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sime ir jū didesnis mus bure- rai, kad norint permainyti dai nepagrėb^ jos į savo nalis susivienys, tū labjaus pa* adresą, reikia padūti seną ir gus, nės, kad pereitus metus
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naują adresą.
atvažiavo į Kražius arkirėjis
Ateinanczią nedėlią apvaik- kelsime savo vardą.
isz Kauno, gudai aplinkiniai
szcziosime vieną isz didžiausių
Neužilgio galėsime paraszyti
susirinko ant pasitikimo jo ir
mūsų szvenežių — Velykas. apie „Susivienyjimo“ ženkleIsz
Lietuvos.
padavė jam praszymą, idant
Isz tiesų dėl kiekvieno kriksz— Kražių
(Res. pav.) pasirupįtų jis pas vyresnybę
czionio brangi yra ta szventė,
linksma kiekvienam, į Kris
miestelis kitkart buvo garsus atimti nū katalikų minyszkų
Del skaitytoju.
taus iszganingą mokslą tikinvisoje Žemaitijoje, nės buvo• bažnyczią ir pertaisęs ją į
, ežiam, atsimįti, jog musų IszKurie d a negavote Kalen kūmi ir garsįtis: turėjo gy cerkvę, jiems atidūtų, nės
ganytojas atsikeldama isz nu doriaus ant szių 1893 metų, ventojų lig 6 tukstanczių, isz skundės, kad nėr jiems kame
mirusių, davė išzkilmingą liu- tai dūkite žinią į redakciją, kurių ketvirta dalis buvo ka melstis, o katalikams nerei
Buvo jame daug kalinga esanti ana bažnyczia.
dyjimą apie savo dieviszką prisiųsdami už 4 centus mar talikai.
pasiuntinystę.
kutę.
Mes turime da dikto puikių namų, trįs bažnyczios Arkirėjis, palaiminęs jūs, pri
Visi krikszczionys rūpinasi, kai anų kalendorių, taigi ve ir gimnazija. Viena bažny- žadėjo pasirūpinti apie tą da
kad atsakaneziai prisirengę lytumėme kad ir kiekvienas ežia medinė parapijalna* antra lyką. Ir iszties nepraėjo du
galėtų apvaikszczioti to taip musų abonentas turėtų jį ir mūrinė su kliosztoriumi mi- mėnesiai, kaip atvažiavo apžiusvarbaus atsitikimo paminėji galėtų pasiskaityti puikias is niszkų augustijonkų, o treczia rėtojai gudiszki, pasiųsti nū
mą, szventę. Kiekviena su torijas ir apraszymus. ' Kas buvo taipgi mūrinė su kliosz- gubernatoriaus. Ką matydami
laukęs Velykų, linksmai svei kaltas da už gazietą, tai taipo toriu kunįgų Jėzuitu. Jėzui parapijonai įpūlė į neramu
kina savo pažįstamus, bieziū- gi prie progos gali panaujįti tai mokįdavo vaikus gimna mą, pradėjo teirautis apie, tą
liūs, linkėdama jiems viso la prenumeratą, prisiųsdams pi zijoje. Po jų isznaikinimui, giliau ir bažnyczią pridaboti.
bo.,
• '
nigus registravotoje gromato- buvo atkelti Dominįkonai, Szit netrukus atėjo prisaky
Taigi ii’ mes linkime kiek je, arba per „money order“. kurie taipogi iszguldinėdavo mas iszveszti minyszkas - į
vienam savo skaitytoj ui, o ir Meldžiame taipogi raškant pas mokslą gimnazijoje, ir tūs isz- Kauną, o bažnyczia uždaryki.
visiems savo tautiecziams lai mus padūti gerą 1T aiszkų vijus, vyresnybė atsiuntė svie- Bet daktaras katalikas atva
mingai sulaukti ir linksmai adresą, nės tankiai pasitaiko, tiszkus mokįtojus. Neužilgio žiavęs ir apžiūrėjęs minyszkas,
perleisti Velykų szventes, kad jog gazieta ar knįgos, kurias po tų mainų bažnyczią Jėzuitų pasakė, kad visų negalima
ežia dailiai pasielgdami, apsi- mes iszsiuncziame pagal reika sugriovė ir pamatą iszardė, veszti, nės sunkiai sergs, gali
szvįetę mokslo szviesa, galėtu lavimą, grįžta atgal. Žmogus szarė ir dabar assesorius gu ant kelio, numirti ir žmonės
me kada, sugrįžę į savo tėvy užmokėjęs pinįgus, o negau das ant tos vietos bulves (ro- prasimanytų, kad vyriausybė
jas nusmaugė, dėlto paliko ke
nę iszsi Ii ūsą v u šią isz po mas damas knįgų ar gazietos rūgo- jukus) sodina.
Kražių gimnazija augsztai turias, o kitas, nors ar | taip
koliaus jungo, ten pasidžiaug ja ant mus, mesgi vėl turime
ti savo lietuviszkais margu- baladonę, nežinodami ką da stovėjo: buvo garsių mokįto- jau] silpnas, iszvežė. Žmonės-gi iszgirdę pirmiaus apie
ežiais, apvaikszczioti Kristaus ryti su sugrąžytomis knįgomis.
prisikėlimo
szventę musų Pasitaiko taipogi, jog mūsų nu a. a. Motiejus Voloncziaus- tą visą, pradėjo būriais dieną
brangios Lietuvos bažnytėlėse. kostomieris negavęs numerio kas. Mokįtinių susirinkdavo ir naktį saugoti bažnyczią.
ar kelių numerių gazietos, ru- kartais lig 700. Gimnazija Matydama tą vyriausybė ^at
— Dėl draugų „Susivienyji goja ant musų buk mes jį no pakasavota, jei neapsirinku, kėlė pildymą prisakymų, nės
ino“ galime praneszti linksmią rį apgauti.
Tūm tarpu mes priesz 1863 m. Murai gim nepasinorėjo jai, gėdėjos tur
žinią, jog prie „Susivienyji- visiems įtrauktiems į abonen nazijos tebėra, kuriūse dabar būt, pasielgti taip kaip padarė
mo“ priguli jau dvylika drau- tų knygas siuneziame gazietą užsilaiko žygunė su kelioms su Kenstaiczių bažnyczia, aną
Tame laike
gysezrų, o sąnarių skaitlius ir tankiai jos negauna skaity pamilijoms gudų, o klio^zto: sugriaudama.
«daėjo sulyg 300.
O da vis tojai isz priežasties pacztorių rių pertaisė į dvikliasinę mo žmonės sukruto — jieszkojo
gauname isz visų pusių žinias, neatbolnumo, kurie skyrstįda- kyklą. Parapijos bažnyczia užtarytojų, prietelių, nuraszė
. jog ten ir ten reng’asi iszdygti uii gromatas, įdeda musų ga ir minyszkų tebėra.
Prie u'aszymus pas carą ir carienę.
„Susivienyjimo“ kilpos.
zietą į box‘ą kokio ten uoga paskutinės gyvena dar keletas Bet nesulaukdami jokios žinios,
Jeigu ir toliaus „Susivieny- vo, anglo ar kito kokio kittau- minyszkų, kurios, nors vyres nerimavo — surinko isz visos
jimas“ taip augs, kaip pasku czio. Taigi,. malonus skaity nybė nieko joms nedūda, pra parapijos keletą szimtų rubtinius du mėnesiu (ką Dieve tojai, kuriems pasitaikytų ne gyvena padoriai. Klioszto- ių, iszrinko kelis apszviestus
dūk), 4 tai iki pabaigai metų gauti kurią nedelią musų ga rius medinis, nemažas, apige- ir iszmintingus vyrus — ūki- <
skaitysime
„Susivienyjimo“ žietos, pareikalaukite nū pacz- ris; prie jo priguli didelis so nįkus, kurie turėjo keliauti į
draugus tukstaneziais. Drau torių, kad jie ge.riaus dabotų das ir nemažas žemės gabalas Petropilę ir tenai sziaip taip
gystės, kurios prižadėjo pris jūsų laikraszczius ir neatida- (szmotas).
Bažnyczia pui prisikasus prie paties caro
toti prie to abelnc mus visų vihėtų kitiems. Persikeliant kaus štilio, szviesi isz lauko naldauti jį žodžiais, kad pa
ramybėje bažnyczią.
būrelio, privalo kūgreieziaus į kitą vietą, reikia dūti mums ir skaisti viduje, paauksūtais liktų
iszpiltyti savo užmanymą. žinią, prisiimt is naują ir seną altoriais, ruiminga, stovi ant Vienok bijodami, jog nepri
Jū greieziaus mes susivieny- adresą. Meldžiame įsidėti ge- Įkalnelio. Tik nežinau, ar gu eis prie patieb—caro, nu važia-
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Vienybe

v o pirm pas generalguberna mi, tyli nieko nematydami
sakomos visokios bylos apie listai ponai, r Czapskis, kn.
torių Vilniaus Kochanovą, nū
— JResiainiuse pasimirė tą dalyką ir rodomi gyvi pa Aginskis, Plioterisir kiti.
kurio iszgirdę sziūs žodžius: daktars Dombrovskią pradžio veikslai. Buvo ant to susi— lies i ainius e trįs seserės,
„ nebijokite, nebejims nieks je gavėnios. Anas, regis, ežią rinkimo szeszi toki lietuviai, to miesto gyventojės, panos
j asų
bažnyczios“, sugrįžo isz Vilniaus atvyko.
kurie pabaigė universitetus ir Valentinavicziutl&s! kolonijalinksmi namon.
Netrukus,
Apie Joniszkę, Szaulių pa viens, kurs ten nebuvo, sų sa liszkų daigtų krautuvę uždėjo
atsiuntė ir kapelioną prie tos viete jau isz priežasties sunkio vo giminėmis. Gerta sveika prie rinkos ir sulyg szioliai
bažnyczios (visus metus pirma laiko žmonės nesikakiną javų tą Dr. Basanavicziaus, kaipo gerai jomis einasi. Dabar ten
nebebuvo kunįgo).
pardavimu, bet sžiaudus i „Auszros“ inicijatoriauš prie yra yra dvi lietuviszkos krau
Dabar
Kražių miestelis szieną gana pigiai pardūdi
tuvės (kromai), antras sziaumenkas — lig 3 tukstanezių į Latviją veždami.
Ivoszkiavicziaus.
Pasku ras toastas buvo už sveikatą cziaus
gyventojų; namai mediniai, be mėszlo būdami, o laukas dviejų „Auszros“ rasztinįkų, Apart prėkybos yra dar labai
prasti, apiplyszę; krautuvių, užkrėsti negalėdami, sopėją kurie ten buvo. Tie atsidė I platus kelias dėl uždarbio, o
nors nemažai, bet apituszczios, (superposlat) perka ir tą ant kavodami gėrė už sveikatą tūmi yra amatai, prie kurių
neturtingos ir visos žydiszkos, laukų barsto. Nū karto ro jaunesnių rasztinįkų, /linkėda lietuviai nesmarkiai pūla.
iszėmus vieną katalikiszką; dos gerai, nės piftnūse metūįe mi visoko gero. Paskui visi Sztai Kaune yra 50 ziegoryr‘ taipgi viena karezema, už javai labai užder“, bet paakiaiu gėrė už gaspadoriaus sveikatą. nįkų ir visi žydai, o nei vieno
laikoma kelių dvarponių.
taip laukus, iszcziulpia, kc*d Apvaikszcziojimas prasidėjo krikszczionio. s
Prekystė maža, gyventojai suvisum niekas nedera. Pū a nū penktos valandos vakare,
— EiriogaMe, Kauno pa
nuskurdę; daug kiekviename žemyn pas mumis viskas isz o pasibaigė ant pirmos naktį. viete, gyven‘ advokatas KažVieta ir žmonės negali būti daįliaviczia.
Tas eidamas
mete bėga į Ameriką.
K. visų pusių!
i
Ko^o mėnesi j e szaukiami parodyti, idant inųs nepriete gatve (ulyczia) su kunįgu
Sziame laike pradėjo vis pabiliėtni kareiviai ant kar^i- liai maskoliai nepasinaudotų draugu ant ledo sklidumo vir
baisiau ir baisiau platintojus vystės mokslo. Kas pasiro tūmi dėl persekiojimo anų vy- to. . Kunįgas užvirto Každailiavieziai ant kojos taip nelai
lie|uviszkų knįgų ir kantra- dys isz to> nepaprasto paszai- "V
Lietuvos patrijotai isz pra mingai, kad trijose vietose
bantnįkus persekioti. Pirma kimo?
dėl to knįgų persekiojimo bu — Suvalkų gubernijoje džios jnislijo tik apie dvasįsz- koją nulaužė. Koja ta nege
vo nots įstatai, skundė pali- siauezia karsztligė ir rauplės ką atkėlimą etnogrąfiszkos rai buvo užgydyta, per tat yra
ei j a dėl miravo ar apskriezio Nū paskutinio lenkmeczi o, Lietuvos, tai yra tos dalies, kur dabąr abejonė, kad, jai užsi(akružno) sūdo. Dabar vie kaip statystika pkrodo, buvo vien tik lietuviai lietuviszkai vietrijus, reiks aną atpjauti.
nok gubernatoriai matydami, Lietuvoje apie 200 gyvenimų kalbantiejie užgyvena. Glau Žmonių tarpe kūlabjausiai
kad ant to įstatai per mažą burliokų rankose, dabar per džias dabar prie mumis ir tie, Žemaicziūse netik dvasiszkos,
(?) koronę uždeda, pradėjo pusę pasimažino isz tos pr e- kurie gyvęn‘ toje Lietuvos da bet ,ir svietiszkos knįgos labai
administratyviszku budu, tai žasties, kad daugumas buri o- lyje, kur nebemoka lietuvisz platinas, „Apžvalga“ yra di
Kiti vėl
yra be sūdo sodinti anūs į ka ki| nū mumis iszsikraustė, lie kai kalbėti, tai yra nū Gudi džioje gūdonėje.
lines ir į Sibyrių siųsti. Gei tuviams savo žemes pardūdą- jos krasztų, lietuvių užkariau perskaitę „Lietuvos istoriją“
rai dar,* kad kartais policija mi, o kiti vėl į lietuvius už tų. Taigi tie gudai panorė sako: „tai, mafy ir mes kada
dūdasi su pinigais,permaldau virto.
’i jo dabar lietuviais būti ir, su tai kunįgaikszczius turėjome!“
ti. Sztai neseniai vienoje vie Kitą syk barono Kęide 10 tikrais lietuviais besibrolau- SvieWpradeda suprasti^ kūmi >.
toje Žemaicziūse buvo perim dvarai Gelgaudiszkių para darni ir ant jų sutrinkimų at yra. Kantrabantnįkai ir pla
tas kantrabantas su knįgomis, pijoje, ką perėjo į lenkų ran eidami, nori lietuviszkai isz- tintojai lietuviszkų knįgų kal
kurį nusidavė, palicijantui du kas, dabar isz dalies lietuvi-i- mokti ir tikrais lietuviais bū ba, kad, ką jie per knįgas
ti, laikydami tą sav už augsztą žmonėms į galvas įdėjo, tai
rubliu davus, atimti. Tas at nįkams pardūdami yra.
sitiko labai pigiai, nės knįgų- Turiu persergėti, kad labai garbę. Tas atsitinka po di maskoliaii nei su kirviu neiszmusza į akis „Vienybės“ rasz desnius miestus kaipo centrus kirs. /Noras skaitymo vis di- ,
buvo du dikti maiszai.
Gaila, kad mums
Daugiausiai maskolius pri- tinįkų kalba, kurie raszo isz tokių būrelių. (Ką pasakys dinasi.
gaudinėja Szvėksznių kantra- lenkiszko:
kūnūgeriausiąi, ant to musų naujalenkiai, ku trūksta populiariszkų rasztibantnįkai isz Romainių pavie kūnūplacziausiai. Taigi tas rie, pamesdami savo tėvų kal nįkų; tada galėtų dar didesnė
to. Jie gaben, taipojau arba nu yra tai lenkiszkas (najlep- bą, nori, į lenkų ar kitų svetim- įtekmė būti.
Žaltys,
tą isz Prūsų ir • spaudintas po- szy, najszerszy) ir be, reikąl° jtauczių skūrą įlysti. Matote,
jog mokįti svetimtaucziai užpieras su firma Maskvos arba yra vartojamas.
— Isz Suvalkų radybos.
5 d. Kovo szįmet vien me garbę sav laiko lietuviais va>
tos kupezių Popovo ir Klirouszino, viską dfalszavodami ; mieste pas vieną gerai žinomą dįtis, lietuviszką kalbą varto Kada cholera žiemą visur ap
tyko, kita epidemija visai ne
per tat anūs iszjūkdami pra lietuviszką rasztinįką buvo ti. Rėd.)
Siauraivėžinis gelžkelis Že bijo nei žieminių szalczių.
dėjo Popovais ir Klimuszinais apeiga 10 metinė? szveūtės
vadinti. Policija ir visi ano „Auszros“, sz ventės atsira maicziūse įvyksta. Jau ant Czia noriu kalbėti apie palam
parubežio urėdnįkai, dikeziai dimo maskolių Lietuvoje liėtu- to reikalo supirko akcijų ant kurną nekuriu lietuvių prie
per Prusus ir žydus apmoka- viszkos žurnalistikos. Bdvo milijono rublių musų kapita- mainymo grynai lietuviszkų |
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pravardžių ant lenkiszkų, ar triobų, Voinicziuks iszszokęs busią bėdos už tą vagio už- kūm, kas tik yra nemaskoliszba nors perkeitimo lietuvisz- isz vežimo ir priėjęs prie klū- muszimą. Gydytojas, kurie ko: net nemaekoliszkus var
kų užbaigtinių tų pravardžių no, iszsitraukė saują sziaudų mėsinėjo negyvėlį ir pats ty dus miestų permaino ant masant lenkiszkų: — evski, — isz stogo ir rengėsi jau padeg rinėtojas stengiasi visus iszinski. Kitados tik „ponisz- ti. Bet Dievas gelbėjo nū teisįti. Da reik pasakyti, kad dabar du miestu: Dorpatą į
z ki“ norėdavo nęszioti „ponisz- prapulties tą ukinįką. Jis užmusztojo Skinkio vyresny Jurjevą ir Dinaburgą į Dvina
kas“ pravardes^ o dabar tas buyo nukirtęs už savo klūno sis brolis ir motina yra apsu- Iką. Visoje Suvalkų gubernigeismas pavirto į abelną epi glūsnį, kurio szakutes atbėg dyti ant isztrėmimo į Siberiją ja skundžiasi su paszaru o lademiją. Eina pas rajentą davo gružęti kiszkiai. Tą va už vagystes. Mat, visas liz- bjausiai sziaudų stokūja (brokūja).
Vėžys.
(notarijusą) koks Blusius nu karą, kada piktadėjai rengėsi das vagys.
Pai kiszkių Did valio pavpgė
--------< •
sipirkti 6 margus lauko. Ra- jį padegti, jis su szaudykle
— Dzūkija. Asz mislijau
jentas klausia jo: į,tu. vadi-1 laukė atbėgant kiszkių. Vos ketvertą arklių, kurie galėjo
niesi Biustam?“ — „Ne!“ at tik Voinicziuks užsibraukė būti verti netoli į 600 rublių, kad jau „Užgavėnių diedas“
sako tas lyg užgautas: „Bluse- degutį (zapalką), kad padegt Senapilėj* užsidėjo ponų kro- numirė, bet da gyvas; andai
vicz!“
klūną, anas ukinįkas į jį isz- mas tokiu būdu: nuraszė urė- jį patėmijau Balbieriszkyje.
Daugiausiai
prisideda szovė ir padegėjas susmuko dnįkai į gubernatorių, kad jie Žiūriu, stovi senutis, visas baly
prie darkymo lietuviszkų pra ant vietos. Jo kiszeniūse ra negalį per žydų suktybes gy- tutėlis, netikt plaukai ir barzvardžių vargamistrai, vedan- do prietaisas reikalingas dėl venti, apgaudinėjami ant mąs- da pražilusi, bet ir rubai ir la
tiejie parapijines metrikų knį- Į uždegimo. , Patsi mirdamas to ir svaro, gaudami kromūse pinė isz senatvės pabalusi, tikgas. Jie tankiai pats isz sa- hI prie visko prisipažino ir isz- tik nugertas arbatžoles ir t. t. tai akys, skrūstai, nosis ir luPraszė gubernatoriaus, kad jis pos, kasžin nū ko pajūdavę.
vo valios „padailina“ pravar davė aną žydą.
(pasiranczytų)
Daugiausiai liekanų musų
des patinkamų jiems ukinįkų, Kitą vagį užmuszė kaime pąsigalvūtų
nors ir isz szių pastarųjų ne Mikuliūse (Senapilės pav.)^ už jūs fabrikantams ir dide- praboczių, Dzūkijoje da tebeviena stengiasi pats iszversdįti Neseniai sugrįžęs isz Kalva- liems prekėjams, jog jie galį gyvūja; mat da czia žmonės
savo pravardę.
Nekalbant ! rijos kalėjimo, kur sėdėjo už be baimės dūti savo tavorus Užgavėnių utarnįke ir povėlius
jau apie tai, kad nei viens isz- vagystę, nekuria Skinkys vėl ant bargo į tąjį ponų kromą. vaiko, kad linai derėtų, ir vaimintingas žmogus nepūsz savo norėjo varyti i savo nelemtą Dabar visus pirkinius tas kro- kycziai „Užgavėnių diedą“ isz
pravardės svetimoms plunks- amatą. Nuvėjęs į Mikulius Imas gauna ant bargo, o kaip sniego lipdo, kiti nū kalnų
. noms, tasai darkymas pra taikėsi prie laszinių vieno ne jūs iszpardūs, tada iszmokės rogutėmis važinėja; vaikinai
Vedimas to kromo su merginomis eina į karczevardžių stojas tankiai priežas- turtingo žmogaus, bet turbut skolą.
mas gelbėti „Laszinių“, kad
czia medegiszkos blėdies, kaip nelabai bojo, kaip buvo moki pavestas p. Chruckiui. .
Dvare Mikalinės buvo lici- „Kanapinis“ [kitur Kanapictai stojos vienam1 lenkui, per namas
„vagių akademijoj“
Geresnius er- kas] jo neužsmaugtų. Bet jų
keitusiam savo pravardę, ku-i (taip žmonės vadina kalėji tacija arklių.
riam ponas, katro jis vaikus mus), ar gal buvo glumuos žilus iszpirko kiti dvarponiai geras noras ant niekų, nueina:
Laike licitacijos „Kanapiniui“, dvyliktą ant
mokino, mirdamas paskyrė galvos, nės vargszą ant pirmo pirmiaus.
palaikų 8000 rub., bet kada naujo bandymo, iszėjus isz ukinįkams pardavinėjo tik dziegoriaus muszant, ateina į*
reikėjo sudėti liudijimus, kad „akademijos“ , sugavo kabi- kvolcziaunus: szlubus arklius, pagelbą bažnyczios varpas,
kurs kaip suskamba, „laži
ir t. t.
jis ta pati asabA, nant
kuriaiskilandį.
buvo .... Sugavor jį priespangius
__
Szergaliūse ėjo vienas vyras nius“ isz baimės , pabėga, Visi
skirti tie pinįgai, —jokiu bu-1 viens kriauczius (rubsiuvys),(
du negalėjo, nės savo tikrąją I priegtam'dar szlubas, ir taip į užkurius ant moteriszkės, jo szalinįkai nebtekę savo va
pravardę paniekino.
jį suszveitė, kad toji naktie į kuri turi 6 sūnūs. Tas vyras dovo, rankas nuleidžia, skyrsLabjausiai žmonis dabar buvo jam paskutinė ant szios atsineszė 13 szimtų rublių ir tosi isz karczemos ir spūdina,
užima,
vagys > ir pasakoji aszarų pakalnės. Nuvežė po- tikėjosi gerai gyvęti , bet ap- su nuliudusia szirdžia, namūsmai apie jūs. Keli2vagys ne tam į Szunėkus ir paliko kar- sivilė, nestojos taip, kaip jis na savo.
„Kanapinis“
pergalėjęs
seniai tapo užmuszti. Geis- cziamoj‘ negyvą. Dabar eina ; tikėjos. Tada vieną sykį uždams atmonyti vienam ūkinį - tyrinėjimai, patraukta yra lipęs ant pecziaųs.... persi- „Laszinių“, skrajoja po kar
czemos aslą, iszeinantiems
kui netoli nū Kalvarijos, žy [apie 20 žmogysczių, kaipo szovė.
Szunskūse atėjus naujam szvagžda į ausį: neužmirszkite
das pasamdė Voiniczo (felszie- liudinįkų. Tas szlubis rubriaus) sūnų, žinomą visiems siuvys, kuris Skinkį užpam- prabaszcziui N. visi džiaugia- rytoj‘ ateiti dantų plauti, kad
vagį, kad jis padegtų tą ūki- pino, taip aiszkina jo myrį: si, girdėdami užvestą per jį nė žįmės jumisp* „Lasziniaus“
nįką. Nors tėvai Voinicziai Skinkys buk smarkiai pa-jlietuviszką giedojimą ant var- neliktų. — Gerai, gerai, atei
yra dori žmonės, bet jų sūnūs traukęs skilandį ir neužlaikęs gonų laike miszių szv. Ten sime, aczių už užpraszymą,
buvo paskutinis paszlemėkas. lygsvarybės, griuvo nū augsz- 'pat rengia nū Velykų atideng vienbalsiai atsiliepia. Tad gi
Samdomas žydo, jis labai mie to žemyn, rėžė vienu szonu į ti kromą ir užkandžio namą, Pelenų dienoje, vos pasibai
lai apsiėmė padegti minėtąjį priemenios balkį, o paskui Vienas katalikiszkas kromas gus dievmaldystei bažnyczioukinįką. Žydas apsiėmė jį nukrito kitu szonu žemėn tie- tenai ir dabar yra; kitą užlaipavėžyti kėliu iki triobėsių to siog ant akėczių ir užsimuszė. ko žydas.
riais plaukus, 'skubiai visi bė;
ukinįko, PriVažįayųs ųetoĮį I Vįsi kąlba, kąd niekam neMaskoliai neiszsi tenka vis- ga karczemon dantų plauti.
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kaip ant tycziu, vis jam kas kė * | aszarų iszlies į Neniu dos tai suvis menkas daigtas,
Ta mada p
Dzūkijoje, itin įsiszaknėjusi nor koją pakisza ir jo didžia- Eą, pokolaik visi <'dasiprotės nei ųžsimįti apie tai reikėtų,
ir nerinks o vienok isz to pakilo tokia
yra ir visi ją vartoja vyrai ir vymas nueina ant szuns ūde- pie jų szun
moters, jauni ir seni, pagalios gos: paviete nepriima, buk, alscziaus urėdnįkų už maga suini szimas tarpe jo avelių,
j net atstatyti nū paravaikucziai su merginomis žino sako, jis mokąs smarkiai į kezias Mat‘ ir dabar neku- kad jį
ir supranta plovimą dantų. kortas loszti, buk anūmįt, tie v alsczionys dagirdę kad pijofįi ketina, už. tai, jog jis
Nabagėliai karezemose begi vaitaudamas su žiemskiais ir Pranas vaitu užtvirtintas ta- nepilIdo savo pareigų, nės rupo, „ar tai jam sako, vaitau- ko papirosus Taigi kas isz
nant „Kanapinį“ ir dantis be- žandarais peszęsis.
i busiąs vaitu, musiį skaityt p norėtų likti
plaujant, — pailsta, ypacz seTaigi ir dabar dasižinojęs ti, bene jis ilga
niejie. Žiūrėk vakarop susi Kampinių Aukselis apie rin ana Aukselis tai vaitas, jis episkopalų preacher‘iu (pry
ėmę už rankų lingūdamiesi na kimą Ud. vaito, nemigo,4 su viską žino, jis Kalvarijoje su czeriu), liaukitės papirosus ru
mon vedasi. Kiti taip nus iszdegusiomis akimis szian ir pączalnįku kortomis loszė, an
toja vieko, kad pakelyje — ten lygiojo po valsczių, jiesz- dai nū vyresniojo naczelnįko
Nekuriems musiszkiams
sniegūse tur‘ jieszkoti atsilsio. kodams sžalinįku ir prižadė 500 r. isžloszė, tikt jaunesnis
Jaunesniejie vėl pakelia gar dama nemebkas magaryežias, naczalnįkas ėmė jo gražiai virs inįkams, kurie pasiraszė
sus ginezus apie „Kanapinį“ bile tiktai jį rinktų ant vaito, praszyti, kad pavelytu atsi- ant nes iszdavimo sutarties
ir „Laszinių“, kuris isz jud ir neapsivylė. Tūloje giedroje loszti [atsigrajįti], tai 300 r. su l^askolija, nemaž akis atiatsitikiviejų geresnis, ir ant galų pa rinkimo dienoje vienbalsiai atsiloszė, o 200 r. namo par
galios, kaip dzūkai sako, žmonės szaukė: „Kampinių sivežė, Pranas nedū^ mumis mas.
Aukselis paža , Pereitą pėtnyczią (24 d
„fciaunas*, niaunas* ir sus- Aukselis, Kampinių Aukselis magaryczių.
dėjo 80 r. dūti, kad tik jį Kovo) atyykęs į San Francis
kauna“.
tegul bus vaitu“. Bet ant jo
Dzūkijoje taip girtybė yra nelaimės, stovėjo užpakalyje, rinktume vaitu ir isztesėjo, co isz Kynų marinį k as Lou is
iszs{platinusi, kad degtine ir doras, szaunus ir iszmintingas tai man toks bepiga žmogus ir Ą^Pardyce apsakinėja apie
baisias kąnkynes Si beri jos ty
prietelių gali nusipirkti; pa žmogus Pranas Piackus isz vaitas“.
mylėjus degtine ir talkon kai- Cibylėkų; jo norėjo žmonės Tokios klaidingos ir blė- •;rūsej ir kalėj i m ūse, l^rį jo pa
saiojimą atkal toj visi buiszmintingesniejie, kurie ne
tinės vėl nieko neloszi; nepa užmagaryczias renka vaitas, nįkai prisilaiko rinkdami vai vienytų Valstijų laikr•aszcziai.
ce su kitu ma
rodžius degtinės, nė kriksztan 'tikt geisdami gero valsczūi. tus, audžias ir kitus valscziaūs L. A
tavo kūdikio nenorės vežti, Tą Praną Cibylėkų vienbal urėdnįkus, Dzūkijoje dagi de rinįku beįvejoda in i po marias
maisto,
nė nunumirėlio padės tav pa siai ant vaito pagelbinįko isz rybos eiba, kas dūs daugiau ir netekę vandens
laidoti.
rinko, bet urėdnįkas isz pa ant magUryczių, tas bus isz- pristojo prie Kamczatkos
Kad žinotumėte, ežia vaiki- vieezio, vedantis rinkimą^ mo rinktas vaitu. Tąį blogą, jau krantų, kad ten gauti stoki!nai su merginomis į pažintį kėjo bukliai sustatyti proto- net pavieezio urėdnįkai patė janėzių dalykų. Bet vos jie
sueina ir jas pamyli degtine kulą, kad valsęzius du vaitu mijo ir stengiasi [nelabai ir spėjo iszlipę ant kranto nukarezemoje; užgavėtą ledėlią | vienbalsiai iszrinko,
iszrinko žinoma nevisada. Rėd.], kad dorin- veiti į maskoliszkų kareivių
Žegarų merginas taip pamy- | viens turės vaitauti, o kits jo gesni žmonės, negirti! kl jai abažą, kaip tapo suimti, aptaptų iszrinktais ant vaitų ir szaukti sznipukais (szpięgais);
Balbieriszkyje, pagelbtnįku likti...
Įėjo vaiki n
tūjaus jūs surakino ir pasiun
kitų valscziaūs urėdnįkų.
kad jos nabagėlės isz meilės
Po kelių dienų mus Auk
tė į kalėjimą Karasok‘e.
Ęl. Dgl.
ant kojų negalėjo pastovėti, —
selis lyg numiręs parvažiavo
L. A. Pardyce pasakoja
sudribo.
_apie baisias szunybes, papil
Jei nori vaitu, vahcziaus namo isz Kalvarijos, nės pa
Isz Kitur.
domas su kaliniais. „Asz ir
kasierium, arba loVinįku tap viete už vaitą priėmė Praną,
ti, imk degtinės valsczionims jis tikt jo pagelbinįku liko. — Suv. Valstijos. Viso- mano draugas—sako jis —
ir tavę be abejonės iszrinks Ai! gaila, gaila Aukselio, gai kilį atsitikimų yra ant svieto; buvome labai kankinami.
ant vienos paminėtų urėdys lą anų asztūnių deszimtų rub ne sykį ir mažiausias daigtas Tame kalėjime buvo į 6000
dės, jei b tiktai pavieezio val lių, ką valsczionims ant ma esti'priežasezia daugelio/ ne kalinių, surakįtų poroms, ku
džia ant to susitaikins ir už garyežių iszmetė, gaila jūdųjų smagumų, liūdnų arba ir link rie turėjo atlikti sunkiausius
darbus. Kožną seredą kiek
tvirtins. Andai, kaip man kalinių [futros], ką kriaueziai smų atsitikimų.
jau siuvo dėl busianezio vaito,
Jaunas episkopalų pasto vieną mažiausiai prasikaltusį
pasakojo, buvę rinkiihai
vaito. Ten visiems yra žino gaila tacziaus szuninių batų, rius Hertert Landown isz nubausdavo ryksztėmis, įkrėsmas, „dzidziulis — ponaicis“ gaila visos didybės ir kvalys- New York‘o kiekvienam, neti- darni po 50 ant syk. Viena
kineziam, jog isz ipažo debe neszczią moteriszkė buvo nu
Kampinių Aukselis; jis per tės Aukselio.
kiekvieną rinkimą, ar tai ant Garbė Dievui jau pradeda šio butų didelis lietus, gali pliekta po mano akių ir už
lovinįko, ar pagelbinįko, ar negiliūti pinįgai vadovų Ud. darodyti tai savo likimu. trijų valandų pagimdė negy
kasieriaus, ar ant vaito, vis valscziaūs, jau nekurie isz Ėmė jis, nabagėlis, rūkyti vą kūdikį. Nekurie kaliniai
stoja kaipo pirmas kandida valsczionių supranta, kas do papirosus (cigare t tas). Ro- >uvo taip silpni, jog negalėjo
tas.
Žinoma, vargszui tas vieni yra Ignai... Igneliai...
*) Upelis ties Balbieriszkiu įte paeiti, bet jų nepaleista ISZ
nciu
reikalas daug kasztūja, o ežia, ir Aukseliai, bet daug Perszė- ką į Nemuną.
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draugai turėjo jūs vilkti žeme tūm laiku buvo į 150 vaikų. Ahtwardt‘as tapo tik iszjūk piežiui iszsiuntė taipogi ir Vii
niaus vyskupas Audževiczius.
paskui savę; jeigu bevilkdami Acziu Dievui vienok nei vie tas ir paniekįtas.
Žinoma tūs pasveikinimus tu
nelaimingus apilsdavo ir sus nas nebuvo užmusztas, tik
— Anglija.
Darbinįkai rėjo taip sudavadyti,kaip pati
todavo, tai kareiviai subagnie- daugeli^ sužeistų tapo.
tais, (bz tik ai s) durdami ragino Tą paezią dieną (23 d. Ko bovelninių fabrikų Manches- ko maskolių valdžiai, nės kata
greįcziaus eiti. Kalinius mai vo) ugnelė atsilankiusi Cleve ter‘e po penkių mėnesių strai- likų vyskupams Maskolijoje
nevalia staeziai raszyti pas szv..
tino vien jūda dūna ir žalia lands O. net penkioms žmo ko sugrįžo prie dąrbo.
Tėvą. Taigi ir tūs pasveikini
sūdyta mėsa“.
gystoms suteikė myrį.
— Dora Anglijoje kaskart mus reikėjo pasiųsti ministe
'Ant galo Paradyce‘ą ir jo *•
\
— Didžturcziai, užėmus pre augsztyn kyla, ' kaip parodo rijai vidurinių dalykų,, kuri
draugą pristatė į Vlodivosto\ ką, isz kur per 15 dienų varė zidento kėdę demokratui Cle statistika. 1880 metūse bu peržiurėjus, ar nėra ten ko ant
į aukso kasyklas. Kaliniai veland^, vylėsi diktokai ki- vo ten 19,818 kalinių, perei- maskolių valdžios paraszyta,
turėjo kęsti baisias kankynes szeiies savo pripildyti, kada tūae gi 1892 metūse skaitlius perdūs užrubežinių dalykų
isz bado ir nuilsino. Parady- prezidentas
(Cleveland‘as) prasikaltėlių, papūtusių į ka ministerijai, ' kuri, dar sykį
ce‘o draugas kelionėje taip perves įstatą laisvos prekystės, linę, daėjo sulyg 12,668, t. y. peržiurėjus, nusiųs tūs rasztus
pasiuntiniui
apsilpo, jog krito ant žemės numesdama muitą ant užrube- beveik 7 tukstaneziais ma maskoliszkam
ir, nežiūrint ant visų masko- žinių iszdirbinių. Clevelan- žiaus nei pirm 12 metų, o 413 prie popiežiaus p. Izvohkiui,
liszkų kareivių terionybių, ne da‘s bet pereitą sąvaitę (nedė- mažiau nei 1891 metūse, nors o szis atidūs tūs pasveikini
galėje toliaus eiti — paimta lią) nelabai linksmą dainą skaitlius gyventojų, kasmet, mus kardinolui Rampolli dėl
jį į kibitką [vežimą]. Tūm uždainavo
didžtureziams, žinoma, dauginasi.
> įteikimo szv. Tėvui. Matote,
kaip maskoliai daboja, kad
tarpu į Vladivostoką atplaukė atsisakydama numesti mui
Vengrijos jokie skundas persekiojamų
nū
įvežamų
pirki — Austrija.
Suvienytų Valstijų laivas — tą
Marion, kurio, aficieriai, nū nių. — Tokiu budu Ame sostapilėje Budapeszte įvestas jųjų katalikų nepasiektų szv.
vieno pirklio [kupcziaus] da- rikos fabrikantai neprivaly yra taip vadinamas „telepho- Tėvo.
sižinoję apie anūdu amerikie- dami bijotis konkurencijos su niszkas laikrasztis“. To laiežiu, pareikalavo jų iszdavi- UŽrubežiniais, galės ir toliaus kraszczio redakcijoje atsisė -Szįmet, o ir pereitus metus
mi., Maskoliai noroms neno mokėti didesnę mokestį darbi- dęs žmogus skaito be perstoji- neretai iszgirsti apie bombų
rom# turėjo iszpildyti reika nįkams, nei ką jie (darbinį- mo, koliai jam gerklė neap explozijas, kurias patiekia
Taigi ir maskokarsta, vengriszkai ir vokisz- anarchistai.
lavimą amerikiszkųjų aficie- kai) gauna Europoje.
kai tai, ką jam padūda sura- liszki nihilistai, sekdami parų ir dastatė į Vladivostoką
nemažas szyta ant didelio arkuszo po- veizdą savo užrubežinių drau
anūdu maskoliszkos valdžios — Vokietijoje
malonumo paragavusiu ukėsu. trukszmas buvo, pakilęs pe pieros. Iszvestas į visas sza- gų, nesnaudžia; darbūjasi ir
telephonas kiekvienam, jie kiek galėdami ir tykoja
Reichstag‘o lis
-Nelaimingi tiedu marinįkai reitą nedėlią.
taip buvo sukankįti, ' jog ne sąnarys rektoriui Ahlvvardt mokaneziam ant mėnesio 1 ant caro bei jo tarnų gyvasties.
galėjo važiūti į tėvynę — buvo pakėlęs skundą priesz reniszkį ir 30 cent., pranesza Pereitą utarnįką (22 d. Kovo)
Abo tūlas nihilistas Adrianov szoAmeriką.
Jūs nuvežta į eks—kanclerį Bismarck‘ą ir skaitomas naujienas.
Szanghai [Kynų žemėje] ir kitas dabar augsztus urėdus nentų namūse yra pakabįtos vė į miesto Maskvos majorą
palikta ligonbutyje. Para- užimanezias žmogystas, buk triubelės dėl klausymo ir kiek Aleksiejevą ant susirinkimo
dyce, atsigavęs kiek ligonbu jie papirkti turtingų speku syk gyventojams užeina noras miesto rodos. Paszautasis caro
tyje, pasiskubino parvykti į liantų žydų, darydami su paklausyti, kas mieste ir svie tarnas apleido antryt szią-aszaapgavo te girdėti, priėję prikisza prie rų pakalnę, o maskolių policija
San Francisco, kur dabar pa anais kontraktus,
sakoja . visiems apie žvėrisz- valstiją ant szijntų milijonų ausies tą triubutę ir girdi dabar it akis iszsvilusi laksto
visur darydama kratas, areszkumą maskolių, garbįdams markių/ Ahlwardt‘ae, sakėsi, skaitant aną žmogų.
nelabai.gražiais žodžiais caro galėsiąs darodyti savo skundo
Iszmislino tą telephoniszką tavojimus.
Nihilistų, tykojanezių ant
tarnus ir jų politiką.
teisingumą dokumentais, ku laikrasztį p. Puskas, kuris
rių turįs į 200 svarų ir tai į- mislija visūse didesniūse Eu caro gyvasties, pilna netikt
— Smarki viesulą perėjo stengsiąs padaryti tik po Ve- ropos miestiūse užvesti tokius Maskolijoje, bet ir kitose ezalyse, kur jie pasislėpė, nega
pereitą ketvergę [21 d. Kovo] lykų.
laikraszczius..
»I
lėdami tebegyventi Maskolijo
per valstijas Missisipi, TenneKadagi nū jo pareikalauta,
Mohylevo je, bet ir maskoliszkos paslapsee, Missouri ir Kentuc kad dabar darodytų teisingu ’ — Maskolija.
ky, griaudama namus, isz- mą savo užmetimų, tai tik to arcivyskupas nusiuntė 2 pas 'tos policijos nešto k ū ja sveti
raudama
medžius,
isz- kius dokumentus galėjo prie veikinimu szv. Tėvui: nū sa mose szalyse, kuri seka kiek
versdama telegraphų stul tatyti, kuriūs peržiūrėjęs tam vęs ir nū dvasiszkos Akade vieną žingsnį caro prieszų.
pus.
Mieste Tunica, kurs tyczia iszrinktas komitetas, mijos Petrapilėje.
Drauge, Pirm poros nedėlių isz Ang
daugiausiai nū viesulos nu? apgarsino, jog isz jų jokio už- kaipo dovaną nū savo arei vys lijos buvo iszvažiavę keli ni
kentėjo, vėtra sugriovė tarp mėtinėjimo negalima esą da kupystės, iszsiuntė 14.000 ly hilistai, idint dasigavę į Maskitų namų ir vieną ant dvieji| lyti buvusiems ir dabartiniems rų (italiszki pinįgai). — Pui koliją nugalautų carą.
Bet
ftugsztų mokslinyczią, gurioje augsztepniems urėdnįkams ir kų adresą (pasveikinimą) po vos spėjo jie ilzs^sti Bremen‘e,
,
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— Kas gi tai tav pasakė?...
— Žinai, kas tav įdavė tą
— Tarnavo Vandei‘joje? - depozitą? — žingeidžiai už
Apytaka (jtz prancuziszko)
— Po vadovyste Prancisz- klausė Loisel.
perdėjo E. Matutis.
kf.uk Charetle de la Contrie.
— Be abejonės; — buvo tai
(Pabaiga.)
— Tai jis —suszųko Pran- jaunas vaikinuks isz Liono de
.
ęarą.
P. Lefebure paszaukęs rasz- ciszkus pasikeldamas — rei- Augers, vadinosi Lartigot
Loisel nublanko> M v po(yaKiek tai pinįgo turi sudėti tinįką, pasodino jį prie stalo ki a man su jė pasimatyti.
— Argi neiinai, .kad esrni landai tarė iszjėkiancziai: <
nelaimingi caro pavaldiniai, ir pradėjo tyrinėti Pranciszkų.
•— Sztai latras jėkavoją sav
kad užtaikyti tokią daugybę
Iszpažino jis viską lyg ant mszlaitis?. pertraukė Eduar. ų • isz mus, idant laimėti ant,Jaiaznipukų netik savo žemėje, spaviednės, gailėdamasis už df s.
bet ir visose svieto szalyse!
papildytą vagystę ir melsda — Tai teisybė, — bet esi ko.
— Galime tai isztirti —■ tamas pasigailėjimo. Perpasa sunumi jo, o tė patim vienio— Nė keleto sąvaiczių Pe- kojo jis trumpai bėgį savo tė iu įpėdiniu likusių turtų... rė p. Lefebure, nil atydos ku
tropilėje pradėjo kepti dėną amžio: kalbėjo jisai apie var Gal gerai, jei dasižinosi apie rio neiszsisuko nublankimas
su kraujais. • Daugybei ta gą, kuris nekartą jį stūmė ki, eina“... Czia jis pasilęn- Mero. Pažiūrėkim pirmiau
dėna patinka.
Targ daugy prie prasižengimo! Jaunys kė, abiem rankom ko tai jiesz- siai, kas yra tam skudure. ,
bės kitų, kuriės labai apeina tėj4 paleistas į svietą be pania kc damas szieninke; ant galo — Nieko didelio — atsakė tyrinėjimas, ant kiek ta dėna. tinių religijos žinių, Jtarp pik isi traukė >pundėlį, į vilnonį ligonis — pusė žalvarinės szuLoisel kės.....
yra naudinga, Maskvos profe tų paveizdų (priklodų) perlei skudurą įvyniotą.
’ — Dėk szian — perkirto
sorius Erisman4as apsiėmė tai do jis visaip, savo amžį: gerai gr d tai prisiartino. ,
-— Jau daug metų prasi in- jam Loisel, siekdamas už pun
savo laboraitocijoje iszbandy- ir blogai. JP. Lefebure daleiti.
do jam ikvaliai iszsisznekėti, ko — kalbėjo senuk‘s, — kaip delio, bet tiestarys sulaikė jį,
Dėna ta dvejopa: krauji užėmė jį tie prisipažinimai, szits pundelis patikėtas man tarydamas:
nė, raudono dažo ir albimini- dėdantiejie progą dasilytėti tapo; buvo tai po kovai Man — Labai perpraszau, depo
zitas negali būti be' vertės.
nė — paprasto. Dėl pirmos stygų (strunų) duszios. Tikė se.
— Kas toliau? — pertrau- Czia turi būti paslaptis.'
imasi lygiai miltų ir kraujo, josi dagi, kad tas tikras iszpai Meras nekantriai,
— Vėlink sakyk \ tamsta^
paskui dedasi mielių, ant galo žipimas suminksztįs szirdį p.
i■ .
1 *’
— Taigi prisiglaudžiau Bri apgavystė — tarė Loisel.
prisideda dar virį to kraujo; Loisel. Bet szis rūstybės ap— Tai jau pamatysim4 —
isz tos teszlos paprastu budu jakintas, atvertė atydą tiktai tanijoj4; ten po Carųuefon
kepa.
Dėl padarymo albi- ant blogos pusės prisipažini prisilaikydamas, sutikau vieną atrėmė teisdarys, artįdamasis
draugų.
Ant kelio suti- prie lango, idant perskaityti
mininės dėnos d ėda kraujui mų vargelio ir tvirtai reika
jį dragūnai baisiai sužeidė žodžius iszraižytus ant tos szu-,
sukrekėti: iszmeta sukrekė- lavo sustatymo protokulo; ka
'
x*
pertai užtikau jį jau ką tik kės.
jusius kraujo szmotus, o skys da tai tapo padaryta, pasira•
«k*
Valdytojas isz Viviers krup-,
timą maiszo su miltais. To szė ant jo su karsztliginiu
i
kia dėna yra labai soti.
džiaugsmu.
Eduardas, kai — Ar tai jis tav atidavė tą telėjo, o p. Lefe‘bure .ėmė
po liudininkas, paszauktas pu įdėlį? — paklausė Loisel. skaityti sekanczius žodžius:
„Asz žemiau pasiraszęs, pri
— Pabaigoje Vasario atvy J)uvo tą pat padaryti. Loisel,
t— Nekitaip![
— atrėmė
pažįstu, kad apturėjau . nė '
ko į Petropilę Varszavos gene- padedamas jam į ranką Pranciszkus —■i; pažino4 jis ma’Lartigot‘o,
apsigyvenusio
ral-gubernatorius Gurka su pluksną, tarė:
nę gerai.
gerai. • Kada-gi jautė ar r
Lione d‘Augers1©, tūkstantį
Božovskiu dvasiszkų dalykų
tymą
myrį;
suszaukė
žmones,
— Tiktai neužmirszk tams
musztinių, (N 1000) auksu,
czinovnįku ir kitų czinotfnįkų ta pasiraszyti sava ja pavarde; o padėdamas man szį pundelį,vieną laikrodėlį auksinį bri
daugybe. Caras suteikė jiems paraszyk aiszkiai Eduardas de liepė prisiekti jų akivaisdoje,^
liantais iszsagytą, taipgi du
žiedu su ženklais, kurių de
audijenciją. Visi szneka, kad Villiers.
kati jį atidėsiu ponui Enrikui
pozitas patikėtas man tapo
Gurka nori, iszpildyti savo se Czia Pranciszkus, * kuris isz de Villiers.
pono Enriko de Villiers ir
ną projektu: atskirti nė Lenkų skausmo ir nusiminimo volio — O dėlko to neiszpildei ? turi but atidėtas jam arba jo
karalystės Suvalkų ir Liubli josi po lovą staiga nurimo.
užklausė teisdarys.
•
įpėdiniui po parodymui szito
no gubernijas; Suvalkų gub.
— N ės
po sugrąžinimui
dokumento.
— De Villiers -— atkartojo
ketina prijungti prie Vilniaus — tai. tamista nesivadini Laur- tai k os, veltui (dovanai) jiesz„ Varades. d 3 Sausio.., ., * ■
general-gubernatorystės,
o manų.
— O: paraszas? — staiga
koji ui virszpaminėtos žmogysLiublino prie Kijevo. Pat — Tai yra pavardė to, ku tos;
paklausė Eduardas teisdario,
virtina tą paskalą tas daly ris manę užaugino, jo taipgi
- Mano tėvas žuvo tą die- kuris szitam daigte pertraukė
kas, jog Gurka žada visą mė pavarde manį apdovanota; —
.
ką ir Charette — užtėmy- skaitymą.
nesį iszbuti Petropilėje, o taip tėvas tacziaus mano vadinosi jo Eduardas.
'
— Paraszas turi būti tams-,
gi ir tai, jog isz Vilniaus at de Vibliers.
— O szau nueis Laurmand tai gerai žinomas, nės tai yra
važiavo į Petropilę jenerolas — Enrikas de Villiers?
Jurgio
tam istai davė savo pravardę - paraszas pono...
Ganecki4s.
— Taip! •
dab igė senis — nedyvai už Loisel.
Meras užmėrkė akis, lyg iro-. .
— Gimimu isz Louron — tai, kad negalėjau atrasti suBeceonais ?
dos žaibąs but jį apakinęs.
nauA Enriko de Villiers.

kaip tapo sulaikyti prūsų po
licijos, kurr apturėjo nė angliszkos policijos urėdiszką ži
nią, jog toki ir toki iszvažiavo
isz Anglijos, idant nugalėti

ZDeopezltae.

Lietuvininku

lt

Prancziszkus, kuris su aty- Kas atsieina teisdario, tai jis
da viską tėmyjo, atsikėlė ant su Eduardu pasitraukė į azalį
ii1 abudu pradėjcr tyliai kalbė
lovos.
— Jurgis Loisel! — suszu1 tis.
» •
-X
koi — Argi tai butiį musų Po valandai p. Lefebure
godotinas Meras?...
Bet prisiartino ir meiliai tarė:
— Tamsta Loisel persitikri
įėlko-gi jiš neatidavė tų pijųgilt ••
Z nai dabar, kad asz turėjau
— Tas reversas yra prama tiesą, kūmet sakau, jog visi
nusileidimo.
nytas. .. pramikeziojo Loisel. reikalaujam4 .
— Tai dėlko tamsta drebi? Kad taip-gi p. Eduardo Evan
— tarė Prancziszkus, tyczioda- gelija butų kodeksas bausmės,
masis. Liudinįkai yra: sam galėtų nesmagiu dėl tamstos
dytojas Carqueton‘e da gyvas, bud u pajieszkoti savo tiesų.
apart to da yra kopija dpku- — O ? nesibijok tamsta —
pertraukė jaunikaitis — neno
mento.
I
riu būti priežasczia nuliudimo
. — Kaip tai ?
— Jeigu bažnyczioje Vara- ponios Darcy ir Alenos. Tu
des‘o grindys iksziolaik da ne riu da-gi viltį, kad viskas pa
buvo pajudintos, tai rasite tą sibaigs be papiktinimų.
rasztą po septinta plyta,einant — Tai ko gi norite nū ma
nū kriksztelnyežios zakristijos nęs! — staiga paklausė tyliu
balsu Loisel.
linkon.
— Ar lyg tamsta nežinai
Ant tų žodžių Meras apal
po, taip kad turėjo atsiremti apie meilę pono de Villiers
į sieną. Visi tylėjo. (Įvairus dėlei tamstos seserunės — tarė
jausmai apėmė kiekvieną. teisdarys; —taigi vinczius su
P. Lefebure pirmutinis" per taikintų reikalus dviejų szeitraukė vieszpatąujanczią tylą. rnynų ir apie praeigą užsiSunku ten abejoti, kur mirsztų.
yra tiek darodymų — tarė
Ar tai isz gėdos, ar vėl isz
asztriai. Tamsta Loisel isz baimės pajieszkinėjimo sūdo,
mintingai padarysi, jei toliau kuris (pajieszkįnėjimas) dėlei
nesigįsi....
tiek darodymų neiszeitų ant ge
— Tamsta atėjai — perk ir- ro ponui Merui, po ilgam abe
Loisel, kurio baimė persimai jojimui sutiko ant propozici
nė į piktumą — tamsta atėjai jos — ir tū iszėjo isz būtos.
suimti vagį!
Lemtas teisdarys nepasinau
— Du vagiu! •— suriko dojo isz protolkulo sustatyto
Pranciezkus.
Taip, tamsta dėlei Pranciszkaus vagystes.
Mere, yra du vagiu: mažas
Į mėnesį po tam Eduardas
vagis, kuris pavogė truputį de Villiers paėmė už moterį
vaisių, kad nenumirti badu — Aleną, kurį jam įneszė kraiir didelis vagis, kuris prisisa ežio didelę didį įneigds isz
vino sav musztinius, 'idant pa turtų Viviers. Kaimynai ne
silikti valdytoju placzios ūkės. galėjo atsistebėti taip negir
Loisel smarkiai sujudo.
dėtu dūsningumu pono Loisel;
— O! asz tamstos nepKiven- Eduardas paliko jam tą gar
giu!— kalbėjo-toliau Pran bę, užtylėdamas apie depozitą.
ciszkus — dabar asz geidžiu
Neužmirszo taip-gi jauni
eiti į kalinį, bet su ta iszlyga, kaitis apie prisitarnavimą jam
kad eisim4 drauge. Cha! cha! Pranciszkaus: aeziui Eduardo
l^usų Meras eis į kalinį! Reik gausumui ’galėjo senuke ra
netbutinai paveizdos, nebaus- miai baigti savo amžį, nebū
mė įdrąsinu piktadarius! '
damas jau iszstatytu ant praTū kartu nutilo Loisel, p ui piilingiĮ pagundų blogo dar
kė jo prapūlė, jis pats mėtėsi bo, prie ko tankiai vargas
aut kėdės su nuleista
traukia.
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Kiek pas mus Loisel‘ių, o
Bet kad ir neseniai mirusia
kiek tiktai szaunių teisdarių nedėbnis laikrasžtis „Lietui,
Lefebure‘ų
tarp daugelio va“ perspaudino anūs p. Šzl:
Branciszkų dėlei vargo!
rasztus, praplaudamas jūs tarp
szimtų lietuvių, tai misliju
neproszalį bus, kad asz „Vie
nybėje“ nors trumpai iszrodyr
Nespindėjus „Liėtuviszkam siu p. daktaro ĮSzliupo] netei
Balsui“, 0f„ Vienybei“ atsikra- singus raszymus, kad skaity?
ežius nil Szliupo ir jo szalinį- tojai žinotų, kaip tai reikia nėr
kų, mes lietuviai galėjome at labai tikėti visokiems raszsidusti, jog jau nereikės mums tams, nės tarpe gerų atsiranda
savo kalboje skaityti anti- ir neteisingų daugelis.
krikszczioniszkų raszymų, ku * Mokslas yra dūtas nū Die
rie ne vienam mus nedavė ra vo žmogui, idant pažįtų Jo
mumo. Bet sztai pereitą va galybę, Jo meilę ir geradėjyssarą „Mokslo Draugystė“ tę, idant apszviestų savo iszpradėjo iszleidinėti Prusūse mintį ir savo arty m ų. Dėja
„Apszvietą“, rėdomą p. Szliu | bėda ] tiems, kurie tą mokslą
po. „Apszvieta“'neva prižadė perkreipia, o jū pasinaudoda
jo būti moksliszku i laikrasz- mi dėl savo siekių | mierių,]
cziu, rupįtis vien apie darbi- iszplėszia tikėjimą,.tą didžiau
nįkų gerovę, bet tie prižadė sią žmogaus turtą, suteikdami
jimai ir pasiliko prižadėjimais. žmogijai melą į vietą teisybės,
Vietoje ką rupįtis apie dar- platydami tamsybę ir iszminbinįkų būvio pagerinimą,-pla- ties apjakimą, kada mums rei
tįti mokslą ir apszvietimą tar kia tikro apsz vietini o ir žen
pe žmonių, „Apszvieta“ pa gimo pirmyn.
Norime apszvietimo žmogistatė sav už siekį iszrauti isz
žmonių szirdžių meilę Dievo, jos — triubija kerdžiai atakatikėjimą, ėmė visokiais pra lybės saliose ir laikraszcziūse
gumais užpuldinėti netikt ant — dėlto kovokime prieszais
kunįgų, bet ir isz musų szv. „tikėjimą ir Bažnyczią“ Į sic
katalikiszko tikėjimo bjauriai „Apszvieta“].
tycziotis. Tokiais pragumais Norime pagerinimo būvio
jos [Apszvietos] redaktorius — o tai szaukkime prie kožp. Szliupas tikėjosi atszaldytu no atsitikimo — „Kova už bužmonis dėl tikėjimo, kad pas vi“Apszvietimo geidžiame ir
kui greieziau jūs patraukti
prie savo mokslo ir sav isz mes visi — apszvietimo unižmonėlių turėti gerą dūną. versaliszko, kūdidžiausio. Ale
Ant laimės bet amerikiėcziai apszvietimo be tikėjimo, bedo
lietuviai, gerai žinodami dak ros — nenorime. Toks aptarą Szliupą, su nepasitikėji sz v ietim as vietoje ką vest pir
mu priėmė jo rasztus; pamatę- myn, nustumtu į aklybę lietu
gi kas per vieni tie raeztai, tik vius. Troksztame ‘ apszvieti
mo, kuris socijaliszkame gy
rankomis ant jų pakratę.
Taigi dėl tos priežasties, o venime neerzytų terpu savęs
dar ir dėl to, kad p. Sz. visų lūmų, kuris suteiktų gerą vi
žinomas, kaipo vienpusiszkas siems lietuviams, kuris norėtų
rasztinįkas viską pagal savo sujungmės tikrai mokįtų vy
kurpalį nurasząs, kad nei ne rų dėl naudos tėvynainių;
spėtum jo klaidų ir tendenęi- szaukiame apszvietimo, kuris
k u v i ežį y bi ausioms
jiszkų iszmislinėjimų iszrodyti, troksztų
mes |o gal ir kitų daugumas] formoms prakilnesne padaryti
laikėme už geresnį dalyką musų duszią, o ne kasdieni
tylėti ant anų rasztų „Ap nio tik jausmų pasotinimo.
„Kova už būvį“ tai tiesa
szvietos“ redaktoriaus.

Vardan teisybes.

dėl gyvulių, o tą tiesą nor‘
musų demagogai pritaikyti
prie žmonių tiesoj... « Isztiesų tai ne menkas iszmislas,
[ale ne lietu viszkų demagogų j
— mokslą — apszvietimą tik
dėlei sugalvijavimo žmogaus
apversti!..
Kova už būvį... 'Su kū?
ar su gamtos galybėmis? Ale
su joms nū amžių kavoja žmogija. Musų pseudo - mok į
toj arus rupi turtų iszplėszimas
ir jų pasidalinimai, ne su
gamta norėtu jie kovoti, tik
su artymais. Vae victisl [dė
ja pergalėtiems].
Perskaitę
szitą pasargą,
žvilgterekime į „Apszvietą“ ir
jos pėdoms sekusią a. a. „Lie
tuvą“, o užtėmysime, kad ji
prisilaiko to antitikėjimiszko
ir antisocijaliszko mokslo, ką
sakau, ne mokoslo, tik sutrąsausių nūmonių, nės moskslas
yra tai supratimas ir pažini
mas daigtų jųjų priežastyse.
Ne tik pažinimas paežių d^igtų, ale pažinimas priežaszczių
daigtų. O apie tai jau „Apsavieta“ nenuvokė. Tik tiek
ve numano, kad reik kabytis
į keterą kunįgijai ir tikėjimui
savo straipsniūse „Tautybė ir
Katalikystė“
„tai mes pa
rodysim* savo apszviėtimą
tamsunams!“
Bet klystate
broliai! ne tū budu įgysim*
apszvietimą; tik per tikėjimą
ir mokslą, kurie veda raus
prie pažinimo teisybės ir lai
mės. Veskit mus, demagogai,
tikrais keliais prie pageidau
tos teisybės ir laimės, o ne
melo ir nelaisvės szimtakiais!
Straipsnije „Tautybė ir Ka
talikystė, tiek klaidų ir melo
kiek eilių ir iszraislytų bei
perkraipytų faktų. „Ko vel
tas .yra tikėjimas?“ szaukia
p. daktaras. „Sztai Inkvizi
cija nužudė daugiaus, kaip
100.000 žmonių, o su raga
noras daeina iki 11 milijonų!“
— Neginame ir mes fanatiz
mo, nės tai yra vienpusystė,
vienok norime žinot, isz kur
antoriuą straipsnio pasėmė tą

žinią apie 11 milijonų nužu
dytu žmonių? Puikus istorikas
ir statistikas, nėr* ką! Nepa
sako, kokia inkvizicija tiek
koszelienos padarė — bažny
tinė ar svietiszka!
Mes apie tai truputį kitaip
pakalbėsim4, prisilaikydami
teisybės.
t
Inkvizicija buVo tai sūdąs,
įtaisytas dėl
apmalszinimo
skelbimo idėjų prieszingų ti
kėjimui ir politikai; inkvizi
cija buvo dvejopa: tikėjimiszka su perdėtiniais vyskupais,
o vėliaus zokonįkais Dominįkonais ir politikiszka su di
džiais perdėtiniais inkvizito
riais. Į inkviziciją dvasiszkąją tankiau j prasikaltėliai
stojo patys, jeigu jautė kokį
abejojimą tikėjime, jieszkodarni apsiszvietimo ml Bažnyežios, ale tankiausiai inkvizi
cijos sūdąs, iszgirdęs kokį at
sitikimą herezijos, szaukdavo
prasikaltusį ant iszsiteisinimo;
jeigu pasirodė, kad kaltinįkas
klaidžioja tikėjime, tada sten
gėsi jį pertikrįti ir > iszrodyti
jo klaidingas nūmones. Jei
gu atskalūnas tapdavo pertikrytu, apturėdavo iszriszimą
nd nusidėjimų su paskirta nil
Bažnyczios pakilta. Jeigu
vėl kaltinįkas nenorėjo su
grįžt ant kelio teisybės, d vasiszkas sūdąs nieko jam dau
giau negalėjo padaryti, kaipo
neprigulinėziam prie katalikiszkos draugystės. Ale ta
da svietiszka inkvizicija sodydavojįarbaį kaliną, atėmusi
jo.turtą, arba vėl žeidė ant
kūno, nukirsdavo, arba degįdavo. Yra tai iszmislas ne
bažnytinės, tiktai svietiszkos
viriausybės; bažnytinė inkvi
zicija visomis pajiegomis prieszinosi tam persekiojimui at
skalūnų, vienok valdžia svie
tiszka Bažnyczios neklaus^.
Czia ne tikėjimas kaltas, tik
fanatizmas politikos Ferdi
nando V, kuris įkūrė baisin
gą svietiszką inkviziciją. To
ji tai inkvizicija buvo inagiu
Ferdinando, Ispanijoj Rara-

liaus, dėl prašiskynimo kelio
savvaldystei. Kalįdavo netikt
maurus, žydus, atskalūnus, ale
ir apgavikus, paleistuvius, polig amus, svetimų paežių suviliotojus, žmonių užmuszėjus
ir t. t.
Ispanų inkvizicija
perkratinėdavo laiposgi kom
pozicijas literatiszkas. Klau
siu, ar už tai Raitas tikėjimas?
Kiekvien‘s atsakys,- kad ne.
Rodycziau autoriui straipsnio
Tautybė ir Katalikystė“ per
sk lity ti ruožtus garsingo He
fele, profesoriaus isz Tubingen‘o, didelio prieszinįko in
kvizicijos, tada
dasižinotų,
jog a) popiežius Sixtus IV du
kart labai susipyko dėlei in
kvizicijos, kankinanezios žmonei, su Ferdinandu V, 6) jog
tas pats popiežius arei vysku
pą Sevalijos Manriką aprinko
sav už sudžia, kuris pranesztų apie nelabuma politikiszkes ispani| inkvizicijos (kur
cz a prasikaltimas tikybės?);
kad ml Juliaus II iki Leo
nt i X popiežiai įgijo vaidą
g\toių persekiotųjų nil in
k^ izicijos. (Hevele, Ximones).
Isztiesų? jeigu prisižiūrėsi
me padėjimui tos puikios kaystės Ispanijos ir ant to; ką
nukentėjo per septynis
sz’mtus metų bekovodama su
maurais,' kada kaskart jos že
mė likos sutremta, žmonės
isz pjauti, sugriauti rūmai, ne
labai dyvysimės, jog ispanai
dėl apgynimo savo tikėjimo
tėvynės įtaisė inkviziciją.
Teisybės tarnas.
(Dar neviskas)
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Kovo musiszkė V^lonczausko
draugystė apvaikszcziojo 10metines sukaktuvės
pasi
rodymo pirmo lietuviszko laikraszczioBrusūse „Anszros“.
Buvo skaitomi ląiszkai isz Bal
ti norės, Detroit ir Plymoutli‘o,
kirių raszėjai iszreiszkė kodėl
mes privalome* apvaikszczioti
to laikraszczio sukaktuves, t,
Vz •

y. jog nū to laiko lietuviszka
laikrasztystė užgimė musų
prispaustoje tėvynėje ir nū ta
da prasidėjo . tarpe tamsių
iktol žmonių platįtis suprati
mas, jog jie yra lietuviai, turi
laikytis savo tautystės, kalbos,
žodžiu sakant nū to laiko pra
dėjo kilti lietuviszkas var(lAs.
Sąnariai po to apvaikszėziojimo labai sustiprėjo dvasioje,
nės mus draugystės dabar toks
padėjimas, gali 'sakyti, kaip
pirm deszimts metų lietuvys
tės ir „Auszros“.
Kaip tada
tycziojosij ir persekiojo tėvy
nainius, taip dabar mes Slie-nandoali‘o Volonczausko drau
gystės sąnariai turime visokio
pikto patirti. Stengėsi mus
pakrikdįti, pravardžiavo įvai
riausiais vardais, tycziojosi,
dabar gi net grasina nekuriems isz musų.
Dievas bet
dūs, jog perkensime tą viską,
pasieksime1’ savo siekį, o tik
panieką užsidirbs anie musų
persekiotojai, kurie nudūdami
gerus lietuvius, per savo mokįtojus nustoję Dievo baimės,
atszalę tikėjime, neturėdami
bet mokslo, pavirtę į fanatiszkus prieszus krikszczionybės,
neapkenezia ir musų draugys
tės, jog mes katalikiszkoje
dvasėje darbūjamės apie savo
apszvietimą, pastojimą Jgerais
tėvynainiais ir sykiu katali
kais.
Susirinkusiejie sąnariai ant
paminėjimo tų aukų, kokias
paneszė lietuvystės kėli kai,
paaukavo po kėlės deszimts
centų extra ant veikesnio įstei
gimo knįgyno ir mokslaįnės.
? Dr-ės sąndrys.
— Isz Hazleton* o Pa. pranesza mums vien‘s musų skai
tytojas, jog ten įvykęs koki
nesusipratimai, kurie galėsią
nesmagias pasekmes turėti.
„Kaipo linksmą naujieną“,
raszo ans musų skaitytojas,
„galiu praneszti, jog daugelis
pradeda kalbėti apie ,\8usivienyjiraą“, o kas linksmiausiai,
kad tie, ką pirmai ląbjausiai

Lietuvininku
anas iszmazgoti. visur pilna. Žmonės pats supranta,
Nors szie žodžiai yra visisz- spėdavo
ptieszingi buvo „Susivienyjv
< su jais negalima sėbrauti.
mui“,, dabar už jį pradeda kai teisingi, vienok maskoliai Taigi szunis paszaukdavo, jog
- - Tenbuviui. Akyvas Tamstos
paprastu budu prisikabino idant torielkas laižytų, o pas rasztelis, bet nespaudįsime jo, kad
Bznekėti.
/
prie jų ir ketinu klebonų nu- ini, su tų paežių szunų ūde^o- nesuerzįtų dar labjaus anų „rėks
mis biskį patrynę, ponams ant nių.“
sztriūpūti.
Margumynai.
t
.. a I.»I—
—- „Garso“ redakcijai. Be rei
stalo padūdavo.
— Užlaikymas žuvvąpru- — Sanskritiszkas rankraSu anaja prijunki n ta mesz- kalo raszotė, jog,, isz „Apžvalgos“
\ ■ duse laike sząltos žiemos.
I- sztis. Pirm 2 metų kyniszka ka vėl visokios.sztuk6s atsi paėmėte korespondeciją isz Lietu
dant žuvys neiszdustų laike me Turkestane atkastas tapo tikdavo. Toji meszfka brajy- vos, peYspaudįdami pastarame savo
szaltos žiemos prudūse ir ki miestas isz po žemės. Ten at dama su žmonėmis, lyg kalins numerije. „Garso“ skaitytojai, ku
tur, reikalingas yra priėjimas rado senų sankritiszkų ran- su pele, tankiai jų kaulus su rie kone visi ir „Vienybę“ skaito,
t oro prie vandenio.
Žmonės krasztį, kurs pagal žiniunų laužydavo ; taigi ponas liepė pirm szeszių nedėlių aną korespon
denciją (tik ,yisą, o nedalį jos, kaip
prakerta keliose vietose aketes nusprendimų paraszytas yra meszkos pirmutines kojas per jus atspaudinot), „Vienybėje“ skai
ir vaktūja, idant jos neužszal- nevėliaus 475 meto priesz alkūnes su virve į užpakalį tė. „Apžvalga“ perspaudino ją isz
tų. Kadų gi vienok nelengva Kristaus užgimimų. Dalinasi suriszti, idant tų sbitkų nebū „Vienybės“, bet padėjo ir ženklą.
yra prižiūrėti tokias aketes, į penkis skyrius, jsz kurių pir tų. Taigi toji mesz k a ant ke Taigi ir jums reikėjo tą padaryti.
ypacz jei jų daug, iszmislyjo mutinis ir paskutinis kalba turių ko j ii negalėjo eiti, tiktai — Saulei. Perspaudįdatni isz ki
kitokį būdų. Ima neperdide-, apie medicinų. Vers tų rank- ant paskutinių, lyg žmogus. tų laikraszczių korespondencijas ir
nepaaiszkįdami to, papildote plagiles medines voles ir storai ap- rasztį daktaras Gerillet: ver Vienų kartų meszka pama jalią, t. y. literatiszką vagystę. Pas
risza nukultais isztisais sziau- timas tas taps atspaudįtas niusi, kad ant Szaltunos upės tarame jus numerije patilpusią ko
dais; prakirtus prūdo lede ke kasztais Azijinės draugystės merga drabužius skalbia, no respondenciją ne V. I. paraszė, bet
lėtų akeczių, įstato į kiekvienų Bengalijoje.
rėjo tų darbų atlikti, oet mer perspaudinote ją isz „Vienybės“.
A. A.
tokių volę, taip idant vienas
gai nedūdant, pradėjo jų su Mus skaitytoje! pirm 6 nedėlių
jau skaitė jūsų tą „korespondenciją
galas butų vandenyje, o kitos
kultuvę skalbti, taigi nū to isz
Szis tas.
Lietuvos“, kurią paskutiniame
kyszotų.
Jei laike didelių — Biliunūse apie Resiai- karto surisztaTtapo.
apo.
savo numeryje perspaudinot.
Vienų kartų svecziai karie
szalczių ir užszala aplink volę, nius gyveno kitų kart labai
o kaip kada ir paezioje volėje, turtingi ponai Stankevicziai — toje atvažiavo, o meszkinas
Apgarsinimai.
tai vis-gi oras per sziaudus su Biliūnai (Bilevicz), fundato pamatęs, kad d u rikės atidary
Užs i m o kėjo [ ,, usi v.u
sisiekia su vandeniu.
Ledų riai Resiainių kun. Daminįko- tos, važnycziai anį valandos
sąnariai drauyysezvą:
isz volės galima iszkafioti ar nų kliosztoriaus ir bažnyczios. atsitraukus, į karietų įlindo.
Szfo. Juzapo PitMon'e Pa.
ba sziltum vandeniu isztarpįti. Pas jūs nū sveczių ūždavo Iszbaidyti arkliai smarkiai
kaip katile, o tarnų daugiau ėmė bėgti į Girkalnio pusę. Jurgis Valiukonis
— Isz Kauno vyskupystes. buvo kaip pas kitų kunįgaik- Karietų į szmotukus sudaužė, Motiejus Senkus
Neseniai pas Kauno vysku sztį.
Apie tų dvarų pasakos o patys susižeidė (susikolie- Mikolas Pikutis
pystės klebonus valdžia at placzįai po Žemaiczius eina, czyjo) ir kų tikt anūs atrado. Tarias Pauksztys
Vienų kartų panos jau va Tarnas Žiurauckas
siuntė popierų su įvairiais už- nės ten ir prijunkįta meszka
^klausymais: kiek jojo para buyo, kuri visokias sztukas kare iszsigando, kad meszki Baltrus Sadauskas
pijoje kunįgijos, kiek bažny- diybo. Visi tarnai buvo bau- nas į kambarį įėjo, bet nega Antanas Žibutis
czįų, kokios bažnyczios, kada džiaunįkai ir dideliai pono bi lėjo staiga žiburį padaryti, nės Juzas Pakalka
tada brėžiukų (sierezikų) da Vincas Petkeviczia
statytos, kas jas statyti dalei- jojo.
Ugnį su skiltuvu Motiejus Dervinis
Vienų kartų medinęzius vi nebuvo.
do ir t. t.
Vienas klebonas
Andrius Tamkiaviczia \
ant užklausymo, kiek jojo pa rėjui (kukoriui) padavė pen isz titnago skylė, arba isz rau Jūzas Ruszkis
rapijoje ,,baltosios“ ir jūdo- kis zuikius iszkepti ant pietų. dono auglio turėjo įpusti. S. Kazimiero Plymouth e Pa.
sios kunįgijos (taip maskoliai Įpūlė szunys ganeziai ir vienų Czia tamsume junta, kad Andrius Degutis
vadina
svietiszkūsius ku- zuikį pagavo. Biednas virė meszka marmalioja, po biskį Simas Petkiaviczia
nežinojo, kų reikia graibo ir lando, panos iszsi- Andrius Ruszauckas
nįgus ir zokonįkus) atsakė: jas
susigrudusios į Liudvikas Gibas
„mano parapijoje nėra Ūė jū- daryti, kaip tų zuikį atva- gandusios
dosios, nė baltosios kunįgijos: dūti. Bet kaip tai sako, bėda kampų gvoltų szaukia, kad ži Jūzas Staduliaviczia
yra vienas popas, bot ir tas yra visų pramonių iszradėja. burį padūtų, czia negali grei Ignas Karpaviczia
Žiburį Antanas Urban a vieži a
pats rudas“. Ant užklausy- Pagavo ans senų katinų, pa tai žiburį padaryti.
ino, ar turi kokius ukazus, da- pjovė jį, nulupo kaip kitus atneszė ir žiuri, kad meszka Pranas Cziucziunkeviczia
'"ieidžiancziuą bažnyežių staty zuikius, priszpikavojo laszi- kerezioje prispirta už panų J ū z as5 B u c i a v i c z i a
ti, atsakėt „bažnyczia mano niais, ant jieszmo iszkepė ir stovį.
Antanas Dambauckas
tapo dar tada pastatyta, kada ant atolo, padavė. Ponai ne
Motiejus Astramskas
Vincas Rūkas
)
visa Maskolija nemokėjo ra- pažino, tik katienų valgydami
Gromatnyczia
szyti (kohda ' vsia Rus4 byla dejavo, kad gal senas zuikis, — p. Z—ui C levelanūke. At Augustas Viszniauckas
I
Pavieniai: kun. J. Masziojeszcze negraraotna),per tai ne nės tokia kieta mėsa.
leisk tamsta, jog negalime sunaudo-1
Pakalikai (lekajai), prie ti prisiųsto raszto. Panas/.i ų nedotas, k ii n. P. Abromaitis ir A.
buvo kam iszdūti tokių ukai__
stalo torielkas keisdami, nesu* fėlių, apie kurius tamsta rasziai, yra' Al’ŽŪlaitis 18Z Lietuvos.
.nu .n« m n

GRAŽINA.
Lietuviszka apsaka,
Paraszė Adomas Mickevyczia,
Verte Jonas Afrk.
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Nū lango vėl jisai greit atsitraukia,
Liepia Rinvitui duris uždaryti:
Nors akyse abejonė matyti,
Nors j ūku szaltu veidai apsitraukia,
Jis vienok sėdęs kalba gana aiszkia
Tokią naujieną Rinvitui apreiszkia.

Atmeni-sakė-patsai, Rinvituli,
Kaip pernai rasztai isz Vilniaus parėjo:
Vytaut‘s Lidos kunįgaikszcziu uždėjo
Manę, ir visą palaimos tą szalį,
Plotus tūs žemės, kurie man priguli
Be dovanos jojo į paczios dalį,
Jis, kad parodyt, jog labo man geidžia,
Lyg savo turtą, žemes tas apleidžia”.
„Taip kunįgąikszti!” — „Taigi ir dabartės
Eisim4 užimt dovanotą mums turtą;
Liepk4, kad but iszneszt4s manasis papartis,
Uždegta stiebai, kad butu sukurta
Ugnys ant volų. Sargai tegul renka
Tūj4 triuborius ir liepk4 jiemsiems suėjus
Triubyt4 neliaujant į keturis vėjus,
Triubyt ir triubyt — kiek galės isztenka.
Isz visų pusių kareiviai pribūti
Turi ant balso į pylimą, krulį
Savo kiekvienas szarvais teužkloja,
Taisosi ginklą ir žirgą *balnoja;
Taipgi kad žirgui ir sav pagamytu
Maisto kiekvienas, kiek reikia nū ryto
Ik nakties tamsai; padarę-gi szitą,
Mindaugio kapą kaip tik pirmutinis
Spindulys grybsztels apreikszdamas rytą,
Laukkite manęs ant gatvės Lidinės“.
t

r
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Taip kunįgaiksztis prisakymus leido;
Žodžiai isz lupų tekėte tekėjo.
Bet kodėl naktyj4? kodėl ant jo veido
Sziądien toks paslėptas kersztas gulėjo?.
Norjnt tais žodžiais liepimų begalį
Skaitlių iszpildyt Rinvitui suteikia,
Aiszkiai matyt4, kad tik vieną jų dalį
Tarnui atvėręs parodo kaip reikia;
K i tiį-rgi, nors valandoj4 taip karsztojoj,
Tylint krūtinėj4 giliai užkavojo.

Lietavors baigė ir rodosi lauktu,
Kad su liepimais Rinvit‘s atsitrauktu,
Bet Rinvit‘s stovi; dūmoja stovėdami,
O isz to viso ką girdi, ką mato,
Nors ponas daug užtylėjo kalbėdami,
Jis vienok viską patsai dasiprato.

Ko czionais tvertiesi ? Žino, kad rodos
Svetimos Vieszpacziui niekad netinka:
Viską jis daro — kaip jam geriaus rodos4,
Kaiįi galva liepia; kas sžifdžiai patinka,
0 ką iszpildyt4 tvirtai sudurftoljd;
,
Be atmainos to visūmet laikysis. —
Gaisras gesinami labjaus dar liepsnoja...
Vienok Ri n vitas karsztai mylintysis
Tėviszkę, aiszkiai supranta ir žino,
Jog n‘iszmintingai labai padarytu,
Jei taip karsztoj4 paojingoj4 adyno4
Vieszpatį mieriūse draust4 nebandytų.
Taip kad galvoj4 szias dvi nūmones sveria,
Pirmąją lenkia, o antrąją tveria.

„Vieszpat444 , kur tik tavę mieriai szie kelia,
Mes visūmet ėsąm tau atsidavę:
Kur tiktai liepsi, kur rodysi kelią, —
Ant vieno žingsnio ne‘pleisime tavę, —
Seksim^ klausysiu?. Bet, mielas ponuli,
Reik ir padonis ant mielių turėti, —
Labą tėvynės niekad nepriguli
Ant savo vieno galvos atidėti.
» <
Atmenu dailiai ir tėvas tavasis,
Nors augszcziaus nūmones laikė savasias,
• Bet isz maksztų pakol kardą isztraukė,
Pirm4 senesniūsius į rodą vis szaukė.
Taip asz, už stalo sėdėdamas, tankiai
Savo mislis atvirai jam iszdėjau;
Todėl atleiskie ir sziądien uūlankiai,
Kad tavę persergėt* įsidrąsėjau, —
Būdamas senas -L su plauku žiloku
Atsitikimų datyriau visokių;
Bet ne4tsargum4s szios kelionės, bijausi,
Jog nelaimingai labai baigties gali,
Jeigu į Lidą dabartės keliausi,
Tau pagal tiesą prigulinėzią szalį, —
Mįkie, jog tas antpūlimas galėtu
JV|us su Lidenais suarzinti drucziai —
Likties po tam, bud u karės, turėtu .
Vieni kaip ponai, kiti' kaip vergucziai.
' '
1
’
’ ’
O žinia aplink tūj4 grudus pasėja,
Žmonės brandina jūs mislim neliovę,
Mislim brandina*, melu užakėja...
Vaisių toks grūdas iszdūt4 gali kartų,
Kurs arzin' meilę ir mažina szlovę.
Tūlas nežinąs tūjaus mus nutartu
Esant plėszikais. Netoks papratimas.
Tarpu valdonų senovėj4 giliojo4
Praboczių musų szalyj4 ponavojo,
Kada taip budavp kraustytis imas.
Jeigu norėtum senovę laikyti, ,
i
Teikkies senovės žmonių paklausyti.
‘

(Dar neviskas).
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gą vyczių. mirusį metūse 1209 pirm gimimo Kristaus, sudegi
no ant gintarų krosnies, kuriūs anie vadino elektron: Mene
laus Graikonų vieszpats metūse 950 pirm gimimo Kristaus turėjo savo rumus gintarais pierytus. a) Erodotas Graikonų
rasztininkas, gyvėnęs penktame amžiuje *pirm gimimo Kris
» PARASZE S. pA.TTTCyklsrTA.S.
j '
I
(Tąsa.)
’
/
.
taus, pasakodamas apie gintarą, kaip apie visųbrangiausį
daigią, sako, Graikonys gauną jį nū sziaurės kailinūczių, ir
PREKYBA.
gūdosi, jog keliaudamas po Lietuvos tyrus, noris jautojosi nū
SENOVĖS—LIETUVIŲ.
Graikęnų prekių apie jo vietą, kurioje jis but esąs gaunamas;
nes prekėjai skaugėdami iszreikszti ją nepasakoję jam tiesos.
V.
Ketvirtamjame amžiuje, lig negimus Kristui, Piteas MarPlatumas ir didumas prėlcybos rodo didumą ir platumą!
paczios tautos, kuri prekiavo.
It tą patį kožnas Lietuvis silijos ūkininkas tycziomis ėjęs į sziaurę jautotiesi gintarų
Tas mokintas
Kalnėnas ir Žemaitis regi savo tautoje, kad jis apsižvalgęs jkrasztą, regis nū savo vyresnybės iszsiųstas.
primena sav apkerpėjusios senovės vardus artymųjų tautų, vyras ir žvaigždinis buk atkeliavęs ant Penicijonų laivo į Že
upių, pilių ir krasztų, o nū tcrsekas, kaip didei plati yra bu maiczių pajūrius. Jis pasakojo, jog esąs auszrinis pajūris per
vusi senovėje jo tautos prekyba ir kaip tolimas pažines yra 150 mylių ilgas isz juros vilnimis iszgraužtas, daug marangių
ana turėjusi, jei visus tūs vardus rauda žemaitiszkus, nė ko turįs, kuriame gyvenanti tauta, vadinama auszrėnais (aestukioje kitoje kalboje neiszguldomus, kaip tiktai paczioje Lie arii), it priesz kailinūczių krasztą esanti sala Abalos arba Batuvių kalboje aiszkiai permanomus, apie nekuriūs pradžioje sileja arba Raumonija vadinama, ant kurios pavasariais juros
szio raszto iszguldėme.
Kas dar aiszkesniai rodysis, jei pri vilnys iszmetanczios su maurais gintarus, kuriūs žmonės kū
minsime sav, jog svietas pirmu sziltesniame krąszte gyveno, riną medžių vietoje ar pardavoją artymiems Teutonams, ežia
nės ilgainiu ermyderiais ir nelaimomis remiamas traukėsi am reik minėti, jei kūrino, tad dievus garbindami. Tame szalžiais į sziaurę, norėdama^ tenai savo liūsybę glemžti; tad re tame kraszte pasakoja Piteas tolesniai ^žmonės nežiną derlin
gima bus, jog Žemaicziai sziapus juros, kaipo sziltesniame gų javų ir maž teturį galvijų, patys mintą leisziais (lesziukais)
Tie, kurie turį medaus ir
kraszte gyveną, pirmaisiais yra buvę, kurie anopus juros ir ^kitomis zalisomis bei vaisiais.
sziaurės krasztus turėjo lankyti ir jūs savo vardais praminti. javų, darą isz to sav gėrimą. Javus savo kulą rejose, taip vaNesgi visi žino, jog Lietuvių tauta mažne atminamai dar dau jdinamūse trobėsiūše, pirmu dūbose iszdžioviną, be kurių trogiau nė per du szimtu mylių paežiais Žemaiczių pajūriais tę bėsių jų javai ant lankų nū lytų ir darganų supūtu; nesgi te
sėsi be perglitos, ką rasztininkai dar praėjusio amžiaus aisz nai kaitrų ir giedrų nėsą. a)
It priesz gimimą Kristaus taippat Diodorius, Sicilijos di
kiai rodo, a) o palaikai jos kalbos tusę krasztūse iki sziai
dienai tebeesą tai stygavo j a. (?) Tas dar aiszkesniai tai rodo, dis rasztininkas, pasakoja, jog niekur kitur tiktai vienoje sa
jog visų kitų tautų atkylimas į Žemaiczių pajūrius nū pat loje Basileja, tai yra: szventa .vadinamą priesz kailinūczių
Travėsupės lig pat Saujos upės visu pajūriu Žemaiczių yra ži krasztą esanezioje, teesą gaunami gintarai. 6)
Ant galo nū to vien gal dar minėti, jog gintaras senovėje
nomas, kūmet kurios tenai atsidangino ir įsikūrė; paežių tik
yra buvęs brangiu daigtu; nesgi daug iszminczių ir mokintų
tai Žemaiczių atėjimą visųseniejie rasztai neminavoja, ką dar
Ir
nūmonė paczioje tautoje tebeesanti patvirtina.
Nesgi szią vyrų norėjo iszreikszti jo gamtos būdą ir pradžią.
taip Penicijonys tarė gintarus esanezius sakų spūgais. Grai
dien Žemgalis arba Latvis pasakodamas praszaliecziui, jis vie
konys vieni tarė medžių syvais, kiti saulės akmeniu, kiti
nas sakosi vieciniku arba vietininku esąs, beje: pirmūju ir tiApoliaus Dievo aszaromis, kiti tapaiių ar puszių taippat iszkrūju tos žemės gyventoju, o kiti visi esą szaldros ir praszaliecziai.
Jei perskleisim dar pirmūsius rasztus sziaurės rasz- kortavusiomis aszaromis. c)
Pirmamjame amžiuje, gimus Kristui, Romėnai pradėję
tininkų, tą paezią teisybę rasime; nesgi pagal jų žinią Odins,
kariauti su Girionais (Germani), sziaurėje gyvenaneziais;
pirmasis visos sziadrės valdimieras buvęs isz Žemaiczių kyligrusdamamiesi tenai tolyn vien ilgainiu iszsijautojo gintarų
mo ir savo buveinę Asgardo pilėje papDaugavyje turėjęs. Z>)
krasztą, norėdami tūmi padidinti savo lepumą, iszsiuntė tyPatys vardai jūrinių vėjų, Žemaiczių kalboje sziądien minavoį ežiomis isz Romos
savo vyczių, į Žemaiczių pajūrius gintarų
jami ir žinomi, rodo, jl>g Žemaicziai tolimus tolimesnius sziau
pirkti, kursai toje kelionėje metus sutrukęs pagrįžo į Romą
rės krasztus yra per jurą lankę.
su tokia daugybe gintarų, jog visa Roma stebėjosi už vis į
Gilioje senovėje pirmiaus buvo žinoma Lįetuvos kraszto
į vieną luitą, kurs 13 svarų svėręs. Nu jau Romėnai ėmė ne
prekė arba tavoras, nekaip pati jos tauta. Ir taip Žemaiczių
vien savo iszeigą ir iszkilmę pūszti ir didinti; bet dar<ragotigintaras buvo nevien patiems Graikonims, bet ię Penicijonims
nes, lazdas ir brūklius savo gintarais gražinti. Ilgainiu taip
žinomas ir kaip auksas branginamas, ir niekur kitur kaip pa
įsmilo į tą prekę, jog už gintaro menką szmotelį vergą darė.
ežių Žemaiczių kraszte iki sziai dienai tegaunamas: kaipogi
a) Sieetrzencewlcz. Precis des Recherch historiques eur 1‘origine dės Esclsvone ou alavas et dea
Moizes ir Aronas jau metūse 1475 pirm gimimo - Kristaus ant Harmatas chap. XXII. 1824 a St. Petersburg.
a) Pilniui H. N. L XXXVII. c. 2.
aukurų kūrino gintarus, kuriūs Egiptėnai vadino Sakai.
b) Diodorue Slcul L. V. h. 23.
c) Tacitua Germania Cap. XLV. pag. 245.
Paskiaps žinoma yra, jog Penicijonys statė gintarus Saliamo
nui į jo bažnyczią smilkalui. Graikonys Ajaksą savo garbin(Toliaus bus.)
a) Vendl, ųni aunt In Linleburgenei, totum adhuc Prutonicuin aerinonem, quasi Lituanlcum et

Budas Senovės Lietuviu

B2a.ln^rvuL ir Žemaioziu

Cnrontcum servant. Bayer in comment. Academ. eoc Petropollt T. VIII. p. 860. 861.
a) M. Job. Ellae Hederl ahėdiasma do lingua Herulica a. Lltuanica etc. in Mlacellan Berotinen,
T.IX.
b) Job. Yvlgt GeecbkU. Preus. I. B. 2. k. a. 196.
I

Vienybe
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A

Panevėžio pav., Kauno gub.
Praszau dilti žinią ant adreso: Mr.
Tik nepamirszkite jog Mr. Ed. Petrauskas Box 1018 Plymouth
. i . • (14)'
J. Rabinoviez, ką laikė drapa Luz. Co. Pa.

Vyrucziai! Sakalėliai!

nų kromą priesz pacztą, persi
kelia nū l d. Balandžio [Ap
ril | vienu block‘u augszcziaus.
Atsimįkite vyrucziai, kad nie
kur kitur taip pigiai negausite
pirkti, kaip pas manę
v. J. Rablnavicz.

Kningos
pargabentos isz užmarės:
Maldų knįgos,
Aukso Altorius, arba Szaltlnis danglszkn skar
bu 2.25C., 2.75c 8'25c., 4.00c., 4.50c., 5.00 IfcA.BOc.
$2^5.lr 2.75c,
Senas ir naujas Aukso Altorius
Garbe Dlewnj ant auksztybės „ ii ii $2.00Balsas Balandėlės
1.25c., 1.50c. lr 2.00c.
„
75c.
Knlnga giesmių arba Kantlczkos
150 Psalmu Dowido ktOallans ant
75c.
paveikslo kanticzkų

Parsideda nebrangiai dirbtuve
sahtaf‘0 su vienu arkliu ir dviem Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos,
75C.
Gyvenimas Vieszpatiee Jėzaus Kristaus,
vežimais, kuri randasi ant Elm Stre. Istorija
seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 25c.
35c.
„
„
„
Plymouth‘0. Kas norėtų tą dirbtu Istorija seno įstatymo
25c
Gyvenimas Marijos
„
„
vę nupirkti ir užsiimti tūni puikum Menno Szwenczlansios Marijos Panos
30c.
20c.
Sopule]
Motynos
Dlewo
,,
„
business‘a kurį iki sziol Plymouth‘e
5

Laikykit! Laikykit!

Evangelijas be apdarų 75c., o su apdarais 1.25c
Gywenlmaj Szwentuju, ant visų metų kožnos
dienos, pirma, antra, troezia ir ketvirta
dalis už kožną dal| pA
„
„
■ 75c.
Gyvenimas szv. Benedikto Labro
„ A 10c.
40c.
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente

Įvairios dvasiszkos knįgos,
50c.
Flllotea artya kelias į maldingą gyvenimą
15c.
Pokllis Szventųjų
„
„
„
Iszguldimas metiniu szweneziu
10c.
labai naudinga kningelė
Mokslas Rymo kataliku
50c.
< ii
20c.
Kas yra grlekasl
«
,,
M
30c.
Nekaltybė
„
20c.
Vartai dangaus
, „
35c.
sudo
Garsas apie bajsybes Dlewo
20c.
Raktas | dangų
,,
5c.
Didžioji nerlėlia
„
M
20c.
Kaip Su meni Ją nuspakaj(ti
50c.
Vadovas | dangų„
Prlslgatavojimas ant smerezio
50c*
M
5c.
Draugija dėl duszlų
„
, Lietuviszkos miszlos
,,
10c.
Žine apie gydymą ligų kūno ir
duszios, apie Liuterj Ir Kalwiqa 1.00c.

Aleksandrą Narkų, kuris
pabėgo su mano paezia Mag
de Kokrevicziene. Tas szelmis yra 25 metiĮ, szviesiargel
tonų plaukų, apskrito veido;
paeina jis isz Panevėžio pav.,
iCauno gub., pavogė 160 dol.
ir mainierinias popieras, iszdūtas ant vardo •— Martin
iSmitli, suviliojęs mano gelton
plaukę, vidutinio ūgio, ap Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Lietuvos
„
„
„
50c.
skrito veido, 24 metiį paezią, Istorija
Trumpa senovės Lietuvių Istorija
20c.
Apllnkrasztis
kun.
Petravycziaus
|
Vilniaus
paeinanezią isz Gražiszkių,
džiakonystės kuningus 1870 m.
„ 10c.
Vilkaviszkio pav., kurią bu Už ką mes lenkams turime būti dėkingi'arba
nedėkingi, graži kn(gutė k tižioje apraszyta
vau vedęs pirm kelių mėnesių,
visi mnsų prietikiai su lenkais n& pat
krikszto Lietuvos 5c.
pabėgo, Girdėjau, jog apsi- ' Žlponas bei žiponė
50c.
»
25c.
Žirgas
ir
vaikas
apie
Pittsburgh
1
^.
gyveno
40c.
Vytautas didis Lietuvos kun|gaiksztls
Kas sugaus jūs, gaus nū ma Apie senovės Lietuvos pilis - . ,,
keturių metų puikiose apdar&se
nęs nagrados 25 dol. Motie- „Auszra"
po $1.25 knlnga, visas perkant
4.00c.
Knįgos poetiszkos.'
jus Kokreviczius.
Senkaus Jurgis
,,
■„
.
25C.
Dūkit žiniąant szio adreso:
Vltollorauda, puikus poematas isz
senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 1.25c.
Antony Peterson
Dunelalczlo pavasario linksmybės
15c.
10c.
„
„
Box 246 Forest City Pa. (14) Konradas Valenrodas

Pajieszkojimai.
Jei kas žino ką apie Teofilių Dulinską, jauną vyrą, paeinantį isz Liepiszkių sodžiaus, Sziaulėnų par.,
Kauno gub., jau 10 metų Amerike
gyvenantį, tai dūkite žinią V. Ambrozeyich 358 E. Jęrsey Str. Eliza
beth N. J.
Pajieszkau Juzapo Kriksztulio,
kuris pirm keliolikos metu atvykęs
į z\meriką, buvo Czion vienoje semi
narijoje (Galvestpne, Tex.) ir jau
nu vienulikos metų neduda apie savę žinios. Paeina isz miesto Biržių

6

Tėvynlszkos giesmės
»»
Jukannos dainos
Naujos dainos
M
Birutės dainos
1”
Tėvynainių giesmės
Pirmutinis degtinė? varytojas pulki komedija

5c.
5c.
10c.
10c.
40c.
10c.

Apysakos.
Palangos Juze, linksmi skaitymai
„
Kas teisybė tai nemelas puikios apysakėlės
Isz lietuvių gyvenimo
Pajud|kime vyrai žemų, puiki apysaka
paraszyta patrljotlszkoje dvasėje pagal
vengriszką pono A. isz B. autoriaus
kn|gutės „Kas teisybė taLne melas
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom. raidėm
Mužikėlis
‘
„
Pasakų knlnga
„
„

25C.

20c.

25c.
30c.
15c.
25c.

Jloksliszki rankvedžiai ir
kitokios knįgos
Lietuylszka Gramatika paraszyta
*
kun|go Mikolo Miežinio
Abėcėla
,,
,.
Elementorius lietuviszkas
„
Kaluga dėl Uzaimokluimo rokuudų

50c.
30c.
15c
25c.

Knlnga dėl iszslmokinimo vlsasvletlnės kalbos 15c.
Apie buwimą Dlewo
„
10c.
Grieszninkas priverstas metavotla
15c.
M
Pamokslai apie trusą
Talmudas ir musą žydai
M
Szkala su kalba
,,
, 25c.
n
Prlęszanszris
' 20c.
n
Kaip įgyti.pinigus Ir turtą
25c.
Girtybė
,,
10c.
Genių dėdė, graži pasak u tė kur iszrodyta,
kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 10c.
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų
•
Amerikoje 20c., dėl perkupcr.lų po 10c.
Kalendorius ant 1889 m. 25c; ir ant 1890 m. 25c.
Visokį Abrozėliai su maldelėmis po 5 centus.

JJliamlierlaine's Eye and kis Ointment,

fikra gydykla nū kroniszko ėopėji10c. mo akių, dedervinių, galvos nuparkitno, kroniszkųjų skaudulių, drugio
skaudulių, iszbėrimų, niežų, nūsibrozdyjimų, papų bei homeroidisžkų
skaudulių. Yra tai vėsinanti ir Stapdanti skausmus gydykla. Sziinįtai
ligonių pagijo per ją, kada jau jo
kios liekarstos negelbėjo. Parside
da dėžutėse po 25lir 50 centų visos})
aptiėkose.
•!

ėocnos

Spaustuvės.

Istorija Katalikų Bažnyczios,
„
1,00.
Europos Istorija su žiamlapiais
„
50 et.
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vyskŽemalczlų Motiejus Valancziauskas,
25 et.
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba,
20 et.
Dievaitis, apysaka szios gadynės
[1,00 et.
Apteka Dlewo
„
„
$1,00.
Aukso Verszls, labai pttfk^drama
„
20 et.
Bolestawas arba antra dalis Genowefos
30 et.
Dn pnjkns apraszymaj apie nedorybę žydo
ir piktą augynlmą wajku
,, „
|l,00.
Historlje gražios Katrukos ir jos wysoki atsy.
tyklmaj
,, •
,,
„
„
10 et.
Historlje apie gražų Magelona, duktery karalauš isz Neapolo ir apie Petra karejwi 40 et
Historlje isz iajko Francuzkos wajnos Afrl30 et.
ii
n
ii
istorija Septynių Mokintojų ir
Lietuvio Sapnas 50c
Jurgis Miloslawskls
„
80 et.
Juozapas Koniuszewskls arba kankinimas
50 et.
Unijotu po waidže maskolaus
,
Konstytucyje dei darbininku
„
10 et.
Namelis pustslniko paraszytae del pujklu
75 et.
.Lietu wniku
„
„
„
*♦
Nedorybes Rymo Ciesorių, historlje isz iajko
80 et.
ponawojimo Nerono
„ „
„
Pnjkus apraszymaj tikru atsytikimu isz czesu
40 et.
wajnos 1863 metu
„
,,
„
Prawadnikas angetskos Raibos neabdar.
>1,00
>1,25.
o abdarytaa
,,
„
Pujkns apraszymas apie Lietuvą
„
$1,00.
Rinalda Rlnaldinas
,,
n
•• $1,50 et.
Senowee apraszymas apie Duktery Pilypo
Karejwlo
„
„
„
„
,,
50 et.
Sumy ežy m as arba bajme tnry dydeles akis
Tykra tojsybe isz Suwalku gubernijos 15 et.
65 et.
Bzwlesa Dlewo
„
„
it
25
et.
Titkus Persų Karalius, I „
Užsystanawlk ant to geroj
50 et.
Hjko perseW i tas ir Korynna historlje
klojimo Bažnyczios B. per DeoklecIJana 95 et.

ISTORIJA Kataliku Bažnyczios
gaunama yra pas Re v. A. Burba
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053,
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st.
Shenandoah, Pa. kasztdja $loo.

Vaistas (IMarstos) nu pa
ra1yziaus.
i Motinų rekomendacija. Mos pažįstame <iaugel|
I motinų Centervile'Je, kurios neapsieina be ChamI bėriaio'o Cough gydyklų savo namfise ir kasdieI ną Jas prlrodija kitiems. Isz savo paežių patyriI mo galime pasakyti, Jog tas vaistas iszgydo nfi
perszalos musų valkus. — Ukėsai Centerville
I South Dakota. Parsideda po 50 centų bonkutė.
visose aptlekose.

Reumatizmas greitai iszgydytas.
Tr|s dienos tai labai trumpas laikas, kuriame
galima iszsigydytl nd reumatizmo; bet tai galima
pa'laryd pasinaudojant tam tikrais vaistais, kaip
tai parodo atsitikimas su James Lambert, Isz
New Brunswick, III.: „Asz turėjau didelf rėUmatismą kojote, sako jie, Ir nusipirkau honkutą
vaisto Chamberlaln'o Paia Bahn. Jis iszgydė
manų | 3 dienas, dabar asz vlslszkai sveikas ir
kiekvienam gailu prirodyti tą vaistą (Chąmberlain Pain Balm) nu reumatisino“ Parsideda po
50 centų už bonkutų visose aptlekose.
Cholerlno Pennsslva. Swlckley Penn. Pas mus
pradėjo siausti cholerina neseniai — taip ją pava
dino musų daktarai. Asz padariau gerą bizn| pardūdams Chamberlaln'o vaistą Colic, Cholera ir
Diarrhoea. Asz Pardaviau 4 tuzinus bonkuczių |
nedėlią ir tas vaistas labai iszdirbo man vardą, ■
Daug žmogystų iszsigydė su tti vaistu nu dlarrboeos | 2 ar 3 sąvaltes (nedėlias), imdami mažą jo
porciją P. P. Knapp. Ph. G.
Panddfida po 25 ir 50 centų už bonkutų visose
aptlekose.
į

Se.liu.nEis.

Geriausias vynas, arielka likieriai,
alus iricigarai, pas

Zigm. Twarowski
Alden Pa.
Puikus Lietuviszkas

Sa.li'ULZi.ejs
Mahanoy City, Pa.

KAZIH1ER0 PETRIKO.

ant ulyczios Ė. Centre str., Ko\ 314.

Vieninteli lietwfczki Šalim

Czlonal galima gauti, kiek tik duszelė tižsimano: atsigerti k& skaniausio alliczio, saldžios, karczios Ir kokios tik norėsite ariokėlės, kad ir
ęukrevotos, užsirūkyti pulkų cigarą.

Forest Cityje netoli geležinkeldvaAo(dypo) užlaiko PIJUS VALIUOK AS
Prftszau, atsilankyti ir to yisko
Ateikite tik pas jį vyrai, o nepa pabandyti!
sigailėsite. Ten visko rasite gerti
’
ir užsikąsti, o pakelevingi rasite ja I
Pirmutinis Lietuviszkas
me meilų gaspadorių, kuris savo
I
namuse jums kugoriąusią vigadą su
Mt. Carmel, Pa.
teiks.
(18) |
Czion randasi geriausi gėrymai,
kaipo tai: alaus gardaus, vyne sal
j
1
Geriausia užeiga dėl įietuvinįkų pas: daus, arielkų visokių, o cigarai, ci
garai! tikrai geriausi, nės isz paezios .
W. Centre str., Mahanoy City, Pa. Turkijos pargabenti. Czion žmogusRandasi gera arielka, alus ir visoki |reikale gauna prieteliszką rodą.
Lietuvininkai hurra visi pas
likieriai, o taipogi cigarai puikus, isz
VINCĄ JUKNELĮ
Turkijos pargabenti, kurių durnelis i
taip sveikas, joge) gydo kosulj.
AW Oak
Mt CARMĖL, PA.

Saliunas

J. Zabliacką,

u

