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ta
po urėdiszkai atidaryta visa- 
avietinė paroda Chicago4 je; 
isz visų pusių dabar pradės 
svietas plaukti į Chicago, vie
ni idant pasidairyti, kiti idant 
pasimokyti, prisižiūrint tam, 
ką žmogus, apszviestas moklo, 
galėjo padaryti. Kaip J kitos 
tautos taip ir lietuviai be abe
jonės padarys: kas užsiczėdy- 
damas susirinko sziokį tokį 
turtą, o nori įgyti dauginus 
supratimo, nei kaip ten pra
leisti vakarą karczemoje ar kur 
kitur ant netikusių sznekų, 
kurs geidžia peno dėl savo pro
to, nepasigailės kelių di$zimx 

» tų delerių atlankydams Chi- 
cago‘s visasvietinę parodą. 
Savo laike pasirupįsime apie 
apraszymą nors svarbesnių 
daigtų, kurie fyus ant parodos. 
Tūm tarpu .turime persergėti 
tautieczius, jog apart gerų pu-, 
šių Chicago turi dabar ir dau
gybę plėtmų — nemani ten 
dabar priviso visokių plėszi- 
kų [loafer‘ių], kurie nevieną 
ir mųsų brolių galėtų apžiū
rėti Sztai, ką raszo 
tautietis p. G. isz Chicago‘s, 
pęrsergėdams tame dalyke lie
tuvius norinczius vykti į Chi- 

Norintiejie keliauti į 
džia be

viens

cago. „
Chicago, tegul nesilei 
adresp isztikimo žmogaus ap
sigyvenusio ChicagO‘j 
tankiai gali papulti į 
plėszikų, suvažiavusių 
svieto. Kas žino, kur 
apsiversti, tas pragyves ^iedė 
lią su $15 ir t. t.“

Pereitame ,,Vienybės 
merije patalpinome atsiszauki- 
mą dviejų chicagiszkiu lietu 
vių, užsidėjusių saliųną ir 
viesznamį, pas kuriūs atsilan- 
kantiejie į Chicago vis-gerinus 
nei pas svetimtauczius galėtų 
pergyventi kelioliką dienų, 
koliai neapžiurės vertesnių 
pamatymo daigtiį ant parodos. 
Lenkai ir kitos tautos sudarė 
tam tikrus komitetus dėl pri
ėmimo savo tautieczįų atvyk-

u, nes 
rankas 
isz viso 
ir kaip

“ nu

maskoliszkai atspaudinti ir 
taip lietuviszki rasztai dėl 
Lietuvos maskoliszkose marė
se pragaisz. Taigi lietuviai 
nori, ką žino, pirmiau lietu
viszkai atspausti, o paskui te
gul maskoliai skaito, dyvijasi 
ir pyksta! Dėl to mes sulyg 
szioliai literatūros neturėjome, 
kad sulyg szioliai ne dėl savo 
tautos, bet dėl kitų raszėme, 
labai noringai svetimų kalbų 
besimokindami. Jeigu dabar 
lenkiantiems bajorams nu
pūtus, mųsų tikrai lietuvišz- 
kos varsnos butų nepakilusios, 
musų tauta butų slaviszkose 
marėse paskendusi. Bet mat 
maskoliai turi dar viltį kaip 
norins ir tūs mųsų inteligen
tus primasinti, o ten prim asi
nę dėl mųsų kalbos mųsų 
žmonėms burnas uždaryti, 
nors be lietuvių nieko tikro 
apie Lietuvą nebegalės suži
noti. Bet vargu tas dėl jų 
pasiseks, nės netiktai jie, bet 
ir mes žinome, „isz kur kojos 
dygsta“.

Visi dabar kalba apie už- 
muszėjystę, kuri neseniai at
sitiko. Vienūse žydų namūse 
buvo namsargiu gudas (bia- 
lorusas), kuris, ant savo gas- 
padorių žydų kersztą turėda
mas, su kirviu į gyvenimą įė 
jęs seną žydei ką per galvą 
kirto ant vietos paguldyda- 
maš. Ant pagelbos duktė 
atbėgo ir tai taip padarė. Ant 
to karto ten pas savo tetas ir 
seseris knįginįkas Assas atėjo, 
kuris į prieangį įėjęs kurpes 
(kalioszus) nusiiminėjo, pa 
smerezio užmusztųjų nei jokio 
s ub r u sdė j i m o n e j usd am as.
Gudas liūdinįko bijodamas, 
nors Assas jo geradėju buvo, 
ir szį su kirviu nukirto. Isz- 
eidamas kieme tarnaitę sutiko 
ir tai į ranką su kirviu kirto, 
kuri gyva atliko ir gydosi. — 
Knįginįko Asso visi labai gai
lis, nės gers žydas buvo. Ljo 
ans tada ulyczia su vienu drau
gu, kuris aną į kitą vietą kal
bino, bet nelaimė ežia eiti pa- 
gundino. <rGudas paskui pir-

sianczių ant parodos. Rei
kia už'tad tikėtis, jog ir lie
tuviai Chicago‘8 sekdami kitų 
tautų paveizdą parodys lįetu- 
viszką svetingumą ir’suteiks 
broliszką rodą, o ir pagelbą 
savo tautiecziams, kurie atsi
lankys Chicago4je per sziūs 
kelis mėnesiai
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Isz Lietuvos.
— Vilnius, Nors ežia yra 

dabar septyniolika musų baž- 
nyczių (asztūniolikta pirm 
poros metų pakasavota), vie
nok niekur lietuviszki pa
mokslai nėra kalbami. Vil
niaus lietuviai supranta len- 
kiszkai, per tat kunįgai, gal ir 
patys lietuviszkai nemokėda 
mi, nelaiko už reikalą lietu- 
viszkų, pamokslų sakyti. — 
Snipiszkėje yienamę isz Vil
niaus priemiesezių yra į 300 
lietuvių, savo kalbą vartojan- 
czių, nekalbant jąu apie kitas 
ano miesto vietas. Sz. Jono 
bažnyczioje dabar dailiai žiba 
nauji langai su teplionėmis 
ant stiklo ir baisiai brangus. 
(Smagiais mums butų iszgirs- 
ti, jog ten lietuviszka kalba 
skamba. Rėd.).

NA 13 (1) sulyg 26 (14) 
Rugpjuczid r bus Vilniuje 
archeologiszkas isz visos 
Maskolijos susi važi vi mas
dėl geresnio Lietuvos paži
nimo ir greitesnio jos į savo 
prieglobstį priėmimo. Dau
gel ežia bus apie Lietuvą už- 
klausymų ir nusprendimų. 
Kalbėti valna bus tiktai masr 
koliszkai. Tas susirinkimas 
bus dėl patraukimo prie mas- 
kolystės darbo - lietuviszkų ir 
lenkiszkų inteligeųtų, idant 
tie, apie lietuviszkus dalykus 
maskoliszkai raszydarni, nus
totų savo kalbose raszinėti, tai 
yra idant į Volgą visos mųsų 
upės nuplauktų. Per tat dau
gumas mųsų inteligentų ne
pribus nors ir gelžkelis ant to 
laiko bus papigintas, nės jei
gu savo lietuviszkus rasztus 
maskoliams padūs, tai jie bus

I

mą policijantą ant ulyczios 
sutikęs prie visko prisipažino 
ir davėsi aresztavoti, kalbėda
mas kad tą isz kerszto padarė. 
Ir jo tėvus aresztavojo. Sa
ko, kad ans buvo subludęs.

Vilniaus gubernijoje gyven 
lietuviai ir gudai, bet visi vii- 
niecziai pripažįsta, kad ano 
kraszto lietuviai ir dorybėje 
ir apszvietime daug augsz- 
cziau už gudus stovi. Daug 
bažnyczių ežia pakasavojus, 
pasidarė labai didelės parak- 
vijos, net po 16,000 duszių, 
kurias kėtankiausiai vienas 
kunįgas turi aprūpinti. Žmo
nės yra dievobaimingi ir tan
kiai, kaipo tai Vilniuje, spa- 
viednės eina. Vilniuje yra 
dar užtektinai kunįgų, bet po 
guberniją parakvijose per ku
nįgų nepritekimą ir kunįgai 
ir žmonės didelį vargą ken- 
ežia. Vis tai maskolių dar
bas, idant per kunįgų pris
paudimą ir tikėjimas ir ap- 
szvietimas nupultų, o kad jie 
savo tikėjimą ir kreivą moks
lą ežia pravaisinti galėtų. Bet 
kunįgams pamažėjus, lietu- 
viszkos knįgos atsirado ir tos 
toliaus tikėjimo ir apszvietos 
darbą varo.

Apie Szila-vą Resiainių pa
viete, pradėjo svietą baisiai 
rauplėmis sirgti ir nū to mirti.

— Jelgavoje (Kurszūse) 
naktį isz 3 ant 4 d. Balandžio 
ant žydų, sargų žydiszkų ka
pinių, užmuszėjai užpūlė ir su 
peiliais baisiai sužeidė, regis 
pinįgų jieszkodami. Tie gul 
lazariete, tikrų kaltinįkų dar 
nesusekta.

Asz kantrabantnįkų dalyke 
lietuviszkų laikraszczių, lo- 
tyniszkos literoms Tilžėje isz- 
einanezių, užklausiau, norė
damas skaitlių jų iszėjimo ži
noti, bet tie nusiszypsojo tar
dami: „jeigu patys 'aikrasz- 
ežių rėdytojai ir iszdavėjai 
nieko tikro apie tą nežino, tai 
ką mes galime žinoti.“ Ar gi 
tai gali būti teisybė?

Daugumas dejūja, kad ir 
szįmet sunkus bus metai, nėa



210 ■ z
tvano nebuvo ir szaltas pava
saris. Lietaus sulyg szioliai 
neturėjome. Sausas vėjas ru
gius gaivina. . >

Psskutiniūse laikūse pasi
rodė, kad po nekurias vietas, 
kaipo tai vienoje parakvijoje 
Panevėžio paviete „inteligen
tai“ savo įtekmę gana dikto- 
kai paplatino. Tą savo pa
sisekimą jie tūm aiszkina, kad 
jų pasielgimui mažiau kliau- 
džių galima užmesti nei anos 
parakvijos kunįgams. Žmo
nės biskį apsiszvietę pradėjo 
pasergėti svarbesnes klaidas 
savo dvasiszkų vadovų ir už 
savo vadovus, tūs pripažinti, 
kurie geriau už anūs pasielgia. 

‘Taigi dabar matote, kad prie 
vadovystės reikia netiktai ge
ro mokslo bet ir gero pasiel
gimo. Ne vieną isz kunįgų 
girdėjau kalbant: „nežiū
rėk, ką kunįgas daro, bet 
žiūrėk, ką sako!“ Bet reikia 
žinoti, kad geri žodžiai be ge
rų paveikslų yra lyg grudai 
ant akmenų iszberti, kurie 
arba iszdygę sudžius arba 
ands paukszcziai sules, o vai
sių neiszdūda. Nieks nepri- 
pažįs tokį už vadovą, kuris 
gražiai kalbės, o pagal savo 
kalbos nedarys; Vadovas tu
ri būti pasielgimo idealu ir 
savo darbu iszreikszti tą, ką 
žodžiais kalba.

Kaip po daugel Lietuvos 
vietų, taip ir Titavėnūse, Re- 
siainių paviete, turi būdą mas
koliai mųsų vaikus į cerkvę 
varyti, kurią ant pavogtos nū 
kun. Bernardinų bažnyczios 
žemės pastatė. Szią žiemą 
taip atsitiko: „Uczitelis1“ 
(mokįtojas) su popu ir „dia- 
czok^ij“ pasikalbėję per vieną 
karaliaus dieną pasidrąsino 
mųsų vaikus į cerkvę varyti. 
Žinoma, kad toje dienoje ir 
bažnyczioje iszkilmingos mi- 
szios buvo, taigi ir bažnyėzia! 
nebuvo uždaryta. Vaikai su -, 
sitarė į cerkvę neb‘eiti: gale- : 
darni ir savo bažnyczioje už 
carą pasimelsti. Jusdama&^į j 
„djaczok‘as“ uždarė bažnyczfcs'

Vienybe
szventoriaus vartus, idant ne
begalėtų vaikai į bažnyczią 
įeiti.- Taigi jie per ežia įeit 
negalėdami, aplinkui per zo- 
kristiją į bažnyczią įėjo. Da
bar katalikar ,,djaczok‘ą“ į su 
dą apskundė, kad ans bažny
czios vartus uždarė. Sako, 
kad karsztas abrusi telis „d ja 
czok‘as“ už tat didelę bėdą 
turės. Isztikro, jis priess 
valdžią didelį grieką papildė, 
nės gal nevienas tą dieną į 
bažnyczią nuėjęs už carą pa
simelsti norėjo, bet, bažnyczią 
radęs uždarytą, namon nuėjo;, 
antra bėda vėl, kad ans, nei 
jokios neturėjo teisybės ka
talikų bažnyczios vartus už
daryti.

Gavau girdėti, kad kantra- 
bantnįkai už „Apszvietos4 
platinimą spaviednės laike 
iszriszimo negavo ,ir per tat t> 
laikraszczio platinti suvisuri 
neapsiima, (Ne kasžin kai o 
jį (Apszvieta) ir platinosi tė-
vynėje; sako, viso tik 15 eg 
zempliorių jos ten ėjo. įdėjo 
įos platinamos netinkanezios, 
svetimos yra lietuviams, per 
tat tokie likimas ją patiko. 
Rėd.)

Ant rybo Ažerėnų ir Auk- 
mergės pavietų, Kauno rėc . 
yra ežeras, prie kurio yra baž- 
nyczia ir dvaras Salai. Dva,- 
rą tą, kitą kart Marikonio gro • 
vo, nupirko Tizenhauzas. Po 
jo smerezio netiktai' tas dva
ras, bet ir daugel kitų teko p. 
Przezdzeckienei, jo tikrai se- 
serei. To dvaro žemė, kuri 
tur 100 purų sėjos, yra tai viri
na ežero sala. Isz vienos ir 
kitos tos salos pusės yra tiltai 
dėl iszvažiavimo į krasztą per 
ežero siaurumus. Vieta labai 
graži. Taigi, kaip žmonės sa
ko, tas Tizenhauzas buvo ' la 
bai skupus, nors buvo, milijo- 

s 

8

nieriumi ir turėjo dvari 
Kauno ir Vilniaus rėdybose. 
Nevalgydavo dauginus art 
pietų kaip tiktai du valgiu. 
Niekam pinįgų neskolydavo 
ir tūs, kurie pas jį pinįgų pra- 
szė ir kiek, į knįgą užraszęį,

paženklindamas patėmijo, kad 
tie visi pinįgai butų pražuvę, 
nės negalima butų iszjieszkoti, 
o dabar, ans anils turi. Tą 
knįgą po jo smerezio rado. 
Vienas isz jo oficijalistų duK- 
terį į pensijoną leido, o kada 
dėl jos mokslo tėvui pinįgų 
pritruko, tai ans pas Tizen- 
hauzą atsigręžė praszydamas, 
kad jam kiek algos isz augsz- 
to užmokėtų. Tada ans jam 
pasakė, kad „jeigu nebeturi 
už ką dukteres mokįti, tai ne- 
bemokįk! Asz pinįgų nedil
siu!“ — p. Przezdzeckiene re
gis ant jo skupumo atminusi, 
idant jo skupumo kaltybes 
priesz Dievą numazgoti, labai 
gražią bažnyczią Rokiszkėje 
pastatė, bet taip puikią, kad 
galėtų didžiausiame mieste be 
abejonės stovėti.
* Bajorų poaybė?yra ir dabar 
netiktai savmeilr, bet ir ne
teisinga. Vienoje vietoje per 
Velykų szventes teko susitik
ti lietuviams su lenkais. Lie
tuviai kalbėjo lietuviszkai, o 
lenkūjantis bajoras suprasda
mas, lietuvius dorint savo kalbą 
ir kultūrą atkelti, nubudęs pa- 
szaukė į szalį bajorą lietuvį ir 
tarė jam sziaip maž daug.

—„Kam tu padedi tiems 
mužikams apsiszviesti, ži
nodamas, kad, jiems apsiszvie- 
tus, nebus kam mųsų laukų 
dirbti, mumis nebeklausys, 
algas brangįs, ponais pasida
rys, o mes bajorai negalėsime 
ponais būti! Juk ir tu ir asz 
už žemę karaliui kontrįbucijas 
mokame. Gerai pasimislįk, 
ką darai, nes dirbi pats priesz 
savę ir su savo skriauda! Lai 
tie mužikai lyg tie pauksz
cziai patys isz kiauszinio kia- 
yalo kelias, kam dar tą kia- 
valą lupinėji, kad greieziau 
iszlįstų“!

Szaulių gimnazija ir Kije 
vo universitetas, kudaugiau 
lietuvių kosmopolitų iszdūda. 
Kosmopolitai augszcziau savę 
stato už patrijotus, nes sako: 
„Mes noriųie visą svietą ap- 
szviesti, o jie tiktai savo 

krasztą!“ Žinoma tur norą 
platinti mokslą tokioje kalbo
je, kokioje kodaugiau patys 
yra iszsilaviję. Isz tos prie
žasties, kad maskoliszkai ge
riausiai moka, tai maskolisz- 
kai ir tą mokslą platinti no
rėtų, sziokiu budu podraug 
su maskoliais engti mus pa
dėdami. Tflm tarpu lietuviai 
supranta vien lietuviszkai, o 
tie, kurie maskoliszkai moka, 
tai mokylas ir gimnazijas at
radę, jų apszVietimo nereika- 
launa. Daugumas isz tų kos
mopolitų aiszkiai kalba, kad 
reikia maskoliams padėti jų 
kalbą praplatinti.

Jie savę vadina kosmopo
litais, o yrti tiktai sumaskolė- 
jusiais lietuviais (iezgamais, 
obrusiteliais. Rėd.), nės jeigu 
kosmopolitais butų, tai sąv 
„volapiką“ (pasvietinę kal
bą) pasisavintų, o ne masko- 
liszką, kuri juk ne visam svie
tui, bet tiktai Maskolijai yra 
žinoma.

Visiems žmonėms yra malo
nus savo tėvai, vaikai, gimi
nės, kalba, tikėjimas, bet kos
mopolitams malonus yra sve
timi tėvai, vaikai, kalba, die
vai ir t. t.. Kad tik ne savoj 
Yrą tai ne svieto malonė, bet 
malonė svetimų stipresnių 
gaivalų, o prispaudimas nu
vargusios savo giminės. Tai 
tokiais yra kosmopolitai ei
nanti į universitetą žmonės.

Mat, kas tur ne savo, bet 
svetimą maskoliszką numany
mą, tam ir universitete jo ne- 
pribusi Tie mokėdami eiti 
tiktai placziu inaskoliszku 
vieszkeliu mislija, kad mes 
savo takais nemokėsime eiti.

Po Velykų szvenezių jau 
ant Muszos garlaiviai, valtys 
ir medžiai atsirado. Lietaus | 
nėra. Oras nėra sziltas ir 
nieks dar nežaliūja.

Nū-Resiainių kraszto dau
gumas skubinasi pirm Gegu
žės mėnesio į Ameriką iszeiti, 
nės sako, kad paskui isz cho
lerom priežasties užgins ” ten 
eiti. Viens isz ano kraszto
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(Kėdainių) vyras,metus Ame
rikoje būdamas, 500 rublių 
Uždirbo, bet taip nusidirbo, 
nustojo sveikatos, kad jo ran
kos dtebtt ir jam slinku jau 
szaukszta į burną pakelti.

Tenai ponams taip prastai 
eina, kad jau kiti negali į 
Vilniaus banką skolų užmo- 

' kėti ir per tat greit banka anų 
dvarus pardūs. Sztai p. Ka
valiauskas Kaszczių dvaro tė- 
viszkainis (Kėdainių pav., 
Girkalnio par.) jau trįs ra- 
tuvkas tam bankui neužmo
kėjo, kaip sako isz priežasties 
provos su kitu ponu, kuris 
jam krividą padirbęs. Dau
gumas sėklinius javu^ parda
vė szį pavasarį, idant Įlankai 
apsimokėti. Vieni nupūlė, o 
kiti dejūja, kad neilgai tvers 
prie tokio reikalų padėjimo. 
Dėjūja visi, netiktai vieni po- 
nai, pradėjus nū mažų sulyg 
didelių.

12 d. Balandžio szalta pasi
darė ir snigti ėmė.

i žaltys.

— Suvaiką gubern 
gint visai pavirs į 
rus“ *).

ija bere- 
„veng- 

rus44 *). Keliose vietose la
bai nežmoniszkai naudojasi 
pragumais to amato. Vilka- 
viszkio paviete buvo toks nož- 
mus atsitikimas: Gėrė vie
noje kareziamoję keturi vyrai: 
J. Deivokaitis ir Kidulaitis, 
abudu isz Kumeczių (Lanke- 
liszkių parapijos, Vilkavisz 
kio pav,) Mikilkevicziue ir 
Derenczius isz Lankeliszkių 
(Vilkaviszkio pav.). Ęada 
jau jie buvo gerai įtraukę, 
atėjo į kareziamą vokietys 
kalvis, Armonas. Kalvis ir
gi gerai mėžė degtinę. Priė 
jęs prie gerianezių, nepatiko 
kūm jiems ir tie jį (žinoma, 
visi baisiai girti) persimetę... 
apvalė ir, girti būdami, at
liko tą taip nelaviai, kad Ar- 
•---- -y- .... ■ ° . . . «*] Beveik visi n u autoj ai eržilų at- 
eina pas mus isz Vengrijos, dėlto 
jei ir vietinis žmogus iszmoksta ap- 

s vadina

vie-

ir-

valyti gyvulius, 
MYeagr^s“.

m ir

monas apalpo. Pamatę, kad 
vokietys alpsta, pabūgo jie, 
kad jis nenumirtų... liūte- 
rionu ir susimislijo jį „per- 
kriksztįti“. Na, ir pradėjo 
„kriksztyti“ taip, kad sulau
žė vokiecziui rankas ir kojas. 
Nabagas A r monas tūjaus ir 
numirė. Prasiblaivę „veng
rai“ kas-žin kur dingo, taip 
kad policija jų niekur neran
da. Dabar eina tyrinėjimai 
apie tą dalyką.

Buvo ir kitas panaszus at
sitikimas. Drulių girioj4 
(Preidų gmine, Senapilės pa
viete) pagavo vagį, jojantį 
ant svetimų arklių. Pagavu- 
siejie nusprendė, kad atsa- 
kanczia jam kora butų — ap
valyti. Taip ir padarė. Pa
sirodė jiems paskui, kad tos 
bausmės permažai, tai prie to 
jį dar ir gerai supliekė. Da
bar jisai guli Senapilės ligon- 
būtyje (lazariete).

Cholera nedūda valdžiai ra
miai miegoti. Visur sergsti 
kūdidžiausią szvarumą, o ypa- 
cziai po miestus. Ir po kai
mus smarkiai nubaudžia tūs, 
kurie kūm nors prasikalsta 
priesz iszstatymus apdsergė- 
jimo nū choleros. Taip Kal
varijos paviete tapo sukimszti 
į kalėjimą už peržengimą tų 
įstatų du szaltysziu: vienas 
ant szeszių mėnesių, kitas ant 
trijų. Visūse valscziūse laike 
susirinkimų (skodų) buvo 
apgarsįta apie tūs szaltyszius 
r visiems pasakyta: „Taip 

bus visi baudžiami, kurie ne 
užlaikįs apsprendimų kas link 
choleros“,

Sako, kad maskoliai nori ir 
įas mus (Suvalkų gubernijo

je) iszbraukti vardus: gminas, 
vaitas, szaltysziųs ir t. t., o 
užvesti maskoliszkus: volostis,

• / Istarszina ir t. t»
Po daugel vietų žmonėms 

daug blėdies (iszkados) daro 
žiurkės, kurių kaip kur bai
siai daug szįmet priviso.

Žydai taip smaili ant vi
sokių suktybių ir 
tapkiąi

apgavimų, 
pasirodo kūpaikiau-

siais menkiausiame kasdieni- ežius, jau nejaunas kunįgas. 
nij4 dalyke. Pamenu, sykį Parapijonai gailistauja savo 
ko netrukau jūkais, kada žy
das praszė, kad jo nupirktas 
žąsis paszertų szienu:

— Jozai, Jozai! dok žąsim 
szieno!

— Kad žąsys szieno neėda.
— Oi, kodėl jos vasarą 

pesztoja? (t. y. kodėl jos va
sarą žolę lesa J )

Pavasarį turim sziltą ir la
bai dailų; tik reikalas butų 
truputį lietaus, kurs atgaivį- 
tų rugius. Kalneliai jau pra
džiūvę ir žmonės vietomis pra
deda arti ir akėti. Nors da 
žolė nepradėjo želti, žmonės 
baigdami, o kiti ir viski su
baigę paszarą, dtiaugiasi isz- 
ginę avis ir kiaules, kad ir ant 
gryno pūdymo, ant pernyksz- 
tės žolės. Keliai visur isz- 
džiūvo, galima teszkįti ratais, 
kaip norint. Neužilgio par
lėks ir kregždės (blezdingos).

Kelcūse uždarė dvasisz- 
kąją katalikiszką seminariją, 
taip kad klierikai isz mus 
kraszto, kurie buvo Kelcų 
seminarijoje, važiūja dabar 
namon. Kaip gal žinote, 
niekszas Gawronskbs bandė 
ją penkis syk padegti, tik 
kiekvieną kartą užgesydavo. 
Nepasisekus sudegyti semina
riją, Gawronski4s denuncijaVb- 
jo seminarijos vyriausybę 
maskolių valdžiai, kad ten yra 
užlaikomos uždraustos knįgos. 
Maskoliai to ir laukė: semina
rijai uždarė, o nekuriūs Jos 
mokįtojus uždarė į citadelę 
ant kelių metų. Piktas lie- 
žiuvis ir maskoliai daug gali 
blogo padaryti, bet ką gero? Vork‘o gyventojai buvo liu- 
Nieko! Taip ir tas > niekszas dinįkais daugybės iszkilmių 
Gawronski‘s, nei už skatiką ge- ant garbės Kolumbo, būtent 
ro nepadaręs, uždavė baisų’laivynės parodos ir peržiurėji- 
smugį visam krasztui. Ser- |mo (review) jos per prezidentą 
gėkimės, vyrueziai, kad ir!Cleveland‘ą bei Kolumbo gi
mus asabiszkai neįkąstų koks roinaitį, ' kunįgaiksztį de Ve- 
bjaurybė!

Gražiszkių parapija neteko i 
savo dvasiszko vadovo — pra- tukstanezius žingeidžių ukėsų 
baseziaus: per Velykas jiumi 
rė kun. Ambrožas Lukosze

mirusio klebono.
Vėžys.

, — Vilnius. Neseniai nau
jas Vilniaus general-guber- 
natorius Orževskbs pasirodė, 
kū jis yra:, iszsiuntė 2 kunį- 
gu į Siberiją už taip mažą 
prasikaltimą, kad Kochano- 
v4as buvo apsudijęs jūs tikt 
ant meto į kliosztorių: Orževs- 
ki‘s norėjo parodyti carui, 
kad jis didesnis už Kochano- 
v‘ą „diejatel‘is“. Drauge ki
tus 3 kunįgus liepė pasodįti 
į kliosztorių.

Tas Orževski‘s nū seniai 
jau yra varszaviecziams žino
mas isz savo nedorybių. Ka
da Varszavos generalguber
natorium, buvo grafas Kotze
bue, kuris nors pats brudas 
žmogus, prisznekant vienok 
savo paežiai, nenorėjo kankį-

ir tvirtino kad Lenkijoje nėra 
nihilistų ir sbcijalistų, caras 
neužsitikėdamas grafui, nu
siuntė ant Varszavos žandar- 
mų szefo szitą Orževskį: Or- 
ževskbs isz anksto prižadėjo 
carui darodyti, kad Lenkijoje 
pilna nihilistų. Atėjęs į Len
kiją kankino daugybę nekal
tų žmonių, nors tikro susivie- 
nyjimo arba sūkalbio nihilis-

J)—as

Isz Kitur.

Pereitą nedėlią miesto New 
° gyventojai

ragua. Per dvi dienas 26 ir 
>7 d. Balandžio trukiai vežė

Laivynės parodoje ėmė da
lyvi! mą 36 kariszki laivai: 13
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amerikiszkų, 4 angliszki, 3 
maskoliszki, 3 prancuziszki, 3 
ispaniszki, 3 braziliszki, 1 ar- 
gentiszkas, 1 daniszkas ir 2 
vokiszki.

Battery parke seredoje isz- 
kilmingai tapo atidengtas pa
minklas Jonui Ericsonui, szve- 
diszkam inžinieriui, kuris savo 
iszmislais pirm kelių deszimtų 
metų padarė tikrą revoliuciją 
laivynės architektūroje ir vedi
me karės ant marių.- Iszkilmės 
atidengimo paminklo prasidė
jo apie 10 valandą. Tūm 
tarpu laivai svetimtauezių ir 

-Čįuvienytų Valstijų pakėlę in
karus, atokume 300 jar- 
dųS’iens nū kito, praeidami 
8 ir 9 mazgus į valandą, iszsi- 
taisę į dvi linijas, paridavojo 
po Hudson‘o upę. Nesu
skaitomos minios žmonių nū 
krantų stebėjosi ant tos iszkil- 
mingos parodos, kaip tos 
plaukianczios drutvietės ra
miai plaukiojo porte ir paskui 
vėl iszmetė inkarus Hudson‘o 
upėje.

Ant ryt lijo smarkiai iki 
pietų, taigi peržiūrėjimas lai
vynės buvo atidėtos nū 10 ryte 
valandos ant 1 po pietų. Po 
pietų daugybė garlaivių su 
tukstaneziais žmonių plau
kiojo apie nesijudanezias isz 
vietos vandenines drutvietes, 
kurios savo kanūlių (armotų) 
tankiais ir garsiais szuviais 
parodė, ką gali, kada Cleve
land's, jo pati, kn. Ve- 
ragua ir kiti prakilnesniejie 
svecziai važiavo ant laivo 
Dolphin tarpu jų, iszsitaisiusių 
į dvi liniji. Garsiausiai szaudė 
nū angliszkų laivų, o Suvie- 

rodė, jog greicziausiai gali 
paleisti* szuvius isz kanūlių 
vieną paskui kitą.

Vakare prezidentas, pra
kilnesni Suvienytų Valstijų 
ukėsai ir augsztesni aficieriai 
nū 'kariszkų laivų tapo už
kviesti ant baliaus, kuri dėl 
jų iszkelta Madison‘o Square 
Garden‘s

Ant ryt [28 d. Bal. ] petny-

czioje po’New York‘o ulyczias 
traukė iszkilminga paroda Su- 
vien ytų/Valstijų ir kitų 9 že- 
ziiiį marinįkų, ėmusių dalyvu-m r 
mų laivynės parodoje. Uly- 
ežios, per kurias ėjo pagoda, 
užsikimszę buvo szimtais tuks- 
tanezių žmonių. Langai ir 
stogai namų ant ulyczių^ kur 
ėjo paroda, buvo apspieSti 
klykaujaneziais stebėtojais. <

Cleveland‘as, kuris su kito
mis prakilnesnėmis žmogysto
mis turėjo prežiurinėti [re
view] parodą ties City Hali, 
nesiteikė to padaryti. Palū
kėjęs kokį laiką ant 11 vai. 
50 min. įsėdęs į karietą nu- 
pyszkėjo-abt geležinkeldvario, 
kad pagauti trūkį į Chicago. 
Paroda pasiekė City Hali 15 
min. po 12 — už 25 minu- 
czii| po prasiszalinimui Gro- 
ver‘o.
triai atsiszaukia apie tokį ne
mandagų pasielgimą p. Cleve- 
]and‘o sakydami, jog to butų 
nepadaręs „karalius .arba im
peratorius, ką padarė Grover 
Cleveland Suvienyti^ Valstijų 
prezidentas“, lyg ir už nięką 
laikydamas sveczius, iman- 
czius dalyvumą Kolumbinėse 
iszkilmėse.

Daugumas labai asz-

— Anglija. Pall Mall Ga
zette pranesza apie aresztavo- 
jimą tūlo W. Tawsend‘o, ku
ris norėjęs nuszauti Gladsto
ne^.

Kada pereitos seredos va
karą pirmutinis ministras 
(Gladistone‘as) grįžo isz tū
lo susirinkimo ir vos spėjo 
ineiti į savo gyvenimo prie
menę, policmonas užtėmijo 
einant laiptais paskui kokį 
ten žmogų. Policmonas lie
pė nepažįstamam trauktis sza- 
lin ir kad norėjo aresztavoti 
jį, jog vėlai naktį lenda į sve
timus namus, tai szis szovė isz 
revolverio į policmoną ir no
rėjo pabėgti.

Pas suaresztavotą rasta knį- 
gutes dėl užsiraszymo, kuriose 
tarp kitko buvo paraszyta: 
,,Airių „Home Rule“ bilPius 

plerėjo antrame skaityme žį- 
iūia balsų daugybe. Sznektos 
nieko negelbės. Dabar laikas 
veikti. Asz galiu tavę tyczia 
JžmusZti. Ar bus tas isztei

vta? Reikia ta darodyti“ ir

Pi;ieszai airių naminio rė- 
dymosi neįmanydami, kaip 
redaleisti perėjimui „Home 
Rule“ bill‘io, ima kėsintis ant 
gyvasties airių tautos apgy
nėjo Gladstone4©. Reikia bet 
tikėtis, jog tokia pasielgimas 
anų nevidonų da daugiau sza- 
Hnįkų patrauks prie gūdotino 
senelio (Gladstone1©) ir pa
dės jam iszpyldyti jo garbin
gus užmanymus.

- Vokietijai Reichstago ko
mitetas sutiko priimti kreditą 
dėl įsteigimo Washington4e 
(Su. Valstijose) vokiszkos Am
basados vietoje iki sziol buvu
sios pasiuntinystės (legation), 
o taipgi nutarė pinįgiszkai 
dar suszelpti Zvokiszką ąky- 

' — Garsusis anti-semitas 
[žydų prieszas) Ahl- 
vvardt, kuris buvo priesz Ve
lykas užmetęs Reichstoge ne- 
kuriems dabartiniams ir tu 
vusiems urėdnįkams fvagimą 
vieszų pinįgų sutąrtėje su žy
dais spekuliantais [žiur. Vie
nybė N 13] ir buvo iszjūktas, 
nes negalėjo darodyti savo 
iszmėtinėjimų teisingumo, da- 
^)ar vėla pakėlė balsą Reichs
tage, pristatydamas daugybę 
rasztų, kurie iszrodysią esant 
jo žodžiu teisingumą. Paskys
tas bet komitetas dėl peržiū
rėjimų tų rasztų ^apgarsino, 
jog jūse nieko neradęs, kas 
darodytų Ahlwardt‘o užmėti- 
nėjimų teisingumą ir Ahl- 
wardt‘as vėl tapo tik iszj ūk
tas.

Nekurie bet tvirtina, jog 
Ahlwardt‘o yra teisybė, bet 
augsztiejie ur^dinįkai ir didž- 
turcziai žydai, bijodamiesi, 
kad neiszeitų ant virszaus jų 
suktybės, taip viską sudarė. 

jog Ahlwardt‘as už savo norą 
iszrodyti teisybę, paaiszkįtl 
vagystę, tapo ant jūko pastaty
tas, su dumblais sumaisžytas, 
kad jo žodžiai neturėtų jokios 
svarbos. Sako, jog prie to 
viso nemaž prisidėjo ir vokie- 
czių „patrijotizmas“. Mat 
vokiecziai bijodamiesi, kad 
neturėtų gėdos nū viso svieto, 
pasiaiszkinus jųjų augsztųjų 
urėdnįkų apgavystėms, kiek 
galėdami stengiasi viską, kas 
jųjų suktybes parodyt galėtų, 
suglemžti ir dėl to patį Ahl- 
wardt‘a apszaukė skandalų 
darytojų, žmogum be jokias 
garbės, apkalbėtojo.

Prancūzai su savo Panamos 
skandalu pakėlė truksžmą ant 
viso svieto, vokiecziai gi, ku
rių tarpe gal, dar didesnės 
suktybės yra, slepia viską.

V— -'
— Maskoli/ja. Su pavasa

riu ateina žinios isz caro že
mės, jog cholera jau szimtus 
žmonių tūlose vietose iszvarė 
į aną svietą. Taip pagal urė- 
diszką tik praneszimą antroje 
pusėje Kovo mėnesio Pado-, 
Ii joje apsirgo ant choleros 
460 žmogystų, o numirė 120; 
Ufos gubernijoje į kelioliką 

žmonės, odienų numirė 35
120 apsirgo cholera.

Kas gi bus ten, 
vasara ?

kad ateis

— Ant Velykųszvenczių ca
ras buvo nuvykęs į Krimą. Sa
ko, jog kelionėje įvykęs su jū 
toks atsitikimas, kad ir sziau* 
rėš despotą apalpo. Visaip 
kaip pasakoja, o ypacz Pet- 
ropilėje apie aną atsitikimą ir 
priežastį caro apalpimo.

Pagal vieną paskalą ūkinį- 
kai isz Klarkov‘o apygardų, 
baisius persekiojimus kentė
dami nū maskoliszkųjų urė- 
diiųkų, dagirdę, kad pro jūs 
važiūs caras, sutarė sziokiu ar 
tokiu budu jį pamatyti ir pa- 
dūti jam skundą ant savo val
džios. Taigi didelėmis mi- 
nipmis.susirinkę laukė jie pa
sirodymo trūkio (treino), ku- 



tlhttle žinojo važi ft j ant carą, 
ir, idant sustabdyti trūkį, ėmė 
gulti ant ( geležinkelio rėlių. 
Kareiviai, kurie yra iszstato- 
mi szalimis geležinkelio, ku
riami Važiftja caras, nenorėjo 
leisti ukinjkams tai daryti, 
ėmė jūs svaidyti nū gelžke* 
lio. Įyyko isz tos priežasties 
smarki kova tarp kariaunos 
ir sodieczių, kurie jokiu bud u 
nemislijo praleisti caro trūkį. 
Tftm tarpu atpySzkėjo ant 
kovos vietos trūkis
15 kareivių ir 4% sodiecziai 
tapo sutruszkįti Ipkomotyvos 
ir vagonų ratais. [

Tai kaip brangiai kasztftja 
pamatyti sziaurėį despotą, 
kad pratarti į jį kelis praszy- 
mo žodžius, kurifts jis iszklau- 
sys, arba ne! O jei kaipda, tai 
nabagas praszytojas taps ati
dėtas į polio 
vo „derzost“ 
so nužemintai palengvinimo 
maldauti pas tą, kurį su visa 
jo nesuskaitoma
ir pakaliku gauja maitina sa
vo kruvinu prakaitu).

ir, sako, į

t kas už sa- 
(jogdrį-

giminių

tarje
1893 m.

Domias arctal
snsfiažiavimas Vii

13 ir 26 Kugpjuc
Visur po Lietuvą ir kitus

Maskolijos kraszbus yra isz-f 
siuntinėtą maskoliszka pro
grama su užraszu n

ne 1-—14 Avgusta^ (Devintas 
archeologiszkas susivažiavimas

Rffgpj uczio). Firm sėdžiu to 
susivažiavimo bus žinoma mo- 
kįta moteriszkė grovienė Uva
rova, o kiti mokį^i vyrai maž
ne vien maskoliai. Dėl ge
resnio Lietuvos pažinimo ir 
prie savęs patraukimo susiva 
žiavinįas daromas Vilniuje,, 
kada tįai Lietuvos sostapilėje. 
Czia yra dėta daugel užklau
symų, isz kurių vieni bus isz-

*] Archeologija, yra tai mokslas 
apie ^senoviflzkus dalykus, žmoniiį 
rankomis padarytus, sziaip užlaiky
tu arba žemėje ir t. t. atrastus.

sziaip užlaiky-

Lietuvininku
riszti, o kiti tolesnių isztyrinė- 
j imu nū mokįtų laukia; vieni 
isz tų užklausymų prider Lie
tuvai, kuri czia „Zapadnaja 
Rus“ vadinas (nės maskoliai 
Lietuvos būtybės nepripažįs
ta), o kiti prider labjausiai 
Maskolijos dalykams. Asz czia 
pagal ti| užklausymų dūdų sa 
vo atsakymus, nurodymus ir 
patėmyjimus, o gal ir kiti 
prie to prisidės. Gerai butų 
tokius atsakymus atspaudįti 
ir tam Susivažiavimui į Vilnių 
aąt paskirto laiko nusiųsti. 
Tai butų geriau, negu ten nu
važiavus maskoliszkai papasa
koti, arba maskoliszkai para- 
szius nusiųsti, nės tai bus lie
tu viszko darbo iszreiszkimas 
ir maskoliai supras, kad taip 
kaip jie nori nebus, nės lietu
viai maskoliais nėra ir būti 
nenori, kad turi savo mokslą, 
savo knįgas ir savo mokįtus 
žmones.

Taigi szie yra to susivažia
vimo užklausymai nū tūlų 
mokįtų maskoliszkų vyrų, isz 
kurių mes tiktai .Lietuvai pri- 
deranczius paminėsime.

1) J. F. Kraczkovskyi už
klausia: „kas sulyg szioliai da
lyke lietuviszkos archeologijos 
padaryta?“

Patėmyjimas. Isztyrinėjo 
ją: Norbutas, grovas Tiszkus, 
Glogeris, Kirkoras, Volteris, 
Daugirdas, Mierzynskis ir kiti.

2) N. A. Janczuk. Pagirio- 
ežių (Pollasie) archeologisz- 
kų isztyrinėjimų paseki ūmai, 
o labjausiai maskoliszkų (Sėd- 
lecko ir Liublino gubėrnijos).

Patėmyjimas. Toji žemė, da- 
barnyksztė Lenkijos dalis, kur 
gyvena unijotai per gvoltą prie 
pravoslavijos priveysti, o kuri 
nū lenkų ir maskolių „Polesie“ 
vadinas, buvo kad& tai lietu- 
viszku krasztu, pirm poros tuk- 
stanezių metų. Grekų raszti- 
nįkas Ptolomaeus tą krasztą ti
krai lietuviszkai Pagyri tai**) 
(Pagiriecziai) vadino. Da
bar vienok maskoliai, norė-

**] Neturėdami graikiszkų raidžių 
atspaudinnme lotyniszkomis. Red. 

darni czia savo koją kietai 
pastatyti, ir tūs dar žemeje po 
kapines atsilikusius atminimus 
norėtų kaipo maskoliszkus isz- 
rodyti.

3) V. G. V&silevskyi. Ką 
reikia numanyti po vardu 
Krivy i gorod (Krevų pilis) 
arba medinė ant kalno pilis, 
apie kulią pranesza Vokie
cziai apsiausdami Vilnių 1390 
mete ?

4) — Ką galima isztirti isz 
lietuviszkų keliavėdžių (kry
žiokų knįgų) dėl Lietuvos ir 
Žemaiczių topografijos (krasz- 
to isztyrinėjimo) gale XIV ir 
XV amžiaus, o taipojau dėl 
liaudies skaitliaus ir būtybės 
isztyrimo isz knįgos „Scripto- 
resrerum Prussicarum (Zweit. 
Band)?

5) J. E. Kraczkovskyi. 
Miesto Vilniaus XVI ir XVII 
amžių topograpija?

6) E. R. Romanov. Dau
gą vos upės akmenai ir abelnai 
Vidbodės (Vitebsko) ir Mo- 
hilevo rėdybų su paraszais ir 
paveikslais akmenai.

7) — Apie Lietuvos piles ir 
apie Vakarinės Europos dai- 
lidystės kariszkos ir budavo- 
nės ant tų pilių įtekmę.

8) J. F. Kraczkovskyi. 
Lietuvos senkapiai ir senkapių 
indai.

9) -Naminis lietuvių gyve
nimas XVI amžiuje.

10) — Visokios dabartinės 
teorijos apie lietuviszkos kal
bos paėjimą.

11) V. M. Michailovskyi. 
Apie žynių (senovės kunįgų) 
lūmos padėjimą ir susitaisymą 
pas lietuvius senovės kritisz- 
kas isztyrinėjimų sutaisymas.

12) N. J. Janczuk. Apie 
lietuvius ir slavėmis dabarti
nis klausymo stovis.

13) A. A. Kunik. Apie 
neatvengtiną sustabdymą Tra
kų pilės griuvimo.

14) D. N. Anuczin. Ar ne 
atrasta Lietuvos ežerūse pėd- 
sakių senovės vandeninių gy
venimų?

Patėmyjimas. . r> Senovės
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žmonės, iszvengdami nū viso
kių miszkinių gyvulių ir žvė
rių užpūlimo, statydavo ant. 
įkaltų vandedyje mietų ir,- 
rusztąvonių triobas. Pėdsa-
kiai tokių fundamentų mato
mi dar yra ežerūse Divvitis. 
(Dievo vieta) Telszių pav., 
ir Titavėnų ežerūse Resiainių 
pav.

15) J. Ox Kraczkovskyi. 
Surinkti tikras žinias apie sen-; 
kapine, pilekalnius, milžinka
pius ir t. t.

Apie Lietuvos’ piles raszė, 
straipsnį Dr. Basanavyczia 
„Auszroje“. Atsirado jo ir 
atskiri knįgutė. \ Neseniai, 
per kelis metus dirbdamas M< 
Do vai n a — Silvestraitis isz 
daugumo knįgų, pats keliau
damas ir per laiszkus, žiųias 
surinko apie Prūsų, Lietuvos 
ir Latvijos piles, milžinkapius 
senkapius ir t. t., kuriūs žo
dyno pavydale sukrovė* . ,

16) A, Ukpa Danilevsky i. 
Ar neatrasta Vilniaus guber
nijoje ant senovės daigtų pėd- 
sakių etruriszkos ir fenikijo- 
niszkos įtekmės?

17) - Gerai butų, idant kas 
surinktų medegą/ir padarytų 
žemlapį Vilniaus rėd. pilekal- 
nių ir milžinkapių, iszrody- 
dams jų padėjimą, nors pavir-. 
szutinį jų iszveizėjimą ant pa-, 
veikslo, jeigu toksai atsiranda. 
Nekurie isz pilekalnių, kaipo 
tai po Eisziszkiais ir Raudo
niu (Radun) Lidos paviete, 
matomai atsižįmi senovės paė
jimu. .\

18) N. Petrov. Apie Dro-t 
giezino senatnybes, Avenariu-' 
so pono atrastas.

19) A. K. Žiznevskyi. Ge
rai butų iszrodyti vietas met- 
raszcziūse paminėtų . lietuvisz- 
kų parubežinių pilelių, kaipo 
tai: Seluk, Goroszin, Riasną, 
Oszczen, (didelis ir mažas), 
Tud, Sižki? ; _

20) — Seniausias rubežius
kitkart Rževos pavieto (Mas-, 
kolijoje) su Lietuva. • <

21) - Koki pėdsakiai pasili
ko apie susineszimą Lietuvoj
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nors

gerai

sėti

vei

Elzė

nūs

darb

ramu

su va

Kraczkovskyi. 
e senovės lai/

ežių 
tam

jis p 
žiavi

ežiais, .
vakarienę. And 
nuleido sąyo akių

•u Tvero kunįgaiksztystę?
$9) J. F. Kraczkovskyi. 

Seniausi Lietuvos gyventojai

kalnia „Cargrad“ (Gercike), 
Dinaburgo [>aviete.

mas ( 
arkli

jau t 
jis taip pridūrė 
sybei 
daug

dvasia. Czia 
tylu ir links- 

rasti tiktai prie 
.saros szventėse.

prisiartino fzventės, tai 
rmasis skubinosi 
nu. Arti Ąžūlinės pra 

važiajvo pro jūs brangus veži- 
dviem penėtais jūdaii 

Vežinąe sėdėjc

(IX—XIII am.).
23) — Mindaugas, Tautvi 

ižas, Daumantas ir Aleksan 
d ras Nevskis.

‘24) — Trakų miestas*-
25) - Lietuva kaipo istonsz- 

kas ir etnografiszkas terminas.
26) — Lietuvos pilės: Tra

kai, Lida, Krevas.
-27) — Lietuvos žydai.
28) — Lietuvos Karaimai 

(kurie yra Trakūse ir nū žydų 
paeina).

29) — Lietuvos čigonai.

įtaisymą per medžiokles vilką 
dūbių Lietuvoje,.

34) J. Maliszevskyi Lietu 
vos Naujapilis (Novgorod — 
Litovskyi), jo uždėjimas ii 
atminimai.

Pas.. Yra tai dabartinisLisz 
kavo miestelis ant Nemune 
kranto augszcziau Kauno, Sei 
nų pav.

35) N. Petrov. Etrografisz- 
koji ryba (rnbežius) tarpe lie-

m is Skaudos valscziuje, 
^fehaių paviete, nėra tai ’Kur

šių miestas Apulia (853 m.)?
\ Paa.. Toji vieta Ketuviszkai 

vadinasi Apaulė. Nėra tai 
miestelis, tik pora trobų su 
pilekalniu, kurio aną senovisz- 
kumą p. Volteris (žiur. „0bW; 
nograftezeskoj pojezdkie po 
Litvie i Žmudi“), kad tai buvo 
A pu ha, iszrodė.

32) A. Lappa — Danilevs- 
kyi. Surinkti žinias apie Vil
niaus rėdybos kaimų (sodžių) 
uždėjimą ir padaryti, jei gali
ma tiktai, iszvedimus apie se
novės naujokynių įsi taisymo 
būdą aname kraszte?

N B. Be neatras tiktai, kad 
aname kampe pirm lietuvių 
maskoliai gyveno ? Tai tada 
maskoliai lietuvius be malo
nės laukan varytų isz jųjų na

rai butų padaryti suraszą sen- 
lietuviszkų knįgų spaudintų 
Jevyjoje, Kūteinos ir Vilniaus 
Szventos Traicės kliosztoriuje?

40) Ainalov. Apie arezią 
pasiplatinimo Lietuvoje ry- 
miszkų iždų, atminimų?

41) J. F. Lietuviszkoji kal
ba tarpe indo — europėjiszkų. 
. 42) N. Ęetrov. Apie gi
minystę ir paveidumą mitolo
gijos lietuviszkų ir rusiszkų 
giminių ir jų istoriszką įtekmę 
vienos ant kitos?

pama- 
grįžtant, tūjaus parengė 

’ienę. , Andrius akyvai 
iurėjo, kaip Elzė iszma- 
ir veikiai viską daro, 
j vakarienės ji klausėsi 

Andriaus su tėvu, 
iui jau ir labai patiko 

Jis į ją pažvelgdamas 
jautė savo szirdyj* palanką ir 
gūdenę prie jos. — Kaip dar
bingai, per dieną sunkiai dir
bę aht laukų, trokszta pašil

tai p ir jie padarė. Ant 
aus anksti . Andrius ateis- 

įno su Miežiu ir Elze.

ezvie
va

žiūrėti darbinįkus, tai ir An
drius ėjo su jūmi. Andrius 
dar szį vakarą
namon, bet Miežis jo neleido, 

Graudo nenorėjo 
,. Jaunas medsar- 

ematant jam labai pati- 
h kaip ant lauko pasirodė 

suprantaneziu žemdir- 
j, tai tikrai ir pilnai į- 

seno, darbsztaus vyro 
p Vakarop jiedu par- 
namon. Elzė triusavo 

namus, bet jūd

tuvių ir gudų Vilniaus, Gar
dino ir Kauno rėdybose.

36) Ar ne pasiliko koki 
nors pėdsekiai apie armėnų gi
minės Lietuvoje buvimą tarpe 
XI—XVI szimtmeczio?

Žemaicziūse, Veliūnos para
pijoje, Kauno paviete, atsi
randa dvaras ir kaima Armė
nai arba Armėniszkiai ant upės 
Armėnos. Gal tai yra pėdsa- 
kis buvimo czia armėnų? Vie
ta toji lenkiszkai Ormiany, 
Ormieniszki, o upė Ormiana 
vadinasi. (Armėnai, Azijos 
giminė, lenkiszkai Ormianie).

37) J. F.
Perlką Lietuvoj 
ke pasiplatino ir vieszpatavo 
maskoliszkoji kalba?

38) J. Maliszevskyi. Apie 
Vilniaus Auszros Bromo abro-

i Dabar ir Miežis iszėjo sve- 
ežius patikti. „Tas yra gerai, 
kad atvažiavote“, jis sakė. 
„Mano mergaitė jau beveik 
buvo pradėjusi verkti, jog 
jau neatvaži&site.“

„Bet, tėveli, kam tu taip 
szneki!“ Elzė labai iszkaitu- 
si graudinosi, bet priegtam 
iszrodė taip daili kaip aniū- 
lėhs.

„Nu, nu, ko czia gėdytiesi!“ 
senis murmėjo ir, bernui pa
davęs arklį, praszė sveczius 
vidun.

Isz lauko buvo durys pa- 
pūsztos,žolynų vainikais ir ža
liomis medžių szakomis, bet 
viduje stubos kur kas gražiau. 
Pagal sienas buvo pristatyta 
lapūtų kuplių medelių, beveik 
sienų nebuvo matyti per ža
lumus ir vainikus, grindys 
buvo iszbarstytos žolynų žie
dais, isz visur j kvėpavo gar
dus, priimnus k vapas. Stuba 
iszžiurėjo it girioje lapinė, ku
rioje gyvūja ūūszirdi ir ma
loni szvenczi 
buvo taip 
m u, ką galima 
gerų žmonių v

Miežiui szn^kant su sve- 
Elzė parengė, priesz 

Irius vis ne 
nū Elzės

du vėžiūja ant vasaros szven- 
Ąžūlinėn. Berods jis iki 
laikui buvo prieszinęsis

Graudui su važiavimu, bet

Senin vyras, draugiszkai jam 
spausdamas ranką, meldė, kad 
podraug su Graudu atšilau- 

ant vasaros szvenezių. 
jam padavė dailių žoly

nų rjrszelį, o kaip jis jai bru
ko ranką, tai ji maloniai davė 
ir podraug praszė, kad And- 

įtvažiūtu ant szvenezių 
asilinksminimo.
aip, reiktų taip padary- 
Andrius it nū sunkaus 
> atsitraukęs tarė, kaip 
buvo iszėjęs, o kaip jis 
uvo tolesniai paėjęs, tai 

Bet po tei- 
ji yra skaisti ir daug 
geresnė už Anytę.“

u Andrius su dėde Grau-

dvarponis plikis ir Anytė. 
Andrius jūs pamatęs ruseziai 
nusijūkė, bet jo veidas veik 
prasilinksmino, kaip, pamatė 
prie dvaro daržo dailiu* na
melius. Prie atdaro lango 
stovėjo Elzė, bet įvažiūjan- 
ežius pamaezius, ji pragaiszo, 
tiktai buvo girdimas jos si
dabrinis linksmus balselis:

„Tėtusz, jie atvažiūja!“ , 
Veik vėl ji it stirna pasiro

dė ir sveikino sveczius. Ji 
buvo dailiai apsivilkusi 
szventdieniniūse rubūse, o ant 
jos galvos rožių vainikėlis. 
Jos veideliai buvo kiek isz- 
kaitę, o akelės isz džiaugsmo 
meiliai žibėjo. Taip, ji sto
vėjo skaisti ir nekala kaip ką 
tikt rožių pumpuras iszplau-

(Tąsa.)
Andrius sznekėjo 

lai ir nūszirdžiai. 
zė žiurėjo į jį savo 
šiom akutėm. Dar jiedu 
landėlę draugiszkai szne 
ir jau saulė gerai buvo pakry
pusi ant vakaro, tada j*iedu 
pakilo eiti namon. Kiemo 
viduryje jiedu sutiko Miežį, 
kurs tikką buvo pargrįžęs nū 
mažo dvarelio. Jis nūszir- 
džiai pasveikino Andrių, o 
kad dar turėjo eiti į lauką ap

gižo
apie
ežius
vakai
prisii
niai
Laik
sznektoms
Andr
Elzė.
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zė jau

it koki
an nėra

jog sav

sukando

smuiką-

Bet kaip jųdviejų pažvilglai 
susidurdavo, tai filžš iszrūu- 
donūdaVo it žemAgė. l*o 
pHeszvakarienei buvo nu
spręstą eiti į beržyrėlį, kur 

susirinkimas, bet abu 
uentu, pradėjusiu sznekas apie 
senybinius laikus, vis dar sė
dėjo stuboje, žadėdami eiti 
vėliaus. Andrius ir i 
rengėsi eiti.

„Tu esi pasipūszuid 
kunįgaikszcziutė, o m 
nė vieno žiedelio“, Andrius 
sakė, kaip jau jiedu buvo isz- 
ėję isz stubos, prisižiūrėdamas 
Elzei.

’ „Truputį palaukk“,'ji atsa
kė, „asz ir tamstą apipūsziu.“ 
Ji nuskynė dailų rožės (ra
dastos) žiedą ir prisegė An
driui prie rūbo szond; jos ran
kos taip drebėjo, 
pirsztan įsidūrė. Pirsztas jai 
labai suskaudo, bet 
daina nei žodelio, 
dantis.

Jau buvo girdimi 
v imu garsai.

„Ar tamsta noriai szoki ?“ 
Elzė užklausė.

„Ne, bet su ’ tamsta asz ma- 
lonėcziau szokti“, Andrius at
sakė.

Ir po teisybei jis sziądien 
labai szoko, o daugiausiai su 
Elze. Galop jis nu 
beržinė! i n 
kad pravėsti. Szią 
buvo labai linksma 
karna, kaip seniai jin taip jau
tėsi. Dabar jis Vėl galėtu 
dainūti ir linksmintiesi, kaip 
ir seniaus. Jo szir'dis buvo 
pilna džiaugsno, o jo akys žė
rėjo; bet urnai jo yeidas ap
siniaukė. Jis pam 
artinant moteriszką — tai bu
vo Anytė. Jo linksma szirdis 
ir aptemo. Akies ijnirsksnyj 
jis norėjo eiti atgal, 
butu nemandagiai!“ 
jo ir ėjo pirmyn. 
pamaczin»f’, apsisto. 
drius, jai pasakęs , 
ną“, norėjo eiti tol] 
jam užstojo kelią. | 

į „Andriau“^ ji tai’ė, „ar jau
*

vargęs ėjo 
pasivaikszczioti, 

,dien jam 
ir pati n -

prisi-

e 
„Ne, tas 

jis misly- 
Auytė, jį 

o. An- 
,labą die 
yn, bet szi

esąva tapusiu taip nepažįsta
nt u, kad jau nenori į manę nė 
keliais žodeliais prasznekėti?“

„Asz tamstai nieko netu
riu sakyti“, jis trumpai atsa
kė.

„Tu dabar dėl manęs esi 
svetimas, bet vieną sykį tu 
galėjai su manimi meiliai 
sznekėti ir visados ta v buvo 
ką sakyti?“

„Taip, tas buvo vieną sykį, 
bet dabar tu važiūk su penė
tais arkliais brangiame veži
me, o asz esu vargo vaikas, 
tiktai medsargis.“

„Andriau, neiszjūkk ma
nęs“, ji patyloms sakė. „Asz 
sziądien norėjau eiti pekszczia 
Ąžūlinėn pas savo tėvo seserį. 
Dvarponis manę paėmė veži
man, kad jau buvau iszėjusi 
ant kelio. Ir — ir važiūjant 
jis manę užsznekino. Bet asz 
jam nieko aiszkaus dar neat
sakiau, asz pirmiaus norėjau 
žinoti, ką tu sakai“.

„Daryk, kaip pati žinai“.
„Bet asz jo nenoriu, An

driau. Kodėl tu dėl manęs 
esi taip szaltas? Seniaus tuū 
buvai taip geras ir meilus!“ 
Jos balsas skambėjo nužemin
tai ir tyliai.

„Taip, tas buvo seniaus, bet 
tu manę paniekinai ir atstu
mtai“.

„Andriau, tu nežinai, kaip 
asz to gailistauju. Dovanok 
man ir vėl buk mano, myli
masis, gerasis Andriau!“ 
Anytė griebė už jo rankos ir 
deganeziai žiurėjo jam akysna. 
Szis merginos akių stebėjimas 
buvo didele spėka. Andrius 
kaip apiburtas žiurėjo į skais
tų merginos veidelįpo kaip ji 
nuspaudė jam ranką trauk
dama prie savęs, sziam žaibų 
greitumu perbėgo karsztis per 
gyslas. Jis jau norėjo dai
liąją merginą priglausti prie 
savo krutinės, karsztai bueziū- 
ti jos lupas — czia ūmai 
skaistus, iszblyszkęs merginos 
paveikslas gyvai pasirodė jo 
akyse ir žiurėjo į jį taip mei
liai j r nūszirdžiąi, jog jis pa- 

niažu iszliūeavo siivo rankį 
n A Anytės ir tad sakė:

„Jau tas yra per vėlu, Any- 
te. Ar tu neatsimeni, ką tu 
man paskutinį sykį sakei? Tu 
sakiai: Ne, ne, niekados ne
galiu tavo būti, kad tu kvai
lame supratime stumi nū sa
vęs laimą! Ir asz szią laimę 
atsumiau, nėsa kitaip asz bu- 
cziau likęs neteisingu ir va
gimi. Todėl tu niekados ne
gali būti mano ir mudu esą- 
va skirti ant amžinų laikų. 
Ir nu gyvenk sveika, Anyte, 
tegul tavę Dievas daro laimin
gą.“ Andrius tarė, atsigrįžo 
ir nuėjo. Anytė buvo nu
blankusi, jos akyse degė pra- 
gailhzka ugnis, lupos buvo 
sucziauptos ir jos veidas mai
nėsi.

„Jis manę paniekino ir at
stūmė. Gerai, asz eisiu pas 
dvarponį, bet tada saugokiesi“.

(Dar ne viskas.)

Isz liitnrtsztn Si Amerlkoifl
— New Yorteiszk&s szv. 

Kazimiero draugystės komite
tas ežiose dienose prisiuntė 
mums sziaip bylantį rasztą, 
paliudytą draugystės peczė- 
ežiu, prahzydams patai pįti 
„Vienybėje“:

Gūdotinas „Vienybės“
Reijakįoriau!

Meldžiame pataipįti sąvo 
laikrasztije sziūs kelis žodžius 
vardan teisybės:

N. 15 „Saulės“ dr. Jūdi- 
ežius iszdArgė szv. Kazimiero 
draugystę o podraug ir visus 
New York‘o ir Brooklyn‘o 
lietuvinįkus. Turime mes 
paaiszkįti czia, kaip tas viskas 
einasi ir kodėl ant mus taip 
užsivarė per lygų sav Tara- 
daiką kun. dr. J.. Mųsų 
draugystė turėjo užpirkti mi- 
sziasperszv. Kazimierių ir bu
vo leista ant balsų, kokioje 
bažnyczioje bus mus užpra- 
ežy tos miszios. Vieni norėjo, 
kad but dėta ant miszių lie- 
tuviszkoje bažnyczioje, kiti 
kad lenkiszkoje, o treti sakė, 

idant užpirktume miszias paš 
vokieczių kunįgą. Ant galo 
sąnariai sutiko ant to, kad isz- 
rinkti komitetą isz trijų vyrų, 
kurie nuvėję pas Brooklyn‘o 
vyskupą pasiteirautų apie dr, 
Jūdiszių, ar jis yra vienybėje 
su Romos Katalikiszka Baž-■ 
nyczia ir jei taip, tai pas jį 
dūti ant miszių ir atlikti ve
lykinę iszpažintį. Vyskupas 
atsakė delegatams, jog jis jo
kio lietuviszko kunįgo nežino 
ir nepažįsta, pritardama dar: 
„atveskite jį man parodyti, 
kas jis per vienas ir kokias 
plunksnas turi“.

Kada gavome tokią žinią, 
tai užpirkome miszias lenkų 
bažnyczioje ir gavome priža
dėjimą nū lenkų klebono, jog 
parkvies lietuviszką kunįgą 
dėl iszklausymo velykinės isz- 
pažinties mųsų draugystės. 
Kad dasižinojo apie tai kun. 
dr. J., tai įpykęs, jog kelios 
deszimtys delerių isztruko 
jam isz kiszeniaus, ėmė keik
ti ir dergti mus draugystę ne
tik savo bažnyczioje, bet ir 
per „Saulę“ visaip iszmislijo 
ant mus. Tegul sav daro, ką 
nori, bet koliai nebus jis vie
nybėje su Katalikiszka Baž- 
nyczia, neisim mes pas jį. 
Szv. Kazimiero dr. komitetas. 
(„Vienybės“ iszdūtojas p. J. 
Pauksztis, būdams pereitą ne- 
dėlią ^New York‘e buvo 
Brooklyn‘o lietuviszkoje baž
nyczioje ir užėjo pas kn. Jū- 
diszių. Szis Į kn. J.] rodė p. 
J. P. laiszkus nū vyskupo, isz 
kurių galima buvo numanyti, 
jog kn. J. neyra suspend a votu 
dabar ir yra vienybėje su R. 
katalikiszka bažnyczia. Tai
gi szv. Kazimiero dr ės, komi
teto patilpusi czion žinia yra 
abejotino teisingumo. Red.)

— Walerlurtfo szv. Kazi
miero draugystė neseniai nu
tarė prigulėti prie „Susivieny- 
jimo“; metinę mokestį tūm tar
pu užsimokėjo 12 sąnarių. Jau 
seniai butų tai padarius toji 
draugystė, o taip gi ir ranka
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rankoje einanti su ja lietuvis/,- 
ka draugyste isz Ansonijos, kad 
ne tūlas Motiejus Brazys, kuris 
kiek galėdama atkalbinėjo 
draugsąnarius nd prigulėjimo 
„Susivienyjiman“, stengėsi su- 
pykdįti Waterbury‘o draugys
tę (kurios sąnariu buvo), su 
Anson iszke, o taipogi pereitą 
metą darbavosi isz visų pajie- 
gų paardyti naujai užsidėju
sią Waterbury‘je lietuviszką 
parapiją, siundydamas ant ge
resnių tėvynainių lietuvių len
kus ir sulenkėjusius lietuvius.

Szv. Kazimiero draugystė 
ąnt paskutinio savo mėnesi
nio susirinkimo, kada pasi 
aiszkino visos intrigos ano ne
tikusio sąnario M. Brazio, isz- 
metė jį isz saVo tarpo, kaipo 
„ardytoją broliszkos meilės“ 
tarpe tėvynainių. Ant mee- 
ting‘o to buvo skaityti laisz- 
kai to M. Brazio į Ansonijos 
lietuvius ir kitur, isz kurių tai 
laiszkų pasirodė kūąiszkiau- 
siai visas nedorumas to žmo
gaus, kuris, įnirszęs ant kelių 
savo draugsąnarių, su szal- 
cžiausitnkrauju ėmėsi griauti 
kad ir geriausius užmanymus 
ir veikalas, užvestus jo neap- 
kencziamų esybių.

Draugystės. sąnarys.

Margumynai.
Honoras Kirkoras (Jan ze 

Sliwina) 1858 mete, didelis 
savo laike Lietuvos mylėtojas, 
savo laikrasztyje „Teka Wi- 
lėliško“ N. 5, p. 383, rėdystės 
ateiszaukime raszo, kad jo no
ru yra talpinti tame laikrasz
tyje kūlabjausiai vttnisŽKius 
ir lietuviszkus dalykus; taigi 
ežia diktokai apie Lietuvą 
randame; yra tai kaip kada 
daigtai gana maloniai apie 
Lietuvą paraszyti, bet mat, 
nebuvo dar žadėta Lietuvai 
dvasiszkai pakilti, kada jos 
kūnas po bajdriszku bizunu 
kentėjo ir tiktai a ežių ciesoriui 
Aleksandrui antram [ ?Red.] 
iszsilidsavęs iszgalėjo apeisz 
riesti ir suprasti, kūmi yra,

Dar gale XVIII ir pradžio
je musų szimtmeczio su visum 
nebuvo dy vai, jeigu kas isz 
didelių ponų, o ypacz moteres 
raszyti nemokėjo. Isz ano 
laiko tankiai randame po da- 
kumentais paaiszkinimą, kad 
toji ar toji isz didelių ponių 
nemokėdama raszyti praszo už 
save kitą , pasiraszyti. Sztai 
Stan. Morawski‘s(„Teka Wil.“ 
N 6, p. 75) raszo, kad ano 
laiko didelis ponas pulkaunį- 
kas lenkiszkos karumenės 
Anufras Prozoras, arti Kauno 
gyvenantis, raszyti nemokėjo 
ir tą dalyką už nereikalingą 
iszmislą laikė, bet kardu (pa- 
losziumi) taip dailiai raszė, 
kad ml to „raszymo ženklai ne 
ant vieno snukio pasiliko“.

Ant to pat lapo yra pami
nėta, kad 1818 ar 1820 mete 
suvažiavusi į Kauną ponybė ant 
sueirno darė isztyrinėjimus 
mure vadinamame „Perkūno 
szvintinyczia“ ant Tiltinės uly- 
ežios ir kad, su kūjais po anūs 
murus kalinėdami, atrado isz 
vario atlietą dievaitį, kurį 
Varszavos mokslo draugystei 
(Towarzystwo przyjacičl nauk 
w Warszavie) nusiuntė. 
Akyvas tai dalykas, nės neku- 
rie mokįti, kaipo tai p. Mie- 
rzynskis (Žrčdla), tvirtina 
kad pas lietuvius diev 
sum 
gamtą garbino. 

» 
suvi- 

nebuvę, kad anie tik

— Žinomas yra daigtas, kad 
didysis Lietuvos kunįgaiksztis 
Vytautas platburnius arba tu
torius užkariavęs ir daugel anų 
I vergystę paėmęs ' Lietuvoje 
apie Vilnių, Trakus ir Kauną 
apsvadino. Taigi tie tutorial, 
netiktai dalyke savo tautystės, 
bet ir muzulmoniszko (tur- 
kiszko) tikėjimo laisvę turė
dami, labai naują tėvynę Lie
tuvą pamylėjo, - padėdami 
drauge kariauti. Malonė ta 
dėl lietuvių ir jų valdonų pa
rodo isz tutorių praszymo, pa- 
dūto karaliui Zigmųntui pir
mam 1519 mete, kur yra^tie 
žodžiai iszreikszti: ’ „

rime garbingo Vytauto, anas 
mums neliepė užmirszti apiie 
pranaszą (Mahometą), o mes 
prie szventų vietų (tai yra 
Mekos ir Medinos) akis at- 
versdami, taip jo vardą mina- 
vojome, kaip ir savd kalifų 
(kunįgaikszczių).i Ant mųsų 
kardų prisiekėme, kad lietu
vius mylime. Kada jie karės 
laike į vergystę mumis pagros 
bė, vienok į Lietuvą įžengiant 
pasakė, kad toji pmeltis, tas 
vandū ir tie medžiai yra dabar 
mųsų abelnais. Musų vaikai 
žino apie jį (Vytautą), ant 
krantų sūrų ežerų (Krime) ir 
Kipczake žino, kad mes jųsų 
žemėje neesame svetimais.“ 
(Czacki, o Tatarach T. III, p. 
311, Poznaii). Tutorial turė
jo tam ypatingas maldas ir 
meldės už duszias a. a/kara- 
liaus Jono SobeskPo, už du- 
szįas pūlusių laike karės su 
maskoliais 1794 mete ir už 
duszią garsingo tai po jau mų 
su didžiavyrio Tadeuszo Kas- 
ciuszkos 1818 mete. (Teka 
Wileriska N 5- p. 128). —

Lietuvių vardas regis per 
tūs tutorius buvo ir tarpe 
arabų pagarsėjęs, kurie mu
mis
Sztai apie mumis raszo jų 
rasztinįkas Szems—ed—din 
1392 mete. („Teka Wilerts; 
ka“ N 5, p. 147). Vėl kitas 
Arabų istorikas Jbn—ui— 
ward j, miręs 1349 mete vadi n 
Lietuvius Atwal. (Ten pat)/

Žaltys. i

vadino.

— Jūrių vėžiai. Dvi yra 
gyrnės didžiausių jurių-vėžių: 
taip vadinami langustai (pali- 
nurus vulgaris) ir snukekojai 
(stomapodum, sqnila mantis). 
Langustai drauge su ūsais sie
kia 6 pėdų ilgio ir 16—18 
svarų. Gyvena prie pietinių 
ir vakarinių Europos krasztų; 
niekad n‘eina į žiemius toliaus 
už Anglijos krantų. Langus- 
to kūnas pailgas, apskritus, 
nugara neilga, nelygi, karpū- 

j - — ta,
Nebetu- ną. Ant ąkii| užaugę storį

■iin«iri' ~ -i'1111111 rn

gilumo pu 
zuvaitėmis, ant

ragai. Vasarą laikosi kran
tu j^i r tikt baigiantis rudeniui 
grįžta į jūrės, kdf praleidžia 
žiemą ir permaino iūksžid^.- 
Mėgsta tyrusi szviežius van
denius ir niekad negyvena 
drumstame vandenyje ir smil- 
tynūse. Mėssi jų labai gardi. 
Prancūzai kas metas pagauna 
po millijoną tų vėžių, leisdami 
į 200 sieksnių gilumo pintines 
su mažomis 
kurių langustąi labai pūlas, 
nės yra labai ėdrus.

Snukekojai 
žiaminėse jūrėse, 
luksztų, tikt visas kūnas skū
ra aptrauktas, Dažas jų žals
vai — mėlynas.' Gyvena la
bai giliai ir plaukioja labai 
spareziai. Venecijoje ir kitur 
valgo jūs žalius.

yvena Vidur-
Jie neturi

— Antrasis griuszios žydė
jimas. Pereitą vasarą netoli V 
Odesos viena griuszia, peržy
dėjus ir užauginus daug Vai
sių, pradžioje Rugpjuczio pras
tojo lapų, bet tiljausv vėl isz- 
augo lapai i/ griuszia puikiai 
pražydo. Sodų prižiūrėtojai 
tū labai nusistebėję, rūpinasi 
iszrasti priežastis to dalyko.

Szis tas.
— Antras Vilniaus r prie

miestis yra Užupis (Zarzecze), 
kur yra aptvertas gražus kry
žius, apie kurį tankiai ubagai 
sėdi. Viens girtas bajoras 
prie kryžiaus be kepurės pri
ėjęs sako:

— Pone Dieve, asz esmu 
bajoras!

Ubagas isz antros’ pusės 
kryžiaus besėdėdamas, pama
tęs bajorą ir iszgirdęs jo žo
džius, sako:

— Kas isz tp, kad tu bajo
ras, bet kad mulkis!

Bajoras mislydamas, kad su 
jfi pats P. Dievas szneka, tarė:

— Pone Dieve, kokį šutvė- - 
riai, tokį ir turi!

/ Baltrus skundžias, kad jį 
szaltis įęreozia,
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Paskkla taip nesza: 
Juk jis eiles fcaszo, — 
dalį jomis kurti peczių.

buvaiKas tai 1 Pernai 
tvirta it mėdis. Sziądien per
sikoręs, vos tik slenki!

— Oi, nū metųį b rolei4, es- 
mi vedęs. —

Jungas ^loterystės kuprą 
lenkia.

I

Naujausios žinios
1 diena Geguž 

nekantrumu ir ne 
laukta įvairiūse ' 
desniūse miestūse 
ramiai [spakainiii]. 
beveik didesniūse miestūse tą 
dieną anarchistai,^ socijalistai 
ir taip darbinįkų gana isz- 

apvaikszcziojo, 
tukstaneziais

ės, kurios su 
be bąimės 

Europos di- 
, praėjo gana 

Visūse

--------------- j—------------------ -  
aresztavojo kelis socijalistus, 
kurie ragino žmonis prie 
maiszto ir plėszimų, įvyko isz 
pradžių vaidai su policija, o 
paskui ir pesztynės. Ant pa- 
gelbps policijai atbėgo huža
rai, kurie apmalszė maisztinį- 
kus, nors keliolika žmogystų 
buvo sužeista.

Viennoje buvo laikomi apie 
56 darbinįkų meeting‘ai tą 
dieną; po miestą vakaran 
traukė procesai j a apie isz 200.. 
000 vyrų ir moterų, dainū- 
janczių „Marseillaise^“. Pra
eidami pro ciecoriszkus ka- 
szarus darbinįkai klyksmais 
sveikino kareivius stovinczius 
ant sargybos; szie taip pat 
sveikino darbinįkus. Taip 
pat ramiai apsiėjo darbinįkai 
ir Buda Peszte* Paryžiuje į- 
vyko vaidai tarp policijos ir 
darbinįkų.

Berlyn‘e policija iezvaikė 
anarchistų susirinkimą, kur 
kalbėtojai kurstė žmonis 
priesz valdžią ir ragino karei
vis neklausyti ciecoriaus.

Naujame Sviete Amerikoje 
pirmą dieną Gegužės visų mis- 
lys buvo užimtos iszkilmėmis

kilmingai 
vaikszcziodami 
po ulyczias ir dai nūdami kaip 
kur revoliucijis^kas giesmes. 
Marsilijoje 
darbinįkai su 
grajino „Mar8eįl|aise‘ę“, 
traukė pas miesto 
ris maldavo darbinįkus gra-

Szie, teisybė, 
dieną elgėsi, prie atidarymo visasvietinės 
policija su- parodos Chicago‘je.

’rancuzijoje] 
uzika, kuri 

nu- 
majorą, ku-

žiai apsieiti, 
padoriai per visą 
tik, kad vakarati

GRAŽINA
I ILietuviszką apsuka,

Paraszė Adomas Mickevyczia,
Vertė Jonas Mrk, ,

(Tąsa).
Ilgai netrukus sujudo pakeltas
Raktas priesz* stovinezių durių, szeszėlis 
Szmežtelė* prieszai ties durimis baltas. 
Kas ten? imszuko pon‘s galvą pakėlęs, 
Kas? — asz — iszgirdo atsakymą lėtą, 
O norint ilgai potam da kalbėta,

1 Nors Rinvit‘8 klausė, nors ausį vis taiso, 
Posmų neaiezkios kalbos nesupaiso;
Spaudžias artyn vis, suprast* aiszkiaus geidžia,.— 
Tusztumos vietų ir sienos neleidžia.
Bėgy į* kalba, ką karsztai taip užs‘ėmė 

’ Tyko toŲ
Nūlankia
Bet tūj‘ rutilo ir jūkties net ėmė.. . 
Pa ponia

V

fdžio, ponia tik kalbėjo 
Ji, saldžiai, potam pon*s pradėjo,

meldė.., ant galo aplietą

Aszarom‘s pūla prie jo, apkabina 
Kojas — verksmu graudumi paežio kietą 
Szirdį suminksztįt*, sujudįt* mėgina;
Tad, vėl abudu karszcziau, smarkiau byla, 
Kalba, ant galo abu vėl nutyla.
Tyka. Vėl emeztelė* drapanos baltos, 
Vėl girdėt* durys sugirgžda pravertos. .. 
Stovi Rinvit*s, bet sunku bū atmįti, 
Katroji pusė katrą apgalėjo: 
Gražina butą apleido, iszėjo, 
O Lieta vor‘s vėla gul* ir matyti, 
Kad tyla jįjį netruks užmigdyti.
Ilgai Rinvit‘s da prie durių stovėjo, 
Nūg ko pradėt* už ko tverties, kur eiti. .. 
Kad taip dumodam‘s ant kiemo iszėjo, 
Ties ponios durim‘s pamatė tarnaitį 
— Germų, su Vokiecziais tas bū kalbėjęs, 
Klauso atydžiai, nors prieszingas vėjas 
Pykin* ir czion žingeidumą jo godų, 
Vienusyk* Gerinus ant vartų parodo. 
Skaudžiai užgaut* tūm* turėjo Kryžioką: 
Pūl* jis prie žirgo, ant balno užszoka 
„Tūj*, taria, kardą apgniauždamas saujo, 
Tūj, dūdų žodį, szlovė taip užgauta, 
Jei siuntinys tik nebucz*, srove kraujo 
Tavo stabmeldiszko but* apiplauta. <
Ant siuntinystės beveik praėj* mano 
Gyvastis man, o nors tankiai vieszėjau 
Ciecorių rumūs*, butūs* Vatikano, 
Niekur bet gėdos tokios neregėjau.
Po dangum grynu per nakt* sulaukt ryto, 
Būti per Germų už vartų iszvytu ?. . 
Kvietėtės, praszėt*, kad galę patremti 
Vytauto, bet jūsų mieriai nelemti 
Vietoje Vytautui mums rengė grabą, 
Ne, jau pažinom* jus mislį nelabą, 
Mierį supratom*, — tegul dabar bando 
Vytaut‘s szį kardą atmuszt* nūg jus sprando. 
Tai kunįgaikszcziui daneszkie, norėtu, 
Da atkartosiu žodžius sziūs jam kartą, 
Nors szimtą kartų — vienaip jie skambėtu, 
Nės kalboj* ricieriaus sykį kas tarta, 
Kaip maldoje net‘simaino vien‘s žodis, 
Lupos ką taria — ranka tai darodys, 
Dūbę, kurią po mus kojomis kasėt*, 
Tūj ant savųjų užgruvusią rasit.
Tikrįdaras tai kardu krestelė* druežiai,

, Kresteldam‘8 riktelėj*: „paskui vergucziai!“ 
Sustoj* pajoję nors ilgai n*užtruko — 
Nieko n‘iszgirdę į lauką pasuko 
Kartas nūg karto tik ginklas sumirga, 
Kartas nūg karto tiį^ patkavos žirgo • 
Suskamba, kartais girdėt žirgai žvengia — 
Jie vis kas sykis tolyn matyt vengia, 
Miszkas paskui jūs ir kalnas uždengia.

(Dar neviskas). ■
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Budas Senovės Lietuviu
ir žSemsLioizi-u.

PARASZE S. DAUKANTAS.I H f (Tąsa.)
Tas paU buvo ir pilėse, kurios įpatingais įstatymais rė

dės, magdeburijomis vadinamas, kurių gyventojai taippat 
starostas savindamiesi neteisingai sav ant jų vyresnybę įvai
riais pragumais novijo, jau naujus mokesnius antmesdami, jau 
gruntą jų savindamiesi amžinai po sudus žudė su jais provo- 
damiesi ir tūmi nevien trukino jūs nū amato, bet paskūjį ska
tiką iszplėszė jiems, kurie, būdami iszsiszilę provomis, neįga
lėjo nieko gero savo pilėse beįsteigti; nesgi starostas to vien 
norėjo ir steigė, kad pilės į szeimyną neįsigautu ir nepratur
tėtu. Todėl visųsenesnėse pilėse neregim4 sziądien nė bažny- 
ežių, nė rotužių muro, ką beklausi kitų patogių ir reikalingų 
kiekvieno4 pilė4 trobėsių. Czia dėl patvirtinimo viso to vir- 
sziaus iszraszyto gana bus priminti žodžius vyskupo Narusze- 
vycziaus, kuriūs vieno4 dingstėj4'paskūjam Lenkų Karaliui ir
Lietuvos didžiūjui Kuningaikszcziui Stanislovui Augustu 
isztarė. Karalius skaitydamas Prancūzų gazietas apie jų er 
myderį iszskaitęs (ansiskaitęs), jog Prancūzai savo ūkės su 
ėmę ryžusįsi Bastiliją, taip vadinamą Paryžiuje kalinyczią, 
griauti, suszuko: „E! Vieszpatie, ką tie žmonės padarys tam 
trobėaiui?” Naruszevyczia szalip stovėdamas atsiliepė: 
„Vieezpatie, nuleisk tenai savo du starostu, bus gana”.

TA tarpu Žuvėdai, kaip sakiau, metūse 1620 pradėjo isz 
sziaurės per jurą į Žemaiczius grūstis, netrukdami užėmė visą 
Padaugavį ir Libieszi| krasztą, lygia dalia įsilaužė į piles Ry- 
go®, Pernavos, Lindės arbaRevelio, Narvos, Tarapatos ir Kės- 
sės, noris dar Lietuviai ilgiaus nė per 10 metų su Žuvėdais 

vartės tA krasztu, ant galo ir su Lenkų pagelba nieko nenu
veikė ir taip nū metų 1622 teko visas Padaugavis į Žuvėdų 
valdžią. Nū to laiko gyventojai jo matydami isz Lietuvių 
nieko lietos nėsant, pradėjo piktesniai jūs smaugti, norėdami 
jiems paskūjį skatiką iszplėszti, perdėjo naujus muitus ant 
prekių tose pilėse pardūdamų daigtų. Kas piktesniai dar, 
padėjo įstatymą, jog kas įvež į Rygą savą prekę, tas jos isz- 
vežti negal, nes tur^ atidūti už tiek kiek jam Vokiecziai pa
siūlys. { pietus taippatgi neb‘galejo beleisti Lietuviai savo 
prekių, nesgi tenai Turkai nevien būtinai užgulė Uksinius pa
jūrius, bet dar didės ėrytis paežio Lietuvos kraszto užėmė ir 
būtinai Lietuviam^ į pietus prėkybą uždarė; vienok Lietuvos 
didžtureziai, isztyžę lepume, nė gūdos beturėjo, nė gėdos be- 
bijojos ir vis tas pakentamu dar jiems rodės. Nesgi prabo- 
ežių savo veikalus seniai buvo užmirszę ir neb‘rupinos dau- 
gesniai nė Žuvėdų, n£ Turkų nū savo rubežių atitolinti ir liū- 
są kelią savo prekybai atidaryti, vis, kaip sakiau, į Lenkų 
spufttką veizėdami, kurie apie sziūs vampsanezius nėmaž ne- 
atbojo kr piktesniai dar oliavos (oleos), žinodami, jog daug 
platesnė yra Lietuva už Lenkų žemę ir daug darbo nepriete
liai turės, lig prie Lenkų prisiartins. Ir taip Lietuviai noris ir 
brangiai gelžį ir druską turėjo ant galo nū tų paežių Vokieczių 
isz Žemaiczių pajūrių pirkti ir kiek norint mokėti. Nieks tū 
tarpu nesteigė, idant namie dalgį, pjūklą, grąžtą, balną ir 
ginklą teiktu, nė nū svetimų pirktų; nesgi senovės Lietuvių 
ginklinyczios ir puszkurnios buvo jau suirusios ir veja užžė-

I
lusios.

Vladislovas IV; didysis Lietuvos kiirtingaiksztiš ir Lenkiį 
karalius, regėdamas, Vokieczius taip didę neteisybę LietutfiaitiM 
daranezius, ryžos neb‘leisti vytinių Daugava pagal į Rygą ir 
ketėdamas jas atgręžti į Kauną: todėl metūse 1631 sukėlė du
rną arba rodą teirautis apie pragumą, kuriūmi galėtu Beržinę 
upę su Nėrių arba Vilija sunerti, a) To dėjęs tas pats Vladi
slovas užgynė vežti prekę į Vokieczių piles, o savo pilėse liepė 
ją krauti, beje Daugavos pilėje (Dinaburge), Merecziuje, (Mer
kinėje), Vilkmergėje ir Kaune, idant tenai Vokiecziai patys atei
tu pirkti ir mokėtu vertai, ne pusveltui imtu; nes sunku yra 
iszlepusiam žmogui skaninių pakentėti, jis tarės mirsiąs, jei 
nepaskomėsiąs, todėl pirma slapta pradėjo savo prekę į Rygą 
laidyti, ilgainiu Vladislovui mirus ir regimai vežti, neminda
mi ant to, jog tas įstatymas dėl jų paežių naudos gyniojo 
jiems tą daryti. Tū tarpu prėkyba vis gaiszo kas dieną di- 
dėsniai, o pilės iro būdamos tuszczios; noris metūse 1668 su- 
eime buvo ketėję piles globti, bet pasibaigus sueimui niekas 
tūmi neb‘rupinos. a) Žemaicziai dar vėl norėjo savo Szven- 
tosios įtaką arba Palangą, kurią Žuvėdai buvo sugriovę, at
naujinti ir minavonei savo nū jų iszsiliūsavimo tenai naują 
pilę, vadinamą Marijonine pile (Janmarienburg), įkurti ant 
ko metūse 1688 sueime gavo ir priviliją. Ateinantį metą 
Ingiai buvo įkurę?tenai prekės draugybą. Tū paežiu laiku 
isz Kauno dar iszleido už rubežiaus paties midaus už pusan
tro milijono auksinų į dvarus Popiežiaus, Ispanų ir Ingių. 
Toje paezioje gadynėje ta dar minavotina notis nutiko Lietu
vos tautoje, jog daugybė Lietuviszko svieto iszsidangino į A- 
meriką; nesgi virsziaus minavojau, jog didžtureziai Lietuvoje 
svietą vergė, kursai vengdamas nū tos vergybos muko į Kur- 
szą, kuriame kuningaikszcziai didei iszmintingai rėdės ir savo 
valscziūse žmonių nė baudžiavomis, nė didžiomis donimis ne
sunkino. Nū to atsiradus tenai didei daugybei svieto, ku- 
ningaiksztis Jokub‘s nupirko salą Guadalupa vadinamą nū 
Ispanų karaliaus ir tenai iszleido atėjimus naujokynę įkurti 
ir tūmi paežiu prėkybą praplatinti, kurią naujokynę paskui 
Ingiai iszgriovė, o likusįjį svietą iszvedė į New York ir taip 
Lietuvių giminės yra jau ir Ar$erikoje svieto. Lietuvoje tū 
tarpu pilės vis gaiszo, kaip virsziaus minavojau, novijamos nū 
starostu, o nū to paezios ir prėkyba tenai mažėjo. Nū senų 
dar laikų didiejie Lietuvos kuningaikszcziai, paskui Lenkų 
karaliai liubėjo didžturczius ir Jomylestas, turinezius savo 
namus pilėse, atleisti nū visokių nevien pilės mokesnių, bei 
ir nū paežių sudų pilių vyresnybės; tas sunkino pilionis ne
vien mažindama ji| skarbą, bet trukindama jų sudus ir taip 
kad pon‘s kokį norint pilionį abidyjo (nuskriaudė), szis nega
lėjo jo į savo magistratą apskųsti, bet turėjo žemės sude arba 
galvos sude ant jo skųstis ir per 10 metų vėltui teisybės lauk
ti. To dar negana buvo, kožnam vyresniamjam-valna buvo 
atvažiavus į pilę tinkaraūse namūse veltui gaspadytis, sveczių 
vadindamos visųgerosiose trobose, noris per visus metus ir nū- 
mos už tai gaspadoriui nemokėti. Pilionys neįmanydami, 
kaip nū tokių sveczių nusikratyti, vieni brangiai brangesniam 
iszsi pirko pas karalių, kiti už savo didės užslugas (užsitarna- 
vimus) gavo pri vili jas/ atleidžianczias jūs nū tokių sveczių, 
kiti vargszai,’ negalėdami tokių liecybų arba privilijų sav 
įgyti ir nū tokių sveczių nusikratyti, dirbo sav namus didei že-

a) Volumen lygtim III Kouatlt. Litewak. fol. 693.
a) T. Caackl o Ho|. | U^a. PrąvY- T. 1. fęl. not. 101.

o
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momis angomis, idant pro vartus su augsztais vežimais ir ka
rietomis negalėtu įvažiūti, kokius namus sziądien dar Vii- 

k niuje ir Kaune gali regėti, pro kurių angas augalotas vyras

' Ir taip novijamos pilės nū starostu ir didžturezių sveczių, 
vienok tūmi dar kuturavo, jog iki szioliai medaunycziose ir 
gaspadose Kristionys midumi ir alumi vertės; nesgi turtingie- 
jie būdami iszlepusiais, kaip sakiau, baisiai gėrė, taip jog 
daugis tarp Žemlipnių, kurie toje gadynėje jau bajorais isz 
gudiszkumo neb žemlionimis vadintis prasimanė, viso meto 
pelną, kurį buvo iszaręs, pragėrė. Todėl vis dar pilėse pi
ningų buvo ir akylumas turėjos, nesgi patys Žemlionys, ku
riems Jomylestos buvo tėviszkes užgrėbę, glaudės prie pilių 
ir tenai preke versdamos kuturavo ir starostoms nepasidavė; 
nesgi s^i tokiais žemlionimis pilėse gyvenaneziais patiems rei
kėjo žiamės sudŪse provotis (bylinėtis), todėl didžtureziai, 
norėdami jūs nū pilių atskiesti, padėjo įstatymą sueime metū- 
se 1677 a), jog l<ožnas Zemlionis 
tia, saiku, svajų,

k ėjo žiarųė 
norėdami j
se 1677 a), jog l<ožnas Žemlionis, pardavojąs daigtus ūlak- 
tia, saiku, svajų, wire arba kieliczku, savo bajorystes nusto
ja; ir taip kifr žemlionis iki szioliai padoriai galėjo pilėje gy
venti ir skatiką sav pelnyti, prėkyba versdamos, tas dabar 
norėdamas bajoru vadintis turėjo pilę'palikęs ant žemės krum 
szlėlį gręžti ir tenai, pats žemę rauslioti; jei to neturėjo, tad 
reikėjo eiti prie didžturezio meilauti jo, idant priimtu į savo 
dvaro bernus.
Vokieczius jų Di.eyo garbėje, norėdami jūs į katalikus atvers
ti, kurie nebtverdamiesi isz Lietuvos iszsidangino ir taip pali
ko tuszczias gatvėj, sziądien Vekieczių gatvėmis arba ulyežio
mis vadinamas, ndris tenai paežių Vokieczių nū senia? jau nė 
raugo nebėra. Nū to laiko medaunyczios ir gaspados pilėse 
kliuvo Žydams į nagą ir taip akylumas būtinai užgeso, o pa
ezios pilės į sodas pavirto.

Ant galo, kad svetimos tautos ėmė maurioti Lietuvos 
ukėje, jos vyresnybė atsibudusi suskato rėdytis kaip reikiant ir 
ėmė piles globti, 
gyniojo bajorams 
iszvokė Nemuno krautis, idant vytines kožname laike galėtu 
varyti ir kitas upes ketino vokti, bet jau nebebuvo, laiko: 

, kaipogi susiedai antpūlę iszsidalijo Lietuvos ūkę, svietas tū 
tarpu nuvargęs vampsojo tam dedantis, vildamos naujus po
nus malonesnius ylėl savęs rasiąs.

LIETUVIŲ PININGAI SENOVĖJ E. /

Tū paežiu laiku Jezavitai szyžino įkandėn

9

,ūjau paniekė metūse 1775 tą įstatymą, kurs 
prėkioti, patvirtino pilių senovės privilijas,

VI.
Tūmi yra piningai prėkyboje, kūmi kraujas žmogaus ku

ne; nesgi nuleidus žmogui kraują, numirszta jis: taippat isz- 
traukus piningus isz kokio kraszto, prėkyba apsistoja. Kai
pogi žinoma yra, jog viens pats žmogus be kitų pagelbos ne
gali pakakinti savo reikalų, nes turi nū kit‘s kito reikalauti ir 
viens antrą szelpli įvairiais daigtais. Todėl gilioje senovėje 
lig neradus aukso ir sidabro paežiais mainais kakinos; ir taip 
neturint piningų reikėjo daigtą į daigtą keisti, beje 
mas žmogus gauti arklį, turėjo antram dūti tris, 
ežius ir atkaliai; 
dūti tris, keturia 
liai, norėdamas si 
atidūti savo dalgį ar kirvį.

a) Yolntnen Legum Tom. V. fol. 643.

norėda- 
• keturis jau- 

arba norint sav įsteigti kirvį ar dalgį reikėjo 
3 avis tam, kurs turėjo dalgį ar kirvį ir atka- 
av įgyti tris ar keturias avis, turėjo antram 

, Ilgainiui keitė daigtus į kailius

brangių brangesnių žvėrių, beje: sabalų, kiaunių, vebrų, jū- 
dųjų lapių ir taip toliaus. Norėdams kas norint druskos pu* 
rą gauti, davė antram sabalo kailį arba penkis, szeszis kiaunių 
kailius ir taip toliaus; brangų daigtą keitė į brangaus žvėries 
kailį, pigų daigtą keitė į pigaus žvėries kailį, lig ant galo 
sviet's pramanė piningus, kurie buvo aukso, sidabro ir vario.

Paskiaus, radus auksą ir sidabrą, pirmiejie piningai buvo 
prasti luitai ar szmotai aukso ar sidabro, kuriūs neskaitė, 
bet svaru svėrė, ir taip vien‘8 antram už kokį norint daigtą ar 
gyvulį davė aukso ar sidabro svarais ar latais, pagal brangu* 
mo arba retumo to daigto; nesgi paskesniūse amžiūse tepra- 
manė piningų įvairias skvarmas ir. vardus, kuriūs, kaip szię- 
dien kad regim, skaitė, neb'svarstė. a)

Kas kitose tautose senovėje tikosi, tas pats yra buvęs ir 
Lietuvių tautoje; nesgi gilioje senovėje ir pas Lietuvius 
nebuvo piningų irgi jų niekam nereikėjo, to
dėl kas ko reikalaudamas keitė daigtus arba galvijus į gal
vijus arba daigtus į—galvijus ir atkaliai, paskui į 
žvėrių kailius ant galo ir į piningus; bet kū metu sidabro pi
ningai atsirado Lietuvoje, to dar negali aiszkiai sziądien žino
ti, nes sidabrui atsiradus, taippat ir Lietuviai savo piningus 
senovėje neskaitė, bet svaru svėrė, kaip tūjaus regėsime.

Senovės rasztūse randama yra, jog Žuvėdų karalius var
du Froto, kuriūs sziądien Danais vadina, buk atėjęs per Že
maiczių jurą metūse 853 gimus Kristui kariauti j Žemaiczių 
apigardą, kurioje buvusios penkios pilės. Visųpirmu apgu
lęs pajūrinę pilę Seeborg vadinamą (rasi Liepoją), kurią 
buk 7000 Žemaiczių vyrų gynioję, kuriūs buk tas karalius 
nuveikęs; bet ką jis yra su ta pile daręs, nėra paraszyta. 
Paskui ųuirklavęs į kitos upės įtaką arba ūstą, kurios vardo 
taippat nėra įraszyta, tenai laivus savo sutraukęs ant kraszto, 
pats buk žiamės keliais ėjęs į antrą didesnę pilę Apūle vadi
namą, kuri buvusi per penkias dienas kelionės nū pajūrio. 
Vienūlika tukstanezių Žemaiczių gynioję pilę Apūlę, per 8 
dienas, nepasidūdami, nes devintąją dieną nestengdami buk 
pasidavę karaliui ir pasiėmę grobį sugrietą Žuvėdų žemėje 
pagrąžinti, donį jam po seno mokėti ir nū kožno pilionio gal
vos pusę svaro sidabro dūti už tai, jog paežius gyvus paliko. 
Czia jau regime, jog Lietuviai Kalnėnai ir Žemaicziai devin
tame amžiuje turėję piningus ir svaru jūs svėrę. Antras 
rasztinink‘8 pradžioje deszimtojo amžiaus tokią notį įraszė: 
du szaldru Žuvėdu, sziądien Norvegais vadinamu, viens vardu 
Torolp, antras Figil, metūse 916 gimus Kristui atsikulusiu ju
romis į Žemaiczių pajūrius ir radusiu tenai pajūryje didelę 
mugę (regis toje vietoje, kurioje sziądien Liepoj us yra.), per 
14 dienų tenai budamu tyliai elgusiusi krupaudamu daugy
bės tenai svieto susirinkusio praszalieczių ir namiszkių, idant 
sziudum pradėjus oliūtiesi ir lėbauti, kad kas norint isz ap
maudo nenubloksztu; bej; parsibengus mugei buvusiu pradėju
siu griebti ūkininkus, nū kurių buk ne vieną gumbą gavusiu 
iszsprukę ir prie savo laivų pagrįžusiu ir nuirklavusiu į kitos 
upės įtaką, kurios vardas taippat nėra minavojamas. Tenai 
su Figiliu padalyjrisiu savo szeimyną į du mažu turtu arba 
buriu ir lindusiu į girią, kuria eidamu užtikę kiemus, kurių 
gyventojus iszmuszusiu, o gyvenimus jų iszdrevėjusiu.

a) P. H. Mullet. Lob ancions Danoin a Geneve a. 17JM chap. XIII. pag. 318.

(Toliaus bus.)
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v Gromatnyczia.
□— p. M. Noveskiui. Pavienių 
N N pereitų metų „Vienybės“ netu
rime, galima gauti tik visų metų 
N N apdarytus ar neapdarytus, pagal 
velyjimą.
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Jilzaa Brilvica ir Jftzas Karutis, Vo- 
lenczausko dr-ės Ply. Adomas Ris- 
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Lenkaitis, Jfizas Aliszauckas, Petras 
Szalczius, Jurgis'Milius, Vincas No- 
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cziulis, Jonas Balcziunas ir Pranas 
Gerczis, Kazimiero dr. Plym. Mar
tynas Zaleckis, Jokūbas Miglinavi- 
czius ir Adomas Adžgauskas, szv. 
Antano isz Forest City Nikodemas 
Dėdinas, Aleksandra Petrusiaviczius, 
Jonas Rudaitis, Ciprijonas Petraus
kas, Antanas Petrauskas, Ignacas 
Narosziaviczius, Jonas Siurba, Juza- 
pas Siurba, Bronislavas Valmontas, 
Juzas Rudaitis, Simonas Zapkus, 
Stanislovas. Marcinkiaviczius, Jūzas 
Dulskis, Antanas Dackiaviczius, 
Aleksandra Liutkiaviczius, Jftzas 
Ropė, Jfizas Kulikauskis, Motiejus 
Gerulis, 
Masaitis

Pajieszkojimai.
Laikykit vagi!

Pajieszkau Adomo Kaminsko, ku
ris pabėgo isz Pricevillės, nuneszęs 
vieno žmogaus pėdę. Jis yra vidu
tinio ūgio, rusvų plaukų, didelių ru
dų ūsų, į žmogų niekad nežiūri. Kas 
jį pristatys pas manę, gaus $10 na- 
grados ir kasz.tus kelionės.

Mano adresas: Jonas Abraitis 
Duryea Pa. P. O. Box 83.

I „Susiv.“ užsimokėjo
Posmertinę Andrius Rimkus isz 

Del >evise
veski ir Andrius Aržul/iitis isz Lie-

Wanamie

A. Grejaviczia „ „
N. Scher Richmond
J. Koons Shaft
G. Lynn Passaic
V. Maraz DuBois
W. Dereski Baltimore
A. Vienbiskis Springvalley
J, Mockevyczia Plymouth

dnszios, apie Liuterį ir Kalwlna

Tstoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
' Istorija Lietuvos „ „ ,, 50c.

Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c.
Apllnkrasztls kun. Petravycziaus | Vilniaus 

džiakenystės kunlngus 1870 m. „ 10c.
Už ką mes lenkams turime bntl dėkingi arba 

nedėkingi, graži knjgutė kurioje apraazyta 
visi musų prietikiai su lenkais n& pat 

krikszto Lietuvos 5c.




