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Finui Pa. 11. Boffliczlo.
Visokių dalykų buvo tarp 

lietuvių ežioje laisvoje žemėje: 
užsidirbę kokį graszį, leidom 
jį ant vėjo, vaidijomės, barė
mės^ peszėmės, pagaliaus lai
kas nū laiko galima buvo isz- 
gireti ir apie užmuszėjystes. 
Tokių bet atsitikimų, koki da
bar įvyksta Shenandoah‘e*), 
nebuvo girdėti^ Ikisziol jei
gu ir buvo pesztynės ar ir už- 
muszėjystės įvykdavo, tai tam 
dąugiausiai kalta buvo degti
nė, alus; kaipo pesztukai, va
gys ir žmogžudžiai pagarsėda
vo žmonės, kurie pas visus tu
rėjo paskiausią vardą, nieks 
su jais nenorėjo susidėti.

Paskutiniam

1

rie ,,mokslo“

Paskutiniame laike ir mes 
pradėjome milžiniszkais žings
niais žengti pirmyn, bet dėja, 
progressą supratome taip, 
jog savo brolius, nesutinkan- 
czius su mumis savo pažiuro 
se, reikia pertikrįti gąsdini 
mais, skriauda ant turto, pesz- 
tynėmis, pagaliaus myriumi 
grasinant.

Tokia pertikrinimo sistema 
ypacz įsiszaknijo Shenan- 

. doali‘e; autorių jos neminavo 
sime, nės kiekviens greitai jūs 
atraįs. Primįsime tik, jog 
jau szių metų pradžioje neku- 

platįtojai buvo 
taręsi nugalūti kun. Abromai
tį už tad, kad jis peikia jų ne
dorus darbus, ir jau b.uvo ty- 
koją su revelvįriais tūloje vie
toje, bet, nesulaukę kunįgo, 
negalėjo iszpildyti savo nedoro 
darbo ir buvo nusimalszinę. 
Aną syk negarsinome suvis 
apie tą sūkalbį, tikėdamiesi, 
jog tai buvo pirmutinis ir 
pastaras, aczių Dievui, nepasi
sekęs sūkalbią. Dabar bet 

iszkiai pasigar- 
.tautų laikrasz- 
priversti esame 

tą nesmagų da-

kada szenadoi 
sino po kitų, 
ežius ir mes 
minavoti apie 
lykq.

Reikia tikėkis, jog Shenan- 
doalfo, lietuviai atsakancziai

*) Žiur. į skyrių ' „Isz lietuviszku

nedėlios.
Už pirmą kliasą ima 2 rublius 
(tada ir atskirą kajutądūda),už 
II kliasą, isz vien visiem esant, 
moka 1 rub., III ant virszaus 
i rubliaus. Garlaivis eina 5 
adynas. Antras važiavimas 
arkliais nėra taip parankus, 
nės reikalauja 23 adynų laiko 
ir reikia ant kelio Rusavoje 
nakvoti. Viena padvada be 
nakvynės kasztūja 3 rublius. 
Bet isz tos priežasties, kad 
daugumas bijo marėmis Į ju
ra] irklauti ir susirgus prisi- 
vemti, nors brangiaus ir pras 
cziaus Leibaviczaus žydo dili
žanu važi ū j a.

Kožną mažne dieną ypaeziai 
subatom is, kada žydai kola- 
bjausiai turi laikoj gali jų prie 
Liepojo usto ant kranto ir til
to krūvų krūvas matyti, netik
tai todėl kad ežia visų svieto 
tautų laivai ateina, visokių 
žmonių esti, bet ir per tat, 
kad ūstą pagilinant po vande
nį lando vyrai, baisius drabu
žius ir larvas ant galvos turin
tieji e. Toks vyrs kaip isz 
vandens lyg koks baidyklė 
iszlenda, pilkoji publika „li
ra“ szaukia. Aus po vande 
niu neria virves ant akmenų, 
kuriūs paskui į viražų ant tam 
padarytų valėzių vindūja. 
Žydai tokius vyrus „Taucher“ 
vadina, kuriems nū virszaus 
turi orą pripumpūti. Prie ūs- 
to labai daug lietuvių dirba. 
Abelnai su tais kurie dirbtu
vėse, prie gelžkelio ir kitur 
dirba, yra apie 4 — 5 tukstan- 
ežių.

Dėl uždarbio daugel į Lie 
poją svieto prisigrūdo, o tiktai 
pusė jų uždarbį turi, kiti dar
bo neturėdami po aplinkinius 
miszkus ir ant marių smilezių 
guli. Labai nusidyvijau pa
matęs, kad netiktai biedni, 
bet ir ponaieziai po marių 
krantą ant smileziu voliojasi; 
bet paskui dažinojau, kad tai 
jie ne isz bėdos guli, bet dėl 
drabužių nuvalymo. Taigi 
matai, kaip jie pas mergeles 
nueina ir po patalus su ano

iems^Fenix“ du syk antpabaus niekadėjus ir j 
pritarianczius, neslėps jųjų ir 
iszdūs į teisybės rankas dėl 
atsakanczio pabaudimo. Jei
gu mes neiszrausime to bjau
raus anarchijos diego dabar, 
kada jis pradeda pas mus 
vos atžalas leisti, tai paskui 
visi pasijusime pavojuje: keli 
niekadėjai, užaugus jų ožiui, 
norės pastoti diktatoriais mų 
sų tarpe, gąsdįdami dinamito 
bombomis nepatinkanczioms 
jiems žmogystoms.

— Chicagiszkė „Lietuva“ 
paremdama kelis syk pakeltą 
„Vienybėje“ . lietuviszku ko- 
lionijų (farmų) klausymą, 
pranesza, jog szeszios szeimy- 
nos jau susitarusios „būti pir
mutinėmis įsteigime lietuvisz
ku kolionijų“. Anot „Lietu
vos“ butų labai naudinga nu
pirkti didelius žemės plotus 
Nebraskos valstijoje.

Hnna mtitta flr-4
Anglijoje.

2 d. Liepos Londone (Ang
lijoje) tapo uždėta pirma lie 
iuviszka draugystė, kurios šie
du yra savytarpinė pagelba, 

o taipojau iszlaikyma* lietu- 
viszkos kalbos bei szelpimas 
jagal iszgalėjimą lietuviszkos 
literatūros (raszliavos) ir kitų 
tėvyniszkų dalykų.

Neužilgio rasi galėsime 
)adūti platesnę žinią apie tąją 
draugystę, kuriai velijame kū- 
geriausios kloties visame ka
me.

Isz Lietuvos.
— Liepoje dėl biednųjų 

pigioji virtuvė tapo įtaisyta, 
cur ant dveijų valgių pietus 
galima gauti už 15 kapeikų. 
Tankiai atsitinka, kad biedni 
ar prasigėrę urėdnįkai czionai 
ant pietų ateina.

Tarpe Liepojo yra szito- 
čia komunikacija (važinėji
mas). Eina isz ežia į Palan 
gą grovo Tiszkaus garlaivis 

mis voliojas, paskui pilni dra
bužiai pukų ir kitų niekniekių 
esti. Taigi kaip jie po gry
nas marių smiltis pasivolioja, 
viskas tas tenai pasilieka. 
Gali matyt, kaip kitas, lyg tas 
szuva nū blusų norėdamas at
sikratyti, taip į visas puses į- 
sivolioja, kad net dulkes pa
kelia.

Kaip prie daugel ūstų ir 
didelių miestų taip ir Liepo
je dorybė yra labai žemyn nu
pilusi. Girdėtis, kad mer- 
guczės jau nū 15 metų už
draustą obūlį, lyg toji motina 
Jieva, vyrams dalina.

Vyrai, nū padraezikų prie 
pilies ir ūsto darymo samdyti, 
dirba nū 4 adynos isz ryto su- 
lyg 7 adynai vakare; per pie
tus turi atilsio 2 adynas, o per 
pusryczius ir kitus laikus 1 
adyną, taip kad dirba isz tik
ro 12 adynų. Už visą vasa
rą padraezikai dūdami kvatie- 
rą ir valgį moka po 130 rub
lių; kiti darbinįkai dirba tik
tai 8 adynas.
Ne dyvai kad kantrabantnį- 
kai gūsiais labai branginasi, 
nės toliaus nū rubežiaus, kaip 
Kauno paviete arba Vilniaus 
gub. ima už didelę maldagnį- 
ges p 3 - 4 rublius. Sztai, 
kaip girdėjau viens Žemai ežių 
kantrabandnįkas, perėmus 
maskoliams knįgas, trotijo 
vieną kartą 500 rublių, antrą 
180 rub., o tretįjį kartą 320 
rub. ir per tat bankrutavojo. 
— Per tat vėl, kad mųsų ku- 
nįgai menkai ką dėl apszvie- 
timo darydami vien tiktai 
d vaši sz k as knįgas raszo, isz po 
jų įtekmės žmones galės greitai 
iszeiti, szio ir to pasimokįti rei
kalaudami, o dvasiszkų knįgų 
pilnai turėdami. Sztai vie
nas knįgų platintojas man pa
sakė, kad vieną dieną svietisz- 
kų knįguczių, kurios žinoma 
ne katalikiszkoje dvasioje ra- 
szytos, už penkis rublius par
davė, o kitų dvasiszkų nei 
vienos. Tarpe tų svietiszkų 
knįguczių kūlabjausiai: „Ge
nių dėdė“ ir „Kolera“ tiko;



Vienybe
moteres daugel „Gaspadinių“ 
iszpirko. Taipojau „Pra- 
dižiamokslis rankos raszto“ 
(? Red.) labai skleidžias, nės 
žmonės nori netiktai lotynisz- 
mis literomis lietuviszkai skai- 

‘ tyti, bet ir raszyti.
Neseniai arkimandritaa 

į Liepoją atvažiavo, siųsdamas 
į Ladvili^zkius ir kitur pas 
misijonerius-popus paslapti
nes telegramas ru užklausy- 
mu, ar daug katalikų lietuvių 
pravoslavnas brostvas priėmė.

Vėl antra paslėptinė, kurią 
man geras maskolius liberalas 
į ausį sziptelėjo.

— Kunįgaisztis Dolgoru- 
kyi, buvęs Maskvos guberna
torius, dar. Kochanovui Vil
niuje būnant, rekomandvojo 
vieną maskolių urėdnįką Sa- 
muilovą, kuris, kaip paskui 
datirta, buvo kada tai už sun
kias kaltybes į katorgą isz- 
siųstas. Buvo tada ant krau
gerio Muravjovo paminėjimo 
renkami pinįgai, kurių jau isz 
mųsų prakaito apie 30,000 
rublių surinko. Taigi tie 
pinįgai ant Samuilovo rankų 
buvo ir tas su tais pinįgais 
iszpleszkėjo bene į užmarį. 
Taigi už tokį nepridabojiraą 
general gub. Kohcanovas per
nai isz Vilniaus iszvytas tapo, 
o ant jo vietos Orževskis atėjo. 
(Samuilovos gubernatoriaus 
įsitikėjimą įgijo per savo pa- 
cziutę, isz žydų paeinanczią, su 
kuria p. general gubernato
rius gerai žinojosi. A. M.) Jei 
Bobų skaudai — maskolius, 
peczius traukydamas pasakė. 
(Pas maskolius paprastas da
lykas. Red.)

Pa lenkmecziui Szaulėnuse, 
Szaulių pav., Jankūnas starszi- 
na buvo, kuris dar dabar gy
vendamas vienam isz mųsų 
inteligentų pasigyąė, savo nū 
maskolių gautus nedalius ir 
dipliomus berodydamas. Tas 
jo begėdiszkas užtarnavimas 
isz to paėjo, kad ans, geru 
kraugėriu būdamas, nū žmonių 
visokiais budais pinįgus isz- 
spaudė, paminklą su ketu

rioms varpoms Szaulėnūse ant 
rinkos vidurio statydamas ir 
sav dikcziai kiszenes pripilda
mas. Taigi dabar jam Dievas 
nepadėjo: nieko neturi apart 
tų cacų, kurias dabar ant-kru
tinės neszioja, o paskui savo 
ainiam (vaikų — vaikams) 
ant zabovos paliks. Ir gerai, 
lai dabar už tokius darbus į 
ubagus pavirsta, po bažnyczia 
sėdėdamas ir už griekus paku- 
tavodamas, su kuriais nevie
ną aszarą vargūliams isz- 
spaudė. O tai jam atlygini
mas už tat, kad lyg szunelis 
prie maskolių gerinos.

Liepoj o usto dirbtuvėje isz 
cimento ir smilczių yra dideli 
keturkampiai akmenai nū 
1200 pūdų daromi.

Pirma, į Liepoją gelžkelį 
pravedus isz tos priežasties, 
kad ežia prėkybos ūstas esti, 
miestas labai buvo pakilęs, 
bet dabar vėl nupilė isz tos 
priežasties, kad pilį ir karės 
ūstą stato, kurie miesto kilimą 
sustabdė: karės laike galėtų 
czionai prastai atsitikti. To
dėl kad prėkybos ūstą (portą) 
dėl karės ūžimai, o prėkybos 
ūstą toliau į pietus dirbs, tai 
daugel puikių triobėsių kaipo 
kurhauzas ir kiti namai bus 
sugriauti, o jų vietą ūstas už
ims. Kurhauzas ir maudy
mai dar toliaus į pietus bus 
pastumti. Maskoliszkas laik- 
rasztis „Ruskaja Žižn4 No 
168, 1893 m. pranesza, kad 
patys maskoliai yra daug tam
sesni netiktai už visas Euro
pos tautas, bet ir pas savą, nės 
visos po maskoliais paveržtos 
tautos daug augszcziaus stovi.

Skaitlius nemokanezių ra
szyti Maskolijoje yra didesnis 
negu Turkijoje ir Bulgarijoje.

Paežio Maskalijoje kūlab- 
jaus nerasztingais yra veliko- 
rossai. Tutorial ir baszkyrai 
deszimts kartų rasztingesni 
negu maskoliai.

Galime numanyti, kad tas 
atsitinka per tat, kad masko
liai norėdami savo kalbą pra
platinti, o nieko kitas tautas 

pas aavę neiszmokinti, ant sa
vo knįgų inaskoliszkai tuto- 
rius, baszkyrus, lietuvius ir ki
tus mokina, o nemokina mas 
kolių maskoliszkai, todėl kad 
jie maszkoliszkai moka. Per 
tat vėl kad Maskolijoje yra 
despotizmas arba prispaudi
mas ir aptemimas, nės ap- 
szviesti žmonės tokios valdžios 
neklausytų, tai paežius mas
kolius su kuriais rėikia kitas 
tautas, kaipo tai: lietuvius, 
lenkus, tutorius, baszkyrus ir 
kitus nųvaldyti, nieko nemo- 
kin4, idant jie tamsiais būda
mi, dėl kitų nuvaldymo pa
klusnesniais butų, o mumis ir 
kitus todėl maskoliszkai mo
kinį idant į maskolius grei- 
cziau paversti.

Sziokiu budu galime maty
ti, kad netiktai mes patys 
mokslo stengiamės, bet ir mas- 
kaliai mumis maskoliszkai 
mokindami nenoroms prie ap- 
szvietimo varo, i Kada pas 
mumis lietuviai mažne kožnas 
moka skaityti, tai maskolių 
tarpe yra tikt vienas antszim- 
to, katras moka maskoliszkai 
skaityti.

Isz to aiszkiai galime maty
ti, kad jegut mes tiktai lietu- 
viszkas knįgas platįsime, ra
szyti mokįsimės, o taipojau 
,vis daugiaus savo kalboje ge
rų knįgų turėsime, tai lietu
vystė lyg ant mielių augs ir 
greitai savo gudrumu masko
lius perėję, stipriaus atsiremti 
galėsime.

Tie vyrai, kurie nori lietu
viais būti, o dar lietuviszkai 
nebemoka ir dėl mųsų tautos 
tiktai kandidatais yra, dėl pa
silengvinimo nū lietuviszkų 
maldaknigių, dainų ir pasakų 
pradeda. Per tat inteligentų 
netrukus mums diktokai pri
bus. . >

Daugumas lietuvių vengia 
labai nū maskoliszkos įkalbos 
mokslo ir teisingai, nės, mas
koliszkai iszsimokinus, nei jo
kios valdžios tarnystės negali 
gauti, net valszcziaus raszti- 
nįku, mokįtoju (ueziteliu) lie- 

tu vis negali būti. Maskoliai 
tiktai lietuvius užgul4, idant jų 
kalbą iszsimokintų, o kaip 
iszmokina ir nori vietą gauti, 
tai sako: — Eik sav po szim- 
tą velnių! Tu pravoslavnas 
neesi! Mums tokių neberei
kia!

Daugumas isz nedoresnių 
lietuvių norėdami nū kantra- 
bandnįkų pigiai knįgas isz- 
gauti, pradeda antis maskoliais 
gąsdinti, kad anie uždraustas 
daigtus laiko, kad gali ir ki
tus ir savę {kliudyti, kad tos 
lietuviszkos knįgos yra hti ka
raliaus užgintos, tai gal nege
ros. Kiti vėl nū jų lenįci^z- 
kų, maskoliszkų knįgų reilca- 
lauja.

— Nenspilyje (Windau) 
Latvijoje, bus ūstas pagerin
tas ir nū Liepojo ten gelžkelis 
pravestas. Ministerial Liepo
je būnant vienspiliszkiai p 
szė ir ans tą prižadėjo. (JR 
skyi Viestnik). ,

— Liepoje prie gelžkc 
lietuvis Daukantas tarnąa 
kuris turi septynetą vai 
Sz. Petro ir Povilo dienoje 
sūnūs Igniukas pusantrų m 
vaikos po gelžkelio 
slankiojo ir aną maszina 
treiszkė.

Liepojo gelžkeliu viens 
tuvis važiūdams pamatęs v 
ną ponią, kuri jam ant liet 
vės isz veizėjo, lietuviszkai 
kalbino. O toji jam" atsi 
ant jo apie lietuvystę klausy
mo. * • >

— Mana trzy eurki, ale 
polskiemu nie ūmiojo ani psal 
Wzielim z Wilnia gubern
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VVziehm z Wilma gubernan- 
ka žeby po polskiemu przela- 
mala. Gubernanka dzieci om 
języki pokazuji, jeszcze eo.a 
Co to to žmudzk^ čhlopcka 
inowa, same kanu, prastota 
paspulstwo ta mowa

Ir ant tų žodžių nusifcpjbvė.
Maskoliai dėl vogos padi

dinimo į javus daugumą že
mių pripila. Taigi, kaip )as_- 
kui tie javai geižkeliu į Lie
poją ateina, negal taip į laivus 
pilti, nės užrubežije nepriim-



, k

Lietuvininku
__________ , _ , J. "t _

žbaltįti, o nors

tų: tūri arbūti, valyti. Taigi 
dabar tų žemii| nil javų visi 
smiltynai ir pamarių krantai 
pripilti. Macziau pats daugel 
vežimų tų j žemių, kurias mai- 
szūse tenai atveža. Tie mas
koliai visą svįetą prigaudinėja, 
per tat tankiai ir patys badu 
dvėsta.

Biednas.žmogus kad gauna 
kąsnį dūnoS ir barszcių, tai 
džiaugias ir už badą sav nelai
ko. O kąd turi pieno tūs 
barszczius 
porą sykių aiit nedėlios mėsos, 
tai jau labai džiaugias. Bet 
kad vieną biedna, serganti 
moteriszkė pas didelius ponus 
dėl pasigydinpo ant rodos nu
ėjo, tai jai rodą- davė, idant 
Jį dėl sveikatos pataisymo 
bifsztiką valgytų ir porterį 
gertų.

Atėjo į Liepoją žinia, kad, 
Maskolijoje gerą vie

tą ^auti, lai pravoslaviją pri- 
j ima. Taigi ant tų metų ne- 
kurie patikėję, Liepoje pra
voslaviją priėmę nori į Petro - 
pilę ant tų vietų važiūti.

44.

kas nori

— Metelių parapijoje (Sei
nų pav.) Suvalkų gūb. pieti
niam gale didžiausiojo Suval
kų gubernijos ežero, Dusios, 
yra maža, sutreszus jau koply- 
czaitė, vadinama Kryžiais. 
Koplyczaitėj* toj* yra stebuk
lingas Motinos Szvencziausios 
paveikslas. Dėlto kas mete 
per Sekmines ir per Petrines 
susirenka ten daugybė svieto. 
Ant tų dienų atlaidų suvažiū- 
ją ir sueina nū kelių mylių, 
taip kai į Alvitą (Vilkaviszkio 
pav.) ant szv. Onos. Kryžių 
koplyczaitė visai maža, vos 
gal joje tilpti kelios deszim- 
tis žmonių, kiti tur grūstis ant 
szventoriaus, o kurie ir ten ne
telpa, apstoja aplinkui szven
terių ant pievų ir laukų. 
Koplyczaitėj* gieda lietuvisz- 
kai? Susirinkę žmonės beveik 
visi lietuviai, bet nevisi ant 
lietuviszkų knįgų meldžiasi: 
beveik ketvirtą ąr penkta (}ą- 

kad ten

žemės turtų ir užkietė- 
turtūlių; kiti isztiesę

lis knįgų matyt lenkiszkų.
Tų atlaidų dienose buna 

ten lyg koki jomarkėliai. 
Privažiūja ten žydų su dal
giais, pyragais, siutais drebu- 
žiais, limonadu ir t. t.; nustoja 
dvi eilios karabelnįkų būdų; 
toliaus rūksta virduliai, isz 
kurių žydai prileidžia norin
tiems į stiklą dumblo, kurį 
paskui vadina arbata. Svie
tas maiszosi, grūdasi, mindžio
ja viens kitam kojas, vos pra
silenkdami ubagų, sutūpusių 
visose pakampėse. Ubagų, 
tų ubagų! Rodos 
netik ežios dienos gy^iejie, bet 
kad visi ubagai, kiek jų nū 
pradžios svieto buvo, keliasi 
isz numirusių ir susirenka, į 
daigtą, kad tik neapleisti atlai
dų. Galima czion visokių 
pamatyti: ir matanczių nere
gių, ir sveikų koliekų, ir 
gurkliūtų paliegėlių.... Vie
ni atsiklaupę skaito pamoks- 
linįkų balsu apie niekystes 
szioi 
jimi 
ant pievos kojas, pasistatę sza- 
lia savęs iszdrožtą isz medžio 
paveikslą kokio nors szvento- 
jo, szaukia visa kosere kokiu 
tai neprigimtiniu balsu: „Dūk 
už savo mielą sveikatėlę, už 
duszias czyszcziuj* esanczias...“ 
Neregiai, atkiszę rankose kau- 
szelius, klauso ar nebarksz- 
tels kas. Kelis žingsnius to
liaus sėdi ubagas, kuris galėtų 
da deezimtį metų bernauti ir 
rėžia ant smuikos (ekripkos) 
giesmę apie bent kokįszventą- 
jį,o szalia jo sėdinti jauna
martė - pati stengiasi taip isz- 
spiegti, kaip jos vyro smuiką; 
apsėdę jūdu kaip kukuliai jų 
vaikai, valgo pyragus ir niau- 
jasi tarp savęs, didesniejie, už
ėjus upui, pritaria savo gim
dytojams. O aplinkui ke
lioms eilioms apstoję rate sto
vi žmonės, žiopsodami į liū
gus pilvus vaikų - ubaguczių. 
Viehs, kiti iszsiskyręs isz rato, 
nesza smuikoriui kapeiką, kuri 
greitai palenda po pamuszalu 
ąus$tin£s jo kepures,

Ir daug dar kitokių ubagų 
galima pamatyti, ale užteks 
mums ir tų. Į tūs „atpuski- 
nius“ ubagus asz negaliu be 
piktumo žiūrėti, beveik jie vi
si sukeziai, apgavikai, arszesni 
už vagis, platina, taip sakant, 
naują veislę ubagų ne isz var
go tik per tinginystę.

— Kalvarijos ir Seinų pa- 
vietūse ukinįkai daugiaus da 
gyvena sodžiais, ant szniurų. 
Daugumas jau pamatė, kad 
viensėdžiam daug geriaus isz- 
eina negu ant szniurų, dėlto 
pernai iszėjo keletas Sodžių 
„ant kolionijų“, o ir szįmet 
matyti vieno ir kito sodžiaus 
laukūse plevėsūjant ant ilgų 
smaigų vėlavėles (karūnėles). 
Paklausus, ką jos reiszkia, 
iszgirsti, kad tas kaimas eina 
ant „kolionijų“.

Dar smarkiaus kaip ant ko
lionijų eina isz ten i Ameriką. 
Visi to kraszto žmonės sako, 
kad pas jūs szįmet daug dau
giaus iszeina į Ameriką, kaip 
pernai arba pirm i aus.

Smūgis po smūgiui krinta 
ant galvos žydų. Szitai dabar 
neseniai valdžia iszdavė porą 
naujų padėjimų apie ėmimą 
didelių palukių ir apie parda
vinėjimą nugirdanezių gėry
nių. Jei kas butų apskųs
tas už ėmimą didelių palu
kių ir teisingumas to ap- 
skundimo butų darody- 
tas, tai teisdarys kaltinįką ga
li apsudįt ant kalėjimo nū 2 
mėnesių sulyg mėtų ’ir 4 mė
nesių ir dar be to iki 300 rub
lių sztriūpos. Dėl užlaiky
tųjų karezemų iszdūtos szio- 
kios tiesos: jei nū pasigėru- 
sio pavogtų kas pinįgus, tai 
jam jūs tur sugrąžįti tas kar- 
cziamnįkas, pas kurį jis pasi
gėrė, o jei jisai girtas susikul- 
tų, pats arba kiti jį sumusztų, 
tai ans turi paimti visus kasz- 
tu s gydimo.

Nors szitos tiesos yra isz
dūtos abelnai dbl visų nūmi- 
nįkų ir karežiamnįkų, bet pas 
mus, Lietuvoj* jos tik žydus 
sieks: jug pas mus tik žydai

ima „žyd isz k us“ palakius ir

Teisybė, atsiranda kaip kur 
ir katalikų karcziamos (kaip 
antai Simne, Ūdrijoj, Senapi- 
lėj, Vinkszūs, ir t. t.), bet jos 
yra kitaip užlaikomos, ten ir 
be tp nenor* dėti pasigerti per 
nemierą.

Paplentėj*, penktam verste 
važiūjant nū Prienų ant Bal- 
bieriszkio matyti iszdegęs 
girios plotas, daugiaus per 200 
margų. Iszdegė per Sekmines. 
Isz kur atsirado ugnis — žino 
tik tas, katras padegė.

— Dzūkija. Per Velykas 
kibirksztis Vilties gražaus pa
vasario pasirodė, bet jaja ne
ilgai džiaugėmės, staiga atsza- 
lo, sziaurės vėjas iszsižiojęs 
pradėjo dumti, naktimis dru- 
cziai szalo, rytmecziais grūd;] 
rasdavome ir ledas ant vande 
nių pasirodydavo, dėl tos prie 
žasties žieminiai javai dane 
nukentėjo, vasarojas, ankst

nedygęs žemėje sėdėjo. Tok 
nelabas oras tęsėsi iki 5 d 
Gegužės; priesz galą sziaury 
isz viso vieko vamzdį savo isz 
putė, daug giriose medžių isz 
griovė, stogų nudraskė, szla 
pio sniego visą eilę ant d ir v 
pripūtė: ta revoliucija or
mumis kliudė pėtnyczioj 
priesz sz. Stanislovą; ant rj 
tojaus pasibaigė putinu 
sziaurio, ar gal nuilso, ar kv 
kitur savo vamzdį atkreip 
nežinia, bet tiktai žinia, ka 
giedra saulelė užtekėjusi v; 
karykszczią sniegą su tarpi n< 
dirva per tai gavo drėgnum 
rugiai ir kviecziai atsigėr 
prasižaliavo, vasarojas d s 
tris są vai tęs kai p pasėtas is 
po žiamės iszlindo; vėl mų 
viltis atgijo, ji mus gaivii 
iki 16 d. Gegužės, paskui v 
sausas sziaurys mus atlanl 
viską iszputė, iszdžiovino, j 
vai atsėdo, vasarojo laiszl 
nugelto, medžiai nesproi 
Szesztinės visiszkai buvo su

y................................... ....................
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sos, niekur dar neprisižaliavo 
sodūse, vos po Sekminių, iki 
Sz. Traicei diktokai palijo 
veikiai medžiai iszsprogo ir 
balta varszke kvietkų apsi
krėtė. Abelnai kalbant, szaltą 
ir sausą turėjome pavasarį, 
užtai vasarojas beveik visur 
menkai iszrodo: avižos da pa- 
liai žemę, jau mėgina plaukti 
ęaiežiai resvoki, vikiai žemukai 
jau žydi, tikt vieni žirniai pui 
kiai iszrodo, roputės (bulvės) 
da nežinia kokios bus, jau bai
giame jas kaupti. Žieminius 
javus pernai isz rudens gražiai 
įsėjome, visi sudygo ir želmū 
vidutiniai sužėlė, per tai ne
labai sziaurio bauginimų bijo
jo, visur dabar rugiai ir kvie- 
ežiai gražus, puikus, net kaip 
kur isz didystės ant szono pa
virto. Dabar, kada raszau, 
taipgi sziaurys iszsižiojęs pu- 
ežia nū Baltmario, jūdus de
besius su lytum atvijęs — 
purkszczia ir szienus ir dobi
lus dvarų pūdo. Szįmet isz 
priežasties szalto ir sauso pa
vasario, žolė pievose ir dobilai 
neaugo.

— Dabartinis tėvainis dva
ro Sabaliszkių, daktaras Ka- 
rėva pirko per licitaciją Su- 
valkūse už 31 tūkstantį ru
blių dvarą Rutkos Rumbo
nių parap.. Dieve jam padėk 
gyventi; žmonės kalba, buk 
geras ponas, dosnus, pažiūro
mis įvairiūja nū kitų dvarpo
nių, linksta prie žmonių ir ne
to r sparnūtos lenkų fantazijos.

Ūdrijoje sudegė stogas, spa
rai. lotos ir apsvilo isz virszaus 
rentinys grįczios Blažio Žake- 
vycziaus. Sako, pats pakū
ręs, nės toje pat sąvaitėje du 
kartu užsikūrė. Utarnįke po 
Sz. Stanislovui pamatę žmo
nės ugnį subėgo ir užgesino, 
tikt drabužiai ant augszto su
rusėjo; vėl pėtnyczioje ugnis 
pasirodė ir urnai visą viražų 
apėmė. Lubos buvo storai 
užpiltos žemėmis, tad ugnis 
nebegalėjo veikiai įsigriebti 
į sienas, dagi ir žmonės sten
gėsi gesinti. Priesz urėdinį-

kus Žakevyczia dailiai iszsi- 
teisino.

Kita ugnis pavymui Ūdri
joje buvo. Levickas gerai 
pardavė savo laukelį, trobeles 
Mikui Szarkauskuiisz Jacko- 
nių. Levickas jau buvo viską 
iszsineszęs pas kaimyną, tad tū
lą vakarą staiga ugnis apszvietė 
visą kaimą, ežia pucziant vė
jui nieks nedrįso ginti, dagi 
buvo nūmonė, kad kas nor 
pakūrė, ar Levickas, ar Szar- 
kauckas, sunku yra nuspręsti.

Pasilikite sveiki, mieli tau- 
tiecziai, dovanokite man, kad 
jumis mažai žinių priteikiau; 
atsiradus daugiau, neužmir- 
sziu su jumis pasidalinti.

Bl. Dgl.
-----------  Į M ♦ ----------------------------

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
Baltimorės Md. lenkiszkos 

parapijos klebonas kn. Dr. Ba- 
rabasz nū nekurio laiko turėjo 
nukęsti visokius nesmagumus 
pū nekuriu savo parapijonų, 
kuriūs, sako, sukildinėjęs 
priesz jį jojo buvęs mokinti
nis, o dabartinis kamendoriuV 
Nesykį eidamas ant miszių 
kn. Barabasz rasdavo duris 
užrakytas, parapijonai neno
rėdavę jo leisti į bažnyczią.

Pereitą subatą (29 d. Lie
pos) įvyko toje lenkų bažny- 
ežioje labai nesmagus atsitiki
mas. Kun. B. tapo baisiai 
sumusztas, rubai nuplėszti nū 
jo kūno ir dvi bobos (lenkės) 
iszvilko jį isz bažnyczios. Kad 
ne policija, atbėgusi ant pa- 
gelbos, nežinia ar butų iszli- 
kęs gyvai kun. B.. Kun. Ba
rabasz yra labai szviesu žmo
gumi, poetą ir- pagal savo 
mokslą bei patrijotizmą yra 
vienu isz szviesiausių bei stro
piausių lenkiszkų kunįgų 
Amerikoje. Reikia ir tą pri- 
mįti, jog kun. B. neyra prie- 
szingas lietuvių tautiszkam 
kilimui, kaip kiti lenkiszki ku* 
nįgai, o ypacz mažiaus mokįti.

—- Paskutiniame laike tan-
i 

kiai galima buvo iszgirsti apie 
lynch‘o sudus, ypacz ant mu
rinų darytus. Buvo tokios 
sąvaitės (nedėlios), jog net po 
kelis tokius barbariszkus su
dus atlikta vakarinėse bei pie- i 
tinėse valstijose sziaurinės 
Amerikos. Kaip kelis syk 
pasirodė, nužudyti nūžmiausiu 
budu nelaimingi žmonės buvo 
suvis nekalti ir laisvi nū kai- 
tenybių, kurias jiems užmėtinė- 
ta. Taigi dabar, apie tą da
lyką nemaž raszant laikrasz- 
ežiams, ir vakarinėse mus že
mės provincijos pradeda val
džia energiszkiaus rupįtis apie 
isznaikinimą ano barbariszko 
paproezio. Smarkesnius 
lynch‘o pasekėjus tiesdąryste- 
sė (sudūse) sudija kaip pa
prastus žmogžudžius, kuriems, 
kaip žinote, užneria szniuruką 
ant kaklo, t. y. pakaria.

4 _____

J
— Italija. Neapolije ir 

daugelije vietų Piedmont ir 
Cuneo pravincijų pastarame 
laike ėmė žmonės smarkiai 
mirti nū choleros.

— Brazilijos respublikoje 
vis ramumo nėrii. Maisztas 
priesz valdžią įvyksta tai vie
noje tai kitoje ■■ provincijoje. 
Valdžiai su dide bėda pasise
ka ant kokio laiko apmalszįti 
maisztinįkus tujoje vietoje, bet 
veik szie (maisztinįkai) kitur 
vėl pakelia savo galvas. Bra
zilijos ukėsai, vesdami nūlati- 
nes kares brolių su broliais, lie
dami savo sąukėsų kraują da* 
rodo, jog jie y ra dar nesubrendę 
politiszkai, neverti patvaldys 
tės. Gal tik tada nustotų ten 
patijų vaidai, veik pavirstan- 
tie į kovą, kada visus jūs pri
slėgtų smarki kokio vieszpa- 
czio ranka.

Austrijoje lenkai I pirmoje 
pereito mėnesio pusėje laikė 
pirmą lenkiszkai - katąlikiszką 
seimą. Ant to seimo pribu
vo netik bažnytiniai didikai ir 
kunįgai, bet daugybė svietisz- 
kų žmonių, ponų ir kaįmie-

ežių; pribuvo taipgi ir ypA- 
tiszkas pasiuntinys nil szv. tė
vo Mgr. Agliardi. -Susirin- 
kusiejie nutarė daug naudin- 
gų nutarimų kas link pageri
nimo būvio savo tautieczių
bei pakėlimo apSzietos savo 
tarpe; ypacz buvo atkreipta 
atyda ant jaunūmenės iszlam- 
dymo ir tapo prijimta nem iž 
gerų rezoliucijų (nutarimų)
kas link iszlamdymo jaun 
menės kata! i k isz ko j e dvasioje 
bei apsaugojimo0jos nū iaz- 
tvirkimo.

ū-

ai 
o 

vo

— Anglijos anglekasi 
skaitliuje pusketvirto szimt 
tdkstanczių nutarė per sa 
iszrinktinius straikūti, - nėsa 
darbdaviai norėjo numuszti 
jiems 25$į£, t. y. po 25 cennus 
nū kiekvieno dolerio. ’•'Dar- 
binįkų delegatai dėl galutino 
nusprendimo, ką reikia veikti, 
suvažiavo į Londoną ir pėtny
czioje (28 d. Liepos) ant su
sirinkimo pasiraszė, jog visi 
„Kalnkasių Susivienyjimo 
sąnariai prijima straiką ir pro
testą voj a priesz užėmimą jų 
vietos per kitus darbinį 
(seabs^us/.

.u

<U8

en-

— Pereito ketvergo vakare 
(27 d. Liepos) angliszkame 
parlamente tapo galutinai ap
svarstytas garsusis Airijos 
„Home Rule“ bilbius, 
perėjo laimingai par
te. Tą bet vakarą Anglijos 
parlamente « įvyka didelis 
skandalas, prie kurio pakėli
mo ypacz prisidėjo ; viens isz 
didžiausių Airijos patvaldys
tės prieszų J. Chamber] ąin. 
Szis ėmė smarkiai iriszjū- 
kianeziai kritikavoti pirmąjį 
ministerį senelį Gladstone ą ir 
Ii bėrai isz ką ją partiją, kas, ži
noma, nepatiko liberaliaskai 
parlamento didumai; ant galo 
kada Chamberlain‘as palygino 
Gladstone^ prie Herodo, ai
rių delegatai vienu balsu 
rėkti ant kalbėjusio, vadyda- 
mi jį Judosziūmi. Szis daly
ką* taip įkerszino, jąų įr taip

at
ėmė
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Parlamente

I

suerzintus pasisekimu „Home 
Rule“ bilPiaus konservatiątus, 
j°g jie ėmė nelabai pritinkan- 
ežiai, kaip dėl parlamento są- 
narių, . apsieiti.
davėsi girdėtis tik koliojimai, 
o už kelių ^inutų orus | pa- 
vartauniJ Anglijos reprezen
tantai sukibo vieni prie kitų, 
ėmė viens kitą vaiszįti kums- 
ežiais, taikįdami daugiausiai, 

anglų paproeziu, 
V^)s ne vos pasi- 
ildyti įnirtusius

kaip tai yra 
į burnas, 
sekė nuszt 
valstijos vyrus;

— Vokietija padidino ant
50$, t. y. ant pusės tavoro 
vertės muitą dėl įvežamų isz 
Maskolijos prakybos dalykų.
Tą patį ir Maskolija padarė
su vokiszkais įszdirbiniais.

— Prancuziia. Pereitame 
,,V-ės“ nume ije buvo pami
nėta, jog isz priežasties Siam‘o 
vieszpatystės gali įvykti dide
lės audros tarpe europiszkų 
valstijų. Pasirodo bet, jog 
Europos valstijos bijosi užka- 
bįti viena kitą. Anglija, 
kaip tikėtasi, neparėmė Siam‘o, 
taigi sziojo 
dams, jog n 
priesz piane u
ir sutiko pakakįti visus Pran

karalihs maty- 
ieko neįstengsiąs 
žus, nusižemino

cūzijos reikalavimus.
Prancūzija tokiu bud u

apart 3 milijonų frankų gaus 
diktoką žemės plotą pietinėje
Azijoje.

— Maskolija. Lenkiszkūse 
laikraszcziūse skaitome: 12 d. 
Birželio žinomo istoriko Kor- 
zon pati važiavo Varszavoje 
tramvajų (strytkariu) su pora 
savo vaikip Priesz ją sėdėjo a- 
ficierius (žandarų, kaip paskui 
pasirodė) ir rūkė papierosą, 
kas yra uždrausta tramvajuje. 
Kadągi vėjafi neszė pelenus n ft 
papieroso vaikams į akis, žmo
na papraszė konduktoriaus, 
idant tasis užgintų aficieriui 
rūkyti., Konduktorius žino
damas, kas tai do pauksztis, 
nedrįso nįeko jam sakyti. Po

valandėlei p. Korzon antrą sy
kį praszė konduktoriaus, kad 
szis užgintų anam aficieriui 
rūkyti. Bet nespėjo konduk
torius iszpildyti jos praszymo, 
kaip žandaras ėmė ją kolioti 
nft praseziausių žodžių užtai, 
jog ji nemokanti „gūdoti mas- 
koliszką mandierą“. j

Ponia Korzon nieko neatsa
kė, sustojus tramvajui, isz
li po lankau, pasiszaukė vežiką 
(dorožką) ir nuvažiavo na
mon. Mokėdama vežikui pa- 
tėmyjo, jog paskui ją atvažia
vo ir ansai aficierius, kuris 
pasiszaukęs sargą, sznekėjo su 
tftmi kokį laiką, o paskui nu- 
pleszkėjo sav. Vakare p. K. 
gavo paliepimą stoti ant 10 
valandos naktį į citadelę; urė- 
dnįkas atvežęs paszaukiantį 
rasztą ir perskaitęs tąjį nusive
žė su savim. Nuvykusi ant pa 
skirto laiko į citadelę p. K. 
turėjo laukti geras dvi valan
das, kol pamatė kokio ten 
žandarų aficieriaus paezią. 
Sziai maskalkai i nelaiminga 
žmona ėmė skųstis, pasakoda
ma tos dienos atsitikimą.

Ant galo ją paszaukta į ki
tą kambarį, kur atrado tą patį 
aficierių, ką ją iszkoliojo 
tramvajuje, sėdint su kitu žan
daru už skumės. Aficierius 
ėmė vėla kolioti • žmoną, tik 
mandagiau nei dieną, prikisz- 
dams jai, jog ji norėjusi už
drausti rukįti maskoliszkam 
aficieriui. Ans maskolpalai- 
kis pasigyrė, jog tik dėlto ne- 
aresztavojęs p. K. tramvajuje, 
kad jis yra „humannij“ (žino- 
giszkas) ir pasigailėjęs mažų 
vaikuczių. Iszbaręs žmoną 
iszvijo per duris ir taip užbai
gė tą dalyką.

Ponia K. norėjo skųsti už 
grubijonystę aną aficierių, bet 
negalėdama pristatyti liūdinį- 
kų, turėjo ir taip nusiramįti. 
Matote, kaip apsieina paga
linus su moteriszkomis car isz - 
ki ,,czinovnik‘ai“.

— Maskoliszkas caru kas jo
kiu budu negali sujieszkoti 

sav mergos.. . Nei viena 
kunįgaiksztaitė ar karalaitė 
nėnori už jo tekėti, nės bijosi, 
kad už tą garbę nereikėtų gal
vos padėti. Pagaliaus grai- 
kiszka princessa nenori tapti 
busianezio sziaurės padiszacho 
paezia.

*------------ --- c

— Pirm poros mėnesių mas- 
koliszki popai pavogė bran
gius bažnytinius rub-us Ozu- 
dov‘o kliosztoriuje • už porąv 
milijonų rublių. , Padaryta 
isz tos priežasties krata (revi
zija) nemaž popų blogdarys 
ežių atidengė: taip pasirodė, 
jog maskoliszki * zokonįkai 
(monachal) savo kambariūse 
laikė dailias merginas, visi nū 
vyriausių perdėtinių pradedant 
praleisdavo laiką ant girtavi
mų ir paleistuvysczių.

Maskoliams szis dalykas la 
bai daug nesmagumo padarė, 
slėpė jie kiek galėdami tą vi
są, bet kur tu paslėpsi ylą 
maisze.- - -- <— -- — 

lain Lit* tofc -
PATEKO PRIE DANGAUS VARTŲ

(Žmonių pasaka).
Bus jau keliolika metų, 

kaip mirė Lietuvoje vienas 
nebejaunas, labai geras ker
džius. Ganydamas per visą 
savo amžį gyvulius, jisai nie
kam nebuvo padaręs nieko 
pikto, nei piemenims, kuriūs 
turėjo prie savęs, nei patiems 
gy v filiams. Atspėdamas jis 
niekad nesli tikinėdavo: mels- 
davovosi, sekdavo piemenė
liams pasakas, laukūse ir na
mie mokindavo sodžiaus vai- 
kuczius padoriai gyventi. 
Bet didžiausa jo nupelną 
priesz Dievą ir žmonis buvo 
toji, kad visus vaikelius savo 
sodžiaus jisai iszmokino skai
tyti ant mųsų knįgų; sodieczių 
vaikai, jo vedami ir mokina
mi, negalėjo atsiskaityti viso
kių skaitymų apie gyvenimus 
Szventųjų Dievo, apie viską, 
kas reikalinga kiekvienam 
Lietuvos žmogui, ir paskiaus 

isz visų jų iszėjo geri, teisingi, 
darbsztus, žodžiu sakant nau
dingi savo krasztui žmonės.

Už tokias nūpelnas, kada 
szitas kerdžius pasimirė1 Die
vas jį priėmė į dangaus kara
lystę. Szv. Petras, kuris buvo 
tūmet prie dangaus vartų, 
įleido jį, - tokis buvo Dievo 
noras, — prie dangaus Szven
tųjų, su kuriais ir gyveno jisai 
gana ilgą laiką. Danguje, 
tarp paskutinės kartos Szven
tųjų nebuvo kito žmogaus, 
kurs turėjęs butų tokias nū
pelnas priesz Dievą, kaip szi
tas Lietuvos kerdžius. .Dėl 
tos priežasties ir danguje bu
vo jis iszskirtas nū kitų; sako, 
buk jis gavęs net kokią - ten 
virszenybę ant visų Szventųjų.

Taip jam tarp Palaimintųjų 
begyvenant, .vieną kartą - bus 
jau daugiaus kaip deszimts 
metų atgal — tik įeina pro 
dangąus vartus. . . . maskolių 
caras Aleksandras II ir dar ► <•
keli garsus maskolių valdovai. 
Tū tarpu danguje Szventiejie. 
gerai žinojo, kad szitiems žmo
nėms lemta buvo numirus 
kur-kitur gyventi. Szven- 
tiemsiems, mat, žinoma buvo, 
jug ant Aleksandro ir jo sza- 
linįkų Dievas buvo Gidei už
sirūstinęs už tai, kad jie užgy
nė mums turėti savo '-.žemėje1 
lietu viszkas spaustuves 
Trumpai kalbant, Vieszpatis 
dar tebegyvenant Aleksai) 
drui, buvo nusprendęs, jūį 
szis valdovas, - jisai uždrau 
dė mums spaudyti visokia; 
reikalingas žmogui knįgas, — 
nėkokiu budu negalės įneit 
dangaus karalystėn, jei nesu 
grąžįs Lietuvai tas tiesas, k u 
riais taip bereikalingai ja 
iszplėszė. Szitas Diev 
sprendimas, kaip ir kiti, bu v 
žinomas ir visiems dangai 
gyventojams, t. y. Szventien 
siems, * užtaigi jie dabi 
taip labai ir nusistebėjo, p 
matę pas savę Aleksandr 
Patys Szventieje dar bu> 
girdėję nū vieno naujo Szvei 
tojo, kad, valdant sziam caru
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vieną kart reikėję mųsų ker- 
eilini neteisingai kalinėje sė
dėti, antrą kart tekę užmokėti 
paskutinis skatikas už tai, jog 
iszėjus taip skaudžiam vyriau
sybės uždraudimui, drįsęs ji
sai senu paproeziu mokinti 
malus vaikuczius savo apy
gardos. Taigi, viena, žinoda
mi Dievo sprendimą, antra, pa 
tys turėdami neapykantą dėl 
caro, už ką taip skaudžiai 
baudė ant žemės nekaltą, da
bar jų mylimą, virszininką, 
Szventiejie pakėlę visam dan
guj* tokį trukszmą, jūg tiktai 
pats Dievas tegalėjo jūs nutil
dyti.

Isz pradžių Dievas tik rusz- 
ežiai pažiurėjo ant savo isz- 
'rinktųjų, ir jie, kiek galėda
mi, aptilo, vienok matyti bu- 

$vo, kad aptilo neilgam. Szi- 
tai ir Dievas matė, kodėl bi
jodama, kad toliaus nepakel 
tų jie vėl kokio maiszto, 
Vieazpatis isztyrė, kaip rei- 
kiant, visą tą dalyką.

■į Buvo suszaukti visi dan
gaus gyventojai. Isztardęs 
visus Szvetūsius, Dievas rado, 
kad visų kalcziausias buvo 
patsai Petras, dangauš varti
ninkas; jisai apkurtęs ir maža 
teregįs senis, nei nematė, kaip 
Aleksandras, žydelio vedamas, 
!'sprūdo tarpe kitų į dangaus 
karalystę. Todėl Dievai, pri- 

siozaukęs jį nū vartų tarė: 
„Nū szios dienos nebeturėsi 
dangaus raktų. Gana man 
tarnavai, dabar-eik sav į dan
gų ir ilsėkis drauge su kitais. 
Tavo darbą pavesiu kitam“. 
Isztaręs szitūs žodžius ir atsi
ėmęs raktus, Dievas atsigręžė 
į kerdžių ir taip tarė: „Te tav 
dangaus raktus! Nū szios die
nos tu stovėsi prie vartų. Vi
sas tavo darbas bus atrakinėti 
duris ir leisti į dangaus kara 
lystę mano iszrinktiejie. Tu 
ne senas, regi, girdi ir pratęs 
gyventi ant oro: sunku nebus. 
Lietuvos kerdžius, iszgirdęs 
tokius žodžus, pūft Dievui po 
kojų ir ėmė praszyti: „Dieve, 
į>ievulėli I Susimildamas ne-

skirki manęs prie vartų. Czia 
ateis visoki ponai, asz nei ne
suprasiu, ką jie nori, juk pats 
žinai, kad asz nei kalbos ne
moku“. Bet Vieszpatis liepė 
jam atsikelti ir vėl, jau pas- 
kutinai, tarė: „Ponai, valdo
vai czionai neateina, nėsa Ma
no karalystė yra namai var 
gūlių. Pas mus ateina tie, 
kuriems teko daugiausia ken
tėti ant žemės. O daugiau
sia turi kentėti, kaip tu ir 
pats patyriai, Lietuvos žmonės: 
jums, visokiu budu suspaus
tiems, ginama net melstis pri
gimtoj4 kalboje isz jųsų lie
tu v isz k ų ir žemaitiszkų knįgų. 
Visoj4 mano pasaulėje nerau
du ' kitos tautos, kuri tiek 
daug neteisingai . kentėtų. 
Supranti dabar, kodėl dau
giausia turėsi darbo su savo 
tautiecziais“. Su jais-gi ti 
susikalbėsi, juk lietuviszkai 
moki“. Ant galo Dievas, isz- 
varęs isz dangaus Aleksandrą, 
pastatė jį tarp dangaus ir pra
garo ir tarė jam: „Tū-tar- 
pu n esi u n ežiu tavęs pragaran, 
nės davei savo žemėje milijo
nams žmonių laisvę, panaiki
nai baudžiavas. Bet kadan
gi vienai žemės tautai atėmei 
laisvę, ųžgindams jai net pa
siskaityti apie reikalingus žmo
gui daigtus, todėl dangaus ne
galėjai užsipelnyti; gyvęsi 
czionai ant oro ir vargsi var
gą. Į dangų įeisi tik tūmet, 
kad maskolių valdžia sugrąžįs 
Lietuvai iszplėsztą laisvę. Vėla, 
idant toji valdžia greieziaus 
suprastų savo ir Lietuvos nau
dą, Asz jū toliaus jū labjaus 
kankįsiu tavo žemę visokio
mis bėdomis — badu, ligomis 
ir kitoms nelaimėmis.’

Po to nusidavimo Szventie
jie paliovė murmėję ir maisz- 
£o nebekelia, Lietuvos ker
džius aoėmė dangaus vartinin
ko vietiį ir sėdi pas vartus. 
Maskolių caras ytfukszto tarp 
dangaus ir pragaro ir laukia, 
kada jp sūnūs Lietuvai leis tu
rėti savo spaustuves ir dar ki
tas tiesas sugrąžįs. Nesulauk*

dams iszriszimo, jisai tankiai 
skurdžiai verkia. Kerdžiaus 
butų visai lengvas darbas, kad 
nereiktų ginti nū vartų 
žvaigždėto caro. Aleksandro 
gyvenimas gal butų kiek 
lengvesnis, kad bent i susikal
bėti mokėtų jis su vartinin
ku: gal nebebūtų taip nūbo- 
du. i

įAukmeryė, A. K.
Kovo mėn. 1893 m.

Vargdieniai
Pasaka isz tikru atsitikima penktos ir 

szeszios desztmtles musu amžiaus.
Mykolo G.
(Tąsa.)

Tai szventa tnisiis, nės prie 
nematytos laimės keletą de- 
szimezių tukstanezių tamsta 
gali laimėti; vienok reikia ži
noti, kad laimė kaip mote- 
riszkė tankiai yra atmaininga. 
Dėlto prigul mums tą laimę 
tvirtai nupamatūti — kalbėjo 
Siaurukas su velniszku nusi- 
szypsojirnu.

O kaip, tą galima padaryti?
— užklausė Jasius. .

— Ot taip, mano poneli — 
asz mandagiai atpeczėtįsiu ke\ 
lėtą kaladžiU\kortų ir, sudėjęs 
keleivį, vėl užpęczėtįsiu; o ta 
da retai galės iszgrajįti poni- 
teras, tamsta-gi krūvas pinįgų 
sužėręs ir manęs vargužio ne
pasigailėsi suszelpti — nuže
mintai kalbėjo Siaurukas.

Dėkui už prietelystę, o nū 
iszgrajįtų pinįgų asz tamstai 
deszimtą ‘ procentą dūšių — 
isztarė Jonas.

Tamsta kalbi kaip knįga 
iszminties! Bepiga tai su 
protingu žmogumi turėti rei
kalą; ant to prižadėjimo 
pritariau ir tiarai patarnausiu
— sakė Siaurukas.

Vakare sidabrinėje sekly- 
cziojejant vienos skūmės degė 
ceturios žvakės, nemažai buvo 
ūnįgų ir keletas kaladžių už- 
jeczėtytų kortų, prie tos-gi 

skūmės sėdėjo naujasis ban- 
cierius, pažįstamas mums Jo-

nas, drauge su savo prieteliu- 
mi Siauruku. Daugybė įponi- 
terų apstojo skūmę, o tarp anų 
buvo ir bankieriai, arba isz 
amato szuleriai. Jonas atpe- 
czėtijęs kaladę kortų sųmaiszė 
anas ir iszkilmingai atsiliepė: 
„stosas gatavas.“ Prasidėjo 
dėliojimas ir poniterai gerą 
valandą isz nedidelių pinįgų 
kortas muszė, o kada laimė 
prilauki buvo naujam bankie- 
riui, tada vienas isz narsių 
szulerių Pranevskis, žvilgte
rėjo į pa kasi n ėjusį galvą 
Siauruką, padėjo ant stalo pi
nįgus, užvožtą kortą ir pasa
kė: „500 rublių!“

Praszau atvožti atsiliepė 
Jonas. Atvožta korta buvo 
karalius — prasidėjo dėlioji
mas ir po1 valandėlės vargi- 
nanezio 1 akėjimo Pranevskis 
500 rublių laimėjo, bet ne* 
jimdamas įsz banko pinįgų, 
antro dėliojimo laukė; prasi- 
dedant gi tam dėliojimui, Siau
rukas nosį nuszlūstė, o Pra- 
nevskis garsiai isztaręs: „isz 
500 tų rublių parolis“ — tūzą 
atvožė.;—Jonas iszbalęs, dre- 
baneziomis rankomis kortas 
dėliojo ir po menkos valan
dos, kuri rodėsi metais, pras
kleidęs virszutinę kortą, su 
dideliu iszgąscziu pamatė tū
zą, o Pranevskis suszuko — 
tūzas mano!} praszau 1,500 
rublių užmokėti. — Nebuvo 
ką veikti, Jonas drebėdamas 
pragrąjįtus pinįgus atadavęs, 
pradėjo toliaus kortas dėlioti 
ir taip prie pagelbos Siauruko 
ženklų szuleriai iszloszė nū 
Jono netikt visus pinįgus, bet 
dar laikrodį, ploszczių ir ar- 
Wi- \ . . r\

Ant rytojaus ukinįkas An
tanas pažino, kad įdutas 
Kaciuceviczios žiedas yra - 
skaistvarinis, prisodįtas stiklų, 
o ne deimantų, dėl to nuspjo
vęs iszėjo į miestelį pasi- 
vaikszcioti; ten-gi sutikęs sese
rį Jono klausąnczią, ar nema
tė jos brolio, drauge su ana 
nuėjo pražuvusio jieszkoti. 
Ilgai besitairaudami, atėjo į
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arklys? — vėl 
ntanas. Viskas

Gerai žmo

veidas ir

jįtoju buvo ro- 
Mylėjusių, ponas

didelę karczemą, prie turga 
vietės stovinczią, kur viename 
Jcambarije rado Jonų gulintį 
Mnt pliko stilti, o kada priėję 

I artyn ėmė jį žadįti, sakydami:
i— kelkis Jasiau, jau deszimta 
adyna, ko taip ilgai miegti?— 
tai Jonas pakilęs pradėjo rai
žytos, Antanas-gi užklausė: 
— Jasiau, kortavo pinįgai? 
Velniai antis jau pagriebė — 
atsakė Jonas. O kur laikrodis, 
ploszėzius ir 
užklausė A 
pod raugei velniams teko-isz- 
tarė Jonas.

Toks tai įvykimas godulys- 
tės ir neteisybės.
nės sako: ne kask kitam du- 
bės, pats įkrisi. 'Taip ir Jo
nui atsitiko, norėjo kitus pri
gauti, o tti taĮrpu pats bjauriai 
prigautas paliko.

Apžvalgini visus ĮSzilavo už
kampius, prigul mums aplan
kyto teatrų, kuri laike jomar- 
ko ten įtais^ „entepreneras“, 
valdytojas kėliau j anczių gra- 
jįtojų drugystės, ponas Verž- 
bickis, kuris noris senas, vie
nok gerai nudtitų jaunikaitį, 
kad surauktas jo 
drebanczios 
ties senatvės

Antru gra 
ūdytojas įsii

Giedraitis, savo veikimus ga
na gerai atliekantis, labjaus 
tada, kad į gražias akeles po- 

< nios Gizbert veizėjo. — T re 
czitiju grajįtoju skaitėsi pono 
nas Rimkeviczia; tas-gi naba- 

į I gas, tankiai nemokėdamas savo 
veikimų ir pritrukęs žodžių, 
kilnojo kojas augsztyn, tar
tum norėjo uti lentų regyklės 
iszmasziertitb — A praūžę vy- 
riszkų personalą | žmogystas] 
teatro, pakalbėsim apie mote- 
riszkų, isz kurių primadonna 
(pirma grajį(oja) buvo jauna

Čelestyna. Tair graži pana
miela mergelė gana gerai savo 
veikimus atli 
nam vyriszki

kdavo ir ne vie- 
----- .... ui galvi} apsuk
davo. Antroji ponia Gizbert, 
yra grajįtoja 
žybe ir mleil

kuri savo gra- 
ngumu ne vieni}

szirdį prie savęs patraukė. — 
Ant galo treczia grajįtoja bu
vo jau gerai apsenusi ponia 
Veržbickienė, kuriai geriaus 
pritiktų bobincziuje ražanczių 
kalbėti, kaip ant regyklės te
atro rodytis.

Teatras įtaiytas buvo k ar- 
czemos tvarte, kurio sienos isz- 
baltįtos kalkėmis ir lubos eg
lių szakomis apkrautos. Ten- 
pat tai pinosi regyklė ir vietos 
žiūrėtojų. Septintų valandų va
kare girdėtis teatre grajijimas 
Resiainiszkių žydų muzikos, 
kurie dėl visų rėžė mozūrus 
ir gegužės valcų, o dėl didti- 
menės karnavalų Paganinio, 
kurs kad iszgirstų taip baisiai 
perkreiptų savo veikalų, tai, 
ausis užkimszęs, per devynis 
laukus bėgtų. — Tų vakarų 
rodyta buvo lenkiszkoji kome
dija — opera, vadinamoji
„Liucipieriaus“ palocius. 
Teatras pilnas veizėtojų, isz 
kurių brangiai mokantiejie 
sėdėjo ant kresių ir etilų, o 
buvo ir tokių ypacz isz jaunti- 
menės, kurie neradę vietos at
sisėsti, stovėdami pasieniais, 
savo frakais (sermėgomis) 
kalkes szltistė. Prasidėjus ko
medijai [operai] , noris graji- 
tojai gerai savo veikimus atli 
ko, ir nesuskaitomais ploji
mais delnų buvo pagirti, vie
nok toji regyklė be jtikingų 
atsitikimų neapsėjo.

Supleris, tai yra skaitytojas 
reikalingos grajįtojams kal
bos, sėdėdamas savo būdoje, 
norėjo nusznypszti deganczias 
ten dvi taukinės žvakes, ir 
abidvi .užgesinęs, tamsybėje 
pasijuto. Tada nabagas suple- 
ris iszkiszęh isz budos galvų, 
pradėjo dideliai neaiszkiai skai
tyti ir dėlto grajįtojai ėmė kal
boje klysti kų iszvydęe entepre- 
neras uždegė žvakę ir metė anų 
nelaimingam supleriui, kurs 
prigriebęs szviesų, pradėjo ge
rai skaityti ir viskas susitaisė.

Poniai Gizbart stovint ant 
vežimaiczio, į kurį buvo įkin
kytas velnias, prigulėjo giesmę 
atgiedoti, o tftS-gi vežimaitis, 

su savo pragariszku arkliu pa- 
tėpliotas ant drobės pritvir
tintas buvo prie apverstos sil
kinės baczkos, ant kurios gies 
minįkei -reikėjo stovėti; 
bet poniai Gizbėrt užszokus 
ant tos baczkos, velny tos su 
savo vežimaicziu isz v irto, o 
drąsi giesminįkė nieko nenusi
minusi, ant ntigos baczkos sto
vėdama, prigulinczių giesmę 
gražiai iszdainavo ir už tų su
manę szaukimais ,,bravo“ pa
girta buvo.

Pasibaigus teatrui, sueiga 
iszsiskirstė, isz turtingų ponai- 
ežių vieni nuėjo į sidabrinę 
seklyczią, kiti į gaspadą gražių 
grajįtoju, o nabagas supleris 
isz apmaudo į karezemų nusi
vilko.

V. PIRMAS P ASTMA-
• TYMAS.
Gana ilgai užtrukę apraszy- 

darni Szilaviszkį jomarką ne- 
užmirszome apie gržią Julytę, 
kurių palikome rengianeziąsi 
važititi į Szilavą. Czia Julytė 
su tėvais atvykusi, iszskirti- 
nai atsidavė maldingumui, 
drauge su motina priėjo spa- 
viednės, karsztai meldės, buvo
jo ant miszių szventų, miszpa- 
rųir pamokslų. Burnis su pa- 
czia ir dukteria nors keletą kar
tų vaiksztinėjo po jomarką ir 
szį tą savo vienturtei pirko, 
bėt nei į vieni} paszėtrę moni- 
nįkų ir sztukmistrų neįžengė, 
o atėjus vakarui nesigailėda
mas pinįgif, draugystėje pa- 
ežios ir dukters į teatrą nuėjo.

Begyklė, muzika ir giesmės 
labai patiko Julytei, kuri plo
dama rankelėmis džiaugės ir 
už meilingumą tėvui dėkavo- 
jo.

Turėjusi isz teatro Julytė 
kalbėjo: —Dėdė Jonas daug 
man pasakojo apie puikius 
teatrus Petropilės ir Varsza- 
vos, dabar galėsiu jam pasi
girti, kad ir asz buvau teatre, 
o noris daktaras dėdė daug 
yra matęs, vienok tikrai žinau, 
kad perstatyto Szilave „Liuci
pieriaus palociaus“ dar nere
gėjo — j flkdamasi isztarė

Julytė.
Gana gana, ma*no balandė 

le, turėsi ktimi dėdžiui pasigir 
ti — sakė nusijtikusi motina 
dukterį buezitidama.

Ryto, iszklausę miszii 
szventų, namon važitisime, < 
musų Julytei gaila bus teatr 
palikti — atsiliepė Burnis. *

Ne, tėveli, — noris did* 
mėgstu teatrą, bet už visus mei 
lingumus daugiaus myliu ju 
mis ir brangius namelius man 
gimtinės — atsakė Julytė.

Gerai kalbi, mano dukrele 
meilė tavo prie tėvų ir gimti 
nės aiszkiai rodo, kad esi tol 
ra lietuvė — tarė Burnis, bi 
czitidamas galvą Julytės.

Ant rytojaus, kada Burn 
rengėsi važititi namon, tad 
Burnienė su Julyte nuėjo į k< 
plyczią paskutinį kartą pas 
melsti. Ten abidvi ptilusu 
ant kelių priesz altorių, kars: 
tai meldėsi prie Szvencziausi* 
Dievo Mptinos ir praszė J< 
užtarymo.

Kada moters paskendusi* 
buvo maldoje ir skaisezu 
Julytės mislys tikybos epai 
nais pakilo į dangų, tada n 
toli jos stovėjo jaujas vyra 
kurio plati kakta jr' graži 
veidas rodė protą, dorumą 
tvirtą pobūdį, o mėlynos 
akys nesumerkiamai veizėjo 
veidą gražios Julytės ir ta 
turn traukė aną; mergaitė- 
neturėdama aiszkios ntimon 
apie galybę magnetizmo, k 
rio stebuklingi veikimai.jpes 
niai isztyrinėti, juto szirdi 
neramumą, norėjo surink 
mislis, bet negalėjo to padar 
ti ir rodės jai, kad girdi bak 
„pakelk akis ir veizėk“. j 
tai dėjosi įvykime ma 
netizmo arba isz viduriu 
Julytės pritaisymo, tikrai i 
noti negalime. ’

Vargingi mes tėvų isztrei 
tų isz rojaus vaikai! Mų 
dvasia, būdama maža da] 
dievystės, trokszta pakilt 
dangų, bet kūnas, tas žemii 
kas duszios gyvenimas, nusv 
rina mumis ant žemės. —Tf
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ir bu mųsų Julyte atsitiko: va 
landėlę priesztaravo žemisz- 
kam balsui, o paskui prilin- 
kusi anam, pakėlė veidą ir žiū
rintį į ją vyriszkį iszvydo —
akys jūdviejų susitiko, o nu- I maitį ir jo važnyczią (p. An- 
raudusi mergelė, kaip vystan
ti žolelė, galvaitę nuleido. 
Tas nepažįstamo jaunikaiczio 
paveizėjimas paliko Jalytės

regėjimu;

ir mislys jos kaip ūkai klai
džiojo tarp dangaus ir žemės; 
o negalėdama daugiaus mels-

• tis, drauge su motina iszėjo 
isz koplyczios. Julytė, vei
kiai eidama į gaspadą, nei 
vieno karto atgal neatsisuko, 
nės bijojo susitikti su kerėjan- 
cziu jaunikaiczio
at^jusi-gi į gaspados kiemą 
rado ten pakinkytą savo veži
mą ir sėdintį ant ano vežėją; 
dėl-to greitai įbėgusi į triobą 
ir r adust ten belaukiantį tėvą, 
rengėsi persirėdyti kelionei, 
bet su dideliu pasistebėjimu 
per langą iszvydo matytą ko- 
plyczioje vyrą, bekalbantį su 
vežėju. Nusiminusi 
lė dar nežinojo ką 
kaip atsidarė durys ir 
mas gražus jaunikaitis 
lyczią įėjęs isztarė:
bus pagarbįtas“ ir mandagiai 
pasikloniojęs apsigarsino, kad 
yra Viktoru Kaireviczia, dak
taru ir prietelium Burnienės 
brolio daktaro Rimeikos.

a

(Dar neviskas)

m erge - 
veikti, 

nežino- 
į sek- 
„Tegul

Isz liMszti im Amerikoje
— Shenandoah Pa. Ang- 

liszkūse laikrszcziūse randame 
labai nesmagias naujienas apie 
szenadorieczius. ,,Wilkes- 
Barre Record“ 29 d. Liepos 
padūda sekanczią žinią, paim
tą isz Philadelphios dieninių 
laikraszczių:

Pėtnyczioje (28 d. Liepos) 
tapo atidengtas sūkalbia priesz 
gūdotiną kun. Abromaitį, 
Shenandoah‘o lietuviszką kle
boną. Sūkalbinįkus iszdavė 
tūla mergina J ieva Kaspęra- 
vieži u tė, kuri prisiekė, jog 

girdėjo tris vyrus daranczius 
rodą, kokiu bud u nugalabįti 
kun. Abomaitį.

Isz syk buvo nutarta nu- 
szauti isz krūmų kun. Abro- 

cereviczių), kada jie važiūs isz 
Shenandoah‘o į Mahanoy City. 
Szįs bet pl i an as pasirodė ne- 
pakaktinu dėl susitarusiųjų, 
taigi nusprendė jie su dina
mitu naktį iszkelti į padanges 
kunįgą ir kleboniją. (Netoli 
klebonijos už kelių žingsnių 
yra bažnyczia, taigi niekadė- 
jai tikėjosi sykiu viską panai-

Pagal pasakojimą iszdavu* 
sios sūkalbį merginos vieną 
isž sūkalbinįkų Jokūbą Bus- 
kevicziiį suimta ir kaipo no
rintį -patiekti dinamito eks
ploziją statyta priesz teisdarį 
Dangler. Buskeviczius tapo 
pastatytas tūm tarpu po 
„bail‘a“ $500, koliai dasektas 
bus tikrai visas sū kai bis, o de* 
tėktyvai dabar sznipinėja apie 
kitu du jo bendru, o idant sus
tatyti priesz jūs skundą už 
sūkalbį. Sujimtasis tyli 
ir nenori nei žodžio isztarti 
apie savo nelabo užsikėsėjimo 
bendrus.

Margumynai.
■« ' . •

— Mėnesio užtemimas.
Savo ketvirtoję ir paskuti

nėje kelionėje į Ameriką Kris
tupas Kolumbas laike didelės 
audros prastojo visų trijų savo 
laivų ir vos iszsigelbėjo su sa
vo marin įkais ant salos Jamai
kos. ’

Iszpradžių laukiniai jamai
kiecziai priėmė jūs labai, szlr- 
dingai; vienok isždykę ispa
nai pradėjo jūs spausti ir po 
nekuriam laikui
pradėjo baisiai anų ne 
norėjo, atsitikus progai, nužu- 
dįti. Kolumbas negalėjo jūs 
apmalszyti, nėi daugumas jo 
kareivių nuplaukė ant mažų neužilgio turbūt suvisai , isz
laivelių į San Domingo jiesz-^nyks, nės kas niekas mažinasi 
koti pagelB^s jis užmanė pri-'jų skaitlius kaip isz priežasties 
veikti jūs savo mokslu, kovos už būvį, taip ir isz priey

laukiniai 
ir

Pažįdamas a^tranomijos moks
lus, jis apskaitė, kad neužil- 
gio turi būti mėnesio užtemi
mas. Dieną, kurioje tas ūžte 
mimas turėjo atsitikti, Kolum
bas prakalbėjo laukiniams*,,Is
panų Diedas, užpykęs ant jųsų 
už neteisingą sū mumįs apsiėji
mą, szį vidurnaktį paslėps nū 
jųsų akių mėnesį. Visa gam* 
ta bus paskandyta didžiausio- 

bausti“.
Laukiniai jūkėši isz to pra- 

naszavimo, vienok nedrįso pa 
daryti Kolumbui ką nors pik
to: jie jį iszjūkdami gūdojo 
savo szirdyje iri jo bijojo. 
Atėjus nakeziai, kada matė 
aiszkiai szviecziant mėnesį, 
laukiniai pradėjo plūsti ant 
Kolumbo, iszjūkti jo prana 
szavimą ir ketino jį užmuszti. 
Pirmneng tai padarė, apsto 
ję aplinkui Kolumbą pradėjo 
dainūti, o paskui ir szokti. 
Tūm tarpu mėnesis pradėjo 
temti ir palengva suvis ūžte- 
mė. Tada laukiniai iszsigan- 
dę pradėjo rėkti isz baimės, 
pradėjo lakstyti po visus kam
pus, laukdami isznykimo savo 
salos. Ant galo visi bėgą 
pas Kolumbą, meldžia dova
noti jų nusidėjimus ir praszo, 
idant jis atitolįrų Dievo rūsty
bę. Kolumbas po ilgų pra- 
szymų sutiko. „Jei jus bu 
site, sako, geri ir žmogiszki/ 
dėl ispanų, kurie yi;a jųsų 
broliai, asz prąszysiu Dievo, 
idant jums dovanotų nusidėji
mus, o po adynai vėl, pasiro
dys mėnesis“. Mėnesis tik
rai už adynos pasirodė. Nū 
to laiko jamaikiecziai gūdojo 
Kolumbą, ue tikt kaipo kara
lių, bet ir kaipo ėsybę augsz- 
tesnę, kąri tūri galybę 
valdyti visą gamtą, ir buvo 
paklusni ispanams iki jų isz- 
važiavimui į Europą.

— Senovės amerikieczi'ų 
dailos. Amerikos indijonai

žastiės civilizacijos, kuri, pa
traukus, prie savęs indi jo
nus, daro isz jų paprastus 
gentleman‘us, neturhiczius nie
ko abelno su savo broliais: 
patvirtina tai statistika indi- 
jonų dalykų kamissorių (Co* 
missioners Indians affairs.) 
Suprato tai anierikiecziai ir 
ėmė tyrinėti senovės indijonų 
dailas, nė^ už kelių deszimtų 
metų gal apie indijonus liks 
tiktai atmintis. Washingtone 
yra prie smithonianiszko In
stituto (Smitlistonian Institu** 
tion) muzeum, kur vienoje 
galerijoje, vadinamoje Indijo* 1 
niszka gallerija Katlino, yra 
didelis surinkimas indijoniszkų 
tėplionių, drabužių, ginklų ir 
kitų dalykų. Tas „Smithstoni- 
an Institution“ iszdavė pui
kią knįgą į 900 puslapių, kuri 
aprasžo Katlino surinkimą. 
Katlinas (prancūzas) didesnę 
pusę amžiaus praleido tarp 
įvairių indijonų genezių ir pa
žino gerai jų paproezius ir bū
dą gyvenimo. Jojo surinkime 
galima asrasti daigtus’ daro- 
danezius, jog senovės indijo
nai taipogi turėjo
sūmonę. Tarp kitų daigtų 
yra ten szėtros^ ant kurių vir- 
szaus. n u tepliotos kovos tarp 
indijonų ir baltskurių ir pa
veikslai įvairių gyvūlių ir 
paukszczių. Prancūzas Da
niel Belleąd sako, jog sunku 
yra tikėti, kad tai nutėpliojo 
laukinio ranką. Amerikisz- 
kas archeologas Abbotas do
vanojo Katlinui kollekciją 
maskų, kurios,darodo, jog in
dijonai turi karrikaturiszką 
talentą. Nekuriose tėplionė- 
se užlaikytos net perspektyvos 
tiesos.

— Indijonai delavarai. 
Metūse 1616 delavarai parda
vė hollendiecziams dalį že
mės. Bet Ūeilgai nei likusio
je jiems žemėje negalėjo tebe
būti, nės ateiviai veikiai atstū
mė jūs prie upės Ohio, potam 
prie Missouri, ir ant galo prie 
Kanzas‘o (Raudonosios upės),
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Lietuvininku

Kauno pilies1362m
Dramatas keturiese apsireiszkimūse,

paraškytas isz Lietuvos dėjų Al. Gužuczio.
i

Spanheimas. O paskui su gausingomis nuplėszomis 
daugybe vergu j 

Mistras.
Spanheii

paveizėti, ką ter
^^^Mistras.

jo/akeles ir v ei

(Tąsa).

telaukia mistras žiemą Sekminių. — (Kloniodomasi). Su
diev jųsų ekselencijai, velnią suėsite, o ne Zulelę regėsite.

Iszeina; po valandėlės
Mistras (įėjęs ir į paszėtrę pažvelgęs). Žvakės už

degtos, o Roberto nėra. Robertai, Robertai! — Tur būti 
prie Zulelės nuėjo. Kaip žolės ugiui reikalinga szviesa ir 
sziluma, taip žmogaus szirdies gyvybei neatbūtina yra tikro
ji meilė, bet szita dabinanti žemę kvietka dideliai yra reta ir 
paveidžiai klystžvakei tankiai mus apvilianczia. Meilė prie 
gražios lietuvės apsvaigino manę, gyventi be jos negaliu, o 
jeigu Zulelė nenorės manęs mylėti, tai neatleidęs jos nuga
bensiu į Vokietiją ir apsieisiu su ana taip, kaip pritinka val- 

Jdonui elgtis. (Valandėlę palūkėjęs). Kas tai yra, kad ligi- 
szioliai Robertas nepargrįžta? — Dideliai nerymstu ir prajil
tis kas žin kokios nelaimės vargina manę (paėjęs artyn tavo
ro). Sargyba sargyba!

ir
mielą Vokietiją sugrįžsime.
Eisiu apžvelgti kariumenės darbavimą.
nas. Eisim4 drauge, tik užbėgsiu į paszėtrę 
veikia mano jaunoji vergė.
Užėjęs prie savo vergės, neužsiveizėk ilgai į 

kiai prie manęs sugrįžk.
nas. Nebijok, nepakėrės manęs motėriszkės 
, teisybę kalbant, mėgstu tas katytes, bet neigražybė, o nori

vienai mano szi ’dies į verguvę neatidūsiu. 
( Mistras 
du iszeina).

(nusijūkdamas). Laimingas pobūdis. (Abu-

REGYKLE 4.
Mistras, Robertas, grapas Spanheimas ir Kareiviai

Vakaras, pradeda laipsningai temti, tavore viskas nutyla ir Nakties 
ugnelės pasirodo.

o

]sz tavoro atbėga du kareiviai.
Kareiviai. Esame, jųsų ekselencija.
Mistras. Ar nematėte Roberto?
Kareiviai. Nematėme, jųsų ekselencija.
Mistras. Nubėgkite į stovinczias Nemune laives ir su

rastam ten Robertui įsakykite, kad kūgreicziaus prie manęs

apsidairęs ir į paszėtrę pažiūrėjęs). 
Tų dviejų vanagų jau nėra. Mistras žmoniszkesnis: reika 
lauja meilės, o nelabas Spanheimas, iszpraszęs sav tą jauną 
vergę, be užsidumojimo nuskriaus aną! — JDegįti triobas, 
grobstyti turtus, žudyti beszarvius žmonis ir niekįti nekalty
bę moteriukių tai pamatai vokieczių krikszczionystės. Jau 
temsta — reikia žvakes uždegti.

Jszėjęs, įnesza dvi uždegtas žvakes ir pastato anas ant skftmės Mis- 
tYo paszėtrėje.

Dvideszimts metų praėjo nū to laiko, kada manę kū
dikį kryžeiviai paėmė į verguvę ir vardu Roberto pakriksztijo, 
bet neužmirszau brangios Lietuvos, gražių jos upių, pievų, 
debesius siekianczių girių ir stovinczių antkrantyje Dubysos* 
mano tėvo namų. — Aiszkiai atmenu aną baisią valandą, ku
rioj* nožmus kryžeivis, pagriebęs manę už sprando, kaip pa
kulų kūdelį užmetė ant arklio ir, netėmydamas klykimo mir
tinos, žaibu nulėkė. — Taipgi galutinai atmenu, kad tėtelį 
mano vadino yismanęziu, 9 manę Jaunūcziu — tai viskas, ką 
kūdikystės atminimas atnesza. — Lietuviszkas .kraujas teka 
mano gyslose ir lietuvės krūtis žinelė manę, dėlto prie savo 
brolių ilgstu ir, tarp klastingų vokieczių netverdamas, 'szią 
naktį prie savųjų nusidangįsiu. — Siuncziamas Mistro, tan
kiai lankiau sergiamą laivėje gražią Zulelę, numylėjau ją vi
sa mano duszios galybe, o rodosi kad ir jos szirdelė yra dėl 
manęs neatszaŲisi. — Nabagytė mergelė praszo, kad iszgelbė- 
cziau ją isz vo 
sėsiu tūs priža 
Zulelę, bet meilę mano iszpažįsiu jai po iszliūsavimo isz ver
guvės, nės kai 
būti neprivers 
Zulelę prie jo;
iszpildysiu; k yžeiviszkai parėdęs mergelę, užsodįsiu ant pui
kaus jo ekselencijos arklio, o’patsai paėmęs antrą gerą arklį, 
drauge su mylimą Zulele į lietuvių tavoriį vėjais nulėksiu; t

Kareiviai. Tūjaus, jųsų ekselencija (greitai iszeina).
Mistras. Kaip sunku yra laukti tos valandos, kurioji 

žmogaus dalį iszreiszkia. — Ne! Robertas negali manęs ap
vilti.

Spanheimas (įeidamas). Iszgirdęs szaukimą sargy
bos, skubinasi dasižinoti, kas atsitiko?

Mistrds. Nieko neatsitiko, bet labai nerymstu dėlei 
užtrukimo Roberto, kurs nusiųstas prie Zulelės negrįžta.

Spanheimas. Robertas, ant kurio per daug užsitikėjai 
būdamas lietuyiszko paėjimo lengvai gali tavę apvilti ii 
drauge su verge prie pagonų pabėgti.

Mistras. Prieteliau nebūk apreiksztoju nelaimės — 
į Roberto tikrybę asz dar tikiu. — O ką tavo jaunoji ar apsi 
prato ?

Spanheimas. Noris dar neprieinamoji, vienok turit 
viltį, kad per porą dienų prigulincziai sutarsime.

Kareivis (įėjęs). Jųsų ekselencija, laivėse neradom 
Roberto, o sargyba sako, kad jis apsigarsinęs, jogei su svarbi, 
reikalu yra pasiųstas, draugystėje kito ritieriaus kas žin ku 
iszjojo.

raitų ir nedorą Robertą su jo draugu sujimti.
Kareivis. Skubinėsi, jųsų ekselencija. (Greitai is?

Nabagytė mergelė praszo, kad iszgelbė- 
kieezių rankų, prižadėjau tą padaryti ir iszte- 
dus, o noris neiszpasakytai myliu prajovingą

p oras ir szviesa yra liūsais, taip ir meilė turi 
tina. — Mistras įsakė man parėdytą ritieriszkai 
jo atvesti, bet tą pavelijimą ne suvisu tikrai

eina).
Spanheimas'. Kaip augįtas namie vilkas į girią sprūsti 

taip apkriksžtytas pagonas prie savųjų traukia.
Mistras. Vargas piktadėjui! žemės viduriūse sūri 

siu jį ir kaulps sulaužyti liepsiu. — Prie pasimatymo su Kei 
tuczių praszau man draugauti; pareikalausiu nū lietuvių is 
davimo viltvilio.

Spanheimas. Nusiramįk, mielas prieteliau, prie pas 
matymo su Keistucziu noringai ta v draugausiu, bet abejo j 
kad pagrįžusį isz mųsų verguvės lietuvį Keistutis iszdiitų-

Mistras. Jeigu lietuviszkas kunįgaiksztis neužganėd 
mano linkėjimo, tai vargas Lietuvai; nės, smarkiai atkers
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taudamas, kraujo upes pratiesiu ir tukstanczius pagonų į ver
guvę iszvarysiu, o ugnies liepsnos praris lietuvių pilis ir kai
mus.

Uždanga nusileidžia.

Apsireiszkimas III.
Giria, tolumoj* matytis lietnviszkas tavoras.

REGYKLE 1.
Bajoras Vismantis ir vaidelytis Vitenas, parėdytas vaidelytiszkii.

Vismantis. Senatvės sunkybe vargintas aiszkiai jau- 
ežiu, kad: mano dvasia veikiai apleis nusilpnėjusį kūną, o asz 
nepalikęs įpėdinio, kaip vėjo neszama dulkė, be pėdsakio isz- 
nyksiu. Turėjau vieną dailų vaikelį, kurį smarkus kryžei
viai iszplėszė— gal užmuszė aną, o dar baisiau, gal pavertė į 
vokietį, padarė jį savo brolių užmuszėju. Jaunuti! Jaunuti, 
sunau brangiausias! mano akys jau neiszvys tavęs ir lupos 
nepabueziūs skaistaus tavo veido. Dievai malonus! dėlko 
taip skaudžiai datyrėte manę? Skausmo naszta prislogino 
mano szirdį, smarkiose kovose jieszkau myrio, bet nerandu 
ano. Noris vienu kireziu geiseziau nukapoti galvai visiems 
kryžeiviams, vienok, iszkeldamas kalaviją, drebu isz baimės, 
kad tarpe vokieczių savo sunaus nepažeiseziau.

Vitenas (prisiartįdamas). Ir vėl skauduliauni — ar 
jau nenusiramįs tavo szirdis? — Taip ilgoji tūžmą nepatinka 
dievams, kurių galingam parokavimui reikia pribukti.

Vismantis. Doras vaidelyti, tu neturėjai vaikų, dėlto 
ir negali suprasti baisybės to skausmo, kurį uždftda tėvui, 
/szplėszdami vienaitį sūnų.

Vitenas. Teisindamas tavo skausmą, negaliu užtylėti, 
kad būdamas tėvu, nenustojai būti sunumi Lietuvos, apie ku
rios reikalus prigul mums rupįtis. — Sziądien1 pribus ežia di
dysis kryžeivių Mistras dėl pasikalbėjimo su kunįgaikszcziu 
Keistucziu. Dievai žino, kaip jie apsirokūs?

Vismantis. Koliai neturėsime galingos kariumenės, 
patekanezios sutrynimu! to žalczio, kurs savo pynėmis su
spaudė Lietuvą, toliai visi rokavimai ir sądoros neatnesz 
mums nieko gero, nės godulingi kaip pragaras kryžeiviai gei
džia visą Lietuvą praryti.

Vitenas. Teisybę isztariai, bet mes, turėdami viltį die
vų galybėje, nedėsime vokiecziams praryti Lietuvą, kuri 
kaip neapžiojamas buterbrodas nusprangys anfls.

Vismantis. Tenuspringsta! mat anūs Judsiai, - o kaip 
tamsta durnoji, ar apginsime Kauną?

Vitenas. Noris pilies sargyba ginasi su pagirtina drą
sa, vienok sugriauti murai neapgins tvirtynės ir neprieteliai 
veikiai ją užvaldys. '

Vismantis. A! nelaimė, kad neturime vieko užpulti 
ant kryžeivių ta voro.

Vitenas. Kaip tik suspėsime surinkti pakaktiną skait
lių kariumenės, tfijaus ant nedorų vokieczių užpulsime, o ko
liai tas viskas įvyks, eikim1 į mano paszėtrę midaus taurelę 
iszlenkti.

Vismantis. Aczių tamstai, rupesnio ir skausmo midu
mi nenuveiksi.

'Vitenas. At, neteisybę kalbi —geras midus linksmina 
szirdį ir įsikurusius ten vargus szalin iszvaro. — Nu nesiprie- 
szink, seni. (Imdamas Vismantį už rankos). Eikim1,

Vismantis. Einu jau, einu. — (Abudu iszeina),

praszau kalbėti. x

REGYKLE 2.
. 4 • t • '

Robertas ir Zulelė iszeina isz girios. Zulelė apsiausta kryžeivisz- 
ku ploszcziumi, su szalniu ant galvos.

Robertas. Aczių Dievai nusidavė mums Užtrukti. 
Praszau numesti nft savęs tūs nepritinkamus gražiai mergaitei 
apvalkus.

Zulelei numetus ploszczių ir szaliną, Robertas slepia antis girioje.
Teriogso ežia vokiszkos parėdnės. —■ Dabar, koliai į 

regimą lietuviszką tavorą nueisime, norėcziau su tamsta va
landėlę pasikalbėti.

Zulelė (padedama ranką Robertui). Doras jaunikai
ti, tavo gerai szirdžiai ir drąsai kalta esu mano iszgelbėjimą, 
už kurį visą amžį busiu dėkingą -

, Robertas (buczifldamas Z u lėlės ranką). Brangiau
sioji Zulele, noris prie pirmo regėjimo numylėjau tavę visa 
mano szirdies galybe, bet tą galingą meilę iszpažįstu dabar, 
kada esi liūsa ir be jokios prievartos, isz szirdies tikrybės ga
li pasakyti, ar myli manę ir pritari) mano paezia pasilikti?

Zulelė. Gerasis Robertai! myliu tavę skaisezia kaip / 
dangus meile ir noringai tavo paezia busiu.

Robertas (apglobstęs Zulelę, sudeda ant jos kaktos 
pabuęziavimą). Ųž meilę ir malonų pritarimą szirdingai tav 
dėkavoju, mano skaistus ąniūlėli, o myliu tavę daugiaus kaip 
gali mylėti tūkstantis jaunikaiezių.
Nujaudamas nū savo pirszto žiedą ir užmaudamas aną ant pirszto Zulelės.

Tas žiedas bus užtikrinimu mųsų amžinos meilės.
Zulelė (nujėmusi savo žiedą, užmauna ant pirszto Ro

bertui). Prijimk, Robertai, tą žiedą, kaipo tikriausius priža
dus didelės meilės, kurią savo szirdyje dėl tavęs gaivinu.

Robertas. Tą brangų meilės ženklą per visą amžių 
užlaikysiu ir sergėsiu.

Zulelė. Robertai“, tu pasakojai man apie Visogalintį 
vieną Dievą ir apie laimę iszrinktųjų dvasių; įtikėjau tavo 
žodžiams, o noris neesu apkriksztyta, bet szirdyje palikau 
krikszCzione.

Robertas. Mieliausioji mano! tavo įtikėjimas pama
tams krikszczionystės padaugintų mano meilę, kad toji meilė 
galėtų būti dar didesne.

Zulelė. Kalbėjai, kad krikszczionys turi vieną paezią 
ir asz pas tavę, Robertėli, yiena noriu būti.

Robertas (bueziūdamas Zulelės ranką). Taip mano, 
aniūlėli, busi viena, vienįtėle lig paskutinės mano amžiaus 
valandos.

Zulelė. Pasakyk man, Robertėli, kas mumis suvinezia- 
vos ?

A - ..." . • . .Robertas. Krikszczioniszko kunįgo nėra ežia; tai,dėl 
užlaikymo patogumo susidorosime pagal lietuvių įmones, o 
nusiraminus karei, n u važiosime į Vilnių/ kur esantis kunįgas 
pakriksztys tavę ir drauge suvineziavosunumis. — Koliai-gi 
atliksime tas szventąs įmones, asz busiu dėl tavęs padorum 
broliu, o tu, brangioji, pasiliksi mano skaisezia ir mylima se- 
sere.

Zulelė. Mieliausias Robertai, tu esi paveikslu dorybės, 
todėl visiszkai atsidūdu tavo broliszkai globai.

Robertas. Man rodos, jog mus patėmijo isz lietuviszko 
tavoro, nės matau ateinanezius kareivius.

Zulėlė (prisiartinusi prie-Roberto). Robertėli, asz 
bijau, kad mumis nepėrskirtų.

Robertas. Jferibijok, mano brangioji, niekas ant svieto
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neperskirs mųsų.
' j REGYKLE 3.

Tie patys, Vismantis, Kareiviai, Vitenas, 'Algirdas ir Keistutis.
Vismantis (bu dviem kareiviais, laikancziais apnūgį- 

tus kalavijus, prisiartįdamas — pusbalsiai). Kryžeivis ir lie- 
tuviszkoji mergaitė! kas tai do prajovai? — (Garsiai). Kas 
esate ir ko ežia atėjote?

1 Robertas. Esam lietuviai, isz vokiszkos verguvės grįž
tame, atsidūdame kuuįgaikszczių globai ir priesz jų szviesybę 
geidžiame stoti.

Vismantis. Kaip matyti, szaunus esi vyras, tik gaila, 
kad tavę bjaurina tas kryžeiviszkas apvalkas, o toji graži 
mergaitė ar tamstos sesū ?

Robertas. Dauginus kaip sesū, nės yra mano sužiedo- 
tine, kurių isz vokiszkos verguvės iszgelbėjau.

Vismantis. Graži bus pora—dėlko dievai ^apdo
vanojo manę tokiais vaikais? I

Zulelė. Ar dėdė neturi vaikų?
Vismantis. Ne, mano balandėle — (skaudulingai) 

turėjau vienų šunų ir tų nęprieteliai iszplėszė.
Vitenas (prisiartįdamas), A! morgen szaunam Ro

glausdamas prie szirdies sūnų, priglausk drauge ir jo busian- 
ežių paežių, o tavo mylimų dukterį Zalelę.

Zulelė (puldama po kojų Viemancziui). Mano Jau- 
nuezio tėveli, prijimk manę už savo dukterį.

V išmani is (pakeldamas Zulelę ir glausdaipas prie 
krutinės). Dukrele mano brangioji, tu lygiai sti synumi 
artyma esi mano tėviszkai szirdžiai. ' ,

(Dar neviskas).

bertui, kurs vokiszkam ta vore dailiai manę pavaiszino.Ar 
nū didelio Mis|ro esate atsiųsti?

Robertas. Vokieczių tarnu jau neesu, nės būdamas 
lietuviszko gimimo prie savųjų pagrįžau — (rodydamas į Zu
lelę) drauge su ta bajoraite, kuri yra mano sužiedotine ir bu- 
sianezia paezia.

Ft76na^/('ni^ama8 Robertų į prieglobstį). Szitaip! 
dūkie savę priglausti prie mano szirdies (padedamas rankų 
Zulelei) ir tav^j sužiedotinę meilingai pasveikinu. '

Zulelė. Szirdingai tamstai dėkavoju.
i Vismantis. Veizėdamas į tūs gražius vaikus, užsimir- 

szau, kad prie
do n esu pra n tain as linkimas prie to jaunikaiezio manę traukia?

Vitenas. Palauk dar valandėlę — su tais jaunais žmo 
nėmis pasikalbėsim4, tai geriaus žinosi, kų kunįgaikszcziams 
praneszti. Pasakyk man, doras Robertai, isz kur esi kilęs, o 
taipgi, ar seniai pajimtas buvai į verguvę?

Robertas. Gimiau antkrantije gražios Dubisos, o bu 
damas kūdikių pagriebtas vokieczių ir jų užaugįtas, noris 
Mistro mylimųjų pastojau, bet, jausdamas savo gyslose lietu- 
viszkų kraujų, neapkeneziau nedorų kryžeivių ir, nenorėdamas 
tapti savo brolių užmuszėju, sugrįžau prie savo tautieczių.

Vismantis (į szalį), Dievai! nedrįstu taip didelės 
laimėą tikėtis. (Garsiai) Szaunus jaunikaiti, ar neatmeni 
vardo, kuriūmi tavę kūdikystėje vadino?

Robertas. Aiszkiai atmenu, kad tėvai ir namiszkiai 
manę vadino Jaunucziu.

VAmantis (puldamas prie Roberto). Dievai malo
nus! kų isztariai? — o vardų savo tėvo ar atmeni ?

Szirdingai tamstai dėkavoju.

kunįgaikszczių reikia eiti — (į szalį) kas tai

tai geriaus žinosi, kų kunįgaikszcziams « « * a a a « a «

VA

Robertas. Mano tėvų vadino Vismancziu.
Vismantis (pagriebdamas Robertų į prieglobstį). Tu 

esi mano sūnumi, kurį graudžiai apverkiau.
Robertas. Tėvai mano, brangiausias tėveli, kaip sal

dus yra tavo prieglobstis!
N ismantls (bueziūdamas Robertų). Mieliausias Jau

nuti, prabanga laimės manę svaigina!
Robertas (bueziūdamas tėvo rankas). Tėvai, pri-

□xztarg'is. -
(isz apysakos Kraszauskio vKun^gasil).

Kunįgaiksztis dūmoja, szventus žirgus balnoja,
Tūs žodžius kunįgaiksztis isztarė:
Reikia ant žirgų sėsti, per pad varę isz v esti, 
Per dvi bromi, per urvus, per piles.
Reikia daugel drąsumo, reikia daugel stiprumo 
Per rubežių per Nemunų eiti.
Kol ant vietos ten bus‘me, gal ant kelio pražus‘me 
Nū kryžiokų užszauti, užmuszti.
Brangi Redi (2) o ponia, mano kraujo maloni 

’Tebun4 stipri ir drąsi Peleniūs!
Kad ten viskas taip butų, kad kryžiokai pražūtų, 
Kad atmintų nors sykį Lietuvius!
Kad jų augszta szviesybė, kad jų didi galybė
But4 nulaužta kaip medžio virszunė.
Nors Lietuviai mes prasti, bent mes mokam4 atrasti, 

-Kur geriausia mums yra kelionė,
Kur malonė tėvynės, kur jos szlovė, kur žinios, 
Kur didžiausia jos yra didybė.
Tiktai eit, nesznekėkim4, o daugiaus nekalbėkim4, 
Jug kryžiokų czion yra galybė!
Bent asz eisiu per svietų, nors kelionė bus kieta, 
Noris kraujais užpilta bus žemė.
Bent atrasiu kantrybę, bent sutversiu stiprybę!
Mano pilė jug kraszte yr4 tame.
Kaip isz czion mes iszeis'me, jug taip greit neateis4rae, 
Tik kryžiokus naikinant atvyks‘me!
Ugnis ginklai, koronė, tai kryžiokų malonė,
Tai su bargu mes jūs pamylėsim4,

Szventas bus kelevedis, Rimas kad but4 atradęs, 
Reikalingus dalykus ant kelio, 
Porų linksmų žirgelių, porų j ūdų berelių, 
Ir telaukia po beržu trakelij4.

O brangiausia Beniuta (3), mano szirdis pajuto, 
Mano akis ant to atsivėrė, •
Kol buvau dar maželis, neužaugęs vaikelis, 
Mano szirdis nelaimę jau gėrė. X. 1
Ar kryžiokai nežino, kodėl manę dabino 
Su tūm ploszcziu ir ginklu, kur blizga.
Szventi kalnai meilesni, augszta pilė brangesnė
Ir tas mėnū ant dangaus kur tvisga.

Visų tiesų jie žino, tik kalbėti užgina, 
Kad tėvynė yr4 mano Lietuva.
Todėl liudnu taip buvo, jaunos dienos pražuvo
Ir gyventi ten sunku buvol Puszė.

(1) Margis. (2) Margio motina. (3) Margio numylėta.
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Sziądien delavarai jau visisz- 
kai civilizavoti, vienok skait
lius jų nedidelis — nedau- 
giaus kaip 1000, skaitant ir 
moteris. Jų sentėviai, kurie 
vadino savę „renatais“ paliko 
gana daug žingeidžių daigtų, 
ypacz skulptūros iszdarbių. 
Abbotas tyrinėjo jų kapus, 
kuri ūse rado daug skulptūros 
iszdarbių reto gražumo. Ab
botas tvirtina, jog indijonai 
XVI amžio buvo tikt iszga- 
miais savo sentėvių, jog buvo 
jau dikeziai žeminus nupftlę, 
kaip jų tėvai: kovos-gi su eu- 
ropiecziais, pažintis su degti
ne, tabaku, užsikrėtimas neži- » . . ...nomomis priesz tai ligomis

o Pajieszkau Simo Petrulio 
isz Suvalkai gub., Vilkavisz 
kio pav., Bartnįkų parapijos 
ir kaimo. Adresas: Jos Bla 
žys 269 Water str. Bridgeport 
Conn.

Russkija Novosti
Vienatinis, nedėlinia maskoliszkas laikrasztis 

Amerikoje. Nd Id. Liepos iszeina padldjtame 
formate, kaezt&ja ant metų $1,50 c., 6 mėn. 80 c., 
3 mėn 45 c.

Adresas: Russian News, 20 Jefferson str. 
NEW YORK CITY.

(kaip siphilis) ir t. t. —pri
baigė jų doriszką, o pertai ir

$2.25 ir 2.75c. 
n ii $2.00- 
1.50c. ir 2.00c.

,, 15c.

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

Isz lietuvių gyvenimo 
Pajudėkime vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrijottszkoje dvasėjo pagal 
vengriszką pono A.‘isz B. autoriaus 
knįgutėi „Kas teisybė tai ne melas 

Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkoin raidėm 
Mužikėlis „ „ „
Pasakų kninga ,,

Afoksliszki rankvediiai ir 
kitokios knigos 

Lietuviszka Gramatika paraszyta 
-> kunĮgo Mikolo .Miežinio ’ 

Abėcėla ' „ ,.
Elementorius lietuviszkas „ 
Kninga dėl iazslmokinlmo rokundų 

Kninga dėl Iszsimokiniino visasvletlnės kalbos 15c. 
Apie buwimą Diewo ,, 
Gries/,ninkas priverstas meta votis 
Pamokslai apie trasą 
Talmudas ir musų žydai „ ,
Bzkala su kalba „
PrieszauBzris „ ,,

|gytl pinjgus Ir turtą
Girtybė 
Genių dėdė, graži pasakutė kur isz.rodyta, 

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.
25c.

Klaidu atitaisymas
No 30 „V-ės“ ant pusi. 358, 
II, 17 eil. nū apaczios . vietoje 
189.2 m. turi būti 1894.

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

1.25c.

M

II

II

10c. 
15c.

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

Uždėjęs kromą Pittstone, parda
vinėju viską kurni pigiausiai.

Tam. Pauksztis.
123 N. Main str., Pittston, Pa,

Antanas Olszewskis
Chlcago'je užlaiko daugybe visokių knjgų lletu- 
viszkų, ionkiszkų ir angliszkų ir pardfula labai 
Pigiai,

Taipgi pard&da farinas, lotus, namus, eallunus, 
grosernias ir t t. Pardfida szlfkortes ant geriau
sių laivų. Siunczia pinjgus j visas szalis svieto. 
Viekų dirba dėl lletuyln|kų kfiplgiaueiai.

Taip pas JĮ galima gauti visokių maszinukių dėl 
drukavojimo gromatų. O dabar pirko sav locnal 
drukarnią, kur iszdtida laikraszt| „Lietuva" ir 
drukavoja nokurlas knįgas, konstitucijas, tikietus 
ir 1.1. Adresas:

-Au., OlazeAvelei,
929 33-rd. St. Chicago Įll.

arba | rėdysiu Lietuva, (Ml Court, Chicago, 111.

Vyrai! vyrai!
Kurie norite gautie katalogą lie

tuviszku knįgų ir parsisiųsdinti sav 
I laikraszczius ir knįgas isz Tilžės, tai 
raszykite ir pinįgus siųskite pas Mo-

Vyrai! Moterysl
Excursion i Luzerne Grove.

Pittstono Liet? Par. Rugsėjo 
(Aug.) 24, ant naudos Para- 
pijios.

Kas daugiausia tikietų pardus, tas 
galės dūną valgyt ir Dievą garbįt, 
ba premiją gaus geriausių miltų 
baczką ir dailų kryžių.

Komitetas ant įtaisimo' Ex- 
eursijos:

And. V. Tepliuszis,
Mot. Klimas,
Tam. Pauksztys,
Jurgis Kunca, 
Ad. Jasaitis.

pargabentos isz užmarės:
Afaįdrį knįgosy

Aukso Altorius, arba Szaltlnis dangiszkn skar- 
bu 2.25c., 2.75c., 3 25c., 4.00c., 4.50c., 5.00 ir 5.50c.

Senas ir naujas Ąnkso Altorius 
Garbe Diewuj ant auksztybės „ 
Balsas Balandėlės 1.25c.,
Kninga giesmių arba Kanticzkos 
150 Psalmu Dowido karaliaus ant

paveikslo kanttczkų 75c.

Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vleszpalies Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo „ „ „
Gyvenimas Marijos „ ,,
Menuo Szwenczlausios Marijos Panos 
Sopulej Motynos Diewo ,, „
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais
Gywenimaj Szwentnju, ant visų motų kožnos 

dienos, pirma, antra, treczla ir ketvirta 
dalis už kožną dalj po „ „ ,,

Gyvenimas szv. Benedikto Eabro „ 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente

Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Fillo tea arba kelias ( maldingą gyvenimą ’ 
Pokllis Szventųjų „ „ „
Iszguldimas metiniu szwenczlu

labai naudinga knlngelė
Mokslas Rymo kataliku 
Kas yra grlekas? „
Nekaltybė „
Vartai dangaus „
Garsas apie bajsybes Diewo 
Raktas j dangų „ • 
Didžioji nedėlla „
Kaip Snmeniją nuspakajjtl 

’ Vadovas į dangų ,,
Prisigatavojimas ant smerczlo „ 
Draugija dėl duszių - „ „
Lietuviszkos miezios „ ,,
Žino apie gydymą ligų kūno ir

duszios, apie Lluterj ir Kalwlna

Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos „ „ ,, 50č.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c.
Aplinkrasztis kun. Petravyczlaus | Vilniaus 

džiakonystės kuningus 1870 m. „
Už ką mes lenkams turime bntl dėkingi arba 
\nedėkingi, graži knjgntė kurioje apraszyta 

visi musų prietikiai su lenkais ml pat 
. krikszto Lietuvos

BUdO

75c.
10c.
40c.

50c.
15c.

10c.
' 50c.

20c.
30c.
20c.
35c.
20c.

20c.
50c.
50c.

10c

1.00c.

10c.

Žlponas bei žiponė ,, „
< Žirgas ir vaikas „ „

Vytautas didis Lietuvos kunĮgalkaztls 
Apie senovės Lietuvos pilis ,, 
„Auszra” ketnrių metų puikiose apdardse 

po $1.25 kninga, visas perkant

Knįgos poetiszkos.
Senkaus Jurgis „ „
Vitoliorauda, pulkus poein at as isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knjgos 
D&nelalczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas 
Tėvyntszkos giesmės 

Ant. Krasniclcis\ Jfaunos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių glęamės

Pirmutinis degtinės varytojas puiki komedija

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo brolio Mar

tyno Krasnicko, isz Suvalkų 
gub., Kalvarijos pav., Simno 
par., kaimo Kamisaruvkos, 
jau 10 metų Amerike. Mano 
adresas:

'Keystone Rolling Will.

»»

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

4.00c.

25c.

ŽOCNOS SPAUSTUVĖS
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų Ir Žemaiczių I tiejU Noveskį, O greieziausiai aptu- 
paraszytas SI mano Daukanto, gaunamas už 1,00 regite, ne taip kaip kurio yra Siuntę 
Istorija Katalikų Bažnyczioe, „ 1,00. . . . 1 \ J .
Europos istorija su žismiapiale „ 50 ct | Pas vokieczius, nu kurių nieko yra
Pasakojimas Antąi — - - -

Žemaiczių Motiejnbyalanczlausku,
Ponas Bartkus, paraazė k u ir. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės 
Apieka Diewo „ „ „
Aukso Versz.is, labai puiki drama 
Boleslawas arba antra dalis Genowefos 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę žydo 

ir piktą augynlmą wajku „ •>,, $1,00.
Historlje' gražios Katrukoe Ir jos wysoki atsy. 

tykimaj . ,, ,, ,, „ 10 ct.
Historlje apie gražų Magelona, duktery kara- 

laus Isz Neapolo Ir apie Petra karejwi 40 ct.
Historlje isz lajko Francuzkos wajnos Afri

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

Lietuvio Sapnas 50c. 
n o Hb ct. 

kankinimas 
50 ct. 
10 ct. 

pujkiti 
75 ct

tno Tretininko parMzė vysk. Į nbtravędauj/elis. Norint gautiol ka- 
juKValanczlauskas, 25 ct. I , ... ..... ” .

t»»

Italogą, reikia įdėti į gromatą marke- 
;i,ooct. hę pacztavą už 5 centus.

20’ct.

30 ct.
Jo adresas toks: '

Lietuviszku knįgų. prekystė.

Mathias Noveski.
TILŽEJE-TILSIT

Goldschmiede str. 8 GERMANY.

del 
n

80 ct. 
czesu 
40 ct. 
$1,00 

$1,25.

ii $1,50 ct.

Jurgis MHoslawskis I
Juozapas Koniuszewekls arba

Unljotu po waldže maskolaus
Konstytucyje del darbininku
Namelis pustelniko paraižytai

Lietuwnikn „ „ „ „
Nedorybes Rymo Ciesorių, historlje Isz lajko 

ponawojimo Nerono ,, ,, „
Pujkus apraszymaj tikru atsytlklmu Isz 

wajnos 1863 meta ,, „ „
Prawadnikas ^ngelekos kalbos neabdar. 

o abdarytas ,, ,,
Pujkus apraszymas apie Lietuvą ,,
Rinalda Rinaldlnas .
Senowes apraszymas apie Duktery Fllypo

Karejwio ,, ,, ,, ,, ,, 50 ct.
Sumyszytnas arba bajine tūry dydeles akis

Tykra tejsybe Isz Suwalku gubernijos
Szwiesa Diewo „ „ „ M
Titkus Persų Karalius, „ „
Užsystanawik ant to geraj ,, „
Wltasir Korynna historlje Isz lajko

klojimo Bažnyczios S. per Deoklecijana 95 ct.

15 ct
05 ct.
25 ct.
50 ct.

pe»se-

ISTQRIJA Katalikų Bažųyczios 
gaunama yra pas Rev. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztūja $loo.

Joint 'IVI. CJarr
Patronas (advokatas) provų. Oflisai: 

McAlarney Block. Plymouth, Pa.

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

10c.
10c.

gk/ 15 S. Frankui St., Wilkes-Barre, Pa.

Nevienas laiszkas atėjo į „Vieny
bės” redakciją su užklausymu apię 
„druR^vojamą” masziną. Pakakin
dami savo tautieczių praszymus 
„Vienybės” iszleištuvė padarė sutar- 
•isu i The Crandall Machine Co.,

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

mus REDAKCIJĄ, ąrba į fabriką 
tų maszinų, kurio adressasf

The CRANDALL MACHINE Co.,




