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Plymoulb, Pa., 171 Mo.
Pereitame numeryje „Vieny

bės“ pati 1 po įžengti nis straip
snis, žinoma, perdaug užgau
nantis lietuviszką kunigiją. 
Bet, kadangi musų laikrasztis 
neyra vienpusiszkas, t. y. kad 
tikt iszrodyti gerą, tuba szlek- 
tą pusę, aleiszrodo abi. Kar
tais pasitaiko, kad buna klai
dingi užmėtinėjimai ^papei
kimo; taigi mes talpi- 
nam visokius straipsnius, 
kaip skundimo, taip ir atsitei
simo. Už tai sziarae nume
ryje patalpinam kritiką pe
reito numerio įžengtinio straip
snio. O ateinancziame laike 
gal autorius to straipsnio at- 
teis savo klaidingus užmėtinė- 
jimus link sziądieninės kuni
gijos arba iszrodys faktus.

Rėd.
— Paaiszkinimas N. 37 

„Vienybės“ įženythliam strai
psniui. \\

N. 37 ,,Vienybės“, isz tūlos 
priežasties pat.il po įžengtinis 
straipsnelis, kuris pors nėra 
vertas kritikos, nėsa visai yra 
be liogikos ir be faktų pa- 
piesztas, vienok kad beveik 
visą Amerikos lietuviszką ka- 
talikiszką kunigiją apszmeižė, 
todėl noris keliais žodžiais tą 
dalyką turime perkratyti.

1) Anot autoriaus to straip
snelio: „didžiausia nelaimė 
lietuviszko tautiszko gyveni
mo Amerikoje yra bažnytiniai 
vaidai“. Kur autorius matė 
tautiszkus vaidus tarp lietu
vių Amerikoje bažnytinėse 
dalykūse? Bažnytiniais da
lykais užsiima dvasiszka val
džia, o parapija katalikiszka 
į tai nieko neturi, tikt protes- 
tonai tarp savęs renka pricze- 
riuš.Jr tveria naujas religijas.

2^ Toliaus szneka net apie 
kruvinas muszlynes parapijo
se, kurių dar, aczių Dievui, 
iki szioliai niekur nebuvo gir
dėti. Gal autorius kadais bu
vo karcziamojeiir prisižiurinė- 
jo, kaip girti lietuviai tarp sa
vęs vaidosi, peszasi if kaip 

kada net apsikruvina, o auto
rius t&8 vaidus priskaitė prie 
parapijinių. Daugiausęi pesz- 
tukais yra tie, kurie pi-ie pa
rapijos nepriguli, bet paszle- 
mėkiszko mokslo klauso: į 
Dievą netiki, grieko nebyjo, 
sztornįkui neužmoka, saliu - 
nįkui taipgi, vienu žodžiu ta
riant, kur tikt gali, tffcgia ir 
suka. Pasitaiko kaip kada 
vaidai tarp kunįgo ir parapi
jos, bet kruvinų musztynių 
niekur nebuvo. Jeigu kokio
je lietuviszkoje parapijoje 
tarp parapijonų pasitaikė vai
dai, tai tikt su bedieviais; ku- 
rie niekur nepriguli, bet savo 
gyvuliszkumą norėtu kožnam 
užkrauti.

3) „Szaltinis vtsų vaidų į- 
vyksta per kalczią pragobusių 
ant pinįgų kunįgų“. Ir ežia 
autorius į vėją szaudo, ba ne
nurodo faktais. Kožnas gali 
pliovoti iki ausų bei kiszenė- 
je visiefasp* szpygą rodyti, bet 
vieszai vengia stoti.

4) Drąsei szneka kad: „pa
rapijos pinįgai ėjo ant pirki
nėjimo musų ir krovimo krai- 
czių dėl kunjyo yaspadinių“. 
Taigi lietuviai yra dar bau- 
džiaunįkais, kadangi kunįgai 
renka pinįgus ant pirkinėjimo 
lietuviu. Kokis kunįgas ko-? 
kį lietuvį, kur ir kada nupir
ko? Norėtume žinoti, kuris 
kunigas dėl savo gaspadinių 
(žinoma ne dėl vienos) sukro
vė kraitį? Malonėtume žino
ti tų gaspadinių vardus ir pra
vardes, taipgi ir tų kunįgų, 
taip milaszirdingų, vardus ir 
pravardes; teisybė du tokiais 
buvo daug maž, bet sziądien 
jau nėra kunigais. Už du 
prasikaltėliu kaltinti visą ku
nigiją gali tikt Szlupas bei jo 
szuneliai.

5) Toliaus kunigus iszvadi
na „penėtais bedieviais“, „ko
kių mes ežia Amerikoje jau 
daugybę turime“. Norėtume 
žinoti, kur ta daugybė penėtų 
bedievių gyvena? Teisybė, 
jeigu kaltiųti kunįgus bedie
vystėje, tai už tai, kad tūlas

ypatas leidžią į mokslą, o pas
kui tampa nekurie isz jų be
dieviais.

6) „Juk jeigu parapijos 
paezios butu valdžiusios 
szventnyczios iždą, tai be abe
jonės nei vienas isz jų nebutu 
tapę tokiais, kokiais jie szią
dien kad yra“, t. y. vagimis. 
Mes norėtume, kad autorius 
faktiszkai iszrodytu szių ku
nigų vagystę, o jeigu ne, tai 
paskaitysime jį grynu mela
giu-

7) Velyja, kad „pinįgiszkos 
dalies parapijos ūkės parapija 
nepavestu kunigui“, dėlto, 
kad virsziaus visus kunįgus 
padarė vagimis, o „suderėtą 
algą iszmokėti kunįgui“. Jau 
ežia autorius pertoli nužengė, 
nėsa tikt protestonai su savo 
priezeriais derasi algas, o pas 
katalikus augsztesnė d v as isz- 
kija paskiria kiek parapija 
turi mokėti algos kunįgui.

Gal būti, kad autorius to 
nežino, jeigu priguli prie pro
testor) ų bei bedievių.

Na, brangus skaitytojau, 
dabar matai, koks yra tas 
žmogus, autorius, kurs no
rėtu lietuvius pamokyti apie 
praeitą ir ateitę, bet griebiasi 
prie tokių dalykų, kurių visai 
nesupranta arba isz szapo ve
žimą malkų priskaldo. 

Isz Lietuvos.
— S u valkų rėdyba. Vi 

siemę. gali būti žinoma, kaip 
baisi sloga szios dienos drau
gijai yra kari u menė. Nega
na ką tokia daugybė smar
kiausių ir sveikiausių vyrų, 
kurie savo darbu galėtu arba 
ir turėtu užvaduti savo pase
nusius tėvus, nieko patys ne
veikia, da jūs turi draugija 
uždyką maityti ir aprėdyti. 
O kad paskui paskaityti, kiek 
draugijai iszeina ant statymo 
kazermių, ant apginklavimo, 
kiek kariumenė iszdarko pa
rako ir kulkų, tai tik į vienas 
skaitlines pažiurėjus, gali baisu 
pasidaryti. O tūm tarpu kiek

vargdienių skursta, sunkiai 
dirbdami, o neturėdami kar
tais sausos d ū nei ės pakakti
nai, užtai kad jų kruviną pra
kaitą pasiglemžia sav visokį 
dy kad ii n i ai, ypacz k ari u men ė 
su savo apicierais, pulkauny
kais, gendroliais ir kitais be
galiniais „czinais“. Ir vieto
je to, kad pasini pyti apie 
vargdienį, visos vieszpatystės, 
pasižiūrėdamas viena į kitą, 
vis daugina ir daugina tą savo 
didžiausią slogą — kari u me
nę. Ir dėlko tai? — tik dėl
to, kad nebijoti viena kitos, 
ėda paezios savo, gali sakyti, 
vidurius. * O vargdieniai 
skursta visų užmirszti. Už
mirszti? — o ne! neužmirszta 
nė jų’. . . nuplėszti, isztraukti 
jiems isz burnos pusę pasku
tinio jų sziurksztaus kąsnelio, 
kad butu ką atidėti dykadū- 
niams.

Apart viso-ko, ukinįkai tu
ri dar vieną bėdą su ta karin
iu ene: pasijudįs tie Marso vai
kai, keliasi isz vieno miesto į 
kitą — ukinįkai! dėkit - szia 
„padvadų“; ką pas jus darby- 
metė, galą jus gaukit, mums 
reikia „manievrai“ daryti —- 
taip atsiliepia kariumenė į 
ukinįkus per lupas virszinįkų 
ir vaitų.

Kartais tų padvadų reikia 
tokios galybės, kad kokių 
dviejų pavietų ukinįkai negali 
isztesėti. Taip ir dabar yra 
valsczių kanceliarijose palie
pimai, kad Seinų ir Kalvari
jos pavietai dastatytu puszesz- 
to tukstanezio padvadų. Tie
du pavietu daugiams negali 
padvadų dilti, tai prie to sto- 
kūjanezius asztūnis szimtus 
padvadų turi dilti Senapilės 
pavietas. Tomis pad vadomis 
vežsz kari u menės daigtus. 
Isz kur ir į kur kariumenė eis, 
nėra tikrai žinoma. Taip-'gi 
ir dieną, ant kurios turi būti 
pad vados pristatytos, pamir- 
szau. s

Kelioms sanvaitėms (nekė
lioms) pirmiaus sodžiuje 
Jurksziis, Igliaukos parapijos
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(Senapilės pav.) buvo įstabi 
vėtra. Diena buvo giedri, 
saulutė szvietė ir jokio vėjo 
nebuvo. Ūmai nežinia isz 

) kur atsirado ore toksai baisus 
sūkurys, kad bematant isz- 
drąskė vieno ukinįko svirnu 
(klėtį), ir taip įstabiai, kad 
ant vietos beveik nieko neli
ko: net sunkius sienmedžius 
numetė toli į girią, o lengves
nius daiktus, kaip drabužiai, 
tik į kelias dienas toli suran
kiojo. Buvo dar to ukinįko 
užkiszta kur už sparo ar baD 
kio apie 50 rublių — tūs vė
jas kasžih kur nuneszė. Įsta- 
biausei tas, kad tas baisus 
sūkurys netik kitiems ūkinį- 
kams nieko blogo nepadarė, 
bet ir tam, sudriskęs svirną, 
dauginus nieko nekliudė. Už 
poros viorstų ml Jurkszų nie
kas nejautė jokio szturmo, ir 
tik vėliaus apie jį dazinojo, 
kada matė arba dag'frdo, kad 
nėra ant tos vietos svirno, o 
sienmedžiai toli po laukus ir 
girią iszmėtyti. Po tam pra- 
jovui vėl visą dieną buvo dai
lu, nė vėjai is nepūtė.

Tas ukinįkas, kurį tas sū
kurys atlankė, tikrai tiki, 
kad... kad velniai sudraskė 
jo svirną. Skubiai susirinkęs 
iszmėtytus medžius vėl pasis
tatė svirną ir jam dabar dide 
lė gėda, jei kas užsimena jam 
apie tą vėtrą. Mat jam, žmo
gui, negražu, kad su jūm turi 
kokius reikalus velniai.

J. Vėžys.

Trys nedorus atsitikimai, s 
Mieste K. (ai vari jos), yra dvi 

aptiekos. Tose tai aptiekose 
ir szie trys nedorus pasielgi
mai atsitiko, apie kurifts ežia 
j ūmi apipasakosiu. '

Į vieną isz ani| aptiekų, nu
ėjus viena moteriszkė su re
ceptu nū daktro, pareikalavo 
sutaisymo gydyklų. Ant jos 
pareikalavimo gydyklos tūj 
netrukus buvo sutaisytos per 
aptiekoriaus mokytinį, nėsa 
aptiekoriaus, nė jo provizo
riaus tame tarpe aptiekoje ne

buvo. Kada moteriszkė, kiek 
prigulėjo už tais gydyklas pi- 
nįgus atskaitė, anas jaunas ap- 
tiekoriukas atadūdamas jai, 
taip prakalbėjo: „moteriszkė, 
ežia žolynai isz kurių/susideda 
tos gydyklos yra pervirįtos ir 
sztai persitikrįkite.... Pa
davė žmonai į ranką paeziupi- 
nėti bonkutę ant patvirtinimo, 
jog už tiesą ir bonkutė da szil- 
ta, vėl tarė: — tai jas sziltas 
reikia ir gert^. Vaktūkite, o 
neatszaldykftk O idant jas 
Tieatszaldytumei, palauk asz 
tav jas užkisziu už anezio.... 
Na ir vaikiazas sarmatą pame
tęs, neva moteriszkei bonkutę 
norėdamas pakavoti už anezio, 
pradėjo jai apie krūtis graba
liotis. Moteriszkė ant syk 
tarsi apsidurnino ir žiuri kas 
czionai darosi, bet patyrus jo 
nedorų pasielgimą tarė: - var- 
valiau, pienburni, piemeni, ką 
czionai su manim, kaip su ko
kia szaszvalka apsieini, kaip 
rėsziu į žandą, tai atsistosi ant 
žemės kojomis augsztyn I 
Vargszas vaikinas vėžį iszke- 
pęs nusmuko į savo vietą ir 
tiktai klauso, kad iszgirdęs 
plūdimą moteriszkės neiszeitu 
aptiekorius ar provizorius, ku
rie tą jo vėžiuką gal but ir 
nulupę. Nosį nuleidęs, meldė 
moteriszkės idant nutiltu, pri
žadėdamas, kad jau daugiau 
tokiu budu moteriszkių neuž- 
kabinėsęs.

Dieve dūk dvasę szventą, 
idant tasai pamokinimas mo
teriszkės nueitu jam ant gero, 
o atgavęs tokiu budu sveiką 
protą gyventu padoriau ir mo
teriszkių daugiaus neužkabi
nėtu. Nėsa jaunas medelis 
auga kur reikia palenkiamas, 
galima tikėtis, kad ir tasai 
vaikiazas sunaudos sav ant ge
ro moteriszkės persergėjimą ir 
palenktas į gerą pusę, ves gy
venimą padoresnį!

Dabar paklausykite kitų 
dviejų atsitikimų, kurie dėjosi 
kitoje aptiekoje.

Pas aptiekorių buvo už tar
naitę mergina, turinti arti 40

metų — davatkėlė. Aptie
korius vasarop iszvažiūdamas 
ant kelių nedėlių su savo szei- 
mynėle ant kaimo, parsikvietė 
ir paliko į savo vietą ant to 
laiko provizorių. Iszvaževus 
aptiekoriui, anam jaunikai- 
ežiui provizoriui, esan ežiam 
matyti gyvuliszko kraujo, pūlė 
į akį toji aptiekoriaus tarnai
tė. Kelissyk ant szlekto užkal
binus, toji Dievobaiminga mer
gina tiesiok smarkiais žodžiais 
jam atkirto, tarsi atsikranksz- 
tus skrepliais jam ant akių 
drėbėt Jaunikaitis provizo
rius, pagal savo kraują turin
tis ir tam panašzę sarmatą, 
nors datyręs mergelę esanezią 
jo norams suvisu prieszinga, 
sumislino kitokiu budu su jai 
savo geidulius iszpildyti ir su
taisęs kokių ten žolynų nepa- 
sergstanežiai uždavė jai iszger- 
ti. ..................

Kas toliau atsitiko, tai tik
tai judviem patiem ten yra ži
noma, nės mergelė prabudus 
atrado tą gyvulį provizorių 
prie savęs! Jeigu mergelė 
potam butu neapsirgus ir į 
dvi sanvaites nenumirus, butu 
pakvietus besarmatį provizo
rių priesz svietiszkąjį sūdą, 
bet dabar per savo mirimą at
sidavė į rankas sudžios viso- 
galingiausio-teisingiausio.......

r Dieną 22 Rugpjuczio (1895 
m.) buvo laidotuvės tos mer
gelės. Amžiną atilsį dūk jos 
duszei Vieszpatie!. ..

Sztai atsitikimas treczias:
Toje pat aptiekoje yra mo

kytinis, da pirmi metai kaip 
pristojęs. Vaikiazas da jau
nas, turintis nedaugiau kaip 
18 metų. Pereitos žiemos lai
ke, aptiekoriui iszvaževus ant 
poros dienų, liko tiktai jisai 
vienas prie aptiekos. Tą va
karą po iszvaževimui aptieko
riaus, jo pati sumislyjo ant ry
tojaus skalbti drabužius. 
Idant isz ryto ankszcziaus 
pradėti darbą, pasiszaukus ap
tiekos sargą paliepė, idant pa
vady tu prie to darbo jisai sa
vo paezią, ir kad toji geriaus 

ateitu isz vakaro ir drauge, 
kur guli sargas, pergulėtu ir 
jo pati. Paklusnas žmogelis, 
tą ponios paliepimą iszpildė. 
Parėjęs pavakarieniavo ir 
drauge su paeziute į krautuvę 
gydyklų, taip vadinamą maga- 
zyną, parėję apsinakvojo. 
Tam paežiam bute, buvo ir 
nakvynės vieta tojo mokyti
nio. Sulaukęs vaikiazas dau
giau sveczių ant nakvynės, o 
dagi asabą gražios lyties — 
pradžiugo. Tūj padavė sar
gui pinįgų, kad parnesztu ge
rą bonką ir geros degtinės. 
Jogei pirma naktis tokia 
viesznia pas mus nakvoja, tai
gi turime ir gerai pamylėti, — 
tarė aptiekoriaus mokytinis. 
Parsigabenę gerą bonką deg
tinės ir tą pabaigus, meilus 
priėmikas sveczių, parsikvietė 
ir kitą bonkutę. Tą bebai
giant, sargas nusigėręs užmi
go. Idant butu gardesnė deg
tinė — tarė vaikiazas į mote— 
riszkę — palauk žolynais pa- 
sigardysime.

Nuėjęs į aptieką, o į diku- 
siąją degtinę įpylė kokių ten, 
buk mat gardumynų, ir tokiu 
budu pasigardinę su taja mo- 
teriszke tą degtinę iszbaigė....

Aptiekorienė kitam gale 
gulėdama ir isz miej^ų lyg ko
kiu trinkėjimu pribudus klau
so. .. ir negali suprasti kur ir 
kas ežia darosi. Atsikėlus, 
žiburį užsižiebus, eina pakelti 
sargą kad tasai apžiūrėtu, be
ne koki vagys ar kas kvaraba 
po namą trinksi. Priėjus 
prie durių, kur guli sargas, 
klauso, kad tasai triakėj imas 
isz ten paties buto paeina. 
Pravėrė duris, o ežia paveiks
lai!!! kurių savo gyvastį ne
buvo maezius...............

Sargas ant lovos užvirtęs 
karkė — tarsi užmusztas, mie
ga be jausmo, o vaikiazas su 
vieszne, apsinūginę taip kaip 
ant svieto buvo atėję, raudo- 
ną/į kazoką beldžia!/ Da isz 
sykio pone norėjo pertraukti 
tą jūdviejų. szokį, ale žiuri, 
kad jūdu lyg apkurtę, nieko
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negirdi, ką ji ant judviejų ba
ras - sarmatyja, o jie lyg apja 
kę, pagaliaus jos nė nemato, o 
savo szokį nebemeta ir jū to
lyn, jū karsztyn jį varo, 
kad jau beveik indams gydy-

kusios kur tie pinįgėliai ran
dasi. Dabar-gi isz plėnių nie
kas neiszskaitys ir tiesos ne- 
daeis.

malszyti pinįgais. Sakau 
„reikia“, užtai, kad žmones 
prie to priverczia jų tamsu
mas, įsi kerėjus nū senovės ma
da. O kad atsirastu noi> vie-

— Vilniaus Myka. Ne has iszmintingas, katras galė- 
klų vietos per jūdu pritruko, [seniai Merkinėje (Trakų pav.) tu nors sziek tiek apmalszyt 
Tada matydama, kad jau ežia rinko teisdarį (sudžią). Czio- 
ne iszgero toksai gražus szokis nais, kaip ir visur,! tik tas va- 
jūdviem ant mislies parėjo, pa- žiūja, kas tepa:

• sirupino paszaukti porą dak- Bloznelis isz^sodžiaus Rylisz- 
tarų, kurie vos nevos szokikus kių užtepė kfclis rublius „ant 
apmaldė ir sargą pribudino. magaryczių“ ir įvažiavo į su-

Rezultatai po tų szokių bu- džias. -1 
vo toki: Sargą isz tos valau- Reikia^ žinoti, kad toksai 
dos atstatė nū tarnystės,— urėdas teisdario, į kokį įsipir- 
vieszne per tris sanvaites sirgo ko Bloznelis, negauna jokios 
—- smerezia vadavosi, o vai- algos, o beveik visi tie „san- 
kiazas netiktai aptiekoriaus, džios“, kaip czionais vadina, 
ale ir teisdario-tyrinėtojaus įsiperka per degtinę. Žino- 
klupszczias maldavo, kad tik- ma, kad ne dėl vienos garbės 
tai neįkisztu į cypę ir kad nori būti „sandžiu“: smelkiasi 
tiktai paliktu jį, pripažinę ne- [dėlto, kad dykai atsilakti ir, 
kaltu. Taip ir padarė.

Skaicziau laįkraszcziūse, 
kad valdžia keta perdirbti vie
toje kaip sziądien esti, kurie 
pramusztgalviai nesi moki
nę, ale tiktai sukinęsi 
kur varnos vaikus vedą, kur 
po medžius vovęres gerai gau
dyti, tokiem neiszdavusiem isz 
4 kliasų egzaminus pilnus, 
dūdavo svedeetvas aptieko- 
riszkas; tai dabar ant aptieko- 
rių nedaleisę kitokių, kaip 
tiktai, kurie bus pabaigę pil
nai d kliasas.

Pagal mano nūžiurą, da ge
riau padarytu, kad uždraustu 
priimti į aptieką nepabaigu
sius 8 kliasų; tokiu budu pa 
tektų į aptiekas žmonės ap- 
szviestesni ir tada ai tokių 
atsitikimų po aptiekti^ negir
dėtu me.

— Naktį isz 28 į 29 Avieną 

 

Rugpjuczio, sudegė Padovlnio 
valscziaus, Kalvarijos pavieto 
valstiszka rasztinyczia. Sude
gė visos popieros ir leistrai. 
Ar nebus tiktai vaitelis gerai 
pinįgų isz ten iszėmęs, tai ir 
paleido į dangų su durnais vi
sas popieras, kurios bene ir 
butu darią liudyjimą tiesų ir 
gal labai ant jo pusės nemei
lu butu buvę, jei butu iszreisz-

Gasparas

žinoma, į kiszenių da ką nors 
gauti. Dėlto vargu kur yra 
toki neteisingi sūdai, kaip czio
nais: czionais visados liekasi 
kaltu tas,kursai mažiaus pinįgų 
turi, o jei susiremia žmonės ly
gaus turtingumo, tai ant galo 
abudu turi sulysti į skolas ir 
to bujna virszus, katras dau- 
giaus tepė. Net tarp paežių 
žmonių yra tokia kalba, kad 
Maskolijoje nėra nė vieno tei
singo žmogaus; buvęs, girdi, 
kadais vienas teisingas ir tą 
patį caras liepęs pakarti.

Kad ne žydai, nebūtu nė to-• • • • • kių papirkimų, ir sūdai butu 
daug teisingesni, nės czionais 
žmonės yra dar toki praszczio i 
kai, kad patys vargu galėtu 
įsipirkti „sandziston“. Jei 
nori kas įsipirkti, tai dabar 
turi kreiptis prie Motkės arba 
Mausziaus, dūti jam pinįgų, o 
jisai iszrupina vietą „sal
džios“.

Beveik visos, jei ne obsolu- 
tiszkai visos provos eina per 
pinįgus. Kiek kasztūja pro- 
votis, galima/isz to numanyti, 
kad reikia papirkti szeszis 
„Bandžius“, starsziną, raszti uį- 
ką, prisitaiko prie . to dar 
uriadnįkas, žandaras, aseso
rius, ir t. t. Visus reikia ap-l

tokį papirkimą, tokių czionais 
dar nėra. Kad gerų norų 
stokūtu, negalima pasakyti, 
bet drąsos, drąsos nėra! Taip 
anais metais nežinia kokiu ste
buklu buvo iszrinkę audžia 

|Jūzą Makalonį isz Klepoczių. 
Kada jį norėjo užraszyti rasz- 
tinįkas, kaipo iszrinktąjį su 
džia, Jūzas atsakė: „Tegul 

kandžiom buna ciej, kuriej 
paspirkdzinėja!“ Rasztinįkas 
szoko ant jo, kad darodytu 
tai, gąsdįdamas „protokolų“. 
Ir žmogus, vietoje darodyti, 
kad teisybę sakė, kas labai bu
tu lengva buvę, persigando, 
pradėjo persipraszinėti raszti- 
nįko ir nemažai iszsikasztavo, 
pakol permaldavo tą.

Ant Alytaus assesoriaus p. 
Kasari padavė skundus vienas 
žydas ir keli lietuviai, kožnas 
atskyri u m, gubernatoriui. 
Skundėsi, kad assesorius bai
siai musza žmones bizunu. 
Assesorius pasakė gubernato
riui, jog dėlto musza, 
taip negalima apsieiti, 
žmonės esą labai blogi, 
gubernatorius nieko už 
assesoriui, da gal pagyrė.

Javai
da ir tie patys szlapi susivežė, 
užtai kad laike pjutės lijo. 
Rugiai buvo reti, menkesni 
kaip pernai, bet daug bran
desni. .Žirniai menki, nės ant 
jų krito amaras. Avižos ir 
miežiai vidutiniai. Bulvės 
butu geros, bet vietomis jau 
pusta. Vaisių sodūse dailių 
yra: gruszių netiek, bet obū- 
lių „kaip mėszlo“, sako žmo
nės. Gorczius obūlių daugių- 
daugiausei 5 kapeikos.

V. Stagaras,

Isz Kitur.
A uvienytos Va 1st i j os.

— Penn^ylvanijos guberna
torius Hasting sutvėrė komi
tetą — kurio reikalavimu turi 
būti peržvalga visų prieglaudų 
dėl pavargusių — ir perskai
tymas jose esanczių vargszų ir 
ligotų svetimžemių. Mieriu 
tos peržvalgos ir skaitliaus tu
ri būti, kad p. gubernatorius 
arba pareikalaus nū tų viesz- 
patysczių, isz kurių randasi 
name prieglaudos žmonės, už 
mokesties už jų užlaikymą, 
arba taipgi prisakys atsiimti 
jūs į savo vieszpatystes.

kad ki-
nės

tai

szįmet nelabai geri,

— Cleveland, O. Dirbtu
vėje „Baakes Wire Nail 
Works“ straikūja 400 darbi- 
nįkų dėl pakėlimo mokesties. 
Kompanija parsigabėno 40 
skabsų isz Pennsylvanijos. 
Formalias po trissyk mėgino 
įvesti skabaus į pabriką, bet 
kiekvienu sykiu pasisekė 
straikieriams atkalbėti jūs, 
idant neitu dirbti, bet pristotu 
prie unijos. Ant galo kom
panija partraukė sylingą sky
rių policijos, idant po jų už
tarymu įvesti darbinįkus į 
dirbtuvę. Bet ant nelaimės 
skabsai vienu balsu apreiszkė 
kompanijai, kad jie geriau 
nori grįžti į Pennsylvaniją, 
negu ten dirbti.

— San Francisco, 13 Rug
sėjo. Garlaivis Australija at
vežė naujausių žinių isz Ho
nolulu ant salų Havaiskų. 
Cholera platinasi pasibaisėti
nu budu. Exkaralienei Li- 
iuakalanj padarė susimylėji- 
ną, kuri' pargrįžsz į tėvynę.

— llerdnynas, 13 Rugsėjo. 
Komitėtafe dovanų berlynisz- 
<os parodos pripažino teplio
riui Singerui auksinį medalį.

— Europiszkos vieszpatys- 
tės kalba apie pakajų, o kas
kart daugina savo armijas. 
Bismarkis sako: Bus dar

<■
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452 Vienybe
viena paskutinė karė, ir ta 
bus viena isz kraujopraliejin 
giausių, kokia kada nors buvo. 
Kuropiszkas rundytojas, kuris 
paskleis savo kariauną, o pa
gal jo paveizdą tą patį pada
rys kiti, įgys sav nemirtiną Isiūse labai dikeziai žmonių

tiktai vieni griuvėsiai, iszku- 
rių iki sziam laikui įstengė 
iszimti 153 lavonus. Cova- 
junance žemės drebėjimas su-

ežia yra teisybė? Tegul 
Szliupas yra bedieviu ir viso
kiu „ystu“, vienok jis nieka
dos Maskolių tarnu nebuvo ir 
nebus, nėsa mes isz jo rasztų 
ir praneszimų aiszkei žinome,

labo, vadina maskolmyliais 
bei maskolii} agitatoriais.

Pasiklausykime, ką toliaus 
raszo ,,Polak w Ameryce“ N. 
96 1895 m.: „kaip tikt keli 
tukstaneziai Lietuvių apsigy
veno Suvienytose Valstijose ir I jog tas žmogus buvo ir bus di-

garbę! pražaidė gyvastį. Iki sziam tūjau atsirado gana apasztolų, džiausiu prieszu bei nepriete-
—- laikui isz tenai iszimta 95 la- kurie pradėjo jūs kurstyti lium maskolių. Paklausykime

— Bulgarijos kuningaiksz- vonai nelaimingųjų gyvento- priesz Lenkus. Gana veikliu ką pats p. Szliupas apie savę
tis Ferdynandas sziomis die- jų* CayuscaVe drebėjimas agitatoriumi tame dalyke pa- raszo (Asz ir Lietuva 1885 m.

*nomis aplaikė bevardį laiszką taipgi isztaisė didelį isznaiki- sirodė tūlas Jonas Szliupas, New York).
tokios įtalpos: „Arba trūkyje nimą, kadangi 29 namai su- Lietuvys isz gimimo, bet „Jau „Auszroje“ 
mėnesio isztrauks bulgarisaka griuvo, kurie griūdami užpy- karsztas maskolmylis isz per- gera^paroda, kūmi 

. Tas p. Szliupas buvęs dėl Lietuvių 
yra nekas ypata, o Gyvendamas

yra gana 
asz esmi 
tėvynėje.

Maskolijoje 
arba laukia Tavę tas I isztraukta 111 lavonų. Pagali kad tiktai pusė butu isz to tei-1 (Maskvoje ir Petropilėje) su- 

Laisz- iksziamlaikinių daneszimų, tas sybė, ką apie jį szneka, tai už taisiau ar stengiausi isz visų 
„paslap- drebėjimas atėmė 

virsz 300 žmoniip

kariauna, kad iszliūsūti isz ver- lė griuvėsiais daugybę ypatų, siliudymo. 
guvės savo brolius Macedonie- Į Iki sziam laikui isz griuvėsių] buvo ir 
ežius, 
pats, ką Stambulovą“. 
kas yra su paraszu: 
tinis komitetas septynių“.

Tyrinėjimai jau eina, bet
raszytojo bevardžio laiszko I —Havana^ 16 d. Rugsėjo, 
iksziol neįstengė atrasti. Ispaniszkas garlaivis Leon

---------  XIII pribuvo pereitą ketvergą
— Madryt, 13 d. Rugsėjo, czionai isz Ispanijos, atvež-

Grenadoje ir Veler Malaga, dams kariauną dėl sudrutini 
davėsi jausti lengvas drebėji- mo valdiszkos armijos. Ne- 
mas žemės, kuris vienok ne- suskaitoma daugybė žmonių, 
isztaisė jokios blėdies. susirinkus porte, su dideliu

---------  entuzyazmu ir užsidegimu svei-
— Tangier, 14 d. Rugsėjo. | kino pribuvusią kariauną.

Praneszta valdžiai apie 8 nau
jus atsitikimus choleros ir 
apie 6 atsitikimus smerties. Ka Irtai w Has raszo

Ir kur yra teisybe?
— Tegucigalpa, Honduras A (ląsa).

16 dieną Rugpjuczio. Atsi- UI.
tikęs pereitame utarninke že- Kaip jau dviejūse straipsne- 
mės drebėjimas Jatapan‘e ir liūse iszrodėme, jog Lenkai 
ir aplinkėse, padarė baisei di- visados buvo prieszinįkais lie- 
delius isznaikinimus. Isz- tuviszko klausymo, apie ką 
pradžių vakare davėsi girdėtis liudyja, kaip matėme vir- 
baisus pažeminis bildėsis, pa- sziaus, nevien lietuviszki rasz- 
naszus į perimantį trenksmą tinįkai, bet ir patys Lenkų 
kanūlių, kuris tai bildėsis tę- rasztinįkai, kurie myli gryną 
sėsi daugiau, kaip pusantros 
valandos. Mirtinai įbaugyti 
žmonės lakstė po gatves kaip 
padūkę, meldžiantėsi ir ver
kiant. Iszrodė, jog užstojo.... 
Sudna diena. Daugumą isz 
bėganezių užmuszė lekenti 
akmens, kurie krito kaip kru- 
sza.

Pranesza, kad Jatapan‘e 71 
namas likosi paverstas į griu
vėsius. Isz to dailaus, žydin- 
czio ir atgaivinto miestelio ne-

teisybę. Todėl nėra dyvo, 
jeigu ir sziądien lenkiszki lai- 
kraszcziai visaip dergia tūs 
Lietuvius, kurie dirba dėl lie
tuvystės labo pagal savo nū 
monę tūlos partijos, beje: ka- 
talikiszkos, ir bedieviszkos, 
kuri vadinasi liberaliszka. 
Lenkai apie lietuviszką klau
symą menkiausio supratimo 
neturi, todėl visus Lietuvius, 
dirbanczius ar sziokiu ar kito
kiu supratimu dėl Lietuvos

gyvastį su- tektų, kad jį paskaityti pao- savo pajiegų sutaisyti lietu- 
jingiausiu žmogumi ir karsz- viszkas " draugystes. Mano 

Įcziausiu maskolių tarnu. Se- organizatoriszki darbai tūmet 
name kraszte sykį buvo aka- turėjo ganėtini} pasisekimą, 
demiku, kitusyk maskoliszku Organizūdamas tas draugystes 
apicieriumi, o laikais randyto- vienkart su savo draugais tų
jų ypatiszkų gėrybių, bet kū- rėjau tokią mislį: norėjau at- 
mitas ponas užsiimdinėdavo gaivinti mokįtūsiūse lietuviū- 
ir isz kur turėjo įėmimus ant se, labjausei jaunūįnenėje, tik- 
savo užsilaikymo, apie tai nie- rai patrijotiszką, demokratisz- 
kas nežino ikisziol. 
isz netyczhį ar tai 
turėjo pabėgti isz po cariszko I 
rando į užrubežį, o kad neper
traukė prietikius su masko
liszku randu, o,net pasiliko 
jo tarnystėje, tai darodotas' 
faktas, jog 1882 arba 1883 
metūse paraszė laiszką pas 
maskolių carą, kuriame pada
vė jam pasekmingą būdą su- 
maskolinimo Lietuvių. Szliu- 
pas velyjo carui, idant visas 
knįgas link mokslo ir diev- 
maldystės, paskirtas dėl Lietu
vių, prisakytu spaudinti kiri
lica (maskoliszkomis raidė
mis), kas isz didesnės dalies 
turėjo prisidėti nevien dėl nu
tautinimo Lietuvių, bet ir ant 
patraukimo prie pravoslavi- 
jos. Kaip caras Szliupo rasz- 
tą priėmė, tai mums nežinia, 
bet gana, kad pabaigoje 1883

Ar tai kai socialiszką dvasią, o prieg- 
savnoriai I tam asz norėjau;, prieszMas- 

kolijos vyresnybę, kuri skel
bia, jog nėra lifetuviszkos in
teligencijos, pastatyti ne žmo
gystos pavienom, bet jau su- 
organizūtas mbkįtų Lietuvių 
draugystes; ant galo asz jau 
tūmet stengiausi padaryti, 
idant lietuvys savo tėvynės 
reikalus dabįtu, nelysdamas į 
lizdą lenkų, mus dvarūse, kle
bonijose, pokiliflse, politikoje, 
draugijoje ir literatūroje 
skriaudženezių. Mano darbas 
tūmet buvo vienų giriamas, 
o kitų ^niekinamas, 
priszi
asz norįs lietuvystę pastatyti 
ant lygumos su praszaliecziais 

I - Lenkais ir 1.1. Bet asz drą- 
sei stojau už savo brolius ir 
kerszto prieszinįkų neatboda- 
mas, dirbau toliaus pradėtą 
darbą“.

„Gyvendamas vėl tėvynėje 
Lietuvoje susirinkimūse, kai- 
mūse, dvarūse ir klebonijose - 
visur asz klabinau mokintus

UŽ

Mano 
tai, kad

sziuros ir maldaknįges, spau- 
dintos berods lietuviszkai, bet 
kirilica arba maskoliszkomis 
raidėmis“. ■

Nu mielas skaitytojau, kur lir nemokintus, idnnt rūpintu*
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Szliu 
visz

apie kų 
paklausęs ir 1882 

užmetęs Lie- 
O tam- 
Lenkų, 
jug po 

ijetūse gen- 
Muravjovas uždraudė 

lotyniszkas raides 
graždankų

i raides

buvau apstatytas 
kurie mano kož- 

žodį iszgirstų siun-

n (‘gerai 
gy v u liūs 

paszaro ne
beveik kas- 

miestų; vi- 
’ kerta ir 
su vežimu 
/eik visus 

pataisyti, 
mažu- 

nėra

amas maskoli

ežios. Asz 
vasio-

ęe“ N. 97 raszo, kad 
pas savo laikrasztį ,,Lietu 
kajį Balsų“ perkėlęs į Pensil
vaniją dėl siundymo Lietu vii 
priesz Lenkus, kur daug Lie
tuvių yra apsigyvenusių, ir 
kur po kiek laiko tapęs dak
taru, jau paliovęs iszdavinėti 
laikrasztį ir žodžiu pradėjęs 
agitavoti priesz Lenkus, o 
propagandų gi rasztu pasiėmė 
kitas laikrasztis 
m as

esti negeri laikai.
Ponas nū draugo nebuvo 

laukęs tokių perinėti nėj imu; 
jis numanė kad valdytojas jį 
apvilė. Greit jis pasirengė 
namon keliauti. Ant pasku
tinio valdytojaus meldimo, 
kad siųstu pinįgų dėl pirkimo 
javų, nėsa žmonėms nei gyvu
liams nėra kūmi misti; jis nie
ko neatsakė. Panedėlio naktį 
(tūjau po Kelnėnės budinių) 

au buvo savo rubežiūse.
Buvo jau po pusnakcziui, 

taip jis nūtolo pamatė auszros 
szviesoje savo dvaro budinkus. 
Jis prisakė vežikui greicziau 
važiūti. Bet ir vėl pamažu 
važiavo, kaip proszalį važiū- 
janti rinda (eilė) prisiartino. 
?askutiniejie szaukė į pirm- 
važiūjanczius, kad greicziau 
važiūtu, kad nebutu pervėlu, 
kad negauti barimo ir muszi- 
mo.

Ponas liepė truputį važiūti 
į szalį ir paklausė proszalį va-

Karaim sMtt, 
Apysaka isz baudžiavos gadynių. 
(Latv.raszė Up its, liet. g. L.).

(Tųsa.) 
XIII.

Dvaro įėmimai meta nū me

taip vadina- 
Vienybė“, iszeinantis 
4i‘e. Tas laikrasztis 

yra organu karszcziausiųysza- 
linįkų Maskvos, o tūmi paežiu 
kūpaojingiausiu d^l Lenkų. 
Tas laikrasztis jau kūbjau- 
riausias paskalas garsino apie 
Lenkų pasiryžimus link Lie
tuvių“.

Dabar matome kūaiszkiau- 
sei, koke yra Lenkų iszmany- 
raas ir kokio labo mums vely- 
ja. Jeigu „Vienybė“ yra 
„Susiv.“ organu ir dėl lietu 
vystės labo nūszirdžiai dirba, 
tai p. Lenkai jų apszmeižia 
nebūtais dalykais. Juk kož- 
nas jos skaitytojas kūaiszkiau- 
sei mato, kad szi yra didžiau
siu prieszu Maskoliams ir jų 
valdžiai, kaip galime beveik 
kožname „Vienybės“ nume
ryje skaityti.

Mat kožnas vienas laikrasz
tis ar lietuvis, kuris tikt dirba 
dėl savo tautos labo, pagal 
Lenkų nūmonę turi būti Mas
kolių samdinįku. Juk vis dar 
Lenkai nepaliauja žiūrėję ant 
Lietuvių kaip ant savo vergų: 
Lenkas vis ir vis nori uždraus
ti Lietuviui lietuviszkai szne 
kėti ir savo tėvynę mylėti. 
Ne to jau nebus, jau mes tru
putį akis atsikrapsztėme, o jū
sų dergimai tikt jums patiems 
išleis ant nenaudos.

(Toliaus bus).

si apie apszvietimų ir augini
mų naujos gentkartės, nės mis- 
lyjau, jog mokslas turi broliū- 
se atgaivinti meilę tėvų, meilę 
artymo, meilę tėvynės. Ir 
knįgas platinau lietuviszkas 
pagal savo iszgalę, mokinau 
vaikus ir augusius žmones 
raszto ir skaitymo, norint pa
sislėpdamas nū piktos akies 
policijos maskoliszkos. Vie
nok asz maskoliszka^ vyresny
bei tūm (labjausei po Petro- 
pilės studentų sukirszimo) į- 
srigau: asz 
užžiurėtojais 
nų darbų 
tė į vyresnybę 
asz persekioj
vyresnybės, kuriai ėjo pagel- 
bon nekurie lenkūjantiejie ai^ 
vėl godus pinįgų k u nįgai, tu
rėjau slapta važiūti isz savo 
tėvynės į Szveicarijų“.

Taigi matome kaip tų žmo
gų p. Lenkai baisei terszia ir 
purvais drabsto už tų tikt 
vien, kad szis Lenkams į pa- 
delkas nebueziavo. Tas žmo
gus atvykęs į Ameriką, kada 
dar nebuvo taip baisiu bedie- 

sziųdien kad yra, net 
rūpinosi ir lietuviszkų parapi
jų reikalūse, nės ten pat ant p. 
8 ir 9 taip raszo: „Tūmi tarpu 
ėmė judėti Lietuviai apie da
rymų .savo 
jutausi esųs pavadintu d 
je, idant darycziau kų 
m as dėl brolių 
lankiau visus susirinkimus rei
kalūse bažnyczios, ir ant galo 
padaviau projektų padaryti 
parapijų su konstitucijomis, 
idant taip parapija surinktu 
greieziaus pinįgus o tūmi grei
čiaus turėtu savo lietuviszkų 
bažnyczių ir liet. kunįgų. 
Apie vienybę su lenkais N. 
Yorko parapija jau senei ne- 
bemislyja draugauti kaip ro
do apraszytasis Unijoje mi
tingas po lenkų bažnyczia, 
kur atsimetimas buvo galuti 
nai padarytas. O atsimetė 
Lietuviai nū Lenkų dėl to, 
kad Lenkai ir Szenadoryje ir 
Bruk Ii ne ir N» Yorke Lietu*

to mažinosi; pavasariais kaip 
kada pats ponas isz užrube- 
žiaus turėdavo parsiųsti pinį
gų tūliems dvaro reikalams. 
Valdytojas vien vai raszydavo, 
kad gyvuliai nyksta, kad gė
rybė (javai) ant laukų supū
va isz priežasties lytaus, kad 
paszaras paupyje būdams ta
po nunesztas dideliais vande
nimis, ir vis meldė pinįgų, 
kad kų įsteigti. Kartais po
nas parsiuntė pinįgų, kartais 
atraszė, tai palieka taippat 
isztenka, kaip gali.

Su kaimynu ponu suiraszi- 
nėdamas ir nesiskųsdamas 
apie negerus laikus, sunkų 
iszėjimą, jis gavo iszmėtinėji- 
mus, kad pavelyj 
ūkę vesti, pavelyj 
pardūti, tarsi k s 
butu ir priegtam 
dienų veža szienų į 
sus miszkus daba 
pardūda, arklius 
prikankina, nors 
budinkus reiktu 
Isz priežasties .gyvulių 
m o, mažai y pa mėszlų,

vius po daug sykių pinįgų rei
kalūse apgavo ir bažnyežias 
nū Lietuvių atėmė. Taip visi 
parapijos susirinkimai nutarė, 
ir taip skelbia parapijiszkų 
susirinkimų protokolai. Ant 
galo kad reikėjo parsivežti 
lietuviszkų kunįgų nors sykį 
ant metų dėl atlikimo spavie- 
dės, tai Lenkų kunįgas ' ir to 
nepadarė, taip kad parapija 
pati pasijieszkojo savo broį- 
liszkų kunįgų, kurs isz Inden 
pence Vis. pažadėjo ant IŠ 
dienos Birželio atlankyti mu
sų parapijų. - Tvarauckui tai 
labai nepatiko,kad lietuviai at
siskyrė bažnyczios reikalūse nū 
Lenkų ir jis manyje regėjo 
'kaltinįkų to atsiskyrimo, nės 
-Lenkų kaltinti už paeziūpimą 
musų bažnyczios ir pinįgų yra 
pagal jo saliamoniszkų iszmin- 
tį - „maskoliszkas szpiegavo- 
jimas“. Kad matai Lenkus 
kų blogo darant, tai tylėk - 
taip mokina Tvarauckas“.
- Isz to viso matome, kad p. 
Szliupas dėl to yra vadinamas 
nū Lenkų maskoliszku agita
toriumi, jog szis dėl savo tau
tos labo dirbo.

Kaip virsziaus skaitėme žo
džius „Polak‘o w Ameryce“ 
buk p. Szliupas velyjo carui 
savo gromatoje įvesti lietu- 
viszkon kalbon kirilicų bei 
maskoliszkas raides 
buk caras j 
ar 1883 metūse 
tu v i a m s g ra žd an k ų. 
sumas ir aklumas p. 
kurie dar ir to nežino 
lenkmecziui 1864 
d roli s 
Lietuviams 
o antkrovė 
maskoliszkas raides, o kada 
dar p. Szliupas be kelinių po 
gatvę lakstė su vaikais ir smil
teles rausi nėjo-. Pryegtam dar 
turime primintiTjog prie už
draudimo lietuviszkos spaudos 
lotyniszkomis raidėmis gana 
dikeziai prisidėjo tūlas lenkas, 
filioliogas ir prapesorius Var- 
szavos universiteto.

Toliaus „Polak w Amery-



454 Vienybe
kad nū darbiuįko viską gavau 
žinoti“, jis pasznabždom sav 
sznekėjo, „kitaip manę tenpat 
prie karszto darbo butu nu
tvėręs, kaip dabar vagorę. 
Asz tam seniui ilgaausiui ve- 
lyju laimingai suvalgyti tą 
koszę, jis yra gana manę pri- 
gausęs. Isz visų įėmimų tu
rėjau jam treczią *dalį dūti. 
Juk asz tą viską galėjau sav 
pasilaikyti, bet czia paimk ir 
jam dūk. Ten akyse pono 
senis visą bėdą butu krovęs 
ant manęs, bet palikta žymelė 
jį pririsz“.

Pons jau parvažiavo; ant 
dvaro iszlipo, liepė pririszti 
arklį ir su vežiku ėjo link 
klėczių. Valdytojas nū savo 
slaptingos vietos urnai paszo- 
ko ir vėl įlindo į girią. Pri
ėjo prie tūlo kaduginio krūmo, 
paskleidė szakas ir pats ten 
įlipo. Jau jis pirm laiko bu
vo czia padaręs landynę, kur 
paslėpti savo pinįgus, o dabar 
paežiam ir buvo gerai pasi
slėpti.

,;Kad asz pirm laiko szį pi
nįgų maiszelį taip didį nebu- 
cziau gerai paslėpęs“, jis krū
me būdamas ir ant pinįgų žiū
rėdamas sznabždėjo, „tai da
bar vilkų ir szunų reiktu bai- 
mytiesi. Bet szie gali gerai 
jieszkoti, tad asz iszlysiu ir 
pulsiu prie arklio, kad drąsiai 
galiu turėti savus sunkiai su
rinktus pinįgus. O, o! dūnos 
ant kelio turiu, nu galiu gu
lėti kaip ant motinos skraito“ 
Kailinių kiszeniuje jis atrado 
szmotelį dūnos, kurį buvo įki- 
szęs, kad su javais į Prusus 
važiūti.

Ponas nei nū vieno nepa
saugotas, prisiartino prie pat 
klėczių. Tiktai tada jį žmo
nės pamatė ir rengėsi jam ran
ką bueziūti, kada jis apie val
dytoją klausė. Jam tapo at
sakyta, kad 'jį matyta nuei
nant seklyczion. Ponas pri
sakė vyrams, kad bėgtu tenai 
ir valdytoją prilaikytu, pakol 
jis pats pribus.

Vagorė tai iszgirdęs apsi-

iiūjanczių, kur jie taip sku
binasi. Važiūtojai buvo to 
paties^ valscziaus žmonės, bet 
jie, kaip rodosi, dar nepažino 
savo pono.

„Važiftjam į dvarą“, vienas 
atsakė, „sziądien dar su javais 
turime būti Prusūse“. „Kas 
tie do javai? Isz kur jūs ve- 
žate?“ ponas greit užklausė.

„Czia pat isz dvaro vežame“, 
žmonės jam atsakė.

Kožnas pravažiūdams atida
vė jam „labas rytas“; truputį 
toliau pavažiavę jie viens kito 

• pradėjo klausinėti, ar tas ne
buvo tikt jų paežių ponas. 
Visi, vienbalsiai taip nutarė, 
bet aiszkei nežinojo, nėsa akių 
negalėję matyti, tikt balsą 
girdėję, kurs rodosi jo buvo.

Dvare jau vagorė su valdy
toju jūs pasitiko prie klėczii| 
ir labai iszbarė, kad taip vė
lai atvažiavo.

Žmonės viens už kitą niur
nėjo teisindamiesi, kad kelyje 
koks ponas jūs sulaikęs ir 
klausinėjo, kur važiūja.

Vagorė su vyrais įėjo svir- 
nan iszmierūti javus; valdy
tojas vieną isz atvažiavusių 
pasiszaukė į szalį ir klausinė
jo jo, kaip tas pons iszžiurėjo, 
ir ko klausinėjo. Darbinįkas 
žodis iki žodžiui iszpasakojo 
viską, ką regėjęs ką girdėjęs 
ir kad nū balso supratęs, kad 
paežių ponas esąs. Valdyto
jas jam prisakė, kad niekam 
nieko apie tai nepasakotu, jis 
eisiąs pažiūrėti, gal ir potei- 
sybei bus ponas.

Valdytojas pirmiausei nu- 
bėgo savo grinezion, pagriebė 
savo pinįgų maiszelį ir kaili
nius, paraszė dar ženklelį va- 
gorei, kurį tenpat ant skūmės 
paliko, ir tad drožė per dąržą 
į girią. Tamsioje girioje jis 
veik prapūlė. Už valandėlės 
ir vėl pasirodo pagiryje szali 
kelio isz po kadugių krūmo 
ir nekantriai žiuri į kelią, kur 
pons važiūja.

Valdytojas yra pažinęs po
ną, todėl vėl pasislėpė.

„Kaip laimingai pasisekė, 

mislyjo, kokiu bu d u dabar 
butu galima pabėgti.

Senis kaip levas pūlė isz 
svirno, perversdams tulus vy
rus ir tiesiok keliu į girią. 
Tūli darbinįkai pradėjo jį vy
ti, bet dėl pavyjimo buvo 
menka viltis. Ant laimės ve
žikas buvo priėjęs prie pri- 
risztų arklių, tūs pavarinėti 
po dvarą; szis paėmė karties 
galą ir stojosi ant kelio priesz 
vagorę.

Nors vagorė senas, buvo O 7
gana drūtas ir mitrus. Pa
matęs savo prieszinįką, jis pir
miausei pasisuko į szoną ir 
norėjo prabėgti vežikui pro- 
szalįbet kaip szis vėl stojo 
prieszhis, tada vagorė pūlė ant 
jo ir gal akimirkoje parmetė 
jį ant žemės. Bet czia vago
rė suprato, kad primesti yra 
daug lengvinus, nekaip atsi
kelti. Vežikas jo neleido, o 
su visu vežiku nebuvo galima 
atsikelti. Tūm tarpu^arbi- 
nįkai pribėgo ir senį galintį 
prispaudė prie žemės; viens 
nubėgo į dvarą ir atneszė vir
ves. Vagorė tapo surisztas 
ir nugabentas pas poną.

Ponas buvo jieszkojęs val
dytojo lizdo, bet nerado. Žy
melė ant skūmės viską jam 
iszaiszkinoT^Qzia buvo raszy- 
ta: „Treczdarpmū musų tar-
piszko įėmimo dariav negalė
jau iszmokėti, pasitikiu, jog 
pats pons tą tav iszmokės: 
geras pasisekimas tavo senai 
odai (skurai) nieko nekenks!“

Pons jau suprato, kad val
dytojas yra iszbėgęs. Veik 
jis sutaisė vyrus, kad galėtu 
jieszkoti pabėgėlio. Liku- 
siejiems vyrams jis prisakė 
gerai daboti vagorę, o pats 
nuėjo girion. Per pievą ei
nant ant rasos buvo regiamos 
tūlo pėdos, bet tikt iki krū
mų, o tolinus jau ne.

Iszjieszkoję visais keliais ir 
nieko neradę. Visi ant pietų 
sugrįžo. Vagorė gulėjo dvie
jų vyrų sergiamas. Visą rytą 
jis nebuvo sznekėjęs su savo 
sargais nei žodelio. Paga

vaus jo pati ir duktė neiszga- 
lėjo nū jo kito nieko iszgauti, 
apart tikt tų žodžių: „Ne- 
kaukkite taip baisei, kaip vil
kų motinos, kam vaikai atim
ti!“

Pons atėjo. Vagorė su- 
rukszlavo spitingą (kersztin- 
gą) veidą ir visai į kitą szoną 
žiurėjo. Pons jo klausė, kur 
jie norėjo vežti javus ir kam 
jie pardūti.

(Tolinus bus.) . .

AteaKymas „GnM"
„Garsas“ vis nepaliauja ma

nęs kliudęs kas link nabasz- 
nįko a. a. J. Petraiczio. Sztai 
N. 33.- Patalpino kokią ten 
korespondenciją neva isz Lu- 
žemės p. J. K. (greieziau bus 
iszmislyta p. A. M. isz S.), 
kurią „Garsas“ patalpinęs, nū 
savęs taip sako: „szį sykį 
vienok kun. Burba kaip „Vie
nybėje“ .skaitome tūs pinįgus 
atidavė njya už kokias ten 
skolas J. Paukszcziui, kas 
anot musų korespondento bu
tu labai negerai“. Na, tai 
jau „Garsas“ padarė manę ir 
Jūzą pauksztį vagimis, kad 
posmertinės nab. Petraiczio 
nenusiuntėme jo giminėms, bet 
jo skolas iszmokėjome. Jei
gu „Garsas“ norėjo visą teisy
bę žinoti, reikėjo pas manę 
atvažiūti ir peržiūrėti rašytus, 
kam mudu su J. Paukszcziu 
iszmokėjome, arba nors pasi
klausti kun. M. Szedvydžio, 
ar kun. J. Maszoto kuriūdu 
apie viską gerai žino, o nebū
tu reikėję korespondencijos 
iszmislinėti ir be reikalo žmo
nes apterszti irgi nabasznįką 
kliudyti. Dabar esame pri
versti visas rokundas nabasz- 
tiko apgarsinti, idant parodyti 
„Garso“ melagystes:
Dr. Morphey už sustabdymą 
kraujo 10,oo.
Dr. Carrol už dažiurėjimą 30,oo 
Ėst Creviling nž prižiūrėjimą 

3,oo 
St. Mikulevicz — — 40,oo
Mrs. Beatey už byrdą — b <5,0 o
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kaltas k romelyje J. Pauksz- 
ežiui----------------- ;----- 29,50
Į aptieką už vaistus — 27,65 
Zdanavycziui už pasivažinėji
mą, ------------------------- 5,oo
Į Wilkes-Barre pas daktarus

4,oo 
Prie laivakortės J. Pauksz- 
ežiui--------- ------------- 30,oo

264,15.
Apie szią visą skolą gana 

gerai žinojo pats nabasz n į kas, 
o taipgi asz, kun. M. Szedvy- 
dis ir kun. Maszotas. Kiek 
jis turėjo pinįgų tai visus isz- 
sivežė, beje: 165 rublius ir 
10 dol., jog, jeigu Dievas bu
tu sugrąžinęs jam sveikatą, 
tai sugrįžęs visas skolas butu 
atlyginęs. Nobasznįkas kaip 
buvo karsztas katalikas ir die
vobaimingas žmogus, tai nesy- 
kį, kaip sznekėjome, pasakė: 
„jeigu, sako, numireziau, tai 
vis gausite posmertinę nū „Su- 
sivienyjimo“ 150 dol. taipgi 
sziek tiek už mano rubus ir 
apmokėsite skolas“. Dėl ap
mokėjimo skolos szie pinįgai 
susirinko:
Nd „Susivienijimo“ —150,oo 
Alga už du mėnesiu, kad na- 
basznįkas ir nedirbo prie 
„Vienybės“ nū Jūzo Pauksz- 
ežio-----------------------80,oo
Už pardūtus jo rubus —20,73 

25^73.
Taigi dar skolos liko 13,42 

centai, kuriūs pats J. Pauksz- 
tys pasiėmė ant savęs, kaipo 
nūszirdžiai mylintis nabasznį- 
ką neskaitant dar ir to, jog J. 
Pauksztys savo kasztu važia
vo su nabasznįku į New Yor- 
ką, ten samdė liotelį ir arklius 
dėl nuvežimo jo į vietą, ba 
buvo persilpųas. Kiek p. 
A. M. dėl nabasznįko -pa- 
szventė arba ir pasiszventė? 
Tiktai tankiai nabasznįką 
kliudo be jokio reikalo ir pie- 
meniszkai dergia nekaltus 
žmones. Nesenei gavau gro- 

. matą nū nabasznįko brolio 
Jono (M. 12 d. Rugpj. 1895 
m.), kurisgi raszo: „dėkui už 
ataustas 2 korteles (paveiks 
lūs) mirusio brolio ir už 

Tamstos laiszką ir gražų bro- 
liszką nekroliogą ir vėl szini
tais dėkui Tamstai už visas 
suteiktas ir daromas gerdarys- 
tęs nabasznįkui (broliui). 
Taipgi dėkui visiems kitiems 
gerdariams, draugams ir pa
žįstamiems mirusio, kad jam 
sanjąuczia ir aname sviete 
esaneziam ir ant sykio nepers- 
toja jam (ir mums jo gimi
nėms) gerai daryti. Jei atli
ko kiek skolų, tai praszau 
atsiųsti man kreditorių antra- 
szus ir asz, jei Dievas užlaikys 
ir padės užsikrutėti, atlyginsiu 
visiems ir su prideraneziomis 
palūkomis.

Taipgi viskas buvo daroma 
su žinia nabasznįko ir jo gi
minės, todėlgi, „parszeli“ ne
lysk į svetimą daržą bulvių 
knisti, ba užsipelnai gauti per 
snukį.

Kun. A. Burba.
P. S. Kas link „Susiv.“ rei- 

kalūse apjūdinimo manęs,mel
džiu, ,Parszelio“ pažiūrėti į szių 
metų „Susiv.“ sekretoriaus 
knįgas, tai pamatysi aiszkei, 
kiek isz mano parapijos pri
guli žmonių prie „Susiv.“, o 
kiek isz ,,Garso“ locninįkų 
bei sanbemjrų, irgi tada pama 
tysi kas myli „Susiv.“ ir dėl 
jo dirba, o kas tame dalyke 
snajudžia ir dar kaip kada at
kalbina, arba nusijūkia priesz 
žmones, kad isz lietuvystės 
nieko nebusią.

Tas pats.

tauta pradeda apsiszviesti, ir

Isz M tino Amerikoje
— Pittston, Pa. 10 Rugsė

jo 95 m. Sztai jau pittstonie- 
ežiai su Dievo pagelba tūjaus 
dasilauks ir antrą lietuviszką 
teatrą, kuris bus perstatomas 
30 dieną Rugsėjo szių metų 
bažnytinėje salėje. Teatras 
bus po vardu: „Baltagurinas,ir 
jo tarnai“. Paėmus ant per-- 
kratymo pereitus laikus, kele
tą arba kelioliką metų atgal, 
lietuviai gal da pė nepamislyjo 
apie tokius perstatymus; szią
dien gi, kada jau kiekviena 

seimo ne dėl jų (lenkų) gero, 
bet tik dėl padarymo gero sa
vo broliams lietuviams; nės 
jie nori, idant lenkai dūtu pil
nas tiesas lietuviams, prigu- 
lintiems j jų „Związką“, tai 
yra, kad laike sąnario ligos, 
pareikalavus jam kunįgo dėl 
nūdėmių iszpažinties, „Związ- 
kas“ savo kasztu atsiųstu lie
tuviszką kunįgą ir t. t.

Fotam vaikszcziojo po kar- 
czemas, peikdami brangų lie
tuvių „Susivienyjimą“ ir jo 
vadovus ir szaukė visus lietu
vius durniais, kad moka pi
nįgus tik dėl .kitų labo, o pa
tys isz to neturi jokios naudos. 
Reikia, sako, lietuviams laiky
tis prie lenkų, kurie jau įsise
nėję ir esą musų geradė- 
jais........... Toliaus, girdi,
pradėjo pliovoti ant musų va
dovo gūd. kn. A. Burbos ir 
kitų. — Isz szito, broliai, gali
te gana suprastie, ar jie neyra 
vilkais avių kailiūse“? Czia 
giriasi-esą lietuvių patrijotais, 
o lietuvius dergia, girdami 
lenkusi .. . . ! Asz nepadyvi- 
ju, kad lietuviai priguli į 
„Związką“ dėl labo savo szei- 
raynos, idant po smerties tu
rėtu didesnę paszalpą jų liku
sios paezios ir vaikucziai, ale 
tiktai ne dėl labo lenkų, kaip 
tie vilkai, kurie, vadindamiesi 
lietuviszkais patrijotais, myli 
lietuvystę taip, kaip szuva ka
tę. Bet nabagėliai per vėlai 
užsiėmė tūm dalyku. Nenu
siseks jiems tas darbas atlikti. 
Jąu sziądien lietuviai geriau 
supranta kūmi jie yra ir kur 
turi prigulėti, negu toki lenk- 
beriliai. Ypatingai Clevelan- 
do lietuviai nesidūs tokiem 
aviniam vilkam prisigauti. 
Teisybė, yra ir pas mus kaip 
koks avigalvis, kuris savę len
ku vadina, nelyginant, kad ir 
geriausi kviecziai, o kūkalis 
vis kaip koks randasi, kad ir 
nustelbtas. — Asz, norėdamas 
sueiti ir pasikalbėti su tais 
lenkberniais, ir nukiutinau 
szventdienio vakare į salę, kū
moje jie laikė visokias kalbas.

lietuviai nenorėdami pasilikti 
užpakalyj1 ir matydami kitas 
tautas labai spėrei besidarbū- 
janezias visokiose naudingūV 
se dalykūse, ir jie (lietuviai/ 
griebiasi po biskį, vis pasike
lia augsztyn ir savo vardą 
nori kiek pažymėti tarpu sve- 
timtauezių. Dėltogi kaip sa
kiau jau, Pittstono lietuviai 
nors da nesenei tame pradėjo 
dirbti, ir nesenei susitvėrė 
teatraliszka draugystė, vienok 
jie sziądien gal pasigirti savo 
darbsztumu, jog jau antrą 
teatrą atgrajys, o tas labai 
naudinga, nės ^kiekvienas ku
ris tą matys, supras savo szir- 
dyje koki yra jo globėjai mas- 
kolėliai ir kokiu pats tur būti, 
idant apsisaugoti nū tokių pa
tėvių, kaip „Milostivy Car 
i ego slugi viernya“

Dėlto, mieli broliai, geistina 
butu, idant nepatingėtumet 
ateiti paskirtame laike į baž
nytinę salę pamatyti dailią, 
jūkingą ir naudingą komedi
ją lietuviszkoje kalboje, ko
kios dar niekados nematėte.

A. Szilingis.

— Cleveland, Ohio., 10 die 
ną Rugsėjo 1895 m.

Garbus Rėdytojau „Vieny
bės Lietuvnįkų“ I Nūszirdžiai 
meldžiu patalpinti szią žinią 
dėl musų brolių „Susivienyji- 
mo“ sąnarių.

Nedėlioję 8 d. Rugsėjo su- 
sivažiavo į musų miestą lenkų 
„Związko“ delegatai. Tarp 
jų radosi ir (kaip jie patys sa- 
vę vadina) „Lietuvių patrio
tai“!? Kurių buvo net penki 
ir visi isz Pensilvanijos. Du 
isz prakilniausių buvo Bacz- 
kauskas ir Czernikas. Labai 
man gaila, kad negavau su 
tiedviem patrijotais pasikalbė
ti, kuriūs asz vadinu tiesiok 
vilkais avių kailiūse. Vienok 
garbus mano draugai, kurie 
su jais suėjo, papasakojo man, 
kas anie per vieni. Kaip tik, 
girdi, susiėjo, pradėjo girtis, 
jog atvyko czion ant to lenkų
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Isz visų kalbų man labjausei 
patiko kalba mažo vaikiuko, 
kokio 9 metų amžiaus. Czia 
keli jo žodžiai, ką galėjo kiek- i 
vienam suprantaneziam patik
ti ir padaryti atmintį ant to, 
kad jis klaidingesnis už tą kū
dikį. Jie skamba szitaip: 
„Broliai Lenkai! mylėkite tė
vynę savo! mylėkite motiną 
savo taip, kaip mylėjo Kos- 
eziuszka, Pulawskis ir Sobjes- 
kis“. Toliau sako: „kad jus 
žinotumėte, kaip asz mažas 
kūdikis moku mylėti savo tė
vą ir motiną, tai gal ir jus 
pradėtumet mylėti labjau sa
vo brangią motyną - Tėvynę“. 
Tą girdint, asz net apsidairiau 
į szalis, norėdamas žinoti, ar 
visi lietuviai klauso su atida 
ir pamislyjau sav,v argi nei to 
kūdikio žodžiai neužgėdins tūs 
lenkbernius, kurie vietoje tė- ! 
vo, motynos, myli labjau pa
tėvius, arba suvis svetimus! 
Argi jums, lenkberniai nesar- 
roata, kad toks kūdikis pri
mena jums prisakymą Dievo: 
Mylėk tėvą ir motyną tavo, jei 
nori ilgai gyventi........ Jau
tie lenkberniai turbūt ir pri
sakymus Dievo užmirszo. 
Taigi su tokiais vilkais avių 
kailiūse mes neįsileiskime nei 
į sznektą. Sugūdone.

„Susiv“. reikaluose.

,<Po mierių turėtu eiti kons
titucijoje „sąnariai“, Tūs 
vėl, kaip jau Pittstono seimas 
priėmė, reiktu padalyti ant 
1) paprastų sąnarių, 2) garbės 
sąnarių ir 3) amžinos garbės 
sąnarių?

1) Paprastu sąnariu „Susiv. 
L. A.“ gali tapti kiekvienas 
lietuvis arba lietuvnįkė, jeigu 
tik laikosi drūtai savo tikėji
mo, yra dievobaimingi, dori, 
sveiki ant kūno, neturi dau
giau per 50 metų amžiaus; jei
gu gyvena Amerikoje ir užsi
moka prigulincziai reikalauja-

Visi „Susivienijimai“, kaip2) Garbės sąnariais buna:
a) visi tie, kurie begyve 

nant, būdami koliekomis, at
siima isz „Susiv.“ paszelpą, o 
beto į „Susiv.“ priguli ir mo
ka pripūlanezią mokestį.

b) Visi tie, kurie gyvena 
ne Amerikoje, o nori prie „Su
siv.“ prigulėti ir moka į „Su
siv.“ metinės mažiąusei vieną 
rublį arba dvi prusiszkas mar
kes.

c) Tie taipgi buna garbės 
sąnariais, kuriūs seimas, už jų 
dėl „Susiv.“ padarytas nūpel- 
nas, garbės vertais pripažysta.

3) Amžinos garbės sąnariais I visos posmertinės nesusirenka, 
tampa visi, kurie materialisz- o daugumas sąnarių purijo, 
kai „Susiv.“ suszelpia, paau
kaudami mažiausei $100 h 
Amerikoje, arba 100 rb. Eu
ropoje. Aukos tokios gali 
būti daromos nevien pinįgais, 
bet ir daigtais, k. t. prapertė- 
mis, knįgynais ir t. t. bile tik 
anie isznesztu vertę 100 dol. j

Visi „S. L. A.“ turi lygias 
tiesas iszėmus amžin. garbės 
sąnarius, kurie ant susirinki
mų, nors nėra delegatais, turi 

[visados balsą. j
To butu apie sąnarius gana, 

i Toliaus privalytu eiti „są
narių priderystės“. j

Trumpai, o aiszkiai. |
I Kiekvienas paprastas „Su
siv. L. A.“ sąnarys privalo: ' 

' 1) Užsimokėti metas į me
tą po 50c. metinės mokesties.

K. 77. Konstitucija mus ro
dė, kad metinė privalo būti 
užsimokame į tris,mėnesius po I 
naujų metų, bet daugumas 
ant to nenori sutikti, ypacz 
tie kurie*' pabaigoje metų in- 
stoja, nės jiems pavymu reik
tu mokėti dvi metines. Atei
nantis seimas turės tai apsvars
tyti ir nutarti.

2) Užsimokėti posmertinias 
mokestis paskiausei į szeszis 
mėnesius.

N. Ji, Pereitų metų seimas 
kalbėjo, kad posmertinė pri
valo būti paskirta pagal dau
gumą sąnarių. Sprendžia apie 

į tai „Susiv.“ vyriausybė, o gar
sina sekretorius.

tautų, uždėdami ant sąnarių 
posmertinę mokestį, uždeda 
visados 1 arba 2, 3 centus ku komitetu susineszti 
daugiaus, nės turi ant mislies' °--------- X1-----
tai, kad gal visi sąnariai neuž
simokės.

Jeigu isz tų pinįgų kas lik
tu, tai liktu dėl „Susiv.“ .nau
dos.

Szįmet, pagal sekretoriaus
„Susiv.“ padalinimą, už visus
mirusius reikėjo mokėti po 15c.

Turiu sekretoriaus laiszką, 
kuriame raszo, kad da ir taip

kad 15c. posmertinės esą per 
daug. i

Ant seimo turės būti kal
bama ir apie tai. — Kas turi į 
posmertinę padalyti ir kaip 
padalyti,

3) Priderystė „Susiv.“ są 
narių yra toji, kad kiekvienas 
turi dorai, krikszczioniszkai 
gyventi ir elgtiesi.

4) Vienas kitą užtarti ir 
reikale nelaimėj4 gelbėti, su
teikti rodą, jei galima, atsakan
tį darbą nelaimingam parū
pinti.

1 5) Kiekvienas privalo ru- 
pinties apie apsiszvietimą sa
vęs ir kitų: skaityti laikrasz- 
ežius ir knįgas. Kitus prie to 
kalbyti. Jei nemoka skaity
ti ir raszyti, - mokyties.

i 6) Draugystės ir kūpos, jei] 
galima, turi rupyties uždėti 
savo skaitinyczią, į kurią „Su
siv.“ savo iszdūtas knįgas dū
da uždyką.

Į 7) Kiekvienas „Susiv.“ są
narys turi pasirupyti „Susiv.“ 
ženklelį ir aną dėvėti, o nesą- 
nariams dėvėt užginti.

i 8) Kiekvienas „Susiv.“ są
narys privalo „Susiv.“ platyti 
ir žodžiu ir rasztais, „Susiv.“ 
reikalus stumti pirmyn.

9) Pavienis sąnarys, jeigu 
kur butu, privalo rupyties su
tverti savo apygardoje 
ir į aną prigulėti.

10) Draugystės ir 
vieno miesto privalo

kūpą

kūpos 
turėti

tarp savęs susineszimą ir sub 
verti tik vieną vienatinę tame 
mieste kūpą, kad geriaus ga
lėtu rėdyties ir su centralisz-

Sąnarys a) kurs kalba arba 
rasztu dergtu „Susiv.“ b) kurs 
prisiraszytu prie kokios prie- 
szingos tikėtimui draugystės, 
g) kurs neužsimokėtu metinės 
į 3, o posmertinės į 6 mėne
sius, isz „Susivienyjimo“ knį- 
gų tampa iszbrauktas ir jokios 
tiesos prie atsiėmimo įdėtų į 
„Susiv.“ pinįgų neturi.

Iszmestas dėl neužsįmokėji- 
mo mokesties sąnarys gali 
naujei į „Susiv.“ mokėti, bet 
kad taptų pilnu sąnariu, vėl 
privalo laukti szeszių mėnesių.

(Toliaus bus)
Kn, J, Žilinskas 
„Susiv“ prezid, 

tails aula Alte kalia.
(Isz mano atininties apie mu

sų kelionę po Zepndiczius.)
... .Senovė&žinyczios, kur

dievus savo, paskirtos tapo

Dievo: stabai vyriausiąją 
Lietuvos dievą isznaikinta 
o ją vieton altoriai įtaisy
ti. ..

Kas gi beliko mums nū 
mūsą tėvą? —^tasztai apie 
ją senovės veikalus ir.... 
pilekalniai - tai visos musą 
istoriszkos liekanas.

Basanavyczius.
Bekeliaujant per Žemaiczius 

pabaigoje Gegužės mėnesio 
1894 metūse*) teko mums ap
sinakvoti pas nekurį bajorą 
Ž., gyvenantį apie porą viors- 
tų nū miestelio Ilakių, JTelszių 
pav. Kauno rėd. Ponas Ž. 
yra tikras žemaitis — bajo
ras,**) mylintis savo krasztą, 
kalbą, įproezius ir vis, kas tik- 
yra „Žemaitiszka“; nebjaunas 
jau, pražilęs ir nuplikęs, bet 
pilnas energijos ir gyvumo,

'*) Žiūrėk: Žod. apie Byrutės kal
ną N. 86 „Vienybės.“ 

į **) Kitįį
Žemaiozįą Pąjorus placziau, žinoma 
apie tūs, su kuriais mums toko susi- 

įeiti bekeliaujant po ZemaicZius.

k pasisznekėsim apie
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krutynės, - bet gi ir tūmet tu 
mano pasiliksi“ ...

Žingeidus yra padavimas 
apie tą kalną, užsilikęs dar 
iki sziol tarp aplinkinių gy
ventojų, kurį tas patsai p. Ž. 
mums papasakojo.

Alkos kalnas tapęs supiltas 
žmonių rankomis laikūse lie
tuvių stabmeldystės. Aplin
kui tysojo didelė giria, isz vie
nų beveik aržūlų susidedanti. 
Virszunė kalno buvus plika ir 
tik paeziame viduryje virszu
nės augo labai drūtas ir iszsi- 
szakojęs aržūlas, kame buvo 
patalpintas stabas dievo Per
kūno. Apaczioje, pagal ar- 
žūlą/stovėjo įtaisytas aukuras, 
deginimui ant garbės to dievo 
aukoms. Ant to kalno buvo 
ir rūmas vyriausiojo žiniaus - 
krive-krivaiezio. Nū to, kad 
czionai kūrenosi amžina ugnis 
ir buvo deginamos tankios 
aukos, tas kalnas senovėje tu
rėjęs vardą „Auka“, bet ilgai- 
niu - ir tai po įvedimui Že
maitijon krikszczionybės, žmo
nės perkeitė jo vardą ir isz 
„Aukos“ padarė'„Alkos“ kal
ną, kaip ir po sziądien vadi 
naši.

Tarpe aplinkinių gyventojų 
vaiksztinėja ir kitas padavi
mas apie tą kalną, bet painus 
ir neaiszkus.

Labai, labai senei, skamba 
antras padavimas: buvo czio
nai didelis miestas, o tas kal
nas — tai liekanos buvusios 
tvirtynės, kuri buvus supilta 
apginimui miesto nū užpūli- 
nėjiinų szvedų. Czionai pa
davimas skiriasi į dvi dalis. 
Vieni pasakoja, kad tas mies
tas kokiu tai įstabiu budu nu
grimzdęs į žHiię su visais gy
ventojais; kiti gi vėl pasakoja, 
kad tapęs szvedų apgalėtas ir 
iki pamatui sugriautas bei su
degintas, gyventojus gi jau 
ant vietos iszgalabindami, jau 
I vergystę paimdami ir į už- 
marę iszsivežindami.

Dabar ant to kalno randasi 
medinė koplytėlė ir varpny- 
ežią kurios kaip viena taip ir

• iszrodo dar ant jaunikaiczio... 
Vieszėjom mes pas jį arti trijų 
dienų, per kurį laiką buvom 
su jo dviem sunais, mokyti
niais Liepojaus gimnazijos, 
nuėję apveizėti kalną, žinomą 
po vardu „Alka“.,

Tas kalnas guli apie tris - 
keturis viorstus nū miestelio 
Ilakių, į pietų-vakarų kertę, 
nū gyvenimo p. Ž. į du viors
tus atstu - į pietų szalį. Aug 
szczio bus mažumą žemesnis 
už Byrutės kalną, platumas gi 
ir ilgumas virszunės toksai pat 
beveik, kaip ir palangiszkiu, 
tik labjaus nūžulnus.

i į Puiki regyklė persistato 
akimis, kada paveizi nū vir
szunės to kalno ant aplinkinio 

' kampo. Sztai matos* laukai, 
iszmargūti nesenei žagrėmis 
triūsaus žemdirbio, czion ža- 
liūjanczios lankos, pasipūszę 
ankstybais laukiniais žolynais, 
ten vėl tęsiasi girios, apsiaub
tos mėlynu ruku, o gyvenimai 
žemaiczių puikiai kavojasi 
ūksmėje žaliūjanczių visoje 
savo galybėje medžių - jau 
paprastų, jau vaisingų. Czion 
kaip ant delno, stovi Ilakiai; 
pirmą vietą užima daili muro 
szventnyczia su dviem augsz- 
tais boksztais; ji iszkilmingai 
veizi ant aplinkinio sklypo ir 
tarytum rankas iszkėlus, szau- 
kia į savo apglėbimą visus 
vargstanczius ir dusaujan- 
ežius.. . Puiki ta žemė, 
„szventa Žemaiczių žemė“, už 
kurią tukstanezių - tukstan- 
ežiai galvas padėjo, - apverk
ta tėvynainių, apgiedota poė- 
tų. — O, tėvyne, kaip gi sun
kiai dabar dūsauji tu po skau
džiomis plėgomis meszkino! 
Matau, kaip jau visas ežeras 
prisipildė kruvinomistavo 
aszaromis, ir su kokiu szėto- 
niszku pasimėgimu geria jas 
sziaurės erelys. — ,,O, numy
lėta žeme! Tu esi mano su 
upėmis ir kalnais! Arba su 
lyg savim asz tavę pakelsiu, 
jei bus tiek spėkos, "arba ap- 
silpęs pulsiu žemyn ant tavo 
aszaroms ir krauju aplaistytos

skyris darbo ir turtų suteikia 
vargą ir aptusztėjimą; dėlei to 
liaukkitės, dalįtis ir vesti savę 
prie ubagystės - galvijai tarp 
savęs sutinka, dėlko gi mes 
apdovanoti protu žmonės, ne
galėtumėm, broliszkoje sutar- 
tėję gyventi ?

Jeigu esate keli broliai, tai 
nesiskirdami, uždėk i t vieną 
brolį gaspadoriumi, ir brolie
nę gaspadine, o tada isz vieno 
dirbdami ir maitindamiesi, ves
kite rokundą: kiek per metus 
turėsit isz gas pad ory st ės gry
no pelno,.ir tūįiii uždarbiu ly
giai dalįkitės.

Skaitome laikraszcziūse jo- 
gei valdžia iezdavė naują tie
są, draudžianezią plėszyti žemę 
į smulkes dalutes - nūszir- 
džiai velijam, idant tasai nau
dingas įstatymas, butu tikrai 
pildomas, kaip valsczionimis 
taip ir perdėtiniais valscziaus 
fėdysezių.

Neteisinga prisieka:
.Kožnas isz musų numano, 

kad prisieka yra tikriausiumi 
isz pažinimu teisybės, kurią 
jČvirtinam vardu paties Viesz- 
pies Dievo! nekaipo szaukda- 
mi Vieszpatį į liudytojus tei
sybės musų - teisinga prisie
ka garbina Dievą, o neteisus 
prisiekimas neapsakomai Jį 
rūstina, ir ant neteisei siekiau - 
ežių atveda smarkią koronę. - 
Tūmi laiku atsirado daugu
mas tokių, kurie netėmydami 
svarbumo prisiekos, už butelį 
arielkos ir rublį drįso neteisei 
prisiekti; o nekurie isz jų ap
rinko sav už amatą neteisų 
prisiekimą, ir paszaukti į liu
dytojus kožną dieną melagin
gai siektu, kad tik kas dūtu 
arielkos ir užmokėtu. Toki 
pi k tad ėjai neverti yra vardo 
žmogaus, nės per melagingą 
prisieką dasileidžia baisios per- 
žangos ir daro skriaudą arty- 
mui!

Drebėkite neteisei prisie
kianti liudytojai ir liaukkitės 
melagingai prisiekti! nės ant 
galvos jūsų, iszlies Vieszpats 
rūstybę savo! - Nebūkite blo-

kita baigia nū senumo griūti. 
Varpnyczioje kabo dar ir var
pas, o koplytėlėje prieszakinė 
pusė ir isz dalies szoninės nu
li pytos keistais senoviniais pa- 
veilUlais szventųjų. Nekurie 
paveikslai gražiai papūszti žo 
lynais, vainikais bei kaspinais, 
- tai darbas, matyt, mergelių. 
Esąs po koplytėle pakavotas 
kunįgas, kuris ją ant to kalno 
įtaisė, bet vardo to geradėjo 
neatmenu, nės nebuvau užsi- 
raszęs.
Tiek tai apie Auką arba Alką. 

Kyrupis.

patėviai
Pasaka

Isz tikrų atsitikimų, paraižyta 
Aleksandro Guzuezio.

Vargais negaliais pasibai
gus dalyboms, statosi mažos 
triobelės, tveriasi naujos sody
bos, ir taip vietoje vieno tur
tingo ukinįko, iszdygsta kele
tą vargužių, isz kurių kožnas 
turi samdyti berną, mergą ir 
piemenį - jeigu pasidalinu
siems tenka žemės nors 8 ar
ba 6 deszimtinės, tai tankiai 
prialkdami maitinas, o kad 
gąuna žemės mažiaus, tai ken- 
czia amžiną vargą, ir vilties 
geresnio būvio negal turėti.

Įstatymai valdžios leidžia 
dalytis, prie sutartės visų są
narių giminės, ir nemažiaus 
kaip po 10 deszimtinių žemės 
ant kožno; bet tų protingų į- 
statų nei valsczionys, nei per- 
dėtiniai visiszkai nedaboja, 
o tūmi tarpu neiszmintingi 
žmonės, barasi, peszasi, dalina 
žemę į smulkius gabalėlius, ir 
paskutiniais rubleliais szelpia 
patėvius Savo starszinus ir sta- 
rpstas, ir taip ateina prie pas
kutinio aptusztėjimo.

Mieli broliai lietuviai! norė
kite suprasti: kad sutartis, su- 
vienyjimas darbavimosi ir tur
tų, yra tikrais laipsniais prie 
dasiekimo palaimės ir gero 
būvio; o priesziBgai: vaidai,
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gain patėviais artymui! ne
skriauskite jį, bet paszaukti į 
liudytojus, sakykite tikrą tei
sybę, tą ką žinote, be jokio pa
dauginimo ir numažinimo, o 
tada prisieka garbinsite Viesz- 
patį Dievą, ir rodysite brolisz- 
ką meilę artymui.

Ant galo prigul pasakyti, 
kati apart rūstybės Vreszpaties 
Dievo, įstatymai valdžios 
amarkei baudžia neteisei pri- 
siekianczius, tai yra, atima vi
sas tiesas stovio, ir isztremia į 
tol y m as gubernijas, Siberijon. 
Dėlto dabokitės, nedorus kai- 
tinįkai I už vieną sykį sumela- 
vimo, gausite sabalus ganyti.

Emigracija arba ėjimas į 
Ameriką:

Nekalbėsim czion apie žmo 
nes augsztesnio žengimo, pri 
verstus persikelti į naują svie
tą; bet prigul pakalbėti apie 
ttis, kurie palikę gyvenimus-, 
paczias ir vaikus, geru noru 
iszkeliavo į Ameriką, o taipgi 
apie antis nedortisius, katrie 
malonėdami gauti pinįgus, rei
kalingus kelionei į užmarę, 
dasileido vagyscziiį ir pikta- 
dėjysczių.

Priesz keletą metų pradėjo 
žydai eiti į Ameriką, o paskui 
jtis ėmė sekti ir lietuviai. Isz 
pradžios nedaug buvo einan- 
ežių, bet kas kart danginos 
skaitlius važitijanezių į naują 
svietą, o toliaus garsas apie 
didelius uždarbius Amerikoje, 
apsvaigino galvas, ir žmonės 
pradėjo būriais traukti į užru- 
bežį.

Iszėjunai musų, nemokėda
mi vokiszkos kalbos, tankiai 
buvo prigaudinėti ir nuplėszti. 
Nekurie rado kapinias gilmėse 
marių; kiti, prigavimu nuga
benti į Braziliją, pražuvo, o 

r daugumas dasiekęs sziaurinės 
Amerikos, nors giriasi, kad 
turi gerą pelną, atsiunezia gi
minėm po keletą desėtkų rub
lių, ir patys pareidami, kokią 
szimtinę parsinesza; vienok 
negirdėti, kad kas norins isz 
emigrantų su dideliais pinįgais 
į Lietuvą pargrįžtu - ttimi tar

pu nemažai yąa tokių, kurie 
negaudami darbo, arba nega
lėdami dirbti, kenezia vargą 
ir badą; toki nabagai malonė
tu grįžti į tėvynę, bet neturė
dami pinįgų vargsta svetimoje 
szalyje, o kiti kasyklose ang- 
lių smertį gauna.

Dabar iszskirtinai pakalbė
sim apie žmones, turinezius 
Lietuvoje žemę, namus, pa- 
ežias ir vaikus, vienok einan- 
ežius į Ameriką. Nekurie isz 
jų, per tinginį ir girttiklystę 
parsiskoliję, paveda savo gy
venimus kitiems ant daug 
metų, arba ant visados, ir pa
likę paezias su vaikais^ trau
kia į Ameriką - tinginiai ne
norėdami namieje dirbti, mis- 
lyja, kad Amerikoje dovanai 
dtida pinįgus - klystate na
bagai! Ten norint ką pelnyti, 
labai sunkiai reikia dirbti, nės 
tinginiai badu mirszta.

Daugumas neturinezių že
mės ir namų, iszeidami į už
marį pardtida paskutinę karvę 
ir skarmalus, o paezią su vai
kais ir senus tėvus palieka be 
kąsnio dtinos. Vieni isz jų 
dar siunezia po keletą rublių 
paezioms ir vaikams, o kiti 
iszsižada paežių, vaikų ir pa
senusių savo tėvų, kurie pri
trukę maisto ubagauna, ir gas- 
padoriai priversti antis maity- 
ti. Ėjimas į Ameriką, sklei
džia daug negero, nės paliktos 
vyrų jaunos paezios, tankiai 
nustoja dorybės, o vyrai atsi
tolinę nti savo paežių, jieszko 
svetimų moteriszkių. Apart 
tos nerėdos, apleisti vaikų 
pasenę tėvai, negalėdami dirb
ti, svetimiems žemę savo ati- 
dtida. - Žodžiu sakant, iszėji- 
mas žmonių į Ameriką, atne- 
sza Lietuvai budiszką ir me- 
degiszką skriausmą; ttim la- 
bjaus, kad atsirado nedori 
žmonės, kurie geizdami dole 
rių Amerikos, o neturėdami 
pinįgų reikalingų kelionei, 
dasileidžia vagysezių ir baisių 
piktadėjysezių, katrų visų ne
galėdami apraszyti, du atsiti
kimus apsakysime;

Ne toli Pamituvio gyvena 
turtingas ukinįkas T........
kurs įdėjęs į skrynę 1,000 r. 
pinįgais ir antra 1,000 r. vek
seliais, užrakino skrynę ir sek- 
lyczią, o patsai nedėlios dieno
je į bažnyczią iszėjo; ttimi tar
pu bernas draugystėje neku
rto kariumeniszko dezerterip 
A......... .pandinę piemenį per
mažą langelį į triobą, atkabi
no langą, per kurį patys įėję, 
atplėszė skrynią ir visus pinį
gus, drauge su vekseliais isz- 
neszė. - Kaip girdėtis vado 
vas vagystės A.... pavaręs 
isz Bremeno bendrą savo, pat
sai su pinįgais į Ameriką isz- 
bėgo. - Pavogtų arklių ir 
karvių nesuroktitume.

Tarpe Butkiszkės ir Sere
džiaus gyveno girioje senas 
Jocius, drauge su serganezia 
paezia savo; apart jų dviejų, 
nieko daugiaus triobetėje ne
buvo - vakare atėjo pas jtis 
brolavaikis Jociaus, dvide •

♦szimtis metų vaikinas, kure 
apsinakvojęs pas dėdę klausė: 
ar dėdė nebijai vienas girioje 
gyventi ?

— Ko czion bijoti ? - atsa
kė Jocius, o rodydamas kirvį 
ir asztrią szakę, pritarė: szitai 
mano ginklai, kuriais nti raz- 
bainįkų (žmogžudžių) galiu 
apsiginti.

Visiems sugulus, vaikinas 
paėmęs kirvį, pradėjo į skry
nę veržtis, norėdamas iszimti 
isz ten pinįgus ant kelionės į 
Ameriką; pajutęs Jocius, pa- 
szoko isz lovos, ir bausdamas 
vaikiną pagriebė jam už ran
kų; bet tasai kirvapeneziu su
trupino pirsztus nelaimingo 
dėdės, o paskui ttim kirvepen-, 
ežiu muszdamas per galvą, ir 
szakia durdamas į krutinę ga
lutiniai užmuszė. - Ką maty
dama dėdienė negalinti pakil
ti nti lovos, sopulingai vaitojo 
ir veltai praszė susimylėjimo; 
bet nflžmus piktadėjas priszo- 
kęs prie serganezios moterisz- 
kės, įsmeigė į krutinę szakę, 
ir pataikęs tiesei į szirdį! akies 
mirksnyje numarino dėdienę,

Jaunas žmogžudys, apavai- 
gįtas baisumu tykumo, aptėk- 
sztas krauju aukų savo, kaip 
nožmus žvėris szoko prie skry
nios, kurioje nekantriai varty
damas drabužius, neužezitipė 
esanezių ritinyje drdbės 50 
sidabrinių rublių, o radęs tik 
30 rublių bumaszkomis, pa
griebė antis, ir isz namų dėdės 
tekinas iszbėgo - visas kruvi
nas atėjo naktyje į dvarą Prie
nų, prie esanezios ten sesers 
savo, kurios praszė apvalkalus 
iszskalbti, o kada sesti klausė, 
kur taip susikruvino? tai pik
tadėjas isz pradžios sakė, kad 
su žydais muszėsi, o paskui 
prisipažino, kad abu Jocius 
nugalabijo. Nusigandusi mo
teriškė, žadėdama iszplauti . 
apvalkus, liepė iszgamiui bro
liui ant viszkų prigulti, o pati 
nubėgusi pas poną visą teisy
bę pasakė - ponas ttijaus davė 
žinią urednįkui, kurs atvažia
vęs suriszo piktadėją, ir į ka
lėjimą nugabeno.

Laikraszczitise skaitome, 
kad musų valdžia padarė san
darą su Amerika, veikale isz- 
davimo piktadėjų; todėl isz- 
garniai žmogijos, peržengtojai 
tiesos Dievo ir žmonių, nepa
sislėps Amerikoje; nės bus isz- 
dtiti ir atsiims užtarnautą ko- 
ronę.

Gana raszyti apie ttis liūd
nus dalykus, nės szirdis nuso- 
po! ir ranka dreba.

Daugume leidžiamų isz 
Amerikos gromatų, musiszkiai 
raszo: „Valgome ir rėdomės 
kaip ponai, o dirbame kaip 
szėtonai - kad taip dirbtume 
namieje, tai ir pas mus butu 
Amerika“. Tiems paskuti
niams žodžiams pripažįdami 
tikrą teisybę, pritarsime: kad 
Lietuva musų, gausingai yra 
apdovanota prigimimu, tu r 
derlingus laukus ir pievas, 
gal mumis visus puikiai isz- 
maityti; dėlei to nereikalau- 
jam jieszkoti dtinos užmaritise, 
kad tik norėtumėm pad orei 
elgtis ir tikrai darbutis, tada 
(Pabaiga ant puslapio 460.)
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nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai. 

PABASZYTA 8IHAN0 DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVERSITETO PHILOSOPHIJOS MAGISTRO.

(Tąsa).
. Visupirmu apgulė pilę Parkavos,

kurios kamendotas Boreckis, negalėdams stembti priesz Lie
tuvius, atsipirko dūdams Vytautui 2000 svarų sidabro už pi
lę. Tokia neklotis pradžioje, karės riugųsdino ukinįkus Nau- 
gardo, kurie nenorėdami prasto galo laukti ir nemindami sa
vo garsios patarlės: „kas gal kų priesz Dievų ir didyjį Nau- 
gardų nuveikti”, pasidavė Vytautui, pasiimdami abrakų pa
didinti kaipogi iszrinkę tarp savęs siuntinius pryszakyje savo 
vyskupų Eupenijų iszleido į abazų Lietuvių, kuriame Vytau
tas sėdėjo ant augsztų sostų, o szalyse riūdomis jo karvedžiai ir 
karės vyresniejie stovėjo, kad siuntiniai nusižeminę pakajaus 
nū jo lugojo, žadėdami jam kas metų 5000 svarų sidabro arba 
Lietuvos ilgųjų graszių abrakui szilti; Vytautas sutikęs ant 
to, ten pat pakajų padarė. Ir taip pagrįžo jis į Vilnių, Lie
tuvos buveinę, leliodama su neapsaikomais lobiais ir gėry
bėmis.

Pertekęs Vytautas garbės, lobių ir gėrybės, tapęs garsiu 
visoje pasaulėje ir pirmūju karvedžiu savo amžiaus, vieszpa- 
ežiu placzių krasztų, yaldimieru ir rykiu daug tautų, kurio val
džia prasidėjo nū Žernaiczių juros, o baigėsi jūdaja jura; nū 
Bugo upės lig Dono ir Ugros: nieko nestokūjo nei didybės 
negodus, vienos tiktai karūnos jam bereikėjo, kurios sulaukus 
Jaugaliui vaikų nū Lenkų nebvylėsi begauti, todarin norėjo 
Lietuvos įpatinga karūna apsimauti įr to dėjęs sukvietė dau
gybes svetimų vieszpaczių į pūtų, į kurių ir pats ciesorius su 
žmona pasiėmė ateiti. |

Zigmantas ciesorius senei jau buvo neprieįeliumi Leinkų, 
nu dar didesniu darėsi, kad Jaugalius jį su visa krikszc^tonių 
kariauna nuvylė ir Turkams pasalu atidavė, beje, pasiėmęs 
ciesoriui taikinėti, jį paliko. Daug į tų tikėjo, bet Jkugalius 
niekados nebuveį jam žadėjęs talkos ir negalėjo to jam žadėti: 
kaipogi ūkės lūmos niekaip nenorėjo kisztiesi į Turkų karę. 
Ciesorius noris taip aklojo po svietų ant Jaugaliaus, vienok 
szirdingai su jūmi norėjo susitaikinti, žinodams, jog Lenkai 
susinėrę su Lietuviais nepergaliamais yra, ir jog Vytautas 
viekų gal pas Jaugalių nuveikti: todarin rįžosi Vytautų nū 
Jaugaliaus atskiesti. Tūm tarpu pasiėmė, kaip sakiau, pats 
ciesorius į Lietuvų atkeliauti ir senus kersztus su kryžeiviais 
sutaikinti. Vietų leido paežiam Vytautui paženklinti, kursai 
per neapykantų Jaugaliaus rįžosi bendrauti su ciesoriumi ir 
paženklino dienų pasiregėjimo Lucko pilėje Volinijoje. ** 

* Atkeliavo tenai didės daugybės kuningąikszczių ir viesz
paczių ir Vytautas pats su dide iszkilme atėjo, tarp kitų sveczių 

f buvo tenai, Zigmantas ciesorius su žmona ir mažne su visa di- 
dūmene savo ūkės Eriks, karalius Danų ir Žuvėdų, siuntiniai 
ėiesoriaus rytų Jono Polaalogo, Vasilius d. kuningaiksztis 
Maskolių, Boris d. kuningaiksztis, Olegs kuningaiksztis Re- 
zano, vieszpats Krimo ir vįeszpats Kapczatko Tautorių, abu 
mistru Padauga.vio ir Parusnio, Jaugalius Lenkų karalius, su 
visa didūmene Lenkų ir Lietuvos, daug arcivyskupų, vysku

pų, kitų kilties sveczių susirinko, iszgirdę Vytautas Lietuvos 
karaliumi karunavosentis, kiti norėdami matyti patį Vytautų 
taip garsų visoje pasaulėje karvedį, buvo atkeliavę. Vytau
tas visus tūs sveczius vaiszino vieszpatingai; kas dienų 700 
jauczių muszė, 1400 avių pjovė, 100 briedžių, 100 szernų, 100 
taurių, o kitos smulkmės be skaitliaus kakino; 700 baczkų 
midaus iszgėrė, neskaitant į tų vynų. Ciesorius regėdams to
kius turtus ketėjo Vytautų karuųa papūszti.

Ciesorius su Jaugaliumi durnoje ar akivaizdoje kito nie
ko nebylojo kaip apie pakajų tarp savęs, o visūmenę karę 
primų priesz Czekus, paskui priesz Turkus, ant galo priesz 
Saracėnus arba Arabus. Ketėjimą buvo garsus, daug jį gir
dėdami ratavo, bet ant tokio linkėjimo Jaugalius ciesoriui at
sakė: „jei visi krikszczionių vieszpacziai jura ir žeme kelsis 
ant Turkų, tad ir jis eis lygiai, bet ant vieno ketėjimo cieso
riaus, kurį du kartu jau Turkai pergalėjo, jis sandarų su jais 
nelaužys11 kaipogi visa karė su jais paskiaus paliktu vieniems 
Lenkams ir Lietuviams, kuriems kariaujant kiti vieszpacziai 
zauksos (žovaus). Noris toksai atsakas didei nepatiko ciesoriui, 
czionai jis pats su ciesoriene aplankė Jaugalių ir stygavojo 
jam, jog Vytautas yra daug vertesniu karaliaus gėdos, nekaip 
kanakados Mi n tau tas. Jaugalius akivaizdoje ciesoriaus neno
rėdamas pasirųdytr nemandagiu, atsakė, jog jis palėkta apie 
tų daigtų savo tėVunams spręsti, jei jie ant to sutiks, jis ne- 
stirvelės. Tų patį atsakų gavo ir Vytautas, kursai lugojo 
pats apie tai Jaugaliaus. Tasai nei Vytautui, nei ciesoriui 
didei netiko, kursai regėdams Vytauto turtus, lobius ir iszei- 
gų, buk jam taręs stebėdamas: „tamsta esi jau aiszkiai kara
liumi ir vardo vieno karaliaus testokuja, kurį tujau gausi11. 

f8ako, jog Vytautas savo sveczius vaiszindams, 100,000 joties 
ciesoriui į talkų ant Turkų pažadėjęs.

Lenkų tėvūnams susirinkus į durnų, Vytautas apsireiszkė 
karūnos geidžius ir lugojo, idant jam leistu būti jiems terau- 
jantis: arcivyskups Gniezno kaipo tėvūnų vyresnysis didei 
gyrė Vytautų ir linkėjo jam karūnos stygavodams, jog jis 
anksztesnei dar sutlers bendryba ir durna abi tauti. Bet vys
kupas Krokavos Olesnickis iszguldė ciesoriau^-bendrybų 
didei paojų sakydams, Vytautas esųs jau amžiuje ir nupelnęs 
tokių garbę, jog vardų karaliaus reik jam niekinti ir minti 
savo prisiekų, kurių Jaugaliui, rykei ir bažnycziai padarė. 
Taipatgi sakė“vaivada Krokavos Jons Tarnowskis, o su tū- 
dum kiti tėvūnai.

Vytautas, kuriam balsus rankiojant neleido būti, iszėjo 
staigų isz tėvūnijos, supykęs ir sakė gorindama: ,,be jūsų 
valios tų asz darysiu, kų asz norių'1. Paskui koliojo tėvūnus 
r karalių, jog jie paojuje kebelių ciesoriaus klausų, žinodami 

jį ynu neprieteliu abiem tautom esant Jaugalius prasiszalino 
isz Lucko, ciesoriui sudiev nepasukęs ir, pargrįžęs į Lenkus 
sukėlė sueimų į Korczinų pasiteirauti su lūmomis, kaip priesz 
Vytauto norų stembti. Ciesorius patikęs su Vytautu vis nu
baigė ir iszkeliavo stacziai isz Lucko į Vengrus, kurį dar Vy
tautas didei brangiomis dovanomis apdovanojo, tarp kitų 
dovanojo jam tauragę į auksų dirbtų, to tauriaus, kurį jo bo- 
ežius Gediminas pamatautas Vilniaus buvo ant pilės kalno 
ienai nuszovęs, kaip virsziaus minavojau.

(Toliaus bus.)
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(Pradžia ant puslapio 457.) 
pas mus butų 
Amerikoje. *■— 
aukso ir sidabro 
turtai nediida
laimės, kuri gal mums suteik- I 
ti vieną tik užsiganėdinimą 
buviu savo, ramumą saužinės, 
meilę Dievo ir artymo.

Pabaigę apysaką apie yvai- 
rius patėvius draugijos, atsi
liepsime prie lietuviszkos jau- 
nilmenės, tos vilties būvio tau
tos musų: - Mieli szirdžiai 
jaunikaieziai! nebūkite patė 1 
viais dėl savęs ir artymo, rįž- Į 
kitės įgiti apszvietą, skaityki
te laikraszczius ir knįgas, ku
riose rasite, kaip prigul elgtis; 
bukite dorais, ir tikrai viežly- 
vais dėl visų žmonių, nei vie
no nepaniekindami ir neiszjūk- 
darni. - Vienykitės su ap- 
szviestais žmonėmis, ir naudo
kitės jų žinia, o patys pastoję 
apszviestais ir dorais, busite

genaus, kaip
Negeiskime 

užmarių, nės 
žmogui tikros

garbe savo tautos.
Galas,

Padekavone!

Įp

v -ww

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

Pajieszkojimai
75c.

75c.

II• •

II

»>55C.
10c.
40c.

vienybe
---------------------------- -—j—— 
isz ko mokintis, o pirklystėje 
lietuviszkos gramatikos jau 
iszsibaigė. Egzempliorių rei
kėtų 11 arba 12. Siųsti rei
kia ant szitokio adreso:

A. Kaupas, 
Polish Seminary 
Detroit Mich.

ir gražų abrozėlį dykai. Ad
resą vok taip: Kelpsch, No 
reiko <fc Co. 105 Brown St.

Chicago Ill.

20ę. 
ioe.

Jonas Paczįukonis pajiesz- 
ko brolio Miko Žalionio, pa- 
einanczio isz kaimo Naravu, 
gmino Beržininkų, Seinų pav.

Amerikoje. Taigi jeigu kas 
apie jį žino, arba pats, tegul 
atsiszaukią į Rėdystę „Vieny
bės“, arba Joną Pacziukonį 

Hazleton, Pa.

pir- 
prie

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

1.00c.

. Siuncziu per laikrasztį 
„Vienybę Liet.“ szirdingą pa- 
dėkavonę. Kelpsch, Noreiko

Co. už jų gerą pardavinėji- j 
mą tavorų, isz kurių negalima 
atsidžiaugti. Asz sziomis die
nomis nusipirkau isz tos kom
panijos laikrodėlį su lenciū
gėlio ir masziną dėl spaudini- 
mo laiszkų; isz ko asz labai 
užganėdintas ir velyju kiek
vienam tautiecziui reikalingus 
sav daigtus tenai pirkti.

Su gūdone
M. J. Domijonaitis B 26 11 

Union City Conii,
• ......... . -41 --t*---

Jonas Skirkevyczius 
raiau buvęs New Yorke 
kriauczių, o gal dar ir dabar 
yra tenai, bet asz nežinau jojo 
antraszo, užtai meldžiu dilti 
žinią ar paežiam, arba mažu 
kas taip jį žino tegul dūda ži
nią Jurgiui Czėplai per Jflzą 
Pauksztį ant antraszo tokio.

J. Pauksztys 
Bx 1018

Kningos 
pargabentos isz užmarės: 

Maldų knįgos,
Aukso Mtorius, arba Bzaltlnis danglszku skar- 

bu 2.00 iki 3 00.
Garbe Diewiij ant auksztybės „ ,, „ >1.50. 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. Ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kanttcskoa ,, 
150 P šalmu Dowido karaliaus ant 

paveikslo kantlczkų
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vieszpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo įstatymo su abroz.ėl 
istorija seno įstatymo ,, ,, ,,
Gyvenimas Marijos „ ,,
Menuo txwencziansios Marijos Panos 
Sopulej Motynos Diewo ,, „
K van gel Įjos supulkels apdarais
Gywenlinaj Hzwentujn, ant visų metų kožnoa 
dienos, pirma, antra, treczia Ir ketvirta 

Į dalis už kožnų dalį po „ ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Sz.vencz. Sakramente
Istoriszkos knįgos soietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos „ ,, ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.

I Aplinkrasztis kun. Petravycziaus | Vilniaus 
džiakonystės kuningus 1870 m. ,, 5c.

I Už kų mes lenkams turime būti dėkingi arba 
nedėkingi, graži kn|gutė kartoje apraszyta 
visi musų prietikiai SU lenksiant pat 

krikszto Lietuvos 5c.

K&ip |gytl pinigus ir turtų 
Girtybė 
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

kaip labai svietų slogina maskolių valdžia 5c. 
Apie Dangų 5c.
Finai ir jų gyvenimas, ir pirmutinė szalna 10c. 
Lietuvos gaspadinė 10c.
Žo^nas knn. M. Miežinio >200.
Naujas elementorius [1895 m.] apdarytas 

su puikiais paveikslais 15c.
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c., dėl porkupezių po 10c. 
Kalendoriai ant 1889, 1890 ir ant 1891 m. po 10c.

Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvencių ir dl 
tižiosios nedėlios, 
Tiesos Žodžel, 
Flllotoa arba kelias | maldingų gyvenimų 
Pokilis Bzventųjų ,, „ ,,
Iszguldimae metiniu szwencztu v

. labai naudinga knlngelė 
Mokslas Rymo kataliku „ „

I Kas yra grlekast „ ,,
Nekaltybė 
Vartai dangaus

I Pekla, arba amžinas pragaras
I Arielka yra n Adai; su Iliustracijomis 
I Garsas apie bajsybes Diewo sudo 

Raktas | dangų „ 
Didžioji nedėlia - „

I Kaip Sumenljų nuspakaj|tl 
I Vadovas | dangų „ 

Prisigatavojiinas ant smerczlo
I Draugija dėl duszlų ,, 
I Lietuviszkos mlszios ,, 
I Kasdieninės Maldos

Notos partapijono.
Varpelis [valcasl j 30c. Dėdienė [polka] 30c. 
.Sudiev [mazurka]* 40c.

Paveikslai [aZ>roza*].
I Kražių skerdynė 50c. Paveikslas Gedimino 30c. 

Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijos 25c.
Visokį Abrozėltai su maldelėmis po 5centus.

lOC. 
40c. 
15c. 
20c. 
15c. 
75c.; 
30c. 
25c. 
15c.
5c. 

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

10c.

Apgarsinimai

40c 
20c. 
30c 
10c.

15C.

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

10c.
10c.
40c. 
10c. 
10c.

1,00.
50 ct, 
200c.

Lietuviai, mokinantis! Len- 
kiszkoje seminarijoje Detroite 
Mich., meldžia savo brolių, 
kurie turi lietuviszkas grama
tikas ar tai kun. Miežinio, ar 
kitu autorių, maloningai pri
siųsti jiems, prižadėdami pri- 
deraneziai už jas užmokėti, — 
nės, atsidarus iszguldymui 
lietuviszkos kalbos, jie neturi

— Isz Chicago#. Czionai 
lietuviai dasilaukė vieną ir 
geriausią lietuviszką krautuvę 
laikrodėlių: Kelpsch Noreiko

Co. Velyjame visiems lie
tuviams pirkti laikrodėlius, 
lenciūgėlius, žiedus ir kitus 
daiktus no jų, nės tai yra tikri 
lietuviai, katrie gauna dau- 
Igiau ir daugiau kostomerių 
kožną dieną. Jie padidino 
savo biznį pardūdami netik
tai vienus laikrodėlius, bet ir 
visokius daiktus kaipo: ma
ginas dėl drukavojimo gro- 
matų, maszinas dėl siuvimo, 
armonikas, britvas, peilius ir 
t. t. Iszsiunczia daiktus į vi
sus miestus ir mietelius Ame
rikos. Kas prisius savo adre
są, gaus lietuviszką kataliogą

Žlponas bei žlponė ,, ,,
Žirgas ir vaikas ,, „
Vytautas didis Lietuvos kun|galksztis 
Apie senovės Lietuvos pilis ,, 

Knįgos poetiszkos. 
Senkaus Jurgis ,, „
Vltoliorauda, pulkus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
D&neialczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvynisakoa giesmės — —
J fikaunos dainos ,, „
Naujos dainos „ „
Birutės dainos ,, „
Tėvynainių giesmės ,, „
Petro Armino raaztal — eilės 

I Paglrėnų gobtuvės — teatrallszka
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

į paraižyta Aleksandro Gužuczlo, 
Apysakos.

Palangos Juzė\llnksinl skaitymai ,, 

 

Kas teisybė tai Uemelas puikios apysakėlės 
isz lietuvių gyvenimo 

lllstorije apie gr žg.Migelonų, dukterį karaliaus 
isz N sao llo ir apie Petrų kareivi 

Pajud|klme vyrai žemų, puiki apysaka 
paraižyta patrijotiszkoje dvasėje pagal 
vengrlszkų pono A. isz B. autoriaus 
kn|gutėi „Kas teisybė tai ne melas 

Pasaka apė Szaltabuzius (j&klnga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis „ „ „

Valkų knlngelė ,, „
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur meilė, ten Ir Diųvas 
Kas kaltas 
Negirdėtas daigtas 
Pasakojimas apie vaitų ir jo rasztin|kų 
Senis Mak tiekas 
Vakaras Tilviko plrkteiė 
Gyvenimas Stepo Raudnoslo ir kiti naudingi 

skaitymai. [ketvirta dalis
Į „Hzlaulėniszkio Senelio”] 
Į Moksliszki rankvedtiai ir 

kitokios knygos
Knlngadėl iszslmoklnlmo vlsasvietinėe kalbos 15c 
Apie buwimu Diewo ,, 
Grlesznlnkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie trusų ,, 

I Talmudas ir musų žydai ,, ,
I Szkalasu kalba 
I Prieszauszris

15c.

25 ct.
20 ct.

1,00 ct. 
>1,00. 
20 ct.

n

20c.

15c.

20c.

15c.
5.

20c.
15c.
15c.

5C.
5c.
5C.
5c.
5c.
5c.
5c.
5c.
5c.

15c.

5c. 
15c.
5c. 

10c. 
20c. 
20c.

>1,00.

25c.

10c.

30c.

LOCtTOS SPAUSTUVĖS.
Lietuvos Istorija, n& seniausių gadynių iki 

Gediminui 1). L. K., parasz.yta 1850 m.* 
Siinano Daukanto. Knlnga pirma, 

gaunama už I,50c*
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žematczių 
paraszytas SI mano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „
Kuropos Istorija su žlamlapiais „
Lietuviszkos Dainom isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Zemalczių Motiejus V ai anc z lauš k as 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka sz.los gadynės 
Apteka Diewo ,, „ ,, „
Aukso Verszis, labai puiki drama ,,
Du pujkus apraszyinaj' apie nedorybę 

žydo Ir piktų augydimų wajku
Eglė, žatczlų karalienė ir iszgrlovtmas Kauno 

pilies 1362 m., du puikus drumstai 
paraižyti Aleksandro Gužuczlo, 

: lltstorlje gražios Kalrukos ir jos visokį 
I ,, ,, ,, atsitikimai
lltstorlje isz. laiko Francuzkos

,, ,, vainos Afrikoj’
Isz po budelio kalavijo ir Kajimas, dvi puikios 
apysakos, ant liotuvlszko perdėjo V. Btag. 40c. 
Istorija Septynių Mokintojų

,, „ ir Lietuvio Bapnas 50c.
Jurgis Miioslawskis — — 80c.
Juozapas Koniuszewskia, arba kankinimas

Unijotų po valdžia maskoliaus 50c.
I Kabalas talpinantis savyje visokius užmlnlinus 

ir ant jų1 reikalaujanti atsakymų 10c.
I Konstitucija dėl darblnĮkų — 10c.
I Namelis pustoln|ko — — 75c.
Į Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorlje Isz lajko

80 ct.„ ,, ponawojlmo Nerono
Pnjkus apraszymaj tikru atsytlkiinu Isz 

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

40 ct. 
>1,00 

„ „ „ atidarytas >1,25.
Pujkus apraszymas apie Lletuvų ,, >l,oo. 
Rlnalda Rinaldlnas ,, ,, ,, >1,50 ct.
benowes apraszymas apie Duktery 

,, ,, Fllypo Karejwlo 50 ct.
Sumyszymas arba bajme tūry dydeles akte 
Tykra tejsybe isz. Buwatku gubernijos 
Szwlesa Dlowo „ „ „ „
Titkus Persų Karalius, 
Užsystanavvik ant to geraj
Witasir Kofynna hlstorlje isz lajko persekiojimo 

Bažnyczlos B. per Beoklecijana 95 cL

i»

15 ct.
55 ct.
25 Ct.
50 Ct.

o




