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Plymouth, Pa., II Gurt.
Svietas dabar tyra užimtas, 

ypacz Amerika, darbinįkų 
klausymu ne dėlto, kad jis bu
tų vargdienio pasigailėjęs, bet, 
jog vargdienis pats davėsi jam 
pajusti ir pažinti. Svietas, 
kapitalistai ir valdžios, patyrė 
jau ant savo sprando geležinę 
darbinįko rankų ir ėmė drebė
ti pacziūsė pagalinus savo pa- 
matūse i tans milži niszkas nevai
singas medis, kuris daug am
žių kalėjo ir cziulpė sultis vai
singų medelių, laike audros 
savo kelme. Darbinįkai ėmė 
pažinti savo vertę pašau Įėję ir 
rupipas, kad ir tie, kurie iki. 
sziol isz jos begėdiszkai nau
dojas, jų pažintų ir pripažin
tų ne žodžiūse ir rasztūse, bet 
darbūse. -Liūdnas ir kartus 
apsireiszkimas dėl kapitalistų 
ir jūs dengianczios valdžios. 
Kad ne abejotų jie savo galy
bėje, ilgai nelaukdami, nu 
glemžtų jį be malonės ir vėl 
darbinįkų s padarytų įnagiais 
savo lobio, o tu m paežiu tarpu 
ir savo begalinių pasaųliszkų 
pasigerėjimų bei pasimėgimų. 
Bet dabartės, matydami, kad 
darbinįkai, kaip rugiai po žie
mos szalczių ir pavasario vė
trų, suszyldyti apszvietimo 
spinduliais ir aplaistyti Bolidą- 
riszkumo rasa, metas į kūpąs 
ir buiniai kupstūjas, teiraujas, 
kų daryti, kokiu bud u iszveng 
ti tų audrų, kuri gali, pakylti 
ir jūs su szaknimis į padanges 
iszneszti. Bet ar sziaip ar taip 
sunku viltis darbinįkams nū 
savo prispaudėjų suteikimo 
reikalaujamų tiesų be kraujo 
praliejimo, kas jau isz dalies 
ir dabar yra matoma susiremi- 
anūse straikierių su valdžios ir 
kapitalistų bernais. Bet nėra 
abejonės, jog ankszcziau ir vė
liau vargdieniai darbinįkai 
laimės, pasigerins jų padė
jimas, nebereiks jiems dienų ir 
naktį kruvinai triusėti vien, 
kad tikt iszsigelbėti nū bado 
ir pridengti palaikiai savo kū
nų. Tada jie galės isz savo 

darbo vaisių valandų kitų atsi
pusti ir pasirūpinti * apie iszla- 
vinimų ir isztobulonimų sava 
dvasios. Placziai žiūrint ant 
iki szio laiko dalykų bėgio, 
darbinįkai prasti žmonės be
galo buvo skriaudžiami ir var
ginami per saujų augszcziau 
iszsibloszkusių jau dvasiszkai, 
jau medegiszkai ypatų. Į kokį 
pasaulės kampų nepažvelgsime, 
visur matome didelius miestus, 
kuriūse balūja szimtai ir tuk- 
stancziai puikiausių rūmų, isz 
pūsztų auksu ir sidabru. Jų 
gyventojai, cziužėdami szilkūse 
ir deimantūse, neturi kitokio 
užsiėmimo, kaip kada paval
gius ir atsigėrus pagal szirdies 
norų, traukti puikiausiose ka
rietose į tas vietas, kame galė
tų, barstydami saujomis pinį- 
gus, užganėdinti savo poniszkus 
geidavimus.

Paklauskime, kas jiems tūs 
palovius pastatė, iszrėdė ir dar 
arūdus dolerių pripylė ir vis 
pyli, jei ne darbinįko rankos. 
Bet darbinįkas kų apturėjo už
tatai? ‘Nieko kito kaip tiktai 
prastų dūnos kąsnį ir ubagisz- 
kų apdarų ir tik patol, kol jis 
darbavos; žodžiu, darbinįkas 
ikisziol buvo tikt maszyna, 
kurių buvo tepama, anglis ir 
vandū py lianai vien dėlto, kad 
ji galėtų, prikinkyta prie tūlo 
dalyko, savo veikmę parodyti. 
Antra dar piktesnė ir nereika- 
lingesnė darbinįkų sloga, tai 
gaujos visokių urėdinįkų ir mi 
lijonai kariumenės, dėl kurios 
įtaisyta daugybė drutvieczių 
(krepasczių) ir parengta ne- 
pasai komi szaudymo įnagiai. 
Ant užlaikymo ir įtaisymo to 
viso i zėjo ir iszeina milijonų 
milijonai dolerių, kūrins turi 
nekas kitas, kaip darbinįkai 
uždirbti. Tos gaujos urėdinį
kų, kari u menė su visomis savo 
padangomis yra ne dėl ko kito, 

j kaip tikt dėl’ darbinįko suval- 
■dimo, geriaus dėl jo smaugimo. 
Tadgi tokiu bud u darbinįkas 
yra priverstas už savo kruvinų 
graszį netikt maitinti ir apmo
kėti tūs, kurie jūs visokiais 

budais skriaudžia, bet paga
lbaus kalti visokius peilius, 
kurie jūs paežius tukstaneziais 
skerdžia.

Amerikos darbinįkai szita- 
me pažvelgyje jau toli nužen
gė, bet Europos dar tik prade
da. Tacziaus nėra abejonės, 
kad nepoilgio darbinįkai taps 
pasaulės vieszpacziais ir krei
vas vietos paliks tiesiomis, o 
kalnai su pakalnėmis susily. 
gy8-

Be valdžios, žinoma, žmonės 
negali būti, bet turi būti ne 
žmonės dėl valdžios, bet val
džia dėl žmonių.

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rėdyba. Eina 

gandas, kad neužilgo padidįsę 
Maskolijoje algas valsžcziaus 
urėdinįkų. Vaitas su vyrės- 
niūju rasztinįku gauna dabar 
po 180 rublių ant metų; ne
užilgo gausę daug daugiaus: 
vaitas imsęs 300 rublių, o 
rasztinįkas net 350 r. ant me
tų. Pagaliaus ir szaltysziai 
gausę algų, 20 rublių kas 
meta. Dabar szaltysziai tik 
tiek pelno, kad nū kiekvieno 
ukinįko atsiima po 20 kapei
kų, kas isznesza kelis rublius 
ant metų, žiūrint pagal skait
lių ukinįkų, esanezių po kož- 
nu szaltyszių m, o juk szalty- 
sziaus bjauriausia „služba“: 
laksto per dienų-dienas po sa
vo sodžiaus ukinįkus su viso
kiais randavais reikalais ir ne
va — reikalais, kad ir didžiau- 
šioje darbymetėje ir už tat jam 
tokia užniokesnis, kad kas sė
dės, kas nesėdės, o szaltyszių 
pirmiausiai pasodina,, į kozų“ 
tai pavieto virszinįkas, tai pa
galiaus vaitas.

Su padidinimu algų tiek to, 
nepavydim nė vienam vaite
liui, kad jis paims kasmets vir- 
szaus po plūksztelį bumaszkų, 
tik kad nebūtų tas persunku 
valszcziaus ukiiiįkanis, kurie 
turės tas algas sudėti, juk jau 
ir taip metai be micros sunkus, 
kad ukinįkai negali iszriesti, o 

’ jei da ežia reiks szimtus sūdė- 
f ti, tai jau kibą tas nebus ant 
sveikatos mus ukinįkams.

Szaltyszių skaitlius bus su- 
mažįtas, daugiausiai kad vie- 

j name valszcziuje bus 4 szalty
sziai, bet užtai kožnas turės 
pagelbinįkų. Dabar yra vai- 
szczių, turinezių po kelioliką 
szaltyszių.

Jau kad valscziaus urėdnį- 
kams ketina didįti algas, tai 
baisu, kad tų vietų tik nepa
vestų maskoliszkiems „vyra
ms.“ Da sulyg szioliai taip 
didelio ženklo nėra, kad jiems 
paves, bet ženklelis yra: visi 
urėdu į kai ir szaltysziai, turės 
neatmestinai mokėti raszyti ir 
kalbėti rusiszkai, kitaip nega
lės užimti tų vietų; ar nepra
dės ten kaiszioti gudų, sanpro* 
taudami, kad nieks negal ge
riaus už gudų gudiszkai kal
bėti ?

Nedėlioję, 11 Kovo, persi- 
szovė Senapilėje maskolių ka
riumenės apicierius. Priežas
tis persiszovimo —stengimasis 
palaikyti,, honorų.“ Minėta
sis apicierius nemilaszirdingai 
sumuszė prastąjį kareivį.

Žinoma, kad didesnė dalis 
maskoliszkų apicierių nemila
szirdingai musza nelaimingus 
kareivius ir užtai jiems nieko 
neesti. Bet szitsai apicierėlis 
turbūt nežmogiszkai musz£< 
jog pats pabūgo, kad neteks 
apicierystos ir kad palaikyti 
savo,, honorų“ ir numirti api- 
cierium — persiszovė. Kaij 
įvairus žmonių supratimail

Kū viens bjaurisi, kitas tūn 
gėrisi; nu ko viens kratosil 
kitsai į tų žiūrėdamas laižosil

Sumuszti beginklį, vargti 
sutuletų kareivį — tai niek 

■ niekis, o netekti užtai urėd(l 
tai baisus nupūlimas, toks ba I 
sus nupūlimas, kad galima hl 
jo atsikelti tik sukalus savi 
kaktų kulkų! Žveriszkų dal 
bų nuplauti baisiausia isz nil 
dėmių! Kur ežia sveikas sil 
pratimas, kur protas ir szirdil

Szis atsitikimas meta ga
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aiszkią sz viešą, koki yra idea
lai, nesakysiu visų, bet beveik 

\ visų maskoliszkų apicienų.
\ Maskolių kareiviams yra isz- 

dalytos naujos konstrukcijos 
szaudyklės (karabinai) *isz ku
rių szaudidami vartoja taip gi 
visai kitokį, naujai pramanytą 
paraką. Žinoma yra, kad ka
reiviai kur prigriebdami vagia 
paraką ir pardavinėja jį ap
linkiniams ž’monėms. Pavo
gė* jie ir naujojo parako, tik 
turbut jis turi daug didesnę 
pajiegą (šylą), nės nevienam 
kursui nusipirkęs jo nū mas
kolių szovė, sudraskė szau- 
dyklės vamzdį (builį)/ Jau 
buvo keli toki atsitikimai, 
kad netik szaudyklę suardė, 
bet ir žmogų sužeidė.

— Pilviszkiūse jau nū se
niai yra karcziama, užlaikoma 
lietuvio, Stankevycziaus. Se- 
napilėj panaszę gertuvę laikė 
p. Aliszauckas, kursai nū szių 
pereitų Naujų metų persikėlė, 
jei ne klystu, į Veiverius. 
Treczia karcziama lietuvio yra 
Gižūse (VilkayCszkio p a v.), 
kur joje gaspadoriauja p. Bu- 
kavietis ^Bukaveckas). Da 
viena karcziama (netoli Igliau
kos) yra rankose lietuvio, o 
kitos visos rgan žinomos yra 
arba žydų arba vokieczių.

— Pilviszkiūse kūpa lietu
vių rengiasi užvesti sudėtinę 
kiautuvę, kaip pernai Senapi- 
lėj‘ ukinįkai sudarė. Jei ne
pasiseks sudaryti draugystės, 

■tai ketina vienas lietuvis savo 
pajiegomis pradėti. Tokiu 
budu szįmet Pilviszkiūse tu
rėtų atsirasti krautuvė. Die
ve padėk!

Girdėt, kad kaip kur žmo
nės serguliūja influensa, nors 
labai retai. Kitokių epidemi
nių ligų negirdėt. Abelnai 
kalbant, pradžia szių metų ne
mari. 

/ ■ .......
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' — Kalvarija (Suvalkų 
rėd.) „Su tesybe bėda gyvent 
ant svieto“! — „Vargas geram 

žmogui ant szios aszarų pasi
nės“! — tokius ir tam pana- 
szius žodžius to vienio girdži\
aplink savę. Melas, gyva ne
teisybė, kad „geram“ žmogui 
brųdas gyventi! Tik geram 
žmogui gali būti gerai — jo
kiam kitam. Tegul sukczius 
nusuka nū kitų ant savo nau
dos kas-žin kiek; tegul vagis, 
pjeszikas susįkrauja sav turtą 
(kas vienok retai ^atsitinka), 
abejoju, kacį, galėtų rasti ra
mumą, be kurio negali būti 
laimės^^-Jįa, tegul jau kur, 
bet net tarp mkskoliszki| szu- 
nų, palicijos tarnų, kuriems už 
didesnį žvėriszkumą daugiaus 
užmoka, ir,, tarp jų tiems ge-
riaus, kurie yra geresni (tik 
ne maskoliszkai suprantant tą 
žodį „geresnis“!). . Labai 
jriszkų tame paveikslą galime 
matyti, sulyginus žandarus 
Kalvarijos pavieto, su žanda
rais Senapilės. Senapiles žan
darai yra geri vietiniams žmo
nėms: neužkabinėja jie nekal
tų žmonių, nusidūda nieko ne
matą, o persekioja tik vagius, 
abelnai tik draugijai bledię/ 
gas ypatas. Negirdėt, kad Se
napilės paviete butų buvus 
kur kokia krata lietuviszkų 
rasztų. Netaip su žandarais 
Kalvarijos: tie tik ūstinėja, 
kur ką užklupti. Dėlto taip 
tankios kratos pereitą metą 
(1893m.) vasarą ir buvo Kal
varijos paviete. Negana to, 
da jiems perangszta savo

daleido žandarams iszsigerti 
„sivuchos“ (degtinės) ir patsai 
jiems užpundavojo, atleisda
mas ant to pinįgą. Treczia 
dalis to cariszko apdovanojimo 
yra mums žingeidžiausia, dėl
to, kad ji yra tikru-tikriausia, 
originaliszka cariszkai — ma- 
skoliszka: caras daleido Sena- 
pilės (o gal ir kitiems „laimin 
giems“) žandarams valgyti 
pirmą nedėlią (sąvaitę) ją ga
vėnios^) su mėsa, asht tos at
minties, kad jie padarė tikrą 
džiaugsmą jo cariszkai szir- 
džiai. Tas caro daleidimas 
valgyti gavėnioje su mėsa sza- 
lia savo jūkingos pusės dar 
yra tūm svarbus, kad aiszkiai 
parodo, jog vyriausia galva 
pravoslavnų bažnyczios yra ca
ras, ir per tai pasirodo, kiek

viete, knisasi jie ir į kitus pa- yra verta „pravoslaviszka baž- 
vietus: paminėtink^ra krata nyczia.
Skardupiūse, Vilkaviszkio pa
vieto, kur vienok krėtė polici 
ja Kalvarijos.

Rodos, kad už tokį stropu
mą Kalvarijos policijai pride
rėjo gauti jei ne kokį apdova
nojimą, tai jau nors pagirimą, 
paglostimą paplaukiui. Tūm 
tarpu ne! Senapilės žandarai 
gavo „augszcziausią pagyrimą“ 
(t. y. patsai caras pagirė), o 
Kalvarijos policija — nieko! 
Sunku įsiskverbti į policijos 
paslaptis, dėlto nežinau, kaip 
ten buvo, tik tiek žinia, kad

Tokiu tai budu geresniejie 
žandarai netik meilinus yra 
matomi vietinių žmonių, bet 
ir gavo pagirimą nū paties ca
ro (paties caro — oo, vyruti, 
ar tai jūkai .. .?), o blogesni, 
įsipykę visiems, da pakolioti 
tapo. Tai gi, mat, net tarp 
maskolių kaip kada geresni 
esti pagirti.

Isz kur asz dažinojau apie 
tas „maskoliszkai-cariszkas“
..'a

*) Szįmet maskolių Velykos ir, 
žinoma, visa gavėnia eina paskiau už 
mus penkioms nedėlioms.

Senapilės policija nuraszė, 
augsztesniai savo valdžiai, kad 
jų aplinkiniai gyventojai —
lietuviai esą geri, isztikimi, 
valdžiai paklusnus, o caru tai 
negalį atsidžiaugti, garbįdami 
jo g\adėjigą vieszptavimą. 
Patiko tai neiszpasakytai ca
rui : szefk gausiai apdovanojo, 
neužrairszoųie paprastųjų žan
darų, kuriūs taip gi apdovano 
jo tikrai „maskpliszkai-carisz- 
ku“ budu: kao\pagirė jūs už 
tai, ką moka gerojh drausmėje 
užlaikyti lietuvius, tas mums 
menkesnis daigtas, nors žanda
rams tas didžiausias; labjaus 
mus užima antra pusė to ca- 
riszko apdovanojimo: caras

dovanas — paklausite manę? 
Nu-gi nū tų paežių žandarų — 
kur daugiaus iszgirsi! Pasi
gėrė jie nū „caro pundavotos“ 
degtinės, szirdis susiminksztino 
ir jie neiszkentė nepasįgyrę, 
kaip dideliai jūs caras apdova
nojo. Pasigyrė jie vienam — 
kitam, o asz buvau toksai lai
mingas apie tai iszgirsti ir 
jums 5— mieli skaitytojai — 
prąneszti.

Kas-žin, kad taip anglikai 
dagirstų, kad pravoslavijos 
(ėtacziatikystės) galva yra 
maskolių caras, ar sapnūtų, 
kaip dabar, pagal praneszimą 
„Nov. vrera.“, yra angliszka 
draugystė „English Church 
Union“, kuri nori, kad stosi vie
nytų anglikoniszka bažnyczia 
su pravoslaviszka, kas-žin, sa
kau,ar sapnūtųnors vienadrau- 
gystė apie tokį susivienyjimą. 
Minėtoji draugystė dėlto laiko 
tokį susivienyjimą už galimą, 
kad staeziatikių bažnyczia 
n’ėsanti po įtekme popiežiaus. 
Vargszai anglikai nežino to, 
kad staeziatikių visa bažnyczia 
yra apžiota despoto, kursai pa- 
tinkanezius jam apdovanoja 
daleidimu.... valgyti gavė
nioje mėsą.

— Tai turgus pas mus! Po 
tam kaip derybos moskoliaus 
su vokiecziais už rubežių pasi
baigė -r javai ėjo vis pigyn ir 
pigyn, pakol atgalo pradėjo 
visai nepirkti: dabar javų pre- 
kėjai visai į javus nežiūri, jei 
perka kas, tai' tik liūsinįkai 
kokį kartuką rugių ant dūnos, 
arba patys ukinįkai vienas nū 
kito ant sekios. O javų da 
sviete butų. Keliai pradžiuvo, 
ir turgaus dieną į miestą ikva- 
liai javų priveža, atveža ūkinį- 
kas, pastovi kelias adynas ant 
rinkos ir apsisukęs važiūja su 
pilnu vežimu, nei puskVatier- 
kės neiszsimetęs. Kad nors 
kas paklaustų, ką tu czionais 
turi pardūti, tai žmogui netaip 
butų pikta.

Užbaigsiu szį savo rasztelį 
žinioms apie vagis ir vagystes*
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Kaime Augsztojoje (Kvietisz- 
kio gm., Senapilės pav.) užva
kar naktį užmuszė vagį Bar- 
tuszką. ’ Ėjo vogti jie keturi 
vagys: vienas pabėgo, antrą 
sveiką paėmė, trecziam spran
dą numuszė, vienok da nenu
mirė, o ketvirtą, kaip sakiau, 
į smert užmuszė. Vargu isz- 
liks gyvas ir tas, katram nu
muszė sprandą. Tiisžczia-jų — 
pasimažįs vagių; su jais kito
kios rodos nėra.

Senapilėje karcziamoje žy 
das pavogė nū žmogaus 180 
rublių. Žmogus atsiėmė tūs 
pinįgus, kaipo ugnevus, nės 
jo pirmiaus sudegė kokia trio- 
ba, uįėjo į karcziama, užsigėrė 
ir užmigo. Žyd^s tūm tarpu 
iszėmė jam isz kis 
gus, paskui pabudyno sakyda
mas: kelkis, maskolius krap- 
sztė tavo kiszeniu 
mė pinįgus! Žmogus, neradęs 
pinigų, padarė triikszmą. Po
licija apstojo visas karcziamos 
durys ir krėtė visus žydus tos 
karcziamos. Žinoma, kad ne
rado.

— Pil/viszki'use tariasi įsteig
ti pulkelis ukinįkų 
už 8udėtu8 piDte«8- 
ir namą nusisamdę, 
si as Senapilės neliks 
kėjų.

Zeniaus pinį-

s, mažu iszė-

krautuvą 
Turi jau 
Paveik- 

be pase-

Idant lengviau medžius isz 
Belovežos girios, Lietuvoje di
džiausios, iszvežti, yra užma
nyta padaryti gelžkelį per 50 
viorstų nė gelžkelio stacijos 
Belsko peij Holobus jki kai
mui Hainovkai. Gelžkelis 
tas ketina būti padarytas iki 
rudens.

Tūs visus buvusius karei
vius, kurie gimė 1860, 1861, 
1862 m. paszaukė Lietuvoje ir 
Latvijoje, atėmė kareivystės 
bilietus, o davė korteles ant 
jų vietos. Pranaszauja, kad 
tas daroma priesz nepakajus. 

Kaip yra sunku nekuriems 
musų žmonėms gyventi galite 
isz to numanyti, kad daugu
mas isz Žemaiczių per 13 ir

— Telszių paviete atrado daugiau mylių veža kulius į
dabar pąą yieną akademiku Rygą, kur gjauųa ųfc yežimą

studentą lietuviszkas knįgas, 
prokliamacijas, paslėptų drau- 
gysczių po pier as ir t. t., bet 
aną iki szioliai dar neareszta- 
vojo, turbut ten nieko dėl 
maskolių prieszingo nėra.

’ f Kvetkuse, Zarasų pavie
te 24 Kovo (sen. stil.) klebo
nas Martinas Etkevyczia 84 
metų senas pasimirė.

Pagal „Krajaus“ daneszimą 
Valkenįkų džiakonas, Vilniaus 
vyskupystėje, kunįgas Silves
tras Gimžauskis yra perkaltas 
į Bahuslavo bažnyczią.

Kunįgaiksztienė Hohenlohe, 
kunįgaikszczio Wittgensteino 
įpėdinė, kuriai kaipo svetim
tautei maskolių valdžia liepė 
visus dvarus pardūti, turi dar 
apie 200,000 desentinų dėl 
pardavimo. r Nekurie dvarai 
kaipo tai Verkai arti Vilniaus, 
Nalibokai, Aszmenų paviete, 
Lubczas Novogrodko paviete, 
dėl pardavimo turi terminą 
iki 1896 m., Balandžio mėne 
šio.

— Rasiainių parapijonai 
pradėjo akmenis szale baž- 
nyczios vežti, muset jau szven- 
torių pradės taisyti.

Y ra tai
Ignotas

Taigi vienas isz di- 
įL—džiausiu prietelių mu

sų garsingo rasztinį- 
ko Simano Daukanto 
pasimirė, 
cunįgas
Vaiszvila, kuris 18 

Vasario savo duszią Dievui 
atidavė Ubiszkiūse, Szaulių 
paviete, kur kaipo klebonas 
prie filijos bažhyczios buvo.

Dėl parapijos naudos kunį- 
gas Strzeleckis, Jonis zkės ad
ministratorius (Szaulių pavie
te) bus iszkeltas, o ant jo vie
tos ateis kunįgas Sziaucziunas. 

nė dviejų birkų vogos po 6-7 
rublius, tai yra, kad gauna 
tiktai už vežimą, o už kulius 
nieko, vienok veža, nė* sako, 
kad nėra isz ko pinįgų isz- 
rinkti, o reikia mokėti arendas 
ir karaliszkus mokesczius, tūm 
labjau, kad ir javai po pada
rymo traktato maskolių su 
vokiecziais dar labjau atpigo. 
Nės vokiecziai vesdami pir
miau ginczą su maskoliais ga 
beno sav javus isz Amerikos 
ir dabar musų javų suvisum 
nereikalauja, dėl savo tavorų 
musų kraszte rinką gaudami.

Per tat ir „Krajaus“ kores
pondentas isz Kauno raszo: 
Žiūrint ant einanczių į Liepo
ją po 24 gelžkelio trukius su 
javais ant dienos, girdint apie 
tą, kad Kauno intended turą 
(supirkimas dėl kariumenės) 
perka rugius Besarabijoje, o 
miestas kvieczius isz visur su
perka, turėjome viltį, kad su 
vokiecziais traktatas dės mums 
iszgalėjimą atlyginti tas blėdis, 
kokias pirmiau paneszėme. 
Bet pasirodė, kad tas viskas 
buvo tiktai raonai, nės 18 Ko
vo prekė pūdo rugių buvo 
patėmyta per 5 kapeikas že 
miau, negu pirmiaus. Per tat 
labjau praktiszki gaspadoriai 
nū kelių metų; norėdami prie 
naujų iszligų prisitaikinti, 
pradėjo javų gaspadorystą 
keisti ant mėsiszkos galvijų 
gaspadorystės arba ant pie- 
niszkos gaspadorystės. Tos 
atmainos reikalą iszrodė jau 
Bliochas, paaiszkindamas, kad 
Europoje prekė ant rugių ir 
kvieczių nū daug metų pū 
la, o lygiai su tūm mėsos ir 
pieniszkų dalykų (sūriai, 
sviestas, Smetona, pienas,) eina 
augsztyn, prie to dar paženk
lino, kad Kąuno, Vilniaus ir 
Minsko rėdybos, turi vis trotą 
ant javų, per tat, kad jų vis 
mažiau reikia.

Tie dvarai, kurie tą atmai 
ną įvedė ant blogo jiems nei- 
szėjo. Dvarponiai padarą su- 
sivienyjimus pradėjo sviestą į 
Ąngliją gabenti, gaila tiktai, 

dūdasi girdėti 
kad agentūros o
imanczios da

nė laiko pri-

kad tankiai 
balsai apie tai, 
toje prekyboje 
lyvumą laikas 
gauna. Gerai
į užrubežį siunsti, nės kitai p 
patiktų musų sviestą tas pats 
ką ir mijtus, kuriūs užrubeži- 
niai prekėj ai nustojo ėmę. 
Drauge su tūm judėjimu yra 
susimezgęs ir arklių pigini
mas pagal Rasiai n ių draugys
tės norą. Toji draugystė su
sirinkus 10 Sausio szių metų 
sutartinai su p. Kontrimo isz- 

Birželio Rasiai n i ūse szale ark
lių parodos ir galvijų parodą, 
prie to dar bus spręsta koki 
galvijai yra kūgeriausi dėl 
vietinės gaspadorystės ir ką 
reikia daryti, idant pieniszkus 
dalykus gerai pardūti. Dar 
viena dalis musų gaspadorys 
tės visų akis atkreipia, o tai 
yra daržinįkystė, kuri ant tiek 
pasiskleidė, kad vaisių dau
giau uždera nei ką jų gali

kus pardavinėjo. Vieni da
bar sako, kad reikia vaisius 
ant žiemos džiovinti, kiti, ka i 
vyną dirbti, kiti kad tūs isz- 
dirbimus reikia siųsti į Petro- 
pilį ar Maskvą ir t. t. Tas 
dalykas, regis, buvo pajudin
tas 9 dienoje Balandžio mė
nesio per Kauno daržinįkystės 
draugystę dėl pasirodavojimo 
kaip Kauno rėdyba turi pasi
rodyti ant tarptautinės darži
nįkystės parodos Petro pilyje. 
Draugystė apturėjo nū Di-

Mykolaiczio, garbės prezeso 
maskoliszkos daržinįkystė* 
draugystės, paszaukimą, idant 
Kauno rėdybos daržinįkysU 
pasirodytų kaip reikiant, to 
dėl kad savo pasiplatinimu at 
vertė svieto akis.

— Itasiainiai. Pirmas’ ♦ 
javais prekyba czistai plasta 
ėjo ir per tat javai rasi ainis? 
kių žydų Szilinėje ant Neini! 
no kraszto szpikleryje supil 
ilgai gulėjo, ant geresnių Įnik

iKi.A
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belaukdami. Jūs turbut nū 
ugnies apsaugojo (strokavojo), 
kad reikėjo dėl to dasileisti 
taip baisios niekadėjystės, kaip 
žemiaus paraszyta pagal paša- 
kotojaus žodžius: Rasiainių 
parkupczių žydą Mortechliuką 
pasodino į kalinį Rasiainiūse 
už papirkimą vieną žmogaus 
Chodaką dėl augszcziaus mi
nėto szpikleriaus padegimo, 
bet kada tas ant to nesutarė, 
tai liepė jį užmuszti, idant ans 
ko nebepasakytų. Taigi tą 
nelaimigą žmogų užmuszė, jo 
rankas ir kojas nukirto ir su- 
kiszo į žemę ant Stonų pievų 
arti Rasiainių. Bet szįmet 
szunims nabasznįka iszkasus, 
pradėta tirinėti ir atrasta, kad 
tūmi kaltinįku yra Mortche- 
liukas, kurį tūjaus suėmė. 
Taigi kupczius žydas Ickas 
Kamberis davinėjo 10,000 rub. 
idant jį ant parankos iszimti, 
bet tyrinėtojas (sledpvatel) ant 
to nesutiko. Bet da1)ar kalba, 
kad už poros dieni| aną paleis 
visai iszteisintą. Ką tie pinį
gai nebėgai, padaryti. Yra la
bai aiszku, i kad tai Mortche- 
liukas papirkinėja žmones, 
idant jie Szilynės kzpiklerių 
padegtų, prie ko. užmuszėjai 
patys prisipažino, o tūmi tarpu 
kaltinįkas laisvu pasiliks!

t

svetimtautystės“. Toliaus 
augsztai mokintas vokietis ir 
teisingas žmogus pranaszauja, 
kad dabartinės vieszpatau 
ųanczios tautos nupuls, o pa
kils isz apaczios demokratisz- 
kos. Sakd: „Dėl manęs nė
ra nei prancūzų, nei italų, bet 
matau: kazokus, baszkirus, 
chorvatus, madžiarus, kaszu- 
bus, žemaiczius ir t. t.“ Taigi 
dabar matome, kad ant ma-' 
džiarų (vengrų) tas įsi pildė, 
chorvatai Austrijoje yra ant to 
kelio, o dabar ateina laikas 
ant kazokų, baszkirų, kaszubų 
ir žemaiczių arba lietuvių. 
Taigi žiūrėkime, kaip bus.
Nors dideli vyrai kaip Goethe, Tukstancziai straikierių trauk- 
nėra szventais pranaszais, bet darni nū pabriko į pabriką 
galima matyti, kad savo aug- daužė, laužė ką tik įveikė ir 
sztu protu daug paregėjo. dirbanczius darbinįkus iszv.ai- 

______ kė. Butų dar dide&nį atker- 
Libauclie Zeitung“ ra-|955U’ra4 darbodavėjamspadarę, 

jeigu nebūtų pribuvus stipri 
policija, su kuria, darbinįkai, 
smarmiai pasipeszę, buvo pri
versti liautis nū leriojimų.

Mexikos randas/ iszgirdęs apie 
tokią savųjų nelaimę, vėl isz- 
siuntė stiprią karauną, idant 
raudonskurius indijonus smar
kiai nubausti, o jei galima vi
sus iszpjauti. Bet, kad Mexi
kos kareiviai prisiartino prie 
taip vadinamos indijonų gusz- 
tos, kuri rados ant stataus ska
lų kalno, raudonskuriai, rėk
dami nesavu balsu, su tokiu 
pasisekimu metė ant mexiko- 
nų akmenis ir rąstus, kad jų 
tik saujalė iszliko czielais — 
visa pakalnė tapo nuklota kū
nais.

— Cleveland, O., 2 Geguž.

— Garsingas advokatas Pe- 
tropilėje V. Spasavyczia para- 
szė sziumetiniame „Kp6j‘uje“ 
platų straipsnį „Schiller ir Goe
the“. Czia No. 11 p. 5, II nu- 
jrodo autorius vietą, kur Goe
the, vienas isz garsingų 
kiszkų dainių vienam jaunam 
vokiszkam literatui Ludenui, 
kuris praszė nd Goethe palai
minimo, idant už tėvynę Vo
kietiją antprancuzų stoti 180 
m., davė sziokį atsakymą: ka 
paliktų istorija savo bėgyje! 
kad ir be jo kas ketina pasi;

>>
szo, kad isz nedėlios ant pane- 
dėlio nū 20-21 Kovo, t. y. 
naktį, per szeszius vioratus nū 
Sziaulių karczemoje gal važu- 
dystė atsitiko. Czia isz ryto 
tapo atrasti perszauti: žydas 
karczeminįkas, jo pati ir dūk- 
terė. Žydas buvo nuszautas 
į burną ir apart to turėjo dar 
tris szUvius. Sunaus ant to 
laiko nebuvo, nės ans dėl rei
kalų buvo iszėjęs. Pinįgai ir 
gerybė iszkraustyti tapo.

44.

-----------------..................... ........................ .

— Wilkes Barre, Pa., 3 
Gegužio. Lenkai darė paro- 

, dą ant atminimo lenkų suki
limo po T. Kasciuszkos vado- \ 
vyste 1794 m. priesz masko
lius. Paroda buvo maža, nės 
ėmė ant jos dalyvumą tik pen
kios lenkiszkos draugystės. 
Vakare, tą paczią dieną, buvo 
lenkiszkas teatras. Bejcf bu
vo perstatyta Scranton‘o pat- 
rijotiszkps — teatraliszkos 
gruppos „musza prie Racla- 
vicų“, kurioje lenkai sumuszė 
maskolius į dulkes. Aktorių 
buvo kelios deszimtis, is^ ku
rių keli gana pagirtinai atliko 
savo roles. Abelnai sakant, 
kaip dėl prastų žmonių ir ne 
isz to gyvenanczių, teatras bu
tų visai nutikęs, kad butų 
daugiau turėjęs sąryszio ir 
taktikos. Publikos buvo pil
nas teatras. ? Pelnas buvo ati
dėtas ant Wilkes-Barre^ len
kiszkos bažnyczios.

Laike perstatymo karsz- 
cziausios su maskoliais muszos 
vienas aktorius tapo į koją 
gana skaudžiai isz revolverio 
sužeistas.

— Atvykęs Coxey su dalele 
savo armijos į Mashingtoną, 
datyrė daug nepriimnumų. 
Buvo pagalinus pats su savo 
kitais generolais aresztavotas, 
ir jeigu nebūtų mielaszirdingos 
žmogystoj užstatė už jūs po 
$500 kaucijos, butų gavę pa

llet

— Scottdale, Pa., 4. Geguž. 
Straikieriai, jų paczios ir duk
terys, skaitliuje į porą szimtų, 
apsiginklavę vėzdais, pagaliais 
ir visokiais geležgaliais, atvy
ko pas dirbanczius darbinįkus 
ir reikalavo, kad jie darbą pa
dėtų., bet kada szie nepa
klausė, ėmė jūs muszdami vai- 
kyt. Deputy — sheryfai ėmė
į straikierius szaudytį, isz ko tupėti cypėje iki sūdo, 
pakylo kova, kurioje keturi Hudas, atradęs jūs už užmestus

kalbi apie liūsy

Isz Kitur. h . _ 
straikieriai tapo smertinai ir 

Suvienytos Valstijos. keliolika lengviau sužeisti, o
~ — Chicago, 30 Bal. Du p8J5 gheriffų pusės taip gi du 
maskolių, kurie buvo kamiso* I vargiai iszgys.
riais maskoliszkojo skyriaus • —------
laike parodos, tapo suareszta- — Brooklyn 6 Gegužio. J. 
ti už tai, jog prietemoje, buvo Sperry, kalvis, neturėdamas 
oradėję begėdiszkai kabintis 
)rie dviejų panelių.

bu 
apie iszliūsavimą, bet mums 
reikia iszliūsavimo ne tiktai isz 
po jungo vieno svetimtauczio 
(Napoleono), bet nū jungo

Mexico, 2 Gegužio. Czia 
eniai yra vedama asztri 

karė tarp mexikonu ir indijo
nų. Taip 2 d. Geg. m. indijo- 
nai įviliojo 500 mexikonu į ne- 
pagabią vietą, kame jūs užpū- 
lą 200 ant vietos paklojo.

per ilgą laiką darbo, sakė nu*, 
atminęs savo paežiai: „Asz 
negaliu ilgiau pernesžti gy
venimą ir žiūrėti į savo skurs- 
tanezius , vaikus“. Tai pasa
kęs, pabueziavo savo paczią 
ir septynis mažus vaikelius, 
iszėjo laukan ir dviem revol
verio szuviais pasidarė sav ga- 
h- ■ .1' J. . 7’' I I

jiems persidengimus neužsitar
navusius ant bausmės, palei
do. Cbxey tacziaus dar nenu
siminė įvykdime savo pienų; 
jis laukia tik daugiau atke- 
liaujanczios savo armijos;

Tūli politikieriai sako, jei-* 
gu Washington‘e Suvienytų 
Valstijų reprezentantai pasi- 
elgks taip toliau su Coxey*o 
armija, gali pakilti revoliu
cija visame kraszte.

Tomsoe, (Szvėdūse), 1 Geg*.
Czia užtrukus amerikoniszka 

sziaurės eksped/cija apleidė 
Ūst^ ir įs^trąukė sziaurės link.
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Jos pirmutinis žygio siekis isz- 
tyrti salas Spitzbergų.

Anglijoje, 2 Gegužio, gro- 
vys tėję Glamargan, buvo sti
prus žemės drebėjimas, namū- 
sepaveikslai nū sienų nulak
stė ir baldai (mebliai) apsi
vertė.

— Viena, 1 Gegužio. Tarp 
straikierių ir policijos įvyko 
kieta musza, kuriojė isz abiejų 
pusių buvo sužeistų.

— Barcelona, (Iszpanijoje) 
1 Teisdariai apsudyjo
keturis anarchistus ant smer- 
ties, o penkius ant viso amžiaus 
į kietą Lalėjimą. Jie buvo 
apskusti už ėmimą dalyvumą 
pereitą metą žmogžudystėje, 
kurią bandė papildyti anar
chistas Palias ant generolo 
Kampos.

— Brdila, (Rumanijoje)30 
Bal. Ant Dunajaus ūsto su
sirinko szimtai szventadieniai 
apsirėdusių žmonių ir laukė 
ateinanczio garlaivio. Staigu 
lūžo ūsto prietiltis ir daugu-, 
mas gražiai pasipūszusių žmo
nių sumarmėjo į Dunajų, isz 
kurių į du szimtu prigėrė.

— Athenai [Graikijoje] 2 
Gegužio. Žemės drebėjimas 
dar vis apsireiszkia įvairiose 
karalystės kampūse ir didina 
bledį ir žmonių gyvybų aukas. 
Dabartės jau skaito mažiausiai 
500 užmusztų ir 25,000 be pe
no ir pastogės.

i— Grac [Vengrijoje] 1 Ge
gužio. Asztūni sąnariai iszty- 
nėjimo pažeminių urvų drau
gystės sulindo į naujai po te 
mių atsivėrusį urvą, kame, ei
nant laukan, staigu isz vieno 
szono vandens prasimuszimu 
kelias tapo užstotas taip, jog 
nebegalima iszeiti ir storonė 
iki sziol nelaimingūsius gelbė
jami buvo velta.

•" ............. . 1

— Italija, 4 Gegužio, Jau

1889 metūse peržiurėjus kara
lystės banką „Banca Roman a“ 
atrasta didelė vagystė. Beje 
iki sziol yra iszrokūta, kad nū 
1863 mętįų yra pavogta 
65,000,000 lirų, kuriūs nū 
vargdienių žmonių randas bu
vo surinkęs. Tūs pinįgus iszė- 
mė isz bankos augszti urėdinį- 
kai ir dideli politikieriai, mis- 
lydami, jog su jų pagelba iszsi- 
griebs į dar augsztesnius urė
dus ir jūs ilgai valdydami ne 
daleis perkratyti bankos, to
kiu budu jų vagystė pasiliks 
neatidengta. Bet ant nelai
mės tai jiems nenutiko ir da
bar turi priesz teisdarius stoti, 
kurie jūs nubaus(?) pagal 
persižengimo didumą.

— Atsilankantiejie Romoje 
Iszpanijos ir kitų karaliszczių 
katalikai, skaitliuje keliolikos 
tukstanczių, priesz popiežiaus 
pasitikimą, dideliu balsu szau- 
kė: „Lai gyvūja popiežius — 
karalius, karalius Romos! Sze- 
lauk sumasonais!“

Tas szauksmas padarė truk- 
szmą netik Romoje, bet visoje 
Italijoje, pagal iaus kitose 
vieszpatystėse. Ypacz Italijos 
popiežiaus neprieteliai ėmė 
rėkti: „Paimkitsav popiežių — 
karalių į Madridą, Vieną, Je- 
ruzolimą!“

T 1 ■ » o

— Isz M a skalijo s.
Ferma (Siberijoje). Per 

užgavėnias (maslenica) sublu- 
dėlių namų sargai atsigabenę 
arielkos pradėjo gerti, dūdami 
arielkos subludeliaras „isz prie- 
telystės“ (po druzbe). Paskiau 
pasidarė barnis tarpe girtų 
sargų ir girtų subludelių, kuris 
iki baisios kovos daėjo. Var- 
jotų namai nū dviejų pentrų 
buvo visiszkai pilni. Per tat 
kaip visi pasijudino, tai ne ant 
sztukų. ’^Abi pusės kovos laike 
stipriai laikėsi, už savo szlovę 
stovėdamos, su didele šyla, bet 
su mažų^protu. Ant to pasi
baigė, kad sargai užmuszė ke- 
keturis subludelius ant vietos, o 
trijų szonkaulius sulaužė. Sar

gai dėl savo kaltybės pamaži- 
nimo du užmusztu pakavojo, 
ale subludeliai tą priesz val
džia iszrodė, bet dar vieno sa
vo draugo subludeliai negalė
jo atrasti, dėlko pakelė gvoltą, 
kad sargai jį gyvą arba negy
vą pristatytų. Prie gaisro sar
gyba nusidavė anūs suvaldyti, 
traiszkant ant jų vandenį. Sar 
gus už arielkos gėrimą ir sublu- 
dėlių czestavojimą visus suso
dino į kalinį. Dabar ten yra 
didelis isztirinėjimas. Permos 
miesto laikraszcziai apie tai 
tyli, nės tai valdžią kompro- 
mitavoja.

e —■ -.

7 dieną Gegužio.
— Maskolijoje sudegė į pe

leną miestelis Stefąny, prie ko 
dvilika žmonių pražuvo ir du 
syk tiek tapo sužeistais.

Ih iMlis ir iatrts 
Mt

Tikrą atsitikimą apsakymas. 
paraszė Aleksandra Gužutis.

X. DIENA BAISIOS KORON ES.
Rudenyje 1847 metūse bu

vo gražiai saulėta diena, 
paukszcziai eiliomis lėkdami į 
sziltesnę pasaulės dalį garsiais 
szauksmais skelbė žmonėms 
savo kelionę, siūlai vortinklių 
milijonais mazgų apmetė pa- 
virszį žemės; mažiejie-gi pauk- 
teliai linksmai giedojo, o spie- 
ežiai visokių vabalėlių ūžda
mi girės gyvyba. > Kada 
taip visas sutvėrimas džiaugės 
gražia rudens dienele, tada 
dėl pažįstamo mums starszinos 
odnodvorcų, patiekta buvo 
baisi koronė. Turgvietėje 
pavietavo miesto, iszstatytas 
buvo isz lentų paauszgtini- 
mas, vadinamas „eszafot“, ant 
kurio stovėjo stulpas gėdos 
dėl pririszimo kaltinįko, o vi
duryje paauksztinimo, su pa
keltu vienu galu, davės maty
ti plati lenta, dėl paguldymo 
ant anos ir plakimo nusūdytų.

Adyna vienūlikta pusiau
dienio, ant turgavietės ir uly-

czių sprustis svieto, nės visa
dos atsiranda akyvų, norinezių 
matyti artymo kanezias. Nū 
szalies, kur yra kalėjimas, gir
dėtis balsas barabanų.* Pri
siveizėkime tam liūdnam ėji
mui, kuris žengė nū kalėjimo 
ant turgvietės: Tarp apgink- 
lūtų kareivių, ėjo kaltinįkas, 
o salyje narsios iszžiuros, 
raudonai parėdytas budelis, 
urėdinįkas policijos ir paskui 
jūs buris kareivių, tarp kurių 
ūžė keletas barabanų. Ne
laimingas starszina iszbalęs 
kaip popiera let vilko kojas, 
o kada pamatė patiektą pa- 
augsztinimą, stambios aszaros • 
isztriszko isz jo akių, o sun
kius duksavimus iszleido su
spausta krūtinė. Marės žino- 
niszkų galvų susijudino kaip 
vilnys, nės kožnas, pasistiepęs 
ant pirsztų, norėjo ,viską ma
tyti. O neiszmintingi žmo
nės! ar skaūsmas ir kanezia 
brolio yra taip meilingais jūsų 
szirdžiai? Kada visi lydėto
jai nelaimingo žmogaus pri
siartino prie paaugsztinimo, 
tada ant ano užėjo pirmiaus 
budelis, kareiviai užvedė kai-’ 
tinįką, o paakinus užžengė 
urėdnįkas su popiera rankoje. 
Sustojus visiems ant paaugsz
tinimo, urėdinįkas suszuko-: 
„Szapki doloi!“ Nusiimti 
kepures! Visiems apnūgi- 
nūs savo makaules, prasidėjo 
isztarmės skaitymas, praside- 
danezios žodžiais: ,,Po uka- 
zu Evo Imperatorskovo Ve- 
liczestva“. Pagal paliepimą 
Jo Imperatorskos Didybės. 
Toliaus garsino isztarmę. 
Kad odnodvorcų starszina 
Jūzapas S....... , už iszdavimą
neteisingų rasztų, nusūdytas 
yra atėmimu visų buveinės 
įstatymų, pakorojimu kietu- 
resdeszimts penkiais musziais 
„pletnių“ (bizūnų) ir iszsiunti- 
timui į Siberiją ant viso am
žiaus.

Po perskaitymo isztarmės. 
pririszo budelis kaltinįką prie 

Įapjūkos stulpo, o kada tasai 
stovėjo liūdnai panarinęs gal
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vą, tūm tarpu rūszės budelis 
apie patiekimą koronės įtaįsų: 
prisiegė prie lentos sziksznas, 
iszėmė -isz maiszelio bizūną, o 
palamdęs aną ar tvirtai laikos, 
atriszo kaltinįką nū stulpo ir 
liepė jam nusirėdyti, o kada 
tasai nuėmė virszutinius szvar- 
kus ir pasiliko vienūse marsz- 
kiniūse, tada smarkus budelis 

riėjęs prie nelaimingo, per- 
lėszė pusiau jo marszkinius 

ir metęs anūs į szalį, įsakė ant 
lentos gulti; iszpildžius tą 
prisakymą kaltinįkui, prisiegė 
budelis szlksznonys sprandą, 
rankas ir kojas gulinčio 
vargszo, o paskui paėmęs bi
zūną ir pasispiovęs į ranką, 
atsitraukė atpulas keletą žing
snių ir smarkiai kirto per pė- 
ežius aukos. Pasidarė raudo
nai mėlyna »jūsta; o plakomąs 
baisiai suszuko, taip atskaitytas 
buvo prilyktas kirezių skait
lius, pecziai mėlynai pajūdavo 
ir kraujais paplūdo. Iszpru- 
džios kankinamas szaukė pik
tu balsu, o paskui apalpęs nu- 
tylo, tik girdėtis buvo pasz- 
vilpiai ir kireziai smarkaus 
bizūno. Pasibaigė baisi ko- 
ronė, žudytas atrisztas nū įtai
sų kanezios ir - aplaistytas 
vandeniu atsigavo ir pradėjo 
rėdytis, o visa daugybe susi
rinkusių žmonių, su balsiu 
klegėjimu pradėjo skirstytis, 
retas gi isz tų veizėtojų, isz 
reiszkė savo pasigailėjimą.

Su didžiausiu papeikimu ir 
neapykanta skaitome apie se
novės rimionius, kurie su mei
lingu pasimėginimu veizėjo 
ant kruvinų kovų gladijatorių 
ir baisiausių kanezių kriksz- 
czionių iszmestų nožmiems 

• žvėriams ant sudraskymo.
Penkiolika amžių praėjo nū 
tų smarkių rėgyklų, o dar at
siranda žmonės mėgstantiejie 
žiūrėti į artino kankinimus. 
Kada gi pasigailėjimas ir bro- 
liszjca malonė užvieszpataus 
musų szirdis?

Iszsipildžius koronei, star- 
szina S.... buvo vestas ka
reiviais atgal į kalėjimu, o ei-

zesnį iszva-

3...., va
li* nemierū-

rasztas pateko

Prusus, o 
nuteisinti 

draugystę, 
prie anos

i naujam odnodvorcų stąrszinai 
i K...., kuris mažai ką iszma- 
i nydamas, visiems apie tai tau- 

zyjo, o tarp kitų pasakė ir 
: spraunįkui, o tasai dideliai 
i norėdamas vodyti virszinįkui, 

su kuriūm labai nesubloszkė, 
liepė starszinai tūjaus tą rasz- 
tą pas savę at'nesztų < Virszi- 

i nįkas karaiiszkų turtų, girdė 
damas apie rasztą, o nežino 
damas kur jisai yra, bijojo 
kad tasai iszpažinimas pabė 
gūsio rasztinįko -nepakliūtų 
vyresnybei, dėlto dideliai rū
pindamas datyrė nerimasties, 
n ės tasai nelaimigas rasztas 
vargino jį dieną ir naktį, taip 
kaip szaszelis Banko persekio
jo Makbetą. Kada spraunį- 
kas ir virszinįkas rūpinos apie 
rasztą, starszina ketindamas 
aną nuneszti spraunįkui, pa- 
sirodavojo apie* tą su pažįsta
mu rasztinįko, katras jam į- 
kalbėjo ne dūti raszto sprau- 
ūįkui, o pirmiaus parodyti 
aną savo areziausiam perdėti- 
niui ponui virszinįkui. Pagal 
tą rodą ir nunesztas buvo rasz
tas prie virszinįko.

Sėdėjo riebus virszinįkas 
savo gabinete prie rasztstalio, 
o kada įėjo ten starszina K...., 
tai Virszinįkas pakėlęs akis 
užklausė: Ką nori?

„Vasze vysoko-blagorodie“. 
jūsų mylista, atnesziau rasztą, 
kurį paliko pabėgusia rasztinį- 
kas. Praszvyto akys p. virszinį
ko ir greitai pasakė - dūk-szen. 
Paėmęs rasztą pradėjo skai
tyti, tai veidas jo mainės kaip 
Kameleonas iszreikszdamas 
visokias spalvas; perskaitęs 
popierą virszinįkas rustirigai 
sugniaužęs jį įmetė į besiku- 
riaujantį peczių. Stovėdamas 
prie durių starszina veizėjo Į 
szviesiai degantį rasztą, o tūm 
tarpu virszinįkas atsiliepė: 
„Znąjesz ty durak, czto tysia- 
ežy lopaliby“ ar žinai tu mul
kinu, kad tukstaneziai sprog
tų. Gerai, kada atnesziai 
man tą rasztą, pasakyk sprau- 
nįkui, • jogei nei jokio raszto 
neradai,

damas pro szalį namų, kuriūse 
gyveno apskritinis virszinįkas 
karaiiszkų turtų, sustojo ties 
langais ir grūmodamas kumsz- 
ežiais, dideliu balsu suszuko: 
„Tu piktadėjau ėmiai pinįgus 
nū žydų už. samdinįkus, o vie
nok esi liūsas nū visokio at
sakymo, o asz nelaimingas per 
savo neiszmintį, norėdamas 
tav įtikti, turėjau nukentėti 
apjūką ir baisią koronę, o da
bar atskirtas nū paezios ir vai
kų, busiu iszvarytas į Siberi- 
jos pustynes. Prakeikimas 
tav vagie ir nelaimė czielai ta
vo giminei.

Nelaimingas norėjo dar 
daugiaus kalbėti, bet, karei
viai per .gvoltą jį nuvilko. 
Virszinįkp langūse nepasirodė 
nei vienas veidas, nės^įo puiki 
giminė pasislėpė kitūse sekly- 
ežiose, o .patsai ponas pajutęs 
galinezią sutikti c 
žiavo isz miestę.

Palikę starsziną 
romą į Si beriją pe 
tas Maskolijos platybes. Pa
kalbėsime apie vitiną veikalą 
jo draugo rasztinįko Antano, 
kuris kaip augszeziaus pasa
kiau iszsidangino į 
norėdamas savę 
priesz .odnodvorcų 
paliko paraszytą 
rasztą pasekanezios įturos: 
,jŽydiszkas vilius pražudė ma- 
iię, apgautas iszdaviau vieną 
neteisingą rasztą >Fhmdinįkui, 
kpris buvo kariumėniszku 
dizertiru, o paskui | tie nekrik- 
sztai žydai grūmodami priver
tę manę toli į purvyną bristi, 
ir taip ant odnovorcų Vardų 
musų draugystės iszleidau į 
į samdinįkus penkesdeszimtis 
visokių nežinomų žmonių, už 
kuriūs virszinįkas karališkų 
turtų paėmė 5000 rublių. 
Mieli broliai dovanokite mano 
nusidėjimą. Niekados nebu- 
cziau dasileidęs to blogo dar
bo, kad p. virszinįkas nebūtų 
ėmęs nū žydų pinįgų ir ne
dengęs nedoro pardavinėjimo 
žmonių. •

Paminėtas
4

„Sluszaju“ klausau, atsakė 
starszina, ir žemai pasiklonio- 
jęs, iszėjo isz gabi neto. Taip 
ir užsitrynė matomi pėdsakiai, 
gražių p. virszinįko darbalių.

Pabaigęs apraszymą nedoro 
pardavinėjimo nelaimingų 
odnodvorcų, apsakysiu neku- 
riūs veikalus urėdinįkų- kara- 
liszkų turtų.

(Dar ne viskas)

Katras geresnis? 
JkpyseilsLeL.

L
Szypsosi ir jūkiasi meiliai 

saulutė, nulipus keletą' laips
nių nū vidurdieninio savo sos- 
.to ir lenkdama pailsusią^galvą 
giriop. O balti jos spindu
liai, puldami žemyn, da la- 
bjaus padailina skaistų susi
rinkimą jaunūmepės, kuri isz- 
siskirsezius po Visą kiemą, po 
sodą ir po krūmus \szokinėja, 
jūkiasi, szukauja - ir su tūm 
džiaugsmu nori atsisveikįti 
jau su baigeneziasi diena; taip 
suaugęs žmogus, pamatęs veid
rodyje keletą žvilganezių ant 
savo galvos plūsztelių, skubi
na baigti savo reikalus ir pa
daugina savo džiaugsmus.

- Įįmįngai ant veidų mergai - 
ežių dūu^si patėmyti gailestis 
galo 1 inkšta os dienos. Szią- 
dien da szventė, o ryt jau pa
metus 4 nusižaidymus reiks 
traukti į lauką ir taip skursti 
vėl iki nedėliai, skaitant ant 
pirsztų praėjusias dienas. Už
taigi visos naudojasi isz skais- 
czios giedros ir meilaus vėją- 
lio, kursai glosto tolydžiai jų 
veidus, tartum norėdamas isz- 
rauti geltonus plaukus už isz- 
dykumą, ant galo isz dosnumo 
senio Inkroto, kursai nieko 
nesakė už baniutymą da ne 
suvis nunokusių vyszn.ių, ką 
svyrūj linksmai ant szakų ir 
tarytum vilioja, kad jas ap
žiotų tokios pat raudonos la
pukės. Kaip kada tik nuliu- 
dusios szakos glūsnio baudžia 
$a nenųnokusįas įs&dykėles,
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rodydamos joms ^avartaunes- 
niųs siekius gyvenimo. Bet 
vysznios neklausę ir žiuri žin
geidžiai per plyszlus pinuezių 
į linksmybę' jaunūmenės. Ir 
yra į ką žiūrėti, i ,

Sztai truputį atsiskyrusios 
kitų eina dvi merginos, 

dairydamosis.
kaip bbūliai, žiba, 

lupos per-

n
Eina atsargiai

. Veidai, 
akutės szypsosi,.!
kreiptos t m al szi n a burnoje jū 
ką, kuris kas sekunda gali
P 
u

runkszteltix apszlapįdamas 
ždengenezią saują.
Viena isz ji| augszta, laiba, 

mėlynakė savo drąsumu ir liū
dimu apsireiszkia esant na- 

miej,#kita gi nedrąsesnė, ant 
kiekvieno žingsnio tarytum 
bijosi, kad negautų rėktu už 
mynimą žalios pievos, kuria 
abi eina.

— Greicziaus, Onuk, - sku
bina pirmoji: — szokim už 
krūmo, sžtai jau arti. Kaip 

- dina, žiūrėk, kaip panaitės.... 
Iszgąsdįsim...

Ir tąsė d raugei ką už ranko
vės, —- toji lyg nenorėjo, žen
gė lėtai.

— Palauk, Maryte! koki 
žolynai ir tu jų nesigaili!.. 
Sustok — sumindžiosi?..

nusijūkė

Jau saulelė ant laidos
O mergelė knt lentos, 

lėtai skambėjo balsas.
— Chi, chi, chi 

tykiai Ona: — atrado!
— Palauk, -— perkirto

greitai Marytė persimainusiu 
balsu: — Szita daina... 
ją tarytum girdėjau. Kas 
kas darosi atminus...
—’ i.

asz 
žin

sigandai! O tu, Judeli, žiūrėk, 
atneszk jai užtai adatų!

Nu, nu, gerai — tarė žy
das, palingavo galva ir isznyko 
už krūmų.

Merginos, nulydėjusios žydą 
akimis, nutylo.

Marytė pasisvėrė ant peties 
savo, draugelkos ir tylėjo.

— Kur tu ją girdėjai?
— Girdėjau... ne, netik 

girdėjau, jaueziau.. . Kad tu 
žinotum, kas tai do sapnas!

— Koks sapnas? papasa
kok! Kas tav pasidarė, Ma
ryte? Isztikro, kas tav? To
kia iszbalus. ...

Ir apglėbė ją, bet tūjaųs at- 
szoko ir nusikvatojo.

— Ka, ka, ka! sapno bijosi 
— maža mergaitė!

— Palauk, Onute, nesijūk... 
Asz niekad sapnahis netikė
jau, bet szitas toks baisus, toks 
navatnas.. . I \

— Gal nū stogo pūliai? 
Gal skendai? — szaipėsi Onu-

Vieną naktį pajų- 
Dega! rė- 

nepa-

ūmai

nema-

dabai-

ežiai, taip kad Marytė pasiju
to už krūmo ir prunksztelėjo 
į saują. L

— Kokia tu . . . tai bueziau 
prasijūkus. Skubįk tai - jau 
suvis arti, pabaidysi. . .

— Lyg kurapką.
gė Onuka.

Už keliolikos žengsnių ėjo 
pulkas merginų, įsi rėdžiusių 
apsikaisziusių. Iszlėtb daina
vo.

— Klausyk, ką dainūja! ko 
taip szniokszti, — sznabždėjo 
Onuka į ausį Marytei, kuri 
negalėjo susilaikyt nū jūko. 
“ Vai atidūkie,

Jaunas berneli,
Kutelių vainikėlį....

— Tai netiiri ką dainūti — 
susiraukė Onuka.

— Tai tav nedaili? — Ale 
klausyk^ kitą dainūja.

— Ne.
tau, kad karszta.
kia žmonės. .. szokau, 
bėgu, rėkiu, o ežia. . .

— Vajė! -— suriko 
krūptelėjus ir paszoko.

— Kas tav? suszuko
žai nusigandusi Onuka ir atsis
tojo.

— Nu, ko jus turit bijoti? 
— sugerždė, o merginos atsisu
ko ir pamatė nedidelę, j ūdą 
žmogystą su laszūtu veidu ir 
ruda barzda.

— Ka, ka, ka! Judelis iszgąs- 
dino! — jūkėai Ona: — kotu, 
žyde, taip eini lėtai, žiūrėk, 
kaip Marytę iszgąsdinai!

— Asz iszgasdinau? Ai — 
vai! jus, mergos, tokios bai
lios, — ir perkreipęs rudas 
akis, szypsodamasis žiurėjo ant 
mergaiezių.

L..... . ... __ ,
delnus, bet Marytė stovėjo isz
balus, tarytum nusigandus.

v- Spiauk, Maryte, kad nu-

įtas sūria šilki i ir pagirdytas 
gvvu, degancziu vandeniu;

Ir nesyk į vargszas gaspado- 
rius, norėdamas iszsisukti nū 
cietų smogių, turėjo atidaryti 
duris, uždaranczias įkirius sut
vėrimus, kurie bėgiodami po 
kiemą, nukreipia atydą gas- 
padinės į kitą szalį. Tokiu 
bud u ukinįkas viena blėdžia 
atitolįdavo kitą, bet kaip 
marszkiniai artesni prie kūno,

fe J

— O tas Judelis! Nąvatna... 
Bet tai sapnas tik, o tu liepi 
jiems netikėti.J i

Ir neva džiugdamasi pasjszo- 
kinėdama pribėgo prie /sodo, 
nuskynė keletą vysznių ir davė 
Onukai.

— Kas tai do sapnas? Gal 
Judelis tavo jaunikis?

Abidvi nusijūkė linksmai, 
garsiai.

,Tūm syk prisiartino pulkas 
mergų. Onuka jas pamaezius 
suszuko:

— Kad tam Judeli u i barzdą 
nupesztų! Toks jaunikis !.. 
Butume nors mergas iszgąsdi- 
nusios, o dabar.. . .

Bet jau mergos buvo ežia ir 
pradėjo jūktis, szukaut, dai
nūti. Balsai jų, kaip skambu- 
ežiai, vamzdė po visą kaimą, 
ir nevienas senis pajuto sma
gumą kojose, tartum numetą 
nū peczių kelesdeszimtis metų.

Ant kiemo gi, atrėmęs pe- 
ežius į augsztą glūsnį, senis 
Inkrotas sznekucziavosi sav 
su .Indeliu. Abudu szypso- 
josi, o kaip kada gergždžiantis 
jukas žydo drebėjo ore, ap- 
klykdamas skambius 
jaunūmenės. Taip
piemeniui avis, kada vieversys 
linksmina jo dvasią gražiomis 
dainomis, iszsyk praskėczia 
orą drebantys balsas avino ir 
priverezia užsisvajojusį varg
dienį apsirupyti apie savo už- 
dūtę. Bet nors žydelis turėjo 
tokį negražų balsą, vienok vi
si jį gūdojo. O, ir geras bu
vo tas szinkorius Judelis! 
Karcziama jo riogsojo suvis

balsus

vai, kad bulvės taip tankiai 
iszkuistos būdavo.

Giliaus pažiurėją, ukinįkai 
patys nuspręstų, kad szaltinis 
tų visų blėdžių — yra Judelis, 
bet nei viens už niekniekius ne- ♦ 
nori iszsižadėti pažinties su 
gūdotinu žydu. Neįstabu už-, 
tai, kad Judelis, kratydamas 
rudą barzdą linksmai žiurėjo 
į nusižaidymą jaunųjų.

Sztai mergos pradėjo jau 
rinktis prie dainų .Jau kele
tas plonų balselių skamba ore, 
bet tai datik mėginimas. Vi 
sos laukia Marytės, bei 
Marytė negieda: sako, gerk 
lą skaudą. Neklausė n< 
praszymų Onukos, kuri pusė- 
tinai nubudus, meldė papasa 
koti sapną. Bet Marytė ne 
apsiėmė; tiktai, kad parody 
savo linksmumą, ėmė szokinė 
ti, jūktis. Visos stebėjos tau 
navatnam padėjimui merginos 
o užgiedojusios keletą gies 
maiezių iszsiskirstė.

Onuka suvis nubudo, < 
grįždama namon įpislijo api 
sapnus.

-7 fe ~ t ixniu4iaiua jo riogsojo buvr

Onuka vis jūkėsi, plodama į netoli, priegtam ant kalnelio;
o kiekviens, kurs nori links
mai grįžti namon, tegul tik 
atlanko tą vietą, o bus paso-

— Jioston, Mass., 29 Ba 
Praszau vardan draugystės a] 
garsinti „Vien.“ pradžią mus 
darbo.

Bostono lietuviai iki szi 
mažai ką darbavos dėl van 
lietuvystės, kaip kad ki 
miestų lietuviai. Bet užtai n 
galima jų kaltįti(?), nės jier 
dar nebuvo atėjęs ant to lt 
kas. Berods ežia jau bu

• *• J * '

: *
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szv. Kazimierio draugystė, bet 
jį sziądien yra suvis nuvargus. 
Ką matydami iszmintingi vy 
rai ir tvirti lietuviai, idant pa 
kelti tarp savo brolių tautisz- 
ką dvasią ir uždegti jūse vie
nybės ir broliszkos malonės 
žiburį, užsimanė uždėti naują 
draugystę, po vardu D, L. K. 
Vi ta u to Kareiviai, ką ir pa
darė 22 pereito m. Antras 
draugystės susirinkimas buvo 
29 d. Bal., ant kurio tapo isz- 
rinkti draugystės virszinįkai: 
Prez. Vincas Kaunas, vice-pr. 
Jonas Bakutis, taipos gi ir ki
ti virszinįkai, kurii| vardai ir 
komiteto adresai bus padūti 
kitą sykį.

Turiu dar priminti, kad ant 
susirinkimo buvo vienu balsu 
patvirtintas draugystės vardas. 
• Mums nepersunku yra į- 
kurti kareiviszką draugystę, 
nės mes jau turime tam tykslui 
reikalingus daigtus ir dar savo 
lietuviszką muzykę, kuri yra 
atsižimėjus savo geru pasivedi
mu ir meiliai priima vardą ka
rei viszkos draugystės.

Toliau padarė dr. sąnariai 
nutarimus, isz kurių szie svar
besni: 1) nutarta prigulėti 
prie „Susivienyjmo“ ir ml jo 
iszsistoroti „charterį“. į) Su
sirinkimai bus laikomi vibsziai 
(publicznai), ant kurių galės 
atėiti kiekvienas lietuvis ir lie
tuvaitės, ^gražaus pasielgimo. 
8) Apart mėnesinių susirinki
mų, laikyti extrą susirinkimus, 
ant kurių bus kalbomos mok- 
sliszko? kalbos ir t. t. 4) Į 
draugystę bus priimami lietu
viai pratestonai ir kitokio isz- 
pažinimo, bile tik jie apsiims 
priderincziai iszpildyti drau
gystės įstatymus. 5) Neszioti 
„Susiv.“ ženklus. Ant galo 
buvo sznekėtą apie naudingu
mą skaitymo knįgų ir laikra- 
szczių — „Vienybė“ buvo pa
girta, o „Saule“ paniekinta už 
pliovones ir dergimus musų 
kunįgų, beje tėvo Žebrio ir tė
vo Burbos.

Tą dieną d r. įgyjo į 30 są
narių. Vice-prez. J, Bakutis,

žiūrint ant blogų laikų ir ma
žos musų saujalės, įstengėme 
szįmet iszmuryti skiepą (ant 
kurio bus bažnyczia pastatyta), 
kurį paszventino vyskupas T. 
Mullin, 15 Bal. Paszventini- 
mas buvo iszkilmingas ir ėmė 
ant jo dalyvumą visos vietinės 
lietuviszkos draugystės. 3 d. 
Gegužio buvo*) laikytos pir
mos szv; misžios už IsZžudytUs 
kražieczius. Nors tai ir per- 
vėlai padarėme, bet ką pada
ryti, kad kįtaip mes ir negalė
jome. Bažnyczios szįmet ne- 
bestatysime, nės musų apygar
doje vieszpatauja didžiausė 
bedarbė, kaip jąu visiems yra 
žinoma, isz priežasties didelio 
straiko, prie kurio ir mes Du 
bojiecziai prigulime ir dėlto 
pradėto darbo nebegalime to
liau varyti, bet turime jį ant 
nekurio laiko sustabdyti. Mes 
negauname nei iszkur nei vie
no cento ant to dalyko. Kož- 
nįs žiuri, kad but pavalgęs ir 
nereiktiĮ bado kentėti. Bet tai 
mums dar bliogiaus ir liud- 
niaus, jog turime kovoti su sa
vo dvasiszku vadovu už lietu- 
vistę, nės jis yra labai sulen- 
tėjęs, paeina isz bajoriszko 
stonopneskaito jokių lietu visz- 
kų laikraszczių ir nenori su 
lietuviszkais kunįgais;nei žino
kis. Jis lenkus kelia į padan
ges, o lietuvius niekina. O 1

Mes lietuviai nupirkome dėl 
bažnyczios lotus ir jį priėmė
me kaipo tikrą savo vadovą, o 
jis nepripažįsta musų procės ir 
sako, kad tai yra viskas vys
kupo (žinoma, mes ant vysku
po vardo apraszėine). Priesz 
\)aszventinimo kampinio ak
mens jis iszdrukavo paszkvi- 
' ius ir iszmetė po miestą. Ant jų 
mvo padėtas lenkiszkos bažny

czios vardas (Polish Church), 
o * ne lietuviszkas. Lietu- 
viaPtą patėmiję, ėmė ant jo 
rūgėti, sakydami, ar tai tu vi
są musų triūsą (procę) apvertė 
ant lenkų naudos ir statysi 
bažnyczią už lietuvių pinįgus

*) Rankraštyje buvo padėta — 
bus. R.

— Brooklyn, E. D. Pra- 
neszu savo tautiecziams, kad 
musi| szv. Jurgio draugystė, 
norint jaunutė ir nuvarginta 
sunkiu bedarbės laikų, sten
giasi kiek įmanydama su kito
mis didesnėmis lietuviszkomis 
draugystėmis gyventi antikinė
je ir sutarime, kaip antai su 
New-Yorko szv; Kazimierlo, 
Brooklyne su szV; Jūzapo. 
Todėl-gi laikikimes taip ir to- 
liaus, nesikrai pydami į szales, 
o pamatysime, kad musų drau
gystė, prie kurios jau dabar 
priguli kelios-deszimtys vyrų, 
iszaugs ir, susilygins su kito
mis draugystėmis.

M. P, 

— Hearne, Texas, B re- 
monde Tex. yra lenkiszka nau- 
jokynė (koliopija), kurios gy
ventojai užlaiko lenkiszką 
kun. P. Lit varą. Bet ir ežia 
tarp lenkų randas bedievių, 
kurie norėtų savo kunįgus isz- 
pjauti. Tadgi pabaigoje pe
reito mėnesio, naktį, kada ku- 
nįgas sėdėjo prie stalo, atvy- 
kęs vienas bedievis pas klebo
niją, pamatė per langą kunįgo 
szaszelį dviliiljantį ir, mislyda- 
mas, kad tai pats kunįgas, szo- 
vė du sykiu per langą. Bet 
kulkos sulindo į sieną ir kunį
go nekliudė. Kunįgas iszszo- 
kęs urnai per durįa, pamatė 
vieną raitelį lekiantį nū klebo
nijos. Žmogžudis dar nėra 
surastas.

Reikia priminti, kad pir
miau kolionijos bedieviai no
rėjo kunįgo sziaip jau budu 
iszvaryti isz parapijos, bet ka
da jiems tai nenusiavė, “dabar 
bando jį užmusztį.

Bremonde randasi penkios 
lietuviszkos szeimynos, bet yra 
labai susilenkėję ir apie lietu
vystę nieką žino, nei rūpinas 
žinoti.

Ch, G.

— Dubois-Bois, 1 Gegužio. 
Linksmą naujieną turiu pra- 
neszti „Vien.“ skaitytojams 
apie parapiją Dų Boise, Ne*

lenkams, kurių ežia tik sze- 
szios szeimynos randasi ir tos 
paezios nei cento nedavė ir da
bar hedūda ant bažnyczios. 
Kunįgas. atsakė, kad žodžio 
Lithuanian (lietuviszką) zece- 
riai negalėję sustatyti ir, kad 
ežia nieko blogo nėsą; ale tik, 
sakė, jums vis buntavotis, jus 
„szluptarniai“. Tokius žo
džius vartoja jis tankiai ant 
pamokslų, ką žmogų ima net 
szurpulis beklausant; Kad 
mes butume ant to užsitar* 
navę. ir ant Szliupo bažnyczią 
apraszę, tai neskaudėtų taip 
szirdies, girdžiant tokius žo
džius, nėstada nors nū Szliupo 
pagyrą turėtume.

Parapijos Komitetas,

— Shenandoah, Pa,, 3Geg. 
Praneszame broliams lietu
viams, kad mes su Dievo pa
žiba rengiamės ant Sekminių 
įeiti į lietuviszką szv. Jurgio 
bažnyczią, ant tos iszkilmingos 
dienos (13 Gegužio) maloniai 
užpraszomė visus aplinkinius 
tautieczius. .

Parapijos sekr.
A. Maczis,

— Cleveland, Ohio,, 27 Bal. 
Gūdotinas Rėditojau „Vien.“

Praszau patalpinti szį mano 
•asztelį į „Vienybę“.

Aczių Augszcziausiam ir 
nes Clevelando lietuviai atli- 
(ome, kaip buvo pereitame 
„Vienybės“’ numeryje raszyta, 
velykinę spaviednį, 24 Balan
džio sulankę gūdotino kun.1 
J. Žebrio. Kada žmonėms 
)uvo žinia dūta eiti prie spa- 

viednies, tai visai neakvatni 
buvo, kad ant sziokios dienos, 
o ne ant nedėlios. Vienok 
pirmą vakarą prisirinko žmo
nių pilna koplyczia szv. Fran? 
ciszkaus zokonįkų klosztoriu- 
je, kun. Žebris iszklausęs apie 
desetką spaviedies pasakė pui
kų pamokslą, dūdamas kožnam 
bei vienam suprasti musų gy
venimo reikalus: kaip reik gy
venti visokius lūmos žmogui, 
idant užsitarnaut sav pagūd^
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ISZTRAUKA 
■isz Žemaiczių vyskupystės.

4

ris suteiks duszioms 
no, kada jo panorėsime, skelbs i 
kas nedėlią Dievo žodį bran
gioje musų kalboje, mes tūmi 
pinįgiszkai nenubiednėsime ir 
lengviau but mums pa
kelti sunkiausius darbus, nės 
butume pastiprinti Dievo žo
džiais. Neiszleistume tiek pi- 
nįgų nereikalingose vietose ir 
tokiu budu, mokėdami kunį- 
gui algą taptume turtinge
sniais, negu dabar be kunįgo. 
Mes Clevelande berods turime 
gerą prieglaudą prie prancisz- 
konų bažnyczios, kur mums 
niekas nekasztūja. Bet ar daug 
tokių yra, kurie gali savo dva- 
siszkus reikalus atlikti be isz- 
guldytojo (tlumocziaus)? 
Daug kartų atsitinka, kad 
parvedus kunįgą prie ligonio, 
reikia iszguldift^tojo. Pasimi- 
slykite, kokia tada yra spa- 
viednis! Ale skenstantis ir už 
britvos griebias, sako priežo
dis. Teisybė, sunku mums 
yra viens kitą surasti, nės di
delis miestas, po kurį mes esą 
me iszsibarstę. Bet, kad at
vyktų pas mus geras lietuvisz
kas kunįgas, nesigailėtų savo 
triūso ir mus iszsiblaszkusius 
surinktų, tūm labjau, kad pas 
mus dar negirdėti szliuptarnių, 
apart vieno kito „Saules“ ta- 
radaikomis sudarkyto, bet tas 
draiskalas baigia pas mus nyk
ti ir, rodos neužilgo nebeliks 
nei vieno egzemplioriaus.

Dar sykį atkartoju, ar nesi- 
rastų kunįgas, kuris pasiszvęs- 
tų iszdirbti tą musų naują dir
vą. Mums ir vietinis vyskupas 
sako: „Pasijieszkokite kunįgo, 
kuris dėl jūsų darbūtusi, o asz 
busiu pagelbon. O jeigu no- 
ritė, kad asz jums jį parupin- 
cziau, tai turite nors szimtas 
szeimynų pasiraszyti, jog ap- 
siimate jį užlaikyti, kitonisz- 
kos rodos asz jums negalių dū
ti“ ....

Prot. Sekretorius.

ant szio svieto, o labjausiai po 
mirimo. Žodžiu sakant, davė 
puikų ir saldų pamokinimą. 
Jo žodžiai lipo kožnam prie 
szirdies ir buvo galima matyti 
ant kožno veido linksmumą, o 
isz to linksmumo ir aszaras, jog 
susilaukė nors sykį Amerikoje 
iszgirsti tokį labai brangų pa
mokinimą. Taip-gi nurodė 
visti straipsniu „Susivieny- 
jimo“ vertę ir ragino visus pri
gulėti į draugystes, iszreikuž
damas svarbumą ir vertę anų... 
Ant rytojaus isz ryto vėliai 
porą kartų davė puikius pa
mokinimus, nū ko kožno užkie
tėjusi szirdis susiminksztino ir 
graudžiomis aszaromis apsilie
jo. Vakare vėl ragino visus 
melstis, idant pergalėti tas visas 
pagundas, kurios Amerikoje 
painiojasi arsziau, negu szeto- 
niszkos — szliupinės. Dabar 
girdėti visur: moterys ir vyrai, 
vietoje rugdnės, džiaugiasi ir 
gailinasi, kad taip greit iszva- 
žiavo nū musų; kad but buvęs 
da kokią porą nedėlių, tai but 
nevienas nenuilsęs eiti klausyti 
Dievo žodžių, skelbiamų per 
gūdotiną kun. Žebrį. Tada 
tik gailinamės visi, kad ne ant 
nedėlios pasitaikė, jog da daug 
likosi ir be skaviednies, pertai, 
kad trumpai laiko buvo žinią 
dūti tolimesniems, o kiti nū 
darbo negalėjo atsitraukti. 
Ale ką daryti! tokiam dalyke 
broliai mieli! savo neturint, 
tai negali laiko pasirinkt.

Jau visur, ir visur, kur tik 
girdėti mažesniūse miesteliūse 
musų broliai juda, kruta, rūpi
nasi kiek įgalėdami, kad tik 
įgyti savo locną kunįgą. O 
mes Cleveland iecziai turbut* 
esame paskutiniai isz visų. 
Mes esame kietai įmigę ir, ro
dos, bijome, kad kartais isz to 
miego neprabustume. Mums 
rodos, kad mes, jeigu turėtu
me savo kunįgą, negalėtume 
pakelti mokesties, kurios, gal, 
pareitų mums mokėti po 50 c. 
ant mėnesio. Mieli broliai, 
tai yra ne taip: jeigu mes tu
rėsime dvasiszką piemenį, ku- 

mą ant Kasciuszkos apvaik- 
szcziojimo. Bet perankstus 
buvo džiaugsmas. Teisybė, 
nū pradžių mus draugystės ne
buvo tam užmanymui labai Į 
priesžingos, bet, kada prisiėjo 
20 Bal. tą dalyką galiutinai 
nutarti, tai po niekurio drau- 
gysczių sviravimo, pasiliko jis 
atmestas, ypacž dėlto, kad sun
kus laikai ir, jog lenkai norėjo, 
kad lietuviszkosdraugystės eitų 
po lenkiszku ženklu. Dabar 
lenkai vėl bus pikti ant lietu
vių, nors jie patys tam kalti, 
nės jie nei užkviesti lietuvių 
nemokėjo. Jiems reikėjo mus 
užpraszyti per lietuviszkus 
laikraszczius arba bent per 
laiszkus į draugystes. Jau lie
tuviai nėra taip paikus, kad 
ant kiekvieno lenkų suszvilpi- 
mo bėgtų. Mes reikalaujame 
užpraszymo kaipo tautos į tau
tą ir nenorime, imdami daly- 
vumą, dangstytis svety m u plo- 
szczium, nės musų paežių yra 
jau mums gražesnis ir meiles
nis.

Beje, kn. Barzinskas, Chica- 
gos lenkų vieszpats, užpraszy- 
tas, /bene atlaikytų musų ba- 
žnyczioje 29 Bal. sumos, atsa
kė, atlaikysiąs sumą ant susi- 
vienyjimo Lietuvos su Lenki
ja. Chicagietis.

Pranesza dar sykį apie Chi- 
cagos lietuviszką teatrą, kuris 
taip nutiko, jog irsvetimtau- 
ežiai pripažino lietuviams pir- 
mybę už lenkus ir vokieczius, 
kurie po kelis sykius žaislę 
„Genavaitė“ atgraijo, užtai, 
bravo, broliai chicagiecziai, 
bandykite ir kitą sykį tokiu 
pragumu kelti lietuvius ir jų 
vardą augsztyn.

— Chicago, III. 30 Bal.
Musiszkiai lenkai jau džiau

gės, kad mes įmsinąe (Įąlyvū^

Ant galų galo.
„Saulė“ ant galų galo ėmė 

staeziai ir ant paties Dievo 
plūsti: No. 18 žiniose dėl lie
tuvių raszo: „Skaitykite Lietu
viai visus laikrasztius koki 
tikt iszeina, ba piktas ir giaras 
paeina no Dievo“. Argi bega
li būti, broliai lietuviai, dides
nis piktžodžiavimas priesz Die

vą, kaip kada pasakyti: gėras 
ir piktas paeina nū Dievo. 
Tokius žodžius isztarti yra vis 
lygiai, kaip kad sakytum: 
Dievas yra Dievu ir velniu.

Czia jau „Saulė“ pereina 
visokios piktybės rubežius.

Taigi tegu eina „Saulė“ pas 
tą savo dievą, kursai blogai 
ir piktai daro.

Paprocziai Žemaiczių.
Senos gadynės Žemaiczių vy- 

riszkiejie buvę: augaloti, sti
prus, skudrus, szimtą-metų pa
tenkantys. Barzdų neskutė, 
plaukus retai kūmet tekirpo, 
dėvėjo visados kailiniais įvai
rių girios paukszczių ir drobe, 
darbų savo moteriszkujų. Nū 
vokieczių ir praszalieczių nie- 
kokio drabužio nepirko. Ka
rėse buvo baisiai smarkiais 
ir drąsiais, neprietelių nenuga
labytų neleido. Kariaudami 
dangszcziavosi žvėrių kailiais 
ir skydoms (j ak by tarczami). 
Ginklais jų buvo seidokai su 
vilycziomis ir gelžies votegai, 
ant kurių galų kybojo bum- 
bols į du svaru smagumo.*)

Dirvas arė medžio žambais, 
gelžies noragių nežinojo. (4) 
Sėjo visokius javus, atūdogius, 
miežius, avižas, grikius ir li
nus. O nės žemė kasinėtą dau- 
giaus neszė vaisių ne kaip isz- 
mitimui žmonių reikėjo, todėl 
žemaicziai nū seno pradėjo 
vartavotis grūdais su s vėtomo
mis szalimis (5). llgainiu 
žis žemaiczių n u trumpėjo, szio 
je gadynėje senis szimtą metų 

nieje sukakus penkesdeszimts, 
žilsta, o septintą užkliudę, jau 
skaitos už senus. Daug vie
nok vyriszkujų yra ir sziądien 
augalotų. Nugis žemaicziai 
nebe aria be gelžies, žambiu* 
tur įpatingus mažus, kuriūse

*) Žemaiczifti vartoja smagumai 
vietoje svarumas.
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apkaltas, perkeitams nū vieno buvo žemi, bet gana platus, ka 
norago ant antro.

Isztisai Telszių paviete aria 
su arkliais, o Rasiainių, Sziau
lių ir Paneviežio pavietėse, ka
me nekame, ir su jaycziais. 
Rugius ir visokius javus pjau
na su dalgiais, parubežiūse vie
nok Lietuvos ir be pjautuvo 
uknįkai negal apsieiti.

Prekiauja ir vartavojas už 
vis linais, katrūs nurovę: szu- 
kūja, mirko vandenyje, pas- 
kiaus kreikia ant žemės, ant 
galo iszdžiovinę pirtyse mina. 
Septynioliktame ir asztūniolik- 
tame amžiuje, didūmenė dra- 

■, bužiūse sekė paveikslą lenkų, 
o vargdieniai dėvėja ilgais, pa
ežių austais drabužiais, kiek 
tiek į didūmenės pavėdžius. 
Nū pradžios devynioliktojo 
amžiaus didūmenė apsivilko 
drabužiais vokiszkais, retai 
nugis kame berasi senį len- 
kiszkai apsidąrusį. Vargdie
niai vyriszkieje sziądien dėvi 
trumpas namie austas jup^lęs, 
Telszių paviete pilkas, Rasiai
nių baltas, o Sziaulių rudas. 
Moteriszkosios sziaulytės da
ros it vyriszkiai, Telszių pa
viete mergaitės užvis dienomis 
szventomis dėvi strupkes, pa
gintas isz namieje austų margi
nių arba isz kalents^os,*) o 
nekūmet ir szilkų. Rai- 
szcziais ir skepetomis, pirktais 
už deszimtį musztinių, tankiai 
klastos sodžiaus mergaitės. 
Musų gadynės, Žemaiczių mo- 
teriszltosios, dideliai yra nagin
gos: verp plonai linus ir vil
nas su kalvaratais. Verpszczių 
nė žinoti nežino. Užvis tūs 

v audeklus isztaiso Rietaviszkės 
mergaitės, nės kunįgaiksztis 
Irenas Oginskis sugieb jas pa
raginti. —

Gyvenimai aria butas.
Senovės Žemaieziai negyve

no sodomis*), bet vienkie-
*] Kalėntakas, yra tai plona bo- 

velninė materija, isz kurios drabu* 
žius siuva bei pamuszalus deda.

*] Žemaieziai vartoja soda, vieto
je sodžius.

tai: Medinįkų, Eirogalos,
Kražių, Viduklės, Kaltinėnų, 
Raseinių, Veliūnos, Cetros ir 
Lūkės. Trijų likusiųjų pa- 
vieczių senovės rasztinįkai ne- 
beiszreiszkia. Man rodos, jog 
tomis buvo: Krakių, Papilės 
ir Krakinavo, nės ICrakiai, 
Papilė ir Krakinavas yra 
miesteliai dideliai seni.. Pas
kiaus musų žemė paskaidyta 
buvo į 28 pavietes, sūdai Vie
nok tebebuvo Raseiniūse ir 
Telsziūse. Kad tų dviejiį 
miestelių vienoks sūdąs vadi
namasis gradzkoju arba mies
tiniu, visų reikalų perkratyti 
nevaliojo, suėjime 1764 iri. at
liktas, daleido Raseiniūse ir 
Telsziūse įstatyti dvejokį sū
dą: gradzkajį ir žemiszkajį; ką 
žemaieziai tolyt ir padarė. Tas 
pats suėjima liepė pavietėms: 
Eirogalos, Vilkijos, Veliūnos, 
Raseinių, Viduklės, Kražių, 
Tehdžiogalos, Josvainių, Di- 

Augustas paszaukėldžiujųDirvėnų, Mažųjų Dirvė 
nų, Beržienių ir Užventės pri
gulėti prie Raseiniszkių sudų; 
o pavietėms; Telszių, Rietavo, 
Papilės, Vieksznių, Karszu- 
vos, Szaduvos, Gondžios, Pa- 
tumszės, Tverų, Biržinėnų, Pa
langos, Pavandenės, Medin- 
gienų, Zarienų ir Karklėnų 
prisakė reikaliūse eiti į sudus 
telsžiszkius. Dar tas suėjima 
Telszių gudams įsakė, kad vi
sokius laikomosios rasztus ir I ' • '• •v wpopierasr ’pasiųstų į Rasei
nius, palikdama tiktai prie sa
vęs paežius dekretus. ( O gū
džioms ir kitiems raseinisz- 
kiams daleido augsžcziaus sė
dėti suėjimūse, už tokius pat 
telsziszkius perdėtinius. Me- 
tūae 1794 Žemaiczių žemė 
kliuvo ciesoriams Maskolijos, 

Įo paskaidyta įy ketvertą r Ra
seinių, Telszių, Sziaulių ir Pa
nevėžio pavieczių ir, prigul 
prie Vilniaus apygardės arba 
gubernijos. .

4] R&szo Starovobkis [J Polonia], 
jog senovės Žemaieziai, eidami arti 
liubijo nesztis drauge daug paga
lių arba baslių, kad vienam sulužus, 

!> petrugdami n$ darbo, gąlėti| antr^

trūse vargo vienkart su visais 
namiszkiais gyvuliais. Nū 
seno vienok tą būdą pametę, 
pradėjo sav dirbti {patingas 
triobas. Szioje gadynėje gy
vena triobose grįstose, 
deliais stiklo langais, 
ną iszved tikt ant butų, 
tankiai namai sudega, 
liūs laiko {patingose 
se. , ' Bet
gyvenantiejie 
vos, sekdami paveizdą lietu
vių, žuno tamsiose ' be langų 
grincziose lig gadynės didžio 
kunįgaikšzczio Vytauto, kai
po sako senovės rasztinįkai, 
Žemaicziūse nebuvo nė vienos 
pilės arba miestelio; pirms tas 
kunįgaiksztis, iszstatė jų 
dvyliką, kaip tai: Medinįkų 
arba Varnių, Viduklės, Kalti
nėnų, Raseinių, Eirogalos ir 
t. t. Paskiau karalius Zyg- 
muntas 
žemaiczius į draugystę. Me- 
tūse 1636 visoje Žemaiczių že
mėje buvo 96 miesteliai (6); 
metūse 1745 buvo jų 107 (7); 
o dabar yra 191.

Visūmet didžiausiu kunį- 
gaiksztystės miestu buvo Ra
seiniai; nės ežia tankiausiai 
gyveno visūtinis Žemaiczių 
Storasta (powszechny ataros- 
ta); ežia bubėjo susirinkti vi
sos kunįgaiksztystėš didūraėnėd 
ant suėjimų arba seimų, ka
trose atlikdavo arba namūse 
karaliaus (8) arba laukūse 
ties miestu. JaUnūmenė visų 
Žemaiczių ant S. Mykolo ežia 
susiėjusi, akyse vyresniųjų sa
vo,- mokinosi kariauti ir gu 
viai neprietelius terioti (9) 
Musų gadynėje Raseiniai kas 
karts labjaus pradėjo gautis 
ir puikyn eiti.

Pavietės. } 
Žemaiczių kunįgaiksztystė 

senovėje valdoma buvo budu 
Lietuvos, paskiaus Lenkų ka
ralystės, nės skaitės dalimi tų 
žemių. Gadynėje kunįgaik- 
szczio Vytauto paskaidinta 
:>uvo į dvyliką payieti| kaipo

su di- 
Kami- 
todėl 

Gyvu- 
kūtė- 

f

žemaieziai 
arti Lietu*

ir tfetfzią - it dagrę j 4ambi įver* 
tL Vienas valdlmieraa žemaiczių 
smailes, ildrėdairtas darbą Žmonėms 
palėiigfįti, nukaldinus daug gelžies 
noragų, išZddlyjo rtttojttHM 
Tais, kad pradėjo arti, isz prie i 
žasties negero oro per keletą metų 
javai nederėjo. Ką matydami žmonės 
pradėję dideliai murinėti priesz vai* 
d i m i erą, jog jus privertė geležies 
noragais arti. Valdimieras, pabūgęs 
su m isz i mo, apent da leidęs be gai
žios arti.

5] Pas Palangą buvo senoveje 
ėstas, | katrą liubijo svetimų szalių

(6) Actą primae Sy nodus Šamo- 
gitiensis.

(7) Statyozne opisanie Žanu- 
dzi przez Biskupą Andoniego

(8) Hieronimas Volevyczia pasta
tė 1034 m. karaliaus namus Rasei* 
niAse.

(9) Swięcki, opisanie staro/ytnej 
Polėki. Tom 2. kar. 245.

Žinia nū Varpo bei 
Ūkininko redakcijos.

(Varpas kasztūja 125 c.) 
(Ūkininkas kasztūja l,oo dol.)

Dūdame žinią, jog dar ne,*, 
iszsibaigė pirmieji© szių metų 
musų laikraszczių numeriai, 
ir galima gauti pilnus egzemp
liorius ml pat metų pradžios. , 
Vienok persergime, jog pir
miejie numeriai gal veikiai isz- 
sibaigti, ir paskui nebus gau
nama pilnų egzempliorių mu
sų laikraszczių. Dėltogi tie 
lietuviai, kurie mėgsta turėti 
pilnus laikraszczių egzemp
liorius, tegul nesivėlina musų 
laikraszczius užsiraszyti, kad 
neatsitiktų taip kaip pernai, 
kad kurie pasivėlino užsira- 
szyti, jau ^negavo pilnų 
egzempliorių.

Adresas: Pr. Bruažis, 
Tilsit (Ostpr.), Germany.

MA ož lalM.
^VIENYBE LIETUVNIKU”.

J. Orinta Foxcroft
V. Juszkevyozia Brighton
Kun. B. Moleikaitis Albany
Atig. Miller Bevier
Kun. Zlotorzinskas Pittston
Kn. P. Abromaitis Shenandoah „2,qo
A. Karyelip Thomas „l,oq

,,l,oo« 
„1,00 
„2,00 
„0,50 
„2,oo
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LIETUVOS ISTORIJA
, nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai. 

PABA8ZTTA 81IAN0 DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
DNIVEB8ITET0 PHIL080PHII0S MAGI8TB0.

I ' ' (Tąsa).
į

Keistutis, norėdamas nugiežti apmaudą už tiek nelaimų 
! ant kryžeivių, sukėlęs kariauną traukė su sunu savo Vytautu 

į Parusnį ir tenai srytis Saldau, Osterodę su tokia smarkybe 
nusiaubė, jog niekšai negal nei apraszyti, nei apsakyti: kur 
užėjo ten kaimus, alkus, pil«s, žinyczias degino ir su žeme ly
gino, szventus indus maitojo, vis drevėjo ir plėszė, ko neveikė 
kardu, tą ugnia gaiszino, perkriksztų ir Vokieczių be per- 
skirio lyties ir amžiaus tukstanczius iszkirto, tukstanczius į 
vergus iszvarė; trumpai sakantį palikęs visame kraszte akme
nį ir vandenį betyrūjant laimingai pagrįžo namon su neapsie 
karnų turtu ir gėrybėmis, retai buvo Lietuviai taip baisiai 
įgrobę kryžeivius, kaip sziūmi žygiu. (37)

Rymoti reikia veiziant į Lietuvius ir Žemaiczius tos ga
dynės: vieni patys pagonys, nū visų pusių apklėsti kriksz- 
czionimis, nū kurių daugiau ne per 300 metų savo liūsybę gi
ntojo ir niekaip krikszczionims nevergavo. • Tiek nūkriczių 
ir terionių bandydami, nū visos Europos tautų kariaujami, 
vienok nekūmet jj^fftirgaliame ir retai dar tesugurdinami. 
Aiszkiai gal Lietuvos 'tautą toje gadynėje palyginti į Ūlą vi
duryje juros riogsanczią, ant kurios, nors tūįtimpos, siaubia 
{siutusios vilnys dykdamos ją pragare jurų pagramzdinti, vie
nok jū narsesniai ant jos grūdas, jū veikesniai patys skęsta, 
taip būriai kryžeivių ir kitų meldžionių szaldrų, plustanczių

< į Lietuvą ir Žemaiczius netikėlių kriksztyti ir vergti, pirmiaus 
tenai patys galą gavo, ne kaip Lietuvius ir Žemaiczius per
galėjo: kaipogi Lietuviai ir Žemaieziai jū spaudžiami tomis

• nelaimomis, jū dar tampresniais rodėsi ir narsesniai thj’ėjosi, 
nors trivodami, kaip sakiau, tokius vargus ir nelaimas, ne kur 
pagelbos, kaipo netikėliai, negalėjo viltis ir nū visur vieni 
patys savo gale turėjo dangūtis, vienok ir tokioje rustoje die
noje visūmet narsiai ir nūgąseziai stovėjo ar toje vietoje mir
ti, ar liūsais senų daba gyventi; dariu qe praleido ne vieno 
pragumo, kuriūmi butų galėję pasistiprinti; kaipogi lyg tik
tai atrėmė kryžeivius nū savo kraszto, tūjau krūpaudami, 
idant neperkeltu karės į vidurį ūkės, kūveikiausiai skubino 
piles sugriautas ant rubežių atnaujinti. Keistutis sziūmi 
kartu, norėdamas savo krasztą paglemžti nū ant pūlių kry
žeivių, kaip įmanus suardytąsias piles apent strunyjo, užvis 
kūveikesniai įkūrė pilę saloje Virgallėje, prieszakyje Neviežos 
upės ir Naujūju- Kaunu ja praminė, kurią kryžeiviai paskui 
Gotesverdėr vadino; tūjau tenai du tiltu per Nemuną padirbo 
ir stipriai aptvėrė, idant kryžeiviai dirbėjų antpūliais negai- 
szintų. Lygia dalia Bistenės, Veliūnos ir kitos pilės po kėlis

* kartus isz yru savo kėlėsi, kurias Žemaieziai su tokia aitra 
, . strunyjo, jog kryžeiviai nepaskubėjo jų sugriauti, kaip ir

apent riogsojo.
Tūm tarpu d, mistras rūpinosi, kaip įmanus su susiedais 

krikszczionimis pakajų antturėti, su karaliumi Lenkų, Kaži-
* mietu, bendravusi, su kuningaikszcziu Pamarėje vienybėje gy-

, ■ 87) Voigt. Preus. Ueschkh. T. V. e.

;

> M2 ' •

veno, Brandeburgijos vieszpats jo prieteliu buvo, Liudvikas, 
karalius Vengrų, su ciesoriumi Karoliumi IV kaugėsi. Da
rin d. mistras kaip įmanus rūpinosi ir steigė tūįtimpos netikė
lius Lietuvius ir Žemaiczius kariauti ir visaip jų galybę gur
dinti ir-silpninti, ketėdamas jiems lyg paskūjo pakajaus ne- 
dūti. Drąsino ir stiprino dar jį balsas popiežiaus, kursai 
sklidurą skelbdamas svietui vis dar algą už kariavimą neprie
telių krikszczionybės ir svietas vis įtikėjo: kaipogi jo balsu 
sukeltas svietas visoje Europoje, kaipo jau virsziaus pasa
kiau, plūdo beperglito Lietuvių ir Žemaiczių kariauti, ir sziū
mi kartu buvo jis įsakęs, kas priesz Lietuvius ir Žemaiczius 
kariaudamas per 12 metų bus užmusztas, ar pažeistas ir nū opų 
mirs, apturės būtinai visudidžiausių nūdėmių atleidimą ir isz- 
ganymą; darin ml visų pusių tvino visos pasaulės piktadėjai, 
pergalionys, tėvus, motinas, gentes nugalavę, bažnyczias isz- 
laužę, į Panemunius, atleidimo nūdėmių ir iszganymo pelnyti, 
stiprindami kryžeivius, o kariaudami Lietuvius ir Žemaiczius. 
Bet d. mistras ne tokia talka nekakinosi, nės ir kitais dar 
pragumais savę stiprino, kaipogi strunyjo isznaujo iszgriauta- 
sias nū Lietuvių piles, samdė kareivius, negėdėjosi jis nū Lie
tuvių netikėlių mokintis to, kas jūs už Vokieczius stipresniais 
ir guvesniais darė; darin padidino perkriksztų lengvią jotį, pa- 
viedę į Žemaiczių, kuri mokėjo ant savo greitų žirgų vailoką 
pasiklojus, be balno, be kamanų jodyti ir ragotine bei kardu 
savo neprietelius narsius narsesnius graudinti, ko ne vienas 
Vokietis negalėjo daryti, įgudęs plieno szarvoseir antszarvotų 
žirgų kiuksodamas su neprieteliu grumtis. Ir taip negalėda
mas kitaip jų nuveikti, ryžosi ant galo lygiu ginklu ir lygia 
gale jūs naikįti, neszyksztavo tenai nei turtų, nei drąsybės, 
nei buklybės, nei proto, jeib tiktai butu galįs savo siekį ko
kiu nors pragumu pasiekti.

Regėdamas d. mistras taip stipriai Lietuvius ir Žemai
czius ginklūjantiesi, piles pilant, numanė jų naudą dėl Lietu
vių, o dėl savęs būtinai pragarą jautė; daran, kaip įmanus 
ėmė jis Lietuvius ir Žemaiczius jau trukinti, jau su visu gai- 
gaiszinti nū ginklavimosi. To dėjus, ateinantį metą (1364) 
rudeniop, patelkė Sami jos vyskupą ir su stipria kariauna 
traukė į kalną Nemunu pagal. Pasitiekęs pats varon, iszlei- 
do kamendotą Ragainės, Szeningen, pirmu užimti tiltą, pylas, 
kurias jis, pasalu autpūlęs ir vėtra įsilauvęs, vienus nusiminu- - 
sius sargties vyrus iszblaszkė, kitus nugalavo, paezias pylas 
su naujaja pile žeme aprausė. Tūm tarpu atnokęs Keistutis 
su savo kariauna jau nebrado nei pylų, nei Naujojo Kauno: 
jutęs vienok kryžeivių kariauną sukantis Bistenion ir Veliū- 
non, darin norėjo bent tas piles dar gelbėti ir pastiprinti kū
veikesniai szeimyną, bet d. mistras geidė jį pranokti skubėda
mas Panemuniais su visa savo kariauna ir kamendotui Ragai
nės liepė pas Bistenę į abazą sustoti, o pats Veliūnos pilę ap
gulė. Kamendotas Ragainės tūjau masino įgulę Bitenės pa- 
sidūti, žadėdamas ją gyvą su labyba iszleisti. Įgulė padėjo 
sav raką, lyg kurio, jei nesulauks pagalbos nū savo kunin- 
gaikszczio, tūkart tekriksztysis ir pilę jiems atidūs. Minavotas 
kamendotas sutikęs ant to pats su kariauna nukako pas mis- 
trą teirautis, kursai, taippat pasibylojęs su kitais zokono vy
resniaisiais, ketėjo įgulę Bistinės iszleisti liūsą su jos labyba.

(Toliaus bus.)
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J. Adomaitis Chicago 
J. Žilvitis „ „
M. Gesionis Denver 
J. Stoczkis Kansas City 
J. Kavaliūnas „ 
V. Kižis M t. Carmel
J. Madeikis Fdwardsdalle 
V. Juszkevyczia Brighton 
Kun. J. Zlotorzinskas Pittston „l,oo 
P. Kasziuba „ „ „l,oo
S. Czekas Rouse ‘ „l,oo
Kn. P. Abromaitis Shenandoah „l,oo 
Kn. M. Kraucziunas Chicago 
J. Januszonis Hudson 
Kun. M. Pėža Mt. Carmel 1 
Kun. J. Žebris Waterbury 
J. Alexsaitis Shenandoah 
V. Krikszcziunas Brazilia 
J^ Kvietkus North port 

-J, Buczinskas Chicago w
A. Luberskis „ 
P. M. Abraitis Brooklyn 
J. Liudžius Wilkes Barre 
Ch. Chalitko Woodville 
P. Sarpalius Wanamie 
Ona Kiliavycziutė Chicago 
J. Nevronas Cleveland 
P/TSaliszkeviczia Northampton
J. Szaliszkevicze „
K. Vaicziulis Florence

„1,00 

„1,00 

„1,00 

„1,00 

„1,00 

„1,00 

„1,00 

„1,00 

„1,00 

50 c. 
„1,00 

50 c.
£ „1,00 

50 c. 
„l,oo 
„1,00 

„l,od 
„1,00

Iszmintingam užtenka žo
džio, beproeziui nemaezys ir 
szi ratas smūgių.

Padėk patsai sav ir Dievas 
padės.

Tingėjimas, parėdniai, ariel
ka ir tabakas daugiaus nuplė- 
szia gaspadorii| už visus pa- 
dotkus.

Tinginys yra sveikų liga.

" Pajieszkojimai.
Asz J(ižas Puronas, pajiesz- 

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

Asz Jfizas 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 2^ 
metų. Jos vardas Marijona, o vaiko 
Franciszkus.

Kas apie jūs danesz, bus labai už- 
nagradintas.

Žinią praszoina dftti į „Vienybės1 
Redakciją.

5.

15c.
15c.

50c.
30c.
«5c„

į 8 (jjidelio 
risiun-

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)
aszmaino) puslapiu 292, su 
tirnu į Ameriką #2 doleriai, apdary
tas 225 centai. Užpraszantiems žo
dyną iki Liepos mėnesio (July), vė
liaus kasztus 3 doleriai. Pinįgus 
geriausiai siųsti registravotose gro- 
matose arba per „International Mo
ney Order“, kurį galite gauti ant 
kiekvieno paczto. Adrisas toksai:

Germany Mr. M. Nov ėsk i
■ , Tilsit Ostpreussen.

• •

• >
M H

»» 
i

5c. 
15c.
5c. 

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

Szwieea Dieno ,, l( 
Titkne Persų Karalius, 
Utsystanawlk ant to geraj

65 ct.
25 Ct.
50 Ct.

Witaslr Korynna hlstorije iss lajko persekiojimo
Bažnyczlos 8. per Deoklecijana 95 ct.

S9BMSMBM9aseKB9E9EB9BB99BH9B9SltmBHB9t

Lenkiszkos kningos
maUty pargabentos isz užmaris.

Westchnlenle duszy pobOžnej, zbiėr nabožeėstw 
i pieėnl z przydaniem Drogl krzyžowej, Gorzklch 
žali i psalijiėvf ,, ,, ,, ,, ,, 1,50c.

Zioty Ol^arz czyli zbiėr nabožehetiv dla chrzeė- 
cian i katollkbw „ ,. 1,30 c.

Oltarzyk czyli zbiėr nabožeėstwa dla mtodzležy 
katolickiej ,, ,, ,, ,, „ „ 70 c.

Wyborek nabožedstwa dla rtilodziežy katolickiej 
50c.

H

1>

Pasaka ape Bzaltabuzins (j&kinga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis H „ - ’ ,,
Vaikų kningelė „ „

Mokslisžki rankvedžiai ir 
kitokios knįgos 

Lletuvlszka Gramatika paraszyta 
kun|go Mlkolo Miežinio 

Abėcėle „ ,.
Kninga dėl tszsimokinlmp rokundų
Knlnga dėl iszsimoklnlmo visasvietlnėe kalbos 15c 
Apie buwlmą Diewo ,, 
Grieszninkas priverstas metavotis 
Pamokslai apie trusą 
Talmudas ir musų žydai 
Szkala su kalba „
Prleszauszris ,,
Kaip |gyti pln|gus ir turtą 
Girtybė 5
Genių 44Į$iė» graži pasak u tė kur Iszrodyta, 

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

Amerikoje 20c., dėl.perktipczlų po 10c. 
Kalendorius ant 1880 m. 25c. ir ant 1820 m. 10c.

įvairios dvasiszkos knįgos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvenclų ir dl 
džlosios nedėlios, ,
Tiesos Ž^ižei, 
Filiotea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokiiis Szventųjų ,, ,, ,,
Iszguldimas metiniu szwenezin 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Kymo kataliku „ ,,
Kas yra grlekasf 
Nekaltybė 
Vartai dangaus 
Pekla, arba amžinas pragaras t
Arielka yra nėdai; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 
Kaktas | dangų . „
Didžioji nedėlla ,,
Kaip Sumenlją nuspakajįti 
Vadovas | dangų „
Prisigatavojimas ant smerczlo 
Draugija dėl duazių „ 
Lietuvlazkos mlezlos „

Visokį Abyozėllal su maldelėmis po 5centus.

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

•>
•>

H

Maly zloty oltarzyk dla pob>žnych dziecl ka- 
tolickich „ ,, , ,, 45 cent.

INE

„ „ >1.50.
1.50c. ir 2.00c.

75c.»»

75c.
• t

H

10c. 
40c. 
15c. 
20c. 
15c. 
75c. 
30c. 
25c. 
15c.
5c. 

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

10c.

PIRMUT
TJŽjĖIGt-A.
dėl lietuvininkų pas

SILVESTRĄ
Edwards

AUK8ZTĮ
ville, Pa

75c.
15c.
25c.
20c.
30c.
20c.

1.00d.

65c.
10c.- 
40c.

Kningos 
pargabentos isz užmarės: 

Maldų knįgos,
Aukso Altorius, arba Szaltinis danglszkn skar 

bu 2.00 iki 3 00. 
Gurbe Diewuj ant auksztybės „ 
Balsas Balandėlės 1.25c.tY r
Kninga giesmių arba Kanticzkos 
150 Psalmu Dowido karaliaus ant

paveikslo kanticzkų
Istoriszkos doasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vleszpątiee Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl. 
istorija seno įstatymo „ „ ,,
Gyvenimas Marijos , ,,, ,,
Menno Szwencziauslos Marijos Panos 
Sopulej Motynos Diewo ,, ,,
Evangelijos supuikels apdarais
Gywenlmaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožną da|| po „ ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos
Istorija Lietuvos ,, ,, ,, ‘ 30c.
Trumpa senovė* Lietuvių Istorija 10c.
Apllnkrasztis kun. Petravyczlaus | Vilniaus 

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

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

krlkszto Lietuvos

, 1,00. 
50 et 
200c.

alaus gar

Jeigu BZlCZlp

liausi
atke

Tai pas Pauksztį vi

Žiponas bei žlponė ,, ,,
Žirgas ir valkas r ,, •* f,
Vytautas didis Lietuvos kun|gaiksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis ,, 

„Auszra" keturių metų pulkl&ee apdar&se 
po >1.25 knlnga, visas perkant

Knįgos poetiszkos.
Senkaus Jurgis ,, ,,
Vltollorauda, puikus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn(gos 
Ddnelaiczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvyniszkos giesmės » - ' — — ,
J&kaunos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės
Pirmutinis degtinės varytojas pulki komedija 5d. 
Ponas Ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczio,
Apysakos.

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

Isz lietuvių gyvenimo 
Pajud|khne vyrai žemų, pulki apysaka 

paraszyta patrijotiszkoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
kn|gutė9 „Kas teisybė tai ne melas

M

5c. 
40c. 
20c. 
30c 
10c.

4.00c.

15c.

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

10c.
10c. 
40c.

KUSTUSTG-OS
Z0CN0S SPAUSTUVĖS.

Lietuvos Istorija, n& seniausių gadynių iki 
Gediminui D. L. K., paraszyta 1^50 m., 
Simano Daukanto. Knlnga pirma,

\ gaunama už. 1,50c*
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų Ir .Žemaiczlų 
paraižytos Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
istorija Katalikų Bažnyczlos, „
Kuropos Istorija su žiamlaplals ,,
Lietuvtszkos Dainos isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko pafaszė vysk.

Žemaiczių Motiejus Valanczlauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szioe gadynės 
Apteka Diewo ,, ,, „
Aukso Verszls, labai puiki drama 
Boleelawas arba antra dalis Genowefoa 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybe 

žydo ir piktą augynimą wajku >1,00. 
Eglė, žalczių karalienė ir Iszgriovlmas Kauno 

pilies 1362 m., du puikus dram a tai 
paraszyti Aleksandro Gužuczlo, 

Hlstorije gražios Katrukos ir Jos visokį 
„ „ „ atsitikimai

Hlstorije apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus 
isz Neapolio ir apie Petrą kareivi 

Hlstorije isz laiko Francuzkoe
,, ,, vainos Afrikoj'

Istorija Septynių Mokintojų
„ „ ir Lietuvio Sapnas

Jurgis Miloslawskis — —
Juozapas Koniuszewskls, arba kankinimas

(J n Įjotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Konstitucija dėl darbln|kų — 10c.'
Namelis pusteln|ko — — 75c.
Nedorybes Kymo Ciesorių, hlstorije isz lajko 

80 et.

•»

, 25 et. 
20 et.

' 1,00 et.’ 
>1,00. 
20 et. 
30 et.

25c.

10c,

40c.

30c. ‘

50c.
80c.

15C.

20c.

15c.

15c.

40 et. 
>1,00 

abdarytae >1,25. 
„ >1,00.

„ >1,50 et.

„ . „ ponawojimo Nerono
l’tijkus apraszymaj tikru atsytlkimu isz 

„ „ czesu wajnos 1863 metu
Prawadnlkas angelskos kalbos neabdar.

„ H •»
Pujkus apraszymas apie Lietuvą 
Klnalda Klnaldinas „ „
Senowes apraszymas apie Duktery

,, „ Pilypo Karejwio 50 et.
Bnmyszymas arba bajine tūry dydeles akis 
Tykra tejsybe Įsa buwaiku gubernijos 15 et.

Arielkų visoki 
daus, vyno cigarui ir t. t 

Ateik broli pamatyti, 
Ir to visko pabandyti.

, LIETU VIiSZKAS
Sa.li'cdna.s
• Juzo Miliaucko,

s gėry m ai, gar 
vieta dėl užei

Szaltas alus, skanu 
dus, cigarai. Smagi 
gos. Praszau brolius atsilankyti 
pas manę.

Jūzas Miliauckas,
M Ali ANO Y Cit

a

Hiv©» S3 areese i

Padfidu dėl žinios savo' tautie- 
oziams ir pažįstamiems, jogei laikau 
didelį Hotelį su vįjokiais skaniais 
gėrymais. Ant krimto upės pagal

Aug. Liszkauokas
Plymouth, Lu seine Co. P&

yj




