
samdinįkų, o paskui „ant leif! gydyklos iszliūsūs manę n’ 
Joske“ pasitraukite į užrube
žį. Teisybė, kad nėra mums 
kitoniszko kelio, kaip tik isz
davinėti rasztus, kožnam sam
di nįkui, kokį atves žydai, o 
taip susigriebę pinįgų ploksz- 
tą iszbėgsime į. Prusus.

Ak, nelaiminga musų dalis! keletą žydų prekiaunancz 
Kaip asz paliksiu savo paczią, samdi n įkais i 
yąįkųs ir ūkę? Įs^ar^ star- kitų stąrszinų ir rasztinį

visokios koronės ant žemės 
Po to rasztinįkas iszsprudo 
užrubežį, ir apsigyveno miesi 
Klaipėdoje. Prasidėjo is 
j i esz koji mas, ir viskas pasirc 
dė. Apart to vyresnybė si 
ėmė ir pasodino į kalėjin

ir- nusikaltus
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savo „Saulėje“, idant visi jo 

[skaitytojai pažinti| „Saulės4, 
meisterį ir paleistuvį taradai- 
ką.

Upa, „Saulės“ meisteris ir 
taradai ka tegyvūja iszgamų 
paveiksle! Op. Baczkauskasl pridursiu 
teiksis man užmokėti už teisy
bės žodį ir mislies iszriszimą;

.Su gūdone Atminiks.
&

— Chicago, III., 25 Balan. 
Pereitos nedėlios naktį, 22 d. 
szio mėnesio, mes1 turėjome 
pirmą lietuviszką teatrą »|iie 
Genovaitės gyvenimą, kuris la-

odnodvorcų. Taip nutram- 
dyta paliko biauri prekionė 
žmonėmis.

(Dar ne viskas)
------- 1IIIMB • m. eLi- - - - -  

. Is MMab Jim Awiioji
— Shenandoah, Pa. Pa- 

gūdotas Iszdūtojauį
Praszau patai pįti szitūs ke

lis žodžius į savo gūdotiną lai- 
krasztį.

Užtikau „Saulės^ N 16 du 
paveikslu: vienas panaszus į 
meitėlį, o kitas į pauksztį, o 
apaezioje jų paraszyta: „kas 
tą myslį atmys, dovaną ąplai- bai gražiai nusidavė, o po teatrą 
kys“. Taigi kaip tiktai asz buvo baliaus, 
tūdu paveikslu pamaeziau, tū- 
jau supratau, ką jil du žen
klina. Bet kadangi praszo 
atspėti, tai per jūsų laikrasztį 
netikt savo atspėjimą garsinu, 
bet ir tikrą teisybę, pasitikė
damas, jog „Saulės“ meisteris 
užmokės prižadėtą dovaną. 
Taigi taip yra: meitėlis žen- 

' klina patį „Saulės“ isZdūtoją, 
o pauksztis — tai patį Tara 
daiką, kuris neseniai prisikė
lė, o prisikeldamas priėmė po- 
vizį (iszžiurą) nei žmogaus, 
nei gyvūlio, nei paukszczio, 
tiktai povizį tikro gamtos (no-| 
turos) iszmetos — iszgamos. 
Taradaika tokiame paveiksle 
pasirodo, idant jo meisteris 
nepažintų jo. Kaip visiems 
yra žinomą, jog „Saulės“ 
meisteris yra karsztas mylėto
jas gužutės, su kuria visados 
priima nepažįstamą svetį. 
Taigi sziądien tūmi labfaus 
vaiszįna naują Taradaiką, ku
ris pasakoja apie paleistuves 
bobeles.

Kaip yra žinoma, jog „Sau- bažnyczios. 
lės“ meisteris labai vaiszina tūs] uždūtę Genovaitės, ir 
sveczius, 
apie paleistuves’“bobeles, 
to džiaugsmo meisteris net pa
ėmė visą bonką ir lenkia ją 
sveikindamas paleistuvysczių 
žinuną bei karsztą bobiszkų 
žiūronų pasakotoją. O kaip 
jau gerai įsilinksmino, tai sa
vo ir sveczio paveikslus davė 
aptraukti irgi veik patalpipo n0 ąpt garbės ip gūdonės už

savo labdaringą triūsą dėl nau
dos musų lietuvystės, bet bėda 
mano, kad asz neturiu su jais 
pažinties ir nežinau jų vardų, 
per tai turiu užbaigti szitą ap- 
raszinėjimą. Tik tiek dar 

jog tarp visų vei
kėjų ant teatro, didžiausia 
garbė priguli musų garbin 
gam kunįgėliui Kraucziunui. 
Jis netik nesiprieszino tam 
naudingam užmanymui, bet j 
dar kiek galėdamas suteikė 
progos lietuviams dėl atlanky
mo gražios žaislės, o pribuda- |dą ir garbę, 
mas pats ant teatro, užtvirtino, 
kad tai yrą naudingas jr reika
lingas dalykas. Asz negalė-Susirinko dku-s 

[gybė visokių žmonių, tarp ku
rių buvo nemažai ir dailių lie- 
tuvaiezių. Nėk'urios isz jų 
savo dailumu, gražu apsiėjimu 
ir sžvelnumu szokių per^irszi- 
no. net angelskas mergaites. 
Visi lietuviai, nors neturėda
mi aiszkaus iszmanymo apie 
tokias žaisles, buvo karstanti 
ir nemokėjo apsakyti savo 
džiaugsmo, o svetimtaueziai, 
nors nesuprasdami lietuvisz- 
kos kalbos, sakė, kad labai 
gražiai nusidavė ir nesitikėjo, 
kad tai butų daromos dar pir
mą sykį. Tas atsitikimas pa- 
kėlė ' lietuvnįkus ant labai | tose gulyklose, arba • kiti par- 
augszto laipsnio.

Didžiausią garbę ant teatro 
užsipelnė musų viengentis po
nas J. G., kuris triūsą dėjo dėl 
labo lietuvių ir savo iszmin- 
ežia ir gabumu padarė tokią 
netikėtą naujieną, neimdamas 
už savo neapmokamą triūsą 
nei vieno skatiko. Visas pel
nas nū teatro buvo- paaukau
tas ant naudos lietuviszkos 

Pone G. atliko
savo 

kurie myli sznekėti I tropniu veikimu ir gražiu dai- 
Isz navimu atkreipė ant savęs vi

sų atydą. Fotam geriausiai 
rolę atliko kraujageris Golius, 
kurs liko Genovaitės globėju 
ir valdimieru pilės ir turtų, 
kada Genovaitės vyras iszėjo 
kariauti su maurais. Daug 
czionykszczių lietuvių užsipel-

atro per savd sunkų padėjimą, 
bet kiek galėdamas pildžiau 
savo prigulmystę, ir vaiksz- 
cziodamas po stubas sujudino 
lietuvius dėl atlankymo žais- 
dės. Daug radau lietuvių 
biednų, negalinezių atlankyti 
teatro, dėl kurių buvo paskyr 
ta apie pusantro szimto tikie 
tų dėl įėjimo uždyką, bet dar 
daugiaus radau atkaklių, ku
rie neiszmanydami, kas geras 
ir kas blogas,' ir neturėdami 
mažiausio apszvietimo kibirk- 
sztėJėe, pasiliko savo prigim-1

I sineszę kėlės kvortas byro ir 
prisipuvę kaip parszai, ožių 
balsais užbliovė, už ką nū ap- 
szviestesnių svetimtauezių tu
rėjo būti papeikti paprastais 
žodžiais: „gaddem polanders!“ 
O buvo ir tokių, kurie, atėję 
pas duris pat teatro, nei i vi
dų neįėjo, 
k ė 

\nu tų lietuvių“ 
savo paprastu keliu į kokią 
urksztynę, kur tikrai praleido 

I kelis dolerius, ne vienam pa
piktinimą padarė ir negerą 
vardą gavo. Žinoma, kad 
daugiausiai, kurie taip darė, 
buvo lenkberniais (naujalen- 
kiaisj); jie neskaito lietuviszkų 
knįgų ir nieko neiszmano apie 
lietuvių garbingumą ir palio
kų niekingumą, kurie sten
giasi tįlę kelią užbėgti lįstų-

asa-
te, ką ežia mes (jausime 

ir nudumė

viams, bet dėl savę nieko gero 
negali įstengti, Oi, jus naii- 
jalenkiai! ar negeriau jums 

| butų tapti kokiais nors žmo
nėmis, bile tik gerais, tverti 
savo draugiją ir tada tik sve-‘ 
timiems padėti, kada jie mums 
ką nors gerą padarys, nės ge-. 
ras yra daromas tik už gero 
padarymą, o netaip, kaip jus, 
pirma būnate supelėjusi kir
mėlė, o potam virstate ne, į 
peteliszkę, bet į kokį nors ki
tą vabalą, pražudote savo Var

nės nū paliokų 
nemislykite sulaukti ką nors 
gerą, kaip tik tiek, kad jumis 
pavadins „polak“, ir už padė
jimą jiems augsztyn pasikelti, 
busite kaip ir gūdojame lyg 
laiko, o kada susiprasite kas 
esate ir norėsite apie savę pa
sirūpinti, tai jus iszdergsj ir 
jūsų visi geri darbai ant jūsų 
paežių susigraužimo pereis.

O juk yra dar ir tokių, ku
rie bijo paliokų dergimo ir 
mislyja, kad jie toki yra, ko-, 
kinis anūs ^paliokai skelbia.

O, gėda! Tokie žmogus 
nėr vertas nei kirmėlės.

Petras G.

| — Cleveland, O., 27 Bal
24 Bal*) atvyko į ežia gūdo- 
tinas kn. J. Žebris, iszklausė 
velykinės spaviednies ir savo 
gražiais pamokslais ir pamo
kinimais sustiprino czionyksz- 
ežius lietuvius kaįp tij^ėjimisz- 
kai, taip ir tautiszkai.

Už tokią malonę szv. Jurgio 
draugystė siunezia per „Vie
nybę“ gūdotinam ku. J. Že- 
briui szirdingą padėkavonę.

J)r. Sekretorius.
I t

Scranton,.Pa. 28 Balandžio. 
Kaip buvo minėta No. 8 ir 12 
„Vienybės“ apie Scrantono 

[lietuvius ką buvo užmuszę Jū- 
zapą Tamuliną, dabar tapo 
apsūdyti: Jūzapas Jurksza ant 
szeszių metų į Philadelphios 
kalinį; o Andrius Laukaitis 
taipos-gi buvo prisidėjęs prie 
■ ........... * I

*) Ilga korespondencija bus su
naudota kitam numeryje, R,
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to, bet sūdąs iszrado nekaltu 
ir iszleido ant valios, ba teisy
bę sakant, jisai būvį ir nekal
tas; . .

atlankyti

jo gražius

— Scranton, 23 Balandžio. 
Sziądieną pastanavyjau nors 
porą žodžių paraszyti ir padė 
kavoti kunįgui A. Burbai, jog 
nepatingėjo savo porą žings
nių ir savo triūso dėl savo 
brolių lietuvių
Scrantone ir papenėti dvasisz 
ku penu. Už tokią storonę 
ir malonę jam labįi dėkavoja
me, o labjausiai u 
pamokslus, kurių godžiai kaipo

• Dievo sėkla pūlė į viernujų 
ezirdis zir vaisių atneezė, tale 
tik tiek gaila, jogei nevi- 
siems, ba nekurie yra jau už
migę dvasiszkftse dalykftse, ir 
suvisai nesiartina prię pakutos 
tribunolo.

.1 •

Ba tie žmonės nenor klau
syti Dievo žodžių tiktai klau
so svieto ir kūno pagundų. 
Tiek daug su tais, Dieve dūk 
jiems dvasią ezventą, o ku
nigui A. Burbai 
jo storonę t dėl Ii etuvių, pasi-

— Eoston Mass. 24 Bal. 
Pas mus atsilankė godotinas 
kun. J. Žebris, iszklausė vely
kinės spaviednės ir padarė 
massmeetingą. N. N.

— Shenandoah, Pa. 
Balandžio. Buvo pas.mus
selė, ant kurios lietuviai, 
kaip paprastai, nusigėrė ir 
prisimusžė, ypacz nukentėjo 
vienas vaikinas, kuris taip bu
vo i 
buvo nepanaszus.

mažus procentus atnęsza;'szinitai žmonių matė,
kiekviena draugystė laiko per 
metą kelioliką susirinkimų, o 
kaip kada ir'balių, už ruimą 
dėl tų visų susirinkimų vienai 
draugystei reikia užmokėti per 
metą mažiausiai keliolikos do
lerių, o visos draugystės isz- 
moko ant to kelis deszimtis 
dojerių.

nuplėšyti žmonėms szlovę, tai 
didelė bjaurybė.

Elizabetl^iszlcis.

ve-

•— Newark, N. J., 21 Bal. * 
buvo laikytas balius ant nau
dos lietuviszkos szv. Jurgio 
draugystės. Ant jo pribuvo

; v- Tadgi, jei draugys-1 dvi liet, draugystės, szv. Ka
te^' pastatys savo locną namą, Ljniiero ir szv. Jurgio, , isz Eli- 
kuriame galės visokius susi- zabetb‘o, taipogi buvo užpra- 
rinkimus daryti, o vakarais szyta Dr. D. L. K. Olgerdo 
susirinkę ir mokytis, netik kad isz Jersey City, bet neatvyko, 
paczioms nieko nebereiks mo- Ant baliaus taipgi ėmė daly
kėli, bet dar galės jį kitiems vumą penkios lenkiszkos 
nusamdyti ir pinįgą paimti, draugystės, nors visos mažos 
Tame pacziame name bus pa- (nės ežia lenkai iszsidraškę į 
rapijinė mokslainė ir parapi- [partijų partijas). Buvo taip- 
jos susirinkimai. Nūpradžių gi keturios slovakų draugys- 
trys augszcziau minėtos drau- tės. Priimant kiekvieną 
gystės įmokėjo už namo pas- draugystę ant salės preziden- 
tatymą po $100, o tolesniai tai jųjų turėjo kalbas. Pre- 
apsiėmė kiekvienas sąnaris zĮdentai liet, draugysczių ra- 
mokėti po 25 c. kas mėnū iki gino savo tautieczius kūdau- 
nebus užmokėta už pastatytą ginusiai raszytis į draugystes 
triobėsį. ir į „Susivienyjimą“, taryda-

Tos draugystės taipgi nuta- mi, kad Amerikos lietuviai 
rė,_ kad kožnas sąnaris po turi isz to didelę naudą dėl 
bausme iszsimokėtų ant baž- savęs ir savo tėvynės, nės to- 
nyczios $25. kiiFbudu, sakė toliau, parodo

Mt. Carmelyje taipgi yra jie tautiszką gyvybę, ir ap- 
projektas uždėti draugystę, skelbia ją svetimtaucziams, o 
kurios sąnariai gaus paszelpą tūm paežiu tarpu apgina savę 
grįždami atgal į Lietuvą. nū isztautimo. Lenkiszkų dr.

Vietinis. prezidentai, kaip jie papratę,
---------  gyrė savo „Ojezyzna“, ,Polska‘

— Elizabeth, N. J. 26 Bal. ir ragino lietuvius risztis su
N 16 „Saulės“ randame ko lenkais, primindami jiems
respondenciją isz Elizabeths, Lublino uniją, bet kas link 
kurioje baisiai plėszia szlovę lietuvystės, tai ne pusės žodžio 
J. Krivickui, jo moteriszkei ir nepriminė.
V. Normantui. Begėdiszka Slovakų dr. prezidentai isz- 
taradaika raszo, kad J. Kriv. reiszkė džiaugsmą, jog mes, 
pajieszko savo paezios, kuri nors tolymi jų kaimynai Eu- 
iszbėgus su V. Nor. Padūda ropoję, czion Amerikoje mo-

kad ta apeigą padarė ne lie
tuvis, bet slovakų prez‘. ir tai 
dar lenkas.

Nors laikas blogas, bet ba
lius buvo didelis ir susirinku- 
siejie labai gražiai apsiėjo. 
Tik ko stoka buvo?.. Lie

timą buvo ant pirsztų suskai
tyti. Ta stoka yra didžiausia 
mus-nelaimė, nės mes netik, 
kad negalime, neturėdami pa
kaktinai lietuvaiczių, tikrai 
lietu viszkai pasilinksminti ir

tis, nevienas yra priverstas 
vesti lenkę, arba kitokią ko-, 
kią ir toks vyras su savo vai
kais tankiausiai žūsta ant vi
sados dėl Lietuvos. Todėl butų 
labai mums iszganinga, kad į 
musų kampą atvažiūtų nors 
dvi kapos dorų jaunų gražių 
lietuviszkų merginų.

S veržias.
t ----- ;-------------

— Boston, Mass., 22 Bal. 
užsidėjo nauja draugystė po 
vardu Kareiviai 1). L. K. Vi
ta u to.

Linkiame gražiausios klo
ties naujai draugystei.

sumusztas, jog ir į žmogų j8Z kur ji paeina, kur dabar kame su jais sugyventi, todėl
Sh. gyveno ir, jog tik ką po krik- linkėjo jie viso gero lietu- 

sztynų iszbėgo. Kas ją sura- viams.
Trys siąs, apturėsią dovaną. | Potam liet. dr. Newarko ap

dovanojo auksiniu medali u m 
savo sąnarį J. Gaubį už isz- 
pardavimą draugystės tiki etų. 
Prisegdamas medalių musų 
tautiecziui prezidentas lenkas, 
slavakų draugystės „Panoni- 
ja“, nurodė jį slavaku, dėlko 
daugumas mus brolių supyko,

•— Mt. Carmel, Pa. 
lietuviszkos draugystės — szv. 
Petro, szv. Kazimiero ir Ame tautiecziai, grynas melas, 
rikos ukėsų užmanė pastatyti p. Krivickas su Normantu yra 
ant parapijas žemės naęaą už giminaieziai ir p. Krivjckienei 
$900. Priežasties to užma- davė Dievas dukterį tik 21 
nymo buvo ta: draugystės ap- Bal. ir ji sėdi namieje apakai- 
rtfkavo, kad kiekvieną turi sa- .niai, o p. Nor. 21 Bal. buvo 
y o kasoje dolerių, kurie visai Newarke ant baliaus^ k^ ir

Visa szita paskala, mieli 
n ės

tapo užmusztas lietuvis Simas 
Ratkevyczia anglekasyklėje 
,,Anodija“, nevedęs, į 25 metų 
amžiaus, Amerikoje buvo į 
4 m., prie lietuviszkos parapi
jos neprigulėjo, užtai ir nebu
vo priimtas ant lietuviszkų ka
pinių, bet turėjo maldantis prie 
lenkų, į kurių bažnyczios ka
są buvonors už tris mėnesius 
iszsimokėjęs. Bet ir lenkai 
didei nekantancziai priėmė 
ir tūli net buvo pasiėmę aresz- 
tavoti.

— Svetimtautiszki 1 ai k ra- 
szcziai pranesza didei liūdnas 
ir nemalonias žinias isz Free- 
lando, įvykusias tarp parapijo- 
nų ir kunįgo.

Gromatnyczia.
Visos korespondencijos, kurių j 87 

numerį nebegalėjome patalpinti, se 
kancziame numeryje patilps.

*
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai. 

PA1ASXTTA SIIANO DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVE1SITET0 PHIL080PHIJ0S MAGISTRO.

(Tąsa). „
Mistras, norėdamas savo kariauna apgulint! pilę ir nū 

antpūlių Lietuvių užklėsti, liepė tarp upių Nerio ir Nemuno 
nevien gilią grabę perkasti, bet pylas iszpilti ir aptaszkūti, 
taip, jog kariauna ( Vokieczių) aptverta pylomis ir grabėmis 
nebnugąstavo antpūliiį Lietuvių, kurie dar tokia aitra rusėjo, 
jog visa ketėjo pirmiaus yrose mūrų užslriausti, ne kaip tiems 
pagonims (Vokiecziams), kaip jie sakė, nesugriautus palikti.

Kas viskas jau buvo patiekta, taranais ir puszkomis, gink
lais iki szioliai negirdėtais, neregėtais, ant*pylų pastątytais, 
pradėjo pilę vėtravoti su visudidžiausia smarkybe; už vis tos 
30 puszkų didei baisiai ardė murus, visas svietas dieną ir- 
naktį kuszėjo ketėdamas ar mirti, ar pergalėti. Tū tarpu d. 
kuningaiksztis Keistutis' atsitraukęs į gilumą kraszto skubino 
naują kariauną kelti, teiraudamosi tėvūnų, kaip dar galėtu pi
lę gelbėti; kad tū tarpu mistras su savaisiais dyko kaip įma
nus pilę isz pamatų iszversti. To dėjus Vokiecziai sutarė vi- 
supirmu grevas pilės užkimszti, ir tenai rentinį taip augsztą 
suręsti, idant nū jo negalėtu į pilę įsigrūsti. Bet tai pajutusi 
įgulė laidė rąstus ir tratino dirbamus rentinius; vienok kiti 
meldžionys paskubėjo pa-Neriu pylas iszpilti ir ti|mi nū vi- 
lyczių ir svilksnių įgulės užsiklėsti. Dienu-nematu pavyko 
Vokiecziams ir perkriksztams arba priemiestyje įsigrūsti.ir 
m u ran paczios pilės prisiartinti. Bet Lietuviai iszpūlę pro 
angą pilės pacziame paangyje 400 meldžionių iszklojo, bet 

» spaudžiami nū visų pusių nū Vokieczių turėjo apent į pilę 
trauktis pakreikę gesą kūnais savųjų ir neprietąjjų. Tū tar
pu meldžionys buvo uždegę vieną trobėsį, nū kuriolaip staigu 
buvo iszsiplėtusi ugnis visame papilyje, jog patys Vokiecziai 
nebeuskubėjo atgal iszmukti, bet ten pat liepsnose' sutirpo.

Nu jau pradėjo murus paczios pilės vėtravoti, jomylista 
Sponheim buvo pirmas, kursai su savo Vėleva artinos, jį sekė 
broetvinė vėle va, jomylistos Virneburg ir Hohenlohe, pats 
marczelga rikavo visus, ką tūm tarpu isz puszkų ir taranų 
tūįtimpos akminimis dideis didesniais murus kuldami grovė. 
Užvis mistras kūveikesniai dyko į pilę įsigriauti: taipogi 
meldžionys ir kryžeiviai per 4 nedėles dieną ir naktį be at
vangos grumdamiesi jau buvo didei suvargę.. Darin sutarė 
Verbų dieną nū visų pusių į pilę grumtis pro ardymus, kuriūs 
kaip įmanydami puszkomis ir taranais murūse ertino, nors 
įgulė szimtais meldžionių klojo žemėn, kurių jau malkos su
verstos niūksojo, vienok kryžeiviai nemindami ant tiek gaisz- 
tanczio svieto dieną ir naktį vėtravojo pilę it nesAvyje.

Kryžeiviai vis kimszo rėvas, tiekdamos į paskūją varą^ 
kad tūm tarpu venklus Keistutis sutraukęs naują kariauną, 
nors nevisai stipriai skubėjo Kaunan, ketėdamas į aiszkią 
muszą isztikti su kryžeiviais, vienok atplnsdėjęs ant Nemuno 
skardžių — veizėdamas nū kalno matė, nekaip negalėsiąs su
spaustos įgulės paszelpti, neigi ant mistro abazo aptverto pul
ti, vienok nenorėjo nebandęs atstoti ir rūpinosi kaip nors pilę 
gelbėti. Darin tūjau pasirodė, reiszk^si nū abazo Lietuviu 

kareivius, bet Lietuviai su tokia smarkybe jūs 
jog giliomis Vokieczius iszkloję pro angą isz-

pas kryžeivių sargtis, lugodama į vardą Keistuczio, idant mis- 
tras leistu d. kuningaiksztį su savimi pasiregėti; ant to mis- 
tras sutiko. Keistutis atėjęs su sarsgte pas jį į vidurį taborių 
arba abazųfpradėjo kalbėti: ,,pons mistre”, d. kuningaiksztis 
pasveikinę-^ sakė, „kad asz pats bucziau pilėje, jus nekaip 
nestengtu mete tenai su savaisiais įsilaužti”; mistras atsakė: e 
„dėlko jus atsitraukėte nū pilės mumis pamatę artinantis?” d. 
kuningaiksztis tarė, „jog nianiejie neturėjo niekokio karve
džio, asz pats vis rlkauti turėjau”. Nū tada sako mistras: 
„jei tamistai reikia —* imkite savųjų kiek noriant ir eikite sav 
į pilę, mes viliamės, su Dievo pataika, jog jus neiszsiginsite ir 
neiszsiturėsite”. Ant to atsakė kuningaiksztis „kaip asz ga
liu ten įeiti, kad visur yra užtaszkūta ir perkasta?” „A-a” - 
biloja jam didis mistras, „ne, pasiimk su manim vaidytis, asz 
tamistai kelią atidarysiu ir greves sulygįsiu”. Kad d. kilniu- 
gaiksztis ant to nieko neatsakė rasit dėlto, jog vytis Gelguts 
atėjęs tenai d. kuningaikszcziui pasakė taborui tinkantis ir 
ginklus galando, ketėdami pilę globti. D. mistras pabaigė’ 
savo kalbą tais žodžiais: „vieszpats, jei nieko nebtur mums 
daugiau bebyloti, gal grįžti pas savūsius. .

Ir'taip tas pasiregėjimas per nieką paliko ir mistras liepė 
kūnarsesniai ir kūskubesniai vėtravoti; tūjau rentinius iszkėlė 
su lyg mūrais, nū kurių jau liepsnotas vilyczias, jau sziaip 
ugnį, jau deganczią smalą baczkomis svaidė į pilę, ilgainiui 
iszvertė dalį klibanczių mūrų, kurie griūdami 400 vokieczių 
užrausė, pats/marczelga kryžeivių szmaižėsi jau ant yru drą
sindamas sav< 
tenai surėmė, 
grūdo, vos marczeVga pats beiszpruko, kursai tūjau liepė dar 
didesniai ardymą daryti. Tūm tarpu įmesta ugnis taip iszši- 
plėtė staigu, jog nekaip įgulė nebgalėjo beužgesinti ir tenai 
ryždamiesi visi yrose užsirausti, nekaip Vokiecziams vergauti,- 
ant mūrų liepsnomis apglobti grūdo kulvertiniais nū mūrų 
szimtais meldžionių. Ant galo sukrito ir pati pilė degdama 
ir užriausė tiikstanczius liepsnose kaip Lietuvių, taip ir mel
džionių. Kas apraszys tą gaisrą, tranksmą, ūžesį ir rūstybę 
mirsztanczių ir kariaujanczių? Vienas buris pilionių tame 
rūpesnyje grūdosi dar pro angą į pa-Nerį, kurią gyniojo ka- 
rhendotas Ragainės ir tenai su tokia narsybe jį surėmė, jog 
eiliomis krito meldžionys, vildamiesi savo smarkybe perskrio- 
šią kryžeivių rindas ir paupį prigausiąs, bet toje pjutėje ne 
muszoje vos ir paežių Lietuvių ir Žemaiczių 3G beliko, kuriūs 
kryžeiviai kruvinus besugavo, tarp kurių ir pats Vaidais, py
lės vyras pasitiko, kiti visi jau garbingoje karvietėje pakrito, 
jau liepsnose pilės sutirpo, velydami savo tėvų budu užsiraus
ti liūsais yrose namų savo, ne kaip vergauti kruviniems ne
prieteliams. Ir taip Velykų rytą, saulei tekant, nebdideme 
ir turtingame Kaune, bet ant jo yru ir pelenų d. mistras su s 
vyskupu Samijos ir visa meldžionių kariauna pragydo: „Ta- 
vę Dieve garbinam”, dėkavodami Ąugszcziausiujui už su
teiktą sav pergalę. Kad Lietuviai ir Žemaicziai minavonei 
tos rustos dienos garbino per ilgus amžius dainose kantrybę ir 
Kauno viczių kaip karėje, taip ir ugnyje liūsais mirusių.

Tam nutinkanti. kuningaiksztis* Keistutis kasdiena jau
to j 08 papiliūse, ar negalėtų kokiu nors pragumu jūs gelbėti, , 
bet niekaip nesumanė. Griunat pilei stovėjo su Olgerdu ant 
vieno kalno ties Nemunu, veizėdamas su szirdgėla į tą baisią 
notį ir iszsįuntę reiškėją pas nąistrąs lubodamas, idant jam

•» ‘
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vardus paimtųjų iszras.zęs atsiųstų; tikos, bet atgabenus rasz-• ežiu Keistucziu, pažeistą nubloszkė su kestiniu nū žirgo, kur
tą, neapraszomas gailestis pervėrė szirdis didžiu kuningaiksz- sai gulęs dar it įbingęs szernas grūmėsi lyg atnokant Žemai- 

ežiams^ kurie persvėrę per žirgą szalen nubogino. Kryžeiviai 
regėdami nieko nebnuveiksią tūmi žygiu nusiaubė Mozuriją.

(Toliau bus). x

• ežiu, kad 36 terado gyvus belikusius. Kryžeiviai iszdrevėjo 
rusins ir paskūjus palaikus rioksanezių mūrų suardę bei rėvas 
užkimszę grįžo į Parusnį leliodami. Keistutis vienok vyjo 
paeinanezius Vokieczius, kuriūs antpūlęs viename kaime 500 
visurimtosios meldžionių joties iszklojo, butu didesniai dar 
įveikęs, jei nebūtų paskubėję kryžeiviai tiltą per Nemuną pe
rimti. I

* A <P

Vos parėjus nū to žygio kryžeiviams, kaip tūjau viesz
pats Ruprecht, didis kryžeivių bendras, su visugarsiausiais 
Teutonų eržilais, su naujomis gaujomis meldžionių atkeliavo 
į Parusnį kryžeiviams į talką netikėlių kariauti, su kuriais d. 
mistras ir paėmęs dar Somijos vyskupą visupirmu iszsiuntė 
marczelgą zokono kelią pratąisyti į Lietuvą, paskui pats didei 
staigu įpūlęs į Eirogalos srytį per 4 dienas teriojo, nū tenai 
pasibloszkęs į Pamarių arba Pernarių pavietą, kur buvo se- 
niejie rūmai ir szventinybės didę daugybę svieto nužudė, 

L dariu, jog isznežinių buvo apnikęs. Tūm tarpu kamendotas 
įsigrūdęs į apygardą Labunių, tenai netyczioms antsitiko Lie
tuvių kariauną stįprame ir aptvertame abaze stovinezią, pra 
neszęs tą mistrui naktį pagal staigu (pasalu) apsiautė abazą 
Lietuvių ir vienus iszmuszė, kitus iszblaszkė.

Kryžeiviai išsvajoję tokiu b-pdu Lietuvių kariauną, nu 
grudėsi su visa kariauna ir sryti Labunių ir Žeimių tarp upių 
Nerio ir Neviežos ir tenai vis, ką kardu neveikė tą ugnia te
riojo, svietą jau kirsdami, jau būriais į vergus varydami. 
Kad tūm tarpu Vitingof, kalavijonų mistras, pagal sutarimą 
artinos nū Padaugavio kryžeivių kariaunai! per Žemaiczius 
ugnia ir kardu sav kelią skindamas ir pamatęs gaisrą, Žei- 
mems degant, suprato, jog tenai d. mistras kryžeivių buvo jau 
atsigrudęs, pas.kurį tūjau ir pats atėjo į abazą teirautis kaip 

- tolesniai beterioti
mistras, atidavęs jam vieną dalį meldžionių, pats grūdosi dar 
į tolesnę Lietuvą ir tenais pavietes Svilonę ir Seczius į rustus 
tyrus apvertė, visomis pusėmis ugnis žarstydamas, kraują 
svieto be perskirįo amžiaus, lyties goždamas; nū tenais leidosi 
ir dar tolesnę į Pastoju ir Gesavo srytis ir sugriejęs nepasiek
tą grobį, varydaįnas gaujas imtinių, vergų, pagrįžo laimingai 
į Parusnį. Kpkias teriones tūm paežiu laiku mistras kala
vijonų su marczelga kryžeivių Žemaicziūse pridarė ir kiek 
svieto tenai nužudė, to niekšai negal ne vien apraszyti, bet ir 
apsakyti. ( lį

Tą patį metą apie užgavėnes atkeliavusios naujos gaujos

Nenerdamosi į vieną kariauną, bet d.

Jie griebias prak-
Ir kaip matyti

— Shenandoah provos ant provn. Andriukdiczio nu- 
stipimas atidarė Shenandoah‘o lietuviams katalikams akis ir 
pasidarė skyris tarp jų ir bedievių, kaip tarp grudų ir pas
turlakų. Pasirodė tada kas prie ko priklauso ir koks yra. 
Todėl katalikai lietuviai pasiėmė sykį savo apygardą praczys- 
tyti nū tų pasturlakų, idant paskesniame laike nebedraskytų 
jiems szlovės, nederktų po jųjų akių ant visko katalikams 
szvento ir tokiu budu nestumtų szventos Lietuvos, drapsty- 
darni ją su purvais, amžinan prapulten.
tiszkiausiai, tai yra už bedievių apasztalų.
darbas sekas, nės jau sudrunėjusį it pusią senelį exkn. bedie
vį Dembskį, kurį, sako, naktims buvęs velnias, lyg arklį, pra
dėjęs jodinėti, iszginė isz savo miesto. Dabar einas su dr. 
Szliupu ir jo karsztuliais; jie jau yra suaresztavoti ir sėdžia 
po kaucija $2,500 kiekvienas. Apskundė jūs tvirti lietuviai 
ukėsai: J. Ražas, K. Radzevyczius, J. Mieldažis, M. Kupczins- 
kas, A. Aleksa užtai, jog jūs apmelavo miesto konsulini už 
kokius ten nemandagumas dasileistus laike Andriukaiczio ly
dėjimo. Prova eis į kortą. Kaip girdėti, tai dr. Szliupas, dar 
į dvideszimtį provų yra patrauktas nū kitų lietuvių. Vienas.

— Iszlindo yla isz maiszo. Lenkai per kelis mėnesius 
jau gerūjūm, jau piktūjūm szaukė lietuvius prie savo ,,Li
gos“, tai y., idant lietuviai ju jais susidėtų, prižadėdami jūs 
neskriausti nei tautiszkai nei politikiszkai. Bet dabar 
pasirodė savo Ligos projektūse, kuriūs iszsiuntinėjo lietuvių 
vadovams, veidmainiais ir tautiszkais fanatikais, norincziais 
ponais butų, o lietuvius už bernus laikyti. Minėtūse projek
tūse anei sznipsz nėra paminėta apie lietuvių labą bei jų tau- 
tiszką ir politikiszką gerovę, bet vien tik polskai, dėl paliokų 
ir dėl jųjų „ojczyznos“ Lenkai, kad turėtų galybę, tai lietu
vius verstų su kietesniais bizūnais į lenkus, kaip sziądien mas
koliai į savo pravoslaviją.

Gerai užtai, broliai lietuviai padarėte, kad apie jų Ligas 
ir Wiecus nenorite ir klausyti, kurie ketina būti Chicagoje 8 
Gegužio m.

Kitą sykį apie tai placziau pasznekėsime. x
*

traukti į Lietuvą. Sziūmi žygiu ketėjo į stiprią pilę Grodno 
arba Kartinos griautis. Darau marczelga Szindekop susinė
ręs su minavotais meldžionimis traukė Grodna’n, kurio apy
gardas visupirmu į akmenį ir vandenį apvertė. Lietuviai ir 
Žemaičiai tūmi paežiu laiku, kariaudami su Tautoriais, Va
lakais ir Maskoliais, negalėjo isz peties graudinti Vokieczių, 
savo kruvinų neprietelių. Sziūmi kartu pasitiko Grodno pi
lės vyru Patirkis, kursai su noapraszoma kantrybe, narsybe 

• bei buklumu pilę gyniojo, jog kryžeiviai nieko negalėdami jai 
padaryti, pasibroszkė Paletijos terioti, bet Keistutis, įkanden 
jūs vydams, skardė ir taip smarkiai kartais tose skardmūszose 
susirėmė, jog kardas tviskėjo, o ragotinės poszkėjo, kad akl
inoje kamenddtas Karaliaucziaus, Frohburg, susikirtęs su pa-

Norėdami savo skaitytojams padaryti patarnavimą (uslu- 
gą), įpątingai praszome pažiūrėti ant szito pridėjimo ir ap
garsinimo tos senos garbingos ir pažinstamos firmos, „Bis
choffs Banking House“.

i Praėjusiame plėtė subankrutyjo daugel firmų, kaipo dar 
neseniai Scranton‘e toksai atsitikimas buvo, katras užsiėmė 
pinįgų siuntinėjimais į seną krasztą, o per tai daugel žmonių 
pražuvo sunkiai uždirbti grasziai, kuriūs jie siuntė, mislydami 
savo myliipiemsiems palengvinti reikalus. Mes nū savo pusės 
rodyjame savo viengeneziams, katrie, nori savę nū patrotos 
iszsaugoti, kožname reikale eiti į Bischoffs Banking House, o 
neturėsite patrotos, nei apgavimo.
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ISZTRAUKA
isz Žemaiczių vyskupystės.

Girios ir paukszcziai.
Senovės rasztininkai pasakoja, 
kad penkioliktame ir szeszio- 
liktame amžiuje Žemaiczių ku- 
nįgaiksztystė kiaurai užgulta 
buvo tankiais miszkais ir trasz- 
kaneziomis giriomis, katros, 
laikydamos savyje drėgmę, da
rė daugybę pelkių ir balų, už
vis atėjūnams ir praszalai- 

• ežiams nė įjojamų ir nė įvažiū* 
jamų. Tose giriose visose dau
gybė visokio gyvio, kaip tai: 
žebrių, briedžių, szernų, mesz- 
kų, stirnų, vilkų, lapių, luszių, 
barsukų, ūdrų, kiaunių, že- 
brenkszczių, voverių, szermft- 
nėlių, szeszkų ir kiszkių. O už
vis nemierūta galybė biezių, 
kurios neszė kas metas dideliai 

^pazeziai balto medaus isz lie
pų krūmo. Septinioliktame 
amžiuje Žemaicziaj gan įvisę, 
vienok turėdavę pakaktinai: 
miszko, arba medės 
paukszczių, cįunos ir medaus.

Pradžioje asztftniolikto am
žiaus, tai yra 1710 ir 1711 m., 
baisus marai iszgaisziszino Že 
nąaicziūse treczią dalį žmonių. 
Taip nelaimingiems ‘metams 
praslinkus, neblikus dabgel 
vietose žmonių, dirvęs pudi- 

• mais bežlaksodamos užželė 
medžiais, paaugo jauni misz- 
kai, kuriūs apent prakutėžmo
nės kirsdami gana turėjo me
džio padargoms ir szilumai iki 
pat pradžios devyniolikto am
žiaus.

Nft to laiko, kaip ir patys 
atmenam, kas karts labjaus 
pradėjo stokūti medegos ne- 
vien triobesiams, bet ir padar
gai, ir szilumai. Žmonės, ne 
įveikdami szaltose triobose gy
venti, netekę medžių, pradėjo 
kasti pelkėse velėnas szilumai 
ir kūlei (?), bet ir tų nebeik 

‘ gam bepakaks. Iszkirtus 
miszkus, jiragaiszo ir jų gy
ventojai taip, jog sziądien liku
siose miszkūse Žemaiczių vos 
bėgai rasti ė vilkus, lapes, zui«

kiua ir voveris. Didesnėse 
vienok giriose, kaipo tai: Pur- 
vių, Triszkių, Juzapavo, Pa
langos, Gruszlaukio, Agen- 
kiszkės, Kretingos, Viežaiczių, 
Rietavo, Sterklaukių, Taura
gės, Batakių, p. Roppo ir 
Krakių, kas meta vaidinas dar 
ir stirnos. Bet žmonės tarsi 
nezgandūdami, kkd ne įvystų, 
tūjaus nuszauna ir isznovyja.

Apgarsinimai.
Bus susirinkimas naujos 

draudystės L. D. K. Vitauto, 
ateinanezią nedėlitį (6 Gegu
žio) ant salės 318 Broodvey 
S. Boston, ant kurio yra už- 
praszomi visi lietuviai!

Pajieszkojimai.
Asz Jūzas Puronas, pajiesz-, 

kau savo seno draugo Jono 
Madaikio, kuris buvo priesz 
kelis mėnesius Luzerneje Co. 
Pa. Tegul atsiszaukia pas 
Joseph Puronas 40 N Leonard 

Waterbury Conn.

pargabentos isz užmarės:
Maldų knįgoa,

Aukso Altorius, arba Szaltinls dangiszku skar- 
bu 2.00 Iki 3 00.

Garbe Diewuj ant auksztybės „
Balsas Balandėlės 1.25c.,
Kninga giesmių arba Kanticzkos 
150 Psalmu Dowido karaliaus ant

\ paveikslo kanticzkų

„ „ $1.50.
1.50c. ir 2.00c.

,, 75c.

Kas yra grlekasl
Nekaltybė
Vartai dangaus
Pekla, arba amžinas pragaras
Arielka yra n&dai; su iliustracijomis
Garsas apie bajsybes Diewo sudo
Kaktas | dangų ,,
Didžioji nedėlia „
Kaip Sumeniją nuspakajfti
Vadovas | dangų
Prlsigatavojlmas ant smerczlo
Draugija dėl duszlų „
Lietuviszkos miszios ,, ,,

Visokį Abrozėltai su maldelėmis po Scentus.

I 15c. 
20c. 
15c. 
75c. 
30c. 
25c. 
15c. 
56. 

15c. 
40c. 
40c. 
5c. 

10c.

75c.
15c.
25c.
20c.

• 30c.
20c.

1.00c.

05c.
10c.
40c.

75c.
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vleizpatles Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl.
Istorija seno įstatymo „ „ ,,
Gyvenimas Marijos ,, „
Menuo Szwencziausios Marijos Panos 
Sopulej Motynos Diewo ,, ,,
Evangelijos supulkeis apdarais
Gyweniinaj 8zwentuju,^nt visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožną dal| po ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos ,, ,, ,, 3Į)c.
Trumpa senovė* Lietuvių Istorija 10c. •
Aplinkrasztis kun. Petravycziaus | Vilniaus 

džiakonystės kuningus 1870 m. ,, 5c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba ' 

nedėkingi, grąži knjgutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais nd pat

Žiponas bet žiponė
Žirgas ir vaikas
Vytautas didis Lietuvos kun|gaiksztis
Apie senovės Rietuves pilis ,,

,,Auszra’*keturlų metų puikiose apdar&so 
po $1.25 kninga, visas perkant

krikszto Lietuvos 5C. 
406. 
20c.

I 30c 
10c.

4.00c.

ZOCNOS SPAUSTUVES.
Lietuvos Istorija, nd seniausių gadynių iki 

Gediminui D. L. K., paraszyta 1850 m., 
Slmano Daukanto. Kninga pirma, 

gaunama už 1,50c* 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų Ir Žemaiczių 
paraszytas Slmano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
istorija . Katalikų Bažnyczios, „
Europos Istorlj^/su žiamlaplals „
Lietuviszkos Dainos isz visur surinktos 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczių Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės. 
Apteka Diewo „ „ ,,
Aukso Verszie, labai puiki drama 
Boleslawas arba antra dalis Genowefos 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę 

žydo Ir piktą augynltną wajku $1,00. 
Eglė, žalczlų karalienė Ir iszgrlovimas Kauno 

pilies 1362 m., du pulkus dramatai 
paraszyti Aleksandro Gužuczio, 

Illstorije gražios Katrukos Ir jos visokį 
,, ,, „ atsitikimai

i,oo.
50 ct. 
200c.

25 ct. 
, 20 ct. 
1,00 ct. 

$1,00.
20 ct. 
30 ct.

AszJfi/.as Bacevyczius pajieszkau 
savo paezios ir vaiko. Jie atėjo į 
Ameriką pareitą pavasarį ir prapulė. 
Moteriszkė turi 4^ pėdas ilgio, judų 
plaukų, balto gimio, o vaikas turi 2į 
metų. Jos vardas Marijona, o vaiko 
FranciszkiMi.

Kas apie jus danesz, bus labai už- 
nagradintas. *

Žinią praszoma duti į „Vienybės“ 
Redakciją.

15c.

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

1 5c. 
10c. 
10C. 
40c.

15c.

20c.

10c, 
Illstorije apie gražų Magoloną, dukterį karaliaus 

isz Neapolio ir apie Petrą kareivi 40c. 
ilistorlje isz laiko Francuzkos

„ „ vainos Afrikoj’
Istorija Septynių Mokintojų

,, „ ir Lietuvio Sapnas
Jurgis Miloslawskis — —
Juozapas Koniuszewskls, arba kankiniinas 

Unijotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Konstitucija dėl darbln|kų — 10c.
Namelis pustelnjko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, historije isz lajko 

80 ct.

aoc.

50c

40 Ct.
SI,00'

Žodynas kun. M. Miežinio.
Keturiose kalbose: lietuviszkai, lat- 
viszkai, lenkiszkai ir maskoliszkai, 
jau iszėjo iszpo spaudos, turįs savy
je daugiau žodžių kaip 14,000 (ke
turiolika tukstanezių) į 8 ’•(didelio 
aszmaino) puslapiu 292, su prisiun- 
timu į Ameriką $2 doleriai, apdary
tas 225 ceri tai. Užpraszantiems žo
dyną iki Liepos mėnesio (July), vy
liaus kasztus 3 doleriai. Pinįgus 
geriausiai siųsti registravotose gro- 
matose arba per „Internalional Mo
ney Order“, kurį galite gauti ant 
kiekvieno paczto. Adrisas toksai:

Germany Mr'. M. No v ėsk i 
Tilsit Ostpreussen.

L5c.
5.

20c.
15c.
15C.

50c.
3Qc.
25c.

5C. 
15c. 
5c. 

10c. 
20c. 
20c. 
20c. 
lOc.

Senkaus Jurgis ,, ,,
Vltollorauda, pulkus poematas Isz , 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
D&nelaiczlo pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvyniszkos giesmės 
J&kaunos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės
Pirmutinis degtinės varytojas puiki komedija 5c. 
Ponas Ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužucz.io,
Apysakos. 

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

isz lietuvių gyvenimo’Tl5c. 
Pajudjkime vyrai žemų, puiki apysaka 

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

Pasaka apo Hzaltabuzlus (j&kinga) 
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 
Mužikėlis ,, „ ,,
Vaikų knlngelė „ „

’ - Moksliszki rankvediiai ir 
kitokios knįgos 

Lietuvlszka Gramatika paraszyta
. kun|go Mlkolo Miežinio 

Abėcėla * ,, ,.
Kninga dėl iszslmoklnlmo rokundų
Kninga dėl iszslmoklnlmo vlsasvietinės kalbos 15c 
Apie buwlmą Diewo ,, 
Grlesznlnkas priverstas motavotls 
Pamokslai apie trasą 
Talmudas ir musų žydai 
Szkala su kalba „
Prleszauszris „
Kaip (gyti pinigus ir turtą 
Girtybė , 5
Genių'dėdė, graži pasakutė kur lezrodyta, 

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia ' 5c. 
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c., dėl perknpczių po .jOc. 
Kalendorius ant 1889 m. 25c. ir ant 1890 m. ■ 10c.

įvairios dvasiszkos knįgo^ 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvenčių ir dl. 
džioslos nedėlios, 
Tiesos Žodžoi, 
Flliotea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokills Szventųjų ,, ,, ,,
Iszguldimas metiniu szweneziu

labai naudinga knlngelė 
| Mokslas Rymo kataliku t, 1t

50c.
35c.
50c.
15c.

10c.
40c.

,, ,, ponawojlmo Nerono
Pujkus apraszymaj tikru atsytiklmu isz 

,, ,, czesu wajnos 1863 metu
Prawadnlkas angeiskos kalbos neabdar.

„ „ * „ abdarytas $1,25.
Pujkus apraszymas apie Lietuvą ', „ $l,oo. 
Rlnalda Rinaldlnas „ ,, ,, $1,50 ct.
Senowes apraszymas apie Duktery

,, „ ■' Fllypo Karejwlo 50 ct.
Sumyszymas arba bfejme tūry dydeles akis 
l’ykra tejsybe Isz Suwaiku gubernijos 
Szwiesa Diewo „ „ „
Titkus Persų Karalius, „ „
Užsystanawik ant to geraj „ „
VVitasir Korynna historije isz lajko persekiojimo 

Bažnyczios 8. per Deokiecijana 95 ct.

15 et. 
tact, 
tact. 
50 et.

Bive-sf Bjreos©

PadAdu dėl žinios savo tautie- 
oziams ir pažįstamiems, jogei laikau 
didelį Kotelį su visokiais skaniais 
gėrymais. Ant kranto upės pagal

Aug. Liszkauckas
Plymouth, Luzerne Co. Pa.

Geriausia' Daktaras 
visoje apielinkėjo, iszgydo visokias 
užsisenėjusias ligas greit ir pigiai 
jeigu kam butų reikalinga eikite po 
szitum adresu.

Dr. O’Malley
/S. Wcuhington, Si,, Wilke»-B*rt0.
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Mart I • 
Luca ę»

teitos Oittmeto 
ape pawabtntma faunu 

Tipaflatg tHattbeufiiep &• 4. <Eap»

moita Būtis butvo ivabinitttaspettū/it 2lft« 
bticip broli ip/brfdibjcncjius tiiiBld ūtg nia» 
te's ę nes’ biiwo jweiei) it tarė iienips/ėiti= 

_  tepafFui mane ir pabartfstniusjweicis at« 
ba^ūfliieis įtnonig. 0 iietdiaupaliFetinBlus/cio paft’uiit. O 
pajigetes ten’ pamate Bitti bu broliu 3^Buba5ebcbeu^o it 
36na broli 10/tutė ę arba albioti) fu Scbcbėugu tcwii ip/ be=> 
warjancjiiis tiuFtus fatvus/ir pawabino ifts/o iic tuiau pali= 
Betinflus it iEėwa/nueib pa|Tuu

©iifhventd xEwattgelidBuria girbciote bioict 
nuelauficu / apraphnie mumus papautima ir parcabu 
nima anf vrcbo^lpnfvahfto/ teturiy ^wciyo letutfH? : ir 
bibi ig intiteiima / ir įveitu patfnfhuma / iog tfieus tvi|7 
fa paniSfe/sete Wicppati malu 3č(įf 2\ur b£ra
paftębetis fiebutligos išmintus Ž)tėivo / tam’ Wicppa* 

F,, fj6Hematitus,irtetus/tam’ btvi pori br^lu paivabint’ tuZ 
tesant tetpo bib>io vrebo 2lpa|lalipto. O paftiii to ijirvMfVtotlaivratn^ 
bas iu / ir rvijsp piemęnuarba Įatitoiu fdbsio iDiėrvo : ir taip mes toli nfig to 
ftrdpumoir greito pa t tuklumo/ turi tie turhognt’ wuni i|atimo 
patiėsmftfu.

t ■

1 '

't

g^tTrocijbėBimes gcrdi/BoFicbuwogitdttie / Futius c?e W. 
3fganitoiosaprintt’ |an> ir papdntt* teitos, Waitffcjiobamas/* ttc^r / W. 
2Jė|impermarfs (Galileos / iftroibo bu brMu/ Bimond Petrėj ir 2lnbrėiy/o 
iietintfa tdib;e martofn’/ nes burvo ^tvfifi: ir tarė hemus: čtttte paĮtin 
niittifZ irapiiispabarifGiujnthifisjmonip. C$cr£gimf/iog fjita:Jutu tu* 
rtfis YVicppatioaprintt’ir patvabintCarbapa^abint’) teitos bun>o fotais/ 
bft’vėtenot’biwo |aw brdleū/tataiyra/ mėifc br&ipta|ubfrdtarp (dives 
ir iptitimdi nupirbKi |an> pabėbg / ir ne vf (peioiu Wie^patis pateiVAuun^ 
cMU/bft* priegbarbo /obarbonetdlto/ turis’ne pa$i|lafdlfjeus/ncirvu 
lauš : iog futdi ųg bebro ^’ero pčng faxx> gamino / tvienu scbpj t art n t 
butvo irvęifis.

Jr c5e tas patfauflu / tam’ tVieppatis / ne taralus / ne tunigait* 
pcjiiis /nebib;turius / ncipmintigufius to pafaulo/ bft* bfmdtflus / grt> 
nftpus / ir fctfifius iftrintt’ tžitęogift* teipbib^io vrtbo 2lpaflah|3to/ pab4^

25 b b ų retaipir^
<9
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