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Num. 27. Lietuvininku

Plmmffi, Pa., 2 Lianas.
Pernai ir szįmet tapradžios 

užsideda naujos draugystės. 
Kiekviena draugystė, jeigu ji 
nori pasirodyti viesziai, isz- 
kilmingai, su ženklais ir ka
rimomis, daryti balius, susi
rinkimus ir t. t., turi pirma 
pasirūpinti, kad ją valdžia pa
tvirtintų, iszdūdama jai ęhar- 
terį. Toks charteris kasztūja 
vienur į $40, kitur į^ $60 ir 
dar brangiaus. Tadgi labai 
butų gražu ir iszmintingai, 
jeigu naujai užsidėjusios drau
gystės pasirūpintų prigulėti 
prie .„Susivienyjimo“, nū ku
rio tūjaus gautų dykai kūge- 
riausį cherterį. „Susiviėny- 
jimas Lietuvių“ yra draugys
tė ne vieno miesto, stėto, kaip 
kad paprastos draugystės, bet 
visų Suvienytų Valstijų, todėl 
ir jo cherteris valioja po visus 

... stėtus. Matome ežia y kad 
tikt pats susiriszimas mus į 
vieną krūvą, atnesza mums, 
neskaitant tautiszkos ir ap- 
szvietimo, ir medegiszką nau
dą. Tadgi jeigu ir nejaustu
me savo szirdyse tėvynės ir 
savo brolių meilės, riszkimės 
į vieną didelį ryszį nors dėl sa
vo locnos naudos.

Isz Lietuvos.
miestelis

guli ant
O

nū kurios
Senapilės paviete, 
kranto upės Pi 1 vės, 
ir miestelis turėjo gauti savo 
vardą. Pati upė Pilvė, įne-, 
rianti ties Pilviszkiais į Sze- 
szupę, gavo savo vardą nū lie- 
tuviszkos deivės Pilvytės, ku
rios tenais buvo szventinyczia. 
Da ir dabar padavimas nuro
do vietą, kurioje buvo minėta 
szventinyczia, būtent karkly
ną, apsuptą isz trijų szonų 
Pilve, susivingevusia ties tūni 
daigtu paveiksle raidės U.*) 
Karklynas, kuriame buvo Pil
vytės szventinyczia, guli netoli 
szios dienos bažnyczios.

Pilviszkiai — menkas mies-
*] U spaudįtos.

kokių Die-

telis su negrįstomis laike lieti 
n‘iszbrendamomisgatvėmis, tu
ri bažnyczią, žydų sinagogą, 
kelioliką karcziamų ir krome- 
lių. Po sudegimui 1887 me
tise vietoje sudegusių namų 
atsirado keletas mūrytų, ku
rie prisidėję prie pirmiaus bu
vusių mūrinių truputį padai
lino miestelį. Gyventojai 
miestelio (nereikia nė pasa
kot!) — žydai. Praeinantys 
kzale Pilviszkių geležinkelis 
padidina sziek tiek krutumą 
miestelio.

Nū joninių szių metų atsi
ras Pilviszkiūseda viena krau
tuvė (krautuve
ve dūk kūdaugiausiai) — lie
tuvių ukinįkų, kurių susitarę 
kelios deszimtys siimes, nepai
sant ant sunkaus per pigumą 
javų szio pavasario, po kelis 
desėtkus rublių ir turės savo 
locną krautuvę, kaip dabar 
turi tokią Senapilįecziai. Na
nas pilviszkieczių krautuvei 
jau nil pavasario nusamdytas. 
Dideliai smagu, kad lietuviai 
lupte lupa žydams isz nagų 
prekystę, o kad tariasi pulke- 
iais, tai labai iszmintingai da 
•o, nės neturės bijoti žydų 
<on k u r e n ei j os. L iė t u v i a i,
;aip sakant, stovi tik ant vie
los kojos — žemdarbystės, o 
<aip keblu ant jos vienas sto
vėti, gana dailiai parodo szių 
metų pigumas javų, o jei jie 
atsistotų da ir ant kitos kojos 
— prekystės, tada taip stipriai 
ant dviejų kojų stovėtų, kad 
jų jokiu budu negalėtų par
griauti nė papaikęs milžinas - 
naskolius. Nėra mano mie- 
riu raszyti apie naudingumą 
irekystės, tik tiek pakakau, 
<as jau visiems yra žinoma, 
kad beveik kožnas prekėj as 
yra turtingas, arba isz kito ga
lo žiūrint, kas tik surinko di
delius turtus, tai tankių tan
kiausiai .per prekystę, o vėla 
kas yra turtingesnis, tai ir ap- 
szviestesnis, bent savo vaikus 
gerai iszmokįdina. Jau ne
kalbant apie tai, kad kiekvie
nas nori būti turtingu ir ge-

riaus gyventi, ir visūmėnei 
jei b kokios tautos geriaus, 
kad ji turi daugiaus pasituri n -

butų pavargę, jeib tik tie pa- 
siturintesniejie nėra tranais, 
vien tik gerencziais medų kitų 
triūsą surinktą. Kad žydai, 
pralobę tarp musija yra kū- 
bjauriausiais tranais, kožnas 
gal aiszkiai tą matyti, o jei jų 
vietoje pralobtų lietuviai — 
nėra priežasties nūgąstauti, 
kad ir jie butų tik tokiais 
tranais, nės neužmirszkim, 
kad esaiĮi visi k nuujtoliszkose 
replėse, o bendrafe^vargas turi 
suteikti pasigailėjimą drauge 
kenczianczių. Tokiu budu 
pralobę lietuviai pastotų ge
resniais (per didesnį apszvie- 
timą) patrijotais, 

noma, maskoliai prikabinėjo 
visus kaimų paraszus, kaip 
kur ant gryžkelių trirankius 
vis su maskoliszkais paraszais. 
Nepatiko tai Pilviszkių ap
linkiniams gyventojams, ir 
kas-žin-kas nakezia pradėjo

nės patrijo- lupinėti gudiszkus paraszus, o 
tizmo idėja smarkiai įsmigo į į jų vietą lipįti liėtuviszkus. 
szirdis apszviestesnių lietuvių. Policija radus tūs paraszus 

man rodosi, nulupinėjo ir vėl prikalinėjo 
maskoliszkus. Galite supras
ti, koks zemskių buvo padū
kimas, kada vėl patėmijo ant
ru kart nulupinėtus gudisz-' 
kus paraszus, o liėtuviszkus 
isznaujo užlipįtus ant jų vie
tos. Ir dabar da taip yra: 
maskoliai dūksta ir lupinėja 
liėtuviszkus paraszus, o lietu
viai patyka naikina masko
liszkus ir jų vietoje deda lie- 
tuviszkus. Tūs paraszus, 
matyti, lipina prasti žmonės, 
nės nė ortographija lietuvisz
ka nėra jiems žinoma.

Taip pat lietuviai lupinėja 
gudiszkus paraszus Naumies-

Tokiu budu, 
prekystė netik suteiktų sma
gesnį gyvenimą savo tarnams, 
bet ir visai Lietuvai atnesztų 
įeiszpąsakytą naudą. Tegul 
Lietu v A. yra suspausta, tai nie- 
<o nekenktų, kad tik visi isz- 
vieno už ją stotų. Liūsybė, 
)agal manę, tik apszviestiems 

gali but naudinga, o tamsiems 
lekartą patiems gali užkenkti, 
<aip tai - galime pamatyti, su- 
ygįdami maskoliszkus lietu 
vius su lietuviais Prūsų. 
Maskolijos lietuviai suspausti, 
aunanti kaip pelė po szlūta, 
nemiega, dirba kiek galėdami, 
cad surinkti į vieną pulkelį
visus lietuvius, nors už tai la- ežio paviete, dėdami į jų vietą 
bai legvai gali tiek nukentėti, liėtuviszkus.
tad paskui paežiam but sun- Nežinia priesz kokį .galą 
.ai visus kentėjimus iszpasa-' maskoliai prasimanė suraszi- 
coti. O Prūsų lietuviai, ku-Įnėti visus arklius. Visų vals- 
rie nesulygįtinai daugiaus turi ežių ukinįkai turi suvesti į 
iūsybės? Ot stengso kaip — paskirtą vi 
pririjęs per nemierą daug mė įžiausio sulyb ovuu»uoiv, 

sos, ir arba gyvendami be jo- liūs, ir apicierius jūs peržiūri- 
<ios mislies pamaži virsta į nėja. Kur geresnius arklius 
vokieczius, arba, katrie krutes- , pripažįsta tinkancziais į kava-
ni, pastoja tarnais kokios nors 
idėjos, vehetarijanizmo, home
opatijos, ar ko kito, arba su 
karszcziu jaunikaiczio apasz- 
talauja kokį naują tikėjimą,

leriją, prastesnius tinkancziais 
važiifėjimui kariumenės daig- 
tiĮ ir tik visai menkus pripa
žįsta niekam netinkancziais. 
Katrūs randa kam nors tin*

fanatiko, o 
labai retai

prekystės

pramanytą kokio 
idėją lietuvystės 
katras supranta.

Nusvajojęs nū 
prie liūsybės, da sykį sugrįž- 
sziu į Pilviszkius pas jo lietu
vius, kurie apie lietuvystę 
daugiaus rūpinosi, kaip apie 
homeopatiją arba ką kitą. 
Pasirodo, kad ir prasti kaimo 
žmoneliai pradeda persiimti 
lietuviszka dvasia ir nekęsti 
visko maskoliszko, kaip maty- 

lėtų visus, nu ma- 
seniausio
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kancziais, iszduda atskyrų 
rasztelį, nelyginant kokį pas- 
portą ir užraszo tą arklį vals- 
cziaus kanceliarijoje į tam 
tikras knįgas. Jei tą arklį 
ukinįkas norės paskui pardtiti, 
turės apie pardavimą dtit ži 

'nią į valsczių, kur tą arklį 
iszbrauks isz knįgij, o užra- 
ežys į knįgas to valscziaus į 
katrą nupirko. Darys taip, 
kaip su žmonėmis — raszinės 
ir raszinės. Ukinįkai dide
liai ntigąstauja, kad turės
daug su ttim turbacijos,
ypacziai, kad už nriszpildymą 
tų įstatu paskirta nemenka 
bausmė (kora). Nekuritise 
valscziūse jau arkliai ^uraszi- 
nėti, o nekurtose dar tik eina 
suraszynėjimas.

J. Vėžys.

— Kaip lietaus reikėjo, tai 
jo nebuvo, o dabar pradėjo 
jau po laiko kasdieną lyti, per 
tai baisiai žydinczius rugius 
gadina, priplakant antis prie 
žemės. Tankiai užeina audras 
su griaustinu ir ledais. Per 
tai linų negal sėti, kad žemė 
baisiai szlapia ir užakėti ne
gal. Isz taip bjaurio oro 
priežasties visokios ligos atsi
rado, labjausiai karsztiniai, 
tifas, ir rauplės, kurios baisiai 
daug žmonių Kauno rėdyboje 
pjauna. Kitose vietose po 
kaimus yra dėl ligonių atski
ros triobos, lazarietais vadina
mos, kur guli po kelis žmones, 
kurie kitur sulyg aszttinių da- 
eina. Mirsztanczių yra labai 
daug. ♦

Visoki atsitikimais parodo 
didelę Pasvalio asesoriaus, Pa
nevėžio paviete, szunybę. 
Sztai didžioje subatoje (apie 
tai jau buvo praneszta B.) 
pirm Velykų Pudžiunų kaime, 
Vaszkų parapijoje žmonės 
pirtyje pėrės. Isz jų du vy
ru ir piemū isz pirties iszbėgo, 
idant szokti į szioželką. Du 
vyru szoko į labai gilią szio
želką dėl atsivėsinimo, tai 
mėszlungiui ar paralyžiui antis

Vienybe
paėmus, nuskendo, o piento, 
kuris nedrįso į szioželką szok
ti, sveikas ir gyvas paliko. 
Staigu mirusių negalėjo be 
policijos žinios laidoti, per tai 
į Pasvalį pas asesorių davė 
žinią apie atsitikimą. Aseso
rius matydamas, kad gaspa- 
doriui reikia anils pirm 
szvenczių laidoti, prie jo dir 
bo visokius kabliukus ir pri
sikabinimus, kad buk jis antis 
į szioželką įstūmęs, buk smertį 
padaręs, taip kad isz to gaspa- 
dorius įbaugintas asesoriui už
mokėjo 70 rublių, o urėdnįkui 
10 rublių.

Czia yra toks būdas, kad 
policija vogtą arklį parėmus 
dūda aną kokiam gaspadoriui 
dėl-pralaikymo, pramaitinimo 
ir tame laike vartojimo. Tai
gi pons Kuszeliauskis isz Mi- 
traszunų, Saloczių parapijoje, 
Panevėžio pav., įgavo tokį ark
lį irti Pasvalio asesoriaus, 
idant su pavasario darbais pa- 
sigelbėti, bet neilgai pas-jį 
tas arklys vieszėjo, tiktai ne- 
dėlią, nės asesorius, kaip žmo
nės sako, arklį vagiui padavė, 
o ką už to arklio paskolijimą 
p. Kuszeliauskis jam davė 10 
purų avižų, vertų 15 rublių, pas 
asesorių pasiliko. Paskui pa
sirodė, kad asesorius turi su- 
sineszimą su arklevagiais ir 
kad czia ponui K. buvo dtitas 
vogtas arklys už parimtą. 
Yra Pasvalyje jau kartą Si- 
beri j oje buvęs vagis žydas 
Icikas Ceferis, su kurtom ase
sorius yra „za panie bracie“, 
net bucztojasi. Nieks neno
ri su policija plėsztis, bet suta
rime gyventi. Asesorius mo
ka tada isz to pasinaudoti.

— Demokratiszkoji (lietu- 
viszkoji) dvasia bajorų tarpe 
pradeda būti baisiai neapken- 
cziama. Sztai vienas didpo- 
uis Panevėžio paviete atstatė 
nū vietos savo kamisorių L. 
už tai, kad tas aiszkiai rodė 
savo lietuviszką patrijotizmą. 
Vieną kartą pavadinęs aną 
pas savę pasakė, kad anas gali 
sav vietos storotis, nės anas 

kaipo ponas ir bajoras jokių 
lietuviszkų stengimųsi neap- 
kenczia.

— Jau nesziądien yra žino
mas daigtas, kad bobos Lietu
voje ant savo vyru didelę valią 
turi) ir kad bene didesnę, 
kaip kitur ant svieto. Pagal 
katalikiszką ritualą moterisz- 
ka ant szliubo turi prisiegti 
vyrą klausyti, bet matome, 
kad yra visai prieszingai, nės 
vyrai klauso savo moterių. 
Kad nąoterys paklausia, kodėl 
savo vyro neklauso, atsako, 
asz jam neprisiekiau ir daugel 
kartų isz tikro taip yra, kad 
vyras prisiegą padaro moterės 
klausyti, o toji nū tos prisie- 
gos yra su visu vai na. Sztai 
kunįgų parankine knįga prie 
krikszto, szliubo ir taip to- 
liaus, vadinasi: ,,Rituale sa- 
cramentorum ac aliarum 
ecclesiae caeremoniarum ex 
decreto synod i pro vi n. Pet 
ricoviensis ad uniformom- 
ecclesiaruni regni Poloniae.... 
Cracovia. Typis Ladislai 
Anczyc E. Sociorum Provisore 
J. Gadowski 1884“. (896
puslapio). Gzia ant 306 pus
lapio vyriszkoji szliubauna 
prisiegą taip skanba: „Asz N. 
imu tavę N. už moterį ir pri
žadu tavę mylėti, viernai ir 
gražiai su tavim gyventi, tavęs 
klausyti) ir tavęs iki smerczio 
neapleisti. Taip man padėk 
Dieve visągalis Traicioje 
szventoje vienas ir visi szven- 
tiejie“.

Moteriszkoji prisiegą yra 
tokia: „Asz N. imu sav tavę 
N. už vyrą ir prižadu tavę 
mylėti, viernai ir gražiai su 
tavim gyventi, tavęs iki smer
czio neapleisti. Taip man pa 
dėk Dieve visągalis Traicioje 
szventoje vienas ir visi szven- 
tiejie“.

Pagal katalikiszką ritualą 
turi būti visai prieszingai, o 
czia iki szioliai taip didelė 
klaida atsiranda, per kurią 
moterystėje daug vaidų ir bar
nių pasidaro, nės kunįgui ne- 
pasergėjus tokią klaidą ant

prisiegos galėjo būti isztarta.
Daug taipojau tame rittile 

yra klaidų prieszingų lietu- 
viszkai ir latviszkai kalbaį.

22 Gegužio Vilniuje buvo 
arklių lenkcziai ir arklių pa
roda ( Kraj).

Vidurinių reikalų ministe
rija paliepė Lietuvos ir Gudi
jos gubernatoriams per cirku- 
liorių, idant visi žemės valdy
tojai, arendoriai ir urėdai par- 
samdant žemę dėl svetimtau- 
ežią, kantraktus su anais pa
darytus apreiksztų valsczitise 
(gmintise) arba policijoje, po 
kora 500 rublių arba trijų 
mėnesių kalėjimo. Regis tai 
todėl, kad tie plianų nenuimi- 
nėtų, ginklų paslėptų neturėtų.

— Apie Vilnią gaspadoriai 
pradeda jflktis, kad isz ežiu- 
metinio vaisingumo laukinįkai 
bėdą apturės, nės jeigu da
bar rugiai pamokami po 50 
kap. ant pūdo, tai po Rug- 
pjuczio bus po 30 kap. Gas- 
padorius reikalaudamas pinį- 
gų turės pigiai javus pardtiti, 
o biedniems po miestus dtina 
per tai neatpigs, nės dtinke- 
piai kaip brangiai dftną par
davė, taip ir pardtis, nežiūrint 
ant to, ar javai pigus ar bran
gus. Yra vienok apygardos, 
kuriose isz sausumo ir vėjo 
priežasties naszos nebus ant 
žieminių javų, vasarojus pra- 
gaisz. Tokių pavietų po ke
lis yra kožnoje rėdyboje. 
Vilniaus rėdyboje toji nelai
mė ptilė ant Aszmenų ir Die
nos pavietų. Jeigu tie rugos, 
kurie turės daug javų dėl par
davimo; kągi sakys tie, pas 
kurtos visai neužderės? (Kraj).

Senovės Drohiczlno lieka
nos ant Bugo upės, Gardino 
rėdyboje, atverezia vis labjaus 
akis senovės tyrinėtojų. Kož- 
ną pavasarį Bugas tvanų laike 
isz pi auna isz žemės baisiai 
daug dalykų. Yra tenai: 
kardai, peiliai, kopijų ir vi- 
lyczių aszmenai, žiedai, auska- 
riai, visoki bronzo pagražini-
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mai, kaulai, stiklai ir t. t. 
Vasaros laike archeoliogiszko- 
ji Draugystė ketina ten pla- 
cziau isztyrinėjimais užsiimti.

-„Kurjer Warszawski“ pra- 
nesza garsą, buk Dorpoto uni
versitetas 1896 mete bus i i t c
Minską perkeltas.

Dar pernai p. M. Dovoina - 
Silvestraitis būdamas ant juros 
maudynių Palangoje surinko 
XXIV anos tarmės lietuviszkų 
dainų, kurias iszsiuntė cieso- 
riszkai maskoliszkai etnogra- 
piszkai draugystei į Petropilį 
kaipo jos sąnaris po užraszų 
„Palangos žemai tiszkos dai
nes“, kurios p. A. Pogodinas 
laikrasztyje „Živaja Starina“ 
atspaudino, pridėdamas mas- 
koliszką vertimą ir savo ko- 
mentorius. Veikalas tas yra 
atspaudintas ant 15 didžių pu
slapių.

— Neseniai Konstanty G6rs- 
ki iszleido knįgą: Ilistorija
jazdy polskiej Krakčvv, nakla- 
dem Spčlki wydawniczej r. 
1894, 363 pusės. Czia ;jis 
apraszo lietuviszką ir lenkisz- 
ką kariumėnę ir raszo, kad 
valakiszki ir lietuviszkai — 
tutoriszki raiteliai buvo kū- 
lengviausi. Musų raitelių is
toriją apraszo nil Jagailiaus 
karaliaus laiko ir sako, kad 
ji daug augszcziau stovėjo 
už ano laiko vokiszkus ir kitų 
vakarinių žemių raitelius.

44.

Dabar kūdidžiausią naudą 
atnesz gaspadoriams pienįgos 
karvės, per tat kūdaugiausiai 
dabar ant galvijų auginimo 
gaspadorių akys yra atverstos. 
Sztai p. ?,Kan trinias Szilavos 
par., Resiainių paviete, savo 
dvare Skaratiszkiūse turi 60 
melžamų karvių, gerai sžei;e 
mų, isz kurių dabar gauna ant 
dienos po 200 gorczių pieno. 
Dabar paktas arba pieniszko- 
ji gaspadorystė pradeda gas 
padorius kelti, ypacz nū to 
laiko, nū kurio centrofugas ir 
separatorius įtaisė. Dabar 
Žemaic/jĄsę f-ie įtaisai yra pa

garsėję netiktai, kaip jau ži 
note, Pagojuje p. Ivanavy- 
ežios arti Kelmės, kur yra dėl 
sviesto iszdirbimo iszkala, bet 
ir kitur: Kuszeliszkiūse ant 
Dubisos upės arti Szilavos, 
Titavėnūse, nū ten netoli p. 
Keimerio dvare, Pavainiszkiū- 
se p. Gelumbauskio (Gotu 
bowski), Szaukenų parapijo
je, Szaulių paviete. Isz tos 
priežasties, kad maszinos vie
no dvaro pieno yra per mažai, 
superka ana nū artesnių dva
rų ir žmonių. Pienas savo 
prekėje taip augsztai pakilo, 
kad gaspadorius turintis kele
tą pienįgų karvių gal ir be 
laukų gerai gyventi. Pirm tų 
maezinų atsiradimo (kurios 
Smetoną nū pieno atekir ir 
sviestą padaro, tai po jau sū
rius) pieno gorczius kasztavo 
5-6i kapeikas, o dabar jo pre
kė daėjo iki 9 kapikų. Bied- 
n i žmonės nū pieno Smetonai 
atskyrus gali gauti gorczių už 
2 kapeikas. Kuszeliszkiūse 
padarytą sviestą tūjaus deda 
į baczkas ir gabena, į Angli
ją. Atskirto nū Smetonos 
pieno yra taip daug, kad gal 
penėti su anūm meitėlius po 
100 ant karto. Per du mėne
siu liesas meitėlis pienu yra 
baigtinai nupenėtas, dūdanias 
labai gerusJaszinius ir mėsą. 
Kas ten ant penėjimo meitė
lius atidūda, moka už mėnesį 
szėrimo 3 rublius, taip kad 
Už 16 rublių turi meitėlį baig
tinai nupenėtą. Apart to da
ro czia isz pieno gurius, imda
mi ant svaro po 20 kapeikų.

Per tat, kad tos gaspadorys- 
tės dalis augsztyn kyla, tai 
ir sviesto dirbėjai isz Pagojaus 
iszkalos gauna geras vietas, 
nės po 35 rublius ant mėnesio 
prie viso užlaikymo ir kvatie- 
ros.

Javų prekiai mažai būnant 
gaspadoriai szoka prie gyvu
lių auginimo. Dabar labai 
daug galvijų ant mėsossuper
ka į Kauną. Už jautį nū 4 
metų moka po 50-60 rublių, 
o lįesiąinių klebonas pąrdąr

vė riebią karvę ant mėsos už 
78 rublius. Arkliai vėl yra 
augsztoje prekėje, viens ponas 
pernai rudenyje nupirko nū 
kariumenės, n^ dragūnų bro
kai! n ą arklį, mokėdamas už jį 
7 rublius, už kurį neseniai 
Jelgavoje gavo 150 rublių, 
per žiemą ant vigados palai
kęs.

Resiainių paviete gaspado
rius naikina vilkai ir vagys. 
Szią žiemą menkai apie Szila- 
vą ant vilkų medžiota, kurių 
czia po Tirulių balas, apie Li- 
davienus, Szaukatus, Szaulė- 
nūs po miszkus labai daug 
yra, kad nebėgai arklių nei 
dieną be sargybos paleisti. 
Per žiemą mažne visur vilkai 
szunis iszpjovė, ir tai labai 
gudriai. Vilkai eidami nak
tį ant tokios medžioklės vieni 
artinas arcziau gyvenimų, no 
rėdami szunis sugauti, bet jei
gu mato, kad szunys pasika- 
voja, tai eina atgal. Szunys 
isz savo paslapczių iszlindę 
pabėga žiūrėti už gyvenimo 
vartų, tada vilkas viens pat
voryje pasislėpęs tikoja ant 
anų ir tankiai nutveria.

Apie vilkus aname kraszte 
visokias istorijas pasakoja. 
Sztai vienoje vietoje, kur nū 
vilkų labai gaspadoriai besi- 
saugodami, arklius į tvartus 
uždarė, vilkai, skliaustus per- 
graužę ir iszviję arklius lau
kan, visus iszpjovė. Szilavos 
ir Szaulėnų tarpe yra Vilkisz- 
kių kaimas, tai czia szįmet isz
pjovė 10 arklių, o isz viso 40.

Dabar pakalbėsime apie va
gius, kurie gaspadorius baig
tinai žudo, o ant kurių Szila
vos starszinas, p. Antanas Pet
ru liavyczia smarkiai užsisėdo. 
Yra tai blaivus ir <k>ras vyras, 
kuris ant susirinkimų ir sziaip 
po karczemas pradėjo vyrams 
įkalbinėti, kad nū vagių gali
ma yra atsikratyti, darant nu
sprendimus ant jų iszvarymo 
ir, kad su anais bus daug len
gviau, negu su vilkais, kurių

negal sumedžioti. rl'aigi da
bar Szilavos vyrai sutiko i 
pasiraszė ant iszvarymo į 
beriją žinomų vagių gaspado 
rių: Granauskio, Szimkaus i 
Bunio. Taigi dabar sake 
kad czia bus nė vagių apakai 
na, bet neseniai dar vienr 
bjaurus atsitikimas paroj, 
kad ne tiktai „mužikai 
yra geri vagys, bet ir pon, 
bajorai. Sztai Paszuszvės pa
rapijoje aname kraszte gyvei 
viena pone Mankiavyczien 
naszlė, turinti po vyro vaik 
liūs ir 40 valakų žemės. B 
buvo pas ją urėdas Tarszel 
kis bajoras, kuris, kaip žtn 
nės sako, po truputį cziupt 
lėdavo tai szio, tai to. Poi 
M. nebenorėdama ilgai na* 
Jauti, isztekėjo už p. T , l 
neseniai mat kokia nelaimė : 
siti ko: Ant bajoro bjau 
yra kalbėti, kad arklį pavo< 
už tat sakysiu taip, kaip ži 
pats sako, kad paskolijo 
paėmė. Taigi p. Tarszels 
į Titavėnus (Resiainių pa 
atvažiavęs ir pamatęs du d 
liūs arklius vieno gaspac 
riaus, kuris karezemoje g$ 
vieną jo arklį „paskolijo4 
isz užpakalio vežimo priris 
Jam per miestelį važiūjant 
„paskolįtas“ arklys pav 
nutraukė ir isztruko. J 
žmonės matydami, kad 
czia bėda pasidarė, o misly 
mi, kad tas arklys nupirk 
padėjo jam jį sugauti ir ] 
szalies kitų arklių priris 
Kitur per kaimą važiūjant 
„paskolytas“ arklys pašile 
vėl jį žmonės padėjo sugs 
Buvo tai diena, per tat 
vienas liudinįkas atsirado, 
ris nurodė besivijantiems ž 
nės, kad matė aną , ,obival 
ir „paskolįtą“, arklį, nūn 
darni į katrą pusę nusli 
nės ir jo namus žinojo. r' 
gi toliau į miszkus n u važi* 
jau arcziau savo namų, į 
į miszką įvažiavo su „pasl 
tu“ arkliu, idant toliau 
traukti, bet savi nįkai pasi 
į miszką vėžes pamatę, tū;
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cziūpo, padarė gvoltą^ suvadi
no žmones ir „paskolytą“ ark
lį atsiėmė, p. Tat. isz pra
džios ant anų pyko, kodėl jie 
savo arklį atradę pradėjo jį 
vagiu vadįti, juk ans nepavo
gė, tiktai „paskolijo“ (pažiczi- 
jo). Bet paskui, matydamas, 
kad ežia su jūmi ceremonijų 
nedaro, o pradeda aną muszti, 
pradėjo perpraszinėti, kad ne
pyktų už arklio paėmimą, nės 
ans tada girtas buvęs ir su
klydęs. Viendk apie tą buvo 
pad ū tas maldavimas dėl Re- 
siainių sūdo isztyrinėtojo, ku
ris dabar ant 23 Gegužio (se
no stil.) paszaukė p. Tar. į 
Resiainius dėl iszsiteisinimo 
isz to „paskolijimo“. •

> ---------
— Gal Kražių bažnyczia 

pasiliks, nės labai yra stipri, 
o inžinieriai aprokavo, kad 
ant jos suardymo reikia dide- 

. lio kaszto, nės 30,000 rub. ir 
kad kitaip kaip su dinamitu 
anos sudraskyti negalima. 
Mažne visus, Kražių „di j ate
itus“ Velnias pradėjo imti į 
savo nagus. Taigi dabar kal
ba, kad nors Kauno guberna
torius Klingenbergas ir Vil
niaus general-gubernatorius 
Orževskis yra dar ant vietos, 
bet visi sakob kad jų nebus. 
Atsiunstas nū caro Kantaku- 
zinas isz Petropilės į Vilnių 
ir Kražius dėl isztyrimo visko 
ant vietos, nu Orževskio gavęs 
forsos vieną apie Vilnių dva
rą, *) kurį nū vieno pono 
gvoltu iszplėszė, nutilo, carui 
pagrįžęs kalbėdamas, kad vis
kas yra spakainiai ir gerai. 
Bet caras paskiau per p. Vich- 
maną viską gerai sužinojęs sa
vo szvelnia ranka vieną ir ant
rą kartą p. Kantakuzinui per 
ausį sudavė, o p. K. isz ap- 
maudos nūdų priėmęs į aną 
svietą persikėlė. Sako, kad 
gavo per snukį nū caro tai po- 
jau p. p. Orževskis ir Klin
genbergas.

*) Tą dvarą nedaleista buvo Kan- 
takuzinui turėti ir jį paskui p. Ignat- 
jovas nupirko.

Gubernatorius Klingenber
gas dažinojęs, kad p. Vichma- 
nas, Resiainių spraunįkas, už 
Kražius teisingai stoja, tai 
yra, kad jo szunybių nepripa
žįsta, aną greitai nū vietos at
statė. Vichmanas Petropily- 
j e tai po jau gerus peczius tu
rėdamas pradėjo darbūtis dėl 
Klingenbergo szunybių fszro- 
dymo, per tat tas jau kelis 
kartus buvo caro į Petropilį 
szaukiamas. Sako kad jau 
Vichmanas mirė, bet jo duk
terys Petropilyje darbūjas dėl 
Klingenbergo paskandinimo. 
Tie visi dalykai yra tikri, nės 
asz gavau apie tą nū panos 
Vichmanaitės dagirsti, kuri 
ant Klingenbergo labai skun
dėsi.

Resiainių pavieto marszal- 
ka Chruszczovas pasimirė, ku
ris kaipo žmogus buvo geras 
ir nū visų pagirtas. Buvo tai 
maskolius ir maskoliszkas pa- 
trijotas, bet žmogus teisingas 
ir liberalas. Po jo akių gali
ma buvo ir ant maskolių szne- 
kėti, jeigu teisingai visados 
pripažindavo. Tas milijonie
rius ir didelis ponas ant Lab- 
girių, Juzefavo ir kitų Resiai
nių pavieto dvarų nū lietuvių 
buvo i „Kruczkovu“ vadina
mas. Karsztiniai, tifas, jį su-, 
ėmė ir nors daktarai net isz 
Vienos isz Austrijos buvo, nie
ko negelbėjo, Resiainiūse pa
simirė, 27 Gegužio jo szerme- 
nys buvo, kur susirinko aną 
apraudoti maskoliai ir nemas- 
koliai(?R.)

žaltys.

— Isz Klaipėdos pav. Isz 
Klaipėdos ant maskoliszkos 
Kretingos važi ū j ant, netoli nū 
kelio pamato Iceleivis mažą 
trobelę, be kamino, jau ap
driskusią ir į žemę įmuku
sią. Atėjęs jis artyn prie 
tos szetrelės, tai iszvys jis pa- 
silaikymą, kaip jis isz „Dau
kanto Budo Lietuvininku“ 
pažįsta, kad tas pasilaikymas 
ir mažumą yra mažesnie, kaip 

kad jį Dauk. apraszo. Įžen
gęs į vidų — pabarszkinti į 
duris tame kampe nereikia— 
iszvys jis szitoje szetrelėje 
vieną seną moeziutę, kuri jam 
įžengus į tolinusį kampą kū
prina. Yra svetimas vyrisz- 
kas, tai ji akis užsiima, ir ant 
jo klausymo dėl jos vardo at
sako ji: „Baltoje Barbę“. Jei 
moteriszkė įžengė, tai ji liepia 
atsisėsti. Ta senoji moeziutė 
ežia jau seniai gyvena, labai 
seniai ji ežia nor savo szirdies 
skausmą vieną neszti, kurį ji 
savo jaunystėje yr gavusi. Ji 
jau senesni ne 90 metų, o ta- 
cziau szeria ir girdo ji savo 
karvę, avį ir visztelę, kuri to
kiame paeziame būtyje, kaip ji 
Daukantas apraszo, savo vietą 
tur. Ji ir tą vieną žemės mar
gą, kurį ji tur, pati apgyve
na. Mielaszirdingi žmonės 
atveža jos gyvuliams paszaro 
ir atnesza jai, ko ji netur. 
Kaczeig sziose dienose valdžia 
mokesnius ir nū tos ima arba 
imti nor, kas ir nieko netur, 
tacziaus „Baltoje Barbė“ mo
kesnių nemoka, kaczeig ji 
margą žepiės tur! Daug žino 
ji apie senūsius budus ir vei
kalus lietuvių szito kampo, 
bet bėda, ji vyriszkam atėjus, 
ir jam užklausus nieko kito 
kaip tikt „Baltoje Barbė“ ne
atsako. Rasi bus galima, nū jos 
tikt ką iszsiklausinėti. Bau 
ir kitose dalyse Lietuvos tokių 
ypatiszkų žmonių dar yra?

C.

— Isz Latvijos. Ant egza
minų dabar Kurszūse labai 
spaudžia abi turi jentus, tai yra 
tūs, kurie baigia gimnaziją, 
asztuntos kliasos mokintinius. 
Sztai Liepojaus gimnazijoje 
nuvirto ant egzaminozarba ne
prileisti tapo 13, o Jelgavos 
20 abiturijentų. Isz tos prie 
žasties, kad ežia daugel yra 
lietuvių, tai daugel ir jų tame 
dalyke nukentėjo. Dabar 
yra toks augsztesnės valdžios 
paliepimas, kad kūmažiau bu
tų kandidatų į universitetus,

kad kūmažiau butų mokįtų, 
nės isz tų, sako, kūdaugiau at
siranda socijalistų ir caroubij- 
cų. Kad yra, mažiau mokįtų, 
o daugiau kvailių, tai yra 
daug geriau valdžiai svietą 
valdyti. Nėvienas gaspadė- 
rius protingesnio už savę ber
no nekenezia, kas-gi do dyVai, . 
kad caras nekenezia protin
gesnių už savę?! Tamsybė 
tai yra geriausia dėl valdžios 
įnagis! f

Į redakciją „ Vienybės Liet“
Isz visos Lietuvos gaunate 

daug visokių žinių, norint ne 
visados yra žinios tikros, nės 
patys padavinėtoj ai anų nega
li visą gerai isztirti ir žinoti. 
Važinėdamas parubežiu noriu 
jums ir isz praėjusio biskį lai
ko ir nekuriūs dabartinius at
sitikimus pridūti dėl patalpi
nimo „Vienybėje“. Atsitiko 
man būti Kulių parapijoje, 
yra tai ant kelio isz Plungės 
ant Garždų; miestelis Kūlei 
mažas, gyventojai, žydai; yra 
dar keli amatnįkai katalikai 
kaip ve: kriaueziai, sziaucziai, 
stalioriai, yra viena karezema 
užlaikoma žmogaus kataliko, 
pardavinėja anas tiktai alų, 
arbatą ir užkandus, gyvena 
namūse prigulineziūse Kulių 
bažnycziai ir dėlto nepavelija 
jam laikyti tvirtų gėrynių, tu
ri jis ir kromą dėl sziokių to
kių gaspadoriszkiems reika
lams pritinkanezių pirkimų, 
bet kad alaus nebūtų, tai sako, 
kad sunkų jam butų isz kromo 
pragyventi. Alų anas par
traukia isz Sziaulių nū Zuba- 
vo, y paežiai patinka j ūdas 
alus arba bock-bir. Yra dar 
ir antras kromas prigulintis 
katalikui, buvusiam -vargam la
trui Malakauskiui, bet anas o
turi ir žemę paėmęs nū kunį- 
gaikszczio Oginskio, tai mažai 
žiuri į prekybą. Namų yra ir 
gražių, bet tie prigul vėl kata
likams, žydai gyvena labai ap- 
lūžusiose triobelėse, bet nėra 
visai biedni, jie grožybės ne
žiūri, tik žiuri ant pinįgų.
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Isz pažiūros baisu pamislyti isz 
kur tie žydeliai gal pragyven
ti, bet kad dasižinojau, kad 
atgal tiims metams žydai tu
rėjo ant gyventojų Kulių pa
rapijos iki 20 tukstanczių pa
skolintų pinįgų, supratau, kad 
jie yra siurbėlėmis, kurios 
kaip ir kitur geria žmonių 
kraujo ir isz anų darbo gyve
na* Dabar jau mažiaus tokių 
skolų liko, nės vieni visai nu
sigyveno, ir žydai jau ir gauti 
vieko negali, kitiems vėl ne
deda, nės kartų padėtus sun
ku yra atgauti, jeigu patsai 
žmogus nenori, tai mažko vi
sai ^ydas nebeįveikia, žemės 
pardftti nevalna, gyvulius vi
sus teipat ir turi gėrėju pra- 
szyti ir būti kantriu, jeigu 
ką pasiseka iszgauti. Para- 
pijonai yra gana turtingi, ūkę 
gerai veda, uždera linai ir isz 
to visų turi pelnų. Vargszų 
visai mažai tėra, nės kiekvie
nas pas kitus pasidarbėja ir 
turi uždarbį. Bažnyczia Ku 
lių yra medinė, sena, jau isz 
pryizakio apkrypus, kad vidus 
gerai užlaikomas ir to neina 
tytis. Pirmesnysis klebonas 
Dombrovskis, buvo parai ne- 
szęs naujų statyti ir iszgavo 
nė kunįgaikszczio prižadėjimo 
ant raszto, kad dės visų rei
kalingų materijolų kaip ve: 
akmenis, plytas, medį, vapnų. 
Parapijonams tiktai reiktų su
dėti ant užmokėjimo darbinin
kams ir meisteriui. Dabar ir-
tenai, kur sudegė bažnyežios, 
valdžia neprileidžia naujų 
statyti, tai žinoma ir Kuliėse 
sunku butų iszgauti tų prive- 
lijimų, o kad parapijonai keno 
buvo nekantanti isz savo kle
bono, tai pikeziau to darbo 
pradėti nebuvo galima. . Da
bar permainė naujų klebonų, 
antri metai atkėlė kunįgų Ja- 
rulaitį, tas su parapija suro- 
kėja ir visi gėrėjas, bet poli 
cija labai yra nekantanti. 
Pirma asesorius gaudavo ne
mažų pelnų, žandarai buvo 
mylimais svecziais, o tasai 
buk sakus, kad su tokiais

žmonėmis brolautis yra daigtu 
nužeminaneziu kunįgiszkų 
stonų; o yra dėl visų kitų la
bai geras, bet žandarų visai 
nepriima. Dėl tos tai prie
žasties pernai vasarų asesorius 
Boczkoriovas isz Plungės su
statė kelis protokolus ant kle
bonų '■ ir kamendorinus ir no
rint klebonas važinėjo pas 
spraunįkų ir gubernatorių, 
praszydamas, kad isztirtų tei
sybę užpuldinėjimų aseso
riaus, nieko nepamaezijo, turė
jo užmokėti 75 rublius sztrio- 
pos, o pasakyta esu, kad užtai, 
jog nuvažiavo be daleidimo į 
Aleksadravų ( Aleksandra vas 
yra folvarkas kun. Oginskio 
Kulių parapijos, per 4 viorstus 
nė miestelio) ir už tai, kad 
daleido szveicioriui bažnyczios 
neszioti nepaskirtų drabužį. 
Tėm tarpu szveiciorius tas jau 
dvylika metų kaip tų drabužį 
neszioja, turėjo matyti ir ase
sorius ir žandarai, vienok nie
ko pirmiaus nesakė. Matyk, 
bil prisikabinti. Ir kamen- 
dorins jo, kun. Sendrauskis už
mokėjo 50 rublių už tai, kad 
turėdamas bilietų į Papilę, 
nuvažiavo tenai per Palangų 
ir Liepojų, nės jam toks ke
lias buvo pigesnis, kaip važiėti 
arkliais isz Kulių į Papilę. 
Už Aleksandravo dar užmo- H e
kėjo ir kun. Urbanavyczia 25 
rublius, kun. Pavliunas Graž- 
dų kamendorius 25 r., jo bro
lis tai pat, kun. Eidy nitas isz 
Viežaiczių 25 r. Matyk bu
vę tenai varduvės (imeninos) 
ir ant tų varduvių buvo susi
rinkę keletas kunįgų. Ase 
sorius tų susirinkimų norėjo 
ant politiszko dalyko iszgul- 
dyti, bet vyriausybė paliko 
kantanta nusztriopavus gerai 
kaip vietinį klebonų, taip ir 
kitus. Sunku gyventi!.. 8 
Mojaus per Sz. Stanislovų, 
kaažinkas davęs žinių, kad mel- 
nyczioje prigulinezioje klebo
nui yra knįgos sudėtos; buvo 
tada ant atlaidų (atpusUų) 
urėdnįkas ir trys žandarai. 
Visi supūlė kaip velniai į mel- 

nyczių, nedavę žinios navet 
klebonui, bet vietoje,. knįgų 
atrado tris blekines tuszczias 
nė spirito ir turėjo patys susi- 
gėdę, kaip musę perkandę, 
tviloti, norint jiesžkojo po vi
sus kampus ir kampelius. 
Negalėdami taip nieko įveikti, 
žandarai per kitus žmones dė- 
da klebonui žinių, kad turį 
kokius ten labai svarbius do- 
nosus ant jo, bet tai dar butų 
galima pataisyti; klebonas ne
bus musėt tiek kvailas, kad 
galėtų patikėti tiems savo ne
prieteliams, kurie, nori kaip 
norint keletu graszių iszgauti, 
arba kad galėtų paskui jį lan
kyti ir vaiszintis. Klebonas į 
Kulių buvęs partraukęs mokį
tų vargamistrų Racevyczių, 
kurs pabaigė Varszavoje kon
servatorijų, bet turėjęs parsi- 
skirti su anėm dėl ano blogo 
karakteriaus ir dėl priklasz- 
ežių, kurias anas ir parapijo 
nams ir klebonui darė. Ant 
galo pasirodė, kad tai visai yra 
blogas žmogus, nės kerszija 
klebonų užtai visur skųsti, 
kad tiktai galėtų jam atmony- 
ti. O dar tai buvęs giminai
tis klebono, ir daug klebonas 
dėl ano gero daręs. Sunku 
yra padaryti, kad žmogus sa 
vęs nekėravoja, tai ir mokslas 
nieko nepadeda. Per trumpų 
laikų jau ketvirtoje vietoje tas 
vargamistras buvo, o visur jam 
buvo blogai ir visur kublo- 
giausiai persiskyrė, o jau ne
bejaunas žmogus ir savo 
mokslų turi. Girdėjau Tel- 
sziėse, kad dabar ragina grei
tai arklius suraszyti, kad visi 
kurie turi raudonus bilietus ir 
kurie paleisti buvo isz vaisko, 
per starszinus posrednįkas 
įsakęs, kad butų gatavi. 
Žmonės roku ja, kad kįtais me
tais, tai tie paraszymai arklių 
ilgai tęsdavosi, o dabar per 
vienų mėnesį turi būti sura
szyti, sako kad tai ne priesz 
gerų. Norint gazietose nieko 
pikto neraszo. Erzina tiktai 
maskolių su Serbija ir Bulga
rija, anoms pritardami, bet ir 

maskolius yra gudrus nenori 
patsai pradėti kariauti, bažino, 
kad tai ne Kražiėse žmones 
be ginklo užmuszinėti. Apie 
Kražius nieko pasakyti nega
liu, norint netoli važinėjau, 
žmonės tyli ir bijosi — buk 
esant paskirta komisija ant 
isztyrinėjimo to viso dalyko, 
bet tas priguli nė to, kaip 
bus isztyrinėjama, jeigu norės 
atrasti teisybę, atras, jeigu ne, 
tai ir nėras, nors deszimts 
dirbs komisijų. Isz geros 
burnos girdėjau, buk atvažiil
sius isz Peterburgo Spasavy- 
ežia, garsingas advokatas ap
ginti žmonių pasūdytų kaliny
je už Kražius. Butų tai labai 
gražiu dalyku, kad patsai 
maskolius iszparodytų masko
liams jų gyvuliszkų apsiėjimų 
su biednais Kražių gyvento 
jais. O kad tai darysęs be 
kokio užmokesezio, tai dvejo
pai vertas butų padėkavonės 
Kunįgaikszcziui Oginskiui 
buvo dėtas daleidimas nė care 
pirkti žemę, bet general -guber
natorius Kochanovas, jam tų 
valdžia atėmęs, kaip dabartį 
n is atėmė Zubavui, tada k u 
nįgaisztis tų dalykų libri pas 
tatyti ant sūdo, ar galėjo tų 
ati m ti gen erai -gubernatori us 
kų buvo davęs pats ciesorius 
Buk tai aukszcziausiam Vii 
niaus sude tas dalykas b m 
apžiūrėtas ir nuspręstas. Bul 
tarp kitų garsingų advokatų 
ir vienas musų lietuvis Gi m 
butas tų interasų isz szalie 
kunįgaikszczio pataršęs an 
sudo, butų tai gražiu daigtu 
kad p. general -gubernatorių 
nuspręstų savo užgynimų at 
siimti sav, o kunįgaikszczio 
pavelyti pirkti žemę, kaip i 
pirmiaus. Ant pabaigos tu 
riu pasakyti, kad mes pirmos 
dienose Gegužio mėnesio turi 
j o me nemažų szaltį, lapai ji’ 
dalksnių ir ųžulų visai m 
ezalo, pievos iszszalo, kur bin 
bulvės iszdygę, pasiliko pagi 
dintos. Rasodos toje apyga 
doje mažai tėra ir kiti gasp 
doriai visai pasiliko be kopų
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tų. Plungėje ledai iszmuszė, o 
Viežaicziūse vietoje kopūstų 
agrodnįkas pasėjo sėtinius. 
Lietaus dabar turime, o gali
ma tikėtis, kad bus geri metai.

Keleivis.

— Paryžius y 27 Birželio. 
Vieszpatystės pasiuntiniai ir 
senatas, susžrinkę į pilę Ver
sailles, iszrinko naują prezi
dentą, ant vietos nužudyto 
Carnot‘o, pirmąjį ministrą 
Kazimierą — Petrą. O pir
mųjų ministru yra aprinktas 
Dupuy. Nors Carnot‘o užmu- 
szėjas C. Santo sako, jog neturi 
jokių sądraugų prezidento 
nužudyme, tacziaus policija 
atrado, kad buvo prisiegta 
anarchistų Carnotą užinuszti, 
ir kad iszpildymas tos nieką- 
dėjystės pūlė pagal burtą ant 
anarchisto Santo. Jau yra 
keletas anarchiątų, aptartų 
dalyvume tos žmogžudystės, 
suaresztavota, isz kurių vienas 
jau sav galą pasidarė.

Po visą Prancūziją prancū
zai yra labai įnirtę ant italijo- 
nų ir po daugel vietų draskė, 
plėszė jų namus, gėrybes ir pa- 
cziusmuszė . Isz tūlų miestų 
italijonai iszlakstė, pametę vis
ką, į laukus, bijodami, kad jų 
prancūzai neužmusztų.

Prancūzijos randas ener- 
giszkai griebėsi prie suvaldy
mo savvalingos liaudies ir 
viename Paryžiuje buvo į 
3000 suaresztavoję. Isz to Ita
lija yra kantanti.

Sudas priesz Santo prasidės 
23 Liepos.

Carnatas tapo didei iszkil- 
mingai palaidotas Pantheone 
1 d. Liepos.

— Viena y 28 Birželio. 
Naujai statomas namas suiro 
ir savo griuvėsiais į 16 darbi- 
nįkų užmuszė.

Panamos kanalo draugystė 
paskyrė 60 milijonų frankų, 
kurių, sako, pakaks dėl užbai
gimo kanalo.

Azijoje Japonija su Kynais 
yra pasirengus į karę. Kynai 
taipgi rengias. Karė gali 
prasidėti kiekvieną valandą.

26 Birželio, Ispanijoje, pro
vincijoje Oviedo, laike eksplio- 
zijos anglekasyklėje į 100 
darbinįkų pražuvo.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Washington y 27 Birželio. 

Buvo padūtas įneszimas į se
natą uždengti kasztus$Uį5,000, 
ką buvo iszdūta ant kariau- 
janczių priesz savvalnįgus 
coxeystus.

— Crown Point Ind. Užsi
dėjo blaivystės draugystė,,Law 
and Order Liga“ kiekvienas 
draugystės sąnaris turi neger
ti nei sznapso, nei alaus ir nei 
jokio apgirdinanczio gėrymo. 
Kuris isz draugystės to neda 
laikys, gaus į kailį szimtą kir- 
ežių ir tai už kiekvieną per- 
sižengimą. Buvo jau vienas 
draugystės sąnarys, biednas 
kriaucziukas, sznapsztelėjęs 
ir turėjo jam būti įversta 
szimtinė į pasturgalį, bet tą 
sykį meilę pergalėjo draugys
tės įstatymą — jam buvo do
vanota. Prie tos draugystės 
priklauso 50 vyrų. Sąnarių 
uždūtė yra taipgi atkalbinėti 
kaip įmanant ir kitus nū gė
rymo.

— JRichford Vt.y 30 Birž. 
Moteriszkė Merill Baker, ku
ri gyveno su savo vyru nesu- 
tikmėje ir kelis sykius buvo 
persiskyrus, susibarus dabar 
su jūmi ir, ant visados persis- 
kirdama, įpūlė į tokį padūki
mą, kad iszėjus vyrui, savo 
ketvertą vaikų, isz kurių vy
riausia buvo asztūnių metų, 
užraiszydama ant jų kaklų 
virveles, pakorė ant lovų 
augsztų galų. Kaimynai at
ėję rado visus vaikus nebegy
vus, o ir moteriszkę, pasislėpu
sią m ai kiny ežioj e.

Rodos, kad moteriszkė yra 
gavus proto sumaiszymą.

— Isz Maskolijos. Nū 
Uralo kalno raszo: pas mumis 
didelis sujudėjimas muzulmo- 
nų (mahometonų) tarpe; tai 
yra tarpe tutorių, baszkirų, 
kirgizų ir t. t. Nežinia isz 
kur atėjo balsas, kad 1895 
mete visus * anūs maskoliai 
kriksztys ant pravoslavijos. 
Toji žinia labai placziai nuėjo, 
bet kūdaugiau pasiplatino 
Birsko paviete, Ufimskos rė- 
dybos, kur mažne visi gyven
tojai rengiasi bėgti. Dabar 
labai patylomis ir sekretnai 
pradeda maskoliai isztyrinėti, 
kas anūs prie to mokina, bet 
isz priežasties jų vienybės ne
galima to susekti. Po maho- 
metoniszkus kaimus ir aulus, 
kurių tame krasztė Permos 
rėdybos ir po kitas artesnias 
rėdybas yra labai daug, n ės 
ežia mahometonų yra daugiau 
kaip kitų, vaikszczioja kasžin- 
koki pakeleiviai su augszto- 
mis lazdomis, panasziomis į 
musų vyskupų lazdas, tiktai 
kad ant tų1 lazdų galo yra 
kulka, o ant jos naujas mėnū. 
Taigi tie ateiviai pakeleiviai 
kelia czielą mahometonų liau- 
dę, prikalbinėdami anūs, idant 
laikytųsi vienybės kpriėsz mas
kolius, o jeigu negalės atsi
remti, idant bėgtų į Konstan
tinopolį, kur gaus pagelbą ir 
paszelpą nū vieno turtingo 
prekėjo totoriaus isz pietinės 
Maskolijos. Kalba, kad tas 
sujudėjimas isz turkų pusės 
nū Konstantinopolio paeina.

Gal maskoliai ten darbą tu
rėdami su tais' mahometonais 
ant mumis taip neguls. Jau 
ir maskoliszki, lenkiszki lai- 
kraszcziai pradėjo apie tą ra- 
szyti.* Dėl „Svieto“ praneszai 
kad piet-rytiniame Maskolijos 
kraszte pasidarė vėl mahome- 
toniszkos liaudies tarpe dide
lis sujudėjimas. Czieli būriai 
tutorių meta žemę besikraus 
tydami į Turkiją, po turkų 
sultono valdžia norėdami gy
venti. Iszeivystė apėmė di
delį plotą, pradedant nū Ster- 
litamako iki lie

ko. Vietoje vadinamoje 
Ilecka Zaszczyta jau nū Kalė
dų nėra nei vieno jonjarko, 
kad ant jo nepardavinėtų vi
sokių naminių baldų, kaipo 
tai: vežimų, szlajų, rogių, žag
rių, akėczių, sąmavorų ir t. t. 
Sziokiu budu iszsipardavę tu
torial czielais būriais leidžiasi 
į kelionę.

Mh niiis ir Bartis 
lasiajiys. ;

Tikrų atsitikimų apsakymas. 
paraszė Aleksandra Gužutis.

(Tąsa.)
’ XV PLfiJSZIKAT.

Nū 1846-tų metų lyg 1854- 
tų Raseinių pavieto apie 
miestelius Tauragę, Gaurę, 
Batakius ir Eržvilką ėmė vai- 
dįtis plėszikai, kurie daug ma
žesnių dvarų ir viensėdžių isz- 
plėszdavo. Tarp tų piktadė- 
jų buvo garsingais Raudon- 
krūtinis, Apinėlis ir Czecza- 
ras. Apie Raudonkrutinį jau 
apraszė p. Martynas Jankus 
Auszros kalendoriuje 1885-tų, 
metų, todėl palieka man ap
sakyti apie Apinėlį ir Czecza- 
rą.

APINĖLIS.
Gimtinės Apinelio nežinau, 

jisai buvo valsczionis, ir 18- 
46-se metūse priskyręs sav ly
gius penkis .draugus, pradėjo 
vaidįtis apygardoj1 Batakių ir 
Eržvilko. Netoli miestelio 
Eržvilko buvo karaliszkas 
dvaras, vadinamas Stepanavas, 
kurį valdė bajoras Rimkus. 
Senas tai buvo žmogus, ariel
kos, arbatos ir kavos į burną 
neėmė, o poniszkai nevalgė. 
Pas jį mieliausiais buvo at- 
kaitytas alus, barszcziai ir ko
pūstai su lasziniais. Nedyvai, 
kad taip ėlgdamas ir pinigų 
prisilaikė; ką jausdamas Api* 
nelis, užsimanė senį apgrobti. 
Į dvarą ėjo valsczius bau
džiavą, ir nedaug ten buvo 
szeimynos, o ir ta pati nakti
mis iszlandydavo po triobas, 
isz vyriszkų dvare nakvojo
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tik ponas Rimkus ir jo urė 
das Burzynskis szustras bajo
rėlis, ties kurio lova, kybojo 
keletas užprovytų szaudyklių, 
o Burzynskis nebijodamas 
Apinėlio, tankiai kalbėdavo: 
tebando tik ateiti tas piktadė- 
jas, asz jam parodysiu, kur 
vėžiai žiemavoja,

Iszgirdęs apie tą Apinėlis, 
užsigeidė kūgreicziaus su 
Burzynskiu pasimatyti, nepra
lenkdamas ir Rimkaus. .

Rudeniop, naktis tamsi, ūkai 
apsiautė žemę, nematyt mėne
sio, o žvaigždelės nemirkczio- 
jo savo akutėmis. Pusiau
naktis, pats įmiegis. Riokso- 
jancziame netoli Stepanavo 
beržyne stovėjo szeszi vyrai 
apginklūti szaudyklėmis. Vie
nas isz jų buvo vidutinio ūgio 
ir tvirto sudėjimo žmogus, ap
siaustas miline burka, isz po 
kurios davės matyti, užkiszti 
už jūstos du pisztalietai. Bu
vo tai Apinėlis su savo ben
drais. <

— Ar tikrai pžprovytos jū
sų szaudyklės, ar paėmėte su 
savimi kirvį? /Užklausė Api- 
nelis.

— Visos szaudylės užpro- 
vytos grankulkomis, ir turime 
du kirviu, atsakė vienas isz 
stovinczių.

— Jurgi! dūk szen bloki
nę, reikia atsigerti svilės, isz- 
tarė Apinėlis.

Po tų žodžių blekinė pad ū ta 
vadovui, kuris į savo gūžį dik- 
tai įpylęs arielkos, liepė vi 
siems isz blekinės patraukti. 
Apinėlio draugai nedavėsi 
praszyti, ir prisakymą vadovo 
nūszirdžiai iszpildė.

— Turiu viltį, kad pas se- 
jįį gerai pasiszelpsime. Rim
kus prilaiko skatikų, jisai ga
na prisiplėszė nū karaliszkie 
ežių, kilnojlanratfanūs isz gy
veninių. Vyrai patylomis ei
ti, o kaip jau turėsime rauko 
se Burzynskį ir jo szaudyklės, 
tada nevamsoti ir drąsiai elg- 
tiesi. Žinote, kad asz jūsų 
nenuskriausu.

—■ Už musų vadovą galvas 

guldome, ir paliepimą jo pri- 
gulincziai iszpildysime. At
sakė Apinėlio draugai.

— Dabar paskui vienas ki
ta, nrarsz! Isztarė Apinėlis, 
o szeszi žmonės pradėjo paty
lomis žengti, statydami pėdas 
į pėdą, kaip vilkai naktį gau
joje einantiejie. Taip eidami 
plėszikai prisiartino prie dvaro 
rūmų. Ten vieszpatavo di
džiausia tyla, nės visi gyven
tojai, miegojo kaip numirę, 
gabaus ir szunys, sulindę kur 
į sziaudus, nieko nejuto.

Apinėlis palikęs prie užpa
kalinių durių sargyba, su ke
turiais bendrais priėjo prie 
pažymesnių durių nū kiemo, 
o ten iszėmęs esantį szale du
rių pailgą siaurą langą, įlan- 
dilio per aną vieną liesą savo 
draugą, kurs kaip žaltys įslin- 
kęs, atsklendė duris priangio, 
kur susiėjus plėszikams, Api- 
nelis paliko ežia sargybą, o 
pats su trimis draugais, paty
lomis įėjo į seklyczią, kurioj4 
miegojo urėdas Burzynskis, 
prisiartinęs gi prie jo lovos, 
nukabino nū sienos dvi szau- 
dykles, ir padavęs jas vienam 
isz savo bendrų, uždege žvakę, 
ir patraukęs už plaukų mieg- 
tantį Burzynskį, isztarė: ar 
girdi sz u n gal vi! parodyk man, 
kur vėžiai žiemavoja! 
Burzynskis paszokęs isz miego 
ir pamatęs, kad jau nėra szau
dyklių ant sienos, o plėszikai 
apstojo jį su užmierūtomis 
szaudyklėmis, didei nusiminęs 
prakalbėjo: — Ką jus vyrai 
norite nū manęs?

— Tu ketinai parodyti man 
žiemos vėžių gūlį, atsakė Api- 
nelis, bet nevargįdamas tavę 
tolyma kelione į Szaltoną, lie
piu, kad tūjaus nuvestumei 
mumis pas Rimkų.

Kad nusigandęs Burzynskis 
sėdėjo dar ant lovos, neiszma- 
nydamas, ką daryti, tai Api- 
nelis smarkiai suszuko: nu, 
žmogių pi! parodyk gulyklę 
to seno vilko Rimkaus, žinai 
kad asz jūkų nemėgstu. Ką 
isztaręs Apiųeljs isžtrąųkė isz 

po skverno bizūną ir sukirto 
Burzynskįui per peczius.

Paszokęs kaip isz ugnies 
vienmarszkinis urėdas, ir ne
laukdamas antro kirezio, nu
vedė plėszikus į Rimkaus sek
lyczią, kuris nieko nežinoda
mas apie atėjimą nekviestų 
sveczių, rainiai miegojo, o tik 
pasibudo suėjus tiems sve- 
ežiams į seklyczią.

Apinėlis suszuko: kelkis 
seni! dūk szen pinįgus, kurių 
gana prisilupai nū karaiiszkų 
žmonių.

— Rimkus drąsiai isztarė: 
kokių pinįgų jus jieszkote? 
asz anų neturiu.

— Tūjaus turėsi suriko 
Apinėlis, rodydamas bizūną. 
Tas viską suras, greitai pinį
gus!

— Asz neturiu pinįgų, dar 
kalbėjo Rimkus.

— Baltruk dūk szen raktą 
szvento Petro, atrakysime tą 
komodą, pasakė Apinėlis, o 
vienas isz jo -draugų padavė 
kirvį. Rimkus matydamas, 
kad ežia nėra jūkų, atsiliepė: 
negadinkite vyrai komodos, 
asz pats atrakysiu ir kiek tu
riu atidūsiu. Tą pasakęs at
rakino komodą, o priėjęs prie 
anos Apinėlis, iszėmė isz 
pirmos szuplėdos apie 500 
rublių, ir sudėjo į czeraslą, 
kuriūmi buvo apsijūsęs, pas
kui gi perkratęs visas szuple
das ir neradęs daugiaus pinį
gų, liepė dviems savo drau
gams suremti Rimkų szau
dyklėmis ir suszuko: tūjaus 
atszalsi! rodyk, kur daugiaus 
yra pinįgų.

Ar Rimkus buvo taip isz- 
t vermingas, ar isztiesų netu
rėjo daugiaus pinįgų, nežinau, 
vienok visi baudimai plėszikų, 
nieko isz jo neiszspaudė.

Dėl to Apinėlis sustojęs 
bausti Rimkų liepė atneszti 
arielkos ir užkandų.

Nemitęs Rimkus vaiszino 
plėszikus, kurie nesididžiūda- 
mi maukė arielką ir valgė 
mėsą. Po tų vaįszių A pine- 
lis atsiliepė: dėkui tą v Rim- 1 

kau už pinįgus ir vaiszes 
norįs pinįgėlių mažai tedai 
vienok tam sykiui ūžte 
Dabar gi reikalinga parėdė 
ir tą kalbėdamas, paėmė i 
dėtus prie lovos Rimkaus s 
dotą, kelines ir szalberkq 
ant galo nukabinęs nū siei 
sidabrinį laikrodį ir užd^ 
sav ant kaklo, isztarė: 
mažmožis te bun paminklui

Rimkus žinodamas, 1 
prieszginiavimas nieko nei 
ežys, norįs skersai žiūrė, 
plėszikus, vienok tylėjo.

“Apinėlis sakydai 
Rimkui sudiev, pritarė: — 
sen u k surink daugiaus pinį 
o kada norįs mes vėl apsil 
kyšime. Tylincziam Burzy 
kini grūmodamas pirsztu 
nosia pasakė: parsze, nei 
per daug szustras, ir neroi 
A pi nei iū i, kur vėžiai žiei 
voja, nės antrą kartą asz t 
patį įkisziu į upę vėžių g 
dyti. Tą sykį dovanosiu 
dėlto, kad iszlaikei dėl m a 
dvi geras szaudyklės, kui 
asz su savim paimsiu.

Po to Apinėlis su s 
draugais iszėjo, o Rimkus 
rytojaus davė žinią polici 
apie atsitikusį iszplėszi 
Vyresnybė dirbo iszjieszk 
mus, ir su daugybe žmc 
kratė girias, bet nei vieno ] 
sziko nepagavo.

— Eržvilko parapijoje 
viensėdija Milaicziai, kur 
gyveno gana turtingas o; 
ras Akramavyczia, kurį už 
lęs naktį Apinėlis ir, isz 
szęs keletą szimtų rublių, 
klupdino Akramavyczią b 
damas jam prisiekti, 
apie iszplėszimą niekam 
pasakys, o labjaus ne dūf 
nios vyresnybei, o norįs ( 
ram avy ežia suremtas szaud 
lėmis, prižadėjo užlaikyti 
džiausią tylonę, vienok ne 
pildydamas per prievartą 
spausto prižadėjimo, dav< 
nią vyresnybei apie atsitii 
iszplėszimą ir būtinai savo 

no skai 
iszplėsztų pinįgų. Poli
rodyme padaugi
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darbiai triūsė apie sujieszko- 
jimą piktadėjų, bet tame vei
kale nieko nelaimėjo.

Dasižinojęs apie viską Api- 
nelis, didei užsirūstino ant 
Akramavycziaus ir ketino jį 
užmuszti.

Graži vasaros diena ėjo va
karop® saulutė rengės atgulti 
į patalą marių, o ant labanak- 
ežio jai, giedojo, szvilpė ir 
czerszkėjo paukszteliai. Gi
rioje netoli viensėdijos Milai- 
ežių, sėdėjo po egle Apinelis 
su savo bendrais, kurių tą sy
kį buvo asztftni.

— Nu broliai, isztarė Api
nelis turime pamokįti tą szun
bajorį, kaip reikia laikyti žo
dį ir iszpildyti prisiegą, jis ne
tik apskelbė visiems apie mu
sų buvimą, bet dar drįso su- 
melftti, kad asz daugiaus atė
miau nft jo pinįgų, todėl pa
darysime jam galą ir viską 
iszplėszirae. Te žino žmonės, 
jogei su Apineliu nėra jftkų.

— Už neiszpildymą apžado, 
prisiegos, smertis tam žmogui! 
suszuko bendrai Apinelio, 
viską iszgrobti ir triobas su- 
degįti.

— Taip broliai, tik drąsiai 
ir be pasigailėjimo, isztarė 
Apinelis. Dftkite blekinę su 
arielka, gerkime vyrai! ar ne
turime isz ko? '

Kada plėszikai smarkiai 
vaiszinos, gerdami degtinę ir 
ėsdami mėsą, tada davėsi gir
dėti klegėjimai barszkalų ir 
pasirodė varomi piemenų gal
vijai. Apinelis pamatęs pie
menį, paszaukė jį artyn, ir 
davęs jam czierką arielkos, o 
taipgi kampą sūrio, pasakė: 
dftk žinią savo gaspadoriui 
Akramavycziai, kad pasida
rytų sav grabą mes sziądien 
ateisime, o jis daugiaus ne
mins dobilo.

Nusigandęs piemft, pabu- 
cziavo Apineliui į alkūnę, ir 
palikęs galvijus einanezius na
mo, greitai nubėgo prie Akrą- 
mavycziaus ir viską jam ap
sakė. Norįs Akramavyczia 
didei pabūgo, bet nenustojęs

drąsumo, susimislijo gintis isz 
paskutinio n ft plėszikų, todėl 
suszaukęs szeimyną, su visais 
užsidarė rūme, kurio duris Už
rėmė su kartimis, uždarė lan- 
ginyczias, o kur anų nebuvo, 
tai langus užrėmė isz vidaus 
stalais. Po to pastatęs prie 
d u rixį ir langų vyrus ir mote
ris, su szakėmis ir kirviais, 
liepė jiems, idant musztų į 
smertį piktadėjus, norinezius 
įsilaužti. Ne gana to: prie
angyje ties durimis pastatė 
stalą, ant kurio užlaipinęs 
berniuką, ir įdavęs jam szau- 
dyklę, įsakė per langelį ant 
duryje szaudyti. užpftlikus.

davės girdėt* szuvis, ir sucipęs 
vienas szunytis krito negyvas, 
o du jo draugai, matydami, 
kad bjauriai spjaudo, nuleidę 
ftdegas, greitai pabėgo ant vi
durio lauko, kur atsisėdę ir 
sžkėlę augsžtyn snukius, vei

zėdami į namus liūdnai kau 
<ė. Užsidarę rutile! žmonės 
sudrėbėjo isz baimės, ir kožnas 
dabojo pHlyktą sav vietą* 
Gaspadorius stovėdamas prie 
angyje ir laikydamas rankoje 
kirvį, vėl suszuko: Magde! 
szauk gvoltą, o kada tupinti 
kamine merga tylėjo, tai Ak
ramavyczia rūstingai suriko: 
szauk bestija! durai u su sza-

Akramavyczia įlaipino į ka
miną diktą mergą, kuri atsi
tūpusi arti virszaus kamino, 
turėjo isz visos galės szaukti 
gvoltą.

Taip apsitvirtinęs savo na- 
mftse bajoras, laukė atėjimo 
baisių sveczių, o norįs užsida
rę vienas kitą drąsino, bet vi
siems kinkos drebėjo, nės kož
nas numanė, kad Apinelis gal 
uždegti triobą, o tada reikės 
supleszkėti liepsnose, arba at 
sidftti į rankas įsinarszinusių 
piktadėjų, bet nebuvo ką 
veikti, prigulėjo ginti savo 
tvirtynę.

Kada Akramavyczia triū
sėjo apie apginklavimą savo 
namų, tada kersztaudami plė
szikai sriaubė arielką kaip,, 
versziai putrą. Raudoni vei
dai piktadėjų ir krauju apte
kusios akys pridavė jiems isz- 
žiūrą nožmujų žvėrių, tikan- 
ežių ką praryti. Žmogaus 
akys yra pavidalu jo duszios,, 
pasakė vienas didprotis. Už- 
tiesa, kaip doriejie szirdies 
jausmai dftda žmogui ir pavir- 
szutinę meilingą iszveizdą, 
taip ant veido piktadėjaus, 
iszsireiszkia liūdnas būvis jo 
duszios.

Pradėjo temt, o Akrama
vyczia per plyszį pamatęs at- 
einanezius devynis žmogžu
džius, suszuko prie savųjų — 
vaikai laikykimės! jau ateina. 
Czia szunys ėmė smarkiai loti, 

tai asz A pi nei į szausiu.
— Szauk Jurguti, ant ma

no atsakymo, szauk, sznabžde- 
Įėjo Akramavyczia.

Jurgutis iszkiszęs per lan
gelį galą vambzdžįo, ir gerai 
isž akies susidėjęs, patraukęs 
čingelį szaudyklės isznluszė, o 
Apinelis piktu balsu suriko! 
vyrai! degiilkit! deginkit! 
paskui gi keletą sykių, aplink 
apsisukęs, krito ant žemės. 
Tas netikėtas kirtis, kurs dą- 
siekė plėszikų vadyrį pergan
dino ir apsvaigino anfts, todėl 
pagriebę už pažasezių A pi nei į, 
piktadėjai ėmė bėgti, bet per
siliudiję, kad jų virszinįkas 
amžinai tylėdamas, jau anų 
neiszdfts, padėjo levoną ant 
žemės, o nusegę czeraslą su pi- 
nįgais ir adinįką, patys greitai 
pabėgo.

Bėganczius^ plėszikus, paly
dėjo szunys, smarkiai lodami, 
o paskui atbėgę prie negyvo 
Apinelio ir apie jį lakstyda
mi, garsiai skalino amžiną at
ilsį. Taip pražuvo smarkus 
Apinelis, ir ant vietos peržan- 
gos, atėmė užtarnautą koravo- 
nę.

Norįs Akramavyczia patė- 
mijo pažeidimą Apinelio ir 
bėgį plėszikų, vienok isz savo 
tvirtynės nedrįso naktį iszeiti. 
Pasirodžius dienai, bajoras su 
visa szeimyną ir ginklais, isz- 
ėjęs isz namų, rado klane 
kraujų gulintį Apinelį, ku
riam Jurgutis visą szuvį įvarė 
į kairę pusę krutinės. Visi 
apstoję levoną, baugiuos jo 
baisiomis akimis, kurios at
vertos stikliniai žiurėjo. Tft 
tarpu Magdė arti priėjusi at
siliepė: tu pagone iszvadinai 
manę pelėda, sze tav! ir tą 
kalbėdama, pakiszo Apineliui 
po nosia szpigą, o isz to smar
kaus atkersztavimo Magdelės 
visi nflszirdžiai pasijftkė.

Tftjaus atvažiavo policijos 
urėdinįkai iiį padarę prigulin
tį iszjieszkojimą, liep^palai- i 
doti užmusztą. Tada žmonės 
į vertę lavoną į roges, vilko į 
pelkę užkasti, o bėgdami pas-

ke. Nemitusi mergužė paleido 
savo kakarinę, ir isz kamino, 
kaip isz triubos, pradėjo 
szaukti g vol tas! g vol tas! kurį 
szauksmą ir kaukimą szunų, 
aplinkinės girios atkartojo 
szimtais ilgų atbalsių.

Apinelis su savo bendrais, 
prisiartinęs prie rūmo, ir isz- 
girdęs szaukianezią Magdę, 
smarkiai suszuko: Dribau! 
patėmyk, kur ta pelėda vaino
jau nuszauk aną. Norįs Dri- 
liūs iszkėlęs szaudyklę, tykino 
nutrenkti mergą, bet negalėjo 
to padaryti, nės Magdė nepa
liaudama szaukti gvoltą, nei 
vieno pirsztelio neiszkiszo isz 
kamino.

Paskui Apinelis apveizėjęs 
užremtus namus, priėjo prie 
durių ir trenkdamas į anas, 
pecziais suriko: argi rd i, tu 
szunlupi! leisk su geru.

— Nelysk! nukirsiu, kaip 
szunį, atsiliepė isz vidaus Ak
ramavyczia.

— Palauk tu rupuže, asz 
tavę iszrukysiu isz czia, kaip 
lapę isz urvo, pasakė Apinelis, 
o atsitolinęs nft durių, ėmė 
savo pavaldėjams sakyti, kad 
tftjaus atnesztų gulintį netoli 
nedidelį ranstą, ir aną diktai 
įsupę, iszmusztų rūmo duris.

Kada taip rokavos A pi ne 
lis su savaisiais, tada stovintis 
prieangyje ant stalo berniu
kas, patylomis atsiliepė: — 
Pon, jeigu nebus nam bėdos,



Lietuvininku 325
kui piemenys, triubijo rage
liais. Policija labai norėjo 
sugauti draugus garsingo 
Apinelio, bet nenusidavė to 
padaryti. Ant galo turiu pa
sakyti, kad urėdinįkai neklau
sė Akramavycziaus raszto pa- 
velijanczio laikyti szaudyklę, 
nės ir taip atsitikdavo, kad 
užmuszus užpūlantį žmogžudį, 
reikėjo mokėti sztropą už ne
pavelytą laikymą ginklo.

(Dar neviskas).

Isz lifltiiviszkn iim
— Spring Valle g Jll., 23 

Birželio. Gūdotinas Redak
toriau, meldžiu patalpinti szi- 
tą įstabų atsitikimą į „Vieny
bę“. 22 d. Birželio lietuvis 
Francė Brazauskas, paeinan
tis isz Resiainių pavieto, Kau
no rėdybos, nuėjo į upę žu
vauti ir užsibovijo iki vakaro. 
Pati jo Ona, 25 m. moteriszkė, 
nesulaukdama savo vyro, apie 
9 tą vakare iszėjo jo jieszkoti 
su vienu burdingierium. Ne
radusi ant upės grįžo namon 
patamsiais pro dipo ulyczią. 
Szet pasivijo jūs du angliku ir, 
nusitvėrę moteriszkę už peczių 
ėmė klausinėti, kame buvai ir 
kur eini/ Brazauskienė nusi
gandus ir nemokėdama ang- 
liszkos kalbos nieko nesupra
to ir neatsakė, todėl su ja 
esantis burdingierius, kuris 
mokėjo angliszkai, iszpasako- 
jo tiems anglikams, kur buvo 
ir kur eina. Po to anglikai 
iszsitraukė po revolverį ir at
statė moteriszkei ir būrdingie- 
riui į krutinę, prisakė ty
lėti ir eiti, kur jūs ves. Jie 
persigando tylėjo^r ėjo, kur 
užpūlikai vedė. Nuvedę jūs 
į szalį, netoli krūmų, ir ėmė 
tarp savęs sznekėti, kaip czia 
iszpildyt savo szėtoniszkus 
geidavimus. Ant galo, vie
nas pasilikęs prie burdingie- 
liaus, antras paėmęs moterisz
kę, nusivarė ją į krumus, ka
me nelaimingąją privertė pa
sidėti jo gyvuliszkiems no
rams — jis ją iszgėdino. At

likęs tą begėdiszkumo darbą, 
atvedė moteriszkę pas savo 
draugą lauferį, kuris saugojo 
burdingierį, įdavė jam isz- 
gvoltavotą moteriszkę ir pats 
pristojo daboti burdingierį. 
Antras taipgi atlikęs su mo- 
teriszke szuniszką darbą, pa
leido j ūdų. Kuriūdu parėjo 
namo apie treczią adyną nak
ties, atrado vyrą namiejie ir 
apsakė visą tą nelaimę ir pa
sakė koki lauferiai tai padarė. 
Ant rytojaus iszpirko ant tų' 
anglikų piktadėjų varautus ir 
tapo suaresztavoti. 2G d, Bir
želio pi k tad ėjai buvo patrauk
ti ant sudo. Sudas tęsėsi nū 
9 ryto iki popiet. Lietuviai, 
lenkai, italijonai ir kiti, maty
dami, kad teisdariai tą provą 
ant apjūkos (sziderstvos) ver- 
czia, ėmė buntavotis ir pykti 
ant audžiu, ir pagaliaus ne< 
laukdami pabaigos pro vos, su
sitarė vienu balsu: imkime 
ir už muszkime tus lauferius, 
kurie tą moteriszkę iszgėdino. 
Tūj‘ griebė vyrai, o smarkiau
siai bobos ir prasidėjo baisi 
kova, kuri duravo per 15 mi
liutų.

Įsilaužė gaujos žmonių į su 
do vietą, isz kur 'teisdariai ir 
lojeriai iszbėgiojo į visas pu
ses, vieni bėgo per duris, kiti 
per langus gavo szokti nū ant
ro gyvenimo (pentro). Nors 
žmonių buvo į 500, bet m u sza 
buvo tyki ir policmonai nieko, 
nesakė. .Vyrai sugriebę vieną 
isz tų kaltinįkų numetė ska- 
dais į ulyczią, kame nabagą 
bobos sugriebę, taip pradėjo 
su jūmi meistrą voti, kad tulit 
kraujais apsipylė (saugok 
Dieve, gyvam vyrui įpulti į 
nagus įnirtusių bobų R.). 
Paskui patiko jam isztrukti 
isz jų rankų ir bėgo ulyczią; 
žmonės vijo, bet nebespėjo su
griebti, nės tūlas žmogus su 
vežimu įsodino jį pas savę ir 
greitai nuvežė nežinia kur. 
Antras iszszoko per langą isz 
sūdo namų, bet žmonės vijos 
per miestą ir, sugavę pas ang- 
lekasyklę, taip davė jam, kad 

jis pagyvenęs iki szesztos ady- 
nos ryto, iszprunksztė savo 
dvasią. Dabar atvaževo sze- 
rifas ir nežinia, kas bus toliaus 
isz to viso.

Apie tai bus paskiau pra- 
neszta.

Antanas Sadauskas.

— Atimi Mass., 25 Birž. 
Praszau patalpinti tą liūdną 
žinią į „Vienybę“. Jonas Sri- 
bikė, Kauno gubernijos, Pa
nevėžio pavieto, Vabalnįkų 
parapijos, nuėjo į Milers Ri
ver maudytis ir paskendo. 
Buvo su jūmi drauge dar du 
toki szpicai, isz kurių vienas 
visai nemokėjo plaukti, o ant
ras kaip viszta. Tas, kurs 
kaip viszta plaukė, ėmė gun
dyti J. Sribikę, kad plauktų 
su jūmi sykiu per upę. Szis 
ir paklausė. Perplaukę abu 
į antrą upės krasztą, tas szpi- 
cas vėl urnai, nepailsėjus, va
dino Sribikę atgal plaukti, 
kuris ir paklausė. Led at
plaukę į pusę upės, kaip pra
dėjo skęsti. Nors szaukė pa- 
gelbos, bet kadangi upė plati 
ir gili yra, nieks nesuspėjo jos 
padūti. Nabasznįką tikt ant 
rytojaus isz vandens isztrau- 
kėme, o pinįgų radome $7 ir 
20 c. Butų jis pakavotas ant 
protestonų kapinių, jeigu mes 
lietuviai nebūtume sudėję po 
pusdolerį ir nenupirkę vietos 
ant katalikiszkų kapinių. 
Vietinis klebonas rev. Mar- 
tlien, iszgirdęs, kad nabasznį- 
kas velykinės spaviednės ne
atbuvo, nenorėjo miszių už jo 
duszią laikyti ir į kapines pa
lydėti, bet į bažnyczią įneszti 
pavelijo ir užgiedojo Libera 
nos Domine. Bet paskui, da- 
žinojęs, kad jis norėjo atlikti 
velykinę spaviednį, atlaikė už 
jo duszią užpirktas miszias. 
Jis du syk buvo atvykęs į mies 
tą laukdamas atvažiūjant dėl 
klausymo spaviednės, gūdo- 
tino kun. Žebrio, tacziau ne
sulaukė. Amerikoje nevie
nam prisieina be spaviednės 
numirti.

Atholo lietuviai geri, n 
skupus žmonės ir ant nabas 
nįko pakavojimo sudėjo d a 
giau kaip $20.

D. B.

Ar gal but ant sviet 
didesne piktybe?!
IFtZto B ar re y 26 Biržek

Karolius Matuti n as, į 35 mei 
amžiaus vyras, paeziūtas, r 
dos, paeinantis isz Dzukijc 
jau kelintas metas daužosi 
Ameriką. Girdėti buvo V< 
tūse, paskui atiduko į Pit 
burghą, kame pagyvenęs tu 
laiką ir, pabgriebęs viską, i 
si vii ko, paezią pametęs, į W 
kės Barrę. Pati dagi rd us a į 
jį irgi atvaževo į Wilkes Bi 
rę. Czia rodos gyveno r 
szio, nei to. Turi jis dukr< 
septynių metų, kuri gulėda 
savo lovelėje. K. Matuti n 
jos tėvas, ėmė paežiai sakii 
ti: tu neik su manim gulti, ; 
tavę neleisiu į savo kambfi 
kad neklausysi, primusz 
Asz gulėsiu su savo dukrele

Negalima žinoti, kiek na 
ežių gulėjo tas bestija su sa 
dukrele — kūdikiu, bet 
d. szio mėnesio vadinant j; 
dukterį gulti, duktė ėmė z 
sti ir skustis mamai: maniu 
asz neisiu daugiau su tėte g 
ti, nės jis manę naktį. . ..

Czia susilaikė mergaitė 
nebepabaigė sakyti. Bet n 
tina truputį suprato, kas 
yra ir papraszė savo gimin 
ežio (?), kad jis isz kito ka 
bario per naktį dabotų 
bjaurybės tėvą, ką jis da 
sugulęs su savo duktere (i 
jis ir tą naktį privertė ją 
jūmi eiti gulti). Dabojau 
vyras iszties pamatė, kad 
tutinas ėmė savo dukterį s: 
niszkai gniaužyti, gėdyti. rJ 
jaus buvo dūta žinia apie 
policijai, kuri atėjus suart 
tavojo begėdį tėvą, paėmė 
dukterį ir nuvarė į isztyri 
jirrio vietą, kame daktarai 
rado, kad mergaitė — ku 
kis yra isztikro iszgėdyta.
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ko Matutinas tapo it meszka 
geležimis apkaltas ir į kietą 
kalinį nuvarytas. Mergaitė 
nenorėjo prisipažinti tyrinė
tojams ką su ja tėvas darė, 
nės jis buvo jai labai uždrau
dęs apie tai sznekėti.

Kas jam bus per bausmė, 
nėra žinios, bet jog sunkiai 
bus nubaustas, galima supras
ti netik, kad jį apkalė geleži
mis, bet ir isz to, ^kad liūsujų 
masonų draugystė/ prie kurios 
jis prigulėjo, statė už jį $10,- 
000 kaucijos, bet vyriausybė 
nepriėmė pinįgt| ir nepaleido.

Isz to fakto jau kiekvienas 
gali aiszkiai suprasti, iki ko 
žmogus daeina ir į ką pavirs
ta, neturėdamas tikėjimo ir 
Dievo baimės. Atimkite žmo 
nėms tikėjimą ir užgrabinio 
gyvenimo viltį ir iazliūaūkite 
jūs nū baimės priesz pašau- 
liszką bausmę, jie visi taps 
panasziais į Matutiną.

Wilkesbar ietis.

— Lewiston Minn. ‘24 d. 
’ Birželio. Gūdotinas Rėdyto

jau „Vienybės Lietuvnįkų“ 
praszau patalpinti szitūs da
lykus vietoje „Susivienyjimo“ 
darbai. Pas mus Lewistone 
Minn, susitvėrė szių metų 20 
dienoje Berželio pirma „Susi
vienyjimo“ kūpa ir pirma lie- 
tuviszka draugystė musų stėto. 
Aplankydamas mus gūdotinas 
kun. Žebris paragino, idant 
sutvertume „Susivienyjimo“ 
kūpą. Tą ineszimą priėmėme 
su didžiausiu džiaugsmu. Tū- 
jaus suraszius musų kūpą isz 21 
sąnario, buvo iszrinkti virszi- 
nįkai ir pinįgai surinkti ir ati- 
dūti kūpos kasieriui. Bet ne
ilgai pas mus stovėjo vienybė, 
ant rytojaus atsirado vienas, 
kurs kaip didžiausia lietuvys
tės neprietelius, pradėjo bun- 
tavoti lietuvius, sakydamas, 
kad nereikia „Susivienyjimo“, 
kad tai vis niekai, kaip tikras 
iszgama nesidrovėjo lietuvių 
gražiausio užmanymo gadinti. 
Jam labai sekėsi, nės dar lie- 
tuviąi pas nąus nėrą stiprus. 

todėl jo ir paklausė 9 sąnariai 
kūpos, o musų isz 21 vos be
likome 12. Bet szitie pasku
tiniai, kurie likome dar kie- 
cziaus tvirtinamėsi ir musų 
draugystės nieks taip pigiai 
nepagadins. Pinįgus po pusę 
dolerio metinės mokesties 9 
lietuviai atsiėmė sav. Szitą 
atsitikimą ardimo brolystės 
asz misliju daug paveikslų 
atrasime Lietuvos istorijoje ir, 
kad Lietuva nupūlė, nekita 
priežastis buvo, kaip nevieny
bė. Rasztus lietuviszko isto
riko Mikalonio reikia skaityti 
su aszaromis isz gailesczio, 
kaip nesutikdavo Lietuvos 
žmonės: vedžiodavosi po su
dus, kitas kitą krividijo, o ant 
galo Dievas atidavė lietuvius 
gudams, kad patys teisybės 
(IR.) ir broliszkos meilės 
(?R.) neturėjo savo tarpe. 
Dabar ant atsikėlimo Lietuvos
tveriasi „Susivienyjimas“, o 
neprieteliai Lietuvos visaip 
peikia „Susivienyjimą“. To
kiam Baczkauskui „Saulės“ 
raszytojui reikia ant kaktos 
įkleimūti geležiniu sztempeliu 
tūs žodžius, kuriais gadina 
„Susivienyjimą“. Tokiam 
neprieteliui „Susivienyjimo“ 
ir visiems jo pasekėjams kos- 
tumieriems meisterio iszpultų, 
kad nesziotų ant savo kaktų 
amžino paniekinimo peczėtį 
su paraszu: Lietuviams nerei
kia „Susivienyjimo“. Ir pas 
mus „Saulės“ koštumieris pa
darė buntą tarp brolių. Bet 
tegul jie sav gyvena be drau
gystės ir be vienybės su kitais 
lietuviais, mes gi stiprai lai
kysime „Susivienyjimo“ su vi
sais broliais lietuviais. Mes 
dar szaukiame prie visų bro
lių Amerikos: priimkite mu^f 
savo „Susivienyjimą“ 
būti jūsų draugbr^liais 

 

visados, kad atsitiks mums 
bėda ir nelaimė, urime viltį, 
neapleisite musų^ Pasveikina 

 

me gūdotiną „Susivienyjimo“ 

 

prezidentą ir v)6us jo draugus 
garbingus ,Susivienyjimo“

urėdus įr jaukiame prįe Yist|

Aiperikos lietuvių, kurie lyg 
sziolaik nepažino „Susivieny 
jimo“, kad pažintų ir risztųsi 
vienybėn, pergalėdami ir pa
mindami po kojų visus prie- 
szus „Susivienyjimo“, kaip 
mes padarėme. Pinįgai jau 
nusiųsti „Susivienyjimo“ ka 
sieriui, o vardai musų garbin
gų draugų yra szitie:
Izidorius Dragūnas prezi. 22 m. 
Mikolas Stalmokas 23 metų, 
Vincas Jurkus 40 „ 
Martinas Jurkus 15 „
Dominįkas Laukszas 30 „
Stanislovas Jozapaviczius 30 „ 
Ona Jozapaviczienė 30 „
Jūzapas Czereszkevyczius35„ 
Jūzapas Tamoszaitis 38 „
Jūzapas Bielckis 26 „
Povylas Jocas 30 ,,
ir Jūzapas Tamoszaitis 16 „

Tie yra vyrai musų kūpos 
ir jų vardai su parodymu me
tų, o apie tai ar kas ženotas ar
ne, „Susivienyjimui“ nerupi, 
nės jei nėra paczios ar vyro, 
tai pinįgus posmertinius isz- 
mok{i giminėms. Vardų atsi- 
metusių nū musų kopos nepa- 
dūdu, nės dėl jų butų didelė 
gėda, o to daryti nenorime.

— Kunįgo Jūzapo Žebrio 
atvira gromata prie Lewistono 
lietuvių, kuris skaitė atsiszau- 
kimą musų kūpos.
Mieli Lewistono Lietuviai!

Nemažas džiaugsmas pripil
dė mano szirdį, kad perskai 
'cziau jūsų rasztą apie „Susi
vienyjimo“ reikalus, pasirodo, 
jog grūdas krito ant geros dir
vos ir nesza buiną vaisių. 
Tiktai vėl tas atsimetimas nū 
draugystės devynių brolių di
deliai man suspaudė szirdį, 
wsz nemaž nemisįįjau, kad 
/arp 21 Lewistono > lietuvių, 
isz kurių tiktai viena tėra mo- 
teriszkė, bet ir ta kaip matyti 
iszmintinga, atsirado net de
vynios bobos, kurios klauso 
durnių liežiuvių sznekanczių 
ant „Susivienyjimo“. „Susi- 
vienyjimas dabar tarp lietu
vių kyla, kaip pilnas mėnū, 
ir lojimas szunų ano neąųįųrės 
įr kelio nepėrmainys.

Kad netalpinote vardų at
si metusių brolių, gerai pada
rėte, nės jiems butų buvus gė
da nū visų lietuvių ir asz tai- 
posgi nenoriu tų pažinti, ku
rie lyg sziolaik tebegeria kva
pą tokios „Saulės“; turbuti, 
broliai, neskaitėte atsiszauki- 
ino gūdotino kun. Burbos per 
„Valtį“, kurs parodė, kad 
„Saulė“ net nainūse laikyti 
geram žmogui gėda ir griekas. 
Turiu viltį, kad toliaus ką ge
resnio galėsiu apie jus iszgirs- 
ti, dabar pasilikite sveiki, rei
kalus lietuvystės dabokite, 
skaitykite labjausiai ant mė-' 
nesinių mitingų draugystės 
„ Vieny bėję“ „Reikalai Susivie
nyjimo“. Su gūdone kun J. 
Žebris.

Lewistono „Sus iv.“ kūpa.

Tėmykite!
Pas manę randasi wizart kaziroi 

dėl visokių sztukų ir grajų darymo; 
kurias kožnas loszikas [grajoczius] 
prival turėti. Kasztfija tikt 35 et. 
Taipat dėl darymo įvairių sztukų, ką 
kiekvienas trokszta dasižinoti ir tu
rėti, dabar pas manę yra navatniau- 
sių daigtų dėl darymo įvairių sztu
kų, kaip antai: kaspinus isz burnos 
traukti, skrybėlę perdurti su pirsztu 
ir cziela atidėti, laikrodėlį sutrupin
ti, supilti į pisztalietą, iszauti ir vėl 
czielas bus, nėra ežia galima visko 
iszrokuti, kokius dirnnus dalykus 
galima su tais prietaisais iszdarinėti* 
Tie prietaisai kasztuja be prisiunti- 
mo 40 ct.‘ Prisiųskite už du centu 
markę, gausite tų sztukų kataliogą.

1 Adress JOS MATUTIS
Bx 117, Brooklyn E. D. N. Y.

UMbi Daktaras!
Tik ką atvažiavo isz Lietuvos ti

krai lietuviszkas didelio mokslo 
daktaras p. J. M. Stupnickis ir ati
darė dabartės savo ofisą Plymouth, 
Pa., 28 Cherry str. Todėlgi, jei kas 
isz musų brolių arba seserų serga 
arba apsirgtų, linkiame atsilankyti 
pas savo tautietį p. Dr. Stupnickį, 
kuris jums suteiks visokias rodąs 
gražioje lietuviszkoje kalboje. Ofi
sas jo atidarytas kasdien nu 9 ryto 
iki 3 popiet.

Kurie norės rodąs gauti per laisz- 
kus nu p. Dr. Stupnickio, tegul siun- 
pzia gron)a(at) į „Vienybės“ Redak
ciją. ;

• *
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Lietuvininku
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LIETUVOS ISTORIJA
(Tąsa). *

Ant galo patys Lietuviai, pagrisę teriojimais ir 
plėszimais, liovės, o nesutikdami niekame neprietelių nuslo- 
gūti nepasiekiamomis gėrybėmis grįžo namon, vėliavas bliz
gindami.

Taip, bedergiant Lietuviams ir Žemaicziams Lenkus, 
kryžeiviai nemindami ant paliaubų, negalima dar to aiszkiai 
lycziaus žinoti, regis skatinami nū popiežiaus, ėmė vėl senu į- 
pratimu Žemaiczius dergti, kurie įpūlę tenai srytis Vyduklės, 
Eirogalos, Gesavo, Gailaczių ir Pastovių senu įpratimu dre- 
vėdami ir ugnia gaiszindami vis ką sutiko sudergė.

Kitoje szalyje kamendotas Baigas su kamendotu Bartijos 
ir Girdavės pilių įsigrūdę į Poletiją apgulo Drevigės (Dre- 
vik) pilę, vienok kantriai gyniojant įgulei, nestengdami įsi
laužti, apygardas nuteriojo. Kitu žygiu tie patys nuteriojo 
Sudaujūse apygardas Dirsunės ir Viegavos, o pacžią pilę Dir- 
sunę netoli nu Kauno su žeme aprausė, didį grobį ir daugybę 
imtinių į Parusnį parvirdė.

Kitu "žarų Ragainės kamendotas Žemaicziūse nuteriojo 
Kaltinėnų apygardas, bet, grįžtant su didžiu grobiu, Žemai- 
ežiai kelią girioje užstojo ir versmėse tenai isztiko į kruviną 
muszą, kurie, perlaužę rindą Vokieczių, patį kamendotą su 12 
brostvių ir daugybe meldžionių karvietėje paklojo, o likusius 
gyvus sugavo, tarp kurių vieną Dievams pagal savo dabą pa
aukavo. ,

Kitu žygiu Insterburgo su Samijos urėdu vėl nuteriojo 
Viegavos apygardas. Kad tūm tarpu d. mistras susitaręs su 
kalavijonių niistru tiekės visotinai traukti į Lietuvą, liepda
mas padaugavio mistrui iszsijautoti ant Žemaiczių rubežių, ar 
ket ir ar tiekiasi Lietuviai ir Žemaiczir ’ su jais kariauti. 
Mistras kalavijonių, Lietuviams ir Žemaicziams su Lenkais 
kariaujant, radęs rubežių adarą, įsigrūdo į gilumą kraszto, ku
rį kardu ir ugnia nudergęs, su didžiu grobiu į Padaugavį par
grįžo. Kad tūm tarpu pats d. mistras su 10,000 kareivių, su 
didūmene.Prancūzų ir Teutonų atkeliavusių netikėlių kariauti, 
gulo ties Dirsenės pilę į Lietuvą ir tenai visą barą lyg Trakių 
nuteriojęs, sudegino didį kaimą, Similiski vadinamą, ir į pat 
Vilniaus namus atsirėmė, bet negalėdami jam, stipriai ap
tvertam, nieko padaryti, gryždami per Trakius sudegino pa
kelyje turtingą kaimą žemlionio Virdukio ir, dergdami ugnia ir 
kardu, pagrįžo Panemuniais su didžiu grobiu ir daugybe imti
nių į Parusnį. Taip buvo Vokiecziai tumi žygių nuterioję Že
maiczius ir Lietuvos tulus barus, jog niekšai tarp gyventojų 
taip rustos* dienos, koki sziūmi žygiu tikosi: kaipogi par
grįžę Lietuviai ir Žemaicziai isz Lenkų rado tyrus savo namų 
vietoje

Niekšai negalėjo nugiežti tų žalų ir apmaudo ant Vokie
czių, kaip tiktai vienas Keistutis, kursai nelaima nenusiminė, 
nė pavojumi guro ir veikiai savo neprietelius sudurdė. Tasai 
lėtas vyras įkanden įpūtęs per Mozuriją, girėmis pagal, su 
stipria kariauna trimis žaromis į apygardas Saldavos, nusiau
bė it smurtą srauja, kuri vis varu raudama, po savęs glemžė 
visą srytį lyg pat Neidenburgo pilės, ugnia nevien žarstyda
mas ir yilis skleisdamas ne taupė nėvieno nė kaimūse gyve- 
nanezio, bet ir giriose, ir versmėse iszsislapszcziusius prigavęs
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senius, vaikus ir moteriszkasias kirto laukan be perskyrio, k? 
vien krikszczioniu vadinosi, ant galo akmenį ir vandenį pal 
kęs visame kraszte betyrūjant, nuslogūtas neapsiekiamu gr< 
biu, varydamas burius imtinių — krikszczioniu per Mozurij 
laimingai apent namon pagrįžo.

Turėjo Žemaicziai ir Lietuviai tais žygiais didei baisi 
kryžeivius įgrobti, jei pats popiežius Gregorius XI raszė pi 
Lietuvos kuningaikszczius, Keistutį, Olgerdą ir Liubartą, Iii 
kėdamas jiems kriksztytis; už vis girdėdamas jūs nebaidant 
krikszczioniu tikybos, įsakė Liudvikui, karaliui Vengrų 
Lenkų, karalienei Elzbietai, kuningaikszcziam Vladislavi 
Appole ir Zemovitui Mozūrų kaip įmanant masinti kunii 
gaikszczius kriksztytis, kuriems raszydamas gromatą savo s 
ko: ,,didei linksmiucziaus, regėdamas baisią ir kruviną ka 
tarp jūsų ir kryžeivių nubaigtą, darau szirdingai linkiu jur 
su jūsų tauta persikriksztyti ir iszpažinti tikrą tikybą, be k 
rios nėvienas negali būti iszganytu, asz noriu jūsų duszias i 
nagų szetono gelbėti, tūįtimpinių karių, kraujo gožimo, bais 
žurdėjimų, drevėj imu ir teriojimų kūmet noris galą regė 
Szirdingai geidžiu jums malonius, dievobaimingus ir mokįt 
vyrus atleisti ant skelbimo Dievo žodžio, kaipo tarpėjus p 
kajaus tarp kryžeivių ir kitų krikszczioniu vieszpaczių, ; 
rengiatės kriksztytis, turit tiktai apsireikszti prabaszcziui Ki 
kovos, keliaujaneziam dabar pas jus”. Bet ką Lietuvių k 
ningaikszcziai atsakė popiežiui nėra dar žinoma. Regis 
ką buvo jau pirm kelių metų pasakę, jog tūmet tekriksztyi 
kad jiems kryžeiviai užimtūsius jų krasztus pagrąžįs.

1375. Tūm tarpu Mikolas, nors patvirtintas didžiūju 1 
ningaikszcziu Tautorių kano, vienok vis dar kariavo su Dir 
trijų d. kuningaikszcziu Maskolių, kurio negalėdamas i 
veikti, patelkė Tautorius ir Lietuvius, kurie senu įpratimu 
toje karėje jam taikinėjo, bet nelaimingai, kaip Masko 
raszytojai sako: kaipogi Mikola tokį pakajų turėjo priin 
kokį Dimitrijus norėjo.

1376. Liudvikas, karalius Lenkų ir Vengrų, iszgir
virsziaus minavotas nelaimas Lenkų, parskubėjo tenai pat 
sutraikęs kareivius į Sandomirių į dvi dali perskiedė; su x 
na dalia Sendzivojui karvedžiui liepė į Kelmo pilę laužti 
o patsai su antra dalia bei Vengrų talka traukė į Bielsko p 
Sendzivojus it veikiai isztrėmė Lietuvius isz visos Kelmijo: 
pilės Kelmo, Grabovicy, Aradlių, Sevolosy užėmė. Bet 
ralius su antra dalia niekaip negalėjo įsilaužti į Bielsko p 
kurią Normantas didei kantriai ir narsiai gyniojo. Norm 
tas vienok viens pats nestengė Lenkų nuraminti, užvis neb 
damosi veikios pagelbos nū Lietuvių, kurie tūm paežiu la 
kruvinai kariavo, kaip sakiau, su kryžeiviais, vienok iki 
skūjo Normantas Lenkams nepasidavė. Lietuviai patys t 
karių turėdami, nebnuvokė patys ką bedaryti su Lenkai* 
su kryžeiviais kariauti: kaipogi abeji paojingi ir galingi, 
abejais vieni Lietuviai grumtiesi nestengė. Darin Keist 
viens, kaip karėje narsus, taip ir gudryboje buklus, tesum 
ką bedaryti tokioje notyje; kaipogi patsai ėjo į abazą Liu< 
ko ir tenai su jūmi tokias sandaras padarė: jog Lietu 
adūs Lenkams visus kalinius, Lietuvoje ir Žemaicziūse e* 
ežius, ir Bielsko pilę, o kitą visą krasztą sav paturės. Len 
ant to suderėję ir padarę vienybę tarp savęs, pasimyh 
Taip Keistutis, sutaikinęs ūkės reikalus, grįžo namon su 1 
žeiviais kariauti. (Toliaus bus.)

-
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Klaidu atitaisymas.
Straipsio „Literatiszka per

žvalga“.
N 20 ant pusi. 240, eilėje 

30 vietoje svarbio, turi būti 
svarbaus, žemiaus 5 eilės vie
toje suregulinimo turi būti su- 
reejuliuti. <

N 22 paskutinis straipsnio 
žodis turi būti neparaszyta, bet 
pavadyta.

N 25 8 eilėje literariszku- 
mas vietoje liber aliszkumas, 
toliaus vietoje kaip man tiki, 
turi būti kaip man tikri.

N 26 p. Cicerano straipsny
je treczioje eilėje nū pabai
gos turi būti vietoje praveda 
pradeda.

N 27 Korespondencijoje isz 
Lewistano turi būti vietoje 
Minu. Maine.
------------  M M ------ i-----

Patarles.
Czia teisybė, kaip pecziaus 

sz vi esybė.
Czia žodis, czia ir darbas.
Cziulbi kaip blėzdinga 

(kregždė), o i^eliū j i kaip kalė.

Balins ii Lonas!
Loszimas (iszgrajimas) auk

sinio laikrodėlio (dziegorėlio) 
ir didelis balius bus utarnįke, 
14 dieną Rugpjuczio m. 1894 
m. ant salės Stumps N 123 
South str. ant naudos lietu- 
viszkos parapijos Wilkes-Bar- 
re‘je, Pa.

Grajis lietuviszki muzikan
tai puikips szokius. Yra visi 
maloniai užpraszpmi.

Tikiėtas 50 c.
P. S. Loterija auksinio 

laikrodėlio bus traukiama 14 
Rugpjuczio ant salės Stumps 
ant naudos lietuviszkos para
pijos. Tą laikrodėlį paauka
vo Povylas Zilukas.

Tikiėtas 25 c. *
Renka ant laikrodėlio Marė 

Dzidolikienė ir Mary Mack.

Piknikas labai didelis.
Szv. Kazimiero lietuviszka drau

gystė New Yorke darys penktame-

Vienybe
tinį piknįką subatoje, 14 Liepos 
Redgewood Koloseum Park Brook
lyn E. D. Užpraszome visus brolius 
ir seseris ant taip iszkilmingos zobo- 
vos. Tokio gražaus pikpįko da nie
kados nebuvo, kokį szįmet užsiėmė
me padaryti. 9 adyną rytmetyje isz- 
važiusime in Corpore per visą New 
Yorką su puikiausia muzyke, ba 24 
muzikantai taip garsiai pus ant viso
kių triubų ir triubelią, kad net New 
Yorko murai drebės; paskui tokiu 
gi parėdku trauksime per visą 
Willamsburgą įminėtą sodą (parką).

Neužmirszkite tą matyti 
Ir seneliams apsakyti, 
Ba niekados negirdėta 
Ir ant svieto neregėta.

Komitetas.

„ „ |1.50.
1.50c. Ir 2.00c.

«• 75c.

75C. 
75c. 
15c. 
25c.
20c. 
;Wc. 
20c. 

1.00c.

65c.
10c.
40c.

pargabentos isz užmarės: 
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 

Maldų knįgos„
Aukso Altorius, arba Szaltinia dangiszkn skar- 

bu 2.00 Iki 3 00.
Garbe Diewuj ant aukaztybės „• 
Balsas Balandėlės 1.25c.,
Knlnga giesmių arba Kantlczkos 
150 Psalmu Dowldo karaliaus ant

paveikslo kantlczkų
Gyvenimas Vieszpatles Jėzaus Kristaus, 
istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl 
Istorija seno Įstatymo „ ,, „
Gyvenimas Marijos „ ,,
Menuo Szwenczlausios Marijos Panos 
Sopule J Motynos Diewo ,, ,,
K v an gel įjos snpuikels apdarais
GywenimaJ Szwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožnų dalj po „ „
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos. 
Istorija Lietuvos „ „ ' „ 30c.
Trumpa senovė) Lietuvių Istorija 10c.
Apllnkrasztls kun. Petravyčzlaus | Vilniaus 

džlakonystės kuningus 1870 m. ,, 5c.
Už kų mes lenkams tprlme būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži ka|gntė knrioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais n& pat 

krikszto Lietuvos
>» 40c. 

20c. 
30c. 
10c.

4.00C.

15c.

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

10c.
10c.
40c.M

15C.

20c.

15c.

Žlpon&a bei žiponė 
Žirgas Ir valkas 
Vytautas didis Lietuvos kun|galksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis „ 

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

Knįgos poetiszkos. 
Senkaus Jurgis „ ,,
Vitollorauda, puikus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
D&nelatczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvyniazkog giesmės 
•Jdkannos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės
Pirmutinis degtinės varytojas puiki komedija 5c 
Ponas ir Mužikai, Drama jmnklose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczio, 
Apysakos. 

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

isz lietuvių gyvenimo 
Pajud|kime vyrai žemų, pulki apysaka 

paraszyta patrijotiszkoje dvasėje pagal 
vengriazkų pono A. Isz B. autoriaus 
kn|gutės „Kas teisybė tai ne melas 

Pasaka ape Bzaltabuzius (Jdkinga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis 
Vaikų knlngelė

15c.
5. 

JjOc. 
5c. 
5c.»» u

I,

Moksliszki ranlsvediiai ir 
kitokios knįgos 

Lietuviszka Gramatika paraszyta 
kun|go Mlkolo Miežinio 50c.

30c.
25c.

5c. 
15c.
5c. 

10c. 
20c 
20c. 
20c. 
10c.1

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

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

15c. 
40c. 
40c.

5C. 
10c.

Abėcėle ,, ,.
Knlnga dėl Iszshnokinlmo rokundų 
Knlnga dėl iszsimoklnlino vlsasviotlnės kalbos 15c 
Apie buwlmu Diewo ,, 
Grlesznlnkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie trueų ,, 
Talmudas ir musų žydai „ ,
Užkala su kalba „
Prieszauszrls ,, ,
Kaip |gytl pinigus ir turtų 
Girtybė 5
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

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

Amerikoje 20 c., dėl perkupczių po 10c. 
Kalendorius ant 1880 m. 25c. ir ant 1890 m. 10c.

Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvencių ir di. 
džiosios nedėlios, 
Tiesos Žodžel, 
Fllloteaarba kelias | maldingų gyvenimų 
Pokllls Bzventųjų ,, ,, „
szguldimas metiniu szwenczlu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Kymo kataliku „ „
Kas yra griekasl 
Nekaltybė 
Vartai dangaus 
Pekla, arb i amžinas pragaras 
Arielka yra ntidai; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsylms Diewo sudo 
Kaktas j dangų „ ,,f
Didžioji nedėlia ,, „
Kaip Sumvnijų nuspakaj|tl ,, 
Vadovas | dangų „ ,,
Prtslgatavojlmas ant sinercz.io 
Draugija dėl duszių „ ,
Lietuviszkos rnlszios ,,

Visokį Abrozėilai su maldelėmis po 5centus.

J

ZKLISTUNTG-OS
I0CK0S SPAUSTUVĖS.

Lietuvos istorija, n ii seniausių gadynių iki 
Gediminui D. L. K., paraszyta 1850 m., 
Slmano Daukanto. Knlnga pirma, 

gaunųma už 1,50c* 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalczlų 
paraižytas Slmano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
istorija Katalikų Bųžnyczlos, „ 1,00.
Kuropoe Istorija su ^.iamlapials ,, 50 et
Lietuviszkos DaimosJsz visur surinktos 200c 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczių Motiejus Valancziauskas, 25 et. 
Ponas Bartkus, paraszė kun A. Burba, 20 et. 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 1,00 et. 
Apteka Diewo ,, „ ,, „ $1,00.
Aukso Verszls, labai puiki drama ,, 20 et.
Bolesiawas arba antra dalis Genowefos 30 et. 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę 

žydo ir piktų augynirnų wajku $1,00. 
Eglė, žalczlų karalienė ir iszgriovimas Kauno 

pilies 1362 m., du puikus drumstai 
paraižyti Aleksandro Gužuczio, 25c.

Historlje gražios Katrukos Ir jos visokį
„ „ ,, atsitikimai 10c.

Historlje apie gražų Magelonų, dukterj karaliaus
Isz Neapolio ir apie Petrų kareivi 40c. 

Llistorije isz laiko Francuzkos
„ ,, vainos Afrikoj' 30c.

Isz po budelio kalavijo Ir Kajimae, dvi puikios 
apysakos, ant lietuvlszko perdėjo V. Stag. 40c. 
Istorija Septynių Mokintojų

„ „ ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Mllosiawskls — — 80c.
Juozapas Konluszewskls, arba kankinimas •

Unijotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Konstitucija dėl darblnjkų — 10c.
Namelis pustelnjko — — 75c.
Nedorybes Kymo Ciesorių, blstorije isz tajko 

,, ,, ponawojlmo Nerono 80 et.
Pujkus apraszymaj tikru atsytiklmu Isz

,, ,, czesu wajnos 1883 motu 40 et.
Prawadnikas angotskos kalbos neabdar. $1,00 

„ ,, „ atidarytas $1,25.
Pujkus apraszymas apie Lietuvų „ $l,oo.
Kinalda Kinaldlnas „ „ ,, $1,50 et.
Senowes apraszymas apie Duktery

,, „ Pilypo Karejwlo 50 et.
Sumyszymas arba bajme tūry dydeles akis 
Tykra tejsybo isz Suwaiku gubernijos 15 et. 
Szwiesa Diewo H „ 65 et.
TltĮęna Persų Karalius, „ „ 25 et.

Užeystanawlk ant to geraj „ 50 et.
Wltaslr Korynna historlje Isz lajko persekiojimo 

Hat n y esi oi 8, pėr Deokleclj»na 95 et.

Lenkiszkos kningos 
maldų pargabentos isz užmarės.

Wostchnlenle dttszy pobpžnej, zblėr nabožehstw 
1 pleėnl z przydaniem Drogl krzyžowej, Gorzklch 
žali 1 psabnOw „ ,, ,, „ ; 1,50c.
’■'Zloty Oltarz czyll zblOr nabožoėstw dla cbrzeė- 
clan 1 katollkOw „ „ „ >> p 1,80 c.

Oltarzyk czyll zblOr nabože6stwa dla mlodziežy 
katollcklej „ „ „ „ „ i> t 70 c.

Wyborek nabožedstwa dla mlodzležy kątollckiej 
50 c.

Mnly zloty oltarzyk dla pobožnych dzleci ka- 
tollcklch „ „ „ „ 45 cent.

ISTORIJA Kataliką Bąžnyczios 
raunama yra pas Re v. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pas Re v. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztftja $loo.

PIRMUTINE
TTIŽEICa-Jk 
dėl lietuvininkų pas 

SILVESTRĄ PAUKSZTĮ
Edwardsville, Pa.

Arielką visokių, alaus gar
daus, vyno cigariį ir t. t.- 

Ateik broli pamatyti, 
Ir to visko pabandyti.

Kas nori gero tavoro gauti ir ska
naus gėrymo ragauti, tegu atsilanko

Pns Joną Žukaucką
Plymouth, Pa.

Juzo Miliaucko,
Szaltas alus, skanus gėrymai, gar

dus, cigarai. Smagi vieta dėl užei
gos. Praszau brolius atsilankyti 
pas manę.

Jūzas Miliauckas,
MAMANor CITY.




