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N. 28 „Garso“ p. Angleka

sys padūda ištraukų isz anar- 
chistiszkai - socijaliszko ang- 
liszko laikraszczio „The Peo- 
ple“. Toje isztraukoje p. 
Anglekasys parodo rokundų 
mėnesinių uždarbių ir iszėji- 
mų trijų anglekasėjų isz Ohio, 
isz kurių du turėjo po szeszis 
vaikus, o tretysis tikt keturis. 
Jis atranda, kad tie trys dar- 
binįkai daugiau per mėnesį 
pradirbdavo, negu uždirbda
vo; kaip antai pirmame pa- 
veizde parodo, kad vienas isz 
tų trijij anglekasėjas, turėda
mas szeszis vaikus ir paežių, 
su savo aunu per Vasario mė
nesį uždirbo tikt 24,99, tūm 
tarpu mėnesinio iszėji mo bu
vo 28,45. /Tokiu budu tas 
darbinįkas per vienų mėnesį 
įlindo į skola $3.46. P. Ang-
lekasys padavęs tokių rokun
dų, užpūla ųsabiszkai ir dagi 
su pasitycziojimu ant p. Petrai
czio, kad jis, raszydamas apie 
sunkų bedarbės laikų priminė, 
kad daugumas lietuvių, turė
dami seniau gerus darbus, ne
pasirūpino apie Užczėdyjimų 

' cento dėl judos dienos. To- 
. liaus taip raszo tas Angleka

sys. „S z ta i viename isz szio 
metinių numerių ,, Vienybės“ 
jis (suprask Petraitis) isz py
lė ant galvų savo suskurdusių 
tautieczių visą gurbą papeiki' 
mų, kad jie žmonės darbinį- 
kai nedorėliai, turėdami gerus 
darbus nei kiek nemislijo apie 
užezėdyj imą .. . . turėjo už
klausti pats savęs, ar jų pa
dėjime gali būti kalba apie 
kokį nors užezdijimą“

Czia mes isztraukėme tikt 
keletu sakinių isz straipsnio 
p. Anglekasio, palikdami asa- 
biszkus jo užpuldinėjimus 
jam paežiam ant koszės. Ne
būtume nieko atsakę ant to 
„mokyto“ Anglekasio straips
nio, nės kiekvienas sveiko 
proto žmogus perskaitęs jį ir 
p. Petraiczio įžengtinį straips
nį N, 16 „Vienybės“, ant ku«

rio varos, supras, kad p. 
Anglekasys, raszydamas 
savo darbinįkiszkų straip
snį, ar buvo girtas arba, 
norėjo tikt papaiszinti p. Pet
rai tį^darbi n įkų akyse. Bet, 
kadangi nekiekvienas skaity- szeimynas irszmotas metų kaip 
damas „Garsų“, skaito ir 
„Vienybę“, o ir skaitydamas 
nesupranta ir, nevienas galį 
patikėti to iszmintingb 
Anglekasio žodžiams; ant ga- 
o ir dėl naudos patiek p. Ang

lekasio, kuris rodos ir gi turi 
nemažiau per szeszis vaikus, 
ba kitaip butų pats galėjęs 
patirti, kad buvo -pirm metų 
daugiau geresni darbaidr ga
lima buvo prie noro pasidėti, 
keletacentų dėl bedarbės lai
ko, ųkipažįstame už reikalų pa- 
aiszkinti p. Petraiczio straips
nį, ant kurio p. Anglekasėjas 
užsipūla, o parodyti p. Ankle- 
kasio melagystę. P. Petraitis
raszė N. 16 „Vienybės“ apie 
abelnos bedarbės laiko pasek
mes ir priminė, kad tos pasek
mės butų dėl daugelio lietu
vių netokios skaudžios, jeigu 
jie butų daugiau rūpiniesi apie 
ateitę. Ir taip p. P. raszo: 
Daug lietuvių darbinįkų, ku
rie turėdami gerus darbus, 
barstė gnnįgus-------- ir nieko
nesirūpino apie rytdieną, 'ro
ki žmonės pasijuto dabarti
niame laike didelėje bėdoje, 
esą.... Kas gi gali užgin- 
czyti, mieli tautiecziai, kad 
)irm keliolikos mėnesių daug 
dėtuvių turėjo gerus darbus 
ir galėjo pasidėti gražios ka
peikos ? O ir tos paezios skait
lingos ezeimynos, kurias p. 
Anglekasys padūda paveizdon, 
turėjo turėti geresnius darbus 
ir laikus, ir uždirbo daugiau 
dviese per mėnesį kaip $24.99, 
nės kitaip butų jau seniai ba
du iszmirę arba į didelę sko
lų įlindę. Tadgi buvo geres
ni laikai, kuriūse galima buvo 
uždirbti. Tame straipsnyje 
Petraitis raszė apie daugumo 
lietuvių reikalus, o ne apie 
tūs, kurie po' penkis szeszis 
vaikus turi, nės abelnai imant

tik deszimtas procentas lietu
vių Amerikoje tėra pacziūtų, 
o isz apsivedusių nebus de- 
szimto procento, kurie turėtų 
po penkis, szeszis ^vaikus. O 
isz tų dar, kurie turi nemažas

Amerikoje gyvena, vargiai 
deszimtas procentas eina į J mainas arba į pabrikus dirbti, 
nės yra arba sali 
sztornįkais arba kitokiais ver
telgomis. Tai kaip gi ežia p. 
Anglekasys iszėmęs isz ang; 
liszko laikraszczio kokias ten 
^dlJysvetimtautiszkas su sze- 
sziais vaikais szeimynas, pad ii- 
da jūs kaipo paveizdų visiems 
lietuviams ir, kaiszydamas p. 
Petraicziui, szneka, kad padė
jimas lietuviszkų darbinįkų 
buvo ir yra toks baisus, kad 
negali būti nei kalbos apie ko
kį nors užezėdijimą. Jeigu 
musų tautiecziai tokius blo-

iunįkais arba

gus darbus butų turėję, kaip 
p. Anglekasio smageninė sų- 
protauja, tai ir nebūtų galėję 
jokio užezėdijimo padaryti, 
(kų galėjo ir p. Anglekasys 
pamatyti, jeigu jo akys butų 
dar turėję gamtiszkų szviesų, 
ant galo galėjo girdėti, o paga- 
liaus ir pirsztais apgraibyti)bet 
dabar, szimtai musų brolių, su
dėję cento,užsidėjo įvairius biz
nius, szimtai grįžta atgal pil
nais kiszeniais, o jeigu pakra- 
tysime czionykszczius lietu
vius dirbanezius mainose ir 
pabrikūse, tai atrasime nevie
nų tūkstantį, kurie turi pasi
dėję po keletu szimtų ir dau
giau dolerių. Tai kaipgi czia 
kalbėti, sveikų protų turint, 
kad musų tautiecziai darbinį- 
kai negali nei kalbos turėti 
apie užezėdijimų?! Žinia to
ki negali turėti, kokiu mažu 
yra ir pats p. Anglekasėjas, 
kurie atsiėmę mėnesinę mo
kestį, skubina bėgti į saliunų 
arba dar kur toliau į links
mesnę vietų..arba toki, ku
rie savo mėnesinę jau prieszais 
pralaidokauja. Paimkime 
darbinįkus nors vienos kasyk- 
lės arba pabriko, o pamatysi- 

me, kad vienas darbinįkas, 
kuriam rupi ateitė, uždirbda
mas ant mėnesio $30, užezėdy- 
ja per metų. $100 arba nors 
keletu desėtkų dolerių, o1 ki
tas lygius iszdavimus turėda
mas ir ant mėnesio po $50 už* 
dirbdamas, netikt, kad nieko 
negali užezėdyti, bet dar szto* 
rūse ir saliunjuse pridaro sko
lų. Nu, mielas „pone“ Ang- 
lekasi ar jau pripažinsi, kad 
daugeliai lietuvių darbinįkų 
padėjimas pavelijo ir pavelija 
netikt kalbėti apie užezėdiji- 
mų dėl jddos deinos, bet ir jį 
padaryti ?

Dar ir per szitų negirdėtų 
sunkų laikų rasime nemažų 
skaitlių vienstypių iszmintin- 
gų ir rūpestingų lietuvių, ku
rie padarė tūlų sųpilėlį dėl 
nežinomos ateitės.

Kad Petraitis N. 16,,Vie
nybės“, kaip p. Anglekasys 
mano, nesznekėjo apie užezė
dijimų skaitlingų szeimynų, 
tai kiekvienas perskaitęs mi
nėtų „Vien.“ numerį supras, 
nės p. P. raszo: „O tūli nebe
galėdami aprūpinti saro 
skaitlingų szeimynų reikalin
giausiais gyvenimo dalykais, 
pasidaro isz didelio rupesezio 
sav galą.

Kaip gi Į). P. gali mislyti 
apie užezėdijimų skaitlingų 
szeimynų su paezia ir szesziais 
vaikais, kaip padūda paveiz
don p. Anglekasys, kad jis 
raszo, kad tokių szeimynų 
galvos bei patys isz sunku, 
m o užlaikymo savo szeimy- 
nos pagaliaus galų sav da
ro? „O kiek^ tokių yra, 
kurie su szeimynomis ar
ba neseniai isz Lietuvos atvy
kę, ar dėl tūlų kitų priežasezių 
negalėjo pasidėti cento dėl taip 
vadinamos judos deinos y o gy
venti reikia. Czia jau p. 
Anglekasys galėjo su pirsztais, 
jeigu skaitydamas nematė, ap
graibyti (jeigu jo pirsztai pa
jautimus turi), kad p. P. ne
siūlė užezėdijimų tiems, ku
riems negalima buvo.

Dar Anglekasys užmeta



Vienybe
P., kad ir jis isz darbi nykų paraszy ta korespondento isz 
sav gyvenimą daro. Tai tei
sybė. Bet mes klausiame to 
maiulruliOy ar 
žmogus, kuris gerą darbą dir- I 
ba, turi tiesą reikalauti ir pra
gyvenimo? Jeigu taip, tai ir 
p. Petraitis, jeigu jis gerą dar
bą dirba, ir turi tiesą už savo 

juįarbą reikalauti užmokesczio, 
įTOkam nepasidėkavodams. 
Jeigu darbinįkai dūda jam 
pragyvenimą isz geros valios, I 
tai tur būti mato, nesiklaus
dami p. Anglekasio, kad jis 
ant to užsitarnauja.

Matyti, kad p. Anglekasys 
savo paiszale norėjo tarp p. 
Petraiczio ir darbinįkų pa
drumst! vandenį, kuriame gal 
mislijo gaudyti lydekas ir isz 
virus jas, maitinti savo arba 
bent tas paveizdoje privestas 
skaitlingas szeimynas, užlai
kydamas jūs * nū bado arba 
mažiausiai nū gilesnio įbridi- 
rao į skolą.

Dagi norėtume papraszyti, 
kad p. Anglekasys pririnktų 
ir padūtų dėl žinios visūmenės 
nors mažą gurbelį tų papeiki Įzijos, dar nežinia, 
mų^ žodžių nedorėlių, kuriūs, Suvalkų gimnazijos Inspek- 
jis sako, p. Petraitis iszpylęs torius gauna vietą direkto- 
ant darbinįkų!

Nežinia kaip „Garso“ re
dakcija su pagyra patalpino

< tą asabiszkumą, melagystės ir 
paikimo pilną laiszkelį į savo 
szpaltas. Turbut turėjo norą 
sudrožti „Vien.“ arba pamir- 
szo pažvelgti į szių metų N. 
16 „Vien“. .

Petropilės apie tai, kad į tą 
draugystę įsispraudė keli len- 

kiekvienas I kai, ir su padūkimu stengiasi 
isz jos iszvaryti kas vien lie- 
tuviszko, o to vietoje įvesti 
viską lenkiszkai, esą neteisy
bė, nės draugystėje nėsą nei 
vieno lenko, bet visi lietuviai 
ir žemaicziai. 
buvo
(draugystės pirmsėdis p. Matu
laitis, esąs melas, nės pirmsė- 
džiu, kaip buvęs,, taip ir teb- 
ėsąs p. Jonas Jaszmontas, o p. 
Matulaitis tikt jo pagelbinį 
kas. ’ /

I Praneszėjas meldžia ir Kitų 
lietuviszkų laikraszczių apie 
tai praneszti.

Taipogi, kaip 
„Vien.“ praneszta, kad

Isz Lietuvos.
— Senapilė,. Gimnazijos 

direktorius, p. Gijevski‘s, tu
rėjo kūm nors prisitarnauti 
savo valdžiai, kad jį pakėli 
kiek augsztyn: gauna ant vir- 
szinįko direkcijos. Kas bus 
direktorium Senapilės gimna-

— Musų korespodentas isz 
Spring Valley pereitame 
„Vienybės“ numeryje buvo 
praneszęs, kad už užmuszimą 
vieno iszgėd^jjo minėtos N 
27 „Vien.“ mpteriszkės nieko 
blogo nebus, aįšžaukia tai ir 
sako, kad dabar yra daug žmo
nių už tai suaresztavotų ir ne
žinia kaip jiems iszeis.

riaus. Sumuszė jį, kaip sa
vu laiku apie tai rasziau, mo
kytiniai ir sumuszė ne ant jū- 
ko, vos žmogelis iszsilaižė. 
Tai-gi dabar ir gauna jisai tą 
paaugsztinimą kaipo atlygini
mą už tūs sopulius, kuriūs tu
rėjo perkentėti, o kuriūs pa- 
neszė.... dėl idėjos.... Bet 
ar jis į Senapilę bus atkeltas, 
kaipo direktorius, galima dve
joti, nės Senapijė nū Suvalkų 
per arti ir vįsįj> Senapilės mo
kytiniai žinotų nesmagų savo 
direktoriaus atsitikimą, kas, 
žinoma,- nelabai -augsztai pa
keltų direktorių jų locnose

— Tūlas sąnaris „Petropi- 
liszkės Lietuviszkos Labda
ringos Draugystės“ pranesza,__ _
kad kas buvo N 13 „Vien.“imas?

Tai-gPS u valkų inspektorius 
gauna augsztesnę, arba kaip 
gudai sako ,;sziltesnį“ vietą už 
perkąstą sumuszimą, vai kas- 
žin Senapilės gimnazijos di
rektorius už ką yra augsztina- 

! Gal užtai, kad dirbdi-

na gimnazijoje cerkvę, taiso Susitarė visi trys iszbėgo vie- 
internatą (mokytiniams ka- 
szarus) ir priverczia savo mo
kytinius karaliszkomis dieno
mis drauge su jūm ant garbės 
caro klykti: „ura! ura!“

Gali būti, kad ir už tai, bet 
da greicziaus gali būti, kad 
tie užmanymai jau isz augsz- 
cziaus yra jam atsiuncziami, 
° ji glosto tik už stropų jų 
iszpildymą.

Kad ne vien nū direktoriaus 
Senapilės gimnazijos paeina 
užmanymas įtaisyti prie gim
nazijos cerkvę ir internatą, 
matyti isz to, kad ir Varsza- 
voje prie pirmosios gimnazijos 
tąiso taip gi cerkvę ir interna
tą. Skaitome apie tai nume
ryje 119 „Pravitelstvennij 
Viestnik“. Įvykdinimas tū- 
dviejų' maskoliaus užsimany- 
mų atsieis net į 100,000 rub
lių. Patsai caras į tai kisza- 
si.... Tai gi matyti, kad į- 
taisymą prie gimnazijų cerk
vių ir internatų laiko masko
liai baisiai svarbum daigtu 
platinime maskoliszkų idejv. 
vakariniame kraszte. Kokiu 
budu pasinaudos cerkve ir in
ternatu, pamatysiu po vaka- 
cijų Senapilės gimnazijoje, 
nės, kaip rasziau apie tai N 27 
„Vienybės“, cerkvę per vaka- 
cijas įtaisys, o vietos internate 
taip-gi jau bus, vienok ne 
80 ežiai mokytinių, kaip tada 
rasziau, bet tik 36 iems. Ne
galima nė ant valandėlės abe
joti, kad maskoliai nori mu
mis užstatyti varžą (buczį), 
nės kitaip kam reiktų prie 
gimnazijos cerkvių, juk ežia 
maskolių (staeziatikių) moky
tinių mažai pažymus nūszimtis 
(procentas). .

Neperseniai Senapilės gim
nazijoje buvo jūkingas atsiti
kimas. Trys mokytiniai, re
gis du antros ir vienas pirmos 
kliasos, pasiryžo jieszkoti „ne
žinomų szalių“. Pasivogė 
vienas penkis rublius, kitas 
tris, o trecziasis turėjo dau
ginus, nės jam tėvai 'tūm tar
pu, ant kokio reikalo atsiuntė.

na nakczia. 
savo lovo 
aiszkelį, kur raszė, kad jie 

iszėjo ir kad jų visai nė ne- 
jieszkotų, nės vis jau neras, o 
jei ir rastų, tai jie vis gyvi ne- 
pasidūsę, nės ir pisztalietus 
turį pasivogę. Labai gaila, 
kad tiems karžygiams nepasi
sekė kelionė, gal but jie butų 
priėję ir žemės polių, atradę 
kokią nežinomą szalį, o gal ir 
kokią szesztąją dalį svieto bu
tų atradę, kaip tai Koliumbui 
pasisekė atrasti Ameriką. 
Matyti, kad jie ketino toli ke
liauti, nės ir maisto buvo pa
siėmę nemažai — visą kepa- 
laitį dūnos. ' Ketino pirmiau
siai traukti į Ameriką. Tik 
nežinia kokiu budu atsidūrė 
Prien ūse: gal ketino prieiti 
Kamczatką ir Beringovo pra
taką kokiam Kitelije persiyrus 
atsidurti Amerikoje, ar gal 
kokį kitą pieną turėjo, tik ant 
nelaimės Prienūse jūs suėmė 
ir atgal į Senapilę atgabeno. 
Užkietėję Senapilės gimnazi
jos konservatoristai nesuprato 
jaunų tolynžengių jaunikai- 
ežių ir užmokėjo jiems visai 
ne pagal jų užsitarnavimą. 
Vietoje jūs iszkilmingai pasi
tikti ir szaukiant, kaip caro 
dienoje, ura! su didele gūdo- 
ne į gimnazijos rūmą įgabenti, 
du tų karžygių visai isz gim
nazijos atstatė, o trecziąjį da 
neva paliko, bet suvis ne kai
po garbės sąnarį. .. Da naba
gą ne ant vienos valandos ir 
į gimnazijos cypę įkiszo.

Matyti, kad visiems didiems 
atradikams taip einasi. < Juk 
ir I^oliumbas, kurs Ameriką 
pirmas privažiavo, vietoje 
garbės, kiek jis turėjo paskui 
nukentėti! Taip ir mus kar
žygiams, kurie norėjo eiti pė
domis Koliumbo, lyginai men
kai atsiėjo. Luktelkim: at
siims savo garbę po myriui, 
juk ir Koliumbą tik jam mi
rus visi iszaugsztino.

Jūkai jūkais, bet vis gi pa- 
naszus atsitikimai aiszkiai pa-

Vienas paliko 
po priegalviu
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rodo, kaip da mus gimnazijos 
yra netobulios, kad jose vie
toje lavįtis, taip gali vaikai 
iszsipaikyti. Anais metais 
buvo girdėti, kad ir isz Min
taujos gimnazijos trys mokį* 
tiniai norėjo lūtelije į Ameri
ką nuvažiūti. Upe Aa buvo 
jau nusiyrę netoli upės Dau
guvos, kur jūs dasivijo. Jei 
da butų pasivėlinę vytis, butų 
įvažeyę ir Dauguvą, kur bai
sios bangos tū butų apvožę 
jų mažą valtefę ’ir visus pri- 
girdę. ’

30 dieną Sėjos tieą.jllzbie- 
tiszkio dvaro (Senapilės pav.) 
krito"toki baisus ledai, kokių 
nė seninusi žmonės nepamena. 
Ledai buvo neką už kiauszinį 
mažesnį, o paveikslą (formą) 
turėjo ne vienodą: vieni buvo 
lyg suploti, o kiti panaszus į 
agrūzdo vūgą. Suplotiejie 
taip buvę susikristalizavoję, 
kad lengvai skaldėsi į skiltis, 
o tie, kurie turėjo paveikslą 
agrūzdo — buvę viduryje 
tuszti. Man jų neteko matyti. 
Perėjo debesys su ledais šiau
ru szmoru, ir isz kapojo Alz- 
bietiszkio dvaro visus javus, 
toliaus siekė greta gyvenan- 
czių ukinįkų laukus. Kur le
dai perėjo, viską su žeme su- 
maiszė. Pūdymai baltavo il
gą laiką riti storos eilės nukri
tusių ledų. 8odūse( taip-gi 
viską isžkapojo, net szakuczių 
eilia ant žemės liko. Seni 
žmonės tėmija, kad szįmet du 
nepaprasti gamtos apsireiszki- 
mai buvo -r žiemą perkūnija, 
vasarą baisus, neregėto dy
džio, ledai. Alzbietiszkio 
dvaro Skerdžių užklupę ledai 
laukūse pridobė, kad paskui 
apsvaigusį namon pargabeno. 
Jau apie\ szį atsitikimą daug 
ir pramanytų daigtų pasako
ja. Taip vienur pasakoja, 
kad ledai užmuszė du pieme
niu, kitur suaugusį žmogų, 
galvijams nagus nudaužė ir 
t. t. Vienok yra tai tik pa- 
didįti padailinimai.

Apie Pilvtezkius, . kur 
nulupinėjo pakelėse muskox

Imės, nės kiek tai per tat Su
siedu tarpe barnių ir provų 
pasimažina! Taipogi laukinį- 
kystės tarpe yra daug pato
giau, nės nereikia nei vienam 
pagal kitą taikintis, o ant sa
vo žemės daug naudingiau ga
li pasiru ūdyti.

kelio stacijos, Vilniaus rėdy- 
boję, kur yra didelis vagzalas 
ant vieno kvietkų vazono yra 
paraszyta lietuviszkai:

Pakeleivingam nėra ežia ko 
pykti!

Yra ko valgyt, yra kur sau

Ser
kas

Yraltija) moka gana apstingai sa-
Kartais ponybė (aristokra-

liszkus, o prilipinėjo liėtuvisz- 
kus paraszus, eina visoki ty
rinėjimai. Žandarų virszinį- 
kas buvo į ten atvaževęs pa
žiūrėti, kas ten do paraszai 
lietuviszki. Dabar prie kiek
vieno gudiszko paraszo turi 
stovėti per naktis sargyba, 
kad kas jų nelupinėtų. 
gėti turi\patys ukinįkai, 
jiems nelabai lengva.
tokių kaimų, kad turi tik po 
du ukinįku, tokiems tai ir 
sunkiausiai yra sergėti savo 
kaimo (sodžiaus) paraszą, nės 
turi pradieniui vienas ukinį- 
kas paskui kito sergėti, 
piai jieszko to, kuris tūs lie 
tuviszkus paraszus prilipino, 
bet vargu ras „kaltinįką“. 
Maskoliai baisiai įdūkę už tą 
darbą. Labjausiai įdūko ta
da, kaip rado po nakeziai nu
kapotas abi galvas dvigalvio 
maskoliszko arelio, papieszto 
ant lentos pakelėje. Matyti, 
kad maskoliszkas dvigalvis 
siaubūnas nėra toksai gajus, 
kaip ,,Lėmėjos gydra“, nės 
vietoje nusuktųjų galvų nė 
viena neataugo....

\__ b

Netiktai paprusiais Žemai
cziūse ir Suvalkų rėdyboje 
lietuviai pradėjo isz kaimų 
skirstytis į kolionijas, bet tas 
jau atsitinka ir toliaus Pane
vėžio paviete. Sztai Mitra- 
szunų kaimo bajorai, Saloczių 
parapijoje, kurių žemė savo 
tarpe maiszėsi, dabar savo so
dybas ant vietos palikę, atsi- 
dalino savo žemę prie daigto 
ir tai be jokių tarpinįkų savo 
tarpe sutartinai ir gražiai, be 
jokių barnių ir provų. Maty
tis, kad szios gadynės ekono- 
miszkas padėjimas to neat- 
vengtinai reikalauna. Vy
riausi gaspadoriai ten yra: 
Petruszkiavyczia, Marcinke- 
vyozia, Kuszeliauskas ir Bud- 
kus, apart to dar du mažes
niu gaspadoriu. Žemės isz- 
dalinimą ir iszmieravimą pa
darė tenai .kamanųkas Rudzit. 
kitoks darbas vertas pasek•

kasztą dėl vaikino ant keturių 
kliasų pabaigimo, o paskui 
leidžia į dvasiszką seminariją, 
tai jau rokūja, kad dėl kuni
gystės stono didesnio mokslo 
nebereikia. Taigi buvo du 
draugu seminaristu, vienasdsz

vo tarnus užganėdinti, ir tai 
senoviszkai, kaip tai geresniū- 
se laikūse būdavo. Sztai gro- 
vas Tiszkus mirdamas savo 
liakajui Michalauskiui testa-

Stro |,nente paliko 10,000 rublių, jų pabaigęs seminariją į kunį- 
Tiszkaus sūnūs nedavė jam tų 
piuįgų, bet dvariuką Punkrius 
arti Gružų, Joniszkėlių para
pijoje, Panevėžio 
Liakajus dvarą gavęs ir nū 
karto ponu pasijutęs, kū di- 

[džiausę linksmybę girtybėje 
atrado, trirublinį koniaką net 
isz PetTopilės gabendamas, isz 
to gavo karsztinius (biala go 
rączka) ir pasimirė, paezią pa
likdamas; grovas T. tą dva 
rinką atėmė, bet ar iszsiteisino 
ar neiszsiteisino isz savo tėvo 
prižadėjimo, to negalima žino
ti.

paviete.

gus įsiszventino, o antras į 
Petropilės dvasiszką akade
miją nuvažiavo. Taigi žmo
nės pradėjo kalbėti, kad viens 
isz jų greitai mokslus pabai
gė, o kitus geros galvos lietu r, 
sako: nedūk Dieve, kam Po
nas Dievas pomietės nedavė!

Pone J. Vėžys 5 N. ,,Vieny
bės“ p. 54 negali suprasti ko
kiu budu vieni necenzuravoti 
daigtai atgal į užrubežį grįsz- 
ta, o kiti prie adresantų nuei
na. Cenzūra, nenorėdama 
kokį spaudintą veikalą per
leisti, primusza peczėtį su 
prancuziszkais žodžiais „Re- 
fusee, retume“ (nedaleista, at
gal) į užrubežį, bet paczta 
to nenumanydama siunezia ant 
adresanto vardo.

Kaip yra bjaurį kalba Sesi- 
kų parapijoje Aukmergės pa
viete, kur lietuviai į lenkus 
iszvirto, gali isz tų žodžių ma
tyti: „Wieprze sto razy djab- 
lami naklinowali (przeklinali; 
keikė). Z kriagždy guszta, 
wykriabždil“ (kriagždės lizdą 
iszsuko, iszkrapsztė).

K ‘ ‘

— Ka^zedaruse ant gelž-

— 7> i blvjofjra f i ja: ,, K ra j4 4 
N., 18 padūda pasaką apie 
velnio tiltą ant Nemuno po

• Rumsziszkiais (Most djabel
• ki na Niemnie).^*1-^1“ 

da recenziją apie 
kai - latviszkai - lenlfiszkai - 
rusiszką kun. Miežinio žodyną, 
tardamas, kad lietuviszkų žo
dynų buvo jau szeszi: Szirvi- 
do, Haacko, Ruhigo, Mielckio, 
Neszelmano ir Kurszaiczio ir, 
sako, kad Miežinio žodyne 
vartota negryna lenkiszka Ii- 
teratiszka kalba, bet mozu-

iriszka? Tiktai dyvai, kokiu 
budu mozuriszka gali būti 
kad raszėjas buvo 
tuvis mažne vien Lietuvoje, 
Žemaicziūse buvęs ir su mo
zūrais susiartinimo neturėjo. 
Kamgi vėl dėtų mozuriszkus 
žodžius, žinant labai gerai len- 
kiszką knįginę kalbą? Ko 
dėlgi recenzentas nepadavė 
nei vieno mozuriszko žodžio, 
jeigu buvo atradęs? Kalba 
vienok, kad tas žodynas yra 
labai svarbus dėl mokslo, nės 
ežia galima atrasti daugel ne
žinomų žodžių, kad tokį darbą 
reikia visados su džiaugsmu

ls- 
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Lietuvos vagys baisiai isz- 
gudrėjo paskutiniame laike 
iszmokę arklius dažyti ant vi
sokių spalvų. Tankiai atsi
tinka, kad ant kermosziaus 
pardūda arklį tam paežiam 
gaspadoriui, ml kurio pavogė, 
o tas anų pažinti negali, nės 
arklys turi suvisai kitą spalvą. 
Tankiai vogtas arklys yra ežia 
pat, bet jį neatranda, nės ans 
yra perdažyta ir jo pažinti ne
gali. Apie Pasvalį Panevė
žio pav. yra daugel tokių va
gių, nės tenai ir asesorius va
gis, kurie visi nū apygardinių 
baugesnių žmonių ima net 
kontribuciją (mokesezius) 
javais ir pinįgais, prižadėda
mi, kad tada jų arkliai bus 
pakajingi. Buvo vienok vie
nas toks, kuris kvieczių pūrą 
vagiui už nevogimą nedavė, o 
už tat vagis jo bėrą arklį ant 
szirvo nudarė, ant ganyklos 
palikdami. Gaspadorius pro- 
szalį savo arklio eidamas per 
daug dienų jieszkojo nepažin
damas, vis dyvijosi isz kur at
sirado tas svetimas szirvas ark
lys ant jo ganyklos. Po ke
lių nedėlių lietui užlijus ark
lys pradėjo plukti ir vis la- 
bjaus arklys pradėjo pagal 
spalvą tokiu darytis, kokiu 
ans buvo. Arklys ilgą laiką 
dyku pabuvęs dikeziai atsiga
vo ir kad ne tas su lietumi at
sitikimas, kuris gaspadoriui 
akis atvėrė, butų vagys arklį 
atganę ir kaip savo paėmę.

Pasvalio akciznįkas Sz., no
rėdamas turtingu pastoti ant 
žydiszkų karezemų per pirsz- 
tus žiurėjo. Sztai Vaszkūse 
gal yra kokių deszimts kar
ezemų, o viena tiktai Už pa
tentą į iždą (skarbą) moka, 
bet už tat yra pas jį iszrokūta, 
kiek kožna nepatentavota kar- 
czema turi dūti įneszimo. 
Taip ans ilgai grajijo, savo 
vyresniūsius maskolius dik
eziai girdydamas ir czėstavo- 
damas, paskui vienok patrau

k ė jie jį pas savę arcziau
Kauno į Jonavą, kur jau bu
vo tylus, būdamas lyg pelė po 
szlūta, idant jį nenutvertu. 
Gudrus tas žmogus, idant dar 
geriau ant savo vyresniųjų 
mylistos užsitarnauti viename 
Kauno gėrymų krome falszių 
atrado. Falszius buvo toks, 
kad buvo tyczia daryti daug 
didesni dėl sznapso buteliai. 
Krominįkas su gubernatoriu
mi didelę pažintį turėjo ir tik
tai per tat nū bėdos iszsisuko.

Jeigu kada maskoliai ir da
leis mums lotyniszką spaudą, 
tai anoji bus dar labjau kaip 
lenkiszkoji aprubežiūta, ku
riai nevalna nei sakyti žodžio 
Lenkija, nei lenkiszkas, tiktai 
priverstinai yra liepiama ra- 
szyti apie carą, jo szeimyną ir 
maskoliszkus dalykus. Len- 
kiszkos gazietos per masko- 
liszkąjcenzurą, kuri nieko ra- 
szyti nedaleidžia, taip niekam 
nevertos pasidarė, kad patys 
lenkai pradėjo maskoliszkas 
skaityti, kurios turi daug pa- 
laidesnę cenzūrą, o matydami 
ant galo, kad sziokiu budu 
turės savo literatūrą ir tautys
tę pražudyti, pradėjo isz už- 
rubežio necenzuravotas knįgas 
ir laikraszczius traukti. Per 
tat gi sakau, kad prie dabarti
nio padėjimo ant vietos viską 
matydamas, suvisum su tais 
nesutinku, kurie tvirtina, buk 
lietuinszkos spaudos daleidi- 
mas galėtų musų literatūrą ir 
tautą pakelti. Taigi sakau, 
kad maskoliams ir daleidus, 
bet prie jų cenzūros taip lietu- 
viszki rasztai butų niekam ne
verti, kad jų patys - lietuviai 
nenorėtų skaityti, taip kaip 
ir lenkai, o skaitytų arba mas
koliszkus arba užrųbežinius 
lietuviszkus prie didelio per
sekiojimo.

Pons Debesylas „Vienybėje“ 
straipsnyje „Prūsų ir Ameri
kos lietuviai“ N. 10 negali to 
suprasti per ką Amerikos lie
tuviai, kurie skaitliuje yra ly

gus su Prūsų lietuviais daug 
toliau tautos dalyke už anūs* 
paėjo. Tas isz to paeina, kad 
Amerikos lietuviai taip kaip 
ir visi emigrantai yra visados 
labjau drąsus, energiszki, 
prieszinantys, prie to dar Ii ūsą- 
me kraszte, turinti savo tarpe 
dauginus vyrų, negu moterių.

Toks vienok padėjimas ne
gali ilgai trivoti, nės per tat 
kad Amerikos lietuviai turi 
per mažai moterių, turėdami 
vesti už paezias svetimtautes 
savo vaikūse kaipo lietuviai 
turės isznykti ir susilieti su 
vietiniais gaivalais. Tėvynė
je Amerikos lietuviai paliko 
szitiek daug mergų, kurios tu
ri davatkauti ir mergauti. 
Argi negerai butų, idant 
Amerikos vyrai pradėtų anas 
pas savę szaukti ir. už paezias 
imti. Butų tai baisiai patri- 
jotiszkai! .

f.

— Ryga. 2 e dienoje Sek
minių, t. y. 6 dienoje Sėjos 
mėnesio „Lietuvių Paszelpos 
Draugystė“ turėjo antrą ba
lių dėl savo sąnarių ir sveczių. 
Apie 3 adyną popiet Parke 
Kleino (už Daugavos) pra
dėjo rinktis baliaunįkai. Die
na buvo puiki, nei per daug 
szilta, nei szalta, taipogi par
kas, norint ir apleistas, vienok 
jame gražiai iszžiu* 
ri didelė daugybė lapūtų me
džių, kupetoms ir pavienių, 
kurie dengė baliaunįkus nū 
spindulių saulės; o puiki žolė, 
kuri atsiranda tarp medžių ir 
ant aiksztės, užėmė vietą 
minksztų kovrų ir brangių 
krėslų; o kalnas, kuris atsi
randa viduryje parko, dapildo 
visą gražumą tos vietos. No
rom nenorom pradedi mislyti 
ir atsirandi netoli Vilniaus, 
ant krantų upės Nerio, kur 
auga aržūlai, beržai ir liepos; 
ežia dainius, tikrai galėtų su- 
eiliūti gražias eilias, mislyda* 
mas apie Lietuvą. Isz su
sirinkusiųjų ant baliaus žmo
nių, daugelis, norėdami pakvė- 

pūti szviežiu oru, atsisėdę po 
medžiais ant žolės — visų vi
sokiomis meliodijomis niunavp 
lietuviszkas dainas!

Balius nusidavė ko geriau
siai, nės publikos buvo gana 
daug — (apie 560 žnj.), už
mokėjus už parką ir muzikan
tams ir dar kitus iszdavimus, 
gryno pelųo atliko apie 90 r.

Publika buvo visų visokia. 
Buvo visudaugiausiai lietuvių, 
bet daug buvo ir „lenkų“, nės 
buvo girdėtis #„trzeba“ „tan- 
cova<5“ ir taip t. t. Taipogi ir 
latviszkai ir vokiszkai kai ban- 
ežių netruko; įžodžiu sakant, 
publika buvo marga.

Draugystės dalykai gana 
gerai eina, nės jau gatavų pi- 
nįgų yra apie 500 r., be to jau 
visos knįgos gatavos ir užmo
kėtos, sąnarių jau dabar 185 
yra, bet turime viltį, kad dau
ginsis dar, nės dar daug, daug 
yra žadanezių prisiraszyti.

Lenkai veržte veržias į 
draugystę, bet gauna atsaky
mą. Atsirado ir tokių, kurie 
ketino eiti prie klebono skuns- 
tis, kad jų kaipo katalikų į 
draugystę nepriima. To mes 
tiktai ir laukiam, kad lenkpa- 
laikiai eitų prie klebono 
skunstis, tada bent klebonas 
pamatytų savo klaidą, kurią 
jis daro nedaleisdamas lietu- 
viszkos suplikacijos giedoti. 
Antrą, kad jau lietuviai taip 
netikę žmonės, jog jūs su jų 
kalba taip niekina, kamgi ta
da prie jų beeiti ir į draugys
tę?!..... Bet jie (lenkai) 
visiszkai kitaip mislija, jie nor 
į musų draugystę jais k verpti, 
o paskui isz lietuviszkos ant 
lenkiszkos perdirbti, kaip jau 
padarė su „Auszra“. Bet 
mums nereikia snausti, kad 
kartais be snaudžiant nepa- 
glemžtų nū musų.

— Sziose dienose buvo at
silankęs į Rygos miestą caro 
brolis Vladimiras. Valdžia, 
kaip kariszka, taip ir miesezio- 
niszka iszkailio nėrės, kad tik
tai sziaurės sunui įtikti. Ne
toli nū jų pasiliko ir latviai,
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rius ir isz kokios gazietos, ži
noma, idant ir merginos su
prastų, kurios da nedaug vo
kiškai teiszmano, isz lietu- 
viszkų, ir tada tampa tie atsi
tikimai apsvarstomi. Tada 
apsistoja ratynai merginų, ap
sistoję „rekis“ berno, ant ku
rio jis panezius suka, su ku
riais vasaroje arkliai prie ko
jų supaneziojami tampa. 9 
arba jau ir 8 adynoje rengiasi 
visi lovon eiti, bet pirm to 
dar tampa viena dvasiszka 
giesmė giedama, tada atsiklau
pę visi ir szeiminįkas paskai
to isz maldų knįgų vieną mal
delę ir primesg dar savo „szir- 
dies maldą“. Taip tampa 
kožna diena ir žiemą ir vasarį 
su malda ir giedojimu prade
dama ir pabaigiama. Gavė
nios laike dar ir pietoms knį- 
gos nulaikomos, nės lietuvnį- 
kai szio kampo yra labai die
vo baimingi krikszczionys.

Reta szventa diena tėra, 
kurioje jie bažnyczią neatlan
kytų. U kinį kai važiūja su 
savo szeimyna, biedniejie eina 
pėsti. Bet visi apsirėdę ge
riausiais rubais. Vasaroje ei
na merginos „po marszkinių“, 
tai yra jos neapsivelka nei jo
kia sermėga. Jos neszas 
drauge ir senovėje visoje Lie
tuvoje pažystamają „žlektį“, 
kurią Daukantas „sagsze“ va
dina. Jis yra isz paežių da- 
'yto pilko milo ir , tampa ly
jant ant galvos uždengtas, po 
smakru su segele ar špilka su- 
duriamas, ir užtenka ant viso 
iemens. Bažnyczioje tur 

kožnas kaimas ypatiszką sūlą 
r po sūlu sukrauja moterisz- 
<ės savo 4,žlegczius“. Vyrai 
sėdi skyrium nū moterių, se- 
įiejie apaezioje, o jauniejie 
ant korų. Po dievoszlužbos 
tampa kai m ūse szen ir ten 
dvasiszki susirinkimai laiko- 
ni, kuriūse vyrai, kurie szv- 
•aszte mažumą pratarpę yra, 
apie kokius žodžius szv. raszto 
kalba, jūs kiek gal iszguldo ir 
žmones kartais labai naudin
gai pagraudena ir pamokina.

nės kur galėdami ir kaip ga
lėdami iszrodė savo džiaugsmą, 
smaukdami „urrah“. Bied- 
nūliai, jie dar vis nesusi pran
ta, jog yra baisiai spaudžiami 
nū sziaurės suno. 1 Sztai nėra 
to mėnesio, kad nebūtų laik- 
raszcziūse, kad ten ir ten pas
torių už apkrisztijimą vaikų 
„sutnaiszytų moterisczių“ ir 
kitų atsitikimų į kalėjimą ar
ba nd tarnystes arba amato 
atstato.

Mintaujoje (Jelgavoje), 
kaip bdkraszcziai pranesza, 
bus didelė szventė iszprovyta 
ant atminties pridėjimo Kur
žemės prie Gudijos. Taigi 
latviai iszpaskutinujų taisos, 
kad ta sžventė butų kūpla- 
cziausiai nū jų (latvių) pusės 
szventinta ir vis daugiau daini- 
nikų renkas, nors tukstan- 
cziai jau yra užsiraszė giedo- 
rių. Mat, latviai szimtme- 
ežiui sukankant, kaip jų tė
vynė paliko priskirta prie Gu
dijos, nori ant jos kapinių 
(?!R.) pasilinksminti. Dar 
nekas butų buvę, kad gudai 
patys butų tą motivą padavę, 
bet dabar patys latviai pra
dėjo sapnūti apie tą busi utį 
„didį‘ybalių. Susipras - lat
viai, Dėt, kad nebūtų pervė- 
lu.......................... . o

„Kiszkis isz Kopūstų“.

Buris limta Kltaita 
Davido.

Lietvnįkai szito kampo ski 
rias nū savo brolių kitūse 
kampūse savo gyvenimu na- 
mūse. Darbsztus kaip ir jų ki
ti broliai, triūsia szitie lietuv- 
nįkai, daugiausiai laukinįkais 

>būdami, nū ryto iki vakaro. 
„ Gaspadorius arba szeimynin- 

kas atsikelia ankszcziaus kaip 
jo samdinįkai, apžiūri savo 
galvijus ir ūkę ir tada tikt te 
žadina bernus ir szeimyninįkę, 
kuri slūginėms tada jų darbą 
prirodo. ’ O vasaroje 
tai labai anksti nusidūda. 
Jau nū 5 adynos kruta visi

ant lauko, labjausiai tame czė- 
se, kad javus reikia suvalyti. 
Tada ir kūdikiai namieje pa
laikomi, kurie sziaip kožną 
dieną stropiai kaimo mokyk
lą aplanko. Jau turi taip isz 
mažo jauniejie prie sunkaus 
laukinįkų darbo priprasti. 
Kitas tėvas norėtų berods sa
vo vaiką nū szio sunkaus dar
bo kavoti, bet kur gaus dar- 
binįkų, kurių taip labai reika
linga. Prie szito sunkaus gy
venimo tacziau szitie lietuviai 
netaip gerai valgo ir geria, 
kaip vokiszki laukinįkai, ku
rie skyrium nū služaunįkų dū- 
dasi stalą rengti. Bet lietu
viai valgo su visa szeimyna 
krūvon ir negeidžia gardesnių 
valgių, kaip vasaroje pietums 
rukszto pieno, bulvinės su su- 
sūdyta arba szviežia žuvę arba 
ir kartais kąsnį mėsos, vaka
rienėms arba veczerijai ropu- 
czių su lupynomis, silkės ir 
pieno; o pusrycziai ir nedau
giau kas valgoma kaip kokia 
sriuba arba putra su dūna ir 
silke. Taip gal jie, nepaisz- 
kadyti, su visa jiems prigimta 
šyla savo kartais labai sunkų 
darbą atlikti. Jie dar turi 
aną senąją drutybę, kurią vi
sos kitos tautos jau apdėvėjo. 
Taip dirba jie nū ryto iki va
karo, nū saulės tekėjimo iki 
nusileidimo su visa szeimyna 
ant lauko, tikt szeimyninįkė 
paliekt daugiausiai namieje, 
idant valgį virtų ir gyvūlius 
aprūpintų. Žiemoje tikt per
si keiezia mažuma sunkumas 
darbų. Vaikai gal dabar mo
kyklas atlankyti, bernams 
priguli tikt bandą ir arklius 
szerti, į girią važiūti, malkų 
kapoti ir t. t. Merginos trio- 
boję verpia linus ir vilnas, au
džia audeklus, gaspadinei pri
guli jas pamokinti ir jas už- 
daboti. Vakare susieina ir 
vyriszki trioboje ir czion tam
pa atsitikimai ir nusidavimai 
papasakojami; atsitikimai 
isz sonovės, isz metų, kuriūse 
vyriszki kareiviais buvo ir t. 
t. Kartais paskaito gaspado

Bet bėda, kadangi szitie vyrai 
žmonių labai mylimi ir gar
bėje laikoma, veržiasi szi to
kiais pastoti ir toki, kurie szi- 
ta urėdą naudingai pilnevoti 
/eiszmano. Bet tarp szių 
„žodžio sakytojų“ yra vyriau
sia vienoje parapijoje, seniau- 
sesis, ir jis kartais vyrus, ku
rie tam tinka, į sakytojus ne
pakelia, o kitus nenaudingus 
pakelia. Szis vyriausia ir yra 
prie daug surinkiminįkų, t. y. 
tujų, kurių namūse kartais su
sirinkimai laikomi yra, vadi-^- 
namai, kad tėvai nori vaikams 
gyvenimą arba ūkę padūti. 
Jis tur tada sziūs sutaikinti, 
jei tėvai perdidį „iszimtinį“, t. 
y., jei jie nū vaikų d a per 
daug ant savo užlaikymę gau
ti nori arba vaikai tėvams 
pūlanezią dalį dūti nenori. 
Kadangi toks „žodžio sakyto
jas“ labai įžiuriamas, tai jam 
daugiausjai pasiseka tėvus su 
vaikais taikinti. Ir sziaip jie 
vaidus tarp „surinkimi-« 
nįkų“ nutildo. Jei
viens surinkitninįkas jam ta
me daigte nepaklusnus yra, 
tai jam surinkimas atimama 
yra, t. y., jis gal į surinkimus 
eiti, bet į jo namus nei viens 
„žodžio sakytojas“ nebeina. 
Žinoma, butų szitokia įrėdnė 
labai gera,-kad tik szitie tai
kintojai visūmet galėtų teisy
bę nū neteisybės atskirti ir, 
kad jie tankiai priesz savo 
sąžinę nedarytų. Bet kadan
gi jie daugiaus gero, ne kaip 
pikto įrengia, tai leidžia jūs 
kunįgai ir vyskupai, kurie 
jiems žodį apsakyti uždrausti 
galėtų, daryti kaip jie darę 
yra. Po žodžio apsakymo pa
laiko szeiminįkai tų namų sa
vo prietelius ir pažystamus, 
kaimynus ir gentis pas savę 
ant vakarienės ir czionai dar 
ved „sakytojas“ nū stalo ga
lo didžiausią žodį. Bet viskas 
yra gražiai ^mandagiai, ryto- 
metą kalbamas ir apsakomas 
vėl žodis, pusrycziai laikomi, ~ 
ir tada eina arba važiūja sa
kytojas į namus kito „surinki-



Vienybe
minįko“, kuriūse žmonės isz 
aplink gulinezių kaimų susi
renka; nėsa toks susirinkimas, 
jeigu jį viens mylimas ir pa
garbintas „sakytojas“ laiko, 
yra labai garsingas. Kad ma
tai, kaip mylims ir pagarbįtas 
toks žmogus yra, tai gali ge
ri aus suprasti tas vietas isz- 
gromatųszv. apasztalo Povylo, 
kuriūse jis apie meilę'savo su
rinkimų kalba. Keikia ir 
priminti, kad „surinkiminįkai 
isz vienos parapijos ir vienoje 
dienoj/ prie szv. veczerės eina, 
kaip koks per metų keturis 
kartus nusidūda, būtent vidu
ryje vasaros ir pirm visų di 
džiujų szvenezių. Tampa nū 
lietuvnįki| ano kraszto szven 
cziama ir diena szv. Jono ir 
Mikolo, bet ne bažnytiszkai. 
Jei viens isz kaimo Mykolas 
arba Jonas vardu yra, tai ap
risza jam merginos to žodžio 
su „risztuvu“ t. y. paežių aus
ta ir puikiais rasztais iszda- 
binta stonszka, prie kurios lie- 
tuviszkos pirsztinės kabo. Ži
noma, kad jaunikaitis sav szi- 
tas pirsztinės nedūs dovanoti, 
bet sziaip ar taip atlygįs. Jo
no szventė szvencziama sū
riais, kurių vienos didokos 
bandos kerdžius arba ganyto
jas daugiaus gauna, ne kaip 
kita szeimyna. /

Savo tautiszkus paproezius 
ir budus Klaipėdos kraszto 
lietuvnįkai geriaus yra iszlai- 
kyti supratę ne kaip kitų 
krasztu Prusūse. Czia dar 
primena senovės budus, kaip 
antai kriksztynos, svodbos, pa
laidojimas, betkitūse krasztūse 
Prūsų Lietuvoje yra szitas bū
das jau perdaug su vokiszkais 
paproeziais sudarkytas.

Visai ypatiszki yra ten bu
dai, kad vaikai, nekuriūse na- 
mūse naujam kūdikiui svietų 
pamaezius, į tūs namus nuei
na ir gandro kojų praszo ir 
gauna, būtent visokių saldu
mynų sūrio ir kitų skanių 
daigtų. Nėsa ir lietuviai turi 
dar tų pasakų, kad gandras

1 vaikus per kaminų įnesza, jis!nyczių, kur jauniejie sav vier-

ir-

motinai į kojų įkanda, o ji jam 
vienų tų raudonųjų nulaužia, 
idant kaimo vaikai kų turėtų. 
Kriksztynos bene taip pat 
szvencziamos kaip ir kitur. 
Didė garbė tampa mocziutei 
iszrodoma, kuri gali jaunąjį 
kūdikėlį prie krikszto neszti 
arba geriau sakant vežti, 
ma minėtinasis „žlegtis“ arba 
sagszė tampa per deszinį petį 
įmamas ir kūdikis ant mocziu- 
tės škreto į žlegtį įvynioja- 
mas. Kūdikiui prie kriksz
to iszvežant ir isz bažnyczios 
parvaževus tampa maldelė 
paskaitoma ir giesmė pagie- 
dama. Paskui tiktai prie sta
lo, ant kurio nedaug skanu 
mynų teyra: szviežia ir rūky
ta mėsa, žuvys, alus i»r arbata. 
Bet kriksztynos nemenkiau 
kaip dvi dienas szvencziamos, 
žinoma tikt pas pasiturinczius.

Tris dienas, arba prie pasi- 
turinczių ukinįkų iki 6 dienų 
szvencziama yra svodba, ku
ri jau geriau iszkeliama arba 
rengiama yra ne kaip kriksz
tynos. Jų iszkelia tas szeimi- 
nįkas, į kurio butų viens tų 
jaunųjų ateina. Ima jis mar- 
czių ar žentų į savo butų, tai 
iszkelia jis svodbų, iszleidžia 
jis, tai iszkels tas, kurs mar- 
czių arba žentų ima. Tų na
mų, isz kurių iszleidžia, 
tampa tam vakare pirm su- 
vincziavojimo kraitis įsztekan- 
ežios arti iszeinanczio iszvežia- 
mas; bet pirm to yra dar val
goma ir geriama. Jaunikiu 
su savo busianezia paeziute ir. 
czia yra, linksminas dar tarpe 
jaunųjų paskutinį kartų. Ka
da jaunikis arba marti iszva- 
žiū j a isz namų savo ūszvių, 
palieka tik brolį, kurs kraitį 
szalį vežti turi. Jam aprisza 
ūszvienė ar sesū marszkinius 
ir pirsztinės; jam padaro mer
gos to buto visokias sztukas 
prie vežimo, ir baisiai turi jis 
apsidaboti, jeigu ant jūko pa
silikti nenori ir priegtam dar 
merginoms prisimokėti. Ant
roje dienoje važiūjama į baž- 

nybę pažada ir parvažiavus 
knįgas paskaito. Po valgio 
dūda marti broliams ir gen- 
tėms savo vyro dovanas, bet 
kurias szitie atlygina daugiau
siai kitoms dovanoms, nekaip 
pinįgais. Dovanos marczios 
yra puikus marszkiniai, abru- 
sai, pirsztinės. Pirszlys, tai, 
kurs tarp tėvų abudviejų jau
nųjų apsigyvenimų isz abiejų 
pusių suneszti turėjo, yra gar
bingiausias ir gauna puikiau
sias dovanas. Taip szvenczia
ma yra svodba daugel dienų, ir 
nebijosi szeimininįkui ant 
nasztos pulti, nės. kožnas atsi- 
nesza paltį mėsos, ar cukraus, 
ar alaus, ar kito ko gero. O 
priegtam isz tolo .atkeliavę ei
na ant nakties pas kaimynus 

na szeimynų svodbos namų.’ 
Jauniejie jaunikaicziai ir mer
ginos, pasiima mėsos, pyrago, 
vyno ar gardžios arielkos ir 
eina podraug prie puikių pa
žystamų merginų, kurios ant 
svodbos kviestos neyra. Czia 
pažadina mergina tėvus, mo- 
cziutė eina arbatų virti, o tėvu
žis kalba su jaunaisiais. Sta
lų parengus ir mažumų nū to 
žoposto, kurį svecziai atsine- 
szė, valgius, eina seneliai vėl 
atsigulti, o jauniejie provija 
bit k as iki rytui isz ausz- 
tant. Tada einama vėl į 
svodbos namus, mažumų ilsia- 
ma, iki gaspadinė, kuri yra 
viena prietelka szeimininįkės 
svodbos namų ir kaminų ir vi
sas kamaras po savim turi, jūs 
subarszkina ir jūs siunczia 
sveczius parvesti, kurie dėl 
pernakvojimo prie kaimynų 
yra nuėję, ir tūs pažystamus, 

kviesti, kurie ant suvincziavo- 
jimo ateiti nenorėjo arba ne
galėjo. Kaczeig žinoma, 
svietui privalgius esant, ta- 
cziau tampa jiems stalas ren
giamas ir jie meldžiami, idant 
tikt valgytų ir nesibijotų: 11 
adynoje susirenka į svodbos 
namus ir vėl isz naujo valgo
ma, geriama, sztukos provija- 

mos. O tiktai menkiausiai 3 
iki 6 dienų jauniejie pravaro 
czėsų, mylėdami esi, o seniejie 
tur daug pasipasakoti apie 
praėjusius nusidavimus, apie 
„prastus czėsus“ ir jų jaunas 
dienas.

Ciceronas,

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Hazleton, Pa. 17 Liepos. 

Czia Stoktono anglekasyklėje 
užsidegė 200 patronų plėszan- 
ežio parako ir asztūnis žmones 
prie jo stovinezius į szmotus 
sudraskė. Tarp sudraskytų 
randasi keli slovakai ir vienas 
lenkas. Isz lietuvių, rados, 
nebuvo nei vienas tos baisios 
nelaimės auka. ,

Suvienytų Valstijų valdžios 
užmanymas yra, kad kariame - 
nė stovėtų netoli nū didelių 
miestų.

— 90 Liepos pranesza vo- 
kiszki laikraszcziai, kad vie
nas garlaivis ant upės Sterla, 
Maskolijoje, Ufos guber., prie 
įbėgimo į upę Aszkadar, nu
skendo ir szimtas žmonių ga
lų gavo.

— 20 Liepos tarp miestelių 
Ilovaja ir Pokrovskoje paki
lo taip didelis szturmas, kad 
netiktai visus javus ant laukų 
nuteriojo, bet perkūnija dau
gybę namų sudegino, asztūnis 
žmones ųžmuszė ir daug su
žeidė.

Maskolijoje 17 Liepos ant 
upės Kazankos susidūrė du 
garlaiviai, „Nižegorodec“ su 
„ Dobro volee“. „Dobrovolec“ 
taip tapo sužeistas, kad tūjaus 
nuskendo. Prie to garlaivių 
susidurymo 28 smertį atrado 
vandenyje.

Vokieczių ciesorystė nedaug 
skolos turi, ba 2000 milijonų 
markių!

> Maskoliai, norėdami įlysti
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giliau *1 Aziją, nutarė nū mies
to Samarkando, Siberijoje, 
padaryti geležinkelį iki Pami- 
ro kalnų; iszgirdus Anglija 
apie tai, pradėjo statyti dvi 
drutvietes, kurios užstos ke
lią maskoliams į Aziją.

— Laike žemės drebėjimo 
Turkijoje pražuvo daugiau, 
kaip 1000 žmogysczių.

— Maskolijoje ėmė vėl bai
siai siausti cholera.

— Mgr. Satolli, matydamas, 
kaip didei blėdingą yra girtū 
klystė, rūpinas, kad žmonės 
katalikai nelaikytų saliunų.

Tarp Kynų ir Japonijos 
beVeik karė jau prasidėjo isz 
priežasties tūlų nesusitaikini- 
mų link vieszpatystės Korea.

— 23 Liepos South Walese, 
Anglijoje, pasidarė vienoje 
anglekasyklėje ekspiozija, ku
ri į 300 darbinįkų užmuszė.

f

— Isz Maskolijos. Birsko 
paviete Ufos rėdyboje yra 
kaimas Andrejevka nū vienų 
tiktai maskolių užgyventas. 
Nū maskolių netoli gyvenau 
tiejie totoriai ir baszkirai pra
dėjo baisiai vogti arklius ir 
galvijus. Maskoliai isz kan
trybės iszvesti pradėjo kietai 
vagius daboti. Ant galo su
gavo totorius arklius beva- 
genczius ir pagal savo būdą 
įkiszę botkotį į pasturgalį, isz- 
maiszė jiems grobus taip, kad 
po keturių dienų jie visi gy
vastį pabaigė. Kitiems va
gims visiszkai dantis iszrauna, 
bet tie be dantų prie gyvasties 
pasilieka, taip kad dabar va
gystės tame kraszte labai nu
tilo.

Labai daug vietose Permo 
rėdyboje yra po misžkus lie
pos, per tai vietiniai ukinįkai 
labai tankiai bitinįkyste užsi
ima, statydami po medžius ne 
tiktai po kelis szi m tos, ir po 
kelis tukstanczius avilių, bet 
medus czia yra labai brangus, 
nės po 20 kapeikų ant svaro. 
Rugiai ten dabar po 20 kapei
kų ant pūdo, bet kaip dabar 

ten lietus pradėjo lyti ir ant 
naszos rodo, tai yra viltis, kad 
rugiai atpigs sulyg 15-18 ka
peikų ant pūdo. Isz tos prie
žasties vietiniai gaspadoriai 
ketina daug mažiau rukių sėti, 
tai yra sės tiktai tiek, kiek su 
savo szeimyna galės iszdirbti, 
nės darbinįkai už vienos de- 
sentinos rugių nupjovimą ima 
7-9 rublių. Prie to dar rei
kia pridėti kasztą iszdirbimo 
žemės, kūlimą. Aprokavus 
gaspadoriams nėra jokio pel
no, nės darbinįkai laikosi kie
tai savo prekės. Darbinįkams 
vienok per pigybę yra labai 
gerai, nės bulvių pūdas kasz- 
tūja 1-2 kapeiką, o ruginių 
miltų pūdas 21 kapeiką, bet 
bus ir pigiau. Daugel gaspa- 
dorių czia lauką nesėja isz tos 
priežasties, kad aprokavo, kad 
daug geriau yra eiti patiems 
ant darbo, negu darbą davi
nėti. Tas viskas vienok pa
rodo, kad kaip tiktai bus javų 
mažiau, tai jie turės pabrangti 
ir tada darbinįkai atpigs.

— Slavenofilų draugystė 
Petropilėje, dėl visų Slavėnų 
su vieny j i mo įsteigta, tarp jų 
pravoslavijos, maskoliszkos 
kalbos įvedimo, vis žemyn 
pradeda nupulti, nės nauji 
maskolių inteligetų karta ne
pripažįsta, idant galėtų tas ka- 
d a nors iszsi pildyti, kad kiti 
Slavėnai norėtų būti pravos- 
lavnais ir maskoliszką kalbą 
priimtų. Draugystė silpnyn 
eina ir pinįgiį vis mažiau turi. 
Jau , dabar patys maskoliai 
jūkiasi, kad davinėjo pinįgus 
ant bulgarų, serbų ir kitų Sla
vėnų pasimokinimo, idant 
anils greicziau prie maskolys- 
tės pritraukti. Sztąi Stambu- 
lovas, buvęs Bulgarijos pirmas 
ministiras, pirmas maskolių 
prieszas, už maskoliszkus pi 
nįgus Maskolijoje mokinosi. 
„Peterburskije Vedomosti“ 
raszo, kad ant paminklo rusi
nu kunįgui Naumavycziai isz 
Galicijos, kuris maskoliams 
prilaukus pasirodė, Maskoli

joje surinkta 300 rublių, val
džia davė 900 rublių, o Gali
cijos rusinai, kurie anaiptol! 
nėra maskoliams prilanjcus ir 
apie atgaivinimą Ukrajinos ir 
Kazokijos mislyja, nei skatiko 
ant to paminklo nedavė. Be
ne dils jie kada pakajų lietu
viams, lenkams ir kitiems po 
maskolių gaivalams, kaip dą- 
seks, kad nieko nebėgai padaV 
ryti ?

— Vienas korespondentas 
isz Maskolijos, Volynskos gu
bernijos, isz kaimo Krasnopol 
j e, pranešza ve kokį atsitiki
mą, kuris parodo, kaip dar 
maskoliszki prasti žmonės yra 
tamsus ir žvėriszki.

Asz vaikszcziodamas, sako 
korespondentas, palei vieną 
maluninį prūdą, pamacziau, 
kad vienas mužikas veda už 
virvės savo paczią prie prūdo. 
Virvė užnerta ant moteriszkės 
kaklo; moteriszkė yra pati to 
mužiko. Kada jiedu priėjo 
prie prūdo, mužikas visai szal- 
tai sako savo paežiai: „Dabar
tės lipk į vandenį, ir kad asz 
tavęs daugiau nematycziau!.... 
Moteriszkė įbrenda į vandenį 
iki kelių, atsigula ir tikt gal
vą iszkiszus laiko. Ką mu
žikas pamatęs ėmė ant jos 
rėkti: „Toliau eik, toliau, czia 
visai negilu!“... Asz, maty
damas, kad tas mužikas gali 
prigirdyti savo paczią, priszo- 
kęs prie jo tariau: „kam tu tą 
moteriszkę varai toliau į prū
dą, ji gali prigerti*?“ Ant ko 
mužikas szaltai atsakė: „Te
gul prigeria ta prakeiktoji, ji 
man labai nusibodo!“ Tai 
pasakęs ėmė žegnotis ir verk
damas musztis į krutinę. Tūm 
tarpu moteriszkė sėdėjo iszki
szus galvą isz vandens ir žiu 
rėjo pagelbos praszancziomis 
akimis į manę ir į kitus subė
gusius ant tos regyklės žmo
nės. Ant galo ėmė prikalbėti 
mužiką, knd jis savo paezios 
nebegirdytų, bet vestus namo, 
ką paklausęs, parsivarė ją už 
virvės į namus.

— Purmonas (jiminaitis 
Praneuzi jo* prezi d ėn to.

Italijonas Domenico Pier- 
gentili, iszgirdęs, kad Kazi
mieras — Petras (Cazimir- 
Perier) tapo aprinktas Pran
cūzijos prezidentu, bėgioda
mas pas savo draugus ir pa
žysta nl u s, sznekėjo su užside
gimu: „Ar žinot, broliai, kaip 
man linksmu, o kokia garbė 
turėti giminaitį prancuziszkos 
republikos!“ Ir tai pasakęs 
nuvadino jūs į liotelį, ir iszkė- 
lė jiems puikų baliuką isz tos 
linksmybės. Ką dagirdę ga- 
zietų reporteriai, apgulo beba- 
liūjantį Piergentilį ir su kars*- 
tybe klausinėjo jo: kaip, tams
ta esi giminaitis Kazimiero - 
Petro? „O taip, atsakė Do
menico, 1876 metūse gyveno 
Romoje 'Jeronimas Kazimie
ras - Petras, brolis dabartinio 
Prancūzijos prezidento. Asz 
turėjau laimę būti pas jį per 
kuczerį ir jam taip įtikau, kad 
jis iszvažiūdamas isz Romos 
užklausė manę, sakydamas: 
Brangus Domenico, asz ryto 
iszvažiūju. Tu man isztiki- 
mai tarnavai, ir asz norėcziau 
tavę apdovanoti. Iszsirink, 
ką norėtum!“ Bet asz' jam 
atsakiau : „Pone, asz tamstai 
tarnavau, tamsta man užmo
kėję! ir tokiu bud u tarp musų 
rokunda yra pabaigta. Jeigu 
tamsta nori palikti man ilgai 
patenkantį atminimą, tai mel
džiu palaikyti prie krikszto 
mano sūnų, kuriūmi manę va
kar mano pati apdovanojo.“ 
Jeronimas noringai sutiko ant 
to ir buvo podinas mano sū
naus, ir tokiu budu tapo jis 
musų giminaitis.“ Isz to ma
tome, kad Domenico giminys
tė su Prancūzijos prezidentu 
nors labai toli yra, tacziaus 
nieks jam gali užginti džiaug
tis ir vadinti savo giminaieziu 
prezidentą Kazimierą-Petrą.
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lu niiSs ir dabartis 
Blato.

Tikrų atsitikimų apsakymas. 
paraszd Aleksandra Gužutis.

(Tąsa.)
XVIII. BAISUS PASNYKAS.
Žinome isz laikraszczių, kad 

daktaras Tanneris dėl moks- 
Įieško datyrimo 40 dienų isz- 
buvo nevalgęs, tik laike to 
Ilgo pasnyko gėrė vandenį, 
gyveno sziltoje trioboje, ir dėl 
numažinimo nftbodos skaitė 
knįgas. Baigiantiesi užbrėž
tam laikui pasniko, mokytas 
žmogus baisiai iszveizėjo, ir 
kaip rodė jo potagrapija, pa- 
veidus buvo lavonui, o negy
vam žmogui.

Palikę daktarą Tannerį, ap
sakysime apie vieną lietuvį, 
kuris labai sunkiai pasipasni- 
kavo, ne isz gero noro, ą isz 
prievartos.

Suvalkų rėdybos, Gelgu- 
diszkių vahcziaus „gmino“ 
valsczionis Simanas Klimas, 
pristatytas buvo į kariumenę" 
1867-se metūse, bet paliko isz- 
liftsfttas n ft tarnystės, ir Gruz
džio mėnesyje grąžįtas į savo 
valsczių.

Buvo didelis szaltis, kada 
pėtnyczios vakare atvarė sar
gai Klimą isz Suvalkų į Zip- 
liszkių, kur vietinis vaitas, ne
skaitydamas atnesztos groma^ 
tos, liepė nuvesti Klimą į ka
lėjimą. Namai kalėjimo sto
vėjo skyriumi pagiryje, ir nei 
jokio ten nebuvo kelio, o no
rįs viename gale tų namų gy
veno žydas, bet ant to sykio 
jisai iszvažiavo į miestą ant 
szvenczių, ir nei vienos gyvos 
duszios namftse nepasiliko.

Sargai įleidę Klimą į trio- 
bą, užrakino duris ir nuėjo 
namo. Trioba- buvo neku- 
rianta ir didei szalta, langai 
aptraukti eiliomis sniego ne
leido nieko matyti, o tvirta 
geležis užkalta ant langų ir 
dvejokioa stiprios durys dabo
jo iszėjimą isz to baisaus ka
lėjimo. Gabaus negalėjai ten 

rasti nei vieno sziaudelio, pa
mesto atsigulimui žmogaus. 
Smarkų buvimą to kalėjimo 
patsai Klimas taip apsakė. 
Pasilikęs apėjau triobos pa
sienius, ir nieko ten daugiaUs 
neradau, kaip tik apszarmotas 
sienas, plytinį szaltą peczių ir 
aslą iszgrįstą lentomis.

Nebuvo ką Veikti, reikėjo 
tam urve nakvoti. Pasipote
riavęs atguliau ant grindų, bet 
valandą užmigęs pajutau be- 
szalstanczias kojas, dėlto paki
lęs ėmiau trypti ir taip, tai 
priguldamas, tai trypdamas 
dėl apsiszildimo, perbuvau 
pirmą naktį baisaus mano ka
lėjimo, džiugįdamasv savę vii- 
ežia iszliftsavimo ir nusiunti
mo rytmetyje į Gelgudiszkius.

Subata pirma diena: atėjo 
pietus ir pavakaris, o niekas 
apie manę neteiraves. Neisz 
pasakytai norėdamas valgyti, 
rankiojau isz kiszenių trupi
nius dftnos sumiszusius su ta
baku, toliaus bandžiau szauk* 
ti pagelbos, o ant to szauksmo 
atsakė man tik žvangėjimas 
tusezios triobos, ir užimąs vė
jo girioje. Ant galo užnekan- 
trįtas, isz visos galės pradėjau 
laužti geležinies langų grotas, 
o su kojomis ir pecziais trenk
ti į duris, bet visas mano pa
sistengimas, neveikė atidaryti 
kalėjimo ir priverstas buvau 
antrą naktį nakvoti.

Nedėlia, antra diena: isz 
rytmeczio dar baisiai norėjau 
valgyti, ir už kampą dftnos 
bueziau atidavęs 50 rublių, 
kurifts prie savęs turėjau, bet 
•veltas buvo mano linkėjimas, 
pinįgai gulėjo kiszeniuje, o 
brangaus trupinio dftnos’ne- 
buvo kam dftti. Vėl szau- 
kiau ir nenaudingai rimavo- 
jaus su stiprybe geležų, ir du-' 
rių. Pavakaryje badas nusi- 
mažino, bet pasijutau didei 
nusilpnėjusiu. Perbuvau tre- 
ežią naktį.

Panedėlis, treczia diena: 
mažai jau norėdamas valgyti 
baisiai nusilpnėjalu — prasziau 
pagelbos pono Dievo, ir taip

prisiartino ketvirta ilga naktis.
Utarnįkas ketvirta diena: 

valgyti jau visiszkai norėjau, 
tik pasididino silpnumas, o 
jutau savę lengvu kaip plunk
sna, ir jeigu iszvirtau ant 
grindų, tai rodės nlart, kad esu 
sziaudų kuliu. Balsiai isž- 
sžaukti negalėjau ir perbuvai! 
p e ilk tą naktį.

dereda perikta dienai bado 
nejaUėziau, tik labai būdamas 
silpni!, negalėjau atsistoti bė- 
įsikabinimo į sieną. Pralei- 
džiau szesztą smarkią naktį.

Ketvergas, szeszta , diena: 
prie nepasakomo silpnuino di
dei skaudėjo galva, ir akys 
aptemo. Persi varginau sep
tintą baisią naktį.

Pėtnyczia, septinta diena: 
sunku buvo isztarti žodį, 
skaudėjimas galvos pasididi 
no, ir alpau valandomis. Per- 
kentėjau sunkią asztuntą naktį.

Subata, asztunta diena: at
siminęs, kad girdėjau, jogei 
žmogus nevalgęs gal tverti 
devynias dienas, mislijau, kad 
jau ateina paskutinė mano va
landa, ir per didelię iszgalę 
sznabždėjau žodžius maldos. 
Alpau, galva baisiai skaudė 
jo, akyse kas žin kas rodės, 
ir negalėjau nei kalbėti, nei 
atsikelti, prie to marino manę 
smarkus miegas, bet stengiaus 
aną pergalėti, nės bijojau am 
žinai užmigti. Taip sunkiai 
bekeneziant, prisiartino suba- 
tos vakaras ir jau temstant at 
sidarė durys baisaus kalėjimo, 
o sargas žydas įleido į triobą 
kas žin kokį vaikiną. Pama
tęs namę gulinti kampe, žydas 
ėmė klausti, kas esu? Surin
kęs visas pajiegas pasakiau, 
kad asztftnios dienos esu ežia 
uždarytas ir jau badu mirsztu.

Žydas sunkiai supratęs ma
no kalbą atsiliepė: jeigu val
gysi subatoje sū mėsa, tai dft- 
siu tav barszczių.

— Dftk dėl malonės Dievo, 
atsakiau.

Mielaszirdingas žydas atne- 
szė truputėlį barszczių, du 
szmotelius mėsos ir gabalėlį 

dftnos.
Kada asz per didelį iszgalį 

godžiai valgiau atnesztą mais
tą, tftm tarpu žydas nubėgęs 
prie vaito apie manę jam pa
sakė; Vaitas atsiuntė savo 
rasztinįką, kuris iszsiklausę^ 
manę pakalbėjo, kad mano 
rasžtal pražuvo, ir kad nusiųs/ 
į Suvalkus dašižinoti* Po to 
vėl užsidarė durys baisaus ka: 
Įėjimo, ir asz su savo liauju 
draugu perbuvau toje vietoje 
dar devintą ir paskutinę naktį.

Ant rytojaus nedėlioję isz- 
leistas buvau isz baisaus kalė
jimo, o negalėdamas pėsezias 
eiti, važiavau padvadoje. Pa
kelyje užėjau į dvarą Antona- 
vo, kur pažįstama gaspadinė 
pavalgydino manę ir davė isz- 
gerti dvi dideles czierkas ro
mo. Po to didei sutino man 
galva ir akimis nieko neina- 
cziau, o ant galvos iszszoko 
guzai. Paskui sirgau dar vi
są mėnesį, datirdamas smar
kaus skausmo galvos ir silp
numo. >

Ant to pasibaigė Klimo ap
sakymas.

Zipliszkių vaitas prapuldęs 
priimtą rasztą, įmetė į kalėji
mą nelaimingą Klimą ir maž
ne nenumarino jį badu, už ką 
vaitas buvo netik didelio, pa
peikimo, bet dar ir smarkios 
koronės. Tas ponas vaitas 
tur būti neturėjo nė krislo 
žmoniszkų jausmų, kad galėjo 
laikyti žmones uždarytus szal- 
tam kalėjime ir nepasirupįti 
apie atgaivinimą iszbadėjnsio 
Klimo. Didiai reikia gailėtis, 
kad apie tokį darbavimą vaito 
nedasižinojo vyresnybė, tai 
butų jį pamokinusi žmonisz- 
kesnio apsiėjimo su savo arti
mais.

f Dar neviskas).

Isz MM Dim Artina
—Shenandoah, Pa. 15 d. 

Liepos sz. m. musų Volon- 
czausko draugystė laikė ypa
tingą susirinkimą kas link 
„Kražių kankįtinių komiteto11,
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apie kurį pasini pi ho ant savo 
musų pos, kaip buvo garsinta, ply- 
...i' niouthiszkiai lietuviai padarė 

svirtį- didei puikų prasi vėdinimą į 
Hanover Park. Diena buvo 
labai atsakanti — ūkanota, 
nei szilta, nei szalta, be vėjo 
ir kada nekada nukrisdavo 
isz debesių po smulkią raselę, 
idaqit bosijantiems žmonėms 
ir taip jau gūrą orą atązviežin- 
ti. Zobovos Vieta puiki ir 
žmonių nors neperdaug buvo 
susirinkę, bet visi labai dailiai 
bovijosi nū ryto iki 9į vaka
ro. Nematyti buvo apsigėru- 
šių; nebuvo netikt pesztyhių, 
bet ir barnių.

Garbė plymouthiszkiams. 
Tegul visur ir visados toki pa
silinksminimai tarp lietuvių 
esti!

Plymouth, Pa. 23 Lie-
metinio susirinkimo 
vien varde 
draugystė.

Plymouthiszkė

tas*) plymouth‘ieczių puikus 
užmanymas ir jų padūti kan
didatai. Iszį'inkome į komi
tetą ir isz savo pusės g. k. S. 
Pauttienių isz Mahanoy City.

tautiszkai. Neklausykime 
kad mums ką kalba, bet, tu
rėdami patys protą, darykime 
taip, kas mums yra naudin- 
giausis ir reikalingiausia. 
Tikt rinkimės į kilpas ir pa
darykime tarp savęs vienybę,

tuviai pritars mums ir skubį- 
sis, kad kūveikiaus turėtume 
visų mus tautieczių pripažįtą 
„Kražių kankįtinių komitetą“.
Su godone Komitetas.
*)Vieną punktą nepatalpino

me todėl, kad jis nereikalin
gas, nės tos draugystės, kurios 

. nesutinka ant perstatytų į ko 
mitetą žmogysezių gali isz sa 
vo pusės vieną kitą perstatyti, 
bet perstatytų negali mainyti, 
t. y. tūlo perstatyto nepripa
žinti, o jo vietoje kitą aprink
ti. Red.

— Shenandoah, Pa., 13 d. 
Liepos apdegė viena mergina 
Marė Skrobuliutė 17 m. taip 
kad ant rytojaus 14 d. numirė, 
pagrabas buvo 1.3 d., kur 6 
vaikinai grabą neszė, o 6 mer» 
ginos baltai apsirėdę vainiką 
neszė. Mergina buvo lietu
vaitė, kurios nevienas dar ir 
dabar gailistauja. B.

— . r orėsi C t t y, 1 \i . 18 d. 
Liepos vietiniai lietuviai laikė 
įpatingą susirinkimą parapijos 
reikaluse. Ant to susirinki-

kun. A. Burba ir M. Pėža ir 
prakalbėjo į susirinkusius 
apie dvasiszkus ir tautiszkus 
dalykus. Tapo nutarta kaip

ir pasirūpinti lietuviszko ku 
nįgo. Pakol gaus savo kunį- 
gą, prižadėjo davažinėti per 
mėnesį kėlia sykius g. k. Pėža 
Scrantono prabaszezius.

— Wilkes Barre. Pa. 21 
Liepos buvo laikytas parapi
jinis susirinkimas, ant kurio 
tapo perveizėtas parapijos da
lykų stovis.

— S. Bostone 15 d. Liepos 
buvo pas Burbulį kriksztynos, 
ant kurių svecziai gražiai bo
x’i jos iki neatvyko pesztukai, 
kurie pakėlė didžiausią per
kūniją, nės tų namų iszdaužė 
langus, iszvertė duris ir ne
vienam tapo perskelta galva, 
veidas sudraskytas ir akys isz- 
plėsztos.

Lietuviai be to negali (?R.) 
apsieiti, b a per tai pasirodo 
svetimtaucziams kūmi yra.

Labai negražu ir gėda 
mums, jog mes pasirodome 
kaip baisiausi indijonai be jo
kio apsz vietinio.

Tent»avis.
— South Boston Mass. 5 d. 

Rugpjuezio bus kvartai nas 
susirinkimas karei viszkos
draugystės D. L. K. Vytauto, 
ant salės 318 W. B rood way. 
Užpraszome pribūti netikt są
narius, bet ir tūs, kurie norė
tų prisiraszyti prie musų drau
gystės. Pasiskubįkite, bro
liai, prisiraszyti, kada dar ma
ža įstojimo mokestis, paskiaus 
bus padidinta.

Su gūdone 
Sekr. V. Petkulis.

— South Boston Mass.
Kur tik klausau visur iszgirsi

krutėjimą lietuvių po Ameri- i 
ką, visur darbūjas ant lietu- 
viszkos dirvos dėl pakėlimo i 
lietuvystės vardo, neatsilikda- i 
mi nū kittauczių. Matome : 
per laikraszczius dideliūse ir 
mažftse miestūse, kur tikt ran
dasi lietuvių, visi (?R.) isz vi
sų (?R.) sylų kiek galėdami 
dirba dėl gero lietuystės ir jau 
turi savo vardą tarp svetini- 
tauezių, turi savo bažnyczias, 
turi po vieną ir keletą skait
lingų draugysezių, turi savo 
politikiszkus kliubus ir kito
kius susiriszimus. Žodžiu, 
malonu klausyti, ' kad - kitur 
lietuviai nesnaudžia, bet dar
būjas kiek įstengdami. To
dėl prisižiūrėkime mes Bosto
no lietuviai ant kitų ir visi 
iszvieno imkime darbūtis ant 
tautiszkos ir dvasiszkos dirvos, 
o ypacz pasirūpinkime apie 
savo parapiją, kuri yra uždė
ta, po vardu szV. Vincento ir 
szv. Kazimiero, jau , trys 
metai, o mažai ką tepadarėme, 
lyg laukdami, kad musų rei
kalus kits kas už mus atlik- 
tų. Prisižiūrėkime czionykš^- 
ežiams lenkams, kurie dar nė 
ra metų, kaip pradėjo darbū
tis apie savo parapiją; o szią- 
dien jau bažnyczią stato. Ko- 
dėlgi mums neprivalytų taip 
daryti! Žinoma to vienas ki
tas nepadarys, bet reikia dėl 
padarymo to visiems organiza- 
votis. Ar mes esame toki 
tamsus, be jokio apszvietimo, 
jog negalėtume laikytis vie
nybės tarp savęs, kaip kada 
vietiniai lenkai? Juk galė
tume mes susiriszti netikt Bos
tono lietuviai, bet ir visų ap
linkinių miestelių kaip tai, 
Bostono, 
Chalsco, Charlstawno, Samar- 
villio, Brightono, S. Bostono,,, 
kuriūse nemažai randasi lie
tuvių. Tikt imkimės visi no
ringai, nepaisydami ant nieko, 
o pamatysime, kad už trumpo 
laiko galėsime pastatyti Die
vo namus ir, turėdami gerą 
dvasiszką vadovą, apsisviesi- wih Mass, randasi pora farme- 
me kaip dvasiszkai, taip ir rių ir keletas pavienių.

me kūm mes esame, 
mi lietu vystės vardą.

— Brood Brookes (amn< 
ir-gi pradėjo lietuviai krutėti 
dvasiszkai, n ės sutvėrė isz 34 
žmogystų Waterburio parapi
jos kūpą. Isz to vietiniai lie
tuviai, kaip kūpąs sekretorius 
pranesza, džiaugias, nės jų da
bar svetimtaucziai, kaip pir
miau‘buvo, nebevadina anga
rais ir polenderiais, bet lietu
viais. 'Ta, kūpa laikys 12 
Rugpjuezio m. susirinkimą 
pas p. J. Dvilecką Thom 
Street. Ant to susirinkimo 
maloniai užpraszo minėta kū
pa netikt visus vietinius lietu
vius, bet ir aplinkinių mieste
lių.

Kur musu broliu uera!
Musų korespondentas isz 

Northampton o, Mass, raszo: 
teko man nū keleto girdėti, 
kad Ustery.je, Worcestere Mass, 
ir aplinkiniūse kaimūse, kaip 
antai Quinsigamonde ir kitūse 
randasi lietuvių per keletą

si neva sutverti parapiją po 
lenkiszkū vardu, bet i§z prie
žasties sunkių laikų atidėjo 
toliau. Nežinia, dėlko^apie 
tenykszczius lietuvius nei ma
žiausios žinutės negalima už-

Cambridges,*’tėmyti laikraszcziūse. Gal 
būti, kad jie visi yra užmirę 
tautiszkai? Taipogi Lowele 
Mass. Lorence Mass. ir 
Springfielde randasi lietuvių 
po keletą desėtkų. Netoli nū ' 
Northamptono Holyoke Mass, 
irgi yra apie 6 szeimynas ir 
dar daugiau pavienių. Hard-

Mies-



Vienybe
teliai ir kaimai, kuriuse užsi
laiko daugiausiai lietuvių yra 
Rzitie: Hardley, South Hard- 
ley, N. Amherst, S. Amherst, 
Ilardfield, Esthampton, 
Southampton, Luisevilley ir 
Gramley Mass, viena lietuvlsz- 
ka farma.

Suvienytose Valstijose tam
pa atrasti musų broliai įvai
ri tise užkampiose, bet gaila 
ir labai gaila tų, kurie randa
si Brazilijoje, Argentinoje, o 
pagaliaus Australijoje ir Ap- 
rikoje. (Isz Australijos ran
dasi trijų lietuvių adresai pas 
manę).

Vienas mano draugas, L. 
Radžiavyczius, apleido Lietu
vą 1890 m. ir iki sziai dienai 
neapsistoja ant vietos, bet vis 
mierOja savo lietu viszkomis 
kojomis pasaulės platybės. 
Gaila, kad mažo mokslo. Bet 
atmintį turi gerą. Isz tėvy
nės iszeidamas mokėjo 6 kal
bas, o dabar sakos, galiąs 
sznekėti dvylika liežiuvių. 
Jis buvo Azijoje, Egipte, 
Australijoje ir Brazilijoje, pa
galiaus parvykęs į New Yorką 
nusidavė į Chicagą, o isz ten 
8. Francisco, isz kur paraszė 
man laiszką ir ketino atlanky
ti ir Palestiną. Tame laiszke 
praneszė, kad Brazilijoje nd 
miesto Rio De Janeiro linkon 
St. Paul randasi keliolika de- 
sėtkų lietuviszkų ukinįkų ap
sigyvenusių nū 1889-1890 m. 
Tarp kurių daugiausiai yra 
isz miesto Kauno.

' Butiį gerai, kad suradus tfts' 
musų iszsiblaszkiusius brolius.

Gtįdoiimas Kapiniu
Visos tautos gūdoja vietas 

palaidojimo numirusių, neisz- 
skiriant ir genezių stovinezių 
ant žemiausio laipsnio apszvie- 
tos. Prie tokio abelno godo
jimo vietų palaidojimo miru
sių, matom Lietuvoje daug

Apsukrus giminaitis.
Turtingas kunįgas Ž...., 

sudėjo Varszavos banke ant 
vardo jauno giminaiezio savo 

tukstan-

Kapinių, visai neaptvertų, 
ženklinancziusių su krypusiais 
kryžiais; tokius tai kapus pro- dvįszeszimts penkis

senių, neapszaszelin nei vienas 
medis, o galvijai, kiaulės trem
pia ir knisa vietas atilsio mi
rusių. Liūdnai veizėti į to
kias kapines, rodosi, kad gy- 
viejie žmonės taip apleisdami 
Ir paniekįdami anas, nemislija 
atgulti į žemę, netiki į amži
numą dvasios ir prisikėlimą 
kūnų pastaroje dienoje.

Važiodamas isz Sziaulėnų į 
Radzviliszkę, prie kaimo Nir 
taieziai, netoli' vieszkelio, ant 
gražaus kalnelio iszvydau ka
pinaites, kurių akmeniniai ap
tvarai ir paauksįti kryžiai isz 
tolo szvietė — prisiartinęs prie 
tų kapinaiezių, meilingai nu
sistebėjau pasekaneziu regė
jimu: Kapinaitės dailiai ap
mūrytos akmenįmis, vedanti 
į anas anga „bromą“ padary
ta isz taszytų akmenų, virszu- 
je kurios stovi didelis .geleži
nis kryžius, su paauksintu pa
vidalu Iszganytojaus. Apart 
auganezių aplinkui lapinių 
medžių, kapinės apdaigįtos 
pusziomis — du paminklai isz 
taszytų akmenų su geležiniais 
paauksįtais kryžiais; stovi ant 
kapų dviejų Gedminų, para- 
szai iszkalti lietuviszkoje kal
boje. — Vienas kapas pa 
veiksle didelio grabo sutaisy
tas isz velėnos sų auganezio- 
mis ant virszaus kvietkorais.

Po visas kapines nuvalyti 
takai, iszbarstyti žvyru, o 
daržinįkiszkai puikiai iszva- 
džiotos lysvelės, uždaigįtos į- 
vairiomis kvietkomis — tasai 
pastarasis, pagražinimas yra 
veikalu vietinių merginų, ku
rios negailėjosi darbo padabi- 
nimui kapų senolių savo.

Toksai gražus užlaikymas 
kapinių kaimo Nirtaiczių ver
tas yra pagyrimo ir visotinio 
sekymo. * - .

15 Gegužio 1894 A. Gužutis.

ežius rublių — bilietai banko 
buvo pas kunįgą, o knįgelę 
rok undos laike pas savę jau 
nikaitis, kurs negalėdamas su
laukti dėdės miriaus ir pinįgi 
palikimo, susimislijo dar prie 
gyvos bagodžiaus galvos pasi
naudoti jo manta.

Gudrus giminaitis, ant ku
rio vardo sudėti buvo pinįgai, 
nieko nežinant dėdei, padavė 
į banką apreiszkimą, kad bi
lietai banko ant 25 tukstan- 
ežių pas jį pražuvo. Po ap
garsinimo apie tai po laikrasz- 
ežius ir pristatymo iszrodymo 
tikrumo žmogystės; ant kurios 
vardo sudėti pinįgai, szustras 
giminaitis, priėmęs isz banko 
25 tukstanezius rublių, gabaus 
neatsisveikinęs su dėde, lai
mingai į Odesą iszvažiavo.

Apie tą darbavimasi jauno 
prigaviko, kunįgas nieko ne 
žinodamas, atvažiavo į banką; 
bet koksai buvo jo nusimini
mas, kada pinįgų savo nera
dęs, užklaustas buvo isz kur 
gavo pražuvusius bilietus ban
ko?

Nabagas kunįgelis vargin
gai iszsiteisino, o isz apmaudo 
labai sirgo. Bažnyczia, prie 
kurios kunįgas Ž.... yra kle
bonu, isz virsziaus smarkiai 
apgriuvusi, o viduje apleista 
ir labai neszvari, taipgi szven- 
torius be aptvaros yra prielan- 
da miestiszkių kiaulių ir kar
vių.

Dideliai gkila pražuvusios 
mantos, nės dalia anos, galima 
butų isztaisyti bažnyczią ir 
aptverti szventorių.

Taip.

— Marokkoje, Aprikoje, 
sziose dienose buvo atsiradęs 
naujos pranaszas m aha mėto- 
niszko tikėjimo S. Mohamed 
ben Abdallah. Jis vaiksz- 
cziodamas po M aro k k os viesz- 
patystę, skelbė mahometo
nams, kad jau atėjęs laikas 
praezystyti islamą (mahome- 
tohiszką tikėjimą) n ii žydų, 
krikszczionių ir nevertų ma
hometonų, Idant dėlto mie«

rio surinkti pinįgus, pranašas 
įkalbinėjo savo vientikiąms, 
kad szie nū žydų pinįgus pas
kolintų ir jiems jų nebeatidfttų, 
nės visi žydai turėsią būti isz- 
pjauti. Jo balsas nenuėjo ant 
vėjo, bet atrado szalinįkus po 
visą vieszpatystę, kurie gaujo
mis pradėjo renktis aplink sa
vo naują prąnaszą. Prana
szas, matydamas tokią pasek
mę savo apasztalystės, tikėjos 
netikt islamą praezystyti, bet 
pagaliaus pats sultanu bei 
vieszpaežiu Marokkos pastoti. 
Todėl su gauja savo pasekėjų 
nuvyko į miestą Fes, kame lai
kė atvykstanezių daugybės 
apginklūtų savo szalinįkų, su 
kurių pagelba mislyjo apsi- 
szaukti savę sultanu. Bet ant 
jo nelaimės dažinojo apie jo 
mierius vyriausybė ir įkiszė 
jį į kietą kalinį. Netrukus 
po to isztieso aptvino miestas 
apginkhitais pranaszo szalinį- 
kais, kurie dagirdę apie paso- 
dinimą į kalinį jųjų vado pra
naszo, didei nusiminė ir, bijo
dami papulti į lygią nelaimę, 
kumpė kūveikiausiai isz mies
to kur kam tinkant. Tokiu 
budu naujam mahometonisz- 
kam pranaszui nenusidavė pa
daryti žymias atmainas maha- 
meto tikėjime.

Tėmykite!
Pas mnnę randasi wizart ksziros 

dėl visokių sztukų ir grajų darymo; 
curias ko/.nas loszikas [grajoezius] 
nival turėti. Kasztuja tikt 35 et. 
Taipat dėl darymo įvairių sztukų, ką 
ciekvienas trokszta dasi/inoti ir tu
rėti, dabar pas manę yra navatniau- 
sių daigtų dėl darymo’ įvairių sztu- 
<ų, kaip antai: kaspinus isz burnos 
traukti, skrybėlę perdurti su pirsztu 
ir cziela atidiiti, laikrodėlį- sutrupin
ti, supilti į pisztalietą, iszauti ir vėl 
czielas bus, nėra ežia galima viską 
szrokdti, kokius dimnus dalykus 
galima su tais prietaisais iszdarinėti* 
Tie prietaisai kasztftja be prisiunti- 
mo 40 et. Prisiųskite u£ du centu 
markę, gausite tų sztukų kataliogą.

Adress jos MATUTIS
Bx 117, Brooklyn E. D. N. Y.
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nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai.
PABA8ZYTA SI1AN0 DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 

UNIVEBSITETO PHILOSOPHIIOS IA6ISTB0.
(Tąsa).

1378, Noris persikeitimas Lietuvoje valdimierų nemaž 
nepermainė būdą Lietuvių su kryžeiviai ir kalavijonimis ir 
karės lygia dalia kaip ir pirma tebrustavo; vienok tą tiktai 
gal manyti, jog Lietuviai ir Žemaicziai praėjusi ūse žygiūse 
baisiai buvo įgrobę Vokieczius, kurie regėdami nebnuveiksią 
Lietuvių savo gale, kuriems noris kas diena tvino į talką mel- 
džionys isz vhos pasaulės, noris perkriksztai žemlionys Parus
nyje su jais iszvieno kariavo; vienok ir sunokia galybe ne
stengė Lietuvių ir Žemaiczių raminti, dariu, tnažėdami ka
reivių, ėmė svietą į karę samdyti už naudą ir taip nū tų metų 
kryžeiviai kariavo Lietuvius ir Žemaiczius nevien meldžioni- 
mis, perkriksztais žemlionimis, bet ir samdynės kareiviais. 
Kaipogi taip pasistiprinę tą patį metą senu įpratimu teriojo ir 
dergė Lietuvių krasztą. Jau pats marczelga įpūlęs su stipria 
kariauna į Žemaiczius apvertė tūlas pavietes į peleną; jau ka- 
mendotai Baigos ir Ragainės ir Osteradės, įsigrūdę į Paletiją, 
apygardas Kamiankos ir Draiczino,. su didžiu grobiu pargrįžo 
į parusnį. Atėjus Lotaringijos kuningaikszcziu ir popie
žiaus posūniui su meldžionimis į talką kryžeiviams, su kuriais 
pats mistras susinėręs traukė vasarvidu vėl į Žemaiczius, ku
rių visą srytį tarp Nevėžos ir Dubisos į peleną apvertė lig pat 
Eirogalai, ties Labunų pile nutvėrė 40 prekės vežimų ir už 
savo gerą paturėjo. Kuningaiksztis Lotaringijos pargrįžęs 
laimingai per Graudžių girią su grobiu į Parusnį, tūjau susi
gėrė vėl su marczelga ir kamendotu Osterodės ir Karaliau- 
cziaus^ traukė trimis žaromis į kalną Alyton ir Perlių, kurias 
ėrytis per (1 dienas vėl apvertę į rustus tyrus, su grobiu į Pa
rusnį pargrįžo. Lygia dalia, atkeliavus Leopoldui, Austrijos 
kuningaikszcziui, su Teutonų jomylistomis, vėl pats mistras 
traukė su jais taippat į Žemaiczius, kuriūse pavietes Viduk
lės, Gailaczių, Tramių per G dienas dergė ir teriojo, svietą, 
muszdami ir vergdami.

Lygia karė ir ateinantį metą taip rūstavo, gaudė, dar 
Lietuvoje ir Ženiaicziūse su ta paezia aitra: kaipogi kryžei-' 
viai su viena dalia savo kariaunos vėl nuteriojo Paletiją ir 
niekūmet taip toli nebuvo įsigrūdę tenai kaip sziūmi žygiu, 
kurie, nestengdami įsilaužti į pilę Melninkų ir Draiczino, visą 
krasztą tarp upiiį Bugo ir Narevos į rustą tyrą apvertę, su 
didei turtingu grobiu pagrįžo į Parusnį. Kad tūm tarpu 
marczelga kryžeivių su antra dalia kariaunos įpūlęs į Žemai
czius, Labunių ir Žeimių pavietes nuteriojo lig Nerio upės; 
nū tenai pasibloszkė ant senųjų rumiį Kernavos, visą Eiroga- 
los pavietę ugnia ir kardu nusiaubė; lygia dalia visą Panevė
žį nuteriojo ir su dide daugybe imtinių bei su gausiu grobiu 
į Parusnį parėjo. Tą paezią vasarą kamendotai Insterburgo, 
Gerdaujos, Tapiau ir Ragainės, antrą kartą įpūlę į Žemai
czius, į akmenį ir vandenį apvertė, kūdikius ir motriszkosias, 
kaipo negalinczius savo namų atsekti, būriais varė į Parusnį 
sav vergauti, o augusius, kaipo galinezius kūmetnors namon 
pabėgti, iszkirto, žinodami, jog žemaitį niekšai negal nū jo 

namų nutautinti.
Sako Vokieczių raszy tojai, jog kryžeiviai tą metą su 

Leopoldu, kuningaikszcziu, buvę nukariavę vieną dalį Žemai- 
ežių, kurie nebeįmanydami kur be dingti toje rustoje dienoje 
buk pasiėmę kryžeiviams vergauti, kurie tenai/įdėję savo 
urėdą kryžeivį vardu Dionisius su tūlais brostviais, kursai di-

, emaieziai jo klausę kaip ir kiti Lietu
viai Parusnyje jiems vergaują, bet tam urėdui nustipus, d. 
mistras kryžeivių įdėjęs kitą urėdą vardu Gallus von Reich- 
vvald, kursai daugiaus gebėjęs medžioti nekaip svietą sumanęs 
rėdyti ir pradėjęs su kitais savo brostviais žmones sunkinti 
baudžiavoms arba lažais ir rinkliavoms slūgūti bei visaip 
spausti strunydams pilę ir apsuko jas gilias grevas (grabes) 
kasdama. Tūm tarpu Vytautas jų kuningaiksztis susitaręs 
su jų didūmene paikino ir trakino tūs, kurie Vokieczių klau
sė ir jiems vergavo, tardams jiems nugalūti vis ar isz savo 
kraszto tremti ir apent liusybę nū paežių dievų sav suteiktą 
džiaugties ir po sena gyventi. Tikos, iszėjus minavotam 
urėdui medžioti su savo kalpais buvo įsakyta Žemaicziams tą 
dieną į baudžiavą eiti ir grabę apie pilę, vadinamą Friedland, 
kasti, kurią kryžeiviai dabar buvo pastrunyję. Kad žmonės 
suėję ėmė dirbti, pamatė nesaugojamą esant angą pilės, ku
rioje alvienas tarp vokieczių be paojaus valgė ir gėrė; dariu 
tykojo Žemaicziai lig kryžeiviai su savo szeimyna apsigers. 
Tūm tarpu pradėjo slaptu kits kitą savo kalboje drąsinti, 
jog nujau turi gerą pragumą nū Vokieczių vergybos iszsiliū- 
sūti ir sav įgimtą liūsybę atgauti, kurio pragumo neturi pra
leisti, kurį jei sziądien pravėpsos, kitą kartą neveikiai lygų 
besulauks ir gailėsęs, kruvinas aszaras liedami, jog jie per sa
vo slinkį ir tingėjimą prazauksojo visugeriausią dingstę. 
Taip pasi byloję tarp savęs grobę kas kirvį, kas szakę, kas 
brūklį, kas lopetą, kuriūs įrankius su savimi atsineszė prie 
darbo, iszpūlę vienkartu į pilės triobas, kuriose Vokiecziai ir 
jų kalpai pavalgę plepsėjo, visus nugalavo bei tūs, kurie dar 
norėjo gintis. Įgyję į savo nagą pilę, tūjaus iszsiuntė tulus 
į medę, kurioje kamendotas Reichwald medžiojo su savo tar
nais, kuriūs pasalu antpūlę taippat nugalavo. Vienok Že
maicziai tūm i dar nekakinos, nės sukėlę kareivius apgulo 
Klaipėdos pilę, į kurią vėtra įsilaužė gyventojus Vokieczius 
lig paskūjo iszkirto, o paezią pilę į. skutą sudegino. Pagrį
žus nū Tenai su grobiu į namus ėmė vėl Keistuczio klausyti 
kaipoXavo visuvyriausio valdono, kursai įdavė jūs rėdyti vėl 
Vytautui savo sunui ir kuningaikszcziui.

Kryžeiviai norėdami atmonyti Žemaicziams savo mina- 
votas nelaimas paėmę 4000 rimtos joties traukė į Žemaiczius 
ir tenai ugnia ir kardu vis, ką sutikdami dergė, apmaudą giež
dami. Žemaicziai nebstengdami laukūse grumtis įsitraukė 
į Triszkių girią, isz kurios pirma veždami ronus minavotai 
pilei Friedland buvo per versmes žemgrindą padirbę. Dabar 
nujautę kryžeivius per tą paezią girią traukiant, minavo tas 
žemgrindas tūjau nū vieno galo ir ml antro parėmė kelio
se vietose. Paskui su brūkliais metėsi ant kryžeivių į jojau- 
ežių žemgrindas, kurie nebgalėdami niekur bemukti, sunkiūse 
szarvūse sukrito į versmes, taip jog Žemaicziai sukimszo jūs 
tenai lig paskūjo, nuvirtūsius nužudė; tarp kitų patį kamen- 
dotą Klaipėdos, kurį pririszę jotą ant keturių.stiebų savo die
vams ant apieros sudegino.

(Toliaus bus.)
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23 i. Up 
vakare szeszi lietu
viai su trimis ang-

nįko namo ne strit- 
kariu per Wilkes- 

Barrę, bet pėsti tiesiog per krurnus 
ir laukus į Plymouth‘ą. Atėję pas 
upę Susquehanna, paėmė nedideli 
bitelį ir, per įkalbinėjimą anglikų, 
susėdo į jį visi devyni. Litelis nors 
įsmego į vandenį iki krasztų, ta- 
cziaus per virszų nesiliejo į jį vandu. 
Bet baigiant yrtis prie antro kraszto 
upės, yrėjas pasuko valtį priesz van
denį; valtis subtelė ir akies mirksny
je pasinėrė su visais devyniais vy
rais. Szeszi isz ju, trys lietuviai ir 
ir trys anglikai, iszsigelbėjo, o trys

IMA Dates!
Tik ką atvažiavo isz Lietuvos ti

krai lietuviszkas didelio mokslo 
daktaras p. J. M. Stupnickis ir ati
darė dabartės sa<>o ofisą Plymouth, 
Pa., 28 Cherry str. Todėlgi, jei kas 
isz musų brolių arba seserų serga 
arba apsirgtų, linkiame atsilankyti 
pas S£vo 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 nfi p. Dr. Stupnickio, tegul siun- 
czia gromatas į „Vienybės“ Redak
ciją.

50c.
30c.
25c.

i

5c. 
15c. 
5c. 

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

nugrimsdo ant upės dugno. Nelai- 
mingiejie szie: Mikas Talandis, Jo
nas Szioliunas ir Kazys Dargevyczia. 
Lavonai tapo ant rytojaus isztraukti.

Pajieazkojimai.
Jeigu kas žino, kur buna Motiejus 

Vilbikevyczia, kuris priesz 25 metus 
iszkeliavo isz Lietuvos, isz kaimo 
Meistiszkės, Pilviszkių cjmino, Sta-

Pirmiausiai gyveno 3 metus Prusus© 
ir vadinosi J u/.as Stankevyczius. Po- 
tam nusidavė į Angliją ir žinia apie 
jį dingo. Jis turi metų apie 47. Jo 
pajieszko tikra jo sesu Ona Vilbi.- 
kevycziutė. Praszome žinią dfiti 
apie ji ant szio adreso.
Miss Anne Vilbikevycziutė care of 
Mr. Joseph Cziževski Mahanoy Pla
ne Schuylkill Co. Pa. North America.

Loszimas (iszgrajimas) auk 
ainio laikrodėlio (dziegorėlio) 
ir didelis balius būs 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 puikius szokius. 
maloniai užpraszomi 

Tikietas
P. S. Loterija

Kningos 
pargabentos isz užmarės: 

Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįty 
MaUty knįgoSy 

Ankso Altorius, arba Hzattinls dangisz.kn skar- 
bn 2.00 iki 3 00. 
Garbe Diewuj ant aukaztybėe ,, 
Balsas Balandėlės 1.25c.,
Kninga giesmių arba Kanticzkos 
150 Psalmn Dowido karaliaus ant 

paveikslo kanticzkų 
Gyvenimas Vieszpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl 
Istorija seno Įstatymo „ ,, „
Gyvenimas Marijos „ ,,
Menuo Hzwenczlausios Marijos Panos 
Bopnlej Motynos Diewo ,, ,,
Evangelijos supuikeis apdarais 
Gywenimaj Bzwentnju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia Ir ketvirta 
dalis už kožnų dalį po ,, „
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Bzvencz. Sakramente 

Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos 
Istorija Lietuvos „ „ ,, 30c.
Trumpa senovė) Lietuvių Istorija 10c.
Apllnkrasztls kun. Petravycziaus | Vilniaus 

džiakonystės kuningus 1870 m. ,, 5c.
Už kų mes lenkams turime buti dėkingi arba 

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

krikszto Lietuvos. 5c.

08

„ „ $1.50.
1.50c. Ir 2.00c.

„ 75c.

75c.
75c.
15c.
25c. •
20c.
30c.
20c.

1.00c.

H5c.
10c.
40c.

Yra visi

50 c.
auksinio 

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

Tikietas 25 c.
Renka ant laikrodėlio Marė 

Dzidolikienė ir Mary Mack.

♦♦

40c 
20c. 
30c 
10c.

4.00c.

15c.

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

10c.
10c.
40c.

žlponas bei žlponė ,, ,,
Žirgas ir valkas ,, „
Vytautas didis Lietuvos kunįgalksztis 
Apie senovės Lietuvos pilis „

„Auszra" keturių metų puikiose apdaruae
po $1.25 kninga, visas perkant

Knįgos poetiszkos.
Senkaus Jurgis „ ,, t
Vitolioranda, puikus poematas isz

senovės lietuvių gyveninio, 2 knįgoa 
Ddnelalczfo pavasario linksmybės

j Konradas Valenrodas ■ — —
' Tėvynlszkos giesmės — —
Jdkaunos dainos
Naujos dainos
Birutės dainos
Tėvynainių giesmės
Pirmutinis degtinės varytojas pulki komedija 5c.
Ponas ir .Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraškyta Aleksandro Gužuczio, 

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

Isz lietuvių gyvenimo
Pajudįkime vyrai žemų, puiki apysaka

paraižyta patrijotiszkoje dvasėje pagal 
vengriezkų pono A. isz B. autoriaus 
knįgutės „Kas teisybė tai ne melas

Pasaka ape SzMltabuzlua (jfikinga)
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm
Mužikėlis „
Vaiki) kala gėlė

15c.

20c.

13C.

t! U

15c.
5. 

20c. 
15c. 
15C.

Moksliszki rankvedžiai ir 
kitokios knygos 

Lietuvlszka Gramatika paraszyta 
kunįgo Mikolo Miežinio 

Abėcėla ,, ,.
Kninga dėl iszsimoklnimo rokundų
Kningadėl iszsimoklnimo vlspsvletlnėtf kalbos 15c 
Apie buwiinu Diewo ,, ,,
Grleszninkas priverstas metavotis 
Pamokslai apie trusų ,, 
Talmudas ir musų žydai ,, ,,
Szkala su kalba „ ,,
Prleszauszris „ ,,
Kaip įgyti pinįgus ir turtų „ 
Girtybė
Geniųdėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

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

Amerikoje 20c., dėl perkupczlų po 10c. 
Kalendorius ant 1889 m. 25c. Ir ant 1890 m. 10c.

Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių esvoncių ir dl. 
džlosios nedėlios, 
Tiesos Žodžel, 
Filiotea arba kelias į maldingų gyvenimų 
Pokilis Šzventųjų ,, ,, ,,
Iszguldimas metiniu suweneziu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku ,, „
Kas yra griekae t 
Nekaltybė 
Vartai dangaus 
Pekla, arbi amžinas 
Arielka yra niulaiV yn iliustracijomis 
Garsas apie bajsyhea Diewo sudo 
Raktas į dangų ,, ,,
Didžioji nedėlia ,, „
Kaip Sumonijų nuspakajįti ,,
Vadovas j daugų „ ,,
Prislgatavojimas ant smorczlo 
Draugija dėl duezių ,, ,
Llotiivlazkos mlszios ,, 

Visokį Abrozėliai su maldelėmis po 5centus.

IJ/systanawik ant to geraj ,, „• 50 et.
Wltasir Korynna hlstorlje isz tejko persekiojimo , 

Bažnyczio# 8. per Dėoklecljana 95 et.

Lenkiszkos kningos
maldtį pargabentos isz užmaris.

Weetchnlenio duez.y pobožnej, zbiėr nabožeėstw 
i pioėnl z przydanlom Drogi krzyžowej, Gorzklch 
žalt i psalm6w ,, ,, ,, „ ,, 1,50c.

Zloty Oltarz czyll zbiėr nabož«rtstw dla chrzeė- 
cian 1 katollkėw ,, ,, ,, ,, ,. 1,30 c.

OHarzyk czyli zblėr nabožeėetwa dla inlodzležy 
katollcklej „ „ „ „ , „ „ 70 c.

Wyborek nabožeėetwa dla mlodziožy katollcklej 
50 c, 

Maly zloty oRarzyk dla pobožnych dzloci ka- 
tolickich ,, ,, „ „ 45 cent.

d 
>ragarae

50c. 
33c. 
50c. 
15c.

10c.
40C.
15c.
20c.
15c.

30c

15c, 
5c 

15c, 
40c. 
40c,

10c

ZUCN'OS SPAUSTUVES.
Lietuvos Istorija, nu seniausių' gadynių iki 

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

gaunama už 1,50c* 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žėmaiczių 
paraižytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnycz.ios, „ 1,00.
Europos Istorija su žiamlapiais ,, 50 et
Lletuvlszkos Dai vos Isz visur surinktos 200c 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Zetnalczių Motiejus Valąnczlauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apteka Diewo „ - ,, ,, ,,
Aukso Verszis, labai puiki drama ,, 
Bolesiawas arba antra dalis Genowefoa
Du pujkus apraezymaj apie nedorybe 

žydo ir piktų augynimų wajkii $1,00. 
Eglė, žalczių karalienė ir Iszgriovimas Kauno 

pilies 1351 m., du puikus dramatai 
paraszyti Aleksandro Gužuczio, 

Ilistorlje gražios Katrukos ir jos visokį 
,, ,, ,, atsitiktinai

Hlstorlje apie gražų Magelonų, dukterį karaliaus 
isz Neapolio ir apie Petrų kareivi 40c.

Ilistorije isz laiko Francuz.kos
,, ,, vainos Afrikoj’ 30c.

Isz po budelio kalavijo ir Kajimas, dvi puikloH 
apysakos, ant lietuviszko perdėjo V. Stag. 40c. 
Istorija Septynių Mokintojų

,, „ ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Miioslawskis — — 80c.
Juozapas Koniuezewskis, arba kankinimas

(Jnijotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Konstitucija dėl darbinįkų — 10c.
Nameliu puatelnįko — — x 75c,-
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorljė isz iajko

80 et.

25 et.
20 et.

1,00 et. 
$1,00. 
20 et.
80 et.

25c.

10c.

,, ,, ponawojimo Nerono
l'ujkue apraezymaj tikru ateytlkiin.u lez 

,, ,, czeati wajnos 1853 metu
Prawadnlkas angeiekos kalbos neabdar.

,, ,, ,, abdaryįas $1,25.
Pujkue apraazymas apie Lietuvą „ $l,oo. 
Rinalda Rlnaidtnaa ,, ,, ; ,, $1,50 et.
Henowee aprae^yinaa apie Duktery

„ į Fllypo Karejwio 50 et. 
Sumyazymas arba bajine tūry dydelds akle 
Fykra tejeybe isz Buwaiku gubernijos 
Szwlssa Diewo ,, ,, ,, „
Tltkue Persų Karalius, p

40 et. 
$1,00

15 et. 
05 et.
20 Ct.«

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

PIRMUTINE
UŽEIGA
dėl lietuvininkų pas ,

SILVESTRĄ PA U KSZTĮ
Edwardsville, Pa.

Arielki| visokių, alaus gar
daus, vyno cigarų ir t. t.

Ateik broli pamatyti,
Ir to’visko pabandyti.

Kas nori iron) tavoro Kauti ir ska- 
naus gėrymo ragauti, togu atsilanko

P“8 Joną Žukaucką
Plymouth, Pa.i

LIETUVISZKAS
SdliiA nas

Juzo Miliaitcko,
Szaltas alus, skanus gėrymai, gar

dus, cigarai. Smagi vieta dėl užei- 
^ros. Praszau brolius atsilankyti 
pas manę.

Jūzas Miliauckas,
MAintNOY GITU",

I
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