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Bymntli Pa. 6 t Biržfflin.
Girdint apie didinai!tįsi kas 

syk maskolių valdžios barba- 
riszkumą apsiejime su katali
kais ir abelnai su visais ne- 
maekoliszkais gaivalais (lietu
viais, lenkais, Stirniais, baltgu- 
tįsiais ir t. t.) skverbto 'skver
biasi žmogui į galvą mislis, 
jog ilgiaus negalima kęsti to
kio padėjimo, jog neatbūtinai 
reikia atremti pajiegą pajie- 
ga, t. y. nesigailėti tironų 
maskolių kailio. Visokios 
maskoliszkų žandarų, raszti- 
nįkų (pisorių), žemskių, na- 
cpialnįkų, spravnįkų ir 1.1, ne- 
labystės nepasibaigs iki toliai, 
kol mųsų žmonės neims szveis- 
ti jų su rungaisj atidūdami to
kiu budu atlyginimą („nag- 
radu“) už jų „ųserdije“ (atsi
davimą pildyme tarnystes).

Lietuviszkų laikraszczių są 
darbinįkai ir abelnai lietuviai 
inteligentai privalo darbūtis 
kūtvircziausiojė su tarmėje su 
persekiojamais ^Jaskolijoje 
gaivalais, supaisydami antis 
su mųsų tautos \nusidavimais 
ir dabartine priespauda, o 
taipgi mus žmot)is su anų tau- 

amerikiszkos

turi, 
tikėjimą savo

tų padėjimu. Man rodosi jog 
mus darbo draugu yra kiek
vienas, kuris eina prieszai da 
bartinę Maskolijos valdžią. 
Tokios nūmonės prisilaikyda
mi tūli prakilnesni lietuviai 
uždėjo Wilkes Barre-je szaką 
maekoliszkai
draugystės „Society of Ame
rican Friends of Russian 
Freedom“. *) Caras ir jo 
valdžia stengiasi iszlupti ml 
lietuvių, ką jie brangiausio 

t. y. prigimtą kalbą, o 
• nori mums 

varu primesti, taigi nėra ko 
nei dyvytįs, jog lietuvių kru
vinu prakaitu uždirbtas ska
tikas pradeda būti 
mas dėl pagaminimo 
kartinei cari$zkai 
Maskolijoje.^ 

Kiekvienas

naudoja- 
galo da- 
valdžiai

gęras tėvynai
nis turi gerai sfiv įsidėti, jog 

—— t-
*) 4#iur0k koresp. isz WilkosBarre.0 

t

mes nieko gero negalime lauk
ti nu cariszkai-depotiszkos 
maskolių valdžios; jeigu ką 
gero ir galėtumėme apturėti 
nūiMaskolijbs, tai nū Masko- 
lijo\ laisvos,! konstitucijiszkos, 
Ii bėrai iszkosi

—a—m—

Isz Lietuvos.
— Isz Suvalkų gub. Lai- 

kraszcziai pranesza, kad dau- 
gelij4 vietų taip vakarinės 
Europos kaip ir Maskolijos 
žieminiai javai daug nuken
tėję nu szalczių ir pavasario 
sniegų. Maskolijoj4 blogiau
siai iszrodo, pagal praneszimą 
laikraszczių, žiemkencziai ja
vai ant ploto žemės nū pieti
nių pavietų Podolijos guber
nijos sulyg paežiam Kijavui, 
kur jūdūja dideli sklypai že
mės su iszszalusiais javais. 
Suvalkų gubernijoje viskas 
geriaus stovi. Kiek man te
ko važinėti Kalvarijos, Sena- 
pilės ir Vilkaviszkio pavietū- 
se, visur pakelėse žaliūja gra
žus, o daigiais tikrai puikus 
rugiai. Negirdėjau nė vieno, 
kas nusiskųstų ir su kvie- 
ežiais: ir tie labai dailiai per- 
žiemavojo. Didesnė pusė 
ukinįkų jau atsisėjo vasaroją. 
Kur pirmiaus pasėtas vasaro- 
jas — sudygo ir dailiai žaliū
ja. Jau beveik visą nedėlią 
turim tikros, pavasarinės szi- 
lumos, kuri kaip traukte trau
kia isz žemės visokius auga
lus. Reikėtų tik lietuko, 
kurs suvilgįtų nors pavirszium 
žemę, tada viskas kaip „isz 
durnių“ eitų. Nors jau szią- 
dien turim 15 dieną Gegužės 
mėnesio, o da medžiai nesus- 
progę ir sodai nežydi.

Nežiūrint ant jokios masko
lių stangos, kad uždaryt taip 
rubežių nū Prūsų, jog nieks 
ten be jų žinios nė nosies ne
galėtų įkiszti, kas nori, tas pe
reina, ką nori pernesza: eina 
per ten žmonės į Ameriką, 
nesiklausdami, žinoma, mas
kolių valdžios; neatsižiurėda- 

mi ant tos paezios valdžios ga
bena kontrabandnįkai lietu- 
viszkas ir abelnai Maskolijoj4 
uždraustas knįgas, arbatą, ge
lumbes ir t. t. Nors parube- 
žyj4 knibžda „abieszczikų“, 
kaip skruzdėlyne skruzdėlių, 
nieko tai nekenkia. Tegul 
maskolius da tiek ten jų pri
stato, vis rubežiaus visiszkai 
neuždarys, ga] tik daugių 
daugiausiai kad apsunkyti. 
Ką gi jis padarys, kad pats 
abieszczikai pernesza kontra 
bandnįkam viską per rubežių? 
Pati valdžia mato, kad rūbe- 
žius yra perdaug pastiras ir 
norėdama visai jį uždaryti, 
tarp kitko sztai ką žada: už
vesti asztresnę kontrolę tarp 
abieszczikų ir padidįti dova 
nas už sugavimą kontraban
dos, mislįdama, kad tokiu bu
du rubežius bus neprieinamas. 
Ką tu, vyre, padarysi!

Tas rudinė — maskolius 
jau tiek turi kariumenės, kad 
pats nežino kur griebti pinį- 
gų ant jos užlaikymo, o da 
vis stengiasi dauginus įgyti 
kareivių. Szį rudenį nūs 
pręsta paimti naujų rekrutų 
į kariumenę ir laivynę* ‘262,- 
000 ir da apart tų 2,400 vyrų 
dėl vietinės kariumenės ant 
Kaukazo.

Cholera da vis Maskolijoj4 
vieszi. Maskoliszkas of iri ja- 
liszkas laikrasztis padūda, kad 
devyniose gubernijose nū 17 
sulyg 23 Balandžio (29 bal. 
iki 5 geg.), t. y. per vieną tik 
nedėlią (sąvaitę) numirė nū 
choleros 147 žmogystos. Isz 
to skaitliaus daugiausiai, nės 
132 žmogystės, pareina ant 
Podolinės rėdybos. Toj4 vie
noj4 gubernijoj1 ir tik per vie
ną sąvaitę buvo apsirgę 395 
žmogystos. Tas skaitlines 
padūda, kaip sakiau, officija- 
liszkas laikrasztis, o isz teisy
bės bene tik aąnne labjaus ten 
mirszta, nės maskoliszkiem 
laikraszcziam nevalia apie tai 
teisybę raszyti, jie tur vis 
daug užslėpti.

Amerika nevienam isz mus 

svilina smegenis: vieni keliau
ja į ten, kiti da tik rengiasi, 
o treti norėtų eiti, tik neisz- 
drįsta. Yra daug tokių, ką 
turi atleistas isz Amerikos nū 
giminių laivakortes, tankiau
siai nū hamburgiszkių laivinių 
draugysezių. Žinoma yra, 
kad per Hamburgą dabar nieks 
isz Maskolijos negal dasigaut4 
į Ameriką. Nekurie turin
ti ejie tokias hamburgiszkes 
laivakortes buvo bandę iszke- 
liauti į Ameriką, bet, paskur- 
dę po kelias dienas Prusūse, 
turėjo sugrįžti, nei szunį mu- 
szę. Pagirdo apie jų priepū- 
liūs kiti ir dabar jų galva 
mąstosi, ką daryti, ar eiti, ar 
neiti. Nū Panevėžio, kaip 
girdėti, žydai ir mus žmonės 
pradėjo net į paezią pietinę 
Afriką keliauti. Isz Suval
kų gubernijos dar niek4s į ten 
nekeliauja.

Mus gubernijos žmonės1 
minta isz žemdarbystės, isz- 
skyrus nekurią dalį (žydus,' 
urėdnįkus ir t. t.), per tai 
dirbtuvių ežia yra mažiaus, 
kai Į) kitose gubernijose. Sta
tistika parodo, kad visoj4 Su
valkų gubernijoje yra 147 
dirbtuvės, kuriose dirba 1,169 
darbinįkai.

Vidurinių dalykų ministe
rija neužilgo iszrisz klausymą 
priverstino assekuravojimo 
javų nū iszmuszimo ledų. Jei 
ministerija patvirtįtų tą pro
jektą, tada ukinįkai turėtų 
priverstinai mokėti, kaip da
bar moka ugnepinįgius, ant 
iszmuszimo ledų. Dvaram 
butų palikta liūsa valia asse- 
kuravotis, arba ne.

Pasklido garsas, kad į Vii- 
kaviszkį atvažiavo kasžin ko
ki „jenarolai44 (gendroliai) ir, 
bevažiūjant per miestą, karie
ta ant gryžkelės iszvirto ir 
baisiai sužeidė tūs ponus, taip 
kad jie nė nū bruko kiti patys 
neatsikėlė.

lutėj o nū maskolių naujas 
įstatymas, kas link laidojimo 
nabasznįkų: nevalia yra lai
doti pirmiaus, kaip keturiom
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eligijno — moralny 
1856 XXXI p. 121. (paminė
ti visi kliosztoriai Lietuvoje ir 
apie jų įsteigimą).

4) Chodžko. Zapiski o 
niektčrych košcioiach na Lit- 

(pamiętnik religijno — 
Iny 1859 r. IV p. p. 19 
— Minsko vyskupystės

— P etropiU. 9 d. Gegu
lės pagal p. Volterio inicija- 
tivą Ciecoriszkoje geografisz- 
koje draugystėje lietuviszkai 
— latviszkos etnografijos ko
mitetas po pirmsėdyste p. La- 
manskio susirinko. Czia bu
vo ir sekretorius etnografisz; 
ko tos draugystės skyriaus 
Istominas. Komitetas susi
rinko dėl pasirūpinimo sutai
syti programą dėl etnografisz-

,,Wi žėruoki 
20 tame 1841 
tome
ną laciną uklada historyę Pia- 
r6w“. Tatai minėtasis rank- 
rasztis turi būti lotyniszkai 
raszytas Vilniuje Pijorų klosz- 
toriuje, kur kunįg 
taviczia 
klosztoriuje tur būti ir rank- 
rasztis pasiliko, o paskiaus 
gal Vilniaus muzėjaus bibli- 
jotekoje tapo paslėptas. Pil
nos kunįgo Lenartavicziaus 
biografijos negalima susekti.

2) Lukaszewicz, Historija 
szkčl w Koronie i w księstvvie 
Litewskiem. Poznaii 1848 - 
1852 i

3) Chodžko 
ciol i klasztor 
kančvv 
mietnil

dienom po numirimui 
tas turėti ir savo 
dabar szilumoj‘ t 
neparanku.

doti, nei 
Prie to 

anils krato 
prie to labai 

gana yra pa- 
i ar iszspaviedoti kokį 

Maskoliai ‘ ku-
wie 
mora
Apie 
kliosztorius^.

5) Persecution et souffrans 
de 1‘eglis catholiųue en Russie 
Paris 1842, 8o.

6) Rottinger L. Leiden und 
Verfolgungen der katolischen 
Kirche in. Russland und Po- 
len. Regensburg 1844.

7) Szantyr St. Zbi6r wia- 
domošci o košciele i religii ka- 
tolickiej w Cesarstwie Ros- 
syjskiem. Poznaii, 1843 r.

8) Summarium privilegio- 
rum, decretorum, testimonio- 
rum etc. concernentium fun- 
dationem Vilnensem schola-d 
rum Piarum 1738.

9) Theiner Ąug. Die neus- 
ten zustande der katolischen 
Kirche, beiden Ritus in Po- 
len und Russland seit Kathe- 
rina II bis auf unsere Tage. 
Augsburg. 1841.

10) Wizita jeneralna dyece- 
zji wileriskiej roku 1828. Wil
no 1828.

11) Benedyktynki w Kro-

žach (Kraiifts) — Pamiętnik 
religijno — moralny 1852 
XXII p. 417. ’

12) Sleczkowski M.. Wia- 
domošci niektdje do dziej6w 
košciola katolickiego w pols- 
ko — rossyjskich prowincjach 
1861. 8o-10.

13) Ukaž Jego Cesarskiej 
Mošci o Klasztorach Telszews- 
kim i Kalwaryjskim 
yer Lit. 1833 r. N. 8.

14) Bazyljanie na 
przęz Wolyniaka — „ 
powszechny“ 1891 pus. 313.

15) KrtStka wzmianka o 
žgrOmadzeniach w Polsce 
(Franciszkanie prowinji litew- 
skich) — Pamiętnik religijno. 
moralny 1842 II, p. 129.

Tos žinios nū vieno gero ži
novo gautos.

Dabar jaunūmenė labai 
valnai gyvena, bet kitą kart 
baisiai, ypacz Szaulių paviete 
už paleistuvystę nubausdavo. 
Sztai Krūpiūse, Papilėje, dėl 
prasikaltusios poros sziaudi- 
nius vainikus ant galyos už- 
riszdavo ir prie bažnyczios 
vartų pririszdavo. Jeigu to
kia pora susieidavo, tai ir po 
szliubo turėjo pakutavoti, nės 
už grotų reikėjo jiems ant že
mės rankas iszskleidus kniup- 
sztiems kryžiumi gulėti, o prie 
jiį dėl apjūkimo ubagas su 
sziaudiniu botagu stovėjo. 
Taip tai pirm lenkmeczio (18- 
63 metų) buvo, kaip seni žmo
nės pasakoja.

Dabar vienok netiktai ta
me, bet ir kitūse dalykūse di
deli^ palaidumas ant nenau
dos gerų pasielgimų. Sztai 
nevienoje vietoje tėvai skun
džias ant vaikų, kad nenori 
darbą dirbti, tiktai kaip dai
liai, poniszkai pasirėdyti, ap
siauti, ant to nežiūrėdami, ar 
yra isz ko ar ne, o tankiai 
vogdami, kad tiktai nedirbant 
pasirėdyti.

— JonUzlcėli^ parakvija. 
Isz czia paeinantis kunįgas G.,- 
o Jelgavoje gyvenantis, prie 
mokyklų būdamas, kaip žinia 
ateina, kratomas nū valdžios

mo, dėl blankų sutaisymo ir 
apie patikrinimą tame dalyke 
surinktų medegų. Komitete 
atsirado pp. Volteris (latvis), 
Matulionis Vissendorfas (lat
vis) ir Baltromaitis. Czia at
sirado taipojau du jaunu vy
ru, kuriedu dėl pasipažinimo 
su lietuviais ir jų etnografija 
ten atėjo. Tiedu 
gystės bus siuncziami į Lietu
vą dėl iszsimokinimo lietu- 
viszkos kalbos ir pobūdžių. 
Vienas isz jų yra gimnazijos 
mokįtojas Ginkius,o antras stu
dentas Pagodinas, kursai va- 
žiūja į Resiainių pavietą (p. 
Ginkius į Suvalkų guberniją 
važiąja), p. Volteris sznekė- 
jo komitete, kaip turi būti su
taisomas geografiszkai — to- 
pografiszkas žodynas, arba su- 
raszymas gyvų apgyventų ir 
neapgyventų vietų *). Dėl 
palengvinimo tų žodžių-žody
no suraszymo p. Matulionis 
apsiėmė sutaisyti programą 
arba blanką dėl iszsiuntimo 
Lietuvon.

Kas norėtų raszyti istoriją 
zokoniĮ Lietuvoje, tai galima 
szitokią medegą užrodyti:

1). K. Lenartovicz‘o ,,IIist6- 
ria Piarow provincji litews 
kiej“ patalpino laikrą^ztis

*) M. Dovoina — Silvestraitis tu
ri surinktus vietų vardus lietuvisz- 
koje formoje isz 60 parakvijų, trecz- 
dalio Kauno gubernijos.

Lenar-
gyveno. Aname

tas ant kito, tai gal žemė nu
stotų suktis! 1

Vienas vyresnis artilerijos 
aficierius man kalbėjo, kad 
karė jau ant nosies ir sakė, 
kad gerai butų, idant gyven
tojai tokių miestų' Lenkijoje, 
kaip Pultusko, Modli 
Georgijevsk) ir kitur, 
tytųs laukan, nės tai 
rėš pozicijos, kur su 
ežiais susirėmimas 
Sztai ir dabar aname 
jos kraszte kaip Lomžoje, Pul- 
tuske, Zambravoje, karume- 
nės kelios divizijos stovi ir 
fortais szviežiai tie miestai ap
statyti. Zambravoje yra vi
sas miestas kazarmių ir divi
zija karumėnės.

Rauplės apie Jurbarką, Re- 
siainių pav. ir visoje mažne 
Žemaitijoje vieszpatauna.

Resiainių paviete apie Vad
žgirį vieną žmogų Joną Szve- 
dą neseniai policij

buvo
Kaune kalba, buk 

Jaunio lietuviszkoji £ 
ka bus spaudinama. 
reikalauna patvirtinimo.

Maskoliai dabar neleidžia 
Lietuvoje nei keliems žmo
nėms sueiti, bijodami, kad 
bunto nepakeltų. Sztai nū 
senovės bajorų tarpe yra pa
protys Gegužės mėnesyje „ma
jų vkas“ daryti 
jau nebeleidžia 
sirinkimas su muzika, jokiais, 
ant pievos atvežant savo val
gius ir gėrymus, bet masko
liai bijo, kad ir czia 
sikalbėjimas ne] 
jau tiems kunįgams 
liar nei į kitą parakviją i 
važiūti, o jeigu nuvažiūja, 
ten nevalna nei spavin 
szv. miszių laikyti, 
dar labai tankiai 
ir sztrūpavoja, o 
mažai reikia 
kriksztyt 
pravoslavną 
nįgams didelę galybę pripa 
žįsta ir visur anūs kaltina 
Taigi, kad vienas kunįgas*sės
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knįgų jieszkodama. Bet, ra
dę tiktai dvi maldaknįges, at
ėmė anas.
, Nekurie medžiai jau pradė
jo sproginėti, bet szilumos 
tikros vėl neturime. Szaltas 
vėjas ir lietaus nėra.
i — Panevėžio paviete len- 
kiszki ponai nyksta, bet už 
tat vokiszki atsiranda, kaipo 
tai: Turnoff, Hap, Liven, Bis
tram, Brnnoff, Bade n. ku
riems valna žemes pirkti; tai- 
pojau latviai apame kraszte 
vis dauginas. Sztai dvarą 
Szeipus Vaszkų parakvijoje 
latvis Gūdžius nupirko.

— Szaulluse palicija užra- 
szo visus tūs, kurie į Ameri- 
ką po Velykų iszėjo. Gal 
anūs isz Amerikos pargrįžu
sius sztrūpūs. Sako, kad 
daugumas nū karumenės veng
dami iszbėgo. Aname pavie
te policija daug szaudyklių 
nū žmonių atiminėjo.

Daugel mokslesnių lietuvių 
dejūja, kad tėvynėje vietos 
negali gauti, o į svetimus 
krasztus nenori eiti. Kad tai 
pas mumis vietinė prėkyba, 
dirbtuvės, pressa butų paki
lusios, tai nevienam, vieta but 
buvusi. Bet kada to sulauk
sime?

Dar mųsų bajorai nū seno
vės laiko nenori mesti paprotį 
besikabinėjimo prie poniszkos 
klamkos (czepianie się klamki 
paūskiej). Sztai kaip tiktai 
kunįgaikszcziams Aginskiams 
(Oginski) Žemaitijoje iszpūla 
koks dėl jų gero reikalas, tai 
tūjaus suszaukia aplinkinius 
ponus — bajorus

važinėja ir per tat važiūti tais sako, taip liepė Varszavos 
keliais nebegali. Supraszė kommissija.
tada ponus susiedus, idant su- Daugelyje
tiktų visas savo szlajas per- pas kunįgus

kitų vietų buvo 
revizija ir visur 

dirbti, o sziokiu budu ir „mu Į paėmė knįgas ir laiszkus. 
žikus“ prie to prispausti, idant Visas tas trukszmas paeina 
tokias szlajas taisytų. Pone- isz to, jog Kelcūse radę buk 
liai besidžiaugdami isz tokios kokį ten seną dokumentą, isz- 
garbės, kad anūs kunįgaiksz- kurio matyti, jog mokįtiniai 
tis užpraszo, savažiavo, bet Katalikiszkos Dvasiszkos 
ant to sutiko, žinoma, kad ne- Akademijos sutarę jokiu bū
viai buvo verti su kunįgaiksz- du nepasidūti stacziatikisz- 
ežiu pietus valgyti. Pietus kieme ir gudiszkiems valdžios 
ant 13 žmogysezių paskirta, užmanymams ir, jei kam isz 
o kiti noroms nęnoroms turi to nukęsti pareitų, tai liku- 
kraustytis, nės pakalikai (leko- siejie turį jį szelpti ir dūti vi
jai) prieangije )aiko gatavus šokią pagelbą. Neseniai atė- 
dėl jų palitotus.; Jeigu ku- Į jo į Katalikiszką Dvasiszką 

Akademiją tam tyczia palic- 
monas, jieszkodamas vieno isz 
tų pasirasziusių, „miatežni- 
kų“: jieszkome, sako, bet ne
galime rasti ir susekti, kur jis 
dingo po iszstojimo isz jųsų 
akademijos. Jam atsakė, kad 
jis akademijoje ir numirė, bet 
gudas nenorėjo tikėti ir įtikė
jo, tik tada, kada jam parodė 
mirties metrikus ir paminklą 
ant kapinių.

Už nepriėmimą į katali- 
kiszkas seminarijas apskriezio 
užveizdėtojaus [okružnij ins- 
pektor] Liublino seminarijai 
numuszė 2000 rub. isz metinės 
valdžios

Vilijame aniems pseudo — 
missijonieriams gerai apsisau
goti: lietuvis yraz sveczmylis, 
bet negeistinus sveczius jis 
turės pamylėti, ažūt paprastai 
su alucziu ir meducziu, — su 
pancziais, kurie pas lietuvius, 
žinomame atsitikime užima 
vietą bocko įrankio (bočkovrs- 
kiego narzędzia).

Pirszlys.

Ir kad jų 
tenais butų nbrs 50, tai 
pietus visados nei mažiau nei 
daugiau, kaip tįktai ant 13 
žmogysezių padūda. Kunį- 
gaikszcziai iszsire 
stalo grafus, baronus, o su ki
tais atsisveikina, 
kydami. Nės jeigm ant ko 
pasiraszė, tai jau yra nereika
lingi ir gali kraustytis po 
szimtą pypkių! Aginskiai 
turi szlajas su placziomis vė
žėmis, kada visi su siauromis

nka sav prie

„Sudiev“ sa

nįgaiksztis nenori su jais val
gyti (gal negarbė), tai per 
pietus liep4 sav žinią dūti, kad 
ten yra koks reikalas. Tada 
Aginskis iszeina ir nuėjęs į 
sodą knįgą skaito. 5Po vienų 
tokių pietų Aginskis papraszė 
ant medžioklės, bet tarpe ponų 
vienas (p. K.) joti nemokėjo 
ir praszė, kad jam daleistų 
važiūti. Taigi K. važiavo, 
bet Aginskis norėdamas pa
matyti, kaip K. raitas joja, 
szit ką įtaisė: liepė vienam isz 
savo feltjegeriui nū arklio nu
kristi ir nudūti, kad koją nu
laužė, tada noroms nęnoroms 
turėjo K. dėl nelaimingo ap
leisti vežimą, o pats sėsli antI mokslinyczios [liko tokiu bu- 
arklio, kelias deszimtis metų du tik 400 rub. rundavos pa- 
nejodinėdamas. szelpos dėl tos seminarijos!]

19. V Žaltys. P Plocko ir 
-- seminarijoms numuszė po

— Kaunas. Pirm kelių 1000 rub. Neseniai vėl nū 
dienų 11 žandannų atėjo 11 Liublino vyskupo atėmė pusę 
valandą isz ryto į seminariją algos [ 2.500 rub.] užtai, jog 
ir padarė reviziją pas kun. neįleido į seminariją atvažia- 
Barovskį, professorių kano- vusio apskriezio užveizdėto- 
niszkų tiesų. Paėmė kūne vi- jaus. Kt.
sus rasztus ir knįgas, iszdras- ----------
kė lovą, pogalvius [padusz- „ Vienybės“ korespondenci- 
kas], iszvartė mažiausią daig- \ja. Girdėti gauname, kad 
tą, bet nieko nerado. Rengė- Lenkijoje taisosi draugystės, 
si jau prie
bet įtikėjo ant galo kun. Bo- 
rovskiui, kuris pasakė, jog ir 
ten nieko neras. Žandarų 
pulkaunįkas perpraszė po re
vizijai kun. Borovskį*, jog be 
reikalo padarė baladonę, bet,

pagelbos dėl tos

Žaltys.
j

Sandomieriaus
numuszė

Neseniai vėl

lupinio grindžių, I kurios žada keliauti per Lie
tuvą ir Žemaitiją su siekiu su
turėti inųsų bajoriją nū isz- 
tautėjvnio [suprask — nū nu
simetimo lenkiškos skrandos) 
ir dėl patvirtinirao [!J j ūse 
meilės dėl lenkų tėvynės.

— Isz laikraszczių. Suval
kų gub. „ 25 d. Kovo gyven
tojai Szczebro. Olszanos 
gminos, Augustavo pavieto, 
ukinįkai Vincentas Suchockis, 
Jonas Kai i nekis, Feliksas Ski
ba ir Ignacas Szczenstnas, no
rėdami į Ameriką keliauti, 
slapta perėjo rubežių po Prū
sų kaimu Turovo, o ten ark
lius pasamdę sulyg‘areziausiai 
gelžkelio stacijai važiavo. Ka
da naktį pro kraiiną Zaniak 
važiavo tie iszeiviai, prusiszką 
grenz-jegerį su užprovyta . 
szaudykle sutiko, kuris jiems 
liepė sustoti. Bet kada jie ne
sustojo, o toliaus važiavo, įai 
jėgeris szovė, Vincentą Su- 
chockį nuszaudamas. Kiti 
suspėjo pabėgti. 28 d. Kovo 
pagal Prūsų valdžios parun- 
dyjimą užmusztojo kūną arti 
kaimo Zaniak palaidota prie 
akių tėvų užmusztojo, kuriam 
buvo apie 20 metų, ir szalty- 
sziaus to kaimo,, isz kurio na- 
basznįkas paėjo“. (Varszav- 
skyi Dnevnik).,

— Vilniaus mieste daugel 
szulinių pasirodė su bjauriu 
vandeniu, kuriūs liepe valdžia 
uždengti, kitų nedarydama. 
Dabar ten žmonės daugel bė
dos kenezia, nės netiktai dėl 
gyvenimo užlaikymo, bet ir 
dėl czystumo vandens nebetu
ri. Ketina miestas ten arte- 
zijoniszkus szulinius daryti.

niaus rėd. Kriviczo valscziu- 
je jaunesnis brolis Tadas vy
resniam Mikalojui Zachare- 
vieziui į miszką iszvedės gal
vą su kirviu nukirto. Vyres-
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n is buvo apsivedęs ir su vai 
kais, o jaunesnis bernas my
lėjo neviežlyvai vieną mergi
ntu ir ją vesti norėjo. Vyres
nysis brolis draudė, kad jos 
nevestų, nės ant mažo szmoto 
žemės ir taip sunku iszmisti, 
tas nenorėdamas klausyti bro
lį nukirto, paskui labai to 
gailėjosi ir prisipažino. Tei
singai „Vilensk. Viest.“ sako, 
kad tas atsitiko per žemės da
lybas. Jūdu stacziatikiai bu
vo.

Mask, laikrasztis „Russka- 
ja Žižd“, kuris apie Lietuvą 
kada tai szįmet straipsnį pa
talpino nū valdžios už Vainą 
raszymą dėl ulyczinio parda
vimo sulaikytas tapo.

— SzvenczionysejlWvL. gub. 
vienas kaimietis Sakalauskis 
pirtį laiko, o ant jo sūnūs se
niai kerszijo. Taigi 7 d. Ge
gužės sūnūs naktį tėvą Užmu- 
szė.

t e J
Aeronautas (lakiotojas or

laiviu) Drevnickis, kuris per
nai isz netyczių Vilniuje ant 
virvės užsikabinusį kareivį 
orlaiviu su savim augsztyn 
iszkėlė, dabar Bielostoke, 
Gardino gpb., ml orlaivio že
myn leidos, bet už telegrafo 
drato užkliuvęs biskį koją pa
žeidė.

Nū Vilniaus ant Antakal
nio priemiesczio jau deda dėl 
tramvajų greta treczias rėles.

— Kalvarijos miestelyje 
arti Vilniaus per atpuskus 
daugybė svieto sueina, o, ne
turint ant to vietos dėl žmo-' 
nių iszėjimo, visi pakraszcziai 
pribjaurioti ir nū to visokios 
ligos gali pakilti.

Sviatilel Makarji (Vilen. 
Viest. N. 91) kalba apiė tai, 
kad Vilniaus mieste ir Lietu
voje buvo „Greczeskyi zakon“ 
arba pravoslayija, bet nenu
rodo, isz kur tą paėmė, o be 
to tikėti nenorėtumėme? •

25 d. Balandžio Jonave, 
Kauno pav., szvencziama bu
vo pravoslavna cerkvė, kasz- 
tūjanti 10,000 rub., o talpi
nanti savyje tiktai 100 žmo

nių. Vienok sako, kad tenai 
ir katalikai landžioja (?) ir 
ten už dyką maskoliszkas knį- 
gas dalina.

12 d. Gegužės iszėjo įstatas, 
sunkiai persekiojantis tūs ki
tų tikėjimų kunįgus, kurie 
drįstų pravoslavnus į savo ti
kėjimą versti (Vii. V.).

Gal iį gudų [bielorusii] 
klausymas pradės su literatū
ra kilti. Sztai p. A. J., kaip 
„Kraj“ daneszė, Mickevicziaus 
„Boną Tadeuszą“ ant jų kal
bos perdėjo, kurį Lwowe, 
Austrijoje spaudina [o ežia 
kantrabandu nesz], nės mas
koliai tiktai didrusiszką [mas- 
koliszką] kalbą kelia, o nei 
gudiszkos nei mažrusiszkos 
neužleidžia ir. spaudinti drau
džia.

Aplinkrasztis Kauno gu
bernatoriaus p. Klingenbergo 
iszrodė, kad jo gubernije kū- 
geriau karaliszkus mokesezius 
užsimoka, nės tiktai 10-15^ 
procentų isz visos sumos neda- 
mokėta,kas prilyginant prie ki
tų Maskolijos gubernijų labai 
yra gerai, nės Kauno gub. kū- 
akuratniau užsimoka. [Rus- 
skaja Misi].

Jeigu lietuviai taip labai 
gerai užsimoka mokesezius, 
kodėl taip anūs ir medegisz- 
kai ir dvasiszkai spaudžia?!

Kauno statistikos komitetas 
nusiuntė į Petropilės moterų 
komitetą du rysziu vilnonių 
audeklų, skepetų, paklodžių 
ir kitų daigtų, Kauno gub. 
moterių padarytų dėl parodos 
Glncagoje. Lietuviszki au- 
dekhtLbuvo jau ant Maskvos 
ir Charkovo parodų, ant ku
rių buvo pagirti. [Koven. 
Gub. Vied.]. [Gaila, kad už 
mųsų lietuviszkų moterių ga
bumą turės garbę maskalkos, 
nės, kaip girdėti, tai Masko
lijos prisiuneziami daigtai ant 
parodos Chicagoje turės para- 
szus, jog tai yra maskoliszki 
iszdirbiniai. Dėlei tos prie
žasties lenkės isz Varszavos 
atsisakė savo iszdarbinius pri- 
siųti anam komitetui Petro-

„Kraj‘ui“ nū 
iszdavimo ro- 
metus mato-

ant tenai 
[sūrius, 

tai po j an 
provytas 
viną ir 

varinį

po užraszu: 
vimoroeznom

aevero —

pilėje. Rėd.]
„Krajus“ pranesza apie 

smertį kelių inžinieriaus Szisz- 
kaus, isz lietuvių paeinanezio 
70 metų. Mirė Kijeve. Tarpe 
daugybės jo kitų darbų minė
tinas pliantas tarpe Sevasto
polio ir Jaltos, einantis per vi
durį gražios Baidaro lūmos 
Krime. Szalia to plianto yra 
labai graži Ūla, kurią ant jo 
paminėjimo dabartinio caro 
mirusi motina „Sziszkaus Ūla“ 
liepė pavadinti.,

Baltijoje [Latvijoje, Vid
žemėje, Igaunijoje] latvisz- 
kieme, igauniszkiems ir mas- 
koliszkiems teatrams pakilus, 
vokiszki teatrai nupįilti turė
jo. Sztai Rįgos vokiszkas 
teatras, nors nū miesto pagel- 
bą gauna, skolose vienok pas
kendęs ir vis prastyn eina. 
Revelije ir Lįepojuje dar pras- 
cziau, o Jelgavoje vokiszko 
teatro suvisum jau nėra. [No
voje Vremia].

J. W. raszo 
Panevėžio: Isz 
kundos už 1892
me, kad gaspadinystės mo
kyklą Panemunije [Panevėžio 
pav.] ponia Budbergiene savo 
dvare uždėjo. Mokslai ežia 
iszguldomi teoretiszkai [isz 
knįgų] ir praktiszkai [prie 
darbo]. Nū metų ežia uždė
tas skyrius dėl turtingesnii| 
moterių, kurios turi atskyrų 
nū kiti| gyvenimą ir valgį. 
Jos mokinasi tai po jau svetimų 
kalbiį ir muzikos, betj prie 
gaspadinystės turi drauge su 
kitomis suktis; anas prižiur‘ 
„mokįta mūteriszkėi“ . Už už
laikymą merginos moka 
po 300 rublių ant metų. To
kių paini yra tiktai penketas 
ir prie tų darbų ji} sveikata 
daug pasitaisė. Mokykloje 
metūse 1892-1893 buvo 51 
mokįtinė, isz kurni vos tik 13 
mokslus pabaigė, o 21 ant ki
tų metų pasiliko. Rudeni je
8 pribuvo, taip jog sziądien 
mokykla 29 mokįtines skaito. 
Nors valdžia ant tos" mokyk
los kas metas po 2,000 rublių 

* i * »

dūda, 1892 mete iszėjiraų bu* 
vo ant 9,255 rublių, o įėjimo 
5,370 rublių, taigi nepriteko 
3,885 rublių, kuriūs p. Bud- 
bergienė isz savo pinįgų pri
dėjo. Mokykla pernai siuntė 
savo iszdirbimus ant parodos į 
Dorpatą, iszsiuntinėj 
pieniszkus dalykps 
sviestą] ir audeklus, 
visokias kanservas, už 
degtines, isz vaisiai o 
ūgų koszę, už ką 
medalį gavo.

„Vilenskyi Viestnik“ nū Ba
landžio mėnesio 1893 m. pra
dedant [N. 87] spaudina aky
vą dėl juristų [advokatų] 
straipsnį apie senovės - lietu- 
viszkus įstatus, 
„Po voprosu o
prave v gubernijach 
zapadnavo kraja“. ’

Per daug NN. „Vi 
1893 m. eina straipsnis: „Pis- 
ma iz severozapadnąvo kraja“ 
[Laiszkai isz Lietuvos]. Cczia 
N. 92 ir pirmesniūse yra ap- 
raszyta Bielovežos giria [Bie- 
lovežskaja pūąįscza], kaip ten 
kitą kart mųsų* artimiejiė jat- 
vėgai gyveno, apie žiobrius ar 
taurus, gyvulius ten gyvenan- 
czius, kurie -pifnm po visą 
Lietuvą buvo. Bielovežos gi
ria yra dabar vienatinė, 
gali mums senovės 
girias priminti, 
kraszte vienos tos
skaitant ano kraszto (dvarų ir 
kaimų, yra 
tinos.

— Gardinas szįnet antrą 
syk degė. Dabar 12 d. Gegužės 
apskriezio sūdąs užsidegė; po- 
pieras ir mantą iszgelbėta,-ne
žinia tiktai, ar viskį, nės ne- 
szė ant ulyczios, kas ką galėjo 
o vėjo nebuvo, per tat gaisras 
nepasiplatino. Gaisras nū 
viszkų prasidėjo. Dabar ke
tina ten gaisro komandą'įtai
syti.

— Szvenczionys.
Per kelis viorstus eū to mies
to, Jacumi kaime vienam va
giui staro vierui Sa požnikovui 
pas yjępą isz to kąimo gaspa-

le. Vieš.“

kuri 
Lietuvos 

Aname 
girios, ne

,968 dese-

Viln. gub.
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vietos pagul-

dorių, regis taippat starovie- 
rą burlioką nusidavė naktį isz 
tvarto arklį iszvesti. Bet ka
da vagis sėdo ant arklio, kad 

^nujoti, gaspadorius patėmijęs 
szovė į jį ir ant vietos pagul
dė. Iszgąsdintą arklį ką tik
tai ant rytojaus galima buvo 
nutverti. Paskui pasirodė, 
kad užmusztas vtįgis buvo jau 
kelis kartus sudjjąmas. Ant
roje [Szvenezion " ~ "
toje, kad į klėtį 
lindo, vieną isz 
rius su pagali

galima buvo

ų pav.] vie- 
du vagiu į- 

jų gaspado- 
i užmuszė, o

antras suspėjo pabėgti.
Ne toli nū Gardino miesto 

Kamenovkos dvare buvo vė
sėti ja, o kavalieriai, mozūrą 
szokdami figūroje,) turėjo | be 
rankų] dantimis stiklelį su 
vynu paimti ir galvą užvertus 
iszgerti. Isz kaįeinos beszo- 
kant iszpūlė tą padaryti vieno 
dvarponio 19 metų sunui Zig
mantui Vainariui. Tas smar
kiai pripūtęs užsivertęs, taip 
dikcziai stiklelį dantimis su
ėmė, kad anas sprogo ir szmo- 
telis stiklo į gerklę įlėkė, ku
rio nei jokiu budu iszkosėti 
negalėjo, nei kiti jį pagelbėti. 
Su pirmiausiu gelžkelio tru
kiu buvo į Varszavą vežamas, 
idant daktarai chirurgai 
Stiklą isz gerklės iszimtų, bet 
kada ligoniui jau be žado bū
nant, daktarai jau pervelai at
ėjo, didžiausiose kankynėse 
pasimirė. Į Vii. Viest.].

ftalt/ys.

Waltero Mai-

— Suvienytos Valstijos.
30 d. Gegužės ties Bali, Pa. 
geležinkelio Tyrol & Clear
field stote nupūlė nū rėlių 
trūkis, vežantis 
n‘o žvėrinczių; Vagonai visisz- 
kai sudaužyti, keli žmonės su
žeisti ir kelesdeszimts žvėrių 
užmusztų. Važiūjant nū žįmio 
kalnelio maszir istas neįstengė 
valdyti lokomotyvą ir trūkis 
su didžiu smarkumu lėkė že
myn, o, kad yeikėjo kiek į 
szalį pasukti ties Bali stote. Ball sfote

nubėgo nū rėlių. Žvėrinczius 
visiszkai panaikįtas, nės su
sikūlus klėtkoms, žvėrys vieni 
iszbėgiojo į visas puses, o kiti 
užmuszti. „

Vienas tigrisas užmuszė far- 
merio A. Tomas‘o karvę, kada 
tą melžė Tomas‘ienė; ant rik
smo iszsigandusios paczios at
bėgo farmeris ir szuviu isz szau- 
dyklės ant vietos padėjo žvėrį. 
Pabėgo taipgi trys liūtai (le- 
yai), bet du tūjaus suimta; 
du tigrisai, meszka, hijena, 
keli krokodiliai ir daugelis 
žalczių pasinaudojo isz pro
gos ir taipgi isztruko ant lais
vės. Aplinkiniai gyventojai 
dabar didelėje baimėje yra 
isz priežasties pabėgusių anų 
nūžmių žvėrių. J

Žverincziaus valdytojui ta 
katastrofa padarė bledies ant 
$100.000.

— Vagiliai, suvažiavę į 
Chicago, nesnaudžia: netik 
sziaip žmonis jie apžiuro, bet 
pagaliaus iszstatytus ant pa
rodos daigtus užsikėsi pa
glemžti nors anų daboja skait
lingi sargai — Columbian 
guard. Taip jau pavogta isz- 
statytų daigtų ant $5,000. 
Sykį buvo mėginę vagys isz- 
vogti visą skyrių — szveica- 
riszką, susidedantį daugiau
siai isz mažų, brangių laikro 
dėlių. Dėlto iszgrąžino grin
dyse skylę ir rengėsi iszstaty
tus ant parodos laikrodėlius 
perkraustyti į savo kiszenių, 
bet susekė jūs detektyvas ir 
turėjo neszintis szalin.

Maskoliszkame parodos 
skyriuje beveik nieko dar nė
ra, tik apgarsinimas, jog lai
vas vežantis ant parodos mas
kolių iszdirbinius „užszalo“ 
tarp ledų. Atsilankau tie ant 
parodos turi daug gardaus jū- 
ko isz tokio maskolių garsi
nimo. Mat maskoliai neturi 
ko iszstatyti ant parodos, tai 
nors apsigarsina priesz svietą 
su savo szelmyste (apgavyste), 
garsįdami apie „užszalusį“ 
laiv^, negalėdami bet nurody

ti vietos, kur tas jų laivas bu
tų užszalęs.

o- , |

— Netoli Eagle, Tex, ang
linėse kasyklose pereitos ne
dėlios naktį užsidegė dujos 
(gazas). Kasyklose tū tarpu 
dirbo 60 žmonių, isz kurių tik 
26 pasisekė iszbėgti, o 44 at
rado smertį tarp baisių kan
kynių, palikdami nekurie 
skaitlingas szeimynas.

— Vok ietija. U rėd i sz k i 
laikraszcziai dabartinėje 
priesz-elekcijiszkoje kovoje 
nustojo raszę apie karę ir ka- 
rumenės padauginimo reika
lingumą. Mat ^Vilhelmas ap- 
simislijo, jog rasi daugiaus 
laimės isz partijų nesutikimų 
nei isz agitacijos. Neužįlgio 
patirsime, ar kaizeris laimės 
isz savo politikos permainos.

— Italija. „Przegląd Pow- 
szechny“ apgarsino žinią nū 
savo specijaliszko korespon
dento isz Romos, jog Izvolski‘s, 
gudiszkas pasiutinys prie po
piežiaus, norėjo papirkti ita- 
liszko laikraszczio „Diritto di 
Roma“ redaktorių, idant užty
lėtų nekuriūs negražius caro 
politikos apsiėjimus. Vienok 
tas redaktorius netikt nesida
vė papirkti, bet apgarsino vi
są tą dalyką savo laikrasztyje. 
Romoje pakilo isz tos priežas
ties didelis papiktinimas ir 
daug visokių iszjūkimų caro, 
jo pasiuntinių ir jo politikos.

— M a skolija. Kaip jau 
yra žinoma, Gurka uždarė 
Kelcų seminariją. Perkratęs 
vienok visus paimtus rasztus, 
persitikrino, jog seminarijos 
kaltė buvo kur kas mažešnė, 
kaip kora. Tada raszo pas 
Kelcų gubernatorių, idant pri
kalbėtų Kelcų vyskupą Ku- 
liiiekį važiūti į Varszavą ir 
perpraszyti ,,savo valdoną“ 
už nusidėjimus savo semina
rijos: jei prie tam nuvažiūtų 
dar į Petrapilę pas ministerį 
ir jį taip gi perpraszytų — 

gali tikėtis, kad viską atleis. 
Gubernatorius kasdien važinė
jo pas vyskupą, prižadėdamas 
tūjaus iszliūsūtti iszvežtus į 
Varszavos citadelę kunįgus, 
jei tikt apsiimtų perpraszyti 
valdoną. Vyskupas vienok 
negali to padaryti, nės tū pa 
ežiu akyse visos Europos lyg 
prisipažįtų prie kokių ten ne
buvusių nusidėjimų. Guber
natorius tada gavo paliepimą 
padaryti reviziją pas vyskupą. 
Vyskupas vienok pasakė atė
jusiems krėsti žandarams, jog 
nedaleis jiems to daryti. 
Žandarai užpeczėtijo visus 
vyskupo kambarius ir tikt du 
jam paliko.

Klierikams liepė pasiraszy- 
ti, jog lauks ant vietos valdžios 
nusprendimo ir niekur nebėgs: 
Gurka prižadėjo, jog tie, ku
rie atrasti bus nekaltais, ant 
io kaszto galės įstoti į kitas 
seminarijas, o pabaigę mok
slus, pargrįžti į Kelcų vysku
pystę: vienok jau dėl to vie
no, idant taip daug kaszto ne- 
dūti, Gurka atras, be abėjojiV 
mo, labai mažai nekaltų.

Revizijos tarp kunįgijos 
platinasi: man žinomos yra 
jau trys, padarytos tarp kunį- 
gų. Pirmiausiai padarė pas 
kun. Czajkovskį, Sandomie- 
riaus vyskupystėje (bet atsto- 
janezioje tikt per 3 mylias nū 
Kelcų parapijoje) ir iszvežė 
jįjį. Ką rado - nežinia. To- 
liaus buvo pas visus tris kunį
gus Miechave ir paėmė visus 
jų rasztus. Neseniai-gi buvo 
pas kun. Ruszinską Žitomie- 
riuje (kun. Ruszinskas lietu
vis isz Vilkaviszkio parapi
jos): atvažiavo 8 žandarai tie
siog isz Varszavos ir padarė 
reviziją, bet tikt pas jį vieną, 
ne visoje seminarijoje: paėmė 
jo rasztus ir iszvažiavo.( Kal
ba, jog kun. Ruszinskui bus 
riestai, nės jis nesitikėjo suvis 
sveczių isz Varszavos. Prie 
tam neseniai priesz tai kitame 
dalyke valdžiai prasikreipė: 
laidojo jis numirusią kokią 
ten czekę, susirinko daug cze-
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kų ir labai raudojo. Kun. 
Ruaz. atsikreipė į jūs ir po 
pamokslui pasakė: ,,neraudo
ki te jos: raudokite savo bro
lių, kurie pameta katalikystę, 
kūne iszsižada savo szvento 
tikėjimo ;dėl savo naudos, dėl 
tuszczio pelno“.. , (Reikia ži» 
noti, jog pribuvę ten czekai 
visiszkai pasidūda gudų įtek
mei ir už kelis rublius prijima 
pravoslaviją). Žandarai ant 
jo užsipiilė, kaip galėjo draus
ti pamesti katalikystę, kada 
žinoma yra, jog caras nori, 
idant visi katalikai, pametę 
savo tikėjimą, priimtų pravos
laviją....... (na, kur-gi neno
rėsi). .....................• \ [

Tėviszkėse klierikų buvo 
taipojau daug revizijų.

Ant kiek girdėti, didžiausiu 
apkaltinancziu rasztu yra su
tarimas keleto studentų Pe
trapilės Katalikiszkos Dva- 
siszkos Akademijos — nepasi- 
dūti gudiszkai įtekmei ir ginti 
visiszkai katalikystę ir, jei pa
reitų už tai kam nukęsti, 
draugai turį pagelbą neszti; 
jeigu katrą už tai iszvežtų — 
sudėti jam 
tam tyczia sumą pinįgų: tie 
studentai, 
griauti pravoslaviją ir visą 
pravoslaviszką Gudiją!

S u si neszti su uždarytais ci
tadelėje kunįgais beveik nega
lima yra nė per laiszkus, ka- 
dą-gi citadelės cenzūra isz- 
braukia viską, kas jai nepatin
ka, o isz likusiųjų žodžių nie
ko negalima suprasti.

Tolesnės žinios parodo ke
letą žįmių tikrai gudiszko ap
siėjimo. GawrofiskPs, dabar 
jau garsus „diejatebis“, o tada 
dar tikt paprastas padegikas, 
laukiantis savo iszsiuntimo į 
Si beriją, tūjaus po savo pri
buvimui į kalinę, padavė ci- 
frutą laiszką vienam isz savo 
užžiurėtojų, įsakydamas nu- 
Hiųti jį pas Gurką. Negauda
mas per 3 dienas jokios žinios 
nū Gurkos, jis vėl pasiszaukė 
tą užžiurėtoją ir klausė, kur 
jis padėjo laiszką. Tas pasa

tūjaus paskirtą

sako,\užmanė su-

kė, jog atidavė vyresniamjam 
kalinės užveizdėtojui. Už- 
veizdėtojas p. Raczko, mis- 
lydamas, jog tas padegikas 
nori pakolioti Gurką, suvis 
nesiuntė jo laiszko. Pažino
jęs apie tai Gawroiiski‘s suri
ko: „pozvat4 mnie seiežas gu- 
bernatora!“ *) Na ir ką misly- 
jate? Ponas gubernatorius 
pilnoje formoje stoja tūjaus 
priesz tą padegiką, lenkdamas 
galvą ir jau bijodamas^to 
„diejatel‘lo“. • Iszklausęs jį, 
padarė viską, kaip'aus norėjo: 
davė visko, ko reikia ant kelio 
ir iszsiuntė pas Gurką. P. 
Raczko tapo tūjau atstatytas. 
Mat, koki diejateliai krato vi
sa Gudija.... . A.

— PetrapiU. . Apie 100 
kariszkos Mediszkos Akade
mijos ir Girinio instituto stu
dentų tapo aresztavoti už so- 
cijaliszkus užmanymus. Tas 
viskas, ant kiek sziądien pa
prastam Petrapilės gyventojui 
galima dažinoti, atsitiko tokiu 
budu.

Policija patyrė , (ant kiek, 
žinoma, jai galima tikėti), jog 
jau nū seniaus kariszkoje Me- 
diszkoje Akademijoje tapo 
įsteisgta paslapta politiszka 
draugystė su socijaliszkais, o 
gal ir nihilistiszkais siekiais. 
Prie jo prigulėjo ir nekuriu 
kitų mokslinyczių mokįtiniai, 
o tarp kitų viepas Kronsztadto 
realiszkos gimnazijos augsztes- 
nių kliasų mokįtinis. Drau
gystė vienok nepoilgam patė- 
myjo, kad tas mokįtinis turi 
susineszimus su policija: 
dėjo tyrinėti ir neperseniai 
tikrai susekė, jog jis iszdūda- 
vo draugystės darbus polici
jai! Draugystė nutarė savisz- 
kai nū jo atsikratyti ir pa- 
veizdiszkai nukoroti už tokią 
nelabystę: laike szvenezių du 
akademijos studentai parsi
kvietė isz Kronsztadto tą mo- 
kįtinį ir tryse nuvažiavo neva 
pasivėžįti į girią, kuri yra
■ ,11,1 I I., *

*) Paszaukit‘ man tftjaus guberna
torių.

pra-

žieminiame Petrapilės kraszte. 
Czia, niekam nematant, ,,du 
chirurgai padarė operaciją ant 
nusidėjusio ir savo draugus 
lazdavusio mokįtinio“, kaip 
sako czionbuviai gudai: jį ne 
tikt papjovė, bet taip galvą 
supjaustė, jog nieks negalėjo 
pažįti, kas jis buvo. Prane- 
szė apie tą atsitikimą laikrasz 
ežiai, policija pradėjo tyrinėti, 
bet per mėnesį laiko nieko ne
buvo girdėti, idant ką butų 
susekę.

Tū tarpu policija, negauda
ma tolesnių žinių nū savo 
sznipuko ę kuris, iszvažiūda- 
mas pas savo draugus, gal pri
žadėjo jai daug naujų žinių 
suteikti ir iszdūti), liepė tyri
nėti, kur tas mokįtinis dingo 
isz Petrapilės. Tada isz dra
bužių ir likusių rasztų pažino, 
jog užinusztasis tai ir buvo tas 
mokįtinis. Vienas žandaras 
taip-gi praneszė, jog jis matė 
tą dieną važiūjant į girią tris 
mokįtinius, o grįžtant tikt du: 
tai jam pūlė į galvą, jog jie 
ką nors jam padarė ir jis sekė 
paskui jūs, iki dasiklausė ir 
užsiraszė, kas jie per vieni, kur 
gyvena. Tada policija tylo
mis, niekam nieko nesakius, 
pradėjo tyrinėti, už ką jį pa
pjovė, kas jūs ant to prikal
bėjo ir t. t. Kadągi susirinko 
jau kūne visas, kokias galima 
buvo surinkti, tame dalyke 
žinias, staigu suėmė visus, ku- 
riūs kaltais numanė, ir szią- 
dien tyrinėja. Nežinia, kaip 
kaip viskas pasibaigs....

* *•X
Girdėtis, jog septynios 

žmogystos isz tarpo aresztavo- 
tų jau pakarta ! Red.

— Maslcoliszkas gydymo 
būdas. Pradžioje mėnesio 
Gegužio isz galvos iszėjusių Ii- 
gonbutyje Retropilėje įvyko 
baisi regyklė. Į ligonbutį at
vežta tūlą Nagi j, restauracijos 
valdytoją. Daktaras liepė 
parengti ligoniui sziltą vanną. 
Ligonbuczio du dažiurėtoju 
iszpildydamu daktaro receptą

ligonis rėkė 
Mat „]

kurių nū 
<ėti krau- 
įsmo pats

nulupo nū ligonio drapanas ir 
varu įmetė jįjį į varmą, nors 

i nesavu balsu.
per apsirikimą“ dažiu- 

rėtojai prileido į vanną vieto
je szilto verdanezio vandens, 
kuriame panardinus ligonį, 
visa sziojo oda (sku?a) apsi
dengė pūslėmis, isz 
apsiszu tinimo ėmė te 
jas. Ligonis isz ska 
savę ėmė kandžioti, o dažiurė- 
tojas nemilaszirdingai lupo 
jojo odą. Po tam dažiurėto- 
jai prirengė ligoniui vasarinę 
vanną, bet vėl „per apsiriki
mą“ atsuko k^aną nū verdan-. 
ežio vandens ir antrą kartą

] )aži urėto - 
sudu, bet 
kalbingai

iszszutino ligonį, 
jus dabar padūta po 
jųjų pasielgimas isz 
liudija, kaip apsieina4su žmo
nėms Maskolijoje.

•olų ir tu-

Krasuski‘8.
Krasuski‘8 gimė Ukrajinoje. 

Tėvas jo buvo jene 
rėjo didelius turtus, per tai
sūnų atidavė į mokslus į Pe- 
tropilę, kuriūs pabaigęs įstojo 
į gvardijos gusarų pulką, tu
rėdamas tikt 19 metų. Pulke 
nesusidėjo su savo draugais 
paleistuviais ir girtūkliais, o 
užsiėmė mokslu istorijos ir 
kalbų: prancuziszkos, anglisz- 

italiszkos ir 
taip gerai 

Ta-

Hercen‘u, 
Mėgo 

važiavo į

ežij‘ taip-

kos, vokiszkos 
szvediszkos, kurias 
iszmoko, kaip gudiszką. 
pęs rotmistru, paėmė urliopą ir 
iszvažiavo į vakarinę Europą, 
kur pasipažino su 
Mazzini1 u, Word4 u 
medžioklę: per tai
Afriką, kur užmuszęs tigrą, 
ędą padovanojo carui Alek
sandrui II. Užrul 
gi apsivedė su ukrajiniete. 
Atlankydamas dabar tankiaus 
Urajiną, kur gyveno jo pati, 
jis turėjo gražią pr^gą prisi
žiūrėti ir pažinti Ukr 
vontojus ir jų papr<j>czius; ne- 
poilgam pats taip jū 
jo, kad iszsimokino 
bėti rusiniszkai i r~.......
szokti k^^ėką. Nenuimamas

ajinos gy-

3 pamylė- 
gerai kai-
• puikiai
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daugiaus apleisti Ukrajinos, jis 
pametė gvardiją ir perėjo į 
gusarų pulką, kuris stovėjo 
Kijave.

Metūse 1854 po Silistrija 
tapą pusėtinai sužeistas, vie
nok prižiurianias paczios 
greitai pasveiko. Pargrįžęs 

■į Kijavą jau pulkauninku ir 
su kryžium szv. Jurgio, visisz- 
kai atsidavė iszlavinimui do-
riszkam savo pulko kareivių: 
buvo dėl jų greicziaus tėvu, 
kaip perdėtiniu: uždraudė sa
vo pulke plakti rykeztėmis; 
aficierams liepė dilti karei
viams paveizdą Savo apsiėji
mais; įtaisė mokslinyczią ir 
knįgyną už savo pinįgus. 
Pulkas jo buvo paveizda dėl 
visos karumenės: 
nė paleistuvystės, 
lystės.

Ir dabar dar tankiai^važinė
jo į užrubežį: dar sykpbuvo 
Afrikoje, isz kur grįždamas 
1860 mete pasipa 
sesniais to laiko

nebuvo ten 
nė girtūk-

žino su gar- 
liberalais.

Apsiėjimu savo užrubežije 
patraukė prie savęs daug gu- 
dų-liberalų, taip kad Kra- 
suski‘o įtekmės pradėjo val
džia bijotis: paszaukė jį net į 
Petrapilę, bet Krasuski‘8 isz- 
siteisino ir gavo nū Aleksan
dro II žvaigždę szy. Valdimie- 
ro. I

Metūse 1861 ūkininkai Ki- 
javo gub. sukilo priesz ponus 
ir popus, kurie jūs baudžiavo
mis spaudė, ir nenorėjo val
džiai mokėti mokesczių. Dėl 
jų apmalezinimo paskirtas ta
po Krasuski‘8. Sutikęs ūki- 
nįkus su dalgiais, szakėmis, 
lazdomis ir t. t. jis sulaikė sa
vo kareivius, sakydamas: 
„vaikeliai! nors valdžia at
siuntė mus apmalszyti szitūs 
ūkininkus, nenorėkime lieti 
kraują be reikald. Matote 
gerai, kad jie reikalauja tikt 
to, kas jiems teisingai priguli. 
Atsiminkime, kad mes visi 
ėsame broliais, Visi vaikais 
vienos tėvynės: gal nevienas 
rasite tarp jų savo brolį, tėvą 
arba giminę; gal nevienas bu

site lygiame padėjime. Mes 
ėsame apgynėjais savo brolių; 
gėda mums butų priesz savo 
neapginklūtus brolius kariau
ti“. Potam pats nuėjo pas 
ukinįkus, prasznekėjo rusi- 
niszkai, pripažino, kad jie tei
singai priesz valdžią pakilo ir, 
vietoje jūs suriszti ir pristaty 
ti į Kijavą, prižadėjo su jais 
pasilinksminti per dvi dieni. 
Tūjaus kareiviai parvežė kele
tą baczkų degtinės ir alaus, 
pulko muzika pradėjo grajyti, 
o pats Krasuski‘8 drauge su 
kitais szoko kazoką.

Ant rytojaus buvo dar link- 
smiaus, nės užpraszyti isz apie- 
linkių ukinįkai pribuvo. 
Žmonės, kurie tikt pirmą kar
tą matė tikrai gerą caro tarną, 
nesziojo jį ant rankų, o jo ka
reivius kūgražiausiai priėmė.

Treczią dieną susirinko dar 
daugiaus aplinkinių, kurie ant 
atsisveikinimo atsineszė viso
kių valgių ir gėrymų, taipgi 
paszaro dėl arklių. Toli dar 
ūkininkai lydėjo karumėnę.

Pargrįžęs į Kijavą, Krasus- 
ki‘s praneszė general-guber 
natoriui, kad jokio maiszto 
nerado ir kad nebuvo ką risz- 
ti ir vežti į Kijavą. Vienok 
Kijave jau pirmiaus dasižino- 
jo, kad Krasuski‘8 taip su 
ukinįkais susibroliavo: atsi 
rado ir daugiaus skundų, taip 
kad, pirmneng Krasuski‘s nū 
ukinįkų pargrįžo, jo namūse 
padarė reviziją ir rado lai 
kraszczius ir laiszkus, daro- 
danczius, jog jis turėjo ausine- 
szimus su užrubežiniais libera
lais. Krasuskį tūj‘ paėmė į 
kalinę, pavaktavę, kada jis at
siskyrė nū savo karumenės. 
Sudas apsudyjo (1862 mete) 
atimti nū Krasuski‘o visas tie
sas, turtus, vyriausybę, . orde
rius ir jį patį nugrūsti ant 20 
metų į Si beriją prie karo: ka
da budelis ant galvos Krasus- 
ki‘o, pririszto prie stulpo 
ant Kijavo ulyczios, sulaužė jo 
kardą, nupjaustė knypkius nū 
mandieros, nulupo apalietus, 
kuriūs sumynė, muszė jr spjo

vė į jo veidą, Krasuski‘8 pasa
kė stovintiems aficierams: 
„žiūrėkite, kaip mina tūs pa
ežius apalietus, ką jus neszio- 
jate: užmirszau, kad mes ėsa
me Maskolijoje, kur kiekvie
nam geram žmogui taippat 
daro!“ Potam tiesiog, nedavę 
laiko atsisveikinti su paezia ir 
vaikais, pėkszczią iszvarė į 
Irkutską. Ten nepoilgam ga
vo žinią nū paezios, kad caras 
liepė nū jos atimti vaikus ir at
vežti į Petrapilę. Motina rado 
jūs pazių korpuse, vienok jai 
su vaikais nepavelyjo ma
tytis: mat, pagal maskoliszkas 
tiesas viskas, ką tikt turi, tavo 
vaikai ir tu pats — viskas pri
guli carui. Krasuski‘s vaik- 
szcziojo vos gyvas: vienok ne
apleido jo energija: turėda
mas daug bendrų Petrapilėje, 
paslapta atsiuntė carui laisz
ką, kur tarp kitų ir tai buvo 
paraszyta: „nuplėsziai nū ma
nęs, ką tikt turėjau: atėmiai 
visas žmogiszkas tiesas: vie 
nok nevalia tav atimti nū ma
nęs vaikus: vaikai yra mano 
ir auginimas yra mano; ne- 
praszau myli stos, nės jos ne
reikalauju, bet reikalauju, kas 
man isz Dievo tiesų priguli....“ 
Radęs ant savo skūmės ir per
skaitęs laiszką, caras neapsa
komai supyko: iszkoliojo visą 
Siberijos ir Petrapilės vyriau
sybę, kad jie taip liūsai laiko 
prasikaltėlius, jog tie gali pas 
jį patį net tokius negražius 
laiszkus raszinėti.

Pati Krasuski‘o jam atra- 
szė, kad ji rengiasi važiūti pas 
jį į Siberiją. Jis jai drau
džia, bet jo laiszkų valdžia 
nedaleido pas paezią. Nepo
ilgam gavo žinią isz Tomsko, 
kad jo pati neiszlaikė taip 
sunkios kelionės ir Tomske 
numirė. Tada Krasuski‘8 pa
ėmė tvirtą siekį bėgti isz Si- 
beri jos į Petropilę ir ten vogte 
pavogti savo vaikus. Isz pra
džių mislijo bėgti per Mongo
liją į Pekiną, o isz ten 'į Pe
tropilę: dėlto iszsimokino
mongoliszkai kalbėti ir raszy- 

ti. Tūm tarpu atėjo caro my- 
lista: sumažino metus koros 
į pusę ir pavelijo liūsai gyvęti 
Aleksandrovske. Czia jau« 
netaip labai buvo prižiuromas: 
nusipirko arklį ir vežimėlį ir 
važinėdavo po aplinkinius. 
Iszsipažino su prasikaltusiais 
czerkesais, kurių ten daug rado, 
ir jūs kaipo nedraugus caro 
labai pamylėjo. Dabar jau 
pirmutinį mierį bėgti į Petra
pilę per Mongoliją — pametė: 
rengėsi per paezią Siberiją 
keliauti. Mokėdamas daryti 
peczėtis, pasidarė sav daug 
visokių paszpartų ir bilietų: 
kieviename kitokia pravardė 
ir užsiėmimas - tai kaipo afi- 
cieras, tai kaipo prekėjas, tai 
kaipo paprastas kareivis ir 1.1. 
Jo geras bendras Pranciszkus 
Zgėrek, Austrijos buvęs afi- 
cierius, (nusiųstas į Siberiją už 
prigulėjimą prie maiszto 1863 
m.) pasiuvo jam tokius drabu
žius, kad į keletą minuezių szį 
tą atėmus ar pridėjus, galima 
buvo isz civiliszkų padaryti 
aficieriszkais, arba kareivisz- 
kais.; Kiti lenkai savo kal
vėje nukalė jam kardą, o re
volverį gavo nusipirkti.

Pavasaryj4 1868 metų stai
ga prapūle Krasuski‘8: vie
nok tai užtėmijo tiktai į 10 
dienų po prapūlimui. Poli
cija nieko negalėjo padaryti. • 
Tikt po 4 nedėlių atrado su
puvusį kūną žmogaus su dra
bužiais Krasuski‘o: szalia bu
vo arklys jo prie medžio pri- 
risztas ir vežimėlis; rankoje * 
turėjo revolverį. Prie jo ra
do taipgi 50 rub., auksinį 
laikrodį ir rasztelį: „geriaus 
sav galą sadaryti, kaip pasi- 
dūti į rankas prieszų. Krasus- 
ki‘s“. Vienok negalima isz to 
nusprensti, kad jis nusiszovė: 
greicziaus galima sakyti, kad 
tai padarė jo neva-draugai 
czerkesai, kurie kaipo .Maho
meto iszpažįtojai maž-ką apie 
altruizmą težino: 1) Krasus
kį rado tikt atokume 19 vers
tų nū Aleksandrovsko -— jis 
viena diena toliaus butų nu-
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važiavęs; 2) su savim neszio- 
da v o« i visados daug pinįsp| 
(lead jo buvo isztekėjusi už 
Czytoe gubernatoriaus Siberi- 
joje): tūs 50 rub. ir auksinį 
laikrodėlį turėjo oze r kęsai ty- 
ežia palikti, idant nesugautų; 
jie taipgi galėjo paraszyti ir 
tą rasztelį; 3) jeigu jį ten bu
tų sugavę gudai, butų galėjęs 
lengvai sakyti, kad medžio
dama paklydo, o nenrislyjų 
bėgti, nės jis ir kasdien gana 
toli nuvažiūdavo nū Aleksan 
drovsko.

Apie vaikus jo nieko neži
nome; tikt Skobelev‘o prane 
arime apie kovą po Szipka 
lzST8 m. radome: „sziądien 
tarp kitų apverkiame jauną, 
iszmintingą ir atsidavusį kapi
toną Krasuskį, kuris nū kanū 
lės kulkos szalia manęs krito“. 
Ar tai tikt ne jo sūnūs buvo?

Tokia tai teisybė pas carą, 
kuris, žudydama kiekvieną 
prakilnesnį isz savo tarnų, 
nori jūs visus padaryti žmogė- 
džiais, kad su jų pagelba ge- 
riaus galėtų kankinti ir var- 
gįti prastus žmoneles.

- --------------- . ■ ♦ «*. u. 

Is DtM dm Almrtt
— Wilkes Barre Pa. SkaL 

tydami nū.lat apie maskolių 
barbarybes musų tėvynėje, ne- 
sykį tūli mųsų miesto lietuviai 
rodavijosi, kaip ežia galima 
butų su didesne paseknie pa- 
siprieszyti maskoliszkai politi
kai. Pagal rodą vieno mus 
tautieczio ant galo nutarta už
dėti szaką „draugystės masko- 
liszkos laisvės amerikiszkų 
draugų“ (Society of American 
Friends of Russian Freedom), 
kuri tai draugystė daugiausiai 
darbūjasi dėlei užvedimo lais
vo konstitucijiszko rėdo Mas- 
kolijoje, panaikinus despotą 
carą ir jo visus szunelius, kad 
tokiu bud u visi pavaldiniai ir 
Maskolijoje galėtų naudotis 
isz tiesų, kurios prigul žmogui 
pagal Dieviszką parėdymą. 
Pastoti tos daugystės sąnariu 
yra labai lengva, nės metinė

Vienybe
r r i it ii i

mokestis isznesza tik $1. Kiek
vienas sąnarys gauna dykai 
mėnesinį laikrasztį ,,Free Rus
sia“, angliszkoje kalboje iszei- 
nantį, kuriame apraszytos yra 
cariszkos valdžios szunybės.

Laisvės mylėto j as.

— Plymouth Pa. Pereitą 
nedėlią atsilankė ežia ir kitū- 
se aplinkiniūse miesteliūse dr. 
Szliupas isz Shenandoah4o su 
įpatiszka pasiuntinyste. 
Apart kitų reikalų p. Sz. kar- 
czemose prie stiklelio stengėsi 
pertikrįti lietuvius, jog nerei
kia, girdi, jokių bažnyczių, 
kunįgų, spaviednės, kuri, anot 
p. daktaro, yra iszmislyta tik 
pirm kelių szimtų metų. Sa
vo pasakojimus' p. dakta; 
ras parėmė pravardžiavi
mais, keiksmais, piktažo- 
džiavimais ir abelnai tokiais 
argumentais, jog girdėjusiejie 
jo karczemiszkus praneszimus 
negali ir dabar atsidyvyti, 
kaip gali „mokslas taip su- 
maiszyti žmogui protą“.

p. daktaras atkalbinėjo tai- 
pojau žmonis nū skaitymo 
„Vienybės“, velydama jos vie
toje iszsiraszyti „Saulę“. Kai
po „Saulės“ agentas jis to
kiais žodeliais „szvietė“ žmo
nis, kurių jokiu budu neisz- 
tars gūdojantis savę, blaivus 
kad ir nemokįtas žmogus. Sz. 
gal buvo neblaivam stovije, 
taigi nereikėjo jam nei prane- 
szimų laikyti; dabar gi įvyko 
skandalas, kuris nemaž blogų 
pasekmių turės.

Beje p. Sz. gyrėsi, jog jis 
raszęs į angliszkus laikrasz- 
czius ant lietuvių, padmaszy- 
dams Lithuanian1!!, ir dįr ra 
szysiąs. PlymoutLiszkis.

GRAŽINA.
Lietuviszka ąpsaka,
Pavaszė Adomas Mickevyczia. (Pabaiga.) 

Kaipo kirtikai jei kirst4 ima szilą, 
Aplink, girdėti, bildėjimas pakyla, 
Sudreba medžiai, kaip pjūklai jūs graužia, , 
Girdis, kaip parkirstą medį parlaužia, 
Szilui praretus, pro proszvaistą ilgą 
Regis kirtikai ir plienas kaip žvilga, 
Taip kertant, tiesiant perdėm kelią platų, 
Lietuviai jotį pas savę pamato.

i

Skubįk4, gaidau! abejojaneziai dvasiai 
Neszkie pagelbą —(Lietuviai jos laukia, 
Vokiecziai laimi; komtūras pats drąsia} 
Jodįdam‘s musztis Lietavorą szaukia, 
Tas priein4 — sustojo... ir nožmumu savo, 
Kad muszis baigsis myriu, pranaszavo.
Lietavoris kardą iszkėlęs jau turi; 
Komtūre Perkūno ginklu į jį taiko. 
Sudręb4 Lietuviai į vadą pažiūri — 
Dieve, jau kardo delnė jis neatlaiko 
Kamanas žirgo isz rankos paleido 
Pūl4 jau nūg balno, jau alpstanezio veido 
Svyrant isztraukt neb‘gal isz po szaszoko, 
Kad jam saviejie pagelbon priszoko.
Susten4 jūd4s jotis, kaip rodos stenėtu 
Jūd‘s debesys, ką žaibais smarkiais mėto. 
Žirgą užgavęs artyn tik prijojo, 
Kel4 ragūtinę augsztyn — užsimojo 
Ir taip paleidęs komtūrą ja kirto, 
Kad tas apkvaitęs isz balno tūj4 virto.
Kur kunįgaiksztis bajorais apstotas, 
Priėjęs potam greit4 diržus atliūsavo; 
Atsargiai skėsdam‘s krūtis jo szarvotas 
Apžiurė4 opą, kaip gilią jis gavo, 
Bet szarvą imant vėla sukrekėjęs (
Kaujas sujudįts gausiau ėmė plūsti, 
Skausmą ligonis turėjo pajusti: 
Keldamas galvą aplink apžiurėjo 
Tarnus, dvarėnus atstūmė nūg savęs, 
O potam ranką Rinvitui padavęs, 
Ilgai kalbėj4 jį už rankos laikydami — 
Visi girdėj4 tik, kaip praszė isz lėto, 
Paslaptį kokią tenais užlaikydami, 
Kad apie viską, ką žino, tylėtu.

„Progress“ •
Literatiszkai —politiszka perž

valga. Maskoliszkas dvinedėlinis lai- 
krasztis, kuriame skaitytojas ras 
daug pilningų apraszymų apie mas
kolių caro ir valdžios neteisybes ir 
jiįjų politiką, Kasztuja tik 75 cent, 
ant metų. Adresas: „Progress“ 
1210 Milwaukee aye Chicago 111.

Rankas Rin vitas žemyn net nuleido — 
Sziurpuliai kūną drugiu jo pakratė: 
Balsą kad vado iszgirdo, ant veido 
Kad pažiurėj4, isz po antkakezio storo 
Dėl didžio dyvo Rin vitas’, pamatė — 
Veidas tas veidu nebū Lieta voro, 
Jau gaudž4 trimytas namo grįžt4 jau rengias. 
Karzygis vadą ant žirgo sodina, 
Jodam‘s szalia ranką opą pridengęs
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Tekantį kraują kiek galint malszina; 
Paskui jį greit ir visi žirgus leidžia 
O matyt4 vieno jų szirdys tik geidžia — 
Jei dievai myrį jau vadui paskirtu, 

cęlionėj4 staigu nenumirtu.
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Kad nors
Sztai prijoj4 miestą — už miesto sustoję 
Jųjų pargrįžtant gyventojai laukia, 
Bet būrys liūdnas pro jtisius prajoja, 
Stacziai paniuręs į pylį tik traukia; 
Rėvą kad perjoja,— tiltą užtraukia, 
Kur sargai volą aplinkui apstoję, 
Kad nieks į pilį n‘įeitū, daboja. ■
Jau paskutiniai kareiviai parvyko, 
O norint muszį taip didį atlaikė 
Grįžtant pilėnai kad jtis pasitiko, 
Akis graudingas ntig džiaugsmo nhižlaikė. 
Bet norint liūsta, nors aszaras lieja, 
Jautrosios
Niek4s pil 
Nuėmė tiltą, vartus užrakino,

' 'i'

■

szirdys gaiviu4 da nodieją.
ių n‘ėjo, niek4s nieko nežino:

. ... $ 
rėvą kirtikai nuėję

ėdžius, szakas, krūmus kapoja,

kubiai į pilį nelszioja, 
ttim da didesnė pastoja.

szventnyczioj4 aukurai sukurti

Renczia m
Kerta, prikirtę szakas nugenėja 
Ir viską skubiai į pilį nelszioja, 

^Baimė su 
t ,, .

Kur stov4
Dievui, audroms rudeninėms kurs blaszkė, 
Kur ožiai
Vietą degėsių kraujais kasdien taszko; 

aužą isz medžių pastato 
ugsztą, kaip akys užmato, 
laužo yr4 aržtilas žalias, 
nkltitalp ant žirgo, iszbalęs

ožkos ir jau ežiai nudurti

o

■ K' į *.

Ten didį 
Platų ir a
Viduryj4 
Po jtim g 
Vergas matyti, gražiai parėdytas 
Stovi retežiais*) drūtai prirakįtas.. 
Vad‘s tai kryžiokų, kursai siuntiniaudam4s, 
Vakar atkerszyt4 Lietuviams žadėjo, 
Kurs kunįgaiksztį netyczioms užszaudams, 
Atmonį skaudų atpildįt4 mokėjo.
Aplink prie laužo giminas stovėdam4 
Pabaigą 
Ir kiekv
Isz szirdfes vis da nodiejos n4iszleidžia, 
Akys nu iudę į rūmą jų traukia, 
O ausys godžiai žinių isz ten laukia.
Sztai ir trimytas isz bokszto padėto 
Pilyj4 jau girdis, per tiltą isz lėto 
Artinas pulkas apsiaszarojęs 
Neszdanrs ant rankų prie laužo lavoną. 
Kardas, saidokas jo guli pas kojas, 
Aplink apsiauezia jį skraistė raudona — 
Rūbas vadovo, bet nematyt4 veido — 
Antkaktį platų ant jojo užleido.
Jię, Lietąvoras tai-pon‘s dtisnios rankos, 
Kursai sulygti su jtim4 gal4 pataikyt4

8 f 
sulaukt4 didei geidžia, 

islių spieczius kratinėdam4s

Vokieczius grumiant, ant muszante Lenku#, 
Kurs namiej4 gminą mokės taip sutaikyti 
Vieszpat4, kurį taip padonys gfidojo, 
Kodėl dar laidojant tavę n4užlaiko

• Garbingų paproezių senojo laiko: 
Ne tokia garbe sentivėj4 sz ventoj o4 
Lietuviai kunus didžiūnų kavojo. 

t

Kodėl su tavim neeina į rojų 
Germus, kur‘s sergėdami tavo dabojo 
Žingsnį kiekvieną ir trauru apdėtas 
Žirgas biezitilis kovų numylėtas: 
Sakal‘s ir szunes lauktis ir po girią 
Tiek džiaugsmo, largo su tavim‘ datyrę.
Taip kalb4 praszcziokai — kareiviai suvilgo 
Kūną medum4 ir ant laužo jį deda, 
Prie balso vamždžio vienaip liūdno, ilgo 
Kunįgai giesmes lydėjimo veda. 
Vienas vyriausias į ranką paėmęs 
Peilį į krūtį kryžioko jau stato 
Jau tyczioms laiko į szirdį įrėmęs — 
Sztai jtidą jotį atjojant pamato.
Kas jis, isz kur jis? Kaireiviai pažino: 
Muszantis sžiądien pakalnėj4 isz ryto, 
Kad Lietuviai pamest4 muszį ketino, t 
Kad Vokiecziai kunįgaiksztį apspito, 
Jis, tartum, kokia dvasia geradėjas, 
Ką laimįt4 žmones gėrybėms paprato, 
Kad musiszkius jau apilsusius mato, 
Spėkų ir dvasios pridtida atėjęs.
Tiek tik težino. Ir dar jį iszvysta 
Ant to pat žirgo, ir dar toj4 pat dengia 
Skraistė. Bet kas jis? — Žiūrėkit — pradengia 
Veidą, — kaip y r4 pasirodo. . . O dyvas!.. 
„Jei ne vilią, jei mus akys neklysta — 
Tai Lietavors, kunĮgaiksztis dar gyvas. 
Gyvas, surinka balsu vienu, gyvas! 
O iszdtit4s garsas ilgai nenustodami 
Griaudžia toli po Naupilės aplinką 
Visus jis linksmin4, visiems judin1 szirdį, 
Tik Lietavor‘s jo neb‘jauczia, neb‘girdi. .. 
Stovi ir, rod4s, jau ant nieko ne4tbodam4s, 
Liūdnai, graudingai į minią tik žiuri, 
Szaltu už viską j tiku dėkavodam4s — 
Jtiku, kur‘s jokios gyvybės neturi, 
Kurs skaista veidą jaunutį apklodami, 
Tiek tik linksmybės pridtid4 jam ir dabo, 
Kiek pundai kvietkų padėti prie grabo.
Tyka. 
O kunįgaiksztis, vistitinę tylą v , 
Pertraukdam4s, „žinot keno czionais kūnas, 
Sako, — ntig laužo Anapieliun žengia? 
Tai Gražina — moteriszkė — didžiūnas, 
Kersztą atpildžiau, bet kersztas n‘įstengia 
Sugražįt4 szirdžiai ramybės. Suriko,, 
Szoko ant laužo ir dumtis. . . isznyko.

Pažaislyje , Mik.

Deg4 laužą — ugnis augsztyn kyla,

X
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Egle Zalcziu Karaliene.
Dramatas penkitise apsireiszkimūse.

Paraszytas isz mitologiszko senovės lietuviu padavimo
p&r Al. Gužuty

(Tąsa).
V aidevucziai. Praszom*1 praszom*! (Visi iszeina/ 

REGYKLŲ 4.
Žaltys, Karalius Žalozių, su karūna ant galvos, apsiaustas karalisz- 

ku mėlynu ploszcziu su iszsiutais ant ano judais Zalcziu paveikslais. Gul- 
bi-dievaitis apvalkuse su pa/.ibais, ant galvos graži kepuraitė.

Žaltys (įeidamas su Gulbi-dievaioziu). 5 Užslėpti nū 
regėjimo žmonių girdėjom4 ji| maldas ir matėme linksmybę.

Gulbi-dievaitis. Taip, karaliau, o daugiaus ką iszvy- 
dom‘, tai apie tą pakalbėsime/

Žaltys. Stebėtinas žmonių būdas! noris visą amžį žųs- 
ta vargdse ir nelaimėje, bet randa linksmybės valandą, per 
nuaijūkimus kurios ką tik nepermatomos yra aszaros, nės 
liūdnas pritikimas žmogaus daug iszmanyti, o mažai galėti.

Gulbi—dievaitis. Kad taip tikrai numanai būvį žmo
gaus, dėlei kogi nori sujungti savo dalį su moteriszke, kuri 
yra apsireiszkimu silpnybės ir nestangumo?

Žaltys. Dievas Okapirmas nusprendė likimą visiems, o 
tas nusprendimas neatmainomas. Tur būti pritikta yra, kad 
mylėcziau ne tik prajovingai gražią, bet ir padorią Eglę.

Gulbi-dievaitis. Mylimos visūmet prajovingai gražios 
ir padorios, bet paczioms tie privalumai retai yra pripažįsta- 
_ • m l

Žaltys.. Noris kalbos tavo tiesą gerai suprantu, bet 
myliu Eglę visą szirdies galybė, be jos nėra dėlei manęs lai
mės visose gėrybėse dievaitiszko būvio.

Gulbi-di&vaitis (pats sav). Ui moteriszkės! baisi ga
ly l>ė gražių jųsų akelių. Kaip jums lengva nuvergti žmogų, 
kad ir dievaitis prilinksta jųsų galybei! (į Žaltį). Tegul 
taip labai myli Eglę ir be jos negali būti laimingu, tai ką 
eaia ilgai mislyti; kaip tavo gražioji ateis maudytis į ežerą, 
pagriebk aną ir nuvesk į savo rumus.

Žaltys. Padaryti to negaliu, nės priverstina meilė lygi 
neapkantai. Meilė tai dangaus pauks^tis, kurs ilsisi ant tin
kamos szakelės ir gieda aną prajovingą giesmelę/ kurios 
visas prigimimas mėgsta klausyti.

Gulbi-dievaitis. Kągi mislyji veikti?
Žaltys. Prilikimas norėjo, kad, būdamas žalczių ka

raliumi, apsireikszcziau savd mylimai paveiksle žalczio; jeigu 
tada Eglė prižadės paczia mano būti, tai tu važiftsi į pirszlius, 
o parvežtai mergaitei asz apsireikszsiu dabarnykszcziame gra
žaus jaunikaiczio paveiksle.

Gulbi-di&vaitis. Būdamas žmonių sargu nevieną kartą 
sergėjau jauną mergaitę ir visus jos szirdies jausmus macziau, 
dėlei to galiu sakyti, kad meilė moteriszkės paveidi oraryksz- 
tei, kuri nors gražiai szvieczia, bet greitai nyksta.

Žaltys. Vis tai teisybė, bet Eglė yra nepaprastoji mer
gaitė, o jos meilė bus amžina.

Gulbi-di&vaitis. Taip kalba visi įsimylėjusiejie.
Žaltys. Ryto atėjusi į ežerą mergaitė nuspręs mano ir 

savo likimą.
Gulbi-di&vaitis. Tebun* tas nusprendimas laimingu!

Žaltys. Laikas namon grįžti, eikim*! (Abudu iszeina). 
Uždanga nusileidžia.

Apsireiszkimas II.
Teatras rodo Vaidevuozio triobą.

\ cRUGYKLE 1.
Vaidevutis ir Audronėrfpaskui Rustulis, Auskė, Gražutė ir Eglė. •

Vaidevutis (kas žin ką taszydamas). Vakar mus 
vaikai atsiszoko ir atsidainavo.

Audronė (verpdama verpetumi). Gerai pasilinksmi
no veikeliai.

Vaidevutis. Dukrelė Eglė iszveiz* kaip karalienė. 
Daili mųs\| mergytė, verta gero vyro.

Audronė. Gražios jos akutės, dailus veidelis ir iszkil- 
mingas pavyzdis neturi sav lygios visoj* apygardoj*; ežia ne- 
priskiriu jai vyro, verta karalius mųsų balandėlė.

Vaidevutis. Negerai mąstai Ąudronytė, apie karalius 
nėra ką mislįti, jie neatsiųs pirszlių; kad tik dukrelėms atsi
eitų geri ukinįkai, tai laimingesnės butų už karalienes, kurių 
gražias akeles tankiai suvilgin* graudžios aszarėlės ir dėlei to, 
kad, saulei szviecziant, lyja, tai žmonės kalb*, jog karalienė 
verkia.

Audronėj Karalienės yra viso pilnos, ko tur anos 
verktį ?

V aidevutis. Mano geroji, karaliai ir karalienės lygiai 
kaip mes turi savo vargus, nelaimes ir kanezias, o ateina to
kia valanda, kad nevienas isz jų velytų būti mųsų stovije.

Audronė. Karaliai, turėdami viso ko patektinai ir pa
skendę meilybėse, ar galėtų būti nelaimingais?

Vaidevutis. Taip rodosi, vienok ir jie prilinksta kan- 
ežioms paprastųjų žmonių, o prie to naszta rėdymo pavaldi
niais slogiu* anūs, noras-gi praplatįti savo žemę ir padaugįti 
turtus sunkiai vargiu* tūs galingus valdimierus.

Audronė. Kas gi yra laimingas ant svieto?
Vaidevutis. Tas tikrai laimingas, kurs kakdinasi savo 

buviu ir turtais, o negeidžia to, ko'negal turėti.
Audronė. Tokiu budu mes laimingesni už karalius, 

nės, rupiai dirbdami, nejaueziame vargo, negeidžiam* didelių 
turtų.

Vaidevutis. Taip, mano Audronyte!. Kas tai yra, 
kad mųsų mergelės taip ilgai negrįžta isz maudyklės?

Audronė. Kad joms kokia nelaimė neatsitiktų — neri
mastis manę ima. Žmonės kalb*, jog regėjo iszeinantį isz 
isz ežero vieną sykį gražų jaunikaitį, o kitą sykį didelį žaltį. I

Vaidevutis. Nesu paisysi žmonių kalbos, vienok būtų 
laikas pareiti mergaitėms — bijau, kad kuri nepaskęstų.

Audronė Mano baltosios lelijėlės plaukia kaip žuvy
tės, nėra ko bijoti paskendimo.

Vaidevutis. Reikia siųsti pasiteirauti. (Priėjęs prie 
durių szaukia) Rustuli, eik szianlį-

liustulis (atsiliepia). Girdžiu! (įeidamas) ką sakysi 
tėveli?

Vaidevutis. Mano vaike, eik pas ežerą ir pasiteirauk, 
dėlko sesers taip ilgai nepareina?

Bustutis.^ Tūjaus einu (iszeina).
Audronė (sudėjusi rankas). Dievai, sergėkite mųsų 

mergeles! - ;
Vaidevutis. Kada mergaitė pasirėmusi dūmoja, duksau- 

’ja, jos akelėse aszarėlės blizga, žiūrėdama į neiszmatūtą er-
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ežią tarsi ko jieszko, tada mergaitei atėjo laikas tekėti. Tokius 
pat ženklus nutėmyjau ir pas mųsų dukreles.

Audronė. yyru būdamas isz kur taip tikrai žinai jaus
mus moteriszkės?

Vaidevutis. Amžiaus datyrimu įsipažinau su szirdies 
paslaptimis.

Rustulis (įeidama). Jau pareina sesutės.
Audronė, Aczių dievams!

Auskė, Gražutė ir Eglė, pasitėdžiusios kaip prie maudyklės, įeina nu
siminusios.

Naidevutis. Užtrukimas jųsų rūpino mumis.
Auskė. Mieliausi tėveliai, stebėtini prajovai mums at

sitiko.
Eglė, Ak! asz nelaimingoji. — Nusiminimas atėmė 

man kalbą, kalbėk Auske.
Vaidevutis ir Audronė. Dievai bukit4 malonus! — 

Kas jums atsitiko? kalbėkie greicziaus. -
Auskė. Baisius dyvus pasakysiu — klausykite.
Audronė, Kalbėk! kalbėk!
Auskė. Neregėti prajoyai! — ilgai maudydamos, skai- 

stam4 ežere plaukiojom4 po didžiausias gilmes ir skynėm4 žoly
nus vąndeniniūse ežero darželiūse, o kada’ patektinai prisi- 
narstą, norėjom4 apsirėdyti, tai su didžiausiumi iszgąscziu ir 
stebėjimu iszvydom4 marszkiniūse Eglės didelį žaltį, kurs, isz- 
kiszęs isz rankovės galvą, geltonomis savo akimis protingai į 
mumis žiurėjo. I

V aidevutis, Audronė ir Rustulis (su pasistebėjimu). 
Iszvydote žaltį!

Auskė. Taip žaltį, kuris nemislyjo szalin trauktis: su] 
stojusios rodavojomės, kokiu budu tą nepraszytą švetį nū 
drabužių nuvaryti. -■ 

, Į . Rustulis. Reikėj
Gražutė. Bijojon 

ant kak|o.
Vaidevutis. Kalbėk Auske, kas toliaus buvo?
Auskė, Dyvai! žaltys žmogaus balsu atsiliepė: „asz 

tėjaus szalin pasitrauksiu, bet viena isz jųsų tur4 prižadėti 
mano paczia būti44. 

. • i
Audronė. Dievai malonus! būti žalczio paczia.
Auakė. Padaryti tą nei viena isz mųsų nenorėjo, asz 

sakiau Gražutei: „tu žadėkis“, Gražutė kalbėjo Eglei: „tu 
pritark“) Q Ant galo, kada žaltys neatsitolino, tai Eglė pasi
žadėjo jo paczia būti-

Audronė, Ak! nelaimingoji Eglele, 
dus pamariai f

x Eglė, Sesutės manę vertė, o asz, norėdama nusikratyti 
žalczio, pasižadėjau.

Auskė, Po Isztarimo prižadų žaltys tūjaus pasitraukęs 
prakalbėjo: „nebijok4, mieliausioji Egle, nebus tav baugus 
mano pavyzdis, busi laiminga ir tikrai mylima; parvežti tavę 
atsiusiu pirszlį44 
greitai parbėgom4i ,

Audronė. Kas isz tų prajovų iszdigs? — Daugiaus 
neikit4 į ežerą, dukrelės.

Mergaitės. Neis4me, mamele, neis4me!
Vaidevutis. Gal tie monai pasibaigs niekais, bet ką 

dąrys4mej jeigu atvažiūtų pirszlys?
Rustulis. Ką ežia rupįtis! pavelyk, tėvai, o mes su

jo tą baisybę užmuszti.
ijojom4, kad žaltys paszokęs neapsivyniotų

dėlko tūs priža-

Ką pasakęs žaltys isznyko, o mes namon

Vainiumi tą žaltį nugalabįsim4.
Vaidevutis. Netik nepavelyju, bet ir smarkiai užgįnu 

užmuszti nesuprantamą esybę, nės žaltys, žmoniszkai kalban
tis, nėra paprastumi žalcziu, o tur būti ežero dievaieziu, už- 
musztojams kurio dievai atkersztautų ir ant visos mųsų gimi
nes baisias nelaimes užleistų.

Audronė. Kągi veiksime, kad žaltys atsiųs pirszlį ir 
pareikalaus pasižadėjusios Eglės?

Eglė (verkdama). Tėveliai gelbėkit4 manę nelai
mingą.

Audronė. Nusiramink, dukrele, nepražudysim4 tavęs.
Vaidevutis. Auske nueik prie burtinįkės Meliatos ir, 

apsakiusi jai visą veikalą, paklausk, ką mums reikia daryti, 
kad žaltys pareikalaus Eglę?

Auskė. Einu tėveli (iszeina).
Rustulis. Tai jums lakstyti į^ežerą! — rūtų darže ožį 

radot4.
Gražutė. O tu kaip katinas, Kovo mėnesyj4 bėgioda

mas po viensėdžius, vietoj4 padorios mergaitės piktą kiaukę 
rasi.

Rustulis. Kad bus nelaboji, tai pasmaugsiu szirdelę.
Vaidevutis. Vaikai! gana jūkų, žodžiai, tariami Ru- 

stulio lupomis, nepadorus yra, nės galybė dievų smarkiai ko- 
roja užmuszėjus.

Audronė. Kokia tai atmaininga žmogaus dalis — ne
seniai laikėme savę laimingesniais už karalius, o dabar baisus 
rupesnis apie Eglės burtą*) isznaikino mųsų laimę.

Vaidevutis. Žmogaus dalis paveidi yra saulei, kuri 
tekėdama gražiai szvieczia, o nusileidžiant tamsi ūs4 debesiūs4 
skęsta. Ką daryti? dievų nulėmimui reikia prilinkti.

Auskė (įeidama). Jau grįžtu nū Meliatos.
Vaidevutis. Kągi sakė burtinįkė?
Auskė. Minė, kad kalbantis žaltys tur4 būti dievaieziu, 

dėlto jam priesztarauti sunku; vienok verta mėgįti, ar nenu- 
aidūs prigauti — kad žalcziai atvyks vežti jaunąją, tai vietoj4 
anos dūti jiems baltą žąsį, o jeigu tas prigavimas nepasisektų, 
įdėti į vežimą baltą avį.

Vaidevutis (pats sav). Szirdis mano baidosi prigavi- 
mo; žmonės dėl iszplėszimo svetimų turtų ir atkersztavimo 
dasileidžia didžiausių apgavysezių, o asz dėl iszgelbėjimo ma
no kūdikio priverstas esu paklausytį rodos burtinįkės ir tūmi, 
dasileisti neapkeneziamos neteisybės; (garsiai) koliai kas, 
bus, įu, Rustuli, su Auske eikite pavartyti szieno ,mes su me- 
tina^pyidabošime spieczių, (Rustulis su Auske iszeina; Gražu
tei ir Eglei) judvi galite ųAmie4 pasilikti.

Gražutė Gerai tėvelk
Vaidevutis ir Audronė iszeina.

Eglė (puldama į prieglobstį Gražutės). Sesutė bran
gioji! neiszreiszkiami jausmai narsto mano szirdyje, noris bi
jau nežinomos dalies, kurią sav suteikiau, prižadėdama žalczio 
paczia būti, bet kasžin kas traukia manę prie tos paslaptinės 
esybės, o vidurinis balsas sako: „nebijokie Egle, jisai ne žal
tys, bet gražus jaunikaitis, kurį visa szirdies galybe numylėsi44.

Gražutė. Nusiramink, mano balandėle, asz norėjau tav 
sakyti, jogei tavo pasavintas nėra žalcziu, nės prie isznykimo 
jo tėmyjau, kad povyzdis žalczio pavirto į ukus, isz korių ki
lo graži žmogystė. (Toliaus bus.)

*) Burta — liostts.
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Vyrai temykite! įvairiausiu ku ygu
p. J. Rice visokias 

sztukas Sachso parke Balti* 
morėje Md. 12 d. Birželio. 
Prasidės 8 vai. vakare.

galite gauti pas J. 1ATUTI Par- 
duda jis Szventą Rasztą, visokias 
Maldų knįgas ir sziaip jau puikių 
skaitymų knįgeles: pranaszavimas 

Juzefato pa
turi ražan-

— 26 d. Birželio Baltimo* 
rėje Md. bus didelis susirinki* 
mas darbinįkų (kriauezių, kir- 
pikų ir t. t.) ant Fridrich st. 
Shlege Hali; prasidės nū 8 
vai. vakare. Bus laikomos 
kalbos angliszkoje, vokiszko* 
j e, lietu viszkoje ir lenkiszkoje 
kalboje. Pribus taipgi ir p. 
Powderly, prezidentas „Darbo 
karžygių“ | Knights of Labor J, 
prie kurių priguli visos 
draugystės.

tos

Apgarsinimai.
Užsimokėjo į „Suisv.“ 

kūpoa (Chicag‘iszkės) szie są
nariai:
Jonas Kaleszinskas, Jūzas Gą- 
rickas, Justinas Budaviczius, 
Mateuszas Kuzma, Jūzas Men- 
kailis, Antavas Jotautis, Jo
nas Stankevycžus, Karolius 
Barauckas, Kazys Svaranavy- 
ežius, Andrius Krisztopaitis.

• Szv. Antano dr-ės isz Fo
rest City: Antanas Vilkas ir 
Stasys Galginas.

19

Peržiūrėję 3 dieną Birželio 
Susivienyjimo kasą, radom 
szią rokundą, fnirią ir padū- 
dame per laikrasztį:

Nū pereito seimo yra likę - 
11,64c. 

po seimui sudėta posmertinės 
— 18,75c. 

Nū pavienių — 13,50c.
Nū draugyscziųir kūpų-185,00 
Viso labo yra kasoje-228,89c.

„Susiv.“ kasos apiekunai 
M. Klimas ir P. SarpaliuK

— Scranton^o liet, parapijos mee- 
ting’as bus laikomas vyskupo kop-^ 
lyczioje 5 vai. po pietų 11d. Birže
lio nedėlioję. Užpraszorne visus lie*

Komitetas.

Mikaldos, Sapnorius, 
kalnė ir t. t. Taipogi 
ežių, szkaplierių, o ir 
auksinių ir sidabrinių, lenciūgėlių, 

Jo adresas:

Jos TWEatiitfs
Box 111 Brooklyn JS. 2).1 N. Y.
arba 96 Monroe st., New York City.

Parsiduoda <
visoki daigiai isz pirmos kliasos 

sztoro Duryea Luzerne Co. Pa. ant 
Red Bolt ulyczios ir sykiu galima 
randavoti tenpat puikią karczejną ki
tus metus. Sztore gerai eina biznis ir 
be bargo. Duryeoje gyvena daug 
lenkų ir lietųjų. Dasižinoti galima 
pas. J. Firstein Duryea Luz. Co. Pa.

'' (25)

Parsideda pigiai ir ant lengvų isz- 
lygų saliunas ir du sztorai geriausio
je vietoje ant Main ulyczios Edward- 
sville‘je. Parsiduda dėl to, jog val
dytojas iszvažifija į kitą valstiją.

Pasiterauti galimas pas: D. L. 
Bowen Box 485 Plymouth Pa. ’

[25]

$2.26 ir 2.75c. 
•» »i $2.00- 
1.50c. ir 2.00c.

75c.

75c.

75c.
25c.
35C.
25c.
30c.
20c.

1.25c.

pargabentos isz užmarės:
Maldų knįgos,

Aukso Altorius, arba Szaltlnls danglazkn skar- 
bu 2.25c., 2.75c., 3 26c., 4.00c., 4.50c., 5.00 ir 5.50c.

Senas ir naujas Aukso Altorius 
Garbe Dlewuj ant auksztybėe „ 
Balsas Balandėlės 1.25c.,
Knlnga giesmių arba Kanticzkos 
150 Psalm u Dowldo karaliaus ant

paveikslo kantlczkų

Istori^zkos doasiszkos įtalpos knįgosy 
Gyvenimas Vieszpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno Ir naujo įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo „ „ „
Gyvenimas Marijos ,, ,,
Menuo Szwenczlauslos Marijos Panos 
BopuleJ Motynoe Dlewo ,, „
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais
Gywenimaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 

dienos, pirma, antra, treczla ir ketvirta 
dalis u£ koiną dal| po „ „ ,,

Gyvenimas szv. Benedikto kabro ,, 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente

Įvairios dvasiszkos knįgosy 
Flltotea arba kelias ( maldingą gyvenimą 
Pokills Szventųjų ,, ,, „
Iszguldimas metiniu szwenczlu

4 labai naudinga knlngelė
Mokslas Rymo kataliku „ 
Kas yra griekas? 
Nekaltybė 
Vartai dangaus 
Garsas apie bajsybes Dlewo 
Raktas | dangų „ 
Didžioji nedėlia „
Kaip Sumenlją nuepakaj|tl 
Vadovas | dangų „
Prlslgatavojimas ant emerczlo 
Draugija dėl duszlų „

75c.
10c.
40c.

50c.
15c.

>> ♦» 
0

sūdo

H

H

Lletnvlszkos misztos ,, ,,
Žine apie gydymą ligų kūno ir 

duszlos, apie Linterf ir Kalwina 

tstoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos „ „ ,, 50c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c.
Aplinkrasztls kun. Petravycziaue | Vilniaus 

džiakonystėe kuningns 1870 m. „ 10c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži kn|gutėkurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais nfi pat 

krikszto Lietuvos
it

10c.

1.00c.

V

10c.
60c.
20c.
30c.
20c.
35c.
20c-

5c.
2Oc.
5Oc. 
50c.

5c«

n

M

H

♦i

>»

H

5c. 
50c. 
25c. 
40c. 
20c.

4.00c«

25C.

1.25c. 
15c. 
10c. 
5c. 
5c.

10c. 
10c. 
40c.

Žlponas bei žlponė
Žirgas Ir valkas 
Vytautas didis Lietuvos kunjgalkaztis 
Apie senovės Lietuvos pilis ,, 
„Auszra" keturių metų pulkt&se apdar&ee 

po |1.25 knlnga, visas perkąnt 

Knįgos poetiszkos. 
Senkaus Jurgis < „ „
VI toiler atida, pulkus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
D&nelalczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas 
Tėvynlszkos giesmės 
J tiksimos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės

Pirmutinis degtinės varytojas puiki komedija 10c.
Apysakos.

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

isz lietuvių gyvenimo 
Pajudįklme vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrljotlszkoje dvasėje pagal 
vengrlszką pono A. isz B. autoriaus 
kn|gutės „Kas teisybė tai ne melas 

Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis „ . „ 1 „
Pasakų knlnga ,, „

Moksliszki rankvediiai ir 
kitokios knįgos ( 

Lletuviszka Gramatika paraszyta 
kunjgo Mlkolo Miežinio 

Abėcėla ,,
Elementorius lietuviszkas „ 
Knlnga dėl Iszalmoklnlmo rokundų

Knlnga dėl iszalmoklnlmo visaavietlnės kalbos 15c^ 
Apie btiwimą Dlewo „ ,,
Grieszninkas priverstas metavotia „ 
Pamokslai apie trusą „ „
Talmudas Ir musų žydai „ „ „
Bzkala su kalba ,, „
Prieszauszris ,, ,,
Kaip |gytl pln|gus ir turtą ,,
Girtybė „ l „
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta,

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 10c.
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c., dėl perkupezių po 10c. 
Kalendorius ant 1889 m. 25c. ir ant 1890 m. 25c.

Visokį Abrozėlial su maldelėmis po 5 centus.

25c.

20c.

25c. 
30c. 
15c. 
25c

50c.
30c-
15c
26c'

10c. 
15c. 
5c. 

10c. 
25c. 
20c. 
25c. 
10c.

H

25 et. 
20 et. 

(1,00 ct.
$1,00- 
20 ct. 
30 ct.

BOCNOS SPAUSTUVES.
Istorija Katalikų Bažnycztos, j,,. 1,00.
Kur opos istorija su žlamlaplais L 50 ct
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk 

Žemalczių Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apteka Dlewo „ „ „
Aukso Verszls, labai puiki drama
Boleslawas arba antra dalis Genowefos 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę žydo 

ir piktą augynimą wajku „ ,, $1,00.
Historije gražios Katrukos ir jos wysok| atsy. 

tyklmaj ,, , „ ,, ,, 10 ct.
Historije apie gražų Magelona, duktery kars, 

lauš isz Neapolo ir apie Petra karejwl 40 ct.
Historije isz iajko FrancuzkoB wajnos Afri

koj ,, ,, ,, „ 30 ct.
Istorija Septynių Mokintojų Ir

Lietuvio Sapnas 50c. 
Jurgis MHoslawskls ,, ,, 80 ct.
Juozapas Koniuszewskis arba kankinimas 

Unijotu po waldže maskolaus
Konstytucyje del darbininku 
Namelis

Lletuwnlku ,, „ ,, ,, „
Nedorybes Rymo Ciesorių, historije Isz iajko 

ponawojlmo Nerono „ ,, ,,
Pujkus apraszymaj tikru atsytlklmu isz 

wajnos 1868 metu A„ ,, J „ 
Prawadnikas angslskos kalbos neabdar.

50 Ct.
10 ct. 

pustelnlko paraszytas del pujklu
75 ct.

80 Ct. 
ezesu 
40 ct. 
|l,00

o abdarytas ,, • • ■ •
Pujkus apraszymas apie Lietuvą „ |l,o0.
Kinalda Rinaldlnas ,, ,, ,, $1,50 et.
8enowee apraszymas. apie Duktery Pilypo

Karejwio „ ,, „ „ ,, 50 et.
Sumyszyinas arba bajine tūry dydeles akla

Tykra tejsybe isz Suwalku gubernijos 15 et. 
Szwiesa Diewo „ ',» »» •' «i 86 ct.
Titkus Persų Karalius, ,, „ 25 ct.
Užsystanawlk ant to geraj „ • ,, SOct. 
\Vitaslr Korynna historije lezlajko perse

kiojimo Bažnycztos 8. per Deoklecijana 95 et.

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

1

■J

Uždėjęs kroiną Pittstone, parda
vinėju viską kftmi pigiausiai.

Tam. Pauksztis.
123 N. Main str.. Pitteton, Pa. A

Vyrai! vyrai!
Kurie norite gaųtie katalogą lie* 

tuviszkų knįgų ir parsisiųsdinti sav 
laikraszczius ir knįgas isz Tilžės, tai 
raszykite ir pinįgus siųskite pas Mo
tiejų Noveskį, o greieziausiai aptu
rėsite, ne taip kaip kurie yra siuntę 
pas vokieczius, nfi kurių nieko yra 
negavę daugelis. Norint gautio ka
talogą, reikia įdėti į gromatą marke
lę pacztavą už 5 centus. ,

Jo adresas toks:
Lietuviszku knįgų prekystė. • •

Mathias N o veski.
TILZEJE-TILSIT •

Goldschmiede str. 8 GERMANY.

Nevienas laiszkas atėjo į „Vieny
bės” redakciją su užklausymu apie 
„drukavojamą” masziną. Pakakin
dami savo tautįeczių. praszymus 
„Vienybės” iszleistuvė padarė sutar- 
tisu The Crandall Machine Co., ♦ ♦ r

Groton’c, N. Y., U. S. A.
Kuri tai kompanija apsiėmė padary
ti dėl savo Type-Writer Cilinderį 
su lietuviszku alfabetu pagal naują 
raszliavą. orintis turėti „drukavo- 
jamą” masziną geriausio fasono, ku-

mus REDAKCIJĄ, arba į fabriką 
tų maszinų, kurio adressas:.

The CRANDALL MACHINE Co..




