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Pimm Pa. 15 i. BBioczlo.
„Vienybėje“ jjau nesykį bu

vo minavota apie Prūsų lie
tuvių tautiszkąi — politiszką 
judėjimu, o ypaez tenyksztės 
lietuviszkos „Skyrimo drau
gystės“ darbavimąsi. Kiek
galėjome, rėmėme mųsų bro
lių Prūsijoje užmanymus; ne
seniai ragindme savo skaity
tojus pinįgiszkat szelpti skyri
mo draugystę, idant jijė, iszlei-

ystės seimą, 
nū daugelio

neadbolnumu 
o ^maskoliumi

s i os Lietuvos

visu mėn iszkų 
alų ir, iszsky- 
ngesnius, be
ri girdėti apie 
uvius, norėtų

J eigų-gi mes,

dusi visus savo pinįgus praėju
sioje elekcijinėjo kovoje, tu
rėtų kokį graszį dėl varymo 
agitacijos szį rudenį per rin
kimus į kara 
Vietoje pinįgų
lietuvių apturėjome atsaky
mus, jog Prusv lietuviai savo 
atžagarei vyste ii 
apie lietuvius p 
tebegyvenanczins neužsitarna
vo ant mųsų paszelpos. Tu
rime pripažįti, jog isz dalies 
yra teisingas tas užmėtinėji- 
mas; mųsų broliai Prusūse, 

Turėdami laisvės dalelę ir bu 
jdami biskį geresniame padė
jime už Didžii 
gyventojus, pei 
szalusiais dėl 
lietuvystės reik 
rus kelis1 proti
veik nelabai no 
kitų szalių liet 
patys sav be kitų pagelbos ap
sieiti*). Už tai bet negalima 
kaltįti Prūsų lietuvių visūme- 
nės, nės tame didžiausia kaltė 
yra jųjų netikusių prakilnes
niųjų vyrų.
amerikiecziai lietuviai, pildy
dami savo krikszczioniszką ir 

Tautiszką priderystę suszelpsi- 
me taip svarbioje valandoje sa
vo prusiszkius brolius, tai apart 
kitų iszganingi] pasekmių to 
mųsų dosnumo butų ir toji, jog 
Prūsų lietuviai,susigėdę ligszio- 
laikinio savo pasielgimo; dau- 
giąua imtų mislyti apie visų

*) Gyvenimas iszkalbingai parodo 
pražūtingumą tokių, numonių; Prūsų 
lietuviai taip sav vi^ni besmilkdami 
baisiai ima nykti 
rėse.

lertnanizacijos ju-

lietuvių vienybę ir dabartinia
me padėjime taptų mųsų abel- 
no darbo galingais sądarbinį- 
kais. Taigi nebus pro szalį, 
jeigu dar sykį paragįsime savo 
tautieczius nors keliais gra- 
sziais prisidėti prie pakėlimo 
lietuvystės Prusūse: sykį isz- 
kilę vienoje vietoje veikiaus 
ir kitur pakilsime. Pinįgus 
tam dalykui reikia siųsti, kaip 
jau pirmai buvo raszyta ant 
antraszo: yl. Milukas Ply
mouth Luz. Co. Pa. Pox 101S.

- Kitą ketvergą (24 d. Rug- 
pjuczio) bus Pittstoniszkių 
lietuvių „excursion“, t. y. ke
liolika szimtų lietuvių ypatin
gu trukiu nuvyks į tam tyczia 
parengtą vietą girioje, idant 
po sunkių darbo valandų nors 
trumpai atsilsėti, pasibovyti, 
pasimatyti ir pasisznekucziūti 
su pažįstamais, giminėmis ir 
t. t. Ant tokių ekskursijų 
suvažiūja žmonių isz visų ap
linkinių miestelių, taigi jos 
turi tą gerą pusę, jog supažį- 
dina nors aplinkiniūse mies- 
tūse iszkrikusius tautieczius. 
Tokios ekskursijos prisideda 
taipgi ir prie pakėlimo tau- 
tiszko vardo: svetimtaucziai 
matydami daugybę suvažiavu
sio svieto daugiaus ima gūdoti 
tos tautos žmonis ir ypaez po
litikieriai per rinkimus prade
da szokinėti apie jūs, visą ką 
pažadėdami — reikia tik mo
kėti pasinaudoti isz to.

Pittstoniszkiaūis, ypaez jų 
vadovams, priguli garbė, jog 
jie pakelia jau antrą tokią 
ekskursiją, kuri pernai jiems 
nusidavė, o szįmet be abejonės 
dar geriaus pasiseks. Iki 
szioliai mes lietuviai (szneku 
apie lietuvius Luzernės pavie
te) laikėme savę per silpnais 
dėl įsteigimo panaszių zobovų. 
Reikia bet tikėtis, jog pittsto
niszkių paveizda atras pase
kėjus ir tarp kitų miestelių 
lietuvi^ ir kitus metus iszgir- 
sime apie daugiaus lietuviszkų 
ekskursijų. Ką bemėtyti pi- 
nįgą ant svetimtauezių kelia

mų zobovų, mes galime patys 
sav jas padaryti. Butų ge
rai, kad lietuviai ant tokių 
ekskursijų imtų grajįti savo 
tautiszkus grajus, kaip tai da 
ro svetimtaucziai.

Numeryje 31 „Vienybės“, 
talpįdami paskui daugybę 
angliszkų laikraszczių žinią 
apie dinamitinius sūkalbinį- 
kus Shenandoali‘o, isztarėme 
viltį, jog tenykšzcziai lietu
viai, o ir mųsų pressa atsa- 
kaneziai nubaus tijs niekadė- 
jus. Prie tos progos paini- 
navojomė ir apie pirmesnį ne 
kurių „mokslo“ platintojų už- 
sikėsėjimą pastoti užmuszė- 
jais. *) Shenandoah‘0 „Gar
sas“ priėmė tūs žodžius už nu
baudimą dėlei savęs ir garsiai 
sukirto „Vienybei“, uždūda- 
mas nabagytei nemaž svar
bių klausymų:,,. . . . parodyk 
„Vienybe“ kas smagiausia 
Szenadorieczius skriaudžia?. . 
Pasakyki katrie Szenado- 
riecziai ant turto nuskriau
dė? (Szio klausymo niekaip 
negalime suprasti „V-es“ 
Red.) .. . Kam „Vienybe“ ver
ti visas nebulnyczias ant moks
lo platintojų, nės ir tu esi moks
lo platintoja?!“ ir t. t............
Perskaitę tą taip apyeziupai 
papiesztą „Garso“ redakto
riaus polemiszkos įtalpos 
straipsnį, paėmėme N. 31 
„Vienybės“, idant ten pagal 
garsaus mųsu sėbro nurody
mą isz vysti savo prasikalti
mus. Bet turime pasakyti, jog 
sulyginus, ką raszėme mes, su 
apyeziupiais „Garso“ raszy- 
raais, nelieka ko kito mislyti, 
kaip tai tik, jog „Garso“ re-

*) Dėlei „Garso“ žinios pad aria
mo, jeigu jis isz tikro iki • sziol ne
girdėjo apie aną sukalbį nuszauti 
kn. Abromaitį, jog vienas isz sukai- 
binįkų M. pats girdamasi Hazletone 
viename sali u ne pasakojo, kaip jiems 
su revolveriais tykojant nepasisekė 
tą vakarą sulaukti kun. A—(o. 
Kodėl kn. A. tada tų nevidonų nes
kundė, tai ne mųsų dalykas; „Gar
sas“ galėtų geriaus tą priežasti atsek
ti, kaipo ten pat tebegyvenantis. 

dakcija turėtų su didesne aty- 
da skaityti kitūse laikrasz- 
cziūse patilpusius straipsnius, 
ypaez jeigu nori su jų auto
riais polemizavoti, turėtų tai- 
pįti straipsnius tik blaivų 
žmogystų raszytus, o taipogi 
dar turėtų pasimokyti skaitys 
ti. — Mes paraszėme: „neku- 
rie „mokslo“ platįtojai“ ir t. 
t...,dūdami tumi suprasti, 
jog anaiptol nemislijame va- 
dįti anų žmonių turineziais 
kokį sąryszį su moksliszka 
propaganda, bet vien apgai- 
listaujame tokį nenaturalisz- 
ką, pradedantį tarp mus szak- 
nisTeisti, dalykų stovį, jog ir 
kokis valkata, nekam tikęs, 
jei tikt ima rėkauti prieszai ti
kybą, o dar gerai kunįgus pa- 
vainoja, tai jau yra tūlų mų
sų brolių pripažįstamas už 
apszviestą, progressistą ir pri- 
j i mamas į jų tarpą* dėlei atli
kimo pakiliausių reikalų. (Po- 
teisybei isz to visko pasidaro 
tik sziokis tokis trukszmas, 
kįla nesupratimai ir keli 
smarkesni ima gaudyti žuvis 
drumstame vandenyje, dėlei 
savo privatos supjudo brolius 
— pastoja tikra anarchija). 
„Garso“ redakcija nenuma
nydama, ką tai reiksztų tie 
svetimženkliai (,,“) prie žo
džio — mokslo-, suprato, jog 
ežia jau spengiama yra ant 
mokslo ir tikrai moksliszkai 
(!) užstojo mokslą.

Jau nesykį teko mums pa- 
tyrti, jog „apszvietos platin
tojai“ (atkreipiame „Garso“ 
redakcijos ir jai panaszių atydą 
ant svetimženkliu) iszversda- 
ini mųsų žodžius pagal savo 
norą net svetimtauezių laik- 
raszcziūse nebūtus dalykus 
iszradinėjo ant lietuvių, o 
ypaez ant „klierikalų“, tųjų 
lietuvystės nevidonų, kuriūs 
(visus reikėtų isznaikįti, kaip 
nesykį buvo garsinama ant su
sirinkimų ir rasztūse tūlų žmo
gystų. „Garsas“ taippat matyti 
norėtų visaip kaip perkraipius 
kito žodžius, dadėjus szį tą, 
nubausti „tamsu nūs“.
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darysi, kad tokį kelią jis sav 
apsirinko. Bet kaipo savo tau- 
tiecziui rodytumėme, idant tą
jį savo darbą nors geriaus at
liktų, idant nereikėtų mūras 
apgailistauti ir tą, jog mi|si| 
darbinįkiszki ir- dar progres- 
syviszki laikraszcziai taip ne- 
progressyviszkais isz pirmo 
pagaliaus akies- metimo iszro- 
V ' •do.

Seimas Susivienyjimo tapo 
atkeltas diena pirmiau, t. y. 
nū 26 d. Spalių m. ant 25, o 
tai praszant pittstoniecziams, 
kurie sakosi geriaus ant tos 
dienos pasirengsią dėl priėmi
mo delegatų.

Kandidatais į prusiszkąjį 
karalystės seimą nū Klaipėdos 
pavieto yra p. Tamoszius, 
nū* Szilakarczemos pav. p. 
Smalakys. Szį kartą lietuviai 
be abejonės laimės, raszb 
mums viens Prūsų lietuvys.

Isz Lietuvos.
— Žemai ežių 'Kalvarija 

Telszių ffav. Czia atlaidai 
prasideda kožną metą 14 d. 
Liepos ir tęsiasi per penkias 
dienas, per kurias dienas di
delis ežia yra svieto suvažia
vimas. Paežių szkapliernįkų 
ant pusantro szimto ir dau
giau susirenka; ponų szįmet 
visai mažai buvo. Nei vieno, 
taip kaip Szilave, ant smer- 
ties nesuspaudė. Vienok, 
daugeliui sv\ieto suėjus, buvo 
keli atsitikimai.

Szt^priei Jurkaus prūdo 
vienas vaikinas su arkliais 
prijojo, idant anūs tenai pa
girdyti. Ten buvo gilu, nės 
buvo iszkastos dūbės nū dur
pių ėmimo. Jam raitam ant 
arklio besėdint, arklys pirmu
tinėmis kojomis giliai į van
denį įpūlė, o vaikinas per jo 
galvą į vandenį įvirto. Pas
kui arklys besigelbėdamas 
aną po savim pamuszė. Na
bagas porą kartų dar į virszų 
iszsimuszė, bet, pagelbos ne

davus, paskendo. Paskui, na- 
basznįką iszėmus ir policijai 
peržiurėjus, giminėms, buvo 
dėl palaidojimo padūtas, ku
rie į savo parapiją grabe nu
sivežė. Tas nedėlioję atsiti
ko.

Du gaspadoriu nū Plungės 
ar Lūkės į Kalvariją važiavo. 
Viena moteriszkė ant kelio 
praszė, idant jos sunkų ryszį 
į Kalvariją nuvežtų, kad ano 
ji jį ten atims. Buvo tai va 

ilka, kuri jiems pavogtus 
aigtus įdavė, paskui palicija 

atsekė, kad tie daigtai pas 
tūs gaspadorius atsiranda. 
Taigi sziokiu budu anie gas 
padoriai . suvis nekaltai į 
bėdą papūlė ir gavo pora die
nų už tat Kalvarijos kalinėje 
atsėdėti.

Kalvarijoje katalikiszkų 
krautuvių suvis nėra; ant 
viso ko žydai vieszpatauja. 
Kaip pas mumis visur ant at
laidų' taip ir ežia suvažiūja 
daugel lietuvių su alumi, 
rukszczia, sula, virduliais (sa- 
movariais) ir stato savT. bala
ganus. Taigi žydai szinko- 
riai pasergėjo, kad, jeigu tie 
žmonės alų ir kvasą pardavi
nės, tai jie mažiau pelno turės. 
Taigi žydai paliciją papirko, 
kuri lietuviams uždraudė alų 
ir sulą (kvasą) szinkūti, vien 
tiktai virdulius dal^isdama.

Žaliąjį prūdelį suvisum isz- 
leido, per tat daugel dėl atva
žiavusių vietos pasidarė.

Užmirszau augszcziaus pri
dėti, kad ežia per atlaidus 
vieną kiszeninį vagį sugavo. 
Lengva jam buvo vogti, nės 
ans į poną buvo pasivertęs, 
didelis frantas, su skrybėle, 
taip kad ir tarpe turtingesnių 
ponų suktis galėjo.

Ant atlaidų buvo 19 kunį 
gų. Nors tame laikė darby
metis yra, bet baisiai daug 
ežia visados svietų suvažiūja. 
Taigi vienas kunįgas Adomas 
Rimavyczia, kuris savo pažiū
romis nū kitų kunįgų skyrės, 
per pamokslą pradėjo kalbėti:

„— Ko ežia susiėjote tie visi, 

kurie laiko neturėjote, arba 
kurie vaikus namieje turite. 
Jus ežia esate, o jųsų vaikams, 
namieje visztos akis galės isz- 
kapoti. Geriau būtumėte 
gaspadoriai padarę, kad sausą 
szieną būtumėte susivežę“ ir 
1.1.

Taigi daugel svieto jau ki
tą metą ketino nevažiūti, szitą 
pamokslą iszgirdę, bet paskui 
kitas kunįgas vėl kitą pa 
mokslą sakė:

„— Mųsų tarpe yra vienas, 
kuris pamokslus prieszingai 
kalba, taigi žinokite, kad nors 
pats Aniūlas isz dangaus ki
taip, negu asz, sakytų, neklau
sykite!“

Kalvarijom bažnyczia yra 
mūrinė. Czia po kalnus yra 
įtaisytos koplyczios su staci
jomis ir tie kalnai ir koply
czios turi savo ypatingus var
dus, tai pagal senovės, tai pa
gal vietų vardų, prie V. Je- 
.zaus raukos prigulinezių. 
Yra czia Beržų kalnas Sz. 
Jono kalnas, Kryžiaunįkė 
(Krzyžownia) ant nukryžia- 
vojimo paminklo, Vakarnį- 
kas, Alyvų darželis, Cedronas, 
Judosziaus iszdavimas, Zviždrų 
kalnas (Eino.<ziaus koplyczia), 
Turms (kalinė): Isz viso 
yra czia 19 koplyczių. Dar 
dvi Kalvarijos atsiran
da Vilniaus ir. Suvalkų gu
bernijoje. Vilniszkė Kalva
rija arti Vilniaus miesto per 
5 verstus, o Seinų vyskupys
tėje (Suvalkų gub.) yra pa- 
vietavas miestas. Po tūmi var
du yra ir kitos vietos; po Var- 
szavąyra „Gūra K al war j a.“

Kaip po daugel Žemaiczių 
vietų taip ir czia daugiausiai 
durpėmis, kūrina. Szįmet la
bai gerai fcu durpėmis nusida
vė, nės sausa vasara buvo. 
Czia jų vežimas nū pSros ark
lių 1 rublių kasztūja, o nū 
•vieno arklio 50-60 kapeikų. ■

Per szią sausą vasarą daugel 
upių baisiai iszdžiuvo, vandū 
ką tiktai sunkiasi. Daiigeliui 
prūdų iszdžiuvus, karosai ir 
kitos žuvys iszdvėso.

Kalvarijoje yra 5 kareze- 
mos, o miestelis visai mažas, 
nebeturi nei .ketvirtos dalies, 1 
Palangos, bus toks kaip Sū- 
dargai l(Suvalkų gub. ) ar 
Girkalnis (Resiainių pav.) 
Žmonės tenąi dideli girtūkliai: 
jeigu savo jjinįgų neturi, tai 
paskolija, o geria už svetimus 
pinigus. Ypacz girtūklystė la
bai po žemaiezius pasiplatino; 
dar vienoji Palanga tame da
lyke iszėmimą daro, bet sako, 
kad todėl, kad už ką gerti ne
turi. Palangoje viena kar- 
czema yra ir toji tuszczia sto
vi. Visi žemaieziai baisiai 
gerti pradėjo, o pertat rnusz* 
tynių ir. provų skaitlius vis 
didinasi.

Viens gaspadorius Maižiau- 
ne, Kalvarijos parapijoje, apie 
szimtą dęsėtinų turėdamas, 
dėl pieno už 300 rublių pie
ninę masziną nupirko ir da
bar sūrius ir sviestą darydama, 
į Liepoją pristato. Girdėjau, 
kad daugel mųsų svieto per 
Liepoją į Angliją nueina.

— AlMija, Telszių pavie
te, kur mųsų vyskupų gyve
nimo vieta buvo, yra medinė 
bažnyczia. Todėl aplinkiniai 
pradėjo jūktis ir isz to į prie
žodį įėjo:,

— Alsediszkiai, ilgakisz- 
k i ai, per tiek metų vyskupą 
turėjo, d bažnyczios neiszmu- 
rijo! i -

Nors ant Vilniaus archeo- 
logisžko susivažiavimo szįmet 
Rugpjuczio mėnesyje ir caro 
giminaitis ketino būti, bet 
maskoliai dejūja, kad vargu 
be lietuvių susivažiavimas 
nusidūs, nės tie apie savo 
krasztą kūdaugiausiai žino. 
Tas susivažiavimas, ant to yra 
daromas, idant prie jo lietu
vius ir lenkus pritraukti.

Žinomas yra daigtas, kad 
namieje pas gaspadoriu daug 
brangiau reikia užmokėti už 
kožną daigtą. Taip pat yra 
ir Palangoje. Czia žuvys, 
kaipo tai menkės, yra daug 
brangesnės negu kitose vieto
se tojiaus nū marių kraszto.

l I
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kad jura jų atminime daug 
nū kranto atstojusi. Mažne 
ant vieno žn^snio kožną me
tą jura nū kraszto traukias.

Dabar ant Baltosios juros 
kad sutikęs į turgų važiūjan- j per kelias dienas nū vakari- 
ežius ant kelio brangiau už 
mokėsi, negu anj; paežio f 
gaus.

, Isz Žemaiczių žmonės į Lie- žiedų Ir t. t., 
pojų netiktai dėl pardavimo |Sztai galima 
gyvulius varo, beHr mėsą dėl 
pardavimo veža, již kurią gau
na po 7-10-12 
svaro.

— Isz Mosėdžio (Telszių 
pav.) veža szieną į Liepoją, 
gaudami ten po 5 rublius už 
birką. Isz priežasties stokos 
paszaro gyvuliai ir mėsa turės 
atpigti. Avižos eina augsz- 
tyn— pūras 2 rubliai; miežiai 
180 k.—2 rub.; 
rub; kviecziai d 
po 3 rublius.

— Kretingoje

Ir taip Kretingoje Palangos 
žuvys yra daug pigesnės. 
Daugumas isz Palangos va
žiąja į Kretinga žuvies nusi
pirkti. Žinomas yra daigtas, a-v . • « e i - • '

Palangoje isz tos 
ties, kad menkai sveczių s 
važiavo daugel tuszczių kv

30 rublių praszė, dabar gali- I 
ma už 10 rublių gauti.

Palanga miestas nebruka 
votas, per tat czia pagados 
laike neapsakytai daug dulkių 
pakyla. — Už baudimo bu-

priežas- pilki su jūdoms galvoms ir 
snapu, kojas turi raudonas.

L Plateliai yra tai vieta Tel- 
Kur pirnuFfsziu paviete didele senatnybe 

tai mieste- 
ežeras su 

senų seno- 
skandina-

;• nio ir pietinio vėjo sujudėji 
tur- mas buvo ir iszmetė daugybę

I netiktai kerpių (jod), jūrės 
bet ir gintarų.
. matyti, kaip I deles reikia dvArui po 5 rub- 

žmonės tas kerpes su tinklais liūs mokėti, o prie 
žvejoja ir jose gintarus atran
da, o tankiai ir padvėsusią žu
vį.

Gintarai ir kitose vietose 
pabaltjuriais atsiranda. Pa
sakoja, kad ir Dusios ežere, 
Suvalkų gub., ežero vilnys 
diktokus gintaro szmotus isz- 
meta.

Sutikęs isz Garždų parapi
jos Žemaitijoje žmones iszgir- 
dau priežodį: „Reikės tav į 
Mažeikių kubilą važiūti“. 
Taigi praszau paaiszkinimo. 
Mat, kitą kart toje parapijoje 

ai kada tai I buvo Mažeikio dvaras su bra
voru. Taigi Mažeikis ten isz 
baczkos taip dikeziai atsigėrė, 
kad ten ir galą gavo, nū to ir 
priežodis paeina.

— Palangoje neseniai ant 
Birutos kalno - nakties laike 
buvo zobova daroma, fejer
verkai leidžiami ir t. t. Gro- 
vai Tiszkai tą ovaciją dėl sa
vo sveczių ir vyskupo įtaisė. 
Ten kūne visa Palanga žiūrėti 
suėjo. Bet 25 d. Liepos vie 
tiniame kurhauze buvo balius 
paskirtas. Pirm nedėlios ba
lius buvo suvisum nenutikęs, 
nės merginų pilnai buvo, o 
vyrai tiktai keli. 25 d, Lie
pos susirinko 35 panos, o 7-10 
vyrų taip, kad balių vėl nega
lima buvo už nusidavusį lai
kyti. Per ilgą laiką svecziai 
po langu stovėjo žiūrėdami, 
kas pirmas į salę įeis, nės lau
kė žiūrėdami, ar 
dūs ar ne, idant 
patrotyti. > Vyrai 
1 rub., moterys 
Merginos j ūkės, kad vyrai to
dėl nepribuvo, kad ant krava

Už maudimo bu-

apeikų ant

rugiai nū 2-3 
augiau kaip

kurios baž
nyczia isz savo Vargonų yra 
garsinga, maskol 
savo cerkvę pastatė, kurią že- 
m ai ežiai „maskolių kirke“ va
dina.

Nekurie isz žemaiezių po
nybės pradeda 
kalbą užtarti.

lietuviszvą 
Taigi tą visi 

apie grovus Siberg-Plioterius 
kalba, kad anie tą klausymą 
labai prilaiko ir tai, kaip gir
dėtis, visi isz jų giminės.

Kretingos Tiszkai, kurie 
tankiai maudymo laike Pa 
lahgoje buvo, ta 
viszkai mokinasi
nelės grovaitės toš kalbos nū 
vienos ponios 
mokinasi.

Vėl žemesnių 
yra didelis noras

po jau. lietu- 
. Ir taip pa-

lūmų tarpe 
iszsimpkini-

rno lenkiszkos kalbos. Nės 
sako, kad oe lenkiszkos kai- 
bos žmogus kvailas esti. Ka
da ponai nori grįžti prie tėvų 
kalbos, tai nekuį’ie žemaieziai 
norėtų nū anos apstoti.

Datirtas jau yra daigtas, 
kad Baltoji junį nū mųsų pu
sės nū kranto austoj a, o Žuvė- 
dijoje užpila. Liepoje ir 
Palangos seni Žmonės liudija,

j

balius nusi- 
pinįgus ne
mokėjo po 
po ,į r u b.

to dar po 
Isz tos 

priežasties, kad ne 
nori ant muzikos į 

i nori ir

3 rub. ant muzikos, 
vienok 
kožnas 
parką eiti, ne kįožnas 
3 rub. mokėti. Kiti svecziai 
isz miesto iszbėgo, idant nū 
muzikos iszbėgti.O ' -r

Nū vieno pono Palangoje 
dagirdau, kad Siraicziūse pas 
Dr. Andrejauskį daugel Si- 
mano Daukanto rankraszczių 
atsiranda. Reikia raszyti per 
Telszius, Kauno gubernijos.

Palangoje apaH juros yra 
įtaisomos sziltosios vonės isz 
jūrės vandenio. Mažne per 
J versto yra įtaisyta geležinė 
rura, kuri su pumpos pagelba 
varo juros vandenį į vidurį 

i miesto į progimnaziją, kur 
yra vonės įtaisytos; Tą van
denį su vienu arkliu tam įtai
sytame manežiuje pumpūja, 
kurį žmogus varo, bet ans ar
klys taip į savo darbą yra 
pripratęs, kad ans ir be žmo
gaus viens aplinkui sukasi, o 

Ižmogus toliaus paėjės gal su 
kitais szneketi. Szįmet vonių 
pareikalavimas yra didesnis 
negu pernai. Pernai reikėjo 
daugių daugiausiai 43 vonių 
ant dienos, o szįmet 60 vonių. 
Už kožną vonę moka po 50 
kapeikų. Į vones eina tie, 
kuriems juros vandū yra per 
szaltas.

Pajūrio žemaieziai arba lie
tuviai didįjį laivą akrutu va
dina, isz lenkiszko okręl, o ma- 
žesnį szėpiu, nū vokiszko 
Schif. Dėl žvejojimo laivus 
valeziais vadiną.

Pajūriais daug yra pauksz- 
ežių, kurie kirais vadinasi. 
Tie kirai yra szpoko didumo, .

pagarsėjusi. Yra 
lis prie kurio yra 
sala, ant kurios nū 
vės buvo pilis dar 
vų (žuvėdų) pirm- tukstan-
ežio metų sutaisyta. Paskui 
nū kelių szimtų metų randa
me dokumentus nurodanezius, 
kad toji pilis prie karalienės 
Bonos prigulėjo ir kad jos 
medinės sienos dar tebebuvo. 
Ir dabar toji sala pilia vadi
nasi, bet dabar ant tos salos 
nėra tos medinės pilies žįmės. 
Žįmus yra dar tiltas nū ežero 
kraszto sulyg tai pilies salai. 
Tdji sala krūmais apaugusi 
pilies ženklo neturi. Visas 
Platelių .ežeras ir toji sala 
grovui Szuazelui priguli, ku
ris ant jos ant visos vasaros 
verszius suleidžia, o ant ru
dens atima. Apart salos pi
lies yra dar czionai ant to eže
ro Breidsala ir Verszins, ku
rie yra mažesni. Nū czia arti 
yra dar du ežerai: Ilgio nū to 
pavadintas, kad ilgas yra, ir 
Beržorą. Czia yra gana gra
žios žuvys, tiktai jas sunku su
gauti. ’

— Senapilė. Didžiausias 
užmanymas senapilieczių — 
krautuvė jau beveik gatava, 
galima ką norint nusipirkti. 
Teisybė, pinigų susidėjo da 
ant jos mažai, tik į porą tuk- 
stanczįų ir ta vorų, žinoma, 
mažai, bet vis-gi szis-tas jau 
ir yra. Netoli rudd, ukinįkų 
laimingiausias laikas, tada 
tikrai kad daugumas įnesz sa
vo skatiką ant tos krautuvės, 
susirinks jei ne keliolika, tai 
nors keli tukstancziai ir krau-

pražydės. „Pradžia darbą 
gaisziną“ sako priežodis, bet

lemia. Žmonės labai norin
gai lanko ukinįkų krautuvę

. • irf* 'j? J A '■ . iLz. • f h
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davinėti pirkinius 
j an tiems, 
krautuvė

ir, kada greta stovintiejie žy
dų krūmeliai yra beveik tusz- 
ti, szi ukinįkųj krautuvė yra 
kaip kuju prigrųsta, taip kad 
szventomis čįienomis ir per 
turgų tryse vos tik spėja par- 

reikalau-
Vienu žodžiu, 

yra labai meiliai 
priimta aplinkinių gyvento
jų, o da labjaus lietuvių in
teligentų.

Nors ta krautuvė yra už
vesta draugystės, bet kada 
pinįgiĮ susidėjo, kaip sakiau, 
mažai dėliai sunkaus pavasa- 

. rio laiko, sąnariai nėjo da nė 
pas rajentą (notarijų), nės gė
da buhį su taip mažai pinį- 
gų draugystei pasirodyt vie- 
szai priesz visą svietą. Tūs 
pinįgus pavedė p. Vitkauc- 
kui, kurs apsiėmė rėdyti tą 
krautuvę ir jis taip veda tą 
reikalą, lyg kad butų jo vieno 
locnastis ta krautuvė. Pagel- 
binįku yri jamz pridūtas p. 
Josiukas, kurį buvo kelis me 
tus prie krautuvės Vilniuje. 
Toliaus matyti kad neapsieis 
dvieja, ir taip turgaus dieno
se tur priszokti jiems pagel
bėti viens-kits isz paszalinių 
(sąnarių).

Kaip tik szi krautuvė gerai 
iszeis, apie ką dabar beveik 
nė neabejojame, tūjaus atsiras 
panaszios krautuvė^ ir kitūse 
rniestūse ir miestėliūse. Jau 
Pilviszkių ukinįkai tik žiuri 
ir laukia, kaip ežia nuaidės su 
Senapilės krautuve/ kad pas
kui ir pas savę panaszią įsteig
ti. Juk mus lietuviai yra to
ki, kad jiems kaip nori pasa
kok apie kokį ir labai nau
dingą daigtą, tai pakol jis ne
pamatys savo akimis, tai vis 
sakys: „Et! isz to nieko ne
bus....“ Bet kada durai 
jam, kaip su pirsztu į akį, gy
vu paveikslu, tada pats susi
pranta ir pasakęs: „ežia, vage, 
ėsama nesu vis įzlekto (blogo) 
daigto..visoms keturioms 
kabinasi ir padaro tai, prie ko 
pirmiaus per ilgą laiką nega
lėjai prikalbyti, kad už to

imtųsi.
Ant virszaus durų krautu

vės yra lenta (szildas) su gu- 
diszku paraszu: „Christians- 
kij magazin“, kas lietuviszkai 
iszeis: Krikszczionių krautu
vė. Paraszas yra dėlto vien 
tik niaskoliszkas kad lietu
viszkai ir lenkiszkai nevalia 
raszyti. Galima visokiose 
kalbose raszyti, prancuziszkai, 
žydiszkai, czigoniszkai, arba 
net ir „velniszkai“, jeib tik 
ne lietuviszkai ir lenkiszkai. 
Ir ežia pasirodo gana aiszkiai, 
kokiais gerais yra „globėjais“ 
(kaip jie savę vadina) mas
koliai dėl mus, lietuvių. Jau 
mums nusibodo klausyti ir 
kitiems pasakoti apie netei
singumą maskolių valdžios; 
į katrą krasztą kreipsiesi, vi
sur atsidursi, nei ant kokio 
asztraus piktadagio, antinas 
koliszko „ukazo“, isztiesusio 
savo geležinę, stipriai su
gniaužtą kumszczią ne priesz 
kokias piktadėjystes, tik ant 
mus nekalto sprando. Taip 
ir ežia: lietuviszkai ir lenkisz- 
kai raszyti nevalia, angliszkai 
ar prancuziszkai nėr‘ reikalo, 
nes Beveik nieks tų kalbų ne
supranta, o krautuvė be szildo 
(paraszo) nebus. Czia gudai 
mato, kad paraszas bus gu- 
diszkas ir sąprotauja sav, 
kad ^isi jį^skaitys, pamėgs jų 
kalba ir pastos maskoliais. 
Akli galvijai! nesulaūkimaS 
jus.... 2 I

Pagal užderėjimą javų sziūs 
metus galima priskaityti prie galima sakyti, vėsus, 
derlingiausių. Javai visur paskutinę 
kaip siena: rugiai dailus, ne- yra didelė kaitra, taip kad 
kurie ukinįkai pasakoja, kad diena į dieną esti szilumos 23 
savo rugiūse randa sziaudus, sulyg 25 laipsnių Reamuro. 
iszaugusius septynias pėdas Tas karsztis laike paczids , ru- 
augszczio! Da geresni už ru- gepjutės labai sunkina dar
bius kviecziai. Isz vasarojo binįkus. Girdėti kad keliose 
puikiausi miežiai, geri ir žir vietose rugių griėbikės kur 
niai, avižos, vikiai. Bulvės I menkesnės negalėjo, dalaikyti 
taip gi gerai tarpo, iszaugo iki galui, kitoms net kraujas 
didelės, nors da nesuaugo ir prasimuszė per burną ir nosį, 
neturi savo skonio. Kad tik 3] yjp j Vėžys. 
Dievas dūtų laimingai viską 
susivalyti, vargu szįmet ukinį
kai galėtų > skųstis ant sun- 

k /.

kių metų. Rugius jau kūne 
visi pradėjo kirsti; jau laikas, 
jau po szv. Onai, szįmet ir 
taip kelioms dienoms pradėjo 
vėliaus kirsti, kaip paprasti
nai. Kas turi ankstybų mie
žių, taip gi jūs szmagoja.

Szienai ir dobilai jau be
veik visų namieje. Giedrus 
oras davė dailiai viską susiva- 
lyti. Tik tiek nelemta, kad 
szįmet pievos nežėlė ir dobi
lai nelabai bujojo; taip kad su 
paszaru gal būti ankszta.

Paszaro mažai, o da ir tą 
patį veža į Prusus. Sako^ 
kad szįmet Prusūs yisai mažai 
užaugę paszaro, dėlto bran
giai moka už szieną, o mus 
ukinįkai, bile tik jiems ke
liomis kapeikoms brangiaus 
užmoka, gatavi neatsižiorėda
mi ant pavasario pardūti ir 
paskutinį paszarą.

Szeszupėje poi Kumelionių 
tiltu (netoli Senapilės) prigė
rė besimaudydamas mokįtinis 
Senapilės gimnazijos, sūnūs 
podpulkaunįko. Buvo jis 
stacziatikis, nors motina ir 
patėvis yra katalikai. Tas 
tokliu budu stojos: motina ka
talikė isztekėjo už gudo, ir 
dėlto jos’sunlus buvo pakrik- 
sztytas popo. Neužilgo jo 
tėvas gudas numirė, o naszlė 
isztėkėjo už kataliko, podpul
kaunįko, taip kad nors ežią- 
dien abudu tėvai buVo,kata
likais, ji| prigėręsis sūnūs bu
vo stacziatikiu.

Pavasaris ir vasara buvo, 
tik szią 

sąvaitę (nedėlią)

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
3 d. Rugpjuczio Chicago‘je 

maskoliszko skyriaus ant vi- 
sasvietinėi parodos gyventojai 
szventė savo carienės gimimo 
dieną. Maskoliszkoje cerkvė
je susirinko isztikimi caro pa
valdiniai, „draugai“ ir nemaž 
akyvų. Baigiant popui „mo- 
lebną“ už palaimą „vieszpatau- 
janczios szeimynos“, viens isz 
buvusių cerkvėje Jūzas Egic- 
ki netikėtai prabylo į susirin
kusius. Jis iszrodė kūti- 
kriausioje szviesoje maskolisz- 
ką tironą, pasakojo apie jo 
nūžmumą ir t. t.. Baigdamas 
savo kalbą jis nulupo ant>ša
ky klos kybantį caro paveikslą 
ir szaukdamas: „szalin su des
potais carais, tegyvūja respub
lika, tegyvūja prezidentas 
Cleveland's“ —" sudraskė į 
rzmotelius tąjį paveikslą ir 
sumindžiojo jį. Maskoliai 
buvusiejie cerkvėje pasidalino 
į dvi puses; vieni norėjo nu
bausti drąsųjį kalbėtoją, kiti 
už jį stojo ir prasidėjo cerkvė
je abelnos pesztynės. Egic- 
ki‘8-gi tūm tarpu, iszsitraukęs 
didelį peilį ir besigindamas 
jūmi, pasmuko isz cerkvės.

— Valstijoje Kansas dideli . 
sumiszimai įvyko, kurie ne
daug gero žada. Tenai pir- 
miaus visą valdžią turėjo 
repulbikonai, o dabar gavo 
viražų nauja darbinįkų parti
ja — populistai. Neseniai 
tos valstijos gubernatorius 
(populistas) liepė tūlam 
Hughes pulkaunįkui iszvaiky- 
ti nū vienos salės susirinku- 
sius republikonus. Hughes 
republikanas nepaklausė gu
bernatoriaus, taigi tapo atidė
tas po kariszku sudu ir popu
listai jį kaltina kaipo valstijos 
iszdaviką, o republikonai, £ar- 
bįdami jį it didžiavyrį, pasi
rengę yra jį užstoti. Abel- ' 
nai tarpe tos valstijos repu- 
blikonų ir populistų tokia yra 
neapykanta, jog vieni ant kitų
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rengiasi su ginklais užpulti.

K

— Vokietija
,,Italic“ padūda žinias apie 
barbariszkus baudimo pragu
mus Vokietijos kalėjimūse. 
Taip gercogijos Saksen — 
Koburg — Got 
šen“ kalėjime

Laikrasztis

otais (trepais); 
silieja kraujais, 
ą į akmeninius 
įėję, sudėję jo

a „Ichtershau 
vartojamas yra 

dvejopas būdas baudimo: 1) 
Kalinis turi iszsirengti suvis 
ir, jjį pririszę szikszniniais dir
žais prie lentos, daužo lazdo 
mis. Po penktam smūgini ne
laiminga auka apsilieja krau 
ju. Nū tokios bausmės nepa- 
valnija pagalįaus moterų ir 
vaikų. 2) Kalinį velka žemyn 
gana ilgais lai 
nelaijningas ap 
pramuszęs gal\ 
laiptus. Kali 
rankas užpakalyje ant peczių, 
sukala jas geležiniais pan- 
ežiais ir taip jį perlaiko nū 
24—48 valandų, 
gy stos iszėję 
skundėsi valdžiai už taip ne- 
žmoniszką apsiėjimą.

Dvi žino 
isz kalėjimo,

— Szveicarijos mieste Zu- 
rich‘e dabar rodavojasi susi
rinkę isz viso skieto socijalistų 
delegatai. Tarpe suvažiavu
sių yra net Maskolijos ir Ser
bijos delegatai, 
ventojai labai 
ėmė suvažiavus 
tų tarptautisz 
tapo atidaryta 
iszkilmėmis. 7^

. /juriciro gy- 
maloniai pri- 

ius ir socijalis- 
kas kongressas 
s su didelėmis 

L nareli istai tapo 
atmesti nū ėmimo dalyvumo 
rodo j ę, bet kad 
delegatai nelai 
leisti kongresai 
tynęs, tai tapo

1 anarchistiszki 
-bai norėjo ap- 
t, pakėlė pesz- 
iszmesti lauk.

— Italijos nekuriūse mies-| 
tfise, o ypacz Neapolije smar
kiai siauezia cholera. Žmo
nės deszimtimis tnkstanezių 
bėga isz miestų, kur pasirodė
cholera. Valdžia stengiasi 
kiek galėdama užslėpti tikrą 
dalykų stovį, nepavelija ■ vie- 
tiniems laikraszcziams teisy
bės raszyti, o baipogi ir užru- 
bežinių laikraszczių korespon

dentus pridaboję. Taip vie
no amerikiszko laikraszczio 
reporteriui po*rą sykių buvo 
sugrąžįta atgal depesza.

Cholera skina žmonis taip
gi ir kitose Europos valstijose.

— Belgija. Mieste Water
loo neseniai atidengta baisią 
piktadėjystę. Tūlas mėsinį- 
kas Grimonprez neapkęsdama 
savo sunaus užmuszė jį, o no- 
rėdams paslėpti savo piktadė
jystę, supjaustė savo sunaus 
kūną į nedidžius gabalėlius ir 
pardavinėjo jo mėsą it kokio 
galvijo. Nesitikėtai atideng
ta piktadėjystę. ' Tūlam ve- 
terinorui (galvijų daktarui) 
tarnaitė parneszė ant pietų 
mėsos gabalą. Daktaras užė
jęs isz netyczių į virtuvę ir pa
žiūrėjęs į mėsą, pažino, jog tai 
neyra keltuviena. Tūjaus da
vė žinią apie tai policijai ir, 
suaresztavojus anąjį mėsinįką, 
iszsiaiszkino toji baisi vai k 
užmuszėjystė.

— Maskolija. Miesto Char- 
kov‘o prakilnesniejie ,ukėsai 
neseniai labai nesmagias nau
jienas iszgirdo; vieną naktį 
cariszka policija aresztavojo 20 
prakilniausių žmogystų - vyrų
ir moterių; aresztavoti yra tai 
vien universiteto profesoriai, 
mokįti statistikai, daktarai, 
pagarsėję net Europoje.

Nekurie isz suaresztavotų
po teisybei 
priesz ingo

visiszkai nieko 
valdžiai neveikė,

bet czinovnikija neapkentė jų 
už tad, jog jie triūsė apiė 
žmonių apszvietimą, uždėdi- 
nėjo knįgynus, dalinėjo už dy
ką žmonėms knįgas dėl skai
tymo. Taip darbavosi su sa 
vo paezia įgijęs europiszką 
garsą . mokįtas statistikas ir 
etnografas A. Rusov‘as statis
tikas Padalka ir kiti. Žandarai 
negalėdami kaip prie jų prisi- 
kabįti, papirko kokį ten kan- 
trabandnįką žydą, kuris užne- 
szė pas jūs nekuriūs užrubeži- 
nius maskoliszkus rasztus, 
prieszi ngus valdžiai ir davė 

žinią žandarams. Szie kaip 
vanagai sulėkę ir bėk ratio ė 
darni po „neblagonadežnų“ 
namus radę tūs rasztus, su- 
kimszo platintojus tarp tam
sių burliokų a psz v i etinio į ka
linę, isz kur jūs isztrems į to- 
lymus Siberijos tyrus.

*

— Maskolijoje dabar siau
ezia smarkiai cholera, o ypacz 
pietinėse gubernijose, kur 
žmonės szi m tais mirszta nū tos 
baisios ligos. Isz priežasties 
choleros ne kuriose mokslisz- 
koše apyrubėse (Kijevo, Ode
sos ir t. t.) pailgįtos tapo va- 
kacijoš mokytiniams. Ant 
Kaukazo, kur taipgi vieszi 
cholera, tapo iszsiųsta daugy
bė kariszku daktarų.

— Maskolijos valdžia nori 
įvesti žymias permainas gu
bernijose, kurios priguli prie 
taip vadinamo „Privislanskij 
kvaj“, arba Lenkų karalystės. 
Taip antai dėl sutvirtinimo 
maskoliszko veikalo nori bur
liokai vietoje Kalisz‘o pada
ryti gubernijos miestu miestą 
Lodz, kuriame dabar vieszpa- 
taujanti germanizacija ir tarp 
fabrikų platinąsis vokiszkas 
darbi nįkiszkas socijalizmas, 
taip baisus carizmui.

Mažumas isz MMs 
totanlkos.

Lapienė — Brassica oleracea. 
Laisziai [lenszvikiai] — Vicia 
cracca.
Laktukai — Lactuca sativa.
Ledlelijikė (snieginė) — Ga
lantus nivalis.
Lenszis (lenszukas) — Lens 
esculenta.
Lipsztukas (lubysta) — Le- 
visticum officinale.
Linginiai geltonieji^ (būžoles, 
pumpos, luknė) — Nupharlu- 
teum.
Liustsnukiai (kregždažolė) — 
Antirrhinum mains.
Luksztai didiejie ' (burbulės, 
burlės) — Cnltha palustris.
Luksztai-mažiejie — Ranun

culus bul bosus.
Mariukas (pelėdžirnis) — Vi
cia dumetorum.
Martelės (saulelės, liežuvėliai, 
szimtažiedžiai) — Beilis peren- 
nis.
Marymėtė (baltnotrynė) — 
Lamium album.
Maudos vandens (vandens ger- 
dokliai, velnių ridikai) — Ci- 
euta virosa.
Maurai — Lemu a minor.
Mėlės — Isatis tinetoria.
Melotai — Melilotus albus.
Menturis — Convolvulus se- 
pium.
Mėrunai — Origanum maiora- 
na.
Mėszlungis — Tithy malus he- 
lioseopius.
Mėta -— Mentha crispa.
Miegalė — Succisa pratensis.
Miluszkė [įnėtra, biezių žolė Į 
— Melissa officinalis.
Miniava — Veronica lon'gifo- 
lia.
Molingas — Cucurbita pepo.
Moteržolės [moterynai, mat- 
ruszkosj — Tanacetum part- 
henium.
Nedetka — Leontodon tara
xacum.
Notrynė [ nūtara, gudnūte- 
rė] — Urtica urens.
Palatrunai — Arte^iisia dra- 
cunculus.
Paletrunai — Valeriana offi
cinalis.
Pankūliai — Foeniculum offi
cinale;
Pasternokai ■ [burkantaij — 
Pastinaca sativa.
Pasternokėliai baltiejie lauki
niai — Pimpinella saxifraga. 
Pasternokėliai raudoniejie lau
kiniai — Sanųuisorba officina 

"lis.
Pelenis — Arctostaphylos ur« 
ursi.
Penkpirszcziai (trepejulėsj — 
Lubinus luteus (angustifo- 
liūs).
Pentinėliai | si na vadai ] - Del p 
hinium consolida.
Pėplė baltoji — Populųs alba 
Perstupas — Hedera helix. 
Petruszkai — Petroselinum 
sativum.

....______
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Pienė — Sonchus oleraceus.
Piktybropė [mauda] — Cd- 
nium macul'atum.
Pipirai gandro — Cardamine 
pratensis.
Pipirmencai — Mentha pipe
rita.
Pipiro medis — Daphne meze- 
reum.
Platmėtė — Mentha pulegium?
Plavas [naryežia1 — Triglo-

Pliumų medis (pliumė, sly
vas] — Prunvs domestica.
Pliuszlelijos [vilkdalgiai] — 
Iris germanica.
Pupa — Phaseolus vulgaris. 
Putelis — Viburnum opulus.
Rakteliai dangaus (raktažolė]
— Primula officinalis. \ 
Raudolėlės vandens — Eupa- 
torium cannab&um.
Rėžukai [ ežeru kai]/-- Nastur
tium officinale. * /
Ridikas — Raphanus sativus.
Ridikėlis — Raphanus var. 
radiola.
Rieszutų medis — \>orylus 
avellana. X-
Rie^ena — Pirola uniflora, ar
ba Veronica officinalis.
Rietenos didžios — Sempervi- 
vum teetorurd.'

• 'į i l

Rietenos mažos (drugžolės) —
Sedum acre. ,
Rievė (sztakrievė) — Beta 
vulgaris.
Ropė — Brassica var. gongy- 
lodės.
Ropelė — Malva rotundifolia. 
Rukszcziai — Polygonum per-

■<
r

sicaria. deracea.
Ruksztynės — Rumex acetosa. 
Ruksztynės arklio — Rumex 
hydrolapathum.

„ szunies -- R. acetosella.
„ zuikio - Oxalis acetosella.

Runkulis — Brassica rapa 
var. esculenta.
Salamonas (esterkė) — Aster. 
Sąulžolė — Hieracium umbel- 
latum.
Sausenis — Heranthemum 
annuum.
Seilžolės (putos žolės) — Sa- 
ponaria officinalis.
Serbentas jftdasis (bobūgė) — 
Ribes nigrum.

Vaccinium oxy-

Helichrysum

Šerpė — Serratula tinctoria. 
Skendelis — Utricularia vul
garis.
Smirdėlė — Ebulum humile.
Snapas gandro [gandrosna- 
pis | — Geranium sanguineum 
arba Erodium cicutarium.
Spangūlė 
coccos.
Sravžolė -- Achillea mille
folium.
Svėris — Erysimum cheirant- 
hoides.
Sviklas — Beta rapacęa.
Szauksztai varlės — Alisma 
plantago.
Szauksztis [pastrielka] — Pe- 
tąsi tęs officinalis.
Szeimedis [kiaurmedis, bezdas, 
bukas] — Sambucus nigra. 
Sziaudinė 
arenarium.
Szilas [viržiai, birzdžiai] — 
Calluna vulgaris.
Szilingas — Lysimachia mum- 
mularia.
Szilko žolė — Melandrium ru 
brum.
Szlūta laumės — Viscum al
bum.
Szunlaiszkiai [szunies petrosz- 
kai] — Aethusa cynapium ar
ba Cynoglossum officinale. 
Szunpijonkė — Viola canina. 
Szvendrai [žąskulės] — Typ- 
ha latifolia.
Szvoklės [aszvoklės] —■ Ribes 
rubrum.
Tarszkucziai [žvaginiai] — 
Alectorolophus minor.
Tramo žolė — Glechoma he-

Trauko lapai [kelio letena, 
rietena, gysloczia] -- Plantago 
maior.
Trėszkės — Vinca minor.
Tvyrai [ttyrukai, seiltekės] — 
Artemisia ptarmica.
Usnis [tikroji] — Carduus 
crispus arba nutans.
Usnis (gudobelis) — Mespi- 
lūs oxyacantha.
Usnis (didžioji) — Cirsium 
oleraceum.
Vaivoras — Empetrum ni
grum.
Varlamėtė — Mentha aqUatica. 
Vėdrynės (gaidylai, gaidpirsz^

cziai, gaidakojai) — Ranun- pieros suraszius prisiųsti vie- 
cuius acer. 1
Vėjo žolė — Polygonum avi- 
culare.
Vėzenis — Valeriana dioica.
Vienryksztis — Ulmaria pen- 
tapetala.
Vilkbukis — Rosa caaina.
Vilkvysznės (durnžolės) — 
Atropa belladonna.
Vingiruksztis — Polygonum 
bistorta.
Vysznė — Prunus cerasus.
Vysznė žydo -- Physalis alke- 
kengi.
Vyturė — Convolvulus arven- 
sis.
Žiemriesziitis -- Lathyrus tų- 
berosus.
Žibftklė (žibutė, blezdingė) — 
Viola odorata.
Žirnis baltasis — Pisum sati
vum.
Žirnis rainasis -— Pisum ar- 
vense ?
Žvagucziai (žvaginiai) —
Capsellą bursa parteris.
Žalvijė — Salvia pratensis.
Zuraužolė — Veronica Teuc- 
rium.

C h ronopoli tanus.

IllHte SMWi« U8- 
imi Kalaite Amerikoje 

8-tas Seimas.
Praneszu visiems Susi vieny- 

jimo sąnariams, jog szį metą 
isz Dievo apveizdos 25 dieną 
Spalių (Oktobriaus) bus lai
komas seimas Pittston‘e Pa. balną nudžiauti, o ežia tie ju-
Todėlgi meldžiu visų lietu- 
viszkų draugysezių, kaip pri- 
gulinezių prie Susivienyjimo 
taip ir norinezių prigulėti, 
iszririkti ant artymiausio savo 
draugysezių susirinkimo (mi
tingo) jeigu ne du tai nors po 
vidpą delegatą ir.tūjaus apie 
iszrinktus delegatus praneszti 
į laikrasztį „Vienybę“.

Draugystės, kurios negali 
įstengti (iszgalėti) siųsti dele
gatų į seimą, galį savo įneszi- 
mus dėl Susivienyjimo gero 
pavesti artymiausios draugys
tės delegatams arba ant po-

n am isz Susi vieny jimo vyriau
sybės, nelaukiant paskutinių 
dienų priesz seimą. . .

Delegatai turi suvažiūti art t 
vakaro į Pittston‘ą, Pa. Spa
lių (Oktobriaus) 24 dieną. 
Tą dieną vakare pusė po sep
tynių ant salės bus laikomos 
visokios kalbos apie Susivie- 
nyjimą, po kam bus dailus 
lietuviszkas pasilinksminimas.'

, Ant rytojaus tai yra 2o die
ną Spalių lietuviszkoje baž- 
nyczioje bus iszkilmingai lai
komos Szv. Miszios lygiai ant 
asztunių, ant kurių turi susi
rinkti Visi delegatai. O) pusė 
po devynių prasidės seimas.

tuning as A. Burba 
Susivienyjimo prezidentas.

Vargdieniai
Pasaka isz tikru atsitikimu penktos ir 

szesztos tafmties musu amžiaus.
Mykolo G.
(Tąsa.)

Ar pakviesti lipkiai (uba
gai), visi susirinko? — už
klausė Kumsztys.

Visi, visi susiėjome — atsi-

Tikt Burbulio dar nėra — 
pritarė Baczka. .

sė Kumsztys.
Jau, pone vaite, po Burbu

lio — mat nabagytis užsima
nė vienam gutliui (žydui) 

dosziai gutliai užpūlė ir varg- 
szą Burbulį prie asesoriaus 
nuvilko — pasakė Bizingis.

Nu tai menkas daigtas už 
balną truputį iszdirbs kailį ir 
paleis — kalbėjo Pupspirgis.

Taip ir atsieitų, kad po bal
nu nebūtų buvęs valata (ark
lys): žinoma, jogei mųsų Bur
bulis nevisūmet mėgsta pėk- 
szczias vaiksezioti — isztarė 
Bizingis.

X Ui ui! gaila mums jūkdario 
Burbulio — davėsi girdėti 
daug balsų.

Tąi kumelių jūkai atsiėjo
r * • ' *
L ■ • 4

? • ■ r .

L ■ • x

L • ■ I ' ' •
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i m ės dėl jo mųsų

iszvirė — atsake

— o ką.darysi, kad gerai gra- 
jįti nemoka, tegul už skripkos 
nesigriebia,
pūtos negaiszįsime., — Ar isz- 
virė atepurka (mėsa) ? — pa
klausė Kumsztys.

Jau, jau
dabojanezios sagoną bobos.

Nu vaika , rūszkitės greitai!
— Roczka su Bizingiu pri- 
leiskite į pū 
alaus, o jus, 
valgyti —

Kada nūs
į pūdynes degtinę ir alų, o 
moters statė 
dus su bar
su mėsa, taųa sėdineziam ne
toli ubagui 
Dūk

dynes degtinės ir 
bobelės, dūk i te 

isztarė Kumsztys.
iųsti ubagai leido

i ant žemės bliu- 
paežiais ir geldas

oti, kad tada Szi-

vern i apavas, kurs 
agiui ir ubagau- 
sveikam . tinginiui 
iszdirbo.
gana, pone vaite, 
iu jo nagūse ir no-

Kumsztys pasakė: 
sz i an tlok o (ta b o

kos); davus-gi ubagūi tabo
kos, Kumsztys užrukęs py p 
kę, atsiliepė: — o ką, Vincai, 
ar ilgai tu busi nebyliu?

Dar dvejįs metus nebyliau
siu, o paskui paezią vėsiu — 
ant dyvų aiszkiai atsakė Vi
ncas nebylys.

Dabokis tikt brolau, kad 
nepakliūtum į rankas to ju- 
dosziaus Zayernėjo, tai jis isz 
mokįtų tave kalbėti — iszta
rė jūkdamapis Kumsztys.

Reikia ži 
lave buvo Ikbai smarkus ase
sorius Za 
nevienam v 
janeziam 
dailiai kailį

— Gana, 
jau asz bu v 
ris dvideszimts penkis bizū
nus suėdžia 
isztylėjau, 
dar porą 
tai jau bučiau prakalbėjęs — 
duksaudamąs atsakė Vincas.

Tėvai, ’ 
rud-Katrė 
sakė.

— Roczk 
kite greiezi; 
o tu Pupspi 
naši (dūk n 
szau sveteli 
Kumsztys. 
judo ubaga 
gio sėstis, — vieni 

j, bet kaip akmū 
vienok, kad butų 
deszimczių kirtęs,

sdgiai prirengti — 
savo vyrui pa

a su Bizingiu nesz- 
ius degtinę ir alų, 
rgi džiakank ma 
nan) blokines; pra- 
ų sėstis — isztarė 
Ant tų žodžių su- 
ir ėmė prie val

ant kru-

vuczių prilaužįtų agliszakių, 
o kiti ant padėtų pagalių, 
krepszių ir visokių skarmalų.

— Ursze buk pakaukė (gas- 
padine) ir rėdos pridabok — 
pasakė Kumsztys.'

Nu jau, pone vaite, jie ma 
nę pažįsta ir gerai žino, kad 
kas nedabos rėdos, tai gaus 
į sprandą, kad jam ir kepenys 
sužvangės — atsakė pasiut- 
Urszė.

Isz tos meilingos gaspadi- 
nės prakalbos vieni nusijūkė, 
o kiti drąsesni pusbalsiai kal
bėjo: — žinom4, žinoip4, mųsų 
Urszutę, kad mainant ant vėl 
nio nereiktų priedo dūti.

Roczka, neszdamas ir staty
damas sklidinai pripiltas deg
tinės pūdynes, po truputį 
sriūbstė aną, kalbėdamas: — 
tai brolau griekas Dievo do
vaną ant žemės nulieti;

Bizingis statė viedrus su 
alumi, rud-Katrė molinius 
pūdelius, keletas ubagų zama
rą (dūną) raikiojo, o pasiut- 
Urszė sodįdama sveczius ne
vieną isz j|į kumsztelėjimu 
pavaiszino.

Pupspirgiui atneszus\ blo
kines kvatierkas, Kumsztys 
prisėmęs degtinės ir pasakęs 
,,bukite sveiki“ vienu mauk- 
telėjimu blekinę iszgėrė.

Ant sveikatos tamstai! — 
atsakė ubagai ir deszimtys 
blekinių pradėjo rankose skri- 
duliūti, o kas isz. sveczių no
rėjo patuntu 41 vi blekines 
iszmaukti, tai tas už savo ge
bėjimą diktą kumsztelėjimą 
nū pasiut-Urszės gavo.

Po iszgėrimo degtinės, ubą- 
gaį iszėmę isz kiszenių 
szauksztus ir peilius, pradėjo 
batarą (barszczius) valgyti, 
o paskui į steparką (mėsą) 
kibo. Svecziai pilvų prikini 
szimu užimti visiszkai nutilo, 
ir tikt buvo girdėtis pasiut- 
Urszės balsas: „Tu žalty, 
neimk taip daug mėsos, tą 
szmotelį man palik — ką ežia 
po geldi| knisinėji kaip kiau
lė, ne rankiok szmotelių, per 
nagus gausi“,

Po valandos, kada n u rainį - 
tas buvo alkis, atsigaivino 
kalbos ir jūkai; ubagėliai' 
pradėjo alų gerti, o Roczka 
pesztelėjęs Kumsztį’atsiliepė: 
— ponai sako, kad priesz vė
žius, ant vėžių ir po vėžiu, o 
mes kūm blogesni esame už 
ponus?

— Teisybę kalbi Roczka — 
isztarė Kumsztys ir prisemtą 
degtinės blekinę iszgėrė, o vi
si sekdami jo paveikslą po 
blekinę isztusztino. Po ant
ros ir trečios blekinės, pasi
didino tarp ubagų klegėsis, 
vyrai nustojo valgyti užsirū
kė pypkius, moteriszkės krim
to rieszutus ir obūlius valgė, 
o buvo ir tokių, kurios drauge 
su vyrais pypkius dūmė.

Prasidėjo jūkai ir pasako
jimai apie įvairius atsitikimus • 
isz ubagiszko gyvenimo, o 
Roczka kalbėjo apie vieną'
Baltrų nebylį, kurs nuvestas 
prie asesoriaus ir smarkiai už
klaustas, ar seniai- pastojo ne
byliu, nusiminęs atsakė: — 
antri metai, poneli; o tada 
asesorius drueziai iszdyžęs 
kailį Baltrui, nusiuntė naba
gą į valsczių, isz kur daugiaus 
nesugrįžo.

— O ką Stepai, kaip ta v 
szį metą klojosi Szilavoje — 
užklausė Kumsztys rukanezio 
cigarą ubago.

Nieko, gerai, pone vaite — 
nupirkęs keletą svarų jautie
nos, plonai aną supjauseziau 
ir taja stepurka (mėsa) apri- 
szau blauzdas kojų, kurios 
viena baisia žaizda iszrodė: 
o kada mėsa smarkiai pradė
jo dvokti, tai asz gulėdamas 
vežimaityje vaitojau ir rody
damas žaizdų bjaurumą, prą- 
sziau susimylėti ant lozoriaus 
— dėl to žmonės nevieną rub
lį man sudėjo, o labjaus tos 
panytės ir ponios, užsikim- 
szusios su • skepecziukėmis 
burnas ir nosis, nemažai penk- 
kapeikių sumetė — atsakė 
Stepas, o ubagai garsiai jūkė- 
si ir stebėjosi Stepo gudru 
mui, kurs taip mandagiai pri

gavo geradėjus, nū kurių 
apgavimo nelabai ką gali i 
maldauti.

■ Pasiut-Urszė, leisdama 
burnos kamūlius durnų, ai 
liepė: — vyrai, ar jus pažįs 
te tą ubagą cziucziu-Ka 
vadinamą, kurs antakyje 
delį guzą turėjo?

Kur nepažįsime to szyl 
tūlio, — atsiliepė keletas l

— Tai asz jums apie jo i 
manymą papasakosiu — k 
bėjo pusiut-Urszė. — ' 
cziucziu-Kazys vaikszczio 
m as po žemai ežius ir garsį 
mas, kad į Jerozolimą keli 
siąs, nemažai piuįgų tai 
lionei surinko. — Paskui 
mažėli eidamas datraukė 
Vilkmergės, o isz ten vėl 
siskubįdamas per pusę m 
į Žemaiczius pagrįžo ir ei 
mas per kaimus stebuklus 

lemzoįimą u/1 
agal jo”pasa

šakojo apie J 
kus, kurie p 
gyvus žmones ėdė; žemaiez 
gi tą girdėdami didei stebi’ 
si ir nū Kazio pirko parnt 
tas neva isz Jerozolimo sn 
tis, kaulelius įvairių szventi 
o kada Kazys už paprž 
smiltį ir surinktus ant kt 
nių kaulelius gerus pinį 
surinko, tai, dasižinojęs a 
tą K Iiuczvai tis, nabagą K 

i sugavo ir, iszdirbęs jam ks
visus pinįgus atėmė.

Visi pradėjo jūktisir sza 
ti: „gerai tam szyksztūl 

i kurs degtinės negerdavo ir ] 
musų sueigų nenorėdavo į 
gulėti“. O

Prie tų pasakų, ubagai t 
kiai veizėjo į dugnus bleki 
su degtine, linksmybė didii 
ir knarkianeziais balsiais į 
dėjo dainūti.

Eina ubagas per skiedryną, 
Randa kirvį ant skiedryno. 
Motin mano, tėvai mano, 
Neb'regėsi kirvio tavo!

I Kirvis buvo tarboj‘ mano, 
O kirv-kotis nutrinojo 
Nediik dtinos, nės’iszmesiu, 

i Nediik krupų — iszbarstysiu, 
Dūk laszinių didelį szmotą, 
Gausi danguj' gerą zoplotą.
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Po tos ir kitų dainų ubagai 
drucziai įsigėrę begėdingas 
dainas pradėjo dainti(i ir apie 
bobas suktis, o kada senesni 
ubagai girti prie ugnies gulė
jo, tai jaunos ‘jų paczios su 
kitais uliavojo.

— Vyrai, meskime pyp
kiais! — szaukė Roczka.

— Meskime! meskime! — 
atsiliepė daugumas ir ubagai 
pradėjo pypkius mainikauti, 
o daug ten buvo jtikųir keiks
mų, kada vietoje geros pyp
kės gavo kas isždegusią, sky
lėtą ir su kiauru cibuku.

Giedant tretiems gaidžiams, 
du ubagai isztraukę isz veži- 
maiczio skripką ir būgnelį, 
pradėjo grajįti, o kiti begė- 
dingai suniko raudoną kazo
ką szokti. — Po to szokimo 
ubagai iszgėrę po keletą blo
kinių degtinės pagriebė dai
lesnes moteriszkes ir pradėjo 
poromis apsuktinį Szokti, dat
uodami:

Ar tai naszliai, ar ženoti, 
Ar tai tiesus, ar kuproti, 
Ar tai svieki, ar tai raiszi, 
Dftkim‘ garo pasikaiszę, 
Nės linksmi mums diena. 
Olia! drala, olia lia! 
OI i a, drala, olia lia!

Kitiems beszokant, neveda
ma pasiut-Urszė paėmusi dar 
jauną Vincą nebylį staiga lei
dosi szokti.

Pažįmėti girtybe ir paleis
tuvyste szok'ėjų veidai turė 
jo žvėriszką iszžiurą, akys jų 
ntižmiai blizgėjo, o prie pa
dūkusio judėjimo tų bjaurių 
paveikslų, lankstantie skur 
liai ir plaukai pridavinėjo tai 
regyklei daugiaus baisumo. 
Rodės, kad tai ne-žmonės, 
bet pragaro dvasios ant pra- 
gariszkos piltos ežia susirin
ko. Isz tiesų baisus yra vei
dai, iųI kurių piktinybė nu
trina karaliszką žmogystės 
ženklą.

Po valandos smarkaus su
judimo szokanezių, Roczka 
suriko: — Vylai, placziau, 
placziau . skleiskites! — Ant 
tu žodžių poros, užbrėždamos 
platesnį apskritulį tankitise

Vienybe

eglynaiezitise pradėjo nykti, 
o kada paskutinė pora pra- 
gaiszo, tai muzikantai, pame
tę skripką ir būgnelį, pagavo 
dvi bobeles ir staiga į girią 
nusisuko.

Viskas nutilo,' tikt girdėtis 
buvo spragėjimas ugnies ir 
miegtanezių senių knarkimas.

Taip pasibaigus ubagų pil
tai ėmė rodytis diena, o 
žvaigždės tartum susigėdusios 
paleistuvingos regyklės, dan
gaus platybėse pasislėpė.

Ant rytojaus gerai pakilus 
saulutei, ubagai susirinko į 
krūvą, geriausioje sutartėje, 
iszgėrė atlikusią degtinę ir 
pavalgę pusrytį, žadėdami ant 
Ražancziavos susieiti Szaulė 
ntise, kožnas į savo pusę nu
traukė.

Tokiais tai didesne dalia 
yfa mųsų ubagai, lietuvių 
maitinami. Mes nesakome, 
kad nereikia ubagų ir pavar
gėlių szelpti, bet tą dalyką 
priguli iszmintingai atlikti, 
tai yra gelbėti tils kurie isz 
priežasties senatvės arba ligos 
negali sav maisto užsidirbti 
ir neturi giminių, prie katrų 
galėtų prisiglausti, o sveikus 
tinginius, kurie nenorėdami 
dirbti, apsiskarmaliavę val
kiojas po kaimus, reikia va
ryti prie darbo ir anų veltu 
neszerti.

VII. DVARAS PLOTAI
Gilumoje Žemaitijos ant 

krantyje nedidelios bet visti- 
met vandeniu gausingos upės, 
atsižįminezios savo augsztais 
kalnais ir giliomis daubomis, 
stovi dvaras Plotai. Geltona 
vieszkelio jtista matoma pa
kalnėj4, o gražios dvaro triobos 
tarp augalotų medžiu puikiai 
aiszkinasi. Kitą kartą Plotai 
buvo mažu dvareliu, bet nu
pirkęs antis turtingas ponas 
Molderis, pavertė Plotus į 
didelį dvarą. Tągi padarė, 
pirkdamas daugumą žemės nti 
kaimynų ponų ir visokiais 
budais spausdamas nabagus 
bajorus, kurių rybos prie Plo- 
ti| žemės prieidavo, o ttimi 

privertė ttis vargszus už nie
kus savo tėviszkę pardtiti.

Vieną tokį bajoriszkos že
mės užvaldymą, apraszysime: 
Netoli Plotų, buvo akalyczia 
arba kaima, vadinamoji Gir
dai, kurioje gyveno trys ba
jorai: Valuckis, Vaisznaris ir 
Drutavyczia, kurie turėdami 
nemažas tėviszkes, derlingą 
žemę, puikias sėdybas, trio- 
bas ir sodnus, gana gerai pa
silaikė ir pagal senovės bajo 
riszko budo mažtise bravorė- 
litise leisdami degtinę, sritibė 
aną kaip versziai putrą ir me
keno nespaudžiami, daintida- 
mi gyveno. Bet nupirkus po
nui Molderiui Plotus, viskas 
persimainė. Isz pradžių po
nas su geru įkalbinėjo bajo
rams, kad pardticų jam savo 
tėviszkes, girdė ir vaiszino 
antis, bet tie savo gimtinės nie
kaip nenorėjo palikti. Ponas 
Molderis matydamas, kad to
kiu budu nieko nepelnys,tpra
dėjo pergvoltąį bajoriszką že
mę veržtis, ardamas ežias (ly- 
sias), užimdamas laukus, pie
vas ir kirsdamas girią, o negana 
to, liepdavo isz bajoriszkos že
mės pagriebti gyvulius ir dide
lius lupdavo užmokesnius. — 
Gynės, kaip įmanydami bajo
rai, bet dideliai sunkus buvo 
apsiginimas, nės ponas suva
rydavo savo /valsczių, iszper- 
davo kailį prieszinįkams ir 
vistimet ant savo pastatė. — 
Nemitę bajorai szoko bylinė
tis (provotis), bet ir teisda- 
rystėse negalėjo pono įveikti. 
— Rasztas (szventas sako: 
„Lengviau yra kupranugariui 
(verbliudui) iszlysti per ada 
tos ąsą, kaip bagoeziui įeiti į 
dangaus Karalystę“, o mes; 
galime isztarti, kad kitą kartą 
lengviaus buvo kupranuga
riui iszlysti per adatos ąsą. 
kaip vargszui rasti teisybę. 
Prie tokių tai sunkių iszlygų 
bajorai, užlaikydami tarp sa 
vęs vienybę, nedaleido sayo 
tėviszkių bžvaldyti ir apie 
pardavimą anų girdėti neno
rėju. Toliaųs bus,

Margumynai.
— Nevienas girdi priežodį į 

„Eridrich heraus“, bet ne kož
nas jo iszreiszkimą žino. 
Sztai vieną kartą vokietys su 
maskolium suėjo į kareziamą 
gerti, o dikeziai atsigėrę pa
norėjo kožnas už savo kara
lių sveikatą gerti. Pirma, 
maskoliui ant. to sutikus, isz- 
gerta buvo sveikata prūsų ka
raliaus Fridriko, bet kad pas
kui maskoliui panorėjus savo 
caro sveikatą gerti, vokietis 
n esu tarė < tai maskolius, pi ras
tą-į savo gerklę įkiszęs, deg
tinę gertą už Fridriko sveika
tą iszvėmė, sakydamas: „Frid- 
rich heraus!“ (Fridrikai eik 
laukan!)

Dėkingystė.' Jenerolas 
d‘Aumont, protestantų vadas, 
pergalėjęs katalikus ir atėmęs 
nti jų miestą Redon liepė vi-' 
sus, kuritis ten rado, ispanus 
iszpjauti. Nors buvo apgarsįta 
kori smerezio, kas neiszpildy- 
tų to paliepimo jenerolo, bet 
vienas kareivis užslėpė vieną 
ispaną.—Apskųstas už tai je- 
nerolui jis prie to prisipažino, 
ir buvo pasirengęs* eiti ant 
smerezio, kad tikt nežudįtų is
pano. „Už ką jį tu taip nori 
įszgėlbėti?“ klausė jenerolas. 
nJis taippat iszgelbėjo manę“,- 
atsakė kareivis: „Dėkingystė 
reikalauja, idant asz dabar pa- 
dėcziau už jį savo gyvastį.“ 
Jenerolas abudu paleido, gir
damas jų apsiėjimą, f

Apgarsinimai, 
i

Apturėjau nu kun. J. J. Zlotor- 
zynskio isz Pittstono 18 ir nu Ant. 
Kaupo 50 c. su praszymu tiis pinį- 
gus apversti ant lietuvystės dalyko, 
kokį atrasiu naudingiausiu. Taigi 
tus $8. 50 paskiriu „lietuviszkai 
skyrimo draugystei“, dėlei elekci- 
jinės agitacijos szį rudenį. Tikiusi, 
jog ir kiti taiitiecziai nepasigailės 
kelių graszių dėlei to dalyko. o

• A, Milukas,

• A l « f * <
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f Dramatas keturiūse apsireiszkimūse, 
paraižytas isz TAetuvos dėfy Al. (lužuczio.

(Tąsa).'
-I- laikas atsisveikįti.

(Padūdama vyrui ranką). Pasi- 
mano brangiausias, prijimk tūkstantį pabuezia-

f

Afistras. Gana to kalbėjimo
A įmonė. Tūjaus. 

likk sveikas, 
vimų.

Gineitis (bucziūdamas Almonės ranką), 
mingo regėjimo, mano mieliausioji. (Almonė iszeina).

Spaiheimas. Toji moteriszkė nesidrovėtų pagriebti į 
rankas aszt ų kalaviją.

Keistutis. Lietuvoje daug tokių szaunų moterų atsi-

Ligi lai-

randa. 1
Afist/ras. Turėcziau prie kunįgaikszczio vieną praszy-

mą.
Keistutis. Malonu man bus jųsų linkėjimą pakakįti.
Afistras. Tarnas mano, vok ietys Robertas, smarkiai 

manę apvylęs, į jųsų tavorą iszbėgo — dėlto praszau Jųsų 
Mylistos tą

K ei 
liu iszpildy 
siranda pagrįžęs isz verguvės lietuvis (rodydamas į Vismanti) 
to žmogaus Sūnūs.

, ' Afistras. Keno yra sūnumi, nežinau, bet reikalauju 
iszdavimo xrikszczioniszko žmogaus, dasileidusio nedoros vilt-

nedorą žmogų-man iszduti.
siūtis. Didei man gaila, kad jųsų linkėjimo nega- 
ti. Pas mus nėra jokio vokieczio Roberto, tik at

Vismantis (prie Keistuczio). Pavelykite, Jųsų Mylis- 
ta, man kalbėti.

Keistutis. Kalbėk.
I •

Vismantis (prie Mistro). Grįždamas isz verguvės į 
savo tėvynę mano sūnūs nedasileido jokios viltvilystės, o prie- 
szingai kryžeiviai, iszplėszdami isz motinų rankų mažus kūdi
kius, dasileidžia smarkios nedorybės.

Afistras (prie Vismanczio). Taip pagal tamstos. — 
(Prie Keismczio). Kunįgaikszti! už iszdavimą kaltinįko pa
darysiu naudingą Lietuvai sądorą. i

Molas (pusbalsiai). Mat katinas užsigeideirienų.J
Keistutis. Jieszkanczius prieglaudos, o ypacz lietuvius 

mųsų įstatomai užgina iszdūti žmonėms svetimos tautos ir 
tikybos, dėlto meilingai praszau atleisti man, jog negaliu 
pildyti jųsų reikalavimo.

Afistras. Ar tai paskutinis žodis Jųsų Mylistos!
Keistutis. Paskutinis ir neatmainomas.
Afykdlas (pusbalsiai). Sze tav, margi, skilandis.
Afistras. Tai atlieka mums atsisveikįti.
Spanheimas. Tėmykite, kunįgaikszti

norui Mist

isz-

, kad prilinkimu 
ro suteiksite naudingą Lietuvai sądorą.

Keistutis. Tą sądorą iszkariausime savo kalavijais. 
Grapai, būdamas karžygiu, numanai, kad nekaltą žmogų ne
galiu iszduti į persekiotojų rankas.

A/ijsįtras. Kaip jums patinka. — (Padūdamas Keistu- 
. ežiui ranki

t Ke

istras. Kaip jums patinka. — (radūdamas Keistu- 
4). Pasilikkite sveiki.
įsiūtis. Sudiev, gūdotinas Mistrai! Gaila, kad mų-

sų iszmanyme nėra sutarties. (Padūdamas ranką Span 
mui). Dabar busime gerais pažįstamais, o susitikę ko 
vienas kito neezėdysime.

Spanheimas» Teisybę isztariai, kunįgaikszti! 
meilingo pasimatymo kovoje.

Keistutis (prie Gineiczio, Gelgudo ir Myk< 
Šzaunus vyrai, grįždami į Kauną, parneszkite labas di 
Voidatūiir visiems tvirtynės apgynėjams.

Ginęitis, Gelgudas ir Afįfkolas. Gerai, Jųsų Mylist 
(kloniodamiesi) bucziūjam* kunįgaikszczio kojas.

Keistutis. Ligi laimingo regėjimo.
Mistras, Spanheiinas pasiklonioję atsi k lon lojusiam Keistt 

drauge su trimis bajorais iszeina. v
J rismantis (iszėjus kryžeiviams puldamas po 

Keistucziui). Viesz^atie! prijimk szirdingą dėkavonę 
galingą globą, kuria mano sūnų maloniai užtariai.

Keistutis (prikeldamas Vismantį): Kelkis — 
už ką dėkavoti, nės užtardamas tavo sūnų atlikau mano 
derystę.

Vismantis. Tfenugrimsta į pragarą nevidonai, 
džiantiejie mųsų. pražuvimo.

Keistutis. Troksztanczių Lietuvos pražūties taip < 
priviso, kad ir pragare nesutilptų.

Vismantis. Neiszmatūta Pikolio*) karalystės 
ty bė rsu tai pįs pi k tad ė j u s.

Algirdis (prisiartįdamas prie Keistuczio). Isz/ 
atsitolinimą vokieėzių, atėjau su tavimi pasikalbėti. i 
Vismanczio). Gali dabar prie sūnaus eiti, o prisirengt, 
ežiui diekite mums žinią — taipgi tegul atnesza ežia s 
kad galėtumėme atsisėsti.

Vismantis (žemai kloniodamasi). Tūjaus Just] 
lista. (Iszeina).

Algirdis. Kaip ten ėjosi su Mistru, ar pelnysim 
noris?

Keistutis. Mažas pelnas, broleli! Vokietys at 
kad mųsų užpūlio nepabugs ir neiszgriovęs Kauno n 
trauks.

Algirdis. Kągi kalbėjo pakviesti isz Kauno bajoi
Keistutis. Mistrui girdint, tiek galėjau dasiž 

kad apsiausti kenezia sunkią suspaudą, bet turėdami pi 
tinai szuvių, tikisi .apsiginti — tai iszpūla mislyti, kad 
gelbos nereikalauja.

Algirdis. Tvirtynės su apgriautais mūrais, ap£ 
tokia daugybe neprietelių, nei jokiu budu nevalios apgis

Keistutis. Ak nelaimė! negalėdami užpulti an1 
žeivių, turėsime rankas sudėję veizėti, kaip vokiecziai gi 
Kauną, seniausią mųsų pilį. — Toji neiszgalė uždūda 
szirdžiai neiszgydomą žaizdą.

Ahjirdis. O ką daryti, brolau! Mųsų amžis teks 
nepaliaunamų vargų ir kovų, o noris vieszpataujame, be 
me nelaimių ir ojumų vergais.

Keistutis. Teisybę isztariai, žmogaus dvasia stei 
pakilti ant galybės, sosto, o knnas savo sunkybe žemyi 
rina.

Algirdis. Kaip saulės bėgis neapstabdomas, ta 
žmogaus prilikimas yra neatmainomas, dėlto priversti • 
žengti tumi keliu, kurį.mums tas prilikimas nusmeigė.

*) Pikolis, pragaro dievaitis.
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Kareivis įneszęs sėlelį, užtiestą kaurais, pastato aną ir iszeina.
Keistutis. Dabar reikia mums tykoti ant grįžtanczių 

į Prusus vokieczių ir smarkiai ant jų užpulti.
Algirdis. O jeigu neprietelius pasitraukdamas nu

griaus tiltus ant upių, tai ką tada darys‘mel
Keistutis. A! prakeikimas — tada vokiecziai su nu- 

plėezomis ir vergais isztruks isz mųsų rankų, nės Bisenų ir 
Veliones sargyba nedrįs persekioti anų. Už kryžeivių nedo
rybes asz jiems smarkiai atkerszysiu, įpuldamas į Jurbargo 
valstį, prigulinczią tam vyskupui Baltramiejui, kurs su kry
žiumi rankoje atsivilko ežia Lietuvą naikįti ir laukia iszgrio- 
vimo Kauno, kaip jūdvarnis dvėselenos. Pauliavosime Jur- 
barge — nusidažys krauju ^litvos vandū, gaisru ir liepsnomis 
nuszvis pusė Vokietijos.

Algirdis. Neįstengianti koja ragina manę atsisėsti.
Keistutis. Sėskimės, broleli, valandą atsilsėsime. 

(Abudu atsisėda).
Algirdis. Kariumenės palaiminimui liepiau sziądien 

pakviesti Kurėjų-Kurėją.
Keistutis (mostelėjęs ranka). Maža pagelba isz to 

palaiminimo, į ano įvykimą nelabai tikiu.
Algirdis. Kaip į medinių mųsų dievaiczių galybę, taip 

į susižinojimą Kurėjų-Kurėjo su dievais visiszkai netikiu, bet, 
užlaikant senovės paprotį, liepiau atlikti tas įmones dėl pakė
limo kariumenės dvasios ir jos sudrąsinimo.

Keistutis. Brolau — tavo parokavimas teisingas, bet 
ginklai ir drąsa tai geriausias palaiminimas. Taip tai ant 
svieto: kožnas vadovas bruka žmonėms kokį nors tikėjimą, 
nedėlto kad aną laikytų geriausiu, bet dėl savo medegiszkų 
reikalų ir užlaikymo valdžios, o tū tarpu Dievystė, iszskyrti- 
nai reikalaujanti dorybės ir tiesos, jūkiasi isz klastingų žmo
gaus darbų.

Algirdis. Teisybę kalbi —- žmonės visūmet rodo, kad 
Dievystės veikalūse darbūjasi, bet toji Dievystė, dėlei savo 
siekių įvykdinimo, nereikalauja žmonių pagelbos.

REGVKLE 5.
Algirdis, Keistutis, Vismantis, Robertas parėdytas lietuviszkai, Zu- 

lėlė, Almonė, Vitenas, Kareivis, jaunojo brolis ir sargybos Kareivis. —
Kareiviai įnesza skumę, užtiestą balta drobule, ant skdrnės padeda 

Žirkles, dvi taures, vieną tuszczią, o kitą su alumi, bliudelį su vandeniu, 
krapylą isz sziaudų, du mažu indeliu su medumi ir ag&nomis, o taipgi de- 
ganczią vaszkinę žvakę — prie sk&mės pastato kėdę.

Vismantis (prisiartįdamas ir kloniodamasi 4unį- 
gaikszcziams). Praneszdamas Jųsų Mylistoms apie prisiren
gimą vincziui nftlankiai praszau parodyti malonę savo buvi
mu ant tos įmonės. Neturėdami ežia namų, žadame sudoro
jimą toje vietoje atlikti.

Algirdis. Pritardami tavo praszymui, atėjimo svodbi- 
nės rėdos ežia palauksime.

Vismantis (kloniodamasi). Dėkavodamas už malonę, 
Jųsų Mylistų pavelijimą iszpildysiu. (Iszeina).

Keistutis. Vismantis atradęs sūnų dideliai yra laimin-

Algirdis. Tas szaunus žmogus vertas laimės.
Keistutis. Mistras prie pasimatymo reikalavo iszdavi- 

mo Vismanczio sunaus, kaip viltvilio.
Algirdis. Mat ko užsigeidė vokietys! Ką jam atsa 

kiai? * ' .
Keistutis. Galutinai isztariai,. kad mųsų įstatymai už

gina iszdūti neprieteliams lietuvius.
Algirdis. Gerai padurtai, brolau, nės papūlęs į rūstaus 

Mistro rankas vargingas jaunįkaitis butų nužudytas.
Vismantis, Zulelė, parėdyta kaip prie vinoziaus, su rūtų vainiku ant 

galvos, Almonė ir Vitenas, įeidami žemai kloniojasi kunįgaiksz'oziams, ku
rie sėdėdami galvos linktelėjimų atsiklonioja.

Vitenas. Su dievų palaiminimu ir szviesiausių kunį- 
gaikszczių malone pradėsime sudorojimo įmones. Jaunoji 
pasitikk sužiedetinio pasiuntinį.

Zulelė eina artyn girios nudildama verkianezią.
Kareivis, svodbinis brolis, iszeina isz girios ir n^szdamas vienoje 

rankoje degantį nfidėgulįi o antroje alaus taurę, apeina tris kartus aplink 
Zulelę, sakydamas: |

Neverk, mergyte, szitai ugnis szventa — kaip užlaikiai 
aną ir sergėjai savo tėvų namūse, taip užlaikysi ir sergėsi pas 
mus.

Davęs Zulelei atsigerti alaus, patsai iszeina.
Almonė (veda ir sodina Zulelę už skftmės). Asz, pa

savinta motina, atliksiu pakirptines.
Užėjusių užpakalį Zulelės, paleidžia kasas ir nudfida, kad žirklėmis 

kerpa plaukų galus. —■ Kareivis įneszęs dfinkubilį augsztiuįką pastato vi- 
dUrije regyklės.

Almonė. Zulelę kaip ateinanezią ukinįkę pasodįsime 
ant dūnkubilio.

Su Vi ten u ir Vismancziu, neszancziu deganezią žvakę, vėda Zulelę, 
sodina ant dūnkubilio, nuėmusi nfi Zulelės galvos vainiką, suvynioja 
aną į baltą skepetą ir padeda ant skumės. — Užėjusi į užpakalį Zjilelės 
nudūda, kad degina ant žvakės plaukų galelius, desziniain ir kairiahVant- 
ausije — tuszczią taurę stato ant kelių Zulelei. — Algirdis, Keistutis 
drauge su visais kitais eidami aplink Zulelę, meta pinįghs į taurę, o po to 
veda Zulelę tris kartus aplinkui skūmės.

Vitenas (pamirkęs krapylą į vandenį, esantį bliudeli- 
je ant skūmės). Visus ežia esanezius luszįpu vandeniu, ku
riame buvo numazgotos skaisezios sužiedotinės kojos.

> Uždažęs su skepecziuke Zulelės akis ir tepdamas midumi jos lupas: 
Teneiszeina isz tavo lupų blogžodžiavimas, o tavo kai-, 

ba tegul bus midaus saldybe. — Neturėdami girioje slenka- 
ežių, prie kurių galėtų jaunoji savo kojomis dasilytėti, atlik
sime tą įmonę, vesdami jąją prie medžių szaknų.

Paėmęs nfi skfimės indą su agfinomis, drauge su visais, veda Zulelę 
į szalį regyklės,^kur barstydamas Zulelę agfinomis kalba.

Mųsų dievai palaimįs tavę, jeigu užlaikysi tikybą, ku
rioje pasirinko isz to svieto tavo boeziai ir dabosi namų rė
dos. — Dasilytėk koja szaknų to medžio. (Zulelei tą pada
rius, atrisza jai akis).

Robertas su kareiviu — broliu įeina ir žemai visiems pasikloniojęs, 
prie jaunosios prisiartiną. — Vitenas pajėmęs nil skumės taurę su alumi, 
geria patsai ir ddd‘ atsigerti Robertui ir Zulelei, o paskui meta jiems po 
kojų taurę kalbėdamas.

Tokia yra auka peržengfinės meilės.
Jauniejie sumina taurę, po to Vitenas drauge su visais kalba.
Tegul jųsų meilė btis stangi, teisinga, tikra ir savotar- 

pinė/ f
Vitenas (permainydamas jaunųjų žiedus). Permai

na jųsų žiedų yra ženklu amžinos ir tikrosios meilės. — Sudo
rojimas atliktas*. ‘

Visi. Garbė dievams. I
■

Sargybos kareivis (įėjęs). Daneszu szviesiausiems 
kunįgaikszcziams, kad į tavorą atvažiavo K u rėjų-Kūrėjas.

Algirdis. Almonė su nutaka eikite į tą paszėtrę, kur 
prirengta yra svodbinė pūta, Praleidus Kurėjų-Kurėją ir 
mes ateisime,
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Vismanti, liepk viską nuvalyti isz tos erezios ir iszve- 
dęs kariumėnę sustatyk aną. Mes eisime senutį pasveikįti.

Vismantis. Tūjau, kunįgaikszti.
Kunįgaikszcziai iszeina.

Tu Eunau, drauge su tūdviem kareiviais viską nuvaly
me kariumenės bėgsiu. (Iszeina).
ertas. TA j aus, tėveli! Nu broliai griebkimės prie

Almonė, Zulelė ir Vitenas pasiklonioję iszeina.

kite, o asz 
Bob 

darbo.
Viskų isznesza ir patys iszeina.

REGYKLŲ 6.

mantis (laikydamas rankoje apnūgįtą kalavijo, 
mėnę, kuri įeina su apnūgįtais kalavijais ir už-

Algirdis, Keistutis, Vismantis, Vitenas, Kūrėjų-Kūrėjas ir kariumenė.
Visi 

įveda kari t. 
dangtuvėmis [skydomis ]). Į eiles stokite.

Kariutnenei sustojus į eiles, 
palaiminimo ir maldos ramiai užsilaikykite.

Szviesiausi kunį-
ir Jo Mylista Kurėjų-Kurėjas ateina.
is irKeistutis, įėję su apnūgįtaįs kalavija’s,, prieszais kariu-

neszdamas dievai-

rrie
Sargybos kareivis (įeidamas), 

gaikszcziai 
Algirc

menės stojasi — paskui kunįgaikszczių eina Vitenas,
ežio Perkūno stovylų ir lazdų Kūrėjų-Kūrėjo, kurs įėjęs, laikydamas ran
koje szvies-raudonų papartį, pereina iszilgai kariumenės eiles ir prieszais 
anos sustoja Irauge su Vitonu.-

Kurėjų-Kurėjas (isztiesęs ranką ant kariumenės). 
Asz vyriausia Lietuvos dievų vaidelytis vardu tų galingų die
vų laiminu jums garbingi kareiviai! Tegul drąsa ir tvirty
bė visūmet bus su jumis, o kaip priesz saulės szviesybę žųsta 
tamsybė, taip priesz lietuvių galybę teisznyksta jų žudytojai 
nuklodami 
Dievai galybės ir karės — Perkūnai ir Kovai 
mums viso 
ir laiminga Lietuva amžinai garbins savo prosenių dievus.

K ar

kelius bėgėsio savo kaulais. (Sudėjęs rankas). 
, teikkitės dilti 

tiną mųsų tėvynės prieszų isznaikinimą: tada rami

'iurnenė.^ Teįvyksta tavo žodžiais, garbingas Lietu
vos tikyboj sergėtojau.

Uždanga nusileidžia.
j

Apsireiszkimas IV.
ties Kaupu. Tolumoje regima deganti tvirtynė, kilsta liep-
i. Naktid*)

nwivrrr i?

Vieta 
snos ir dūmai

Kryžeivių Mistikas, Marszalas, grapas Spanheimas, Virnebergas, Ko
mandoras, kariumenė lietuvių ir kryžeivių, 
apsiszarvoję 
vyresnybė su apnftgįtajs kalavijais stovi užpakali je savo kariumenės szo-

Prieszais tvirtynės lietuviai, 
su kalavijais ir uždangtuvėmis, muszasi su kryžeiviais, kurių

nais į publikų. — Tarp kryžeivių regimas szvento Jurgio papartis. Su- 
miszimas, kalavijų žvangėjimas, szauksmas ir vaitojimas. Girdžiam! žo
džiai.

Vyrai, už dievus ir Lietuvą!
Muszkime pagonus!
Muszkime vokieczius!
Už szventą tikėjimą galvas padėsime!
Smertis Lietuvos žudytojams!
Pražūva pagonams!
Isznaikinimas vbkiecziams!
Į ugnį! į ugnį gruskime pagonus!
Ugnis pagal mus būdą mumis palaidos!
Marszalas. Į ugnį! į ugnį varyti pagonus!
1'netuviszkas kareivis. Narsiai muszkime vokieczius,

*) Lėl atsargumo su ugnia rodyczlau nutėplioti dėgiyitį Kauną 
ant plonos cLrobės ir užpakalį tos dekuracijos tvirtai apszviesti.

nės, dauginus jų isznaikinę, lengviau mirsime!
Mistras. Papartį szvento Jurgio pirmiaus! Suv« 

į ugnį pagonus! s .
Papartis neszamas pirmiaus —- sujudimas kariumenės —diet 

atspirtį.
Lietuviai. Muszkim‘ vokieczius! /
Kryžeiviai. Į liepsnas pagonus, į liepsnas!
Lietuviai. Pragysim‘ prieszsmertinę giesmę ir ra 

atsilsį liepsnose.
Lietuviai suvaryti į deganezią tvirtynę—sumiszimas ir sz 

mas nutilo. Kryžeivių kariirtnenė atsisuka veidais į savo vyresnifisi
Marszalas. Nei vieno pagono neiszleiskite isz ugi< 
Kryžeiviai. Pridabosime Jųsų Mylista, kad nekr 

tyti gerai iszkeptų.
Deganczioje tvirtynėje Lietuviai gieda (akompanijavojant 1 

kai) prieszsmertinę giesmę, kurios linksmai 'graudi gaida, pritail 
džiams, laipsningai tylsta.

Jjietuviu giesmė.
Dievai malonus, dūkite mums numirti, 
Anapielio linksmybes veikiai datirti.
Drąsiai į liepsnas! tai malkynė szermenų 
Žengkim į dangų! — ten jau nėra vokieczių. 
Tedega mųsų kūnai ugnies smarkybe, 
Meilė tėvynės yra mųsų tvirtybe.
Smertis dėl mylimos Lietuvos laimę dils, 
Tėvynės vėjai mus pelenus iszneszios.

Nutilus giesmei.
Spanheimas. Tą iszkilmingą pagoniszką giesmę 

nutildino smertis.
Marszalas. Nakties tamsybėse vidurije liepsnų i 

dų durnų turėjome baisią kovą.
’ Mistras. Nožmus lietuviai, jieszkodami pagon 

szermenų, noriai szoka į liepsnas, o musiszkiai nabagai, x 
mi pagonus, priverstinai žųsta ugnije.

Spanheimas. Reikia stebėtis vyriszkingumui liet 
kurių drąsa verta yra gūdonės.

Kpmandoras (įėjęs su Virnebergu, prie Mistro). 
neszu didžiam Mistrui, kad pagouai, visiszkai nugalėti, 
ris dalis Kauno sargybos mėgino isztrukti per vartus 
krantije Nėrio, bet Ragainės komandoras Mansfeldas 
atmuszė jūs ir į deganezią tvirtynę suvarė. Dabar K 
sargyba isznaikįta, nės daugybė pagonų nū mųsų kai 
atlikusių, isz savo valios sudegė liepsnose, o pajimtų, į v 
vę yra trisdeszimts trys drauge su Keistuczio su n ūmi 
datų.

Mistras. Už pagonų pergalėjimą ir. iszgriovim 
tvirtynės Dievui garbė. Jau pradeda auszti ir szventų 
kų diena artinasi.

Laipsningai pradeda darytis diena.
\Garbingi riteriai ir krikszczioniszki kareiviai!- 

neezėdydami savo gyvasezio, iszlaikėte ilgą ir sunkią kc 
nuveikdami nožmius pagonus ir iszgriaudami jų pilį ūžt 
vote amžiną garbę ir visos krikszczionystės dėkingun 
Prie tokios tai szviesios palaimės prigul mums atminti, 
viso gero davėju yra Dievas, kurį linksma velykine g 
nūszirdžiai pagarbįsime.

Mistras drauge su visais pradeda giedoti.

(Dar neviskas).
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Isz lisMzlo ilm
— Philadepliia Pa. Į ežia 

atvyko pirm kelių nedėlių isz- 
ėjęs mokslus Louvain‘oš dva
siškoje mokykloje kun. J. 
Kaulakis. Philadelphios lie
tuviai turėdami kunįgą filiai 
ėmėsi prie darbo ir jau nupir 
ko ant 5 ulyczios sav ’bažny- 
czią ir kleboniją už $7000. 
Ir kitų parapijų lietuviai tu
rėtų sekti Philadelphios lietu
vių paveizdą, nesiginezyti do
vanai, nekelti riksmų, bet 
darbą dirbti.

gub., Kalvarija pav.,. Simno 
par., kaimo Kamisaru vkos, 
jau 10 metų Amerike. Mano 
adresas: Krasnickis

Russkija Novosti
Vienatinis, nedėllnls maskollszkas laikrasztis 

Amerikoje. Nd 1 d. Liepos iazeina padidįtame 
formato, kasztnja ant metų $1,50 c., 6 įnėn. 80 c., 
3 mėn 45 c.

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

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

.Isz lietuvių gyvenimo
Pajudįkime vyrai žemą, puiki apysaka 

paraszyta patrijotiszkoje dvasėjo pagal 
vengriszką pono A. isz B. autorinis 
knĮgutė^ „Kas teisybė tai ne melas 

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

JMoksliszki rankvėdiiai ir 
kitokios knįgos

Liotuviszka Gramatika paraszyta 
kun(go Mikolo Miežinio

25c,>

20c.

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

50c.
30c.
15c.
25c.

pargabentos isz užmarės:

Abėcėla ,, I ,.
Elementorius lietuviszkas „ 
Kninga dėl iszsimokiniino rokundų 

Knlngadėl iszsiinokinimo viaasvletinės kalbos 15c.
Apie buwlmą Diewo „ 
Griesznlnkaa priverstas inetavotls 
Pamokslai apie trusą ,, 
Talmudas ir musų žydai ,, ,
S/.kala su kalba „
Prieszauszris ,, „
Kaip Jgytl pinjgus ir turtą 
Girtybė „ ,,
Genių dėdė, graži pasak u tė kur iszrodyta,

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

Amerikoje 20c , dėl perkupezių po 10c.’ 
Kalendorius ant 1880 m. 25c. ir ant 1890 m. 25c.

Visokį Abrozėiiai su maldelėmis po 5 centus.

>>
»»

>>

10c. 
15c.

5c. 
10c 
25c. 
20c. 
25c. 
10c.

Uždėjęs kromą Pittatone, parda
vinėju viską kfimi pigiausiai.

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

Antanas Olszewskis
T s l . ,

Chtcago'je užlaiko daugybą visokių knĮgip lletu- 
viszkų, lenkiszkų ir angliszkų ir pardhda labai 
lygiai, | "
„Taipgi parduda farinas, lotus, namus, saliunus, 
grosernias ir t t. Pard&da szlfkortes ant geriau- 
-šių laivų. Siunczia pinĮgus | visas szalis svieto. 
Viską dirba dėl lletuvin|kų kfipigiausiai.

Taip pas J| galima gauti visokių maszinukių dėl 
drukavojlrno gromatų. O dabar pirko sav locnai 
drukarnią, kur iszduda laikraezt| Lietuva" Ir 
drukavoja nokurias knjgas, konstitucijas, tikletue 
ir t. t. Adressas:

941 33-rd. Court, Chicago III.
arba | rėdystą Lietuva, IMI Court, Chicago, 111.

Isz Wilkes-Barre dr angys 
t ės „Liet a r os Su n ūs11 seka n • 
tie jie sąnariai prisirasze prie 
,,aS' iisivienyj lino“.

Vincas Žurys, Vincas Trepenantis, 
Nikodemas Stankevyczius, Jūzas 
Demi k is, Adomas Zajilskas, Jonas 
Danielius, Vincas • Kvietkauskas, 
Salemonas Vaitkevyczius, Andrius 
Tamoszaitis, Vincas Baltruszaitis, 
Jdzas Žemaitis, Antanas Stanaitis, 
Jtizas Kunca, Jurgis Szulgauckas, 
Jonas Venckevyczius.

$2.25 ir 2.75c.
,, ,, $2.00- 
1.50c. Ir 2.00c.

,, 75c.

Vyrai! vyrai!
Kurie norite gautie katalogą lie

tu viszkų knįgų ir parsisiųsdinti sav 
laikraszczius ir knįgas isz Tilžės, tai

Vyrai! Moterys!
Excursion i Luzerne Grove.

Pittstono Liet. Par. Rugsėjo 
(Aug.) 24, ant naudos Para- 
pi jios.

Bus daugybė visokių grajų, 
kaip antai lenktynės su pre
mijomis, orlaivio leidimas ir 
t. t. Tikietų pardavėjai sako, 
jog žmonių suvažiftsią į 3 tuk- 
stanezius.

Lietuviszkos Szv. Kazimiėrodr-ės 
isz Glen Lyon Pa.

bus William's Town Grove subatoje
19 d. Rugpjuczio. -i

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo brolio Petro Kris

tupo, isz Kauno gub'., Szaplių pav., 
Lygumo volosties, Ramonaiczių sė
džios. 7 metai Amerikoje, pirmai 
buvo apie Plymouth'ą. Mano adre
sas: John Kristupas 326 Penn Avė 
Scranton Pa.

Pajieszkau savo brolio Mar
tyno Krasnicko, isz Suvalkų

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

Aukso Altorius, arba Szaltinis danglszkn skar- 
bn 2.25c., 2.75c., 3 25c., 4.00c., 4.60c., 5.00 ir 5.50c.

Senas ir naujas Aukso Altorius 
Garbe Dlewuj ant auksztybės „ 
Balsas Balandėlės 1.25c.,
Kninga giesmių arba Kanticzkos 
150 Psalran Dowldo karallans.ant

paveiksloTcanilczkų 75c.

Istoriszkos dcasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vieszpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo sn abjozėl. 
Istorija sėno Įstatymo ,, „ ,,
Gyvenimas Marijos „ „
Menuo Szwencziaasios Marijos Panos 
Sopulej Motynos Diewo ,, . * „
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais 1.25c. 
Gywenimaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 

dienos, pirma, antra, treozia ir ketvirta 
dalis už kožną dal| po „ „ ,,

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

Įvairios dvasiszkos knįgos^ 
Filiotea arba kelias j maldingą gyvenimą 
Pokilis Szventųjų „ „ ,,
Iszguldimas metiniu szweneziu 

labai naudinga kningelė ( 
Mokslas Rymo kataliku 
Kas yra grlekas ? ,,
Nekaltybė „
Vartai dangans ,,
Garsas apie bajsybes Diewo 
Raktas | dangų „ 
Didžioji nedėlia „
Kaip Stimeniją nuspakajįti 
Vadovas i dangų „
Priaigatavojlmas ant smerezio „ 
Draugija dėl duszių „ „
Lietuviszkos mlszlo* „ 
Žine apie gydymą ligų kūno ir 

duszlos, apie Liuterį ir Kalwina
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.

Istorija Lietuvos *, „ ,, 50c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 20c
Aplinkrasztls kun. Petravycziaus j Vilniaus 

džiakonystės kuningus 1870 m. „ 10c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

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

krikszto Lietuvos 5c.
50c 
25c. 
40c. 
20c.

sūdo

75c.
10c.
40c.

50c.
15c.

10c.
50c.
20c.
30c.
20c.
35c.
20c.

20c. 
50c. 
50c.

5c. 
10c

1.00c.

Žiponas bei žiponė ,, „
Žirgas ir valkas ,, „
Vytautas didis Lietuvos kun|gaiksztia 
Apie senovės Lietuvos pilis ,, 
„AttSzra” keturių metų pulkifise apdarfise 

po $1.25 kninga, visas perkant

Knįgos poctiszkos.
Senkaus Jurgis ,, », <
Vltollorauda, puikus poem a tas Isz

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knjgos 
Ddnelaiczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas ,, ,,
Tėvyniszkos giesmės 
J&kaunos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės

Pirmutinis degtinės varytojas puiki komedija 10c.

>>

4.00c.

25c.

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

10c. 
10c. 
40c.

POCNOS SPAUSTUVES.
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczių 
parasz.ytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00 
Istorija Kątallkų Bažnyczios,- „ 1,00.
Europos Istorija su žlamlapials „ 50 ct.
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczių Motiejus Valanczlanskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės 
Apteka Diewo „ „ ,, „
Aukso Verszls, labai puiki drama ,, 
Boleslawas arba antra dalis Gen%wefos 
Du pujkus apraszymaj ,

ir piktą augynimą wajkn „ $1,00.
Historije gražios Katrukos ir jos wysoki atsy.

tykimaj ,, ,, ,, ,, ,, 10 ct.
Historije apie grąžą Magelona, duktery kars

iant isz Neapolo ir apie Petra
Historije isz lajko Francuzkos wajnos Afri

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

Lietuvio Sapnas 50c.
„ 80 ct.

kankinimas
, 50 ct.

„ 10 ct.
del pujkiu 
, „ 75 ct

25 Ct. 
20 et.

Į 1,00 ct. 
$1,00. 
20 ct. 
30 ct.

ledorybą žydo

karejvvl i 40 et. 
is wajnos

Jurgis Milosiawsklu
Juozapas Konluszewskis arba 

L'n Įjotu po waldže inaskolaus 
Konstytucyje del darbininku 
Namelis pustelnlko paraszytas 

Lietuwniku „ ,, ,, „
Nedorybes Rymo Ciesorių, historije isz lajko 

80 ct. 
czesu 
40 ct. 
$1,00 

$1,25. 
$l,o0. 

$1,50 ct.

ponawojimo Nerono „ „ 1 „
Pujkus apraszymaj tikru atsytlklmu isz 

i/ wajnos 1863 mėtų ,, ,,
Prawadnlkas angelskos kalbos neabdar.

o abdarytas ,, „
Pujkus apraszymas apie Lietuvą „ 
Rinalda Rinaldlnas
Senowes apraszymas apie Duktery Pilypo 

Karejwio ,, ,, ,, „ ,, 50 ct.
Sumyszymas arba "bajine tūry dydelos akis 

15 ct 
05 ct. 
25 ct. 
50 ct. 

perse- 
per Deoklecijana 95 ct.

Tykra tejsybe isz Suwalku gubernijos 
Szwicsa Diewo ,, „ M

.Titkus Persų Karalius, „ ą ' ,,
Užsystanawik ant to gera] ,, „
Witaair Korynna historije isz lajko 
' klojimo Bažnyczios S. per.............. J

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Rov. A. Burba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1Q53, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kąsztują $loo.

John M. Cnrr
Patronas (advokatas) provu. Oflisai:

McAlarney Block, Plymouth, Pa.
15 S. Krankiu St., Wilkes-Barre^ Pa.

raszykite ir pinįgus siųskite pas Mo
tiejų Noveskį, o greicziausiai aptu
rėsite, ne taip kaip kurie yra siuątę 
pas vokieczius, nfi kurių nieko^ra 
negavę daugelis. Norint gautie ka
talogą, reikia įdėti,„į gromatą marke
lę pacztavą už 5 centus.

Jo adresas toks: 
Lietuviszkų knįgų prekystė.

-Mathias No veski.
TILŽĖJ E-T1LSIT

Goldschmiede str. 8 GERMANI.

Nevienas laiszkas atėjo į „Vieny
bės” redakciją su užklausymu apie 
„drukavojamą” masziną. Pakakin
dami savo taiitieczių praszymus 
„Vienybės” iszleistuvė padarė sutar- 
•i »u The Crandall Machine Co.,

Kuri tai kompanija apsiėmė padary
ti dėl savo T v PK-Writer Cilinderį 
su lietuviszku alfabetu pagal naują 
raszliavą. Norintis turėti „drukavo
jamą” masziną geriausib fasono, ku
ri kasztuja 50 dolerių/ tesikreipiau 
mus REDAKCIJĄ, jirba į fabriką 
tų maszinų, kurio adressas:

The CRANDALL MACHINE Co.,
Groton, N. Y., U. S. A.
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