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PlyMlU Pa. 5 0. GrMžio.
Dažnai atsitinka, kad tūli 

musų tautiecziai, tankiausiai 
vienstipiai, apsigyvenę viena
me mieste, iszima isz sztoro 
už kelioliką arba kėlės de- 
szimtis dolerių, iszgeria viena
me, kitame sali u ne už kelis 
dolerius, dagi pasiskolina nū 
savo pažįstamų ir taip įsisko
linę, iszmauna į kitą miestų, 
kur jų nieks nepažįsta. Ne
retai, bijodami, kad ir tonai 
neiszgirstų apie jų szelmystes, 
permaino savo pravardes ir 
vėl daro skolas, o kada skolin
tojai pradeda striukai reika
lauti atsilyginimo, -tada vėl 
važiūja į treczią miestą. To
kiu budu apvažiūja daug 
miestų ir kiekviename prida
ro skolų ir nuskriaudžia savo 
tautieczius.

Toks nedoras pasielgimas 
yra {piktesnis už vagystę, nės 
negana, kad apvagia žmonės, 
bet platina tarp žmonių neuž 
sitikėjimą ir tūm i apsunkina, 
kokiame atsitikime, kitų tau- 
tieczių gyvenimą. Atsitinka 
ir geriems žmonėms, užpūtus 
bedarbei arba Rziąipjau nelai
mei, kad neturi prie savęs nei 
skatiko, o valgyti nori; nuei
na pas sz tor n į ką, kad aus jam 
datų ant bargo valgomų da
lykų per kokią nedėlią kitą 
kol užsidirbs; bet sztornįkas, 
nesyk į apgautas, nebeeiti- 
ki ir anam vargdieniui nedū- 
da maisto dalykų, dėl ko ans 
biednolėlis turi gi kada badą 
kentėti.

Tokia vagystė taipgi ardo 
vienybę ir naikina artymo 
meilę.

Todėlgi, ku rie taip darė, 
turi kūveikiausiai atsilyginti 
su savo artymu ir ant visados 
iszsižadėti tos bjaurios vagys
tės.

bausti tokius valkatas ir 
skriaudėjus arty 1116 bent savo 
su jais pasielgimais, žodžiais 
beje: iszmesdami jūs isz viso- 
kili pagelbinių draugysczių,

siųsta czionais giltinės, vėl 
turbut buvo nusiųsta nū mus 
į Gudiją. Numirė Senapilė j‘ 
pora žydelių, paskui už kelių 
dienų apsirgo taja mus retai 
atlankanczia liga Osylius isz 
kaimo Mokolų — apsirgo ir 
numirė; dienoje jo laidotuvių 
apsirgo du jo sūnūs taip-gi 
cholera, bet abudu pasveiko. 
Nū to laiko daugiaus atsitiki
mų su cholera negirdėt. Visi, 
jei kurie buvo pabūgę, dabar 
susiramino ir užmirszo ko taip 
buvo iszsigandę. Apie cho
lerą sziądien nieks nė nekal
ba. Tik valdžia da apie ją 
negali pamirszti. Visur da
boja kūdidžiausią szvarumą, 
miestas, po senovei taszkomas 
karbolium ir kalkėmis, nela
bai skanę kvapsnį iszdūda. 
Tūm tarpu žiemos su szalcziu 
negalim sulaukti, purvynas 
n‘iszbrędamas. Malonėtu me, 
kad szaltis sugrįstų tiltus vir- 
szuin tų purvynų ir nuvytų 
greicziaus nū mi^s szmėklą 
choleros.

Kad buvo czionais pasiro
džius cholera, tą ląbjausiai at- 
jauczia sziądien rekrutai, ku- 
riūs asztriaus užlaiko, nė ant 
poros žingsnių neiszleidžia jų 
isz paszvinkusių karcziamų, 
kur jų yra sugrusta po kelioli- 
ką. Labjausiai daboja rek
rutus tų valsczių, kur buvo 
pasirodžius cholera, kaip an
tai, Szunckų, Aleksoto; jų nė 
į Senapilę neleido įeiti, pakol 
neiszlaistė visų smirdalais, o 
dabar suraszinėjo, kokias dra
panas katras su savim ims, tai 
jas turi pridūti valscziaus 
kanceliarijai, isz kur bus nu 
siųstos į ligonbutį, dezinfek 
cijavotos ir nusiųstos į ten, 
kur katras rekrutas paskirtas, 
Dėliai mažo skaitliaus pa- 
szauktųjų Senapilės paviete 
paėmė kariu menę visus su 
privilegijoms (arba ,,dovadu“, 
kaip czionais sakosi) treczio 
skyriaus, beveik visus, nės tik 
keli liko, antro skyriaus, o 
Kalvarijos paviete paėmus vi
sus turinczius privilegijas tre

tautiszkų susiriszimų ir susi
rinkimų; apskelbdami svietui 
jųjų darbus, ir t. t.’ To-kiu 
budu, gal mes jūs pamažintu
me ir taip prisidėtume prie 
gerovės musų ' tautieczių ir vi
sos žmonijos.

— Prūsų lietuviai nors tik 
du ar trys metai kaip pradėjo 
sziek tiek tautiszkai krutėti, ta- 
cziaus tas mažas ir trumpas 
tautiezkas triūsas atneszė link- 
smius ir pilnus vilties vaisius: 
szįmet laike rinkimo pasiun
tinių į ciesorystės s-imą buvo, 
kaip jau žinoma, Prūsų lietu
viai pastatė kandidatu ukėsą 
p. Tamoszių isz Tramiszkių. 
Apie ką iszgirdę, vokiecziai 
prispyrė p. Tamoszių jau pra 
szymais, jau gąsdinimais atsi
sakyti nū kandidatūros. Bet 
szį rudenį, kada buvo rinki
mai pasiuntinių į prusiszką 
karaliszką seimą, /taip tenyk- 
szcziai lietuviai subruzdo 
[wrie ko prisidėjo agitacija ir 
Liėtuvos lietuvių] apie pasta 
tymą savo tautieczio karalys
tės seime, jog vokiecziai, ma
tydami kad nieko nėbepada- 
rys, bet, idant parodyti savo 
galybę, ir paardyti lietuvių 
vienybę balsavime, pastatė pa 
tys lietuvį, p. Tamoszių, kurį 
pirm prispyrė atsisakyti, kan
didatu ir iszrinko į karalystės 
seimą. P. Tamoszius, kaipo 
tikras lietuvis, vis sziek tiek 
užtars lietu viszkus reikalus. 
Isz to matome, kad) lietuviai 
savo tautiszkūse darbavimūse 
kartais ir neįstengia patys ko 
padaryti, tai bent prispirta 
svetimus tulus dėl lietuvystės 
iszganingus dalykus atlikti. 
Tadgi neturime mes nusimin
ti ir paliauti dėl tėvynės dar- 
bavę, bet kiek įmanant vis 
karszcziau ir drąsiau triusėti, 
o darbai musų ar ankszcziaus 
ar vėliaus atnesz iszganingus 
vaisius.

Isz Lietuvos.
— Senapilė. Cholera, at 

czio ir antro skyriaus, da ke
liolikos nedateko, vienok su 
privilegijom pirmo skyriaus 
nejudino nė vieno.

Laikraszcziai pradeda kuž
dėti, kad derybos Maskolijos 
su Vokietija apie rubežiaus 
atliūsavimą einasi gerai, jau 
beveik laimingai pasibaigė. 
Tūm tarpu pas mus javai 
kaip buvo pigus, taip ir pasi
liko.

Tai p-gi isz laikraszczių pa
sirodo, kad nū portų B rėmo 
ir Hamburgo laike pastarųjų 
keturių mėnesių pagrąžįta ta
po 114 emigrantų (iszeivių), 
nės neturėjo pakaktinai pinį- 
gų, kad dasiekti Ameriką. 
Iszeiviai tie buvo isz Suvalkų, 
Kauno, Lomžes ir Plocko gu
bernijų. Žinoma, kad didžiu
ma isz jų buvo lietuviai. Vi
si pagrįžo atgal į tėvynę, isz- 
skyrus 28, kurie rado darbą 
ir uždarbį minėtūse portūse.

Taip gi laikraszcziai pasė
mė žinią isz vokiszko randavo 
laikraszczio apie skaitlių gy
ventojų Prūsų. Tame skait- 
liuj‘ lietuvių pridūta tik 117,- 
068, bet mes žinom, kad pats 
skaitydamiesi, rastume ten lie
tuvių kur-kas daugiaus. Ži
noma, kad vokiecziai kožną 
lietuvį, mokantį kalbėt vo- 
kiszkai, gatavi priraszyt prie 
vokieczių.

Sugrįžus isz Prūsų į Sena
pilę, rasim ten daugybę viso
kių vagių ir valkatų, atsiųstų 
czionais neva ant isztrėmimo 
už prasikaltimus ir esanczių 
po priežiūra policijos, su ku
ria iszvieno vagia. Valkio
jasi jų nemažai, turi susidarę 
savo prakeiktą draugystę, ku
ri stengiasi iszliūsūti kožną 
pakliuvusį savo sąnarį. Taip 
neseniai sudėjo už vieną vagį 
100 rublių kaucijos, kad jį 
paleistų (žinoma— vogti!), 
pakol nebus pro vos. Nepasi- 
kakydami slaptu vaginėjimu, 
kartais temstant atvirai ant 
gatvės (ulyczios) užpuldinėja. 
Ir taip, neseniai pamatė ketu
ri toki pauksztukai, kad viens
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ukinįkas, užsilikęs iki sutemų
mieste, turi kelis rublius su 
savim. Vos tik tas ukinįkas 
iszėjo ant gatvės, szoko ant jo 
tie keturi valkatos, pramuszė 
galvoj1 akmenimis dvi skylės 
ir parsimetę ant žemės norėjo 
iszimti jam isz kis^eniaus pi
nįgus. Bet anas laikė stipriai 
suspaudęs kiszęnių, taip kad 
anie negalėjo iszimti pinįgų. 
Kitaip neįstengdami iszimti 
pinįgų, dūrė viens su peiliu 
tam ukinįkui į ranką, laikau- 
ežią sugniaužus kiszeniuje pi- 
nįgus ir suvarė peilį iki kau
lui. Kūm tas viskas butų 
nusibaigę, kad ant riksmo ano 
ukinįko nebūtų - atbėgę gelbėt 
jo pažįstami. Tie isznetyczių 
atbėgę užklupo nesitikėjusius 
to plėszikus, kurie nė nesigy
nė, tik nužemįtai priėmė, kai' 
po užtarnautą daigtą, kirczius 
su lazdomis. . Tie plėszikai 
tapo paskui padūti po sudu ir 
trys isz jų jau sugauti sėdi 
kalėjime, pakol bus byl^ o 
ketvirtasis pabėgo. Da rei
kia pasakyti, kad miesto 
zemskiai ant riksmo plėszemo 
jo žmogaus nė nemislijo sku- 
bįtia su pagelba, bet da tolyn 
traukėsi, nės vagys— tai jų 
broliai! M

Tai toki pas mus dalykai! 
Daugiaus neturėdamas ką ver
to praneszti, turiu ant to pa
baigti.

J. Vėžys*

— Padviliszkė (Kauno 
gub.). Anū tarpu važiavo 
pro musų miestelį maskolių 
caras, grįždamas isz Danijos. 
Dar musų kraszte žmonės 
(lietuviai) iki sziol carą sziaip 
taip kentė, ale dabar jau kū 
neatvirai niekina,ir keikia, o 
už ką, tūjaus papasakosiu. 
Kelioms dienoms pirm minė 
tos caro kelionės tapo suraginti 
isz aplinkinių žmonės prie ge
ležinkelio, idant dabotų, kad 
koki maskoliszki nihilistai, 
carui pravažiūjant, kokią ne
mielą sztuką neiszkirstų. Szį 
kartą, mat, vienais kareiviais

nepasikakino, da ir žmonės 
suvarė. Kiti turėjo keliauti 
kelias mylias su savo vežimu 
ir gyvuliais ir pasiimti maisto 
ir paszaro visai nedėliai. Prie 
geležinkelio suvėjo begalės 
svieto, lyg į kokią baudžiavą. 
Prie kiekvieno telegrafinio 
stulpo stovėjo pastatyta po 
vieną kareivį, o tarp kareivių 
per kelias pėdas viens nū ant 
ro stovėjo musų vargszai lie
tuviai. Dabar, rudens metą, 
dar nekurtoje grįczioje drebu
lys sukreczia besėdint be dar
bo, o kokis padėjimas turėjo 
būti anų žmogelių, stovėti į 
szias rudens darganas ant ply
no lauko; ale dabar kitą juk 
pastatė tiesiog į balą, į klam
pynę, sulyg kelių vandenyje; 
ir tai tokiame padėjime rei
kėjo iszbuti (kaip mislyji, 
mielas skaitytojau, kelias ady- 
nas?...) — czielas keturias 
dienas ir keturias naktis!!! 
Jau nekalbant apie szaltį, isz- 
sibaigė maistas ir paszaras — 
ir žmonės ir gyvuliai pasijuto 
patekę į szėtoniszkus azijatų 
kankinimus. Kaip asz žinau, 
viens žmogus krito ant vietos 
negyvas nū szalczio ir bado, 
ar penkis iszvirtusius pusgy
vius szalin nugabeno, o kiek 
isz tų tukstanczių perszalo, su
sirgo ir numirė arba, dar nu
mirs, tai Dievas mielas teži
no...., o du, kurie norėjo pa
bėgti isz tos peklos, maskoliai 
perszovė, kaip szunis.

Na, dabar sakykite, mieli 
broliai lietuviai, ką tur reiksz- 
ti szitokis apsiėjimas su mu
mis?! Tie nevidonai mato, 
kad musų jokiais prispaudi
mais neįstengia įveikti, tai da
bar jau pradeda tiesiog žudy
ti... Tai žinoma, kad tokia 
azijatiszkas musų prispaustų 
žudymas szaukia Dangun at- 
monyjimo; ale, kentėkime, 
dar kentėkime. Ateis ir mu
sų dienos. Tiktai nenusimin
kime, Dievas dar iszaugsztins 
Lietuvą ir pridūs savo visaga- 
liūgą ranką, o patrems nevi
donus ir žudytojus nekaltų

žmonių ir musų tėvynės Lietu
vos.

(Isz „Ūki.“) P.

— Po daugel vietų Lietu
voje pradėta mėtyti bedievisz- 
kas knįgas. Randa anas ant 
bažnyczių szventorių, o taipo- 
jau ir kunįgams pamėtytas. 
Kontrabantnįkai į Prusus nu
ėję retai kada už anas pinįgus 
moka, nės dovanai gauna. Bet 
namon anas atneszę, o apie jų 
įturą persiliudiję deginti ir 
kitaip naikinti pradėjo. Tą 
įsakė džiakonai kunįgams, o 
tie savo parapijonams.\ Vie
nam dziakonui 10 egzemplio
rių: „Dievas, dangus ir pra 
garas“ buvo dūta ir tas tūjaus 
į peczių sukiszo. Isz tų eg
zempliorių, katrie katalikų tar
pe pasiplatino, dovenoms ir 
pamestas, sunaikintos tapo. 
Tos knįgos ne tiktai lietu
viams katalikams, bet ir ki
tiems krikszczioniams, kaipo 
tai prūsų liuteronams netinka, 
ir ten anas paskaitę meta sza- 
lin. Nės tai yra nūbodus 
paszkviliai, kurie gali intere- 
sūti tiktai tūs, kurie anūs pa- 
raszė, o kiti net netikėliai 
anas skaitydami žiopsoja. Tas 
pats ir „Apszvietą“ tankiai 
sutinka. Ir nors kalba, kad 
„Mokslo draugystė“ tas ne- 
moksliszkas knįgas net isz 
paskutinio savo kasztų spau- 
dina, bet tas spaudinimo kasz- 
tas ant niekų nueina, nės jų 
nieks nenori skaityti, o per tai 
peczius kurti pradėjo. Dabar 
ant žiemos ir tas gerai bus! 
„Apszvietoje“ nekurie straips
niai yra naudingi. Gaila, 
kad su bedieviszkais yra mai- 
szomi ir per tat su anais turi 
į ugnp eiti. Netrukus tie 
daigtai taip pamažės, kad tik
tai isz bibliografijos bus žino
mi. Ir dabar Lietuvoje anų 
ir už didelius pinįgus gauti 
negalima. Kontrabantnįkai 
anų nenesza, nės už anūs ant 
spaviednių iszriszimą negauna.

Užtai inteligentų organai: 
„Varpas“ ir Ukinįkas“ netik

tai savo inturoje gęrinas, bet 
jr savo skaitytojų skaitliuje. 
Nės jūs raszo žmonės mokįti ir 
savo tautos iszligas žinantie- 
jie, todėl ir bažnyczia aniems 
nesiprieszina. Nors kartais 
ant kunįgų lenkų paraszo, bet 
tikėjimo nekliudo. Jie taip 
nedaro, kaip tie Amerikos be
dieviai, kurie ant kelių kunį
gų supykę norėtų netiktai ku- 
nįgus bet ir lietuvių tikėjimą, 
o ir lietuvių tautą per tai su
ardyti. Veda tiktai asabisz- 
kus vaidus, neiszskiriant ir 
laikraszczio „Pleputės“, kuri 
Bitenūse iszeina, o dėl užpul
dinėjimo ant tūlų žmogysczių 
taip kaip ir kiti bedieviszki 
rasztai yra parengta.

Inteligentai bedievių knįgas 
meta szalin, nės iszpažinsta 
teisybę ir nieko drauge su be
dievių reikalais neturi, kurie 
ant puikybės pasirėmę tvir
tina, kad jų viename pirszte 
daugiau yra proto, negu pas 
visus musų Lietuvos inteligen
tus; visi yra paikus ir kvaili, 
tiktai jie, bedieviai, viską isz- 
mano ir žino! Dyvai vienok, 
kad inteligentai ir klierikalai 
su jais nenori draugauti^ ir jų 
proto klausyti. Bedieviai sa- 
vę laiko už protingiausius, o 
inteligentai anūs už subludu- 
sius. Gali dabar bedieviai sa
vo rasztus raszyti ir skaityti, 
nės jie pas musų tautą pripa
žinimo neturi, nės j ūse savo 
„asz“ ant pirmos vietos sta
to. Lai jie raszo ir daugiaus 
ir spaudina, paskutinį kasztą 
dėdami, bus kūm bent peczius 
kūrinti ir malkos atpigs!

Prancūzų studentai ir mo
kytiniai isz priežasties Tūlone 
su maskoliais susidraugavimo 
ne tiktai į Maskoliją, bet jr į 
Lietuvą ir Latviją siunczia 
simpatiszkas dėl maskolių 
gromatas prancuziszkai ir 
maskoliszkai paraszytas su 
maskoliszku antraszu ant gim
nazijų ir kitų iszkalų vardų. 
J vieną Rįgos mfergaiczių isz- 
kalą taip daug jų atsiuntė,
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kad nežino ką su jomis dary
tu Mat, prancuzpalaikiai 
fflislija, kad ir mums masko
liai yra taip malonus, kaip ir 
jįėms, kurie maskolių czebatus 
laižo. Galite prancūzams pa- 
aiszkinti, kad jų gromatos 
mums džiaugsmo nepadaro!

Tilžėje iki szioliai isz cho
leros mirė tiktai 7 vaikai,
Kaune vėl anoji mažinąs; kur 
kūdaugiausiai, Kauno prie
miestyje Slabadoje, vieszpata- 
va. Prūsų pusėje ant Nemuno 
choleriszkas garlaivis eina, 
kuris visus tūs, kurie ant bo
tų suserga ant savo garlaivio 
paima ir gydo. Maskolių pu
sėje visi vagonai -karboliu yra 
pasmirdę. Gubernatorius 
pats Kaune gyvendamas,* o bi
jodamas, kad nū Resiainių 
pusės pas jį cholera neateitų, 
uždraudė Nemuno garlaiviams, 
idant nū Szilinės, kur resiai 
niszkiai ant garlaivio sėda, 
nei vieno pasažierio nepriji- 
minėtų. Peržengusiems tą 
iszstatyma 300 rublių sztriopos 
pagrūmojo. Per tai dabar 
garlaiviai neima isz ežia į 
Kauną pasažierių, o tie žino
dami, kad kožną maskoliszką 
zokoną galima iszvengti, tru
putį žemiau ant Kauno link 
Velionūje pradėjo įsėsti. Ko 
tie maskoliai neiezmislys, idant 
žmonės koroti ir nū jų pinįgus 
lupti! Visur daro nereikalin
gus trugdymus ir svieto koro-
j i mus, nors gerai gali suprasti, 
kad žmonės tūs paliepimus 
gali iszvengti; ale sav mislija,
o gal nū kokio kvailio ir su 
gausime 300 ruplių sztriopos.
Turėtų bent ant arielkos ir 
cigarų.

Latviai mislija, kad cerkvė 
se visados latviszką kalbą tu
rės, nės isz pradžios dėl szvie- 
žiai prie pravoslavijos privers- 

latviai popai lat- 
; bet dabar yla 
ndo, nės cerk- 

maskoliszkai 
jo. Ir Kaune

tų latvių, 
viszkai giedojo 
isz maiszo iszli 
vėse latviams 
popai užgiedo 

dabar ant naujo pliano didelę 
cerkvę pastatė, kurią musėt 
tik kitą metą užbaigs.

Gal nežinote, kodėl dabar 
Lietuvos bajorai ir kunjgai 
pradėjo lietuviszkus laikrasz- 
ežius skaityti. O tai todėl, 
kad maskoliai lenkiszkus 
laikraszczius pradėjo baisiai 
cėnzuravoti ir net valnesnių 
straipsnių isz piaskoliszkų 
laikraszczių anūse talpinti ne- 
daleidžia, norėdami publiką 
nulenkti prie maskoliszkų 
laikraszczių skaitymo, per tai 
dabar musų publika prie lie- 
tuviszkų laikraszczių szoko, 
kurie ir už maskoliszkus vai- 
nesni yra.

44.

I mokestys yra bevaisios ir be 
vilties iszsipirkimo, žmonės 
žino gerai; ir kaip ilgai jas 
nemokėtų, žemė vis pilnai pri
guli ne jiems patiems, bet ku- 
nįgaiksžcziui. Matydami ge
resnį padėjimą kelių apskri 
ežių ukinįkų, turinezių sav 
pripažintą žemę ant iszsipirki
mo ir mažesnę donę temokan- 
ežių, bandė su kunįgaikszcziu 
bylinėtis ir dėlto pasisamdę 
Kaune kokį ten Slovatinskį, 
laimėjo pripažinimą valdomo
sios žemės ant iszsipirkimo. 
Tai kasztavo jiems daug var
go ir pinįgų, pagaliau ir tas 
Slovatinskis, kaip sako, gero
kai jūs apkropęs. Tacziaus, 
kada kunįgaiksztis apskelbė 
geidžiamąjį iszsipirkimą, uki
nįkai jo nepriėmė, sakydami, 
jerbrangus ir negalima isz 
mokėti, o kunįgaisztis isz savo 
pusės atsakė jį papiginti. Ir 
dėlto dabar ukinįkai vėl už 
vedė bylą ir nežinia, kaip ji 
pasibaigs. Beto jau kam ar- 
nįkai 1 buvo ir permieravo 
kiekvieno žemę; czion vėl tūli 
ukinįkai iszpylė szmotą pinįgų, 
papirkdami kamarnįkus, kad 
jiems daugiau prirėžtų žemės. 
O kunįgaiksztis tū tarpu mė
gino iszkirsti miszkus, pris 
kirtus prie gyvenimo ir rėžiais 
iszdalytus, bet ant nelaimės 
apsiriko, nės ukinįkai įnirszę 
iszvaikė visus kirtikus isz 
miszko laukan, nesykį isztiesų 
susiremdami lyg kovoje su 
dvariszkiais, nenorineziais isz- 
sineszinti ir sukirstų medžių 
palikti, o tuszcziais. vežimais 
grįžti namon. Bet kada uki
nįkai susitelkę krūvon jūs ap
daužė, kirvius ir pjūklus at
ėmė, turėjo noromis - nenoro
mis prasiszalinti. Neįvykus 
ir tara užmanymui, kunįgaik- 
sztis bandė papirkti nekuriūs 
iszmanesnius ukinįkus, la 
b j ausi ai Storastas, prižydėda- 
mas jų rėžių visai nekabavoti, 
kad tik jie nesiprieszintų ir 
kitus tame perspėtų, vienok 
szie nebuvo taip kvaili ir už 
tai atsisakė nū tokios veid

— Afosiedis, Kauno rėd. 
Telezių pav. • Mosiedžio vale- 
cziuje yra dvi apskritės: Sa
lantų ir Margininkų, kurių 
ukinįkai tebgyvena dar ant 
kunįgaiszczio Oginskio žemės, 
mokėdami jam metinę dūnę 
už valdomąją žemę. Dūnė 
yra gana brangi ir dėlto ne
vienas isz vargszų — ukinįkų, 
negalėdamas iszsimokėti, turi 
nugyventi, o ką jau besakyti 
užėjus prastiems metams, ne
užderėjus linams, javams ir 
t. t. Kunįgaiksztis, teisybę 
pasakius, nežiūri, ar žmogus 
gali iszsimokėti, ar ne, ale ap- 
seina paprastai, iszleisdatnas 
jo lobį su triobomis ant lici- 
tacijos. Jis tik reikalauja pa
liepti savo urėdnįkams, o szie 
po kalėjimo grėsmė Storastai 
(vaitui), kurio pareiga yra tas 
dūnes rinkti, ir taip tas palie
pimas lieka greitai iszpildy- 
tas. Storasta, žinoma, ūki 
nįko skolinįko lobį ir triobė- 
sius apraszęs paskirtame laike, 
jei neužsimoka, isztaksavoja 
ar ant licitacijos iszleidžia. 
Taigi nėra ko stebėtis, jei 
daug ukinįkų, būdami tokiose 
iszligose, arba visai nugyvena 
ir palieka įnamiais, arba savo 
žemės szmotus pardūdami, 
tampa bubeliaia. Kad tos 

mainystės ir judoszystės be- 
reikalo prisiulytos. Dar ku- 
nįgaikszcziui ir to nepakako. 
Jis būtinai vertė žmones eiti * 
lažą arba baudžiavą į dvarą 
už ganyklas, tardamas, jog jų 
niekaip negalįs dykai dūti. 
Kada žmonės jo besoti ngam 
norui vėl pasirodė nepaklus
niais, įpykęs kunįgaisztis pa
liepė savo urėdinįkams gaudyti 
isz ganyklių gyvulius ir sztro 
pūti. Žinoma, tie dvaro szu- 
neliai, sutelkę taip vadinamus 
obieszcziukus ėmėsi tūjau prie 
darbo, ir sugavę keno norint 
gyvulius džiaugėsi tū laimi
kiu. Bet dovanai! nės kada 
davė žodį sugautųjų nkinį- 
kams ateiti jūs iszsivadūti, tai 
iszsigėrę diktokai degtinės, 
pasiėmę szaudykles, drutus 
mietus ir tolygius kitus įran
kius, traukė visi linksmi it 
meszką kauti. AtėjęA pas 
medsargį, pas kurį gyvuliai 
buvo suvaryti, pradėjo truksz- 
mą daryti, szaudyti, klykauti, 
turbut, idant gaudytojus per
gąsdinti ir atbaidyti nū laimi
kio, ir tada bėda tam buvo isz 
obieszcziukų, kuris nenorėjo 
ar nespėjo pasmukti, nės pa
griebę iszpėrė jam stipriai 
kailį; o medsargiui nabagui 
iezdaužė triobos langus, isz- 
laužė žiogrius ir tvoras, ir to
kiu tai budu iszsivadavę be 
galvos nulenkimo, varė gyvu
lius namon visi linksmai dai- 
nūdami, uksztaudami, kad net 
miszkai sklyduriavo nū garsių 
balsų bei klegėsenos. Regė
damas, jog ukinįkai nesibijo 
ir ant kožno beveik žingsnio 
prieszinasi, kunįgaisztis palio
vė tokius darbus daręs, ir gal 
sulaiku susipratęs ir pasigai
lėjęs tų vargszų, pradės jiems 
gerai velyti. Už tokį pasiel
gimą, rodosi negalima žmonių 
papeikti, tū daugiau, kad 
jiems visai apsileidus kunį 
gaiksztis rasi ir kailį per gal
vą isznerti užsimanytų; antra
pus tegul žino, jog lietuviai - 
ukinįkai jau neb vergai jo, 
bet žmonės liūsi, žmonės dar



Daugsziszkis.

toje naminėjeBezzen-

Tilžėje privatiszktise namtise 
szventę.

ir. ten nei vieną
prie jų neprileidi. Gyvena- 
miejie namai lig‘ųftių tapo isz- 
rakinti.

inėto
didesnės mažesnės ne*

•tikro lietuviszko budo: ar žuV, dentas žemdarbystės; idant 
kr but‘, — geriaus numirti, ne czionai studiertiti. Labui tai 
vargu tapti! szaunas daigtas, nės Maskoli-

Tokitise dalyktise naudingu jos agronomiszki institutai 
be galo butų daigtu, kad lie- prasti ir ne taip auksztai stovi 
tuviai — advokatai padtitų 
tavo broliams ranką brolisz 
kos pagelbos ir patartų, ką

— Isz Prūsų Lietuvos. 
Karaliauczius akademijoje la
bai mažai lietuvių randasi, tai 
kokį czėsą viens, kokį du, o 
kartais ir trys. Tarp tų taį 
dar nevisi tikri lietuvnįkai; 
nueina į vokiszkas studentų 
draugystes; pradeda su anais 
girttiti, latravoti, iszleidžia 
daug pinįgų ir užmirszta savo 
tėviszkės bei jos reikalų visti- 
met. Namon parkeliavę ant 
vakacijų jieszko labjausiai 
vokiszkų draugų ir su jais 
linksminasi, nės tarp lietuvnį- 
kų ir negal tiek kuniszko pa
silinksminimo rasti. Pasku
tiniame laike rodos, jog maža 
reakcija ir jų tarpe atsiradusi, 
nors nevisi pasidtida vokie- 
ežiams; kiti, kad ir dėl lietu
vių nedarbtijasi, norius ne 
Irudina lietuvių darbus, o su 
interesu žiuri į savo draugbro- 
lių kylimą. Daugiaus ir jie 
darbtittisi dėl tėviszkės, kad 
geriaus pažintų Lietuvos pa
dėjimą ir jos vargus po mas-

tom pabustų, kad žinotų, jog 
sviete yra nemaž lietuvii| mo- 
kintų, kurie rūpinas savo kal
bą bei budus iszlaikyti, nežiū
rėdami ant visokių nelaimių, 
kurios jūs gal tropyti, o ir 
tropija. Kalbėjau neseniai 
•u vienu sudžios refereudaru 
lietuviu apie musų brolius 
Maskolijoje. Pasakojau jam, 
kokių idealiszkų ir augsztai 
mokintų žmonių ten tarp lie
tuvių randi. Jis man to ne
norėjo vieryti, bet mislijo, jog 
ten visi girttikliai ir prasti 
žmonės esą.

Dabar atkeliavo į Karaliau- 
tį lietuvis, isz Žemaitijos, stu- 

iszlavinime, kaip Vokietijos 
institutai. Szitas lietuvis, 

f kurs baigęs septynes kliasas 
gimnazijos, keta pabūti kelis 
metus Karaliaucziuje ir tad 
sugrįszti į savo tėviszkę Že 
maitiją, ir ten dvarą arenda
vote ir platinti tarp savo^bro
lių apszvietimą. Toks tad 

• mokintas žmogus gal netiktai 
pats daug naudos įgyti, žemę 
apdirbdama pagal naujausius 
įtaisymus, toks gal visą žem- 
darbystę savo kraszte ant 
auksztesnio laipsnio kultūros 
vesti. — Butų labai gerai, 
kad daugiaus lietuvių isz Mas- 
kolijos atkeliautų į Karaliau- 
ežių studiertiti. Galėtų didę 
įtekmę daryti ant Prūsų lietu
vių ir ant lietuviszkų studen
tų isz Prūsų su jais susivieny
dami ir draugystėje gyvenda
mi. Ypacziai naudinga Kara
liaucziuje studiertiti dėl mėdi- 
kų,-agronomų ir philologų, nės 
institutai czion kur kas tobu
lesni; o studentai gal, pabai
gę universitetą, Maskolijoj1 
egzaminus iszdtiti ir urėdus 
gauti.

Kelionė į Karaliauczių daug 
trumpesnė ir smagesnė, o 
praszportas ir tiktai 20 rublių 
tekaszttija. Priegtam galima 
Karaliaucziuje gauti visokių 
stependijų. Ypacziai didžios 
stependijos yra dėl studentų 
unijotų theologijos isz Žemaiti
jos įtaisytos kunįgaikszczio 
Radvilo vien dėl lietuvių unijo
tų — studeptų Karaliaucziuje. 
Dūda tokiems net 1500 markių 
(750 rublių) stipendijos per 
metus. Dabar lieka tos sti- 
penpijos ižde, arba dtidamos 
lenkams, jeigu kada koks at- 
sipainioja szenlink. Todėl 
labai verta, kad lietuviai — 
studentai lankytųsi Karaliau- 
ežiu j e.

Szitą pusmetį skaito garsu
sis professorius Ad, 

bergeris apie latviszką grama
tiką. Kalbėjo kartą apie se
nus latviszkus žodžius lietu 
viszkoje kalboje randamus, 
kaip tai aka vietoje vandu ir 
t. t. Lietuviszkiejie raszti- 
nįkai neturėdami gana žodžių 
lietuviszkų, idant savo mislis 
galėtų.(iszmanomai) iszreiksz- 
ti, pasisavino nė maž žodžių 
isz kaimyniszkų kalbų, arba 
lipino naujus žodžius.’ Isz 
latviszkos kalbos esąs Dau 
kantas, kurs sziaip labai gti- 
dotinas ir garbingas istorikas 
esąs, nemaž žodžių į savo 
rasztus įėmęs, ir todėl turi 
kalbų tardintojai su didžiu 
pasidabojimu jo rasztus var
toti. Naujai lipintus žodžius 
kartais visti met nėsą galima 
iszmanyti, kaip tai žodį „tarp- 
tautiszkas“, kurs sziaip gana 
pinkliai ir gražiai sudėtas; 
susideda isz praep. tarp, bei 
adjektiszko pertaisymo lat- 
viszko (?) žodžio „tauta“.

Sziaip prof. Bezzenbergeris 
yra stropus tyrinėtojas lietu- 
viszkos kalbos ir lietuviszkų 
būdų. Vasaromis keliaują 
aplink, per Lietuvą rankio 
dams arkeologiszkas liekanas, 
tyrinėdama' dialektus ir užra 
szinėdams dainas, pasakas, 
myslius ir t. t. Yra jis labai 
stropus ir vaisingas rasztinį 
kas, nės vien apie lietuvius 
suraszęs yra 43 moksliszkus 
rasztus (žiūrėk Baltramaiczio 
sbornik‘ą p. 250).

— Lietuviszka literatiszka 
bendrystė atliko 3 d. Lapkri- 
ežio metinį . ‘susirinkimą. 
Draugystė tur 198 draugarius 
(sąnarius). Bibliotekoje esą 
980 tomų. Naujame mete 
keta draugystė rinkti „ lietu- 
viszkus kaimų vardus su pa- 
gėlba valsczių perdėtinių, isz- 
kalų virszinįkų ir kunįgų. 
Kunįgas Stein kalbėjo apie 
Prūsų nelaimės czėsą pagal 
bažnytiszkus užraszymus. Ant 
galo tapo kalbėta ir apie 
Daukantą bei jo szimtmetinį 
jubilėjų, kurį keli lietuviai

Choleros liga Tilžėje jau 
dievinas; isz viso apsirgo 17 • 
asabų, o 9 pasimirė. Liga žo
liaus plėstis negalėjo, nės Ii* 
gonius ttijaus nugabeno į 
jiems tyczia įtaisytu^ namus 
ir. ten nei vieną Idtą žmogų

Į Maskoliją negalima siusti 
rekomendavotas gromatas, ku
riose pinįgų randasi. Nės vi
sas rekomendavotas gromatas 
paczto vyriausybė atplėszia ir 
pinįgus atima ir į valdžios iž
dą padtida. Toks esąs naujas 
padavadyjimas.

Vuivads.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Straikas. Nors kom

panija geležinkelio Lehigh 
Valley giriasi, kad vėl gavo 
iki valei prie geležinkelio ure- 
dinįkų ir darbinįkų, bet kas 
isz to, kad tie nauji tarnai yra / 
daugiausiai mažai išmananti 
ir nedatirti savo užsiėmim 
dėl kurios priežasties atsitinka 
beveik kasdiena ant 
kelio 
laimės, kurios atnesza kompa
nijai didesnes blėdis, kaip kad 
kelias visai szvęstų. Persitik
rinę apie tai, straikieriai pasi
tvirtino dvasioje, žada pradėti 
vesti dar asztresnę kovą ir ka
riauti iki kompanija neužga
nėdins jųjų reikalavimų. 
Tadgi straikas gal dar ilgą 
laiką prasitęs ir tukstaneziai 
anglekasių turės szvęsti lygiai 
su straikieriais.

— Brazilija. 4 Grudžio.
Maisztas Brazilijos vieszpa- 

tystėje dar vis didinas ir 
raaisztinįkai kas diena įgauna 
daugiau sylų ir szalinįkų. 
Labai galima, kad rebel lai 
gaus [jei neįsikisz svetimos 
vieszpatystės]
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Lietuvininku
karėje viražų ir apszauks Bra
ziliją manarchija.

Tas kariavimas tarpu savęs, 
labai dideles ..Blėdis daro 
vieszpatystei, nės negana, jog 
muszoje krinta daug žmonių, 
yra drutvietės, skensta sudau
žyti kariszki garlaiviai, ant ko 
buvo milijonai padėti, kuriūs 
darbinįkai žmonės savo pra 
kaitų uždirbo, kad kas diena 
iszeina szimtai tukstanezių 
dolerių ant užlaikymo kovo 
janezių žmoąi 
karei reikaljfigų dalykų, bet 

 

isz tos priežasties visame 
kraszte apstojo prekystė, dar 
bai fabrikūse ir visokiose už- 
veditųuse labai sumažėjo, gy- 

. ventbjai yra perimti neramu
mai ir iszgąscziu, nės nėra 
piauni nei savo savasties, nei 
pagal i aus gyvenimo.

ir daugybėst ° 7

- — Berlinds 29 Lapkriczio. 
Prisiųsta vpkieczrų ciesoriui 
Wilhelinui ir ciesorystės kan- 
celeriui mažos skrynelės, ku
rių nei ciesorius, nei kancele- 
rius nekugždino, bet padavė 
jos savo tarnams dėl peržiu 
rėjitno; ir kas: atrasta,' kad 
tose skrynutėse randase taip 
vadinamos pragaro maszinos, 
kurios netiktai tas 'žmogystas 
butų užmuszę, katros tas ekry

stovi nczias, o gal ir patį namą

giasi vokiecziai, kad kaizeris 
iszvengę taip baisią smertį.

ciesorius ir

gauna metinės pensijos kaipo
Prūsų karalius 15,719,296

sekreterijato 122,260 markių, 
dėl adjutantų 88, 500 m., dėl 
įvairių gra'tif t kacijų 3,00000 
m. Manta karaliaus susideda 
isz keleto palocių, isz trijų di
delių dvarų ir 48-nių palivar
kų. Turi taipgi didelius plo
tus miszkųL

»4V0
JMfatyti, kad 

karalystėje
vokiecziai 
tautiszkai

smaugia netik lietuvius ir len
kus, bet ir visus kitus netikrai 
vokiszkus gaivalus. Tą bui
tį patvirtiną sztai: provinci
joje Szlezvige, kurią prusai nū 
danų iszplėszė, ir kurioje gy
ventojai danai yra, uždrausta 
mokinti mokslainėse daniszkai 
ir visas mokslas tik vien vo- 
kiszkai yra iszguldomos. Da
bar suvažiavo asztūnios de- 
szimtis daniszkų kunįgų į 
miestą Flensburg, kame nuta-

karalių, idant jis pavelyti 
žmonių iszkalose nors tikėji
mą daniszkoje kalboje iszgul- 
dyti.

— Roma 4 Grūdžio. Lau
kiama * popiežiaus Encyclica 
dalijas į tris dalis. Pirmoje 
dalyje einasi apie iszguldymą 
szvento raszto; tenai nurado, 
kad Dievo žodžio skelbėjai 
turi gerai mokėti szventą rasz- 
tą ir kaipo paveizdą tame da
lyke padūda pamokslus Jė
zaus Kristaus, apasztalų ir 
bažnyczios tėvų. Antra dalis 
užsijima su mokinimo ir stu- 
dijavojimo < metodą ir atkrei
pia teoliogų atydą ant reika
lingumo studijavojimo senų 
kalbų, ypacz semitiszkos. 
Toliaus labai apgailistauja, 
kad dvasiszkose mokslainėse , I
biblijos iszguldymas yra labai 
nėatbotas, dėltogi ‘skambina 
dvasiszkiems į protą ir szirdį, 
idant jie patys griebtus prie 
biblijos ir ją mokslainėse 
stropiau iszguldytų. Treczia 
Encyclicos dalis yra svarbiau
sia; joje popiežius rūpinas 
apie paoingą ir klaidų szvento 
raszto iszguldymą ir pripa
žįsta tame dalyke neatbūtinai 
reikalingumą bažnyczios auto
riteto ir patvirtina, nurodyda
mas ant Tridentiszko ir Vati- 
kaniszko susirinkimų (konci- 
lijų) dieviszką įkvėpimą tūlų 
dalių szvento raszto.- Perspė
ja nū racijonaliszkos kritikos 
ir tendencijos, kurios stengiasi 
darodyti prieszingumo bibli
jos mokslui; tvirtina, jog, jei

rodos tūli biblijos punktai 
prieszingais mokslui, tai ar jie 
yra blogai iszguldyti 
moksliszki sąprotavimai 
neteisingi. ,

arba
yra

— Roma 30 Lapkriczio 
Isz priežasties randavų banką 
szkandalo, tai yra iszgaiszini- 
mo randavų pinįgų tūlų 
augsztų uredinįkų be pavely-

<- •— Konstantinopolis 
Lapk, Czia cholera

30 
dar 

smarkiai siauezia nežiūrint ant y

didelio atsargumo ir daktarų 
priži u rėj i mo; apserga 
diena apie 50 ir mirszta 
penkioliką ir daugiau.

kas 
po

Grudžio. Prūsų ir Hambur
go valdžios dar vis, isz baimės 
priesz cholerą, nepavelija va
žioti maskoliszkiems žydams 
per savo žemę į Ameriką. 
Žydai iszrado sav kitą kelią, 
beje, pradėjo gaujomis važio
ti isz Liepoj aus į Angliją, o 
isz ten ir į palaimintą žemę 
Ameriką. Žinia, draugystėje 
su žydeliais gali ir lietuviai 
važiūti.

— Mailand [Italijoje] 30 
Lapk. Susidūrė du trukiu 
visoje smarkybėje. 22 žmo-

daugybė tapo sužeistais.

v — Dyvinas dalykas: 
daugelyje, laikraszczių,

raszo 
buk 

popiežius Leon‘as XIII buvęs 
priežasezia susidraugavimo ir 
susiriszimo Prancūzijos su Mas- 

įja. Buk popiežius tikiąs 
kad toje brolystėje maskolių su 
prancūzais patrauksęs masko
lius prie katalikiszko tikėjimo 
ir dagi padėsią tos dvi viesz- 
patysti jam atjieszkoti avie- 
tiszką valdžią. Tūs savo mie- 
rus patvirtinąs popiežius savo 
dabartiniais politikiszkais 
prietikiais su minėtomis viesz- 
patystėmis. Ant tokios [_?] 
popiežiaus politikos skersake- 
mis ir suneužsitikėjimu žiuriąs 
prieszingas susiriszimas, beje:
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Italijos gyventojų didelė ne 
apykanta ir neužsitikėjiinas 
uredinįkams ir pagalinus pa 
ežiam karaliui; taip antai, va 
ževo karalius su karaliene pei 
Romos miestą: susirinkusios 
žmonių minios jau tylėjo, jau 
sznibž^ėjo ir szvilpė, ką patė 
mijęSz karalius su karaliem 
nubudo, nės pamatė, kad žmo 
nės netik kad isz jų nesidžiau 
gia, bet dar neapkenezia. ,

— Ant salos Sardinija bu 
vo didelei palviniai, kuri< 
daug blėdies gyventajame pa 
darė.

— J3erlinas 1 Grudžii 
Vokieczių katalikai (centrum 
ant vieszpatystės susirinkim 
[ reichstago ] padavė įneszini 
link paszalinimo įstatymo n

zuitus ir jiems panaszius z< 
konįkus isz Vokietijos iszg 
nė. Tas įneszimas *tapo pi 
imtas 173 balsais priesz 13 
Visi katalikai ir geri žmoni 
isz to didei džiaugias, o pri 
szai greždami dantis, szauk 
ironiszkai: Ei, jus, jezuil 
plaukit ežią, į Vokietiją!!

Randas ant susirinkin 
kaip paprastai, neėmė dalyv 
mo, bet pri^szai turi mažą v 
tį, kad 'bus jis prieszing

Įstabus dalykas, kad da 
gumas valnamislių, libera 
socijalistų ėjo už jėzuitus.

— Kaip j ari žinoma. < M 
koliai nū Prūsų rubežių aps 
tė kari u mene; to bet dar ne 
na: ta rubežiaus sargyba 
dar padidinta, kurios kariai’ 
laike karės maskolių su vpl 
ežiais, tarnaus kaipo pirm 
dėjai [ pravadnįkai ] masBut Austrijos lenkai padarę 

neva protestą priesz intimitetą liszkos kari u menės į Pr 
popiežiaus su caru, :

*

žemę, nė's jie, būdami ilge
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Metalai-gi brangiejie yra 
iszkloti ant stalų ir pridengti 
stiklais.

Kiekvienas isz musų matė 
auksą ir sidabrą. Ir matyti 
jį apdirbtą suvis nėra dyvų! 
Bet czion galima pamatyti, 
kaip jį dirba ir kaip neap
dirbtas žemėje, smiltyse, ak
menyse auksas ir sidabras isz- 
rodo.

Po stiklais taipgi užrakytus 
laiko ir brangiūsius akmenis.

Bet ant to kasyklų namo da 
ne galas.

Yra, parodo czion taipgi vi-j 
sas prietąisas, kurių prie ka
syklų reikalauja. Yra nevat 
modeliai brėkerių. Taip, at
menu, vieno anglekasyklų 
brėkerio modelis taip dailiai 
ir taip iszmisliai buvo įtaisy 
tas, kad vis pulkas žmonių, jį 
apstoję, žiopsojo, kaip tas 
anglis iszkėlęs į viražų dailiai 
svaido.

Da vienas dalykas. Ugi, 
beveik viduryje to „Minės“ 
namo, Maskolius pakerėplino, 
aplieta nekaltomis, tarpu kitų 
ir mus brolių, aszaromis gar
sųjį savo rubežinį stulpą, ku
ris ant Uralo kalno tarpe Eu
ropos ir Azijos stypso.

.Žiūrėdamas į tą stulpą pra
dėjau mislyti, kokį jis susiri- 
szimą turi su kasyklomis? 
Kam jis czionais į Ameriką 
ant paradus atsiųstas?.... 
Daugybės, daugybės mieli 
broliai mielių, jus patys dasi- 
praskit kokiu man tada atėjo 
į galvą... Atsidusau, — ap 
siszlūszcziau, ką tik užsilaikau- 
ežias jau susigraudinusiose 
akyse aszaras, apsiszlūszcziau 
ir liūdnas nuėjau į kitą namą, 
į namą elektrikos.

Tai, ko kitą kart žmonės bi
jodavo, nū ko drebėdavo, ką 
laikė už didžiausiąją dieviszką 
galybę - žaibūjantijį ir griau- 
džiantijį elektroną, — dabar
tės iszmintingai jį ant savo 
naudos pavertė, ir į vietą būti 
padonimis, ponais ir vieszpa- 
ežiais ano pastojo; ir veža ir 
traukia ir suka dabartės na

trumpesnį laiką ant rubežiaus,1 
gerai apeipažįsta su aptinki- I 
Dėmia prusiszkomis vietomis. 
Prusai, žiūrėdami į tai, labai 
netiki maskolių žodžiams, ku
rie skamba: choczu imet mir 
00 v semi gosudarstvami [no
riu turėti pakajų su visomis 
vieaspatystėmis.]

— Krokuvoje tapo sugau- 
tas žydas Blaustein, kuris varė 
geeseftą [ prekystę], parda- 
▼i nedarnas gražias paliokes 
turkams. Jis isz to jau buvo 
gerai pralobęs,bet nesi kakinda* 
mas tūmi, vis vaginėja su savo 
pagelbinįkais puikias lenkes 
ir statė jas turtingiems tur
kams, kurie uždarė nabagėles 
savo hareme,*] ir darė sav isz 
jų taip vadinamą Mahometo ro 
jų. Bet dabartės tapo žyde
lis sugražiu gyvu tavoru po- 
licijoa sugriebtas ir teisdarys- 
tei atidėtas.

— Derybų Maskoliuos 9 u 
Vokietija link muito laimin 

gai pasibaigė, beje, Vokietija 
aumuszė 50 procentų, kuriūs 
•šią vasarą buvo uždėjus, nū 
maakoliszkų, o ir lietuviszkų 
produktų įvežiamų isz Mas- 
kolijos į yokieczių ženlę.

Galima dabar tikėtis, kad 
viskas Lietuvoje žymiai pa
brangs ir musų broliai tau 
tiecziai lengviaus atsidvės.

— Raszo, kad caro sūnūs, 
Nikolajas Aleksandravyczia, 
jau gavęs sav paczią, beje, 
prancūzaitę, princessą Oreans- 
ką 22 metų, dukterį Paryžiaus 
grovo. 

—■•I..... ............. . ■MI.IH.IWB •
— Anglija padarė dabar 

kariszką garlaivį, „Havack“, 
kuris esąs greicziausis garlai
vis ant svieto, nės per adyną 
100 mylių nuplaukiąs. < 

j haremu vadinas namas, kame 
turkai savo paczias laiko uždarę.

Chicaga ir jos paroda.
{papieszė M. J. .as).

Administracijos namūse, ži* 
noma, kaipo administracijos, 
nieko įpatingo nėra, iszski- 
rent vieną gal didelę Kolium- 
bo stovylą, kuri didumu savo 
visų akis pritraukia. Bet tū 
jaus prie administracijos na
mų, linkon Michigan ažero, 
yra dailus kanalas „Basin4‘. 
Vienam gale to kanalo styri 
garsi stotfyla Republikės „Li
berty“, stovyla^a yra didžiau
sia, kokia kada ant svieto bu
vo. Padaryta, turbut isz me
džio ir tik isz virszaus paauk- 
sūta. Kitam gale kanalo, 
tūj prie namų administracijos, 
stovi vėl trys garsiosios ant 
parodos fontanos: Koliumbo 
fontaną viduryje ir dvi fonta
nos elektrikos isz szalių. Ą- 
tidaro jas tik vakarais ir tai 
ne kas-dien, o tada daugybė 
svieto isz viso parodos sodo 
susitelkia prie szito namo, kad 
prisižiurėt dailiai tyksztan- 
ežiam augsztyn vandenėliui.

Isz czion perėjau į namą 
kasyklų „Minės“.

Kad dailiaus iszrodytų 
daigtai ant parodos iszstatyti, 
paprastai jūs dailiai vis su 
deda, daro isz jų visokias fi
gūras, o tankiausiai sustato 
į kaliumnas.

Taipgi ir czion, kaip tik 
įeini, matyt tūj sudėtos ko- 
liumnos isz visokių, visokių 
metalų; daugiausiai isz anglių, 
nės kiekvienas sztėtas Ame
rikos, turintys savo kai n ūse 
anglis, norėjo czion jomis 
svietui pasirodyti. Palei tas 
auglių koliumnas, kur nekur 
matyt czieli keturkampiai 
anglių grumulai, geležimis 
apkaustyti. Kiti isz jų taip 
yra dideli, kad net. stebėtis 
reikia, kaip žmonės jūs įsten 
gė isz žemės iszvaszūti ir tokį 
kitąsyk tolymą kelią atvežti?

Toliaus galima czion matyti 
koliumnas szvino, cino, gele
žies, plieno, vario ir kitų ma
žiaus branglių metalų.

bagas didelius ratus, maszinas, 
karus, o įsididževę žemės kir
minai kaskart ilgainiu vis 
dauginus ir dauginus tą bu
vusįjį savo poną varglria, kas 
kart vis dauginus isz jo nau
dojas. ' • >

Namas — pilnas visokių 
maszinų, kurias czionais pri
siuntė kumpanijos ir priva- 
tiszkos asabps isz visų szalių 
svieto. Isz Amerikos yra 
daugiausiai. Edissonas turi 
sav vierfas savo skyrių.

Kada asz buvau sziame na
me, ant nelaimės, visos maszU 
,nos stovėjo. Nės, reikia žinot 
kad visos, kiek tik buvo ant 
parodos maszinų, buvo varo
mos garu, kad kiekviena ga
lėtu parodyti, ką ir kaip dir
ba.

Į pati ngai dailiai eleetrono 
name iszrodė elektriniai žibu
riai, ką bėgiodami po įvairių 
dažų stiklus, labai meiliai be
vijo akis.

Isz virszaus vakare, kada 
sužibėdavo visus žiburius, 
elektrinis namas taip dailiau
siai iszrodydavo.

Didžiausias namas antVJhi 
caginės parodos yra namas 
manufactures „Manufactures 
and liberal arts“. Užima jis 
savo sienomis 44 akrus arba 
margus lauko.

Kaip priminėm, kiekvienoj4 
didesnėj4 dalyj4, kiekvienam 
didesnėm name, garsi ilgesnės 
praszalinės, ciesorystės, kara
lystės, — turi savo skyrius. 
Sziame name tokius savo sky
rius turi net devyniolika po- 
nyezczių.

Sako, kad, nuvaževus ant 
visasvietinės parodos, taip 
kaip dabartės buvo Chicago]4, 
daug galima užmokti: galima 
įvairių szalių, įvairių žemių 
žmonės, jųjų literatūrą — ap- 
szvietimą, jųjų paproezius, jų
jų kultūrą? — Ir teisybė!

Namfise manufaktūros, sa- 
cėm, net devyniolika ponysz- 

ežių turi savo, skyrius, iszėmus 
skyrius mus sztėtų, kurie 
taipgi į krūvą nesiteikia, tik-

I
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tai laikdsi, tankiausiai, įlavie- 
riiaiį taigi, o į kurį tik skyrių 
įeisi, matyt visur vis ką kitą, 
visur viską kitaip; o gerai pri
sižiūrėjus, galima nevat pasa
kyti, kūm katra karalystė, 
sztėtas, miestas užsiima, kūm 
yra garsus. Gyva georafija!

Taip Germanijos miestas 
Frankfurtas, mątyt, garsus sa 
vo zobovomis, )<urių czion ga 
lybes visokių iszstatė. Kolo- 
nia miestas — savo kemiszkais 
iszdarbiais. Austrija garsi 
mebliais, Japonija divo 
nais ir japoniszkomis vazomis, 
Amerika - piaszinomis, Pran 
euzija - smokauniausiais meb
liais, iszdarbiais isz bronzo, 
raalioryste, Britanija, ypacz 
Irlandija - lininiais savo isz 
darbiais. O Maskolija?. .. 
Maskolija garsi kanapėmis, 
isz kurių botagus, panezius ir 

. virves dėl padonų veja. Ir da 
viena... meszkų, vilkų ir bo 
brų brangiais kailiais ir urė 
dinįkais vagimi, kurie tūj tūs 
brangius kailius. suvogė. 
Taip tai yra su Maskolija!

(Dar neviskas.)

Apie raszybą.
1) Lietuviszkoj* kalboj* 

sunku aiszkiai iszskirti ilgą 
ir trumpą patbalsę, dėlto tą 
mezgą vereziau visiszkai nu 
pjauti, neg apsunkinti jūm 
savę ir svetimtauezius, noriu- 
ežius iszmokti musų kalbą. 
Juk mes Jr lig sziam lakui

-

i

s

grinczioj* — grinczioje
etai ilsi — stalūse
bobosi — bobose.
Dėlto nebilį e laukan! jūm

■
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tik y priesz norą insibruko; 
. už ką, turi būti, ir kenczia, 

nabagė, stumdymą: vienas 
tupdo ją ežia, kitas ten. Ar 
nebuti| geriau, kad mes y var
totume tik dėl iszskirimo vie
nodai skambahezių žodžių, 
kaip tai: keli^ (kojos) ir 
kelys*) (dėl važiavimo). Ką 
pames fonetika, jei vietoj4: 
užmanyti - užmanymas, klau
syti — klausymas, mislyti, ra- 
szysiiųe: užmaniti — užmani-

*) dabar priimta raszyti kelias, o 
ne kelys III. ).

I,

klausimas, 
„patys“

krūmas,

■ 
nids, klausiti 
misliti. Taipgi ir 
bereikalo ne „patis4*. 
bė, žodžiai: durnas, 
avės turi ilgesnį u ir a kaip 
žodžiai: dumi (dumti), stumi 
(stumti), avis, vienok toli nė
ra taip didis skyris, kaip vo- 
kiszkoj* kalboj*: das Bett ir 
das Beet; isztardami pirmū- 
sius trumpiau, pastarūsius ii 
giau ar susikalbėsime. Stat- 
raszą lotyniszkos kalbos ir 
pirmos kliasos mokįtinis ati
tinka, o statraszas senos grai- 
kiszkos kalbos turintis trum
pas ir ilgas patbalses kūmet 
ir pasenusiam mokytojui galvą 
susuka. — Ilgumą patbalsių 
galime pažimėti žimelen,,—44 
ir tai tik rankvedžiūse. -— Ro
dosi, kad musų kalba dėl at
radimo ilgų patbalsių turi 
įpatingas tiesas, reikia jų tik

2. Bereikalo neapkenezia- 
tae I. Paimkime žodžius: la
bas, lupti, tegul, pagal, klasa; 
pirmutiniai, teisybė, ir be kas
pino dū la balsę i, bet girdėti 
I ir pastarūse, gali tik ne lie
tu viszka ausis; tegul, pagal 
ir negražiai skamba ir ležiu- 
viui nesmagus. Dėlto vietoj* 
manstimo apie naujas literas, 
palikime vereziau gyvą seniai 
pažįstamą 1.

3. Isz kur musų locativus 
[vietinis] įgyjo taip nesmagias, 
svirūjanezias, pusgivas gaili
nis: e, iuje, ye, je ir panaszias? 
Czia lietuviszkas locativus pri
siklausė slaveniszkų galuczių 
ir nori jas prisisavįti, nors da 
pilnai gali vartoti savo senąją 
ūdegą — i, kurią jis nesziojo 
senovės kalbose: indusų, grai
kų ir latinų. Ir isztikro, argi 
ne gražiaus, drąsiau ir aisz- 
kiau skamba:

Stali kaip stale
sodži — sodžiuje 
rudeni — rudenvie

. 4. Dėl gražumo ir pripra 
timo visūmenės paaukaukime 
nesziltą ekonomią: raszikime 
vietoj4: ū, č, Š, į — uo, cz, sz, 

turės Ii- 
meilesnis 
juk c, s,

in! Musų rasztas 
gesnį pavirszį, bus 
ir mums ir kitiems, 
su ragais daugumui 
ka.

Ant galo, koksai musų stat
raszas nebūtų, bet tik butų 
vienas. Dabargi beveik kiek 
vienas laikrasztis turi savo į- 
patingą statraszą. Tas labai 
kenkia raszliavai: raszėjas vie
no laikraszczio, norėdamas 
paturėti savo rasztais ir kitą - 
kokį, turi pirma susipažinti su 
nauju statraszu, o isz laukie- 
ežių ne vienas tik dėlto ne 
skaito laikraszczio arba knį 
giales, kad ne gali, nors pa-

•Ii

seno „Aukso Altorį44 be skai
tydamas. Vienas statraszas 
graieziau ir iszsitobulintų. 
Rodosi, dogmatai įvairių stat 
raszų nėra viens kitam taip 
prieszingi, kad isz jų nebūtų 
galimas vienas statraszas. 
Dėlto, laikraszcziai, turėkitės 
vieno ir praszcziausio statra- 
szo, r ir skaitlius raszėjų ir 
skaitytojų veikiai pasididins!

J. Galas.

to BBtBVfeZkD fllm tart
— Mount C ar mėli y Pa. 

30 dieną Lapkriczio, buvo isz 
ryto lietuviszkoje bažnyczioje 
laikomos Szv. Miszios dvejos 
ant iszmeldimo nū Dievo 
mums lietuviams kantrybės 
dėl užsilaikymo taut’szkūse 
dalykūse ir nužeminimą ne
prietelių, kurie musų tėvynę - 
Lietuvą visaip persekioja.

Vakare 7į v. buvo laikomas 
ant salės susirinkimas ir pa
silinksminimas, kur pribuvo 
apart vietinių lietuvių ir szamo- 
kiszkių, sekantiejie svecziai 
isz toliaus: gūdotini kuningai: 
A. Burba ir J. Žebris isz Ply 
mouth*o, P. Abromaitis isz 
Shenandoah; pp. Jūzas 
Pauksztys isz Plymouth ir V.

nudainavo,

Vraczinskas bei J. Miliauckas 
isz Mahanoy City, Pa.

Pirmiausiai keliolika mergi
nų lietuvaiczių dainavo ant 
balsų: „Sudiev Lietuva etc“. 
Merginos dailiai 
nėsa per rūpestį vietinio kun. 
M. Pėžos per keletą mėnesių 
buvo mokinamos. Po uždai- 
navi m ui sznekėjo kun. A. 
Burba. Savo sznektoje pri
minė trumpai, kaip Lietu
va tu r būti gera svetini- 
taueziams, beje: vokiecziams 
ir maskoliams. Pirmie- 
jie rūpinosi daugiausiai pa
sitraukti į rytus, kad visą Lie
tuvą apžioti ir ją suvokietinti, 
o maskbliai į vakarus, kad 
sumaskenintij Apart tų di
džiausi^ Lietuvos neprietelių 
yra ir kiti, kurie taipgi norėtų 
vis ir vis dar platinti savo 
kultūrą Lietuvoje. Bet ir lie
tuviai jau nemiega; jau jie 
pradėjo patys apie iszlaikymą 
savo tautystės rupintiesi, todėl 
ir maskolius, supratęs savo 
klaidingą uždraudimą lietu
viams spaudos, jau mislyja 
apie jos sugrąžinimą. Vienok 
kalbėtojas, iszrodęs naudingu
mą, kokį Lietuva turės isz pa- 
velyjimo spaudos, nurodė ir 
tai, jog greitame laike ir tarp 
paežių lietuvių veik rasis ir 
tokių iszgamių. kurie už mas- 
koliszkus pinįgus dirbs per 
lietuviszkus laikraszczins ir 
knįgas dėl praplatinimo mas
kolių dvasios Lietuvoje, kaip 
kad sziądien tūli lietuviai 
Prusūse dirba už pinįgus dėl 
suvokietiniino lietuvių.

Po kam vėl buvo -dainavi
mai. Kadangi sziame susi
rinkime buvo nemažas lenkų 
skaitlius, todėl kun. Pėža 
sznekėjo lenkiszkai, nurody
damas, jog antikinėje ir vie
nybėje gyvenant, jei viena 
tauta gali daug gero dėl žmo
nijos padaryti, tumi labjaus 
kelios tautos, viena kitos nie
kutei neskriausdamos. Ir vėl 
dainavimai. Kun. Abro
maitis sznekėjo apie reikalin
gumą ir naudingumą muzikos.



lietuviszko kunįgo priežasties lenkų,

Pavapi jonas.

— Plymouth, Pa.
mouthiečziai
savo sali u nų, ir pragerti pini
gai daugiausiai pasilieka ki- 
szeniftse savo tautleczių, užtai

vo tautiecziams patarnautų. 
Plymouthietis.

Tegul Dievas

Sunku, labai sunku mums 
eina be 
esant czionai lenkiszkai para
pijai, kuri vis dar nori versti-.

ve, kad ir kitose vietose lietu
viai padarytų taip dailius pa- 
siįinksminimus!

Svetys.

blogai yra su mumis pasidarę. 
Vienok nenupfilėme ant geros 
vilties, nors vokiszkas kunįgas 

Mes{L,num3 aiszkiai pasakė, kad jo-

pusė tik bėdos, kad ežia pa
siūlė voja musų broliai.

Sztorų, kuriose parsideda 
įvairus valgymo ir tūli apsi- 
teisymo dalykai, taipgi pa 
kaktinai. Reikalingiausiai 
yra Plymouth‘e lietuviszką 
krautuvė įvairių vyriszkų 
drabužių nės ežia netik kad 
nėra nei vienos lietuviszkos, 
bet nei lenkiszkos, nei unga- 
riszkos. Žydai visus turi savo 
rankose, plėszia ir suka musų 
tautieczius ir kitus kriksz.czio- 
uis. Czia lietuviszką drabu
žių krautuvė galėtų gerai lai
kytis, nės kaip minėjau. N 48, 
yra apie 1,000 lietuvių, o 
kiekvienas žmogus nuneszioja 

I drabužių per metą už keletą 
desėtki| dolerių, tadgi, jeigu 

įtik vieni lietuviai pirktų pas 
savo brolius, (o galima tikė 

1 tis, kad pirktų, nės pas mus 
į lietuviai yra persiėmė tautisz- 
j ka dvasia ir pripažįsta reika- i 
lingumą rysztis tarp savęs ir 
medegiszkai) ir tai galima bu
tų padaryti gerą reikalą (bir- 
žį), bet dar galima pasitikėti, 
kad lenkai ir kiti veikiau eis 
pas mus brolį, nekaip pas žy
dą. Tarp plymouthieczių, 
kurie galėtų uždėję minėtą 
biznį vesti, neatsiranda atsa-

Iszpradžių gal ir

Po kam pritaikė ir prie lietu
vystės, tarydamas: kaip muzi
ka arba dainavimas, gerai su
taikinti, žmogaus jausmus už
gauna ir sujudina, taip lygi
nai yra ir su taja tauta, kuri 
vienybėje ir sutikmėje gyve 
na: tada ji savo suvienytais 
darbavimais ir atvėsusius bro
lius sujudina, patraukia ir už
dega prie visftmėniszko kru
tėjimo. Ir vėl dainavimai.

Jdzas Pauksztys trumpai 
kalbėjo angliszkai, lenkiszkai 
ir lietuviszkai, nurodydamas, 
kaip kožnas iszmanus žmogus 
turi apsieiti susirinkime, idant 
visAmėniszkilse pasilinksmi- 
nimflse abelnos tvarkos (pa- 
rėdko) nesujaukti ir tūmi ne
pasirodyti esant nedabrendu- 
siu. Visi iszmaniai pasielgki- 
me, o tada turėsime tikrai 
imoniszką pasiliksminimą. 
Kun. Žebris kalbėjo apie ne
atbūtiną reikalingumą lietu 
viszkų pagelbinių draugys- i 
ežių, kožnas lietuvis turi ru- 
pintiesi prie jų prigulėti. Vi
sos lietuviszkos draugystės 
turi vėl rupintiesi prigulėti 
prie „Susivienyjirao“, idant 
kožnas sąnarys persikeldamas 
isz vieno miesto į kitą galėtų 
be įžengtinės mokesnies prigu
lėti prie vietinės draugystės, kanezių. 
Kaip visi susivienysime, tai jo-Į butų kiek sunkoku, varyti 
kis neprietelis musų tautą ne
įstengs praryti. Tflmi pasi
baigė sznektos, o dainininkės 
pagal publikos reikalavimą 
dar sykį atkartojo dainą „Su
diev, Lietuva“ ir t. t. Kal
bėtojus visad perstatydavo p. 
Silvestras Brdžis, Szv. Jurgio 
draugystės prezidentas isz 
Shamokin, i

konkurenciją su žydais, bet 
toliaus viskas eitų gerai. Da
bar randasi sztoras geroje ant 
nusamdymo vietoje, kad kas 
pasiskubįtų jį paimti ir jame 
drabužių krautuvę uždėtų, 
misliju, kad laimėtų.

Būtinai reikalingasBūtinai reikalingas lietu- nai pritraukti mus prie savęs, lenkams tokius darbus nepa- 
viszkos bei rukszczios dilnos Sztsi numirė lietu vys isz drau- skaito už piktą, o mes su kan-

prigulinczios prie kepėjas, kurio taipgi nėra czia gystės Szv. Stanislovo Baltrus trybe ir iszminczia viską per- 
mo“. DAk Die- nei vieno, o isz Europos atvy- Siaurusevyczius. Keli vyrai galėsime.

— Scranton, Pa. Musų 
miesto lietuviai ir juda apie 
savo lietuvišzkus reikalus, 
labjausiai turime pasidėkavoti 
savo parapijos prezidentui p. 
V. B., kuris gatavas yra savo 
gyvastį atidūti už lietuvystę, 
noris pats yra ženotas su sve 
timtaute. Jau turime apsi- 
pirkę 3 lotus žėmes, dėl pusi-

kunįgo, jog po kora negaliu 
priimti jokio lietuvio. Mas 
pasakėmė, kad mes nėsame 
lenkai, bet lietuviai, kurie • 
jau savo parapiją per pave- 
lyjimą vyskupo, esame uždėję, 
tik dar kunįgo neturime, to
dėl, dvasiszkas tėveli, priimk 
nabasztininką: mes prie lenkų 
neprigulime. Bet ir vėl jis 
mums atsakė, kad negalįs pri
imti be pavelyjimo vyskupo. 
Nesmagu ir pikta mums pa

statymo bažnyczios ir klebo- sidarė ant szirdies, jog taip
nijos. Tiktai bėda, kad dar 
vis negalime gauti lietuviszko 
kunįgo, kuris mus veiklaus 
paragintų prie darbo, 
ant pastatymo bažnyczios ir 
klebonijos nesigailėsime savo 
sunkiai uždirbtų centų irgi 
ant užlaikymo lietuviszko ku
nįgo. Mes savo szvento kata- 
likiszko tikėjimo nepametėme 
ir nepamesime. Katalikiszką 
tikėjimą atsineszėme isz Lie
tuvos į Ameriką ir užlaikysi
me, nepaisydami ant tūlų mu
sų brolių, kurie per savo isz 
dykimą arba paleistuvystę pa 
sidarė bedieviais arba lenkų 
paszlemėkais. Teisybė, sun
ku yra mums tverti lietuvisz- 
ką^parapiją be kunįgo, vienok 
su Dievo pagelba vis toliaus 
varome sava pradėtą iszganin- 
gą darbą. Nors turime dar 
apie b,300 dolerių iszmokėti 
už pirktus lotus, bėt visgi pa- 1

kis ir airų kunįgas musų na- 
basztninko nepri i rasiąs: * nės 
turi eiti pas lenkiszką kunįgą. 
Baisiai mums pikta pasidarė* 
vienok nutarėme, kaip daryti 
taip, bet pas lenkų kunįgą, 
kurs varu mus nori pritraukti 
prie savęs; neiti. Taigi 
nuėjome pas katedros klebo
ną, kunįgą 0‘Reillį, kurs vie
nok nabasztninką priėmė ir 
k a tai i k isz k ai palaidojo.

Isz to atsitikimo aiszkiai 
galime suprasti, kaip tai mei
lingai ir draugiszkai su mu
mis ponai lenkų vadovai apsi
eina: jie nenori, idant mes lie
tuviai turėtume savo bažny- 
czią ir kunįgą, nors tam daly
kui patsai vyskupas nesiprie- 
szina. Sunku, sunku mums 

mažu szios skolos mažiname, lietuviams yra pradedant tver- 
ti lietuviszką parapiją isz 

, kurie vis 
dar nori mus laikyti savo bau
džiauninkais.

Dėk Die-1 nei vieno, o isz Europos atvy- Siaurusevyczius.
kę žmonės nori rukszties, prie Įisz draugystės nuėjo pas vo- 
kurios nū mažų diedų pripra
to. Nėra czia I

t ■ kiszką kun. Frieker ant Hyde! 
taipgi lietu- Bark, kad nabasztninką pri- 

viszko barzdų skutėjo, kuris imtų ant savo I 
lygia dalia galėtų lengvų ir doti, bet szis sako, kad jokio L Europos istoriją 

PJy-Į skanų įlftnos kąsnį uždirbtį.
turi ganėtinai Stoka irgi tautieczio kurpio.

Taigi, jei kas isz tautieczių 
užimtų minavotas vietas, pa
darytų sav gyvenimą ir da sa-

’ j Pas „Susiv.“ knįgių kun. J. Zlo- 
kapinių piliai- tn-zynską galima szifis dalykus gauti: 

; -f---- 60. C.
lietuvio, ungaro ar lenko ne- |2- Budas senovės lietuvių Kalnėnų 
galis priimti. Užklaustas: ir ^'“1 7— 100 ®- 
? ; , r v v . • Ir dėl „Susiv.“ sąnarių.
kodėl negali lietuvio prnlW? 3 „Susiv.n ženklus auksinis-175o. 
Atsakė: pirm kiek dienų ga- 4 ___ _ gjdabfinis 75 o,
vau atsiszaukimų nil lenkisz.ko Vyrimtuybį.
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Kronszfadt’s ir Tuolon’s.
(Apie drangavimasi maskolių su prancūzais)

Ii.

us vogti iszmokė?!.. 
a“ szaukti nelaukęs,

J

Džiaukis Paryžiau sveczių sulaukęs.
Kas tavo vai k
„Vive l4 Russ
Tam, kas sarmatą užtraukė tokę........

Vokiecziai džiaugias veidmainiu vienu
Kur jį iszvydę: „Hoch Bismark!“ szaukia, 

’i O tas veidmainys nelaimės dienų
Ir daugel pinklių ant jų užtraukia........

Taip ir Paryžiaus vaikai teisybės,
Kaip tikt4 su rusais broliaut* pradėjo

Į suszalusias szirdis suėjo.
Kristaus tikėjim4s pradėjo žūti. .. . 
Į parmazonus daug jau pavirto;

’ Tai toks geru žmogum neb gal būti - 
Ne dyvs ,,Panama“ kad jiems užkirto. ...

Kas nū teisybės Dievo atstoja
Pražun: sarmata, visos dorybės, 4
Tikt godulystė tokį apstoja
Skriaudž, plėsz, ką įveik, naikiu teisybes.

Raudok Paryžiau tų vaikų savo, 
Kurie atstojo nū visų dorų, 
Kurie supaiszė gražybę tavo 
Vilkdamos rubus žvėrių nedorų.

Neprietels baisus jau seniai buvo; 
Tarp savęs didį kersztą turėjo... . 
Bet kur gi dabar tas kerszt‘s pražuvo?. .. 
Kad į taip didę meilę suėjo!. . .

Zvėriszką dvasę supras po laiko. . . . 
Jaus su kūm teikė stot1 į vienybę.... 
Bet pražuvime nebebus laiko. . .
Kaip: „Russko — dobro“ atims tvirtybę .....

Gaila, Paryžiau, mums vaikų tavo 
Jie buvo geri prieteliai musų 
Vietoj4 mus gelbėt1 patys jau savo 
Adūdat ūdą meszkinui rusui........

„Vivė 1‘ Russi“ didei rėket, 
O nestebes ruskiem už ancze?!?
Savūsius lupket... . ruskiems sudėket. ... 
Bet ueužmirszket: „Reųuia 1‘ Fiance“?!?

III
Ar gi dyvai, kad prancūzai, taip didei sujudo 
Szaukt4: ,,<7a zdrastvuėt BossiaA.
Kaip isz kokio sunkaus miego. ..
„Russko — dobro
Jog nebėgai jie jau regėti, kur teisybė yra.... 
Negirdž balso tų vargdienių, kam aszaras byra. . 
Valgius, gėry mus ir budus su visom4 piktybėmis 
Net ir kalbos jų negėdžias, kuri su bjaurybėmis 
Begėdiszkonj4 pilna yra — im viską už doro, 
Tai nedyv‘s, kad jų darbūse nebėr nieko daro, 
Katriem: Dievo, duszios nėra; tiem nėra — teisybės, 
Tiem tikėjimo nėr jokio, tie visas piktybes
. , - Į- -------------- - -

*] „Russkoje dobro“ — arielka pilėjo Moskvoje ir visose 
pilėse pardfid buteliūse njeszkos paveiksle su antraszu

■f

Tartum jie prabudo, 
o kas tai padarė?. ...

44 *) jūs apsvaigė ir akis uždarė,

Rusijos 
Russkoje dobro“.

Kokias tik atein į galvą, be sarmatos daro:
Girt4s, padūkęs ir bedievis vienus darbus varo.
Bliauk prancūze: „Vive le Tzar!“ Bet geriau darytum 
Kad teisingu „Anti-kristum“ jį vardu vadintum.
Nors vadinas ruskiai savę krikszczionim‘s priesz svietą, 
Bet krikszczioniui, kas ne ruskis, nedūd tokiems vietą, 
Kur galėtų s'av kąsnelį dūnos užpelnyti 
Į kreivą tikystę tūmi nor visus suvyti. . . .
Ir prauczams ruskių darbai regimai patiko 
Visa spėka kaip patrakę mokytis suniko. .. . 
Bet kaip visūs4 darbūs4 yra prancūzai gudresni, 
Tai ir Idėdystoj4 už ruskius jie nor būti pirmesni: 
Nor tikėjimą isznaikint4. Szitai ką jie daro 
Naikint4 kriksztus jau pradėjo, kunįgus iszvaro 
Isz bažnyczių nū altorių į kareivių būrį. .. .
Tegul mirszta, paskutinios pagelbos neturi. . . . 
Vis tai Darviniszkos sėklos vaisiai szitą daro 
O apsvaigusiems tas tinka, kas tiesą iszvaro. . . 
Darvinystės, „Russko — dobro“ dar daugiau užtrauket 
„ Vive le Tzar!“ — „ Anti-kriste!“ garsingiau užszauket.

(Toliaus bus)

Kritika bei Biblijografija.
,,rZnaczenie U to v skobo jazyka v vopros i e o proischožden 

Busi“. Z. A. Liackaho 46 t. 16.
Szią vasarą Panevėžyje (Kauno gub.) pasirodė maskolis 

ka brosziurėlė, užvadinta: „Svarba lietuviszkos kalbos klat 
syme apie Rusijos paėjimą“. Autorius stengiasi par>dy 
klaidingumą taip vadinomos normaniszkos teorijos apie v< 
kiszką Rusijos paėjimą iszvesdamas Niperio (Dniepro) slėni 
szczių ir nekuriu miestų vardus užraszytus apie 950 met 
Bizantijos ciesoriaus Konstantino Porfirogenitos lygiai, ka 
vardus Riurik, Truvor ir kitų kunįgaikszczių ėsant ne vokis 
kais, bet lietuviszkai rusiszkais: tvirtina pertai, kad pavadit 
į Novgorodą variagai, buvę ne normanai, bet lietuviai. Is 
tikro tūli užtėmijimai yra akyli ir gal teisingi. Taip, j 
tvirtina, kad užraszytas pas^ciesorių Konstantiną Neinogr; 
yra ne Novgorod, bet Gardinas (Nemogrod - Nemuno gs 
das). Oulvarsi (Ostrovuniprocli) uolvertis (tikt ne uolven 
kaip sako aut.) — Lenkzanina — lenkų žemė.

Vienok isz viso ko matyt, kad Z. A. Liackij moka tikt vi 
ną lietuviszkos kalbos tarmę, ir tą ne kaip. Visur* tikt | 
virszium dasilyti vieno arba kito žodžio, visur tikt pavirszit 
szį-tą užtėmija, žodžiu sakant, veikalėlis labai mažai mol 
liszkai apdirbtas ir pertai menkos vertės. Tankiai autori 
savę iszstato tikt ant jūko su savo iszvadžiojimais, kaip anl 
iszvesdams Žemaiczių vardą ne nū žemas, bet nū žiema. Ji 
„žemaicziai“ ir „augsztaicziai“, tai beveik visoj4 Lietuvoj4 vi 
toj am i.

Bet kas labjaus ir stebėtinai ir baisiai jukina, kad aui 
rius lietuvius laiko per vieną isz slaviszkų szakų. Darodir 
damas, kad toki ir toki vardai ne vokiszki, bet lietuviszki, 1 
jaus priduria: „o pertai ir rusiszki“! Mat, iszvedęs nū var 
variagus ėsant lietuviais, o Nestorius apie variagus raszo, k 
jie su rusais [maskoliais) viena kalba kalbėję, autorius nė i 
abejoja, kad lietuviai slaviszkos kilmės. Matyt, 'kad gars 
ginusių istorikų ir f ii ioliogų nuspredimai apie lietuvius ir 
kalbą Z. A. Liackij‘ui visai nežinomi, Berželis.
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai.

PAIAUTTA 811110 DAUK1IT0 BUVUSIOJO VILIMUS 
umvnsirrro philosophuos iagistbo.

(Tąsa).
Kazimieras, Lenkų karalius, būdamas bevaikiu, norėjo

eav karszinczių paskirti; darau sukėlė į seimą visą didftmėnę, 
kurios teravosi, kas galėtu jam .nustipus jų karaliumi būti? 
visi linkėjo sav už karalių Lietuvį Karjotą, valdžionį Volini 
jos ir rausvųjų Gudu, kursai, užkviestas nft Lenkų, buvo jau 
nukeliavęs į Krokavą, Lenkų buveinę, į karalius keldintiesi, 
bet jog jis nenorėjo savo tikybos perkeisti, daran nepaliko nei 
karszincziumi, o nei karaliumi: Karjotas pagrįžęs namon patsai 
neilgai buvus numirė. Jaunutis į jo vietą Liubartą, urėdą 
PadaMjų, paskyrė; tasai, įgyjęs taip placzius krasztus į savo 
valdžik, pradėjo didžifttiesi ir nebnorėjo Lietuvos rėdos be
klausyti, kursai, nevildamasi dar vienas iszsiturėsįs, patelkė 
Valakus ir Vengrus; bet Olgerdas, nudraudęs jį, atėmė jam 
piles Broslavos, Sakotkos, Smotricos, Skalos, Czervonogro- 
dek, o Valakus ir Vengrus isz tenai isztrėmęs, rėdytoju Pada
liju Goštautą perdėjo, o nustautą urėdą Liubortą Skaloje su
gavęs į Vilnių nusiuntė.

Tftm tarpu Jonas Danilavyczius, Maskolių didis kunin 
gaiksitis, norėdamas naudoti tame suirime Lietuvos ūkės, už 
via suaugėdamas, jog naugardionys ne su jftmi, bet su Lietu
viais bendravusi ir kftdidesniai dar geisdamas karėmis pasipel
nyti tai, ką buvo Tautorių Kanams užmokėjęs lig įsipirkus į 
Maskolių vieszpatybę, ir vis vildamasi bene nukariaus kokiu 
noris pragumu Tvero kuningaiksztį, visudidžiausį Lietuvių 
bendrą, užsikėlė vėl su Lietuviais grumtiesi; to dėjus sukėlė 
savo kariauną visoje Maskolijoje, nės, regėdams viens ne- 
stengsįs, patelkė dar Tautorius, savo užtarytojus. Taip pa
sistiprinęs Maskolių didis kuningaiksztis traukė į Lietuvos 
dalykus ir jau buvo apgulęs tūlas piles* Kryvicziftse, bėt drą
siai tenai raminamas nft įgalių ir pergalėtas aiszkiose muszo
se, didės daugybes savo kareivių nustikino, iszgirdęs dar dau- 
gesniai Lietuvių ateinant ir, matydamas nei su savo talka jų 
nenuveiksęs, vis palikinęs, kumpė namon, bet grįžtaneziam 
daug didesnės nelaimos tikosi, nekaip jas muszose buvo pri
tyręs: kaipogi vyjamas įkauden nft Lietuvių, atskirtas nft pe
no, nft vaisingų krasztų, turėjo grįžti tftmi paežiu keliu, ku- 
riftmi buvo atėjęs, per degėsius ir pelenus tų paežių kaimų, 
kurifts pirmu eidamas buvo nudeginęs, kas dar gaudesnei bu
vo, grįžo jis rudens laiku, ^ytui czežant,s audroms vereziant, 
darganoms dergant, jo alkanas kareivis turėjo molį lig blauz
dų kelio trinti, gruradama^i tftįtimpos su badu, szalcziu,

Dabar Kazimieras, Lenkų karalius, norėdairias jį įgyti, su sM- 
vo visa gale traukė į rausvftsius Gudus, kurifts valdė niinavo'- 
tas Liubartas. Lietuviai, dar nepaspėję isz Kriviczių pargrįžti 
n ft Maskolių karės, negalėjo urmoje Lenkų antpftlį nuramin
ti, neturėdami po ranka stiprios kariaunos. Darau Kazimie
ras, paveikęs Lietuvius keliose muszose, Lembergo ir kitas 
piles rausvųjų Gudų užėmė, turtus, gėrybes, auksus, sidabrus 
tenai sugrietus namon pargabeno, o patį krasztą su Lenkų že
me sunėrė ir ūkininkams pagal Lenkų įstatymus liepė gyventi.

Keistutis, regėdamas tai darant Kazimierą karalių, tą patį 
metą, Szilo mėnesyje įėjęs į Mozuriją su rimtais pulkais Že- 
maiezių, visą krasztą nuteriojo, bet ar beįgavo tftmi žygiu 
apent rausvftsius Gudus į Lietuvos valdžią nėra dar žinoma, 
vienok pagrįždamas isz Mozurijos tūlas Parusnio ėrytis nute
riojo.

Tftm tarpu Kryžeiviai Parusnyje kaip įmanu ginklavosi 
ir į karę tiekėsi, jau naujas piles strunydami, jau senąsias 
stipresniai tverdindami. Ant galo nebįinanydami visą srytį 
tarp Klaipėdos ir Vėliavos pilės pylomis užpylė Nr grioviais 
giliais gilesniais užsitaszkavo, saugodami nft antpųlių Žemai- . 
ežių, kurių palakus sziądien keleivis gal regėti keliaudamas.

Tokioje ūkės notyje Olgerdas ir Keistutis, netrukdama*7, 
sukėlė sueimą, nėra žinoma į Kernavą, senąją Lietuvos buvei
nę ar į Vilnių, kur susirinkę tėvūnai į durną pagal savo dabos 
pirmu rymojo, paskui teravosi viens kito, kaip savo tėvynę ir 
ūkę tur gelbėti? Pradėjus valadoti (sznekėti), vieni norėjo 
iftjau grumti kryžeivius, kiti su jais sandarauti; ta regėdamas

Vyrai I ne laikai skladavoti 
| grumtiesi. 
alių užimti 
i etų vos pi a-

etrukdamu7
■ i

VO, grįžo jis rudens laiku, lytui czežant,s audroms vercziant

Olgerdas atsiliepė tais žodžiais: „ 
ir kaulytiesi, kad reik kftveikesniai su neprieteliai 
Pažvelgkit, ar maži jau barai Žeraaiczių ir Žemg 
nū Vokieczių kryžeivių ir kalavijonų, paczios L 
ežios apygardos nuteriotos, naujoji buveinė į pelenu apversta, 
Vokieczių pilės jau namų vy duryje pastrunytos, 
ningaiksztis nukautas, visa musų žemė su gimine 
riaus smarkiems kraugeriams padovenota. Leisel 
niai, Lietuviai ir Žemaicziai, taip savę verginti, le 
niai vagiliams savo namftše railioti? Man regisi, ; 
Lietuvis ir Žemaitis, kurio szirdyje tvinkszczioja < 
jo boezių, dyksta sziądien veizėdamas .į tiek žalų 
rytų, toje valandoje mirti ar pelėnūse namų savo 
rausti. 7 
aukso liftsybe, sziądien jei norime dar džiaugtie i 
viais vadintiesi, turime ar liftsais mirti ar nepriei 
ūkės sudrausti:” Regėdamu Olgerdas su Keistu 
nybę ir nekliautį tarp tėvūnų, sutarė tarp savęs 
ūkės sftlo nukelti ir paežiu d u ūkę valdyti.

Pasiėmė abudu ant sutartos dienos su kareivi 
ateiti, bet Olgerdas dėl ūkės reikalų Vitebske sugaiszo ir ne
atėjo ant paženklintos dienos. Keistutis nesula

didysis ku
nti Cieco- 

lesi gi toles- o
isetgi toles- 
ng al vienas

sav pada- 
liftsu užsi- 

Musų narsybę ir kantrybę dangavo lig s/ioliai musų
* . 1 •• j jr Lietu-

elius musų 
žiu nevie- 
aunutį nft

kis į Vilnių

ikdamas jo 
o vežimftse 
s. Jaunu- 
s buvo isz- 
Vilnių par
ijo. Pas- 
; dėl lairnos 

ūkės tai padarė; nėkatras nenorėjo didžiftju kimi įgaikszcziu 
Keistutis linkėjo Olgerįjui, kaipo v^riausiAjui 

broliui, o Olgerdas Keistucziui, Tcaipo visunarsiausiftjui ir

azlapdrabomis ir rustais sziaureis (žieminiais vėjais); svietas 22 dienoje Lapkriczio mėnesyje įvędė ausztantszieiu 
nft bado ir vargų, it medžių lapas nft rudens szalnų, krito, ir kareivius į Vilnių ir užėmė augsztąją ir žemąją pili 
taip kas tarp maskolių kruvinoje muszoje buvo palikęs, tas tame subruzdėjinje isz miego atsibudęs, pusplik 
rustoje kelionėje attiko. (33)

1339. Taippat smertis Boleslavo, Mozūrų kuningaiksz-
czio, keraztus tarp Lietuvių ir Lenkų sukėlė. Boleslaus vel
dėjo motinos palikimu, Lietuvos kuningaiksztatės Danutės, 
krasztą tarp Alicziaus ir Lembergo, valdžioje Lietuvių esantį.

38) Ktrunzln T. IV. k. 1XJ a.

sprukęs, vienok Keistuczio kareiviai nutvėrė jį ir į 
vedė. Netrukus ir Olgerdas su savo kareiviais at 
kui rodydami ūkininkams, jog ne (161 skaugės,' bet

keldintiesi.
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tam, kursai jau Lietuvos ūkės sostij rankoje turėjo; bet ir vie- 
nas ir antras drovėdamasi, sutarė ant galo Lietuvos ūkę abu
du iszvieno rėdyti, o Jaunutį Žaslavos kuningaiksztystės per
dėjo urėdu, kurią berėdydamas ir iszkarszo.

XXXI.
Olgerdas (Orig. Algards) ir Keistauts, teisi-įgesniai Keistutis, 

\^Lietuvos ir Žernaiczių didžiojo kuningaikszcziu. *

Tai apreiszkus, visas svietas atsiliepė: ar liūsti gyventi 
ar mirti. Darau tėvūnai-tftjau iszsiuntė per žygovus vėju į vi 
sus krasztus ūkės karę skelbti ir įsakė kuningams svietą ska
tinti, idant teiktumėsi ginti savo liūsybę iki paskūjo. Tūjau 
visoje ukėje suskato galįs už galį ginklūtiesi. Visur ėmė 
piles stipresrjiai tverdinti ir rimtas tenai įgulės didinti. Gy
ventojai Panemunių savo labybą, paczias ir vaikus į girias ir 
versmes iszdanginę, trobėsius ir javus nudegino, trumpai sa
kant, vaisingą krasztą apvertę į rustus tyrus, visi ginklą pa- 
kelenti sėdo ant žirgo ar piešti traukė savo kruvinų neprie
telių kariauti, palikinę vienas motriszkases, su vaikais giriose 
ir versmėse benamaujanczias.

1340 Tūjau Keistutis su rimta kariauna traukė priesz 
Lenkus isz Lietuvęs dalykų tremti jūs laukan, nės kaip ka
rėje buvo drąsiu, taip ir gudryboje pasirodė bukliu; kaipogi, 
nenorėdamas abejotina laima kariauti, taip mokėjo pasi- 
sziausti, jog Kazimieras, Lenkų karalius, norįs nenorįs turėjo 
su Lietuviais sandaras daryti, kuriomis pagrąžino Lietuviams 
Draicziaą, Lucką,/ Vladimirą ir Kelmę, o rausvūsius Gudus 
sav paturėjo, ir taip toje pusėje Lietuviai nusikratė nū vieno 
neprieteliaus. (34)

1341. Su antra dalia kariaunos Olgerdas tūm paežiu lai
ku buvo isztraukęs į Kriviczių krasztą ir tenai, atmonydamas
Maskolių didžiamjam kuuingaikszcziui propernykszczias te-
riones, į Mozaiko pilę vėtra įsilaužęs, Maskolių įgulę isztrėmė, 
savo įdėjo ir Smolensko urėdą savo tarnui adavė į valdžią, 
nuteriojęs placziai platesniai Maskolių krasztus, namon pa
grįžo.' . Simons, Maskolių didis kuningaiksztis, pavėlavo su 
kariauna tenai ant pageltos pilei ateiti: kaipogi atėjęs, rado 
pilę užimtą, papilius nuteriotus ir Olgerdą paėjusį.

1342. Ateinantį metą Pleskavionys, spaudžami nū kalavi- 
jonų ir negaudami globos nū Naugardionų, savo bendrų, nu
leido siuntinius pas Lietuvos didyjį kuningaiksztį, kuriudu 
tūmkartu pasitiko Vitebske. Atkeliavę tėnai minavotiejie 
siuntiniai sakė Olgerdui: „Vieszpatie! musų broliai Naugar
dionys per apmaudą nenor musų gelbėti; vieszpatie, glemžk 
pas savę mus nuvargusius”. Olgerdas pasiėmęs jūs globti ir 
žmoniszkai jūs pavaiszinęs iszleido atkalei, o pats su broliu
Keistucziu įpėdyn traukė su kariauna į Pleskavą. Tūjaų^ 
Kalavijonis pergalėjo, pilę Isborsko iszliūsavo ir visus Vokie- 
ežius isz apygardos isztrėmė. Pleskavionys, dėkavodami už 
tą gerą, pakėlė Olgerdą savo kuningaikszcziu, kursai, nega
lėdamas pats valdyti, į savo vietą įdėjo rėdytoju savo sūnų 
Andriejų ir taip Pleskavionys į Lietuvos užtarymą atsiday 
vė. (35) /

Tūs žygius atliekant kuuingaikszcziui, namieje vijoje 
Lietuvoje ii* Žemaicziūse isz peties tiekiasi į karę ir ginklavo
si, ketėdami atsidėję kariauti su kryžeiviais Meldžioųiinis ir

84) -Karamzin T. IV. k. IX. b. 209. /
* 85) Karamzin T. IV. k. X. 213. /

Kalavijonimis bei jūs visus tremti būtinai isz Parusnio ir Pa 
daugavio. Kaipogi kuningai, vaitelės nevien skatino liūs- 
svietą kaip įmanant stiprūti ir gintiesi, bet slaptu susižinoj 
su perkriksztais Padaugavio ir Igumių, kuriems jau buvo įki 
įėjusi kruvina Vokieczių vergyba, su kuriais sutarimą padai 
pasalu iszpjauti Vokieczius meldžionis, o likusiūsius paskd 
isztremti. Lietuvos didis kuningaiksztis, dar savę stiprindi 
mas, padarė garbingas sandaras metūse 1342 su Ingiais, ki 
riose kits kitam leido savo žemėje gyventi, kaip Lietuviam 
ir Žemaicziams Inglijoje, taip Ingiams Lietuvoje ir Žema 
cziūse ir tenai prekioti. Padėliumi prekių buvo Palange 
įtaka, kurioje savo prekes keitė. Tūmi dar nekakinosi O 
gerdas su Keistucziu, bet dar pažiezijo 1,000 ilgųjų muszt 
nū Valakų kuningaikszczio.

1343. Taip besitaisant Lietuviams ir Žemaicziams į ki 
rę, Szv. Jurgio naktį patrako Igumiai (Igauniai, Estai), ki 
rie susitarę vieną naktį visus Vokieczius senus ir jaunus, v 
riszkus ir moteriszkas iszpjovė. Igumiai džiaugdamiesi n 
sziojo kruvinus kardus nū namų lig namų, jog iszsiliūsavo r 
smarkių kraugerių it priesz kokę szventę aslas (grindis) tr 
bų, kaipo subjaurintas nū kraugerių Vokieczių, iszmazgoj 
vildamiesi, jog nū sziol likosi laimingos dienos savo gyvet 
mo. Tūjau susirinkę 10,000 Igumių pakėlė sav karvedį 
Danų pilę arba Revel apgulė. Taippat patrakę Vikionysvy 
kūpą Ermaną su didūmene Apsalės pilėje apgulė. Lygia d 
lia Erelionys (rasi Insalionys) S. Jakulio dienoje,Nugalavo V 
kieczius, o likusiūsius su jų komendotu apgulė/Padės klioszt 
riuje, kuirame Vokiecziai nebgal ėdami beufzsi tu rėti lugo 
Erelionių, idant leistu jiems iszsidanginti. /Noris jūs iszleid 
bet iszejus isz kliosztoriaus visus nugalavo iki paskūjo. Ig 
raiai stiprindamiesi patelkė Žuvėdus arba Finus, ketėdai 
jiems Revelį pilę adūti. Vokiecziai likusiejie pilėse parvadi 
kalavijonis nū Padaugavio, o kryžeivius nū Parusnio sa 
gelbėti. Atėjus kryžeiviams ir kalavi joninis isztiko ties B 
velį į didei kruviną muszą, kušloje 10,000 Igumių paliko l 
klaksanczių karviettje, sugaųtiemsiems nabagams Vokieczi 
isz apmaudo žarnas tąsė dėLro, jog liūsois nū Dievo šutvei 
Ii ūsais ir gyventi norėjo. / Pūm tarpu atėjo Žuvėdai Ig 
miams pagelbon, bet jay'vėlai, kurie, nebnorėdami Vokiecz 
bekibinti, tarėsi atėję užganą sav reikalauti už abidas nū \ 
kieczių sav padarytą^ (įgesztas), kuriūs Revelio kamendot 
didei žmoniszkai pnėmęs ir pavaiszinęs, namon atleido, ke 
damas jiems kūyeikiausiai užganą padaryti. Tai matyda 
Erelionys nuleido siuntinius pas mistrą kalavįjonų, ketėdfi 
jo klausyti, iei jis jūs iszliūsūs nū jų ponų Vokieczių, ku 
gėrį jų kraują, bet mistras to neklausė ir nū Revelio suk 
Apsalės pilę liūsūti, kurią įgyjęs, mistras tūjau apgulė K 
pilę, liepdamas kareiviams ir meldžionims Vokiecziams v 
salą siaubti ir kardu bei ugnia terioti, sako, 9,000 senų ir j; 
nų jūotriszkų ir vyriszkų iszkirtę Vokiecziai tūm žygiu, E 
lipnys nusižeminę, ginklą atidavė ir Lealės pilėje sukrovė.

(Toliaus bus.)



Vienybe
Laikykit vagi!

Kuris savę vadina John Starbrod, 
apie 21 metų amžiaus be barzdos, 
temo gymio, akys baltai mėlynos, 
raudono budo, laszutas biskį, plau
kai gelsvi, kalbėdamas žiuri isz pa
niūrų, biskį pasitraukęs. Atvažia
vo isz Philadelphijos į Wilkes-Bar
re, pagyvenęs dvi nedėli ant burdo 
pas Adomą Zailskį 27 Lapkriczio 
apsivogęs ant 80 dol. nežinia, kur 
dingo. Kas atras jį ir pristatys ant 
žemiau paraszyto adreso, gaus 5 dol. 
ir kasztai bus sugrąžįti.

A. Zailskis
13 N. Fell str. 

Wilkes-Barre Pa.

Apgarsinimai. '
BotUng Machine- Pair 
Horses, wagon, harness -and 
route, for sale cheap Cause of 
selling, wants to leave town 
call at Ed. Geaton cor. Vine 
Main st. Plymouth Pa.

Pigiai parsiduda. Botling 
maszina, du arkliai, vežimas, 
pakinkiai ir kiti dalykai.

Priežastis pardavimo yra isz- 
sikėlimas isz miesto. Dasiži- 
noti pas Ed. Geaton cor. Vine 
A Main st. Plymouth, Pa.

ZOC'ATZS SPAUSTUVĖS.
Lietuvos Istorija, nu seniausių gadynių iki 

Gediminui D L. K., parasz.yta 1850 m., 
Simano Daukanto. Knlnga pirma, 

. gaunama už 1,50c.
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczlų 
paraižytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „ 1,00.
Europos Istorija su žiamlapiais „ 50 ct.
Lietuviszkos Dainos Isz visur surinktos 200c. 
Pasakojimas Antano 'Jretininko paraszė vysk.

žemaičių Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės 1
Apteka Dlewo „ ,, „ „
Aukso Verszis, labai puiki drama „ 
Boleslawaa arba antra dalis Genowefos 
Du pnjkas aprasz.ymaj apie nedorybę 

žydo ir piktą augynimą wajku $1,00. 
Eglė, žalczių karalienė ir Iszgriovimas Kauno 

pilies 1362 m., du pulkus dramatai 
paraižyti Aleksandro Gužuczio, 25 ct.

Historlje gražios Katrukos ir joe wvsoki 
„ „ „ atsytyklmaj 10 ct.

Historlje apie gražų Magelona, duktery karalaus 
Isz Neapolo Ir apie Petra karejwl 40 ct. 

Hlstorljeisz lajko Francuzkoa wajnos
„ „ „ Afrikoj 30 ct.

Istorija Septynių Mokintojų Ir
Lietuvio Sapnas 50c. 

Jurgis MHoslawskia ,, ,, i 80 ct.‘
Juozapas Koniuszewskls arba kankinimas 

Unijotu po wal ižo maskolaus 50ct. 
Konstytucyje dėt darbininku „ 10 ct.
Namelis pustelnlko paraižytas del pttjkiu

„ „ - „ Lietuwnikn 75 ct.
Nedorybes Rymo Ciesorių, blstorlje Isz lajko 

80 ct.

DEL SKAITYTOJŲ SZIO LAIKRASZCZIO.'

„ „ ponawojlino Nerono
Pujku* apraazymaj tikru atsytiklmu iaz 

„ ,, czeau wajnoa 1863 metu
Prawadnika* angetokos kalbos neabdar.

25 ct. 
20 ct. 

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

81,bo. 
$1,50 cjf.

50 et.

40 ct. 
$1,00

„ „ „ abdarytaa $1,25.
Pujkne apraazymae apie Lietuvą ,, 
Rinalda Rinaldlnae „ ,, ,,
Senowee apraszymas apie Duktery

„ • „ Fllypo Karėjwlo
Snmyszymae arba bajme tūry dydeles akla 
Tykratejeybe iaz Suwalkn gnbernijoa 
Szwleaa Dlewo „ „ „ ,,
Titkna Persų Karalius, „ ,,
Užayatanavvlk ant to geraj „ ,,
Witaalr Korynna hletorlje isz lajko persekiojimo 

Bažnyczios 8. per Deoklecijana 95 ct.

15 et.
65 et.
25 ct.
50 ct.

Kningos
Moksliszki rankvedžiai ir 

kitokios k n įjos
Lletuviszka Gramatika paraszyta 

ktin{go Mlkolo Miežinio 50c.
30c.
15c.
25c.

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios 
gaunama yra pas Rev. A. purba 
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053, 
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st. 
Shenandoah, Pa. kasztuja Moo.

Abėcėla ,, ,.
ElementoriuB lietuvlazka* ,,
Kaluga dėl lezairaokinimo rakandų
Katnga dėl l*z.*lmokinlmo vlsasvletlnė*kalbos 15c.
A^ie buwimą Dlewo ,, „
Grieszninka* priversta* metavotle ,, 
Pamokslai apie trueą ,, „
Talmudas ir musų žydai „ ,, „
Sukala su kalba ,, „
PrieezauBzrla ,, ,,
**ip įgyti pinigu* ir turtą „
Girtybė ,, ,,
Genią dė>lė, graži pasakatė kur lazrodyta,

10c. 
15c. 
5c. 

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

Uždėjęs kromą Pittstone, parda
vinėju viską kftmi pigiausiai.

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

kaip Ubai avietę slogina maskolių valdžia 10c.
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c , dėl perkupcz.lų po 10c.
Kalendorine ant 1389 m. 25c. ir ant 1890 m. 25c.

Įvairios dvasiszkos k u. įjos,
EIHoto* Arb* kelia* į maldingą gyvenimą 50c.
Pokilis Szventųjų ,, „ , 15c.
Iszgnldlmaa metiniu szwenczla 

labai naudinga knlngel'ė 10c.
Mokslas Rymo kataliku „ »• 50c.
Km yra grlekaa ? ,, 20c.
Nekaltybė ,, 30c.
Vartai dangaus „ M 20c.
Pekla, arba amžina* pragari* 1.00c.
Arielka yra rvi lai; su iliustracijom is 40c.
Garaa* apie bajsybea Dlewo sudo 35c.
Kaktas į dangų „ >> 20c.
Didžioji nedėli* „ *’ >1 5C.
Kaip Sumeniją nuepakajjtl >1 2OC.
Vadovas į dangų „ H 50c.
PrUlgaUvojimas ant smerczio » 50C.
Draugija dėl duezlų „ » 5c.
JJoCuvbaAot Eulazio* „ M 10c.

Vyrai! vyrai!
Kurio norite gautie katalogą lie- 

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

Jo adresas toks:
Liotuviszkų knįgų prekystė.

Mathias Noveski.
TILŽEJE-TILSIT

Goldschmiede atr. 8 GERMANY.

Mun numažįla 
prekė

$11.25
Dzlegorn jkų 

prekė

iiAŲ? ■ ■»

Dovanai 
(už dyką)

Iszkirpk szį apgarsinimą, paraszyk 
savo tikrą adress’ą, o mes tav prisių-

Kr moteriszką, be jokių kasztų per 
* Express’ą ant persitikrinimo jogei 
yra taip geras kaip kad už $38.oo ir 
jeigu rasi jį tos vertės, užmokėk 
Express’ui $11.23 ir bus tavo ęĮzie- 
gorėlis.'

O jeigu ne tai tav už tai jokių 
kasztų nėra, 
aukautas su
dailus aut pažiūrėjimo ir taip geras 
kaip 14*°* 
drūtesnis ir geresnis, be raktelio už
sukamas ir užstatomas', dailiai isz* 
inąrgįtas, laiką laikys per amžius, 
mes uitai ranczyjamts. ir jeigu ne

būtų tokia kaip mes gvarantavojame ant 20 metų, su kiekvienu dziegorė-

Czia nėra blokinis pa- 
blogais viduriais bet

rabos AUKSO ir daug

Ir jeigu prisiusi 50c. už lenciūgėlį kuris visur kasztftja $3.oo ir yra 
pritaikįtas prie dziegorėlio, taip-gi drauge prisiusime.

Plnįgns-siųskite registravotoj’ gromatoj’, per pacz.to arba Express money order, ant ez.lo adreso

Grxia.ra.n.ty ‘Weitoli Co.
(INCORPORATED)

loo Wadiington Str. Chicago Ill.
Vienybė Lletuvnjkų Nr. 50.)

*■

John jVI. Carr
Patronas (advokatas) provų. Oftisai: 

MoAlarney Block, Plymouth, Pa.
15 S. Frankin St., Wilkos-'Barre, Pa

Kiekvienam, kuria prialųa iazkirplųe szltą 
apgarsinimų su savo vardu pravarde ir pilnų 
adroaau, apturės auksinį dziej/orėlį, tok| gerų kaip 
14-tos prabos czysto AUKSO bet daug 
DKŲTESNį au geriausiais ELGIN VIDURIAIS, 
be raktelio užsukamas, dailei iszmargltas ir gerai 
laiką užlaikąnlls.

Gvarantavojamas ant 20 motų.
Dykai Express'll dėl persitikrinimo. Ir jeigu 

pridabos tada užmokėk 11.50c. ant Expreee'o ir 
bus tavo, o jeigu ne patiks tai be jokių tavo kasz
tų bus sugrą/.įtas, mes užmokamo kasztus.

Prlsiųsk 50 centų už $3.bo, vertės lenciūgėlį 
kuris yra pritaikįtas prie dziegorėlio. Siųsdamas 
pinįgus siųsk, regiatraA’otoj' gromatoj’ paczto 
arba Express money order. Ir parasz.yk mum 
kokį dzlegorėlį nori, vyriozką ar moteriszką, ar 
adarą ar uždaromą? Adreseas sz.loks:

Red Star Watch Co.
21 Quincy jStrn CHI(JAGO, III.

XII. — 21, 03.

$10 lr $20, popieriniai tikri Confederatų 
plnĮgai po 5 centus kožnas; $50 ir $100 

po 10 centų kožnas; $1 ir $2 po 25 centus kožuas. 
Kas norite jų gauti siųskite pinįgus po adrosau 

tokiu: Ciiah. D. Bakkkb. 90 8. Forsyth Street, 
Atlanta, Ga.

Kas nori gero tavoro gauti ir ska- 
naus gėrymo ragauti, tegu atsilanko 

Pas Joną Žukaucką
Plymouth, Pa.

Nevienas laiszkas atėjo į „Vieny
bės” redakciją su užklausymu apie 
„drukavojarną”. masziną. Pakakin
dami savo tautieczių praszymus 
„Vienybės” iszleistuvė padarė sutar- 
'isu The Crandall Machine Co.,

Groton’e, N. Y., U. S. A.
Kuri tai kompanija apsiėmė padary
ti dėl savo Type-Writer Cilinderį 
su lietuviszku alfabetu pagal naują 
raszliavą. Norintis turėti „drukavo- 
jamą” masziną geriausio fasono, ku
ri kasztfija 50 dolerių, tesikreipia į 
mus REDAKCIJĄ, arba į fabriką 
tų maszinų, kurio adressas:

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




