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Plyni, Pfl.10 Balandžio.
žingeidi! mums žinoti, kaip 

gyveno, ką nukentėjo ir prity
rė musų tėvai ir tėvų tėvai. 
Tędėl, kada buvome Lietuvo
je, klausėme su atyda senųjų 
pasakojimus, kokius jie, vargus 
ir kanczias turėjo panėszti 
baudžiavos laike isz ponų ir 
bajorų rankos; kokis buvo val
džios surėdymas tarp sodie- 
ežių, kokius virszinįkus bei 
perdetinius jie turėjo ir kaip 
tie perdėtiniai su jais pasielgė. 
Užima mus taip-gi nemažai 
apsakymai atsitikimų isz bu- 
vhsių Lietuvoje maisztų. Ant 
galo maloyu mums butų žinoti, 
t; a s dėjos mus tėvynėje už de
šimties, keliolikos metų. Bet 

kas mums ežia tą žingeidingu- 
imą užganėdįs ir apsakys tūs 
svarbius atsitykimus ir notis 
isz musų tėvynės praeitės ir 
dabartės? Czia neturime savo 
senų tėvelių ir žilų senelių — 
jie liko tėvynėje gyvi arba už 
kasti szaltoje žemėje.

Tai gali mums suteikti tik
tai rasztai, kuriose yra apra 
szyti musų tėvynės nusidavi
mai.

Tokiais rasztais yra musų 
garsaus rasztinįko Aleksandros 
Gužuczio. Jau pereitą.metą 
patilpo „Vienybėje“ jo svar
bus veikalėliai,y pacz„ Vargdie
niai“, kuriūs kas atydžiai skai
tė, galėjo gerai susipažindinti 
su tūlais buvusiais prietikiais 
tarp ponų ir prastų žmonių ir 
t. t., o dabartės, pradėdamė 
talpinti to paties rasztinįko 
veikalą: „Musų praeitės ir da
bartės paslaptys“ (apraszymai 
tikrų atsitykimų). Tad gi 
meldžiame savo malonių skai
tytojų atkreipti ant to veikalo 
ątydą ir skaityti jį kitikviena
me numeryje ūliai. Taip dary
dami apsiszviesimė, ‘ sutvirtėsi- 
me ir praplausimo savo pažiū
ras tautiszkūse dalyk use.

Tūli dėjūja, kad negauna — Kauno maskoliszkas 
„Apž.“ arba „Varp.“ per teatras ant tokiil pat iszligiį 
„Vien.“ iszraszytu, tad-gi pra- pirm dviejų metų/ uždėtas to- 
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neszame minėtų laikraszczių 
redakcijoms, kad apie tai pa
sirūpintų, nės pinįgai yra mus 
rankose ir kuriems nebus pri
statyti laikraszcziai, turėsime 
pinįgus sugražinti, 

f*.

Pra neszame tiems, kurie 
„Apžvalgą“ per „Vien.“ Re
dakciją užsiraszė, kad apie 
permainymą savo adresų dūtų 
žinoti „Apž.“ redakcijai, o ne 
„Vien.“, nės mes nenorime 
su adresų mainimu užsiėminė- 
ti.

Prenumerata už „Valtį“ bus 
apgarsinta tik „Vienybėje“.

Isz Lietuvos.
— Dėl patraukimo mus priė 

maskolystės, iszmislyjo masko
liai užvesti teatrus, bet tas iki 
sziolei nepasisekė, nors Vilniu
je ne tiktai, kad valdžia ant jo 
paturėjimo dūda paszelpą, bet 
ir Vilniaus miestas. Teatrą 
lanko tiktai maskoliai, isz ka
talikų retkareziais pro szali 
eidami užeina. Jau nū lenk- 
meczio yra Vilniuje masko- 
liszkas teatras ant vietos len- 
kiszko, kuris be paszelpos tu
rėjos! su geriausiu pasisekimu. 
Maskoliszką teatrą jau nū se
niai paėmė į arendą Szumanas, 
traktirio gaspadorius, masko
lius, kuris, dėl dvieju 
artistiszkų trupų įsimokėti ne
galėdamas, turėjo su artistais 
procesą. Apskriczio sūdąs 
prisudyjo užmokėti artistams 
algos 5,000 rublių ir iszvalny- 
jo anūs nū kontrakto, kuriūs 
buvo ant daug metų apsiėmę 
perstatyti teatre visokius tea- 
traliszkus dalykus. Trupa da
bar važiūja į Minską. • Jeigu 
dabar maskoliai norės teatrą 
užlaikyti, turės dar didesnę 
subsidiją dūti ir ant miesto už
dėti didesnę kantribuciją ant 
maskoliszko teatro paturėjimo.

kiomis pat nelaimėmis prapū- 
lė, pirm lenkmeczio buvo czia 
lenkiszkas teatras n am ūse, ku
rį Perkūno szventinyczia va
dina, prie Tilto ulyczios arti 
Nemuno.

Taigi, dabar pasidžiaugkitė 
nors ta viena gera naujiena, 
gal Dievas dūs daugiau dar 
geresnių. Tūm tarpu dabar ir 
kita naujiena, kad musų gas- 
padoriai, norėdami sziaip taip < 
szį baisų dėl gaspadorystės 
laiką iszvengti, dūda sav rodą. 
Sztai p. Urbaževyczia, Papilės 
parapijoje, užaugino per žie
mą 200 kalakutų, ant kurių 
jieszko dabar pirkiko. Galime 
turėti viltį, kad ant Velykų 
anūs ponai ir žydai iszpirks, 
brangiai užmokėję.

— Užrubežiniams lietuviams, 
po feetuviszkus ir svetimtau- 
tiszkus laikraszczius savo bro
lius užstojus, sujudino ir sve- 
timtauezius, atrado prietelius 
ir szalinįkus. Dabar per 
szvento Tėvo užtarymą ir kitų 
vieszpatyszczių pritarimą pas 
maskolių carą iszreikalavo, 
idant padarytų Kražiūse nau
jus isztirinėjimus. Taigi, da
bar siunezia ten ant, vietos 
oberprokurorą Konį. Isz te
nai Konį važiūsstacziai į užru- 
bežį. Koks ten bus rezultatas 
jo ten isztirinėjimo, kada dau
gel žmonių sukavotų supuvo, 
daugel isz ronų iszmirė, o kyti 
sugyjo, kyti iszbėgo.

Galite isz to matyti, kad 
spauda, laikraszcziai, yra tai 
dideli šyla, su kuria reikia ro- 
kūtis; su kuria ir žydai ne tik
tai į galybę įėjo, bet gali ir 
dabar savę paturėti ir apsigin
ti. Dabar tiktai rasztai yra 
musų apginėjais, per tai reikia 
anūs platinti, agitavoti ne tik 
savo, bet ir svetimų tautų tar
pe, idant nei joki musų prie- 
szų szunybė nepasiliktų svie
tui neapgarsinta.

— Jelgavoje prie Kangisser 
strasse yra latviszkos litera- 
riszkos draugystės muzėjus,

kur galima rasti ne tiktai’ 
isz senovės v musų ginklų, 
bet daugel ir kitų atmi
nimų, kaipo tai, paveikslus 
musų karalio ir didžiojo kunį- 
gaikszczio Jono Kazimierio, 
kuris yra kaip padarytas, kad, 
isz vienos pusės žiūrint, iszro- 
do senas, isz kitos jaunas, isz 
prieszakio viduramžis. Taipo 
jau musų szioszimtmeczio gū- 
dojamo mokslo vyro Jundilo 
paveikslą, kuris buvo prigim
tų mokslų profesoriumi Vil
niaus universiteto. — Muzėjus 
dabar yra svetimūse namūse ir 
turi draugystė mokėti už jo 
kvaterą arendos 500 rublių 
ant metų, nės draugyste ne- . 
įstengia dabar naujo muzejaus 
namų įsteigti, kurie kasztūtų 
jai apie 150,000 rublių.

Galima ežia7 matyti lietu- 
viszkus ir lenkiszkus gelži- 
nius apszarvavinius, kryžeivių 
ginklus ir karūnas didžiųjų 
kryžeivių mistrų, Kuržemės 
kunįgaikszczių ir kitų baronų, 
mokytų vyrų paveikslus. Yra 
czia labai turtiga biblijoteka. 
Isz prigimtų mokslų, galima 
czia rasti iszkimsztus visokius 
žvėris, paukszczius, žuvis ir 
t. t. Visokius iszkasomus mi
neralus (akmenis.) Dailų
mokslų atskiryje galima czia 
matyti kėlės teplones. Yra 
czia paskutinės kuržemės ku- 
nįgaiksztienės Bironienes parta 
pijonas. Yra jos ir jos vyro 
paveikslas. Bironas Jalgavo- 
je pilę ant žieminio Petropilės 
palociaus pavidalo pastatė, bet 
latviszkos giminės tarpe baisų 
atminimą paliko, nės buvo žve- 
riszku terionu.

Jeigu kas isz lietuvių Jelga
voje butų, turi muzėjų ir pilį 
aplankyti, nės czia tikrai ras 
lietuviszkus ir latviszkus atmi- 
n i m u s, g a 1 ne Į) rashes n i u s, k ai p 
Petropilėje, Vilniuje ir Berly
ne.

Utarnįkais galima czia už 
1 kėlės kapeikas įeiti, bet kito

mis dienomis, reikia daugiau 
, primokėti.
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— Senapilės gimnazijoi, 

grūmoja pavojus uždarymo, 
apie ką jau pirmiaus rasziau. 
Kuratorius Varszavos, mok- 
sliszkos aprubės, padavė nū 
savęs „užmanymą“ ministeriui 

i apszvietimo, kad isznaikįti 8ė- 
napilės ir Czenstakavo (Len
kijoje) gimnazijas, ne kaipo 
nereikalingas, tik kaipo prie- 
szingas maskolių siekiams. 
Senapilės gimnazijos direkto- 
rektorius, Gijevskis, 'nenorįs, 
kad po jo užžiura esanti gim
nazija, butų uždaryta ir rū
pinasi,

»

*
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kad tas neat- 
Dėlto po vakacijų 

užves internatą, kur tarp asz- 
triaus prižiuriamo mokįtinių 
negalėsiąs platintiaanti gudisz- 
kos idėjos. Vienok mokįtiniai 
galėsią būti ir privatiszkose 
kvatierose, tik tie neturėsią lū- 
so iszsirinkimo, ant kurių bus 
koks patėmyjiras arba kurie 
kūm prasikals.

— Daeina žinios, kad M. 
Akelis, kursai už lietuviszkus 
rasztus į Rygą yra maskolių 
iszsiųstas, sunkiai tenais apsir
go ir abejotinai ar pasveiks. 
Kada jis į Rygą nuvažiavo, vi
si nū jo szalinosi, kaip ml už- 
vietryto, kaip nū kokio bai
siausio žmogaus; nedy vai: ant 
jo rasztų maskoliai paraszė, 
kad jis yra (josudarstvennyj 
prestupnik (prasižengęs priesz 
valdžią), o vietiniai gyvento
jai, nežinantiejie, kūm jis pra
sižengė, laiko jį per baisų 
žmogų. Teko matyti man 
Akelio laiszką (gromatą), ra- 
szytą isz Rygos į gimines; 
skundžiasi jis tenai, kad nū jo 
visi su pasibaisėjimu szalinasi, 
lenkai, gudai ir lietuviai. 
Atradęs tik vieną žmogų, kur
sai su jūm sėbrauti apsiėmė — 
panaszų sav, tik dar nelaimin 
gesnį isztremtąjį, kurį gudai 
jau nū lenkmeczio visur stum
do, o kuris dar ne tūjaus at 
gaus liūsybę, jėi czionais gali 
ma kalbėti apie kokią,.liūsybę“ 
po meszkino letėna....

— Laikraszcziūse apgarsį- ypacz prie taip didelio, kaip kame jis buvo y kariazkas pul-
« «« . • • 1 • • i • • • i ■ L. ' • • 1’ »ta, kad visa Maskolija nusi

kratė jau koleros, iszskirus 
keturias rėdybas: Kauno, Ploc- 
ko, Czernigovo ir Voliniaus.

Derybos apie rubežių tarp 
Maskolijos ir Vokietijos jau 
pasibaigė laimingai, bet dar 
javai pas mus paszelusiai pigus: 
už puskartį (3 pūdai) papras
tinai moka 1 r. 35 kap. iki 1 r. 
50 kap. Reikia labai puikių 
rugių, kad nori daugius gauti.

— Girdėt, kad rengiasi už
vesti dvasiszkose seminarijose 
gimnastiką (pasitampymus). 
Man rodos, tas visai nepritik
tų dvasiszkom seminarijom.

Yvairiose vietose užsidėda 
tarp lietuvių draugystės su vi
sokiais mierias ir gyvūja pas
kui taip-gi suyvairum pasiseki
mu. Nekurioj vietoje norėjo pa
sidaryti draugystė, bet vietoje 
jos, pasidarė.... jūkai. Susi
tarė keli jauni vaikinai užves 
ti draugystę blaivystės: kiek
vienas sąnarys tos draugystės 
turėtų prisiegti, kad per iszti- 
sus metus nei į burną neims 
nugirdanezių gėrimų. Sutaria 
buvo susirinkti pas užmanyto- 
ją tos draugystės ir tėn atlikti 
viską, ką reikia. Katrie buvo 
prižadėję įstoti į tą draugystę, 
gavo neužilgo paszaukimus* 
per laiszkelius, kad susirinktų

parlėkė

laukinius

Ir susirinko net.... trys: pats 
užmany tojas ir dar pas jį atvyko 
du svecziai. Ant uždėjimo to
kios garsios, kaipįie myslijo, 
draugystės trijų lyg neper- 
daug. Bet ką daryti, kaip dau- 
giaus nėra, turi ir tiek užtek
ti. Pradėjo trys steigti drau
gystę b) ai vystės: pasistatė dik- 
toką bonką degtinės ir pradė
jo dažyti, pakol visi trys nepri- 
sidažė. Tokia buvo pirma 
pradžia tos draugystės blaivys- 
tės. Ant galo nėra ką daug isz 
to jūktis: jei su pirma pradžia 
pastatė savę ant jūko, gal pa
darys antrą pradžią daug gra
žesnę, nės isz principo tokia 
draugistė yra labai pagirtina,

— Eržvilką^ (Kauno rėd. 
Raseinių pavietes)*
labai seniai mirė poni Kaiserie- 
nė, kuri mirdama paliko savo 
gentainiui, ponui Aleksandrai 
Chruszczovui, dvyliką dvarų 
su daugybe girių, iszviso 11,000 
deazimtinių. Ponas Aleksan 
dra Chruszczovas pagal kilties 
yra gudas, jo veidas labai rus
tas, o barzda didelė, kaip pa
kulų kūdelia. Pirma kas-žin

Ne per

įpratimo jaunųjų kavnįkas, o dabar yra Rasiai- 
nių pavietos marszalka. Per 
20 metų po jo valdžios gyveno

— Turim szįmet labai ank- medsargis, Jonas Peczkaitis. 
stybas Velykas, kokios labai 
retai atsitaiko. Lenkiežkas 
„Kraj‘us“ iszskaito metus, ku
riose buvo arba da bus ąnk- 

»

stybos Velykos. Anot „Kra- 
jaus“ tokios Vėlyboj Velykos 
bus tik 1951, 2053 ir t. t. Ant 
Nicejos koncilijaus yra paskir
ta, kad ankstybiausips Velykos 
gali būti 22 Kovo, kis gali tik 
tada atsitikti, kada diena 21 
Kovo atsieina subatoje ir tą 
paezią dieną esti pilnatis (me
nulio). Taip buvo 1694, 1716, 
1318 m., o bus 1970, 2076 ir 
2144 metūse.

Lauke turim orą ląbai pana
szų ant pavasario: 
pempės,matyt pralekiant antis, 
gerves ir kitus 
paukszczius. Dienohe 14 ir 15 
Kovo buvo po 6 laipsnius szi- 
lumos, taip, kad per tas dienas 
bitės lakstė. Niekas ^nepamena, 
ko tik klausinėjau, kad pusėje 
Kovo bitės isz avilių lakstytų. 
Taip-gi retai kas pamena, kad 
butų kada toki bjaurus purvi
nai, koki dabar yra. Kad pa
žinti, kas per purvynai pas 
mus yra, reikia paežiam jūs 
paminkyti, kad suprasti. Kam 
tik vienas verstas kelio iki 
plentui ’ ir tas neiszdrįsta va- 
žiūti, bijodama permierą su- 
kankyti gyvulius, pakol dasi- 
irs sulyg plentui. Nedūk Die
ve ir didžiausiam neprieteliui 
tokiu keliu važinėti!

J. Vėžys.

sziądien 
prie smarvės — arielkos

P. Chruszczovas už girios ser
gėjimą davė Peczkaicziui 12 
deszimtinių žemės, ant kurios, 
nors sergėdamas girią, jis pra
dėjo vesti ūkę ir gyveno labai 
puikiai. Peczkaitis, kaip jau 
sakiau, buvo medsargiu pas p. 
Chr. per 20 metų ir per tą lai
ką vedė savo ūkę ant gautos 
uū pono žemės. Jis valdęs mi- 
navotą žemę per 20 metų mis- 
lyjo, kad ponas nū jo nebega
lės jau jos atimti, nės ir pagal 
zokoną taip iszrodo, isz ko ži
noma džiaugės. Bet ponui 
tūrn tarpu taip gi atėjo tokia 
mislis, kad jis nū Peczk. nebe
galės atimti, d Ūtos jam žemės, 
nės jis jau užgyveno; per tai 
Chr. atstatė Peczk. nū tarnys
tės ir pasakė jam, idant iszei- 
tų isz gyvenimo. Jis žinoma, 
taip ilgai gyvenęs, nenorėjo 
dykai apleisti savo priprastos 
vietelės. Ponas, matydamas 
medsargiui su geru nieko ne- 
padarysęs, padavė apie tą da
lyką į sūdą. Šūdas, kaip 
Maskolijoje, visados dūda po
nui didesnes tiesas, nors netei
singai, nės žino keno pilnes
nis kiszenius, dėlto ir p. Chr. 
ant sūdo apgalėjo nabagą 
Peczk., kuriam sūdąs prisakė 
kūgreieziausiai iszsidanginti. 
Medsargis dar ir to prisakymo 
neklausė. Po sudui, iszejus 
30 dinų, p. Chr. gavo isz sūdo 
ženklą, kad j is gal iszkraustyti 
Peczk. isz ūkės. Tą ženklą 
Chr. padavė asesoriui ant isz- 
pildymo. Peczk. taip-gi žino
jo, kada atbrazdės asesorius 
jo iszkraustyti, už tai pasitel
kė kaimynus, visi jie, lygiai ir 
Peczk., apsirėdė motriszkais 
drabužiais, įsitaisė gerus įran
kius ir su pasiilgėjimų laukė 
sveczių.
jau laukiamas sveczias, aseso
rius, su keliais urednįkais, o 
draugė ir p. Chr. Kada jau 
privažiavo prie Pecz. namų ir

Ne užilgo atvažiavo
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pradėjo lipt isz vežimų, mot- 
riszkosės, kurios jau laukė, 
metėsi aut jų ir pradėjo jų nu
garas lyginti. Tą matydami, 
nępraszyti svecziai, skubo per 
kits-kitą atgal lipti į vežimą, 
o sulipę spirė važnycziai (pur- 
monui) į nugarą ir suszukb 
važi ūk greicziaus. Važnyczia 
sukirto arkliams ir pavažiavo 
kaip arkliams iszkertant; už 
kelių minutų isznyko vežimas, 
tiktai vienos dulkės bebuvo 
matyti, kurios nū greito važia
vimo riėt stulpais sukosi. — 
Peczk. džiaugusi nusikratęs 
savo neprieteliais ir mislyjo, 
kad tai jau viskas pasibaigė. - 
Bet kur tav — p. Chr. įpikęs 
ant Peczk., kad jūs taip bai
siai sumuszė, antrą kartą buvo 
gudresnis: taip-gi pakvietė tą 
pati asesorių, daugybę urednį- 
kų, deszimtinįkų, savo visus 
bernus ir medsargius, ir visi 
•jie iszvažiavo iszkraustyti ne
laimingo medsargio. Medsar 
gis nieko nežinojo apie szitą 
neprietelių užpūtimą ir dėlto 
tapo apgalėtas: neprieteliai 
privažiavę prie Peczk. namų 
kūgreicziausiai skubo lipti isz 
vežimo ir bėgo į jo triobą. 
Peczk. pamatęs neprietėlius, 
užsikiszo duris, idant neįetų, 
bet Chr. trenkė su kelių į du • 
ris, o iszmuszęs jas, pūtė grei
tai į vidų. Peczg. duktė, pama- 
cziusi įpūlantį Chr., pagriebė 
varinį verdaczio vandens ir lie
jo jam ant galvos. Chr. su
grobė mergaitę ir pradėjo ją 
baisiai muszti. Veltui mergai
tė meldė atleidimo, bet Chr. 
muszė kol pats nepailso. Na
bagą Peczk. ir jo paczią sūri- 
szo ir paguldė ant žemės. Jų 
visus daigtus sukrovė į veži
mus ir iszvežė laukan. Maži 
vaikai, matydami savo tėvus 
gulinczius ant žemės, graudžiai 
verkė.

Peczkaitis ir jo pati tapo 
f nuvežti į Rasiainių kalinį, ka

me jie ir pabaigė savo gyve
nimą.

-r? Dabar gyvena Maskoly- 

joje ten iszsiųstas Pliura, ku
ris savo laike daugel sztukų 
ir prigavisczių yra pridirbęs. 
Ans Jelgavoje gimnazijos ne
pabaigęs, padarė apie gimna
zijos užbaigimą sav atestatą, 
nuvažiavo * į Karaliaucziaus 
universitetą, į Prusus, kaipo 
klausytojas, o pinigų neturė
damas, važinėjo pinįgų praszy- 
damas, kad neturi del univer
siteto iszbaigimo. Buvo pas 
Oginskį, Karpį, Kamarą, Plio- 
terį ir. kitų musų bagoczių. 
Rygoje gftvo i tarpą 
augszcziausios ano miesto aria- 
tokracijos,kaipo grovas dePlu- 
ro, ant galo aplankė Kauno 
seminarijoje savo pažįstamus 
moksladraugius — klerikus, 
nū jų iszvilojęs kelis rublius. 
Vilniuje nū Komaro liokajaus 
gavęs vizitkortę ir ant jos pa- 
raszęs, ar peczetį pridėjęs, isz 
Vilniaus banko iszgavo porą 
tukstanczių rublių isz Komaro 
pinįgų. Ant rytojaus buvo 
banke pats Komaras dėl pinį
gų, tada jam pasakė, kad ans 
vakar juk ėmė porą tukstan
czių. Tas gynėsi. Isz to pa- 
siaiszkino szelmyste. Pradėjo 
kaltinįko jeszkoti ir jį sugavo 
nesuspėjusį dar iszbėgti. Paso
dino į kalinį, o paskui į Mas- 
koliją iszsiuntė, kur ir da
bar atsiranda.

— Isz Maskoliuos. Gavau 
dažinoti, kad Penzos, Samara 
koje ir Nižegorodskoje rėdybo- 
se, kur badas buvo per keturis 
metus, o valdžia žmones szelpė, 
dabar jį tą paszėlpą norėdama 
atimti, taksavoja bėdnų žino 
nių paskutinius daigtus. Žmo
nės, neturėdami su kūm laukų 
aparti, turi žemę pametę bėgti 
dėl uždarbio į kitus krasztus. 
Tokiu budu galės ir ežia taip 
pasidaryti, kaip ir po Permos 
rėdybos dirbtuves, bet pas mus 
nieks neturi vilties, idant ežia 
biedni žmonės galėtų ką sav 
iszkariauti, nės kelis iszszau- 
džius, iszkorus, vėl viskas nu
tils. \

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos. 

' — Plymouth, Pa., 4 Bal.
Czionykszcziai lenkai ap- 

vaikszcziojo sukakimą metų 
szimto nū to laiko, kad T. Kos- 
ciuszka prie Raclavicų, turėda
mas 1200 pėstinįkų ir 3000 
joties sumuszė maskolius kelis 
sykius skaitlingesnius. Paro
doje ėmė dalyvumą asztūnios 
draugystės, penkios karei visz- 
kos, trys paprastos pagelbinės. 
Bandą turėjo vieną, kuri pras
tai grajijo ir -savo apdrisku
siais drabužiais nei maž nepri
tiko prie gražių kareivių. 
Banda prasidėjo nū lenkiszkos 
bažnyczios ir perėjo keletą uly- 
ežių. Pirma jojo keletas raite
lių, paskui jūs slinko keli ve
žimai, o po to ėjo banda ir 
draugystės. Draugyszczių nors 
ir nemažai buvo, bet jos taip 
menkos ir mažos, jog daugu
mas tik isz keliolikos sąnarių 
susidėjo, per tai einanezių pa
rodoje nebuvo nei į 150 vyrų. 
Tai paroda, jog ir ežia tarp 
lenkų nėra vienybės ir, jog jie 
prirysza didelę svarbą prie pa- 
virszutinio spindėjimo ir kiek
vienas norėtų būti virszinįku, 
nės penkios kareiviszkos drau
gystės su puikiais drabužiais, 
bet isz tų draugiszczių, kitos 
neturi nei penkiolikos sąnarių 
ir laike parodos buvo susibarę 
už tai, jog kožna norėjo eiti 
paskui niekam netikusią ban
dą. Kas parodoje įpatiogiau
sio buvo, tai Kasciuszkos per
statytoj as: parengtas gana pa- 
naszus į Kasciuszką vaikinas, 
apsirengęs į baltą mundurį su 
raudona kantūta kepure, rau
donomis kelinėmis, ant žirgo 
jojantis. Jis visai skyrėsi nA 
lenkų kaip savo drabužiais, 
taip ir phizionomija — rodė
si visoje parodoje kaip baltas 
lopinis ant raudono bei mėly
nai žalio ploszcziaus. Jis buvo 
tikras lietuvis. Galima buvo 
patemyti keletą lietuvių, kurie 
prigulėdami prie lenkiszkų 
draugysezių, ėjo susilenkęs sy

kiu su lenkais ir priminė sza- 
szelį jau numestos nū mus tė
vų sprando baudžiavos. Lenkai 
buvo užpraszę ir Plymoutho 
lietu viszkas draugystes imti 
dalyvumą ant minėto apvaik- 
szcziojimo, bet szios nenorėjo 
savo garsų karžygį pagarbinti 
tada, kada jį lenkai spyria va
ru būti lenku. Apvaikszczioji- 
mas pasibaigė balium, ant ku
rio buvo dainavimai ir sznek- 
tos.

Ant galo turime priminti, 
kad perdėti n iai karei viszkų 
drugiszczių gerai įtraukę laks
tė raiti po miestą lyg nusvai- 
g<2-

— South MoAlister, Ind. 
Terr. 3 Bal. Isz priežasties 
m o kęsti es sumažinimo sustrai- 
kavo 5,000 anglekasyklių dar
bi nįkų, kurie taip-gi nepave- 
lyjo norintiems eiti prie darbo 
jų vietoje. Kas-žin, ar iszlai- 
kys ilgai straiką, nės tarp 
straikerių, kaip ir visur, yra 
daugiausiai žmonės visai bėdni 
ir neturinti ką valgyti.

— Ozark, Ark., 3 Bal.
Sustraikavo 300 darbinįkų 

isz priežasties mokesties suma
žinimo.

— El-Reno, O. T. 5 Bal.
Tarp Indijonų ir kolianistų 

vedama yra asztri karė, kurio
je iki sziol krito 14 baltųjų ir 
28 indijonų.

— Chicago, 9 Balandžio. 
Publiczoje szkaloje Humbold- 
to laike mokslo iszguldymo, 
kada buvo susirinkę į 1,176 
vaikų ir/ mergaiezių, truko 
viename kambaryje kranas, 
ir ėmė garas su trukszmu vers
tis. Vaikai ir mergaitės, 
esantiejie szkaloje, ėmė rėkti 
ugnis ir pradėjo galvatrukiais 
verstis per duris taip, jog vie
ną vaiką visai sumindė ir pen- 
kioliką sužeidė.

— Petersburg, Va. 7 Bal.
Pasidarė didelė eksplozija
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„fire vork“ factoryjoje, prie ko 
vienūlika žmonių tapoužmusz- 
ta ir keletas sužeista.

— Baltimorė, M d. 8 Bal.
Buvo iszkilminga konsekra

cija Re v. P. Donahue ant Wee- 
ling vyskupo. Kardinolas 
Gibbons‘as darė konsekraciją. 
Ant tos iszkilmės ėmė dalyvu
mą penki arcyvyskupai, apart 
kardinolo Gibbons‘o, asztAni 
vyskupai, daugybė žemesnių 
dvasiszkuji| ir keli szimtai 
klerikų. Mgr. SatollVo nebu
vo, bet jį perstatė jo sekreto
rius.

— Memphis, Tenn. 6 Bal.
Griūdamas namas užmuszė 

keturis negrus, o penkis sužei
dė.

— Connelsville, Pa., 3 Bal. 
Visoje Coke apygardoje su- 
straikavę darbinįkai, skaitliu- 
je į 11,000, tarp kurių dau
giausiai ungarų, grasina dar
bavietes ir didžtUrczių guszte- 
les ugnia ir dinamitu į padan
ges paleisti. Patys straikieriai 
yra apsiginklavę su revolve
riais, pagaliais ir akmenimis. 
Vaikszczioja su m u zykė į įvai
rias darbavietes ir iszvaiko isz 
jų ant jų vietos pristojusiAs 
bei nenorinczius straikūti dar- 
binįkus ir ketina tAs, kurie jų 
norams nenorės prisilenkti, 
iszmuszti arba orą nA kasyklų 
sulaikius, užtroszkinti arba ant 
galo, durnu kasyklės prileidus, 
it deszras, uždusinus, iszrukyti. 
Viename susirinkime darbi- 
nįkų su deputy-sheriffais tapo 
nuszautas vyresnysis „Frick 
Companijos“ maszinistas ir 
trys straikieriai. Panaszus 
kraujo praliejimas buvo May- 
fielde, kame taipgi trys vyrai 
tapo užmuszti. Kas įpatin- 
giausio tame sumiszime, jog 
moterys ungarkos ima jame 
dalyvumą. Sykį susirinkę į 
70 ir apsiginklavę su revolve
riais ir vėzdais, užpūlė dirban- 
ežius darbinįkus, iszvaikė j As, 
keletą jų sunkiai sužeidė ir

vieną lenką mirtinai.

— Kansas City, Mo., 3 
Balandžio. Ląike miestinių 
urėdinįkų rinkimo antikihksz- 
czioniszka fanatiszkiausi drau
gystė „American Pratective 
Association“, matydama, kad 
katalikai gaus virszų, už pili ė 
antjų ant ulyczios ir ėmė 
spaudyti. Katalikai ėmė gin
tis. Tokiu budu pakilo mu- 
szą, kurioje buvo vienas už- 
musztas, keturi smertinai su
žeisti, o keletas lengviau. 
Musza tensėsi tik per 5 minu- 
tas, nės policija periszkadijo 
ilgiau kraują lieti.

ma dėl savęs atskyrių įstatymų 
bei zokonų. Ineszipias tapo 
priimtas. Iszgirdę apie tai 
vallisziai (velsziai), Į taip-gi 
pradeda mislyti, idant’turėti 
dėl savo tėvynės {patingus į- 
statymus. Kas žin, ar isz vienos 
anglų karalystės nepasidarys 
už trumpo laiko kelios.

— Rotterdam (Golandijo- 
je) 5 Bal.° Yra nutar 
ti į žiemius dėl iszti 
žieminio žemės galo.
jai pirma užvažiAs į 
ją, kame pasiims 60 
tų važiAjaihų szunų, 
trauks sziaurės link.

padidinimo, ketindami austrai- 
kūti. Darbodavėjai, bijodami; 
kad sustraikavus darbinįkams, 
nepanesztų didelės bledies, už
ganėdino darpinįkų reikalavi
mus, pakeldami jiems mokestį.

ta plauk- 
Įry Dėjimo 
Važi A to- 
Norvegi-

— Isz Rymo, pranesza, 
kad Szv. Tėvas nelabai svei
kas. Neturi jokios aiszkios 
ligos, bet nAlatai eina silpnyn. 
Daktarai uždraudė užsiimti 
svarbesniais reikalais.

A

— Roma, b Bal. Czia jau 
Kovo mėn. susirinko
pasaulės daktarai, turėjo jau 
vienAliką pasėdėjimų, ant ku
rių perkratė ir nutarė daug 
dalykų. Dar vieną pasėtįėjimą 
turės ir tAmi užbaigs interna- 
cijonalną medicinos 

nių, valkatų ir visokios veislės l84- Ateinantis kongr 
pasileidėlių. 6 Bal. mieste St. bus Maskolijoje. 
Louis, Mo. miesto budavonės 7
perdetiniai siulijo 200 rekrutų — Paryžius, 4 BJ 
Coxey‘o armijos darbą per vi- puikiame * restaurante Fayot, 
są miestą, su dienine mokes- kame mėgdavo susirinkti dįdž- 
czia $1.50, bet szie atsisakė, tureziai ir augszti uĮredinįkai, 
Geležinkelių kompanijos taip eksplodyrijo, dinamito bomba 
nebenori vežti uždyką minėtos 8U tokia šyla, kad netik restau- 
armijos, todel-gi prisieina rantas tapo suplėszitas, bet ir 
per pedes traukti isz miesto į a,’ti stovinezips namus gerai 
miestą. apdraskė, kaip tai, palocių

---------  Luxenburgu, kuriame senato-
— Levove, (Austrijoje) riai susirinko.“ Svecziųrestau- 

lenkiszkos panos pastatė ant rante mažai buvo ir nieko ant 
Žiczakovskų kapinių gražų vietos neužmuszė, bet keletą 
Ažalinį kryžių ant atminties sunkiai sužeidė, isz kurių jau 
nužudytų per maskolius lietii- visus numirė. Bombos metėjas 
vių KražiAse. dar nėra tikrai atrast

Kryžių paszventino kun. V.
Vaidagas, buvęs Minsko džia-1 
tonas ir iszvytas per masko 

liūs į Austriją.

i

— Coxey‘o armijai pradeda 
nesikloti. Į tulus miestus ar 
visai nebenori jos įleisti arba 
liepia jai atkeliavus kūvei- 
kiaušiai iszsidanginti, nės 
miestų valdžia persitikrino, jog 
armija daugiausiai susidėda 
ne isz pavargėlių, bet isz tingi
nių, vi

Ažalinį kryžių ant atminties slinkiai sužeidė, isz

isz visos

kongre
sas bene

as.

Didei

Paryžius, 3 Kovo.
Nutarta sutverti draugystę, 

[kuri vėl užsiims kasimu Pana
mos kanalo. Draugystė d As 

— Londonas, 3 Bal. Angli- ant to dalyko 60 milijonųfran- 
ja žymiai ėmė dėstytis į savo kU- Isz syk draugystė įmokės 
senąsias dalis: dar Irlandija ne- i kasą ^0 milijonų frąnkų. 
spėjo atjieszkoti visų savo ---------
tautiszkų ir ukiszkų tiesų, o — Londonas, 4 Bal.
jau Szotlandija;padavė įneszi- Darbinįkai bovelnos pabfi- 
ną į Žemąjį Butą, reikalauda- ĮkAse pareikalavo mokesties

t

— Kas link geresnio laiko' 
ir pasibaigimo bedarbės, mažai 
ko gero padjryta.i Bet vis gi 
padaryta ir dalykai vercziasi 
į geresnę pusę, todėl-gi galime 
tikėtis, kad nepoilgio prasidės 
darbai geriau eiti.

Nežiūrint ant bedarbės strai- 
kai vis didinas ir sziądien 31 
darbavietėje strai k Aja 40,000

— Maskoliai ir su Austri
ja padarė derybas, pagal ku-; 
rias tapo nurnusztas muitas 
ant rugių, gabenamų isz Mas 
kolijos į Austriją.' Kas prisi
dės prie pakėlimo prėkės ant 
javų ir mus tėvynėje. Isz tos- 
gi priežasties Maskolija su 
Austrija susiartino ir apie ka
rę, tarsi, perstojo m išlyti. ’ •

i

— Krokuva, (Austrijoje) 
3 Balandžio. Lenkai szVentė 
atmintį, kada ežia Tad ėjus 
Kasciuszka, mus tautietis, pri
siekė akivaizdoje kariumėnės 
ir žmonių minės, kariauti iki 
paskutinio kraujo laszo už 
Lietuvos ir Lenkijos liAsybę, 
kurią maskoliai tAmet baigė 
jom atiminėti. Sykiu taip-gi 
darė atminimą konstitucijos, 3 
Gegužės m. ir T 794 m., • 4 Ba
landžio m., kada T. Kasciuszka 
su keletą tukstanezių prastų 
žmonių, ant galvos sumuszė 
prie Raclavicų dusyk skaitlin- 
gesnius maskolių kareivius. 
Ant vietos, kame T. Kasciusz
ka davė minėtą prisiegą, yra 
įkastas akrnA su paraszu anos 
svarbios noties. Ant tos-gi

o
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mė teko maskolifezkai valdžiai,' niekus (sermėgas) isz szvies- 
tada ir skaitlius ponų Storastų A 
ėmė mažintis, o toliaus tie Sto
rastai visiszkai isznyko. Vie
niems isz jų pasibaigė laikas 
valdymo karaliszkais turtais, 
o nū kitų tapo atimti tie turtai 
už įsikiszimą į dalykus prieszin- 
gus viresnybei. Storastysczių 
dvarai, atidūti buvo ant aren- 
dos, o valsczionys ėjo baudžia
vą, pagal vyresnybės paro- 
kavimą. Ponai arendaunįkai, 
norįs malonėjo iszspausti kū- 
didžiausius iszėmimus, vienok 
priviengdami po biskį vyres
nybės, negalėjo per daug žmo
nių spausti.

Tokia buvo rėdą karalisz- 
kūse valscziūse iki 1840 me
tų, tada vyresnybė, rūpinda
masi apie žmonių palengvini
mą, įsteigė ministerstvą kara- 
liszkų turtų, pirm ugi ministru 
buvo grovas Kiselov. Rėdy- 
bose Vilniaus, Kauno, Gardi- 
no^Aįinsko ir Mogilavo į- 
steigtos Bųlatos (Triobos) ka- 
raliszkų tu^tų. su. Rėdinįku, 
dftugybė visokių uredinįkų ir 
murva rasztinįkų. Isz dviejų 
pavietų padaryti apskritinai, 
kuriais valdė apskritinis vir- 
szinįkas, turintis prie savęs 
pagelbinįką, sekretorių ir czie- 
la gaują rasztinįkų. Ponas 
virszinįkas . gyveno viename 
pavieto mieste savo apskriti
nio, o antram mieste gyveno 
kitas virszinįko pagelbinįkas. 
Visiems tiems ponams klojos 
puikiai, . o nabagai valsczio
nys datyrė to priežadžip teisy
bės: 
mo, 
raliszki valscziai tapo pada- 
lytį įkaimiszkas draugystes, 
kuriomis valdė kaimiszkės rė- 
dystės, turinezios starsziną,

■ Storastą, du dobro-sovestnus 
(tiesos pridėjus), užveizėtojų 
dūninio magazino, rinkėją pa
galvių ir rasztinįką.

Kaimiszkos rėdystės pradėjo 
savo darbavimąsi pirmoje die-

; prie veno karaliszkūse dvarūse ir noje Sausio 1845 metų, vyres- 
kaip nybė liepė starszinoms paeirė-

Kada musų že- dyti į ilgus maskoliszkus jer-

nepražuva mažiausioje dalelė, 
nės ir laszas lietaus nukritęs 
isz debesių, neisznyksta visisz- 
kai, o pavirtęs į garą pasikėlė 
ant oro ir vėl tampa milijo- 

Taip 
nusidavimai

Mūši r* ir Marlės

Vietos sZventė lenkai szimtme< 
tin| Atminimą. Susirinkę tuks- 
tanczlai lenkų ir atminę savo 
spindenėzią praeiti,tai p užside
gė tėvynės meile, jog ėmė aisz- 
kią?demonstraciją daryti, dėlko niszka dalele debesio.
Austrijos randas buvo priver- lygiai praeina 
stas prisiųsti^kariumėnę, kuri tautų patiekę joms būvį atei- 
susirinkusius lenkus praskyrė- tės.
tė. Paskui, idant nepakiltų isz Numuszė valandą iszliūsa- 
to didesniai nerimasczifii, pe- vimo vergų. Reikalą suteiki- 
rėjo miesto ulyczias raitelių mo valsczionims liūsybės pri- 
ir pekszczių kareivių pulkai. pažino ir patys protingi di-

Maskoliai, norėdami, kad džiunai, o caras Aleksandra 
lenkai isz Maskolijos negalėtų II, savo gromata iszdūta 14to- 

, Galicijoje imti dalyvumą ant je dienoje Vasario 1861 metų, 
tautiszkų apvaikszcziojimų, ne vien panaikino baudžiavą 
jau pirm nedėlios nieko ne lei- ir apdovanojo valsczionis 
do per rubežių į Galiciją. liūsybe, o padarė jūs dar am

žinais valdytojais tos žemės, 
ant kurios nū senovės gyveno, 
Apart to vyresnybė aprūpino 
artojus įsteigimu vaistinių

Tikrų atsitikimų apsakymas, rėdysczių (volostnujų pravle- 
paraszė Alok.audra Gužutis. niju), kuriose iszrinkti isz tar

I. PONISZKI VALSZCZIAI. P<> ukinįkų viresniejie ir teis- 
Lietuvos artojai nū senovės |danai («udėios) rėdo vai- 

prigulėjo ponams ir, gy vendą- 8CZ'a'8- Užtiesa, didelė tai lai
mi ant jų žemės, atlikdavo lmė ir geradėjystė, vienu sykiu 
dvarams baudžiavų. - Sunki isz verg° Pal,ktl Ponu 8av0 noro 
tai buvo gadynė vargdieniams, *r valdonu žemės. Ar valsczio- 
ne mažai jie nukentėjo, iszlie p8 datyr« taip didelės laimės, 
jo prakaito ir aszarų, o mili- godojo t 
jonus duksavimų i__
Visagali n ežiam Dievui. ’__ r
visokioje draugystėje, taip ir valdytojams žemės? 
tarp ponų buvo gerų ir blogų, uklausimų aiszkiai 
Dievobaimingi ponai nespau- t(de8nj8 apraszymas 
dė savo žmonių per daug dide- vftl8czi°nių- 
le baudžiava,rūpinos apie gerą H. KARALISZKI VALSCZIAI. 
valsczibnių būvį, buvo jų ap- lotybėse musų tėvynės 
gynėjais ir globėjais visokiūse Liefcuv°8’ isz 8enovts buvo 
ojumūse, žodžiu sakant, valdė dau8el kuraliszkų valsczių su 
žmonėmis, kaip geri tėvai savo |dvarftl9’ nemierūtomis erczio 
vaikais. Garbė tiem didžiu- mis lauk^ PievH ir Se
nams, kurie tūm laiku viRŪti-1Tieturtttivadino8 storostystė- 
nės aklybės iszvydo teisybę, mia’ 0 lenkH karahal» buda,m 
kad, ir paniekintas ,,paria“a) labai dūsnais, dalyjo anūs Įvai- 
yra artymu ir broliu. Nieko riem8 Ponams, nevien užsitar-

a] Paniekintas atskiria „Kasta“ navusiems, bet ir tokiems, ka- 
draugijos Indijonų. trie be tikro užsipelnymo, per
nėra amžinai tverianezio ant visokias meklerystes, suspėjo 
svieto, dėlto kaip visa gamta, dovanas iszgauti nū silpnųjų 
taip ir būvis žmogystės mums karalių. Taip apdovanoti 
neregemai mainos, priimda- ponai vadinos storastais, gy- 
mas naujus paveikaus;
tokios niekados nėtrukstan-įvaldė valscziais lygiai, 
ežios permainos, ukėje gamtos savo ūauda.

► brangią liūsybę, o 
nusiuntė Į talPg‘ ar elgės taip padoriai, 

Kaip kaip prigtil ėlgtis, liesiems 
F| ” ' ’ ■ -Ant tų

atsakys 
veikalų

,,Tarpe auklių daugu- 
vaikas be galvos“ — Ka-

žalios gelumbės, su pažibai^ 
nu kaklo iki justos, kiti-gi 
perdetiniai dėvėjo trumpesnius 
apvalkus isz tamsiai žalios ge
lumbės, su pažibais ant kal- 
nieriaus. 
szviesžali 
mulkiams, 
apdarai dideliai 
ponams starszinoms, 
nieko nežinodami
gas savo tarnavimo, gėrė ariel- 
kėlę ir džiaugės, kad jus vadi
no ponais*

Apskritiniam virszinįkui ir 
esantiems prie jo uriadnįkam!),

mąstis 
todėl

pridera 
szviesžali 

pritikdavo 
kurie

apie parei-

algą, isz kurios vargiai luistų 
tie ponai, jeigu nemokėtų, pa- 
sijieszkoti sav peno. Vyres
nybė nenorėjo apsunkinti žmo
nių mokescziais, iszdūdamais

o tie menkai užmokami, 
iszsimanė patys sav atpildinė- 
ti. Norįs teisybė sakant, 
kad tų ponų geidimai buvo 
neaprubežiūti, malonėjo jie

kortomis, gerti szampanską 
vyną |r rėdyti gražias pane
les. Tokiam beproti n gani 
apsiėjimui ir didžiausia alga 
butų neganėtina. Alga vy
resniųjų kaimiszkių rėdysczių 
buvo szitokia: Starszina ėmė 
ant metų 30 r., dobrosovestnas 
10 r., Storasta, magazino už-

jas gaudavo po. 15 r., o rasz- 
tinįkas pelnydavo nū 50 iki 
100 rublių, pagal skaitlių 
vyriszkų duszių draugystėje. 
Vyresniejie gaudami taip ma
žą algą, iszsimislyjo visokiais 
pabūklais vilioti rublius isz- 
kiszenių nieko neisžmanan- 
czių ukinįkų.
UI. ODNODVORCAI [VIENKIE
MIAI].

Ne vienas isz skaitytojų ir 
žinoti ne žino, kas buvo tie 
odnodvorcai? — Vienų žodžiu 
pasakysiu, kad buvo tai nelai
mingiausi O 
pasaulėje.

žmonės visoje
Praszau paklau-

7
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Iki lenkmecziui, 1861 metų, 

buvo Lietuvoje daug tokių 
žmonių, kurie, būdami niekur 
neužraszyti, rokavosi bajorais, 
nieko ne mokėdami vyresny
bei ir neatlikdami nei jokių 
prigulėjimų. Isz tų žmonių, 
vieni buvo tikri ^bajorai ir tu
rėjo tam reikalingus rasztus, 
bet nepasirūpino apie darodyf 
mą savo bajorystės, o kiti, tu
rėdami kokį norįs rasztą be 
jokios vertės, vadino save ba
jorais. Po lenkmeczio 1881 
metų, vyresnybė pradėjo smar
kiau užžiurėti ir liepė kožnam 
darodyti tikrybę savo bajorys-1 
tės, o kur negalėjo to padary
ti, tai vertė užsiraszyti į od- 
nodvorcus. Po įvykimui tokio 
parokavimo valdžios, padary
tos buvo draugystės odno- 
dvorcų, o tokiųgi draugysezių 
viename paviete buvo keletas, 
kurios dėl skyriaus pramany
tos įvairiais vardais. Kožno- 
je draugystėje, isz tarp odno-
,dvorcų iszrinktas buvo starszi- vedimą žmoniszko apsiėjimo 
ha, kuris rėdė draugystę, o su kareiviais.
pasamdytas rasztinįkas vedė (Dar ne viskas)
rokundas ir raszė. Pakilo 
baisus vaitojimas ir verksmas, 
kada tie Pono Dievo žmonės, 
liftai kaip paukszcziai girioje, 
turėjo užsiraszyti į odnodvor-
cus ir vienkart mokėti vyrės- Į nį susirinkimą, ant kurio nu- 

> nybei fnokesezius, atlikti vi- Lar6 imti po 10 c. už kiekvieną 
/ sus prigulėjimus, o įpatingai įėjimą į bažnyczią, nfi tų kurie 

tarnauti kariumėnėje. Sudna gyvendami per kelis metus Ply- 
diena isztiko buvusius bajorus, mOuth‘o parapijoje, netik kad 
kada ėmė jūs gaugyti, dėti į neiszsimokėjo ant bažnyczios, 
geležinius pančžius ir statyti bet pagaliaus nenori įmokėti į.

Reikia žinoti, parapijos kasą nei mėnesinės

susimylėkite! o ežia isz abiejų 
pusių krinta smarkus kireziai 
paikų arba szoblių. Ponai 
apicieriai negailėjos vargdie
nių, pas jfis mažiausia skaitlius 
buvo 300 rykszczių arba pai
kų, o gullintis ir plakomas 
žmogus, krimto žemę arba sa
vo apval ką, dėlto, kad vei
klaus galėtu užsilaikyti nfi 
szauksmo, nės ir tasai skausmo 
iszreiszkimas buvo užgintas. 
Prie visų tų smarkių kanezių, 
apvalkai ir diržai kareivio bu
vo taip angsztus, kad reikėjo 
visos sylos dviejų vyrų suse
gimui mandiero ir diržo, o 
sagstomas pamėlynfidavb ir 
alpdavo nfi smarkaus suspau
dimo. Pridėczkui-gi, kareivis 
neszdavo sunkų heszenį, sva
rią senovės szaudyklę ir ant 
galvos „kiverą“ kaszkietą, 
didelį kaip didžiausia viedras.

Carui II didžiause garbė ir 
dekingystė už malonę isznai- 
kinimo visų tų baisybių, ir į-

„Vienybę“ szirdingą padėka- 
vonę.

Szv. Kazimiero drjxngy^ti.

te lioUtti Dim iwM«
Plymouth, Pa. 8 Balan. 

Parapija laikė savo mėnesi-

į kariumėnę. 
kad kitą kartą 
vo tarnavimas 
kariumėnėje. 
metus reikėdavo tarnauti ir 
kentėti didžiausius vargus ir 
smarkumus vyresniųjų, kurie 
szimtais rykszczių ir paikų, 
(vėzdų) įversdavo nelaimia- 
giemsiems kareiviams už bile 
mažą nusidėjimą.
alpdavo, žiūrint į baisią kan- 
czią. Nelaimingas stovėjo 
sudėjęs rankas ant galvos, 
szaukdamas: „Vasze blogoro- 
die pomiluite!“ Jūsų mylista

baisingas bu-| mokesties. 
maskoliszkoje 

Czielus 25-kis

Szirdis

O .

— Cincinnati, 0.2 B aland. 
Daneszame, kad mus aplankė 
gfidotinas kun. J. Sutkaitis ir 
(aprūpino dvasiszkftse reikalfi- 
se. Jis patieszyjo mus vargfi- 
se esanezius ir ragino prigulė
ti į „Susivienyjimą“, sakyda
mas, jog ir lietuviams užtekės 
sąulelė, ale turime laikytis 
vienybės taip, kaip broliai 
vienos motinos Lietuvos.«

Už tokią mylistą kun. J. 
Sutkaiczio siuneziamė jam per

eiles ir dainavo teviniszkas 
dainas; taip gi muzykė, nusam
dyta baliui, kuri buvo po ap- 

I vaikszcziojimfii, su nauda at- 
grajijo tūlas tautiszkasdainas; 
susirinkimą užbaigė patrijo- 
tiszka lenkų daina „Bože 
Polską“, kurią visi susirinku- 
siejie atgiedojo. Tas viskas 
padarė didelę įspudą ir ant 
svetimtauezių; butų labai ge
rai, kad ir mųsų tautiszki ap- 
vaikszcziojimai taip nusydfttų. 
Ant apvaikszcziojimo to buvo 
užėjęs A. Milukas, kuris tą 
dieną buvo Philadelphijoje; 
apvaikszcziojimo vadai pama- i 
tę jį, ėmė praszyti, idant teik
tųsi prakalbėti lietuviszkai, 
nėsą „Kasciuszka buvęs lietu
viu“.

A. Milukas, perstatytas su
sirinkusiems, trumpoje prakal
boje priminė apie lietuvių 
tautos nfi pel nūs, josios dva- i 
siszkas ir doriszkas spėkas, 
garbius vyrus, kurifis svetim- 
taueziai garbina ir nori savęsp 
patraukti. f Užbaigdama ragi
no lietuvius, idant neatbodami

— Philadelphia, Pa. Do
vanos garbus skaitytojai, jog 
jų laiką užimsiu apraszymu 
apie Philadel pili jos lęhkų ap- 
vaikszcziojimą KosCiuszkos 
muszio ties Raclavicais. Isz 
netyczių užkliuvęs ten patėmy- 
jau szį tą, kas pagal mano nfi- 
monę neproszalį dažinoti ir 
lietuviams. x Anas lenkų ap- 
vaikszczjojimas ne buvo visa
tine Philadelphijos lenkiszkos 
naujokynės iszkilme: lenkai ir 
ežia, krtip ir daugelyje kitų 
vietų , tarp savęs nesutinka, ir 
pasidalino į dvi partiji; vienai 
garbino Kasciuszką nziądien 
(4 d. Balandžio), o kit 
ja darys paminavojimą 
kanezio Gegužės mėnesi 
kurie isz anų pritaria p 
jusiai nfi neseniai tarp lenkų 
„Ligai“ ir negina kiti s lietu
vius imti dalyvumą ant} renge- 
mojo Chicagoj‘je leiikiszko 
„Wiec‘o“, nors tūdu įbu už: 
manimu tarp paežių lehkų ne- |ant jokių szneUų (t. y. lenkų ir 
Igyjo visatinio pritarimo. Kur- kitų prikalbinėjimų) laikytųsi 
ji mums kreiptis, prie kurios gavo idėjos ir nei kiek ne isz\> 
nartijos lenkų pristoti lieps kryptų isz. savo kelio. Lenkai 
tūli mus vadovai?! Nelaikąs nesuprasdami kalbos, p. Milu-

i tils da- ko, isz syk smarkiai plojo del- - 
ykus, darbukimėsi apie savo nais, bet vėliaus dažinoję įtal-

' ... V ... i . .. .

;uli mus vadovai?!
dar mums svajoti apie

namus..
Bet asz k fine pamirsz

a parti-
18 se- 

io. Ne- 
•agarsė-

-Q

pą kalbos, raukėsiir gailysta- 
au apie VO) j()g užpraszė jį kalbėti, 
yti, ką|Navatni tie ponai lenkai! 
kų isz- 
nti tei

sybę, jog nors toji iszkilme 
buvoi keliama tik vienos parti 
jos lenkų, bet tapo atlikta ga
na puikiai, kad mes galime 
tik trokszti, idant ir mųsų ap- 
vaikszcziojimai su tokia pa
sekme nusidūtų. Svarbesnės 
įtalpos kalbų, teisybė, dar ne
buvo girdėti, bėt žmonės su- 
virszum per 4 valandas noriai 
buvo ant salės; žmones ypaez 
užėmė ir uždėgė dėklė 
ir tautiszka muzykė. 
vieną matei susigra 
girdint, kaip mažytės mergai 
tės deklamavojo patąij^tiszkai

macziau gero per tą ler, 
kilmę. Reikia pripaži

— Waterbury, Conn.
Kun. J. Žebris atsisėdo jau 

Waterbury j e kaipo tenyk- 
szczių lietuvių klebonas. Kaip 
girdėti, labai daug darbo turi, 
nės mat, atsistojo ant dirvos, 
kuri ikisziol mažai apdirbama 
buvo. _ . .

macijos 
Ne- 

udinusį

Ant Lauryno Ivinskio L. K. 
A. Draugystės paaukavo:

Kun. A. Burba, prez. „Su
si vien. Liet. Amerikoje“. $10.

Kun. AL Pėža, vice-pfez. 
„Susivien. Liet. Am.“ $10.

Kun. J. Žilinskas dovanojo



gautą Mt-Carmelyje d. 26
Morcziaus (Kovo) taip-gi pa- 
szventė dėl, L. Ivinskio Drau
gystės .............................$60.

Laikrodėlio sidabrinis,paau
kautas A. Miluko, atneszė
Draugystei • • • $25.

Viso labo, Draugystė per
szias szv. Velykas savo iždą li„ai,
padidino ant........ $105. rauda duris uždarytas, taip

svetimtauczių 
jft blo- 

Vai/

Apie (Molio o*.
Padėjimas

Maskolijoje jft tolyn, 
gyn ir sunkyn eina,
džios tarnai mina po kojų/i- 
sas žmoniszkas ir naturalisz- 
kas tiesas, sžiądien ne masko 

ypacz katalikai, visur

sikaltelis; bet ką asz szneku, 
kaip didžiausias, kur kas lab- 
jau: nėr tokio prasikaltėlio, 
kuri taip dabotų policija kaip 
kad daboja kunįgas. Nihi
listas, kol ne ras apie jį maž-

general-gubernatoriui; tas ži
noma „prigulincziai“ nukoro- 
jo kunįgą, kaipo persekiotoją 
rusiszkos kalbos, iszsiųsdams

Susivien. reikaluose.
— Cleveland y Ohio. Szv. 

Jurgio Dr.seniejie są. 6 užsimo
kėjo metinę, o szie nauji prisi- 
raszė: Vincas Szarckis ir Ma
rė Kazlauckienė.

Krečiamai, Pa. J. Kun. M a-

kad nuskriaustam sunku kur 
rasti tiesą ir apgynimą nft 
neteisių skriaudikų. Pasku
tiniame deszimtmetyje vi
sos Maskolijos fanatikų 
akys atkreiptos ant taip vadi
namo „Vakarinio kraszto“, t. 
y. etnografiszkos ir istoriszkos

posmertinę.
Wilkes-Barre, Pa. Lietu

vos sūnų d r. du sąnariai užsi
mokėjo metinę, szie nauji pri- 
sirasžė: Stasys Nenius ir An
tanas Ramanaųckas. /

Spring Valley, 111. Susitvė
rė nauja „Susiv.“ kftpa, prie 
Kurios prisiraszė: Aleksandra 
Vienbiskis, Jftzas Pietaris, 
Antanas Margis, Motiejus Mo- 
cevyczius, Jonas Kuczinskas 
Vincas Zenkevyežius, Jftzas 
Lietuynikas, Augustas Tarnu- 
liūnas, Vincas Stanionis, Vin 
cas Plisplys, Adomas Aukszta- 
kalnia, Kazys Čėpla, Jonas 
Gecevyczius, Petras Kuczis, 
Kranas Margis, Liudvikas Pa- 
medėtis, Jftzas Slavickas, Ka
zys Žogas, Jonas Viszniauckąs, 
Mikola Kairys ir Jftzas Petro
nis.

Kun. A. Burba.

— Musų korespondentas 
pranesza isz Syracuse, kad 
Clevelando lenkai dėl to ne- 
apkenczia ir visaip bjaurina 
per laikraszczius

j kai h antai
P8
pamokslus sako. Jis esąs geras 
kun. ir lietuviams nėsąs prie- 
szingas, nės atvažiftjąs apvei
zėti jūs dvasiszkftse dalykftse.

savo kun., 
„Jutrzenka“, kad 

angliszkai vir vokiszkai

spakainas, nieks paskui jį ne- 
sakioja. Bet kunįgas, vien 
tik už tai, kad jis kunįgas, 
yra laikomas ml valdžios už 
„neblagonadežna“, t. y. užpa- 
vojingą žmogų, kuriam nega
lima užsitikėti. Sžiądien kož
nas kunįgas Maskolijoje, isz- 
skyrus lenkų karalystę, yra po 
priežiūra policijos, nės kožnas 
turi uriadnįką, o kaip kada ir 
žandarą, kuriftdu neatleidžia 
jį nei isz pėdos ir visur šakio- 
ja isz užlankos parapijai. Be 
paszporto arba pavelyjimo ne
galima kojos iszkelti į svetimą 
parapiją, nekalbu jau ežia 
apie kitą pavietą arba guber
niją. Taigi visa kunįgo lai
me esti rankose tokio uriadnį- 
ko, nės nft jo viskas priguli. 
Jis sprendžia ar „blagonadež- 
nyj“ pavojingas pravoslavijai, 
ar fanatikas, ar ne. Užpykįsi 
tu jį, tai jau gana4 jei tftjau 
nepripilsi gerklę kokia trirub
le arba penkine; prieszingai 
kaip nieko negaus, tftjaus da- 
nesza spraunįkųl (naczelnin- 
kui), o tas gubernatoriui, o 
sykį daneszė, sausas neliksi, 
važiftsi ar į kalinį arba užmo
kėsi sztriopos kokią szimtinę; 
kitokio sūdo kunįgui nėr; jej 
tikt apskundė, visbusi kaltis, 
joks teisinimas negiliftja ar 
kaltas, ar nekaltas, kentėsi. 
Kad’tai taip yra, tegul parodo 
szie paveizdai:

1) Kun. Grekavyczius isz 
Kobilnįkų tapo iszsiųstas į ka
linį Gardene ant dviejų metų 
už „zdrastvvujte“. Buvo mat 
taip: Sutikę jį keli gimnazis
tai katalikai pasakė jam 
„zdrastvvujte“, kunįgas jiems 
užtėmyjo, jog geriau iszpultų 
kunįgą sutikus „pagarbįti“ 

Kožnas kunįgas pagal savo boezių būdą. Da

2) Kunįgas Buczinskas da
lydamas kryžių bucziftti žmo
nėms, davė ir vienam „pravos- 
lavnui“ (kuris per gvoltą isz 
unijos buvo įraszytas į „pra- 
voslaviją“) jį pabucziftti. 
Užtėmyjęs tai uriadnįkas (vi
si tikt dėl szpiegavojimų 
uriadnįkai ir ateina į bažny- 
ežią) prisikalbino prie kunį- 
go; norėdama žinoma gaut ką .

jūrėse,

gas parokavęs, kad tai ežia 
jau tikt nėr jokios kaltės, pra
dėjo gėdyti uriadnįką, kad 
jau taip neturi gėdos ir už to
kius dalykus kabinėjasi. U- 
riadnįkas kunįgui nieko ne
atsakė, bet isz veido buvo ga
lima numanyti, kad labai ant 
kunįgo supyko. Sugrįžęs isz 
klebonijos namo, tft suraszė 
skundą pas spraunįką. Na 
skaitytojai misi i j ate, kad tai 
kunįgą neįkando? Įkasti į- 
kando ir gana pusėtini, nės 
netrukus poros mėnesių pra- 
baszczius gauna paraginimą 
nft gubernatoriaus, idant į tris 
dienas užmokėtų 100 rub. 
sztriftpos, nės „na kakom osna- 
vaniu dal pravoslavnomu 
krest po kataliezeskemu obria- 
du celovat“ (kaipgi tai drįso 
pravoslavnui dftt kryžių bu- 
cziftti pagal katalikiszką bū
dą).

3) Kito pavieto kunįgas, 
jau po pirmutinio nusztriopa- 
vimo, dalinant taipgi kryžių 
bucziftt, tyczia aplenkė „pra- 
voslavną“, nedftdamas ..jam 
paĮmcziftti, idant ir pryj jo 
kartais neprisikabintų polici
ja, bet nabagas isz bėdos no- 
rėdams iszsisukti ir nesitikėjo, 
jog nusikals. Ir ežia uriadnį- 
kas viską padarė, tft daneszė 
spraunįkui, o tas gubernato
riui, o paskutinis nusprendė 
koros 100 rublių, prieg tam ir 

„kak vi

' Kožnas augsztesnis „dieja- 
telis mzmislioja kftnežmonisz- 
kiaušius įstatymus, idant pas
kui su jų pagelba iszversti 
kaip rankovę isz nemaskolių 
(ypacz lietuvių) į rusus. Bė
da tam, kuris nenori pildyti 
jų norų, o labjaųsiai, jei kry- 
•žiavoja jų siekius. Žinoma 
^visiems gerai, kad katalikų 
įtikėjimas didžiausias ir svar
biausias yra to kraszto gink- 
ii as, jei tą ginklą isz mus isz- 
iversztų, į trumpą laiką pas- 
ikęstume
nieks tada musų neiszgelbėtų, 
nės be tikėjimo ir patrijotiz- 
m as greit isznyktų, kaipo ne
turinti jokio pamato. Už
laikymas tarp mus to tikėjimo 
guli iszdalies mus paežių ran
kose, o labjaųsiai kunįgijos ir 
Dievo Apveizdoje. Aiazkiai 
tą mus stiprybę mato tenai ir 
mus prieszai maskoliai, todėl 
ir stengiasi, kaip įmanydami, 
tą tikėjimą naikyti ir lupti isz 
mus krutinės netikt neužmo- 
magiausiomis tiesomis, priža
dėjimais, bet ir su ugnia ir 
kardu. Didžiausius perse
kiojimus kenezia tie, ką tą ti
kėjimą gina ir užlaiko, t. y. 
kunįgai, todėl be apsirikimo 
drąsiai galima sakyti, jog ku
nįgijos padėjimas Maskolijoje 
sunkiausia.
taip yra nft policijos daboja- girdęs apie tai gimnazijos di- didelį nubaidymą: 
ipas, kaip kad (ĮuUiąųsiąs pra- rektorius praneszė Vilniaus pravoslavnago nesezitaite god-

j 'V.; • / -
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nim daže pocelovat krest, Za 
takoj frtnaticzesky nostiipok 
sleduet v as strogo nakažat“ 
(kaip taiiista drįsai rokftt pra- 
voslavną net už negadną kry
žių pabucziftti, už tokį tamstos 
fanatiszką pasielgimą reiktų 
skaudžiai nukoroti). Už dides
nius nusikaltimus, kaip ve už 
iszspaviedojimą pravoslavno, 
pirmą syk gana kalėjimo 6 mė
nesių, bet ir tai, jei tai padarė 
nežinodama; jeigu tai padary i 
tų su žinia, tai tiesiok grudžia 
į Maskoliją kaipo pavojingą. 
Jei antru syk taip padarytų, 
tai pagal maskolių įstatymą 
atima kunįgystę (sic). To
kius įstatymus tikt pernai isz- 
davė ir beveik visftse laikrasz 
cziftse buvo apgarsinti. Tfts 
įstatymus patvirtino pats ca 
ras. Kad tai tikra tiesa, ką Į 
asz ežia parasziau, galite per- 
sitikrįti, paėmė į rankas vo- 
kiszką laikrasztį: Katholiscbe 
Kiręhenzeitung 1893 m. N 
100 pusi. 815. Czia visus 
aukszcziau apraszytus faktus 
rasite.

Vitkuno Draugas.

kad butų prisakymas. Ir jei
gu tas jiems pasiseka tft jau 
gauna kryžių ir augsztestį 
„cziną“. Pagal maskolių į- 
statymus, jei popas pristatys 
į „szvencziausią sinodą“ (taip 

[maskoliai vadina savo augsz- 
cziausią neva dvasiszką vy
riausybę, kur po tiesai Pobie- 
donosczevas, caro tarnas, yra 
visų ponas, ką ji^ prisako, 
tai turi but) raportą, jog pa
traukė į pravoslaviją 150 ypa
tų isz svetimų tikėjimų, tai 
gauna kryžių „za! usierdie“ 
(už stropumą) ir sžiaip pinį- 
giszką dovaną nil 100 rub. iki 
200 r. Todėl jokių nėra dy
vų, jog popai kaip įmanydami 
rupięasi atversti į pravoslavi
ją nors ant popieros prikalbi
nėdami pasfrasžyti, jog priima 

GMotmi Taftai!
Daugelis ne tik Maskolijo

je, bet ir užrubežyje tiki, jog 
apie svetimtauczių, ypacz ka
talikų, persekiojimus caras 
nieko nežino; kas taip raislyja 

. labai klysta; caras apie viską 
gerai žino ir pats tų persekio 
jimų yra pirma priežastis. 
Caras siųsdamas savo tarnus į 
„Vakarinį krasztą“, visados 
primena, idant naikintų kata
likystę, bet tik iszpalengvo, 
bažnyczias retytų, į cerkves 
perdirbdami, žodžiu sakant, 
„dlia blaga jedinoderžavija“ 
(naudos dėlei vienvaldystės), 
to kraszto gyventojus perda
rytų į maskolius. Tarnai, 
žinoma gavę tokią rodą ant 
audiencijos (reikia užtėmyti, 
jog kožnas didesnis '„diejate- 
lis“, si un ežia m as į tą krasztą, 
gauna, įpatingą audijenciją) 
rūpinasi taip ją iszpildyti* i

prozelitų daugiau randasi tarp 
girtftlių ir sziaip nekam vertų 
žmonių. Popas nft priimanczio 
pravoslaViją apart pasiraszymo 
visai menkai reikalauja: ateiti 
nors sykį į cerkvę ir „pricza 
stvovatsia“( komoniją priimti). 
Prie pravoslavijos jaukina 
degtine arba prižadėjimais. 
Isz to viso skaitytojas gal nu
manyti, kad popui daugiausiai 
rupi paraszas; nerupi jam ar 
pravoslavijos prozelitą moka 
to tikėjimo pridermes ar ne, 

[jam vis tiek. Ant galo ir patys 
j popai mažai ką iszmano apie 
savo tikėjimą. Tacziaus abelnai 
kalbant, visi pravoslavni labai 
ftli savo tikėjimo dalykftse. 
Retas moka (kurs vaiske buvo 
tik), Tėve muSų, Sveika Mari
ja, Tikiu į Dievą Tėvą, užten
ka daugiausiai vienintėlės 
maldelės „Gospodi pomilui“ 
(Vieszpatie susimilk) ir per
sižegnoti. Todėl visai nėra 
jokių dyvų, jei Malorosijoje ir 
visoje pietinėje Maskolijoje 
taip baisiai platinasi „Sztun- 
da“, nežiūrint ne ant įvairiau
sių valdžios kliaudžių (perisz- 
kadų) ir persekiojinįų. Ta
sekta valdžiai labai pavojinga kalikus jo ypatiszkai 
ne tiek isz tikėjimijazkos’pu- nės tiki, kad tai viskas dėj 
sės, kiek isz polįtikiszkos, nės; be jo žinios. Caras, k

tos sektos pasekėjai 
neapkenezia popijos, < 
jaustai paezios valdžios, 
rą laiko už Antikristų, o po
pus už jo tarnus; priegtam 
kaipo prozelitos labai stropiai 
trusia apie patraukimą kitų 
savo tautieczių ir labai laikosi 
solidariszkumo. Sztunjda yra 
tai atskala pietistų, phs mus 
Lietuvoje vadina jfis ,Įmuko- 

sžerokoi 
(placziai notuiai) vi

sai neatsakanti, perdaug asz- 
tri, nės draudžia degtinį, taba
ko rūkymą, be kurių 
maskoliui sunku apsieiti, o 
vienok ta sėkla gana greit 
platinasi; skaito savo adeptų 
(pasekėjų) jau apie mi "

reis“, todėl, rodos, „ 
naturie“

baisiai
> lab-

Cą-

rodos,

įjoną.
s 

ntantai 
biriko, 
s prie 
ražiftse 
viniai s, 

to istorisz- 
Caro tarnai

Valdžios 
Lietuvoje 
misi y darni, 
atėmimo bažnyczios K
tik su aszaromis ir dusą

repreze 
baisiai ai * J 

jog apsieii

koje Lietuvoje.
nė mislyte nemislyjo, kad isz- 
girs nft lietuv-žemaiezių taip 
tvirtus pilnus tikėjimo žo
džius: „Nėatimsite
bažnyczią, kaip musų kraują 
praliedami“. Jeigu valdžia 
but žinojus, jog tokios bus 
pasekmės už iszplėszini'ą baž
nyczios Žemaicziftse, jojeiu bil
du nebūt gal veržę bažnyczios. 
Augszcziausios valdžios 
prezentantai isz gėdos pa 
donavo, nežino ir kaip 
t is priesz Europą.
nė viena isz Europos karalysz 
ežių/oficijaliszkai ne 
į Petropilę diplomatiszkų no
tų, vienok 5 karalystės, apart 
Popiežiaus, atsiuntė savo pus- 
oficijaliszkus paslaptinius 
laiszkus, užtėmydami 
kas jo karalystėje 
Popiežius tft po Naujų metų 
atsiuntė paežiam carpi savo 
__ raszytą laiszką, dejftda- 

pi e atsitikimą Kražiftse

re- 
pąrau- 
teisin- 

Norins

tsiuntė

carui, 
dedasi.

ranka r 
m as apie 
ir pavesdamas Maskol jos ka- 

globai,
Į 08

aip Po-
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piėžiui; taip ii- visai Europai . 
teisinosi, jog nieko apie tij A 
baisų nusidavimą nežinojus. 
Užtai tikri caro tarnai dabar 
turės visą bėdą ant savo 
sprando paimti, nės kitaip jau 
neiszeina, pati politika reika
lauja nukorojimo už savval- 
dystę; jei to nepadarytų, jo^ 
kios vertės Europos akys ne
turėtų caro teisinimas. Tos 
politikos dekretą jau net ir 
pradėjo pildytfk Rasiąinių 
spraunįkas Vichman‘as ir ase
sorius jau atstatyti, dabar eina 
kaleina ant Kauno guberna
toriaus ir Vilniaus general- 
guber. Kauniszkis dabar jau 
Petropilėje iszdftda rokundą 
isz savo darbų, gal neužilgo 
pareikalaus ir Orževskį. Ka
da Kauno gubernatorius isz- 
važiavo į Petropilę, tft paskui 

gaiksztis Oginskis; bet norįs 
kunįgaiksztis yra caro kamer- 
dievas, (iki sziol užtai be jo
kio pavelyjimo turėdavo tiesą 
eiti pas caią), vienok dabar 
jį nedaleidžia, kaip dažinojo, 
jog Kražių dalykftse nori kal
bėti. Mena, jog kunįgaik
sztis atvažiavęs melsti caro, 
idant bažnyczią grąžintų at
gal; szi ft m žygiu nežinia kaip 
tas viskas pasibaigs. Ar bus 
kas isz to, ar ne, bet vienok 
matyti, kad žemaicziai nesnau
dė ir nesnaudžia,kad taip mas
koliams politiką supainiojo. 
Užtai tegul garbė jiems buna, 
nės pas Dievą krauju užsipel
nė muczelninkystės karūną, o 
n ft tautieczių ant svieto savo 
drąsa ir narsumu amžiną at
mintį ir gftdonę. Gaila tik la
bai, kad ta jų užpelnytą garbę 
savi naši lenkai savo rasztftsė, 
o kiti svetimtaucziai per neži
nojimą garsina ir, kad tai len
kai taip tvirti tikėjime.

Po sziam kraujo praliejimai 
už szventą katalikiszką tikėji 
mą galima tikėtis,jog maskoliai 
negreit pradės veržti nft lie- 
tuv-žemaiczių bažnyczias. 
Jei jiems dabar but gerai pa
sisekė, tai vėl po kelių metų,
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Milai, viliaus, pykau, tikėjau..gal ir tūjau butų plėszę kitą 
bažnyczią. Bažnyczias jie dėlto.| Kitokio gyvasezio panūdau — 
naikina, idant žmonės daly- 
kūse tikėjimo įtaptų silpni, o 
paskui pravoslavijai prilan- 
kesni liktų. Tas kraujas pa
rodė maskūliams musų tvirty
bę tikėjime ir gal pertikrįs, 
kad joki įstatymai 
mai neiszraus jį isz mus szir- 
džių. Teisingai iszreiszkė 
dainius musų tautos tikėji- 
miszkus jausmus, žodžiais: 
Neįveiksi sunau sziaurės (t. y. 
maskoliaus) musų szirdis tvir
ta.

Atėjo laikas... Ko czia gludau! 
Nėliks man czia lygaus ant 

svieto, 
Man szalta czion, tamsu ir kie

ta, 
Dvasia nuilso suvisu. ..

Į Kaip žiedas kirmino pagrauž 
tas,

Taip mano gyvastis nulausztas 
Ilgiaus gyvent nebisztesiu.

žmogaus ne dėl nekentimo, bet 
isz baimės atimt nū piktos 
dvasios patinkanczią auką. 
Praeidami pro ledinį kalną, 
anaiptol jie nepavadįs jo tikru 
vardu, bijodami supykdintl 

i jame sėdinczią dvasią, kad už
tai ne užgriūtų ant jų kalnas. 
Eskimosai neturi tam tikrų 
žmonėms vardų ir viens kitą 
vadina vardais žuvių, žvėrių, 
augalų arba kitokių daigtų. 
Mirus eskamosui, iszmeta isz 
kasdieninės kalbos žodį, žen
klinantį, atsakantį, jo vardui

iszmėginta ir

kalavijofnis mums krutinę 
kirto ir t. t. Užtai dar syki 
garbė ir aczių žemai ežiams, 
jog parodė svietui, kad mes 
už tikėjimą grumsimės su 
maskoliais, kaip kad grūmės 
musų boeziai su kryžiokais.

-A.tek.ELlei.
Pagal Lermontovą'

Didvyri! czion nėra algos
Užu didybę dvasios tavo, J 
Nė viens ant žemės dar negavo 
Už didžius darbus atpildus.

Ale teisingas padavimas

Ir vardo tavo priminimas 
Anūkų szirdis atgaivys.

Szvęs iszkilmingą atminimą
Vėlyba ainys tav ant garbės, 
Ir aszara karszta riedės
N e v e i d m ai n i n go j o jauni m o.

nepaliauja rodžius svetimtau- 
cziams kassyk vis daugiaus 
naujų stebėtinų savo puikios 
gamtos dalykų. Neseniai pri
statytas tapo į Londoną bota- 
niszką sodą kasžin kokios 
kvietkos žiedas, kuris gyvai 
primena lekiantį pauksztį, taip 
jog netik sparnelius, bet net 
akutes gali užtėmyti. Szitoki 
žiedai pūszia szakas daugybės 
krūmų, auganezių apielinkėse 
Point Cloates, vakarinėj Au-

----------— t —------- s tr ai i j o j e.
Vilnys ir žmones. Apelsinmedžių vaisingumas.

Pagal Lermontov'ą. Jok8 medis neveda taipldaigtą ir užstoja jį kitu, per 
. apszcziai vaisių kap apeisiu- ką eskimosų kalba labai tan- 

i nys ant mąnų viena itą, rae(^į8^ ypacz derlingūse metū- kiai mainosi. Eskimosas nie- 
... . 8^m?a se. Italijoje priskaito 5,400,000 kados ne pasakys savo vardo

Plihuszka ir szniokszczia keis . . . . . . . ,. A l. .. apelsinmedžių arba, teisingiau svetimžemiui, dėlto, jog sve- 
. . . ’sakant, pameranezių medžių, timžemis, dažinojęs jo vardą,Žmonės ant svieto vienas kitą /n.. ! ,. f . .x . . . . . . - - . n. U (Litrus Aurantium dulcis), isz įgysiąs ant jo virszprigimtą ga- 

unn.a, dūdanezių kas metas 1,6000,- galybę.
Smelkias ir crrudžias anizsztai. . o I _ . _ .. ... . 000,000 apelsinų, o geresniūse --------—----------

Mielesnė vilnims jų l™vė n- l u3 ftrba I Gar8u8 Vrtnden8 dak-
Neg veiksnias 'karsztų spin - «nt^iekvieno tftra8 KneiPp‘a8 gydo

Ul’1 tas 300 apelsinų. Sevilijos pro-I popiežių.
vincijoje, garsingoj* savo vaisių 
sodais, nū kiekvieno pamerąn- Iszyta, kad popiežius paszaukė 
ežių medžio, surenka apie 600 Kneipp‘ą pas savę, idant szis 
apelsinų. Szv. Mikolo sala, Į jį gidytų nū tūlų negalių, 
prigulinti prie kūpos Azorisz- 
kų, užima plotą artį 150,000 
margų, ant kurio auga isztisos 
girios vienų apelsinmedžių, kas 
metas su virszum 250 milijonų 
apelsinų, daugiausiai iszsiun-

Ispanija

Žmonėms didei tinka kitų|v. 
malonums,

O patys — krūva kirmėlių.

JKaip jau buvo „Vien.“ ra-

Szv. Mijcolo sala, j jį gidytų
Prie to popiežių paakvatino 
kardinolas Monaco La Va-

Mano likimas.
Pagal LermontoVą. '

Ateiga man rustai grūmoja

Mano szirdis kęsmūs vaitoja 
Lyg laukia smerczio valandos. 
Ar nesulauksiu apreiszkimo

- Mano vargingo szio likimo, 
Lukesczių mano ir geismų, 
Ar nepsireiksz, ką Diev‘s pri- 

liko, 
Kodėl taip skaudžiai apsiriko 
Sapnai jaunų mano dienų?

Z Jau žemei skolą atmokėjau:

Margumynai.
4 — Kunigą ikszcziai ant

Kaukazo. Tarp Kaukazo gy
ventojų, Maskolijoje, yra labai 
daug kunįgaikszczių, kurie 
tapo praminti tenykszcziais ku- leziamų Anglijon. 
nįgaikszcziais ne dėlto, kad jie iszsiųsto daugiaus, kaip mili- 
savo darbais ir veikiais ant jardą apelsinų į visas pasaulės 
tautiszkos dirvos ant to augSz- szalis; po jai seka Italija.
tos garbės vardo užsitarnavo, Graikija pristato kas metas 50, Į deniu, o idant vidurius nustotų 
bet dėlto,
avių bandas. Tokiu budu I milijonų apelsinų, 
kiekvienas tenyksztis didesnės ---------
avių bandos valdytojas, ne- — Kskimosų burtai. Gar- 
szioja titulą avių kunįgaiksz- sus keleivis Nonsenas, isztyri- 
ežio. Toki kunįgaikszcziai nėjęs Grenliandiją (gulinezią 
atvykę į kitas Maskolijos sza- į sziaurius nū Sz. Amer.), tarp 
lis arba į užrubežį vadina sa- kitų dalykų pranesza, kadės- 
vę lygiais su kitais kunį- kimosai kūlabjausiai prisilaiko 
gaikszcziais ir beveik tokiu pat burtų. Pagal jų iszmanymą, 
pagūdą turi ir, savo pasielgi- kibkviename daigte užsislėpus 
mūse stengiasi kunįgaikszczių yra pikta arba gera dvasia, 
rolę, atlikti. bet viską valdo tikt vienos

— Kvietkos žiedas — gyvas piktos dvąsios. Eskimosas nie- 
'pauksztis, Austrija iksziol kados pegelbės skęstanezio

> 
1

iszgydė. Popiežius nū tūlo 
laiko kenczia sopulį viduriūse 
ir mažą skausmą ant kairio ke
lio. Kneipp'as atėjęs pas po
piežių, pasakė jam, kad dėl isz- 
gidymo kelio reikia tik sykis 
nū sykio patrinti jį szaltų van.

jog jie turi dideles o Azoriszkos salos apie 400 skaudėti, szv. tėvas privaląs 
jūdą dūną tankiai ragauti. 
Prasidėjo gidymas. Prie to 
pragumo Kneipp‘as patėmyjo, 
kad jis niekados nematęs to
kių sudžiuvusių kojų kaip ka
da yra popiežiaus. Jis ėmė 
szaltu vandeniu laistyti kruti
nę ir rankas popiežiaus, bet be 
įpotingos pasekmės — popie
žiui kelis neperstojo skaudėti. 
Kas link gi vidurių sopėjimo, 
tai jis valgant jūdą dūną pasi
didino. Tai patėmyję arcziau- 
(Pabaiga ant puslapio 184)

♦
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai. 

PABASZYTA SUKAMO DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVEB8ITET0 PBILOSOPHIJOS KA0I8TB0.

. (Tąsa).

Kryžeiviai dyko užimti krasztą, ir nieką, 
kaip tiktai kūmetnorįs vaisingą Lietuvių ir Žemaiczių krasztą 
užimti, paežius nuvergti, jų turtus ir žemes pasavinti ir jais 
paežiais vieszpatauti; .vienok tokį siekį zokonas jų negalėjo 
vienkart pasiekti, bet turėjo taigotis pagal notis ir gadynes. 
Visūmet abi pusi lygia aitra viena antrai pragarą tiekė, o te 
rionė buvo abiejų visudidžiausiu įrankiu. Kryžeiviai norėjo 
užimti krasztą ir nieko tenai nelaikyti to, kas minavonę ar

leido, ir Rikselis dainavo veikalus Viteudo svecziams, bet ką 
gavo ūžtą? — Gėdingą apjūką, tai yra apdengtą torielid 
kiaurų rieszutų su tūriu paraszu: „niekšai tavęs, nabagai, 
prusali, nesuprato, už l^ą asz tav dovanoju szimtą kiaurų rie
szutų”.

Taip stovint reikalams vienų ir antrų, nieko kito negalėj- 
jo laukti, kaip tiktai vienų ar antrų būtino isztrėmimo: kai r 
pogi karėje Lietuviai ir Žemaicziai turėjo sav už godą ir 
įgimtą darbą, kurie nū mažų dienų jau gudinusi į ginklą ii* 
savę pratino į szaltį, darganas, pūgas, audras ir vargus, augo 
gal sakyti nū mažų dienų medėse (miszkūse, giriose), grum* 

meszkomis, szernais, briedžiais, tauriais ir vilkais, 
pratinosi į buklumą, kantrybę ir narsybę jau pėsti, jau joti 

, kaip vienu siauęziu ragotinės ar kestės meszką ar 
briedį paristi, idant kurią dieną drąsiai ir narsiai galėtų savo 
“~mų ir savo liūsybės neprietelius graudinti, daran pusugis

dam i esi s

(raiti), 
>ri 
namų 

ženklą turėtų įvairios nū jų tautos; krūpaudami, idant kūmet jau lietuvis-ir žemaitis taip mokėjo szauti isz saidoko, jog ne 
kokia dingste ir note neatliktų nil to, ką buvo įgiję. Daran vienbalandį lekentį vijyczia nuvėrė, bet jei norėjo areliui 
vis tą, kas buvo ženklu Lietuvos žemės ar jos tautos neapveiJakį iszszovė. . Gal sakyti girios ir medės buvo jų namais ir 
zėjo, tai yra Lietuvių ir Žemaiczių kalbą, apsiėjimus ir būdą trobomis: kaipogi iszėję į girią medžioti tris keturias dienas 
peizojo, niekino ir gaiszino, norėdami, idant Lietuviai ir Že- sutruko, nemindami anl; to, jog rustai sziaurei, apeigoms pasz- 
maieziai savo žydantį krasztą, savo turtus jiems atidūtų, nū kant, vejojo sniegus plynūse laukūse, ar tūįtimpinės darga- 
savo budo, apsiėjimų ir tikybos nutaustų, o įsinertų mažne sa- nos ir lytus czaižyjo, jū ilgesnį tarpą galėjo alkį kentėti ir 
kau į vokieczių kailį, tai yra vokiszkai kalbėtų, vokiszką dra- smarkesnį bei narsesnį slvėrį paristi, tas buvo tarp jąunuthe* 
bužį dėvėtų ir jiems kaipo savo vieszpacziams amžinai ver- nės vyru vadinamas, szi 1 tose trobose nei i ndoj 
gautų. Bet Lietuviai ir Žemaicziai daromi (gindami) sav to- kasytis ir lepintis negebėjo ir mergos darbu vadino.
kią alvieną skiautelę savo žemės tūkartu teadavė savo krau- nerupiuos: kaipogi motriszkosios arė ir sėjo, szieną pjovė 
gėriams, kad ją yromis savo pilių, rūmų ir žinyczių apskleidė szeimyua darė (dengė), vienu žodžiu, namais rūpinos, szunis 
bei pelenais namus savo aprausė ir į rustą tyrą apvertė, idant gyvulius giriose ganė. Vyriszkiejie vienais žirgais terupinos, 
ben keliais kurią dieną keliaudamas, į jas stebėtumės ir regė- kuriūs, jau namūse, jau medėse augindami, karen skudrino;

Darin visas turtas senųjų Žemaiczių buvo žirgas ir ginklas, kuriūmi 
velyjo dieną ir naktį krauju goszti, kentėdami badą, szaltį, jie džiaugėsi ir didžiavpsi, ką sziądien dar Lietuvos ir Žemai- i 
lytus, darganas ir kruvinus vargus trioti, kad tiktai liūsais ežių dainos tebstygavoją, kuriose žirgas ir kardas kaipo visu- 
gyventų, savo'boczių—praboezių kalba kalbėtų, jų būdą ir didžiausios lietos Žemaiczių yra garbinamos. Regėdami Lie- 
apsiėjimų nenutaustų; bet jei to kūmet nestengė pąsiekti, tū tuviai, jog visa uždanga kryžeivių ir kitų vokieczių buvo pi- 
kartu žaliukai graudindami savo neprietelius karėje mirė, o lės; daran Lietuviai ir Žemaicziai savo žemėje piles pylė, alvie- 

noje girių gatvėje, alvi^nbjo po būda vietoje, kurią vandenys, 
versmės ar kalnai gyniojo, kurias pakareziui patys saugojo, 
idant ateinaneziųs neprietelius užtutėtų ir tokia dingste galė
tų gauti pragumą sukelti kariauna isz tolimų krasztų, už vis 

I Žemaicziai patyrę szio ^ygio baisias teriones; darin, kad vieni, 
kaip dabar sakiau, sariojo. kryžeivių dalykūse su savo kunin- 
gaikszcziais, kiti tū tarpu pylė parubežiu piles, kurių palaikai 
sziądien yra dar ne vien visų Panemunių, bet ir paeziame vi
duryje kraszto regiami. Jog narsiais ir kantriais vyrais buvo 
nū tp gal regėti, jog msldžionys ir kryžeiviai, szioki toki Teu
tonų szaldros ir piktadėjai, vieni tenai motiną nugalavę, kiti 
bažnyczias iszlaužę, svptmoterevę, už vis dabar gundiuarai nū 
marų, plūdo gaujomis į Panemunius krauju Žemaiczių savo 
nūdėmes mazgoti) kurie mirdami karėje tarėsi iszganytną ra
sią, gyvais likę tarėsi Augszcziausį numaldę krauju nekaltų 
ir 1 i ūsų įmonių; vienok ir to. 
aplietus mokėjo Lietuviai ir i 
trybe graudinti bei savo aukso liūsybę nū paties Augsz- 
cziausiojo dūtą žmogui garbingai gynioti.

Di Lietuvos kuningaikszcziu regėdamu, jog su szimtgal- 
viu smaku turi grumtis, kuriam vieną galvą nurentus dvi į 
vietą iezdigsta, tiekusį atsidėti karen; kaipogifl norėdamų

damas tūs palaikus teirautumėsi tos rustos dienos.

kūdikiai, seni ir motriszkosios szventa ugnia sav galą darė, 
visi džiaugdamiesi, jog liūsais mirszta ir vildamiesi, jog jei 
szioje pasaulėje neranda teisybės, kame tenai augsztybėse ras 
laimingesnį gyvenimą, kaipo algą savo dorybės, ir jei, ant 
szios pasaulės, szioje gadynėje negraudina žmogau^ szirdįjų 
nelaimės ir kruvini vargai, tai jau gėrėjosi viltia, rasi ateinan- 
ežios teisingesnios svieto kartos jų gailėdamosi minės bei jų 
kapus gūdos, o dorybę ir vitingus jų veikalus garbins. Ko
ki turėjo būti dieria toje gadynėje ne vien Lietuvių ir Že
maiczių netikėlių, bet ir paežių perkriksztų? Al vienas skai
tytojas galės nū szios noties manyti: Kad Vinrich Kniprode 
tapęs d. mistru kryžeivių, pakėlė didei iszkilmingą pūtą savo 
bendrams ir sveczia'ms, tarp kitų įvairių sveczių pasitiko ten 
užkviestu Nurinbergos garsus dainius, kursai ten buk veika
lus Bakuso arba, kaip Žemaicziai vadina, apinį garbinęs, taip 
tenai jis savo daina svecziams įtikęs, jog Vindrich dovanojęs 
jam už tą aukso kįiuszą. . Pasigailęs, įsmilęs, tokia dovana 
ir atsiminęs senovės savo aukso amžių, dainius-perkriksztas, 
lietuvis, Rikselis, (kursai tenai sveczius kalpojo) Ibgojo ap- 
linksmio mistro, idant jį leistų lietuviszkai padainūti veikalus 
garbingo jo tautos Videudo arba Viteuto kaipogi, l^aipo vir- 
sziaus minavojau, buvo užginta lietuviszkai kalbėti, Vindrich

jo ir užkakalyje 
Butu

nu ir variu 
lybe .ir kan-
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ciesoriui ir kitiems vieszpacziams, vadino jūs ynu muru krik- 
szczionių tikybos, žadėdamas jam savo globą ir gorindamas 
visus tūs iszkeikti, kurie minavotam zokonui žalas darytų. 
Ant galo, kerSztus tarp arei vyskupo Rygos ir kalavijonių, 
kurie iki szio laiko tarp savęs vyriausią valdžią tebsivaržė, 
sutaikino, ir kaip įmanydamas skatino kryžeivius gromatose 
tūįtimpos Lietuvius ir Žemaiczius, netikėlius, kariauti.

Taip kryžeiviai, pasitiekę ir skatinami nū popiežiaus, tą 
patį metą jų maczelga Dahenfeld traukė su didei stipria ka
riauna į Žemaiczius ir tenai per 5 dienas, Medininkūse apie 
Varnius teriojo, nū tenai pasibloszkęs į pavietus Eirogalos,

nū Maskolių užsiklėsti, su jų vieszpacziu pasigentino Olger- 
das, iszleisdamas savo dukterį už Barį, kuningaikszczio Sus- 1 
daliaus, ir paeziūdamas savo posūnį, Karjotį, su dukterį paties 
Maskolių vieszpaties; noris Branską ir Smolenską nū senų 
jau laikų savo valdžioje turėjo, vięnok taip gudriai elgėsi sau- 
godamosi nū pavojaus, kaipogi kūmet kryžeiviai kariavo isz 
peczio Lietuvius ir Žemaiczius, visūmet paikino ir gundino 
Maskolius ir kitus Gudus leisti iszvien į Lietuvius.

Nū savo pusės kryžeiviai jusdami, jog ne su vergais, bet 
su turineziais ginklus ir tiekėsi kaip įmaną į karę.

Noris, kaip sakiau, tvino svietas maru gandinomas isz 
visos Europos į Panemunius kryžeiviams į talką, vienok, d.Į Vaikių ir į tolesniausias ėrytis, vertė vis į rustą tyrą: kaipogi .

• mistrui regėjosi dar maž teesą kareivių grumtis su tokia tauta, ’ 
kaip buvo Lietuviai ir Žemaicziai; dariu, sekdamas mistras jų

> dabą, norėjo visus savo naujokus ir pilionis kareiviais padary
ti, ant galo ėmė pratinti pilionis į ginklą, idant paskui pavo
jui atsiradus galėtų visi vikriais kareiviais būti. Padėjo įsta
tymą alvienoje pilėje mokintis į pauksztį szauti ir tam algą 
dūti, kurio szuvis klius, o tą, kurs už visus geresniai iszaus 
karalių vadinti, ir tūlas gūdas jam per metą daryti; lygia dalia 
sodnūse ir daržūse pilionų, kur svietas susirinkdamas alų gė
rė, lit/pė sikius arba cielius pastatydinti, idant jaunūmenė 
mokintusi, kuri, pameilusi algos, kaip imanant pratinos ir 
taip, trumpame laike mistras įgijo skudrius szaudėjus. | 

To dar negana buvo, kryžeiviai ir kiti Vokiecziai, regė
dami, jog Lietuviai ir Žemaicziai didei jautriai saugoja savo 
rubežių ir kas kartą daugyn vien pilių pilė; daran norėjo jūs 
kitu pragumu masinti ir kropti: kad kryžeiviai ketėjo kūmet 
į Žemaiczius pulti, raszė pas kalavijonis teigdami jūs į karę 
ant lenkų eiti; arba jei ketėjo į kalną arba Lietuvą traukti 
sakės groraatOse Vokiecziams Padaugavio į Pamarį traukti, 
dėlto vien, jog jei kokiu pragumu Žemaicziai nutvertų siun
tinį su gramėta, idant negalėtų permanyti, ką Vokiecziai keta 
daryti ir nū jų nesaugotumės; turėjo dar Padaugavio Vokie-

• ežiai su Parusniu sutartas įpatingas balses arba literas, tai 
yra įpatingus ženklus, kuriais raszė, kurių kitas niekas ir 
gromatą atplėszęs negalėjo suprasti, kaip tiktai tos asabos, 
kurios sav tūs ženklus paskyrė. To dar nekako kryžeiviams; 
kaipogi stiprindamiesi tvirtino sandarus su Lenkų karaliumi 
Kazimieru ir su vieszpacziu Brandenburgijos; nupirko dar pa
ežių karės žirgų 2000 Czekūse ir visą svietą, kas vien ginklą 
buvo pakėląs, Parusnyje ginklūdino į karę.

1354-1355. Taip stiprinantis kryžeiviams, naujasis viesz- 
pats Teutonų arba ciesorius Karolius IV, senu įpratimu savo 
praėjimų to meto ne vien patvirtino liecybas, suteiktas zoko
nui nū Pridriko II, bet ateinantį metą dar tūlas naujas pats 
jam suteikė: kaipogi pasiėmė kryžeivių valsczius, savo ukėje drausti Žemaiczių lėbaujanezių, kurie dar visaip norėjo per- 
esanezius, įpatingoje globoje turėti ir ant lugojimo d.
tro ne vien leido atskalūnus — brostvius, kurie pametę zoko-1 
ną slapstėsi ir klajojo po gentes, gaudyti su pagelba ukigos, 
vyresnybės, bet dar užgynė visiems kuningaikszcziams ir 
vieszpacziams, idant klajojanczių brostvių savo kraszte nelai
kytų arba atsiųstus nū mistro brostvius jų gaudyti negaiszin- 
tų (netrukdytų) ir negyniotų, gorindamos neklausanczius ne
vien savo netaiką, bet dar striope 50 aukso gražių arba ilgų
jų musztinių koroti.

Lygia dalia popiežius, naujasis Klemensas VI, nemažai 
kryžeivių zokoną gūdojo ir gūdė, brukdamas jį minavotam

ką nenuveikė kardu, tai ugnia gaiszino, gieždamas apmaudą

, norėdami ta

Keistutis su 
Nū ko, szią-

jei jis persi-

senus, (baltas) motriszkoses galavo, o pusugius į vergus va
rė. Ant didesnių dar nelaimių Lietuvos ūkės 
Olgerdu, savo broliu“, buvo didei sukersztusiu.
dien dar nėra žinoma, 
dotis, nuleido siuntinius pas Keistutį, tardami,
kriksztys — galės su kryžeivių talka brolį nuveikti ir vienas 
valdonu tapti'. Ant to Keistutis taip didei supykęs, jog nu- 
pjaustydinęs nosis ir ausis kryžeivių siuntiniams, sugrąžino 
jūs tą sakydamas, jog kitus pranaszus su tokiu begėdingu ta
rimu jis lieps į kryžių įspilioti: kaipogi iszmintingas Keistu
tis nenorėjo regėti sav apmaudą atližusį pragaru savo tėvy
nės. Kaip tenai vyko kryžeiviams beperkumpti, nėra rasz- 
tūse minavojama, jei butų laimėję, rodos . nebūtų užmirszę 
girtis.

Vasarą, antrą kartą, sakos, žygiavę ir ateinanezią žiemą, 
tretį kartą, ketėję į Žemaiczius traukti, bet tū tarpu 'staigi 
notis jūs sugaiszinusi: kaipogi apie Kalėdas Ragainės pilės 
į skutą sudegė su visu karės padaiga, žirgais, gyvūliais, klė
timis, visais baldais ir paszaru, vos pati įgulė besiropojo, 
dariu isz visos galės skubinti pilę strunyti, kuri buvo mu
ru ir raktu į kryžeivių dalykus; nės ji nebuvo dar suvisu 
nubaigta, apie Sekmines, ateinantį metą, 1356; dariu reikė
jo pilę tretį kartą strunyti, taip skubino, jog ketvirtoje nedė
lioję mažne jau buvo įsikuriama. Lygia dalia, Tilžės pilę pa- 
rubežyje taip didei sav reikalingą, kurią Žemaicziai pirm ke
lių metų buvo žeme aprausę — pats didis mistras strunydino, 
kursai, kitu kartu, perveizėdamas darbą, nuslydo žemyn nū 
rentinio ir sav ranką palaužė.

i Taip begaisztant kryžeiviams, Keistutis, gieždamas ap
maudą, su Žemaicziais siaubė keliomis žaromis Parusnyje ir 
ką sutiko, tą kardu ir ugnia gaiszino ir taip smarkiai sariojo, 
jog kryžeiviai nedrįso su jūmi laukūse grumtis, neigi spėjo

mis- |kriksztus sukelti, idant trupintų jungą savo vergybos ir senų 
dienų liūsybe džiaugtųsi, bet parusniniai per daug buvo jau 
nuvargę ir su svetimais atėjūnais sujaukti nedrįso ginklo kelti 
ant savo;kraugerių; Lietuviai nebsukeldami jų, su didžiu gro- 
biu pagrįžo namon laimingai.

(Toliaus bus.)
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sios popiežiui žmogystos, ėmė 
nerimti. Todėl keli kardinolai 
praneszė vieszpatystės sekreto
riui kardinolui Rampallai, kad 
jis rūpintųsi įveikti ant popie
žiaus, idant jis perstotų su 
Kneipp'o gydyjnu, nės tai jo 
sveikatai paoinga.

Rampolla ilgai nedrįso apie 
tai popiežiui sznekėti, nės jis 
savo privatiszkūse reikalū^e 
retai keno rodą priima. Ant 
galo tacziaus jis iszreiszkė po
piežiui visūmėniszką nūmonę 
ir popiežius jausdamas savą 
isztiesų nelabai gerai, liepė 
papraszyti daktarą Kneippą, 
kad jis perstotų jį gydęs. Isz- 
girdęs apie tai Kneipp‘as, jau
tė nemažą szirdies kartumą.

Kada Kneipp‘as pirmą sykį 
atėjęs pas popiežiiį su savo 
daktariszkomis rodomis, paė
męs jam tūjaus už ausies, dėl- 
ko su nusistebėjimu popiežius 
paklausęs jį: „Ką Tamsta da
rai?“

„Szventas Tėve — atsakė 
Kneipp'as, — asž turiu pirm 
persitikrinti, ar Jus mano gi- 
dymo būdą perneszate, antra, 
asz tunu visupirm žiūrėti ar 
/varai hArvo L'roiiiaa aiiovia G

A. Budzeika Plymouth
J. W. Gagzuas Hesperia

S. Pauksztis Edwardsville 
V. Stoczkus „ „
S. Ivanauckas Mahanoy Plane
A. Czekaitis „ „
8. Bagdanavyczia Plymouth
J. Martinkaitis Stomervil
T. Pauksztis Pittston
K. Taraila Waterbury 
V. Mackaitis Freeland 
A. Astromskas Shenandoah 
J. Gedminas Bridgeton

e

„1,00 
„1,00 
„0,50 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 I 
„1,00 
„l,ooJ

-----------   -------------- —— Į S   
ney Order“, kurį galite gauti ant 
kiekvieno paczto. Adrisas toksai:
Germany Mr, M. Noyeski 

Tilsit Ostpreussen
50c.
30C.
25c.

Balius!

4

Pajieszkoj iriai.
— Asz Pranciszkus Danaus

kis paėszkau savo paezios Kas- 
tės; paeina isz Dzūkijos, Suval
kų red., 6 pėdų didumo, gelto
ni plaukai, viena akis didele, 
o kita mažukė, per sžalį žiuri, 
prie kožno žodžio sako dzevaž. 
Man iszėjus į darbą 
dieną pabėgo, daug

j B us didelis ir gražus balius 
'aut naudos szv.„Antano para
pijos, Forest City, Pa., 
Balandžio, ant Pijuszo Valins
ko salės; prasidės ant 3 po
piet. Užpraszome visus Bro- Kalendorius ant 1880 ,. , , - I j z/
liūs ir seseris; bus gera muzy- .. 
kė, grajis lietuviszkus szokius. džloslos nedėlios,

Vardan komiteto
Sekr. K. S. Gailiai) y ežius.

ECziirigos 
pargabentos isz užmarės

szkados

is indais 
burdin-

Patarles.
, Ateik belaukiamas, iszeik 
bemylimas.

Atidūs skolą, kada akmū žy
dės.

Atidūs, kada akmū žaliūs.
Atmįsi savo gimtąją dieną.
Atras ugnis takus.
Atsikirto kaip dalgis į 

menį.
Augęs, bet nebrendęs.
Augęs ir iszmintį praaugęs.
Augsztą iųgdį visi vejai už

gauna.
Avies paneszti negaliu, o 

jautį uždedat.
Ant palinkusio karkh^ lipa 

ir ožkos.
. Ant žemės sėdęs, netur kur 

nukristi. r'

patį padarė ir su kita 
ir 10 dolerių pavogė 
gieriaus. Jeigu ją ve.L^o 
atnesz, tai praszau, kad sulai- 
kitumet, o ir bulius yra prie 
jos, jaunas vaikinas.

Praszau dūt žinią ant
so:

F. Danauskis, 
No. 1514 Ross Avė.

adre-

Scranton, Pa

ak-

Asz Maika Ratelis pajieszkau sa
vo Juzo Navadaucko. Ja 
tu, kaip asz apie jį nieko tegirdžiu. 
Todėlgi kas apie jį dasiži 
pats norės atsiliepti, tegul atsiszau- 
kia ant szio adreso:

u du me-

os arba

Peter Welsh Box 52
Forest City, Pa. [15]

(didelio 
prisiun

Žodynas kun. M. Miežinio. 
Keturiose kalbose: lietuviszkai, la^.- 
viszkai, lefhkiszkai ir maskoliszkai, 
jau iszėjo iszpo spaudos, turįs savy
je daugiau žodžių kaip 14,000 (ke
turiolika tukstaneziu) f į 8 
aszmaino) puslapiu 292, s
timu į Ameriką $2 doleriai, apdary
tas 225 centai. Užpraszaųtiems žo
dyną iki Liepos mėnesio (July), vė
liaus kasztfis 3 doleriai.

-----,—— ft geriausiai siųsti registravotose gro- 
Ona Alenskienė Northampton $l,oo matose arba per „Internalional Mo-

DžsimoMo A „W Pinįgus

tė. 
15c.
5c. 

10c. 
20c. 
20c. 
20c. 
fOc.

Moksliszki rankvediiai ir 
kitokios knįgos 

Lletuviazka Gramatika paraszyta 
kun|go Mikolo Miežinio 

Abėcėla ,, ,.
Knlnga dėl iflzslmoklnlmo rokundų
Knlnga dėl iszsimokinimo viaasvletlnfie kalbos 15c 
Apie buwlmu Diewo ,, 
Grlesznlnka* priversta* metavotls 
Pamokslai apie trusų „ 
Talmudas Ir musų žydai ,, ,
Szkala su kalba ,, 
Prleszauszris ,, ,,

. Kaip |gytl pinigus Ir turtų
16 Girtybė 5

Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 
kaip labai svietų slogina maskolių valdžia 5c. 

Trumpa peržvalga lietuvystės darbų
1 Amerikoje 20c., dėl perkupezių po 10c.

i m. 25c. ir ant 1800 m. 10c.
i Įvairios dvasiszkos knįgos,
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvoncių ir dl. 

50c. 
35c.. 
50c. 
15c.

1

Aukso Altorius, arba Szaltinis dangiszku skar- 
bu 2.00 Iki 3 00. ’ <

Garbe Diowuj ant auksztybės ,, ,, „ $1.50. 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. Ir 2.00c.
Knlnga giesmių arba Kantlczkos ,, 75c.
150 Paalmu Dowldo karaliaus ant 

paveikslo kanticzkų 75c.

Istoriszkos dvasiszkos įtalpos kriįgos, 
I Gyvenimas Viesz paties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno įstatymo „ „ .,,
Gyvenimas Marijos ,, ,,
Menuo Szwenczlauslos Marijos Panos 
Sopulej Motynos Diewo ,, „
Evangelijos supuikels apdarais
Gywenitnaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožnų dal| po ,, ,,
Gyvenimą* szv. Benedikto Labro 
Stebuklai DievoSzvencz. Sakramente

Istoriszkos knygos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos- „ ,, ,,
Trumpa senovė* Lietuvių Istorija į
Aplinkrasztis kun. Petravycziaus | Vilniaus 

džiakonyetė* kuningus 1870 m. ,, 
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knįgutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkais n ft pat 

krikazto Lietuvos

Tiėsos Zodžei, 
Piliotea arba kelias j maldingų gyvenimų 
Pokllis Szventųjų ,, ,, ,,
lezguldimas metiniu s:;wencziu 

9 labal naudinga kningolė 
Mokslas Rymo kataliku „ „
Kas yra griekas? „ „
Nekaltybė ,, „
Vartai dangaus ,, ,,
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra nfidai; su Iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 
Raktas (dangų ,, ,,
Didžioji nedčlia ,, ,,
Kaip Sumenijų nuspakaj|tl ,,
Vadovas j dangų „ , „j
Prisigatavojlinas ant smorezio ,, 
Draugija dėl duszių „ ,, „
Lietu vlszkos miszlos ,, ,,

Visokį Abrozėlial su maldelėmis po 5centua.

10c. 
40v. 
15c. 
20c. 
15c. 
75c. 
30c. 
25c. 
15c.
5c. 

15c. 
40c. 
40c;
5c. 

10c.

75ę.
15c.
25c.
20c.
30c.
|20c.

1.00c.

65c.
10c.
40c.

30c.
10c.

5c.

Žiponas bei žlponė
Žirgas Ir valka*
Vytatlta* didi* Lietuvos kunjgaiksztis
Apie senovė* Lietuvos pilis |, 

„Auazra" keturių metų puiki&se apdarilse 
po >1.25 knlnga, visas perkant

5c.
40c.
20c. 
IJOc 
JOc.

4.00c.

15C.Senkaus Jurgis ,, ,
Vitollorahda, pulkus poeinatas Isz

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knĮgos’1.25c.
D&nelalczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — 
Tėvyniszkoe giesmės — 
Jdkaunos dainos 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės
Pirmutinis degtinės varytojas 'puiki komedija 5c. 
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose

paraszyta Aleksandro Guždczlo,
Apysakos.''

Palangos Juze, linksmi skaitymai 
Kas teisybė tai nemelas puikios apj

' »»
o

10c. 
10c.
5c.
5c.

10c. 
10c. 
40c.

permainose, 
15c.

Kas teisybė tai nemota* puikios apysakėlės 
isz lietuvių gyvenimo 

Pajudėkime vyrai žemę, pulki apysaka 
paraszyta patrijotlszkoje dvasėje pagal 
vengriszkų pono A. i*z B. autoriaus 
kn|gutė« ,,Kas teisybė tai ne melą*

Pasaka ape Szaltabuzius (jnkinga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis „ 
Valkų k n ingei ė

n 
lt H

20c.

15c.

15c.
5.

20C.
15c.

\ 15c.

LOCNOS SPAUSTUVĖS.
Lietuvos Istorija, nu seniausių gadynių Iki 

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

gaunama už 1,50c-
I Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczių 
paraszyta* Simano Daukanto, gaunamas už 1,00, 
Istorija Katalikų Bažnycztos, ,,
Kuropos Istorija su žiamlapials ,,
Lietuviszkos Daivos isz visur surinktos 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žomaičzlų Motiejus Valanczlauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka ežios gadynės

Į Apteka Diewo ,, ,, ,, ,,
Aukso Verszls, labai puiki drama ,, 
Bolestawas arba antra dalis Genowefoe 
Du pujkue apraszymaj apie nedorybę 

žydo ir piktų1 augynlmų wajku $1,00.
Eglė, žalczių karalienė Ir Iszgrlovimas Kauno 

idiles 1362 m., du pulkus dramatal 
paraižyti Aleksandro Gužnczio, 25c.

llistorlje gražios Katrukos ir jos visokį
,, ,, „ atsitikimai 10c.

illstorije apie gražų Mageionų, dukterį karaliatiB 
Isz Neapolio ir apie Petrų kareivi 

Illstorijo isz laiko Francuzkos
„ „ vainos Afrikoj’

Istorija Septynių Mokintojų
„ „ ir Lietuvio Sapnas

Jurgis Mlioslawskis — —
Juozapas Konluszewskle, arba kankinimas 

Unljotų po valdžia maskoliaus 50c.
Konstitucija dėl darbiu|kų — 10c.
Nameli* pusteln|ko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorlje Isz lajko 

80 et.

1,00,
50 et. 
200c.

25 et.
20 et..

1,00 et. 
>1,00. 
20 et. 
30 et.

40c.

30c.

50c.
80c.

,, ,, ponawojimo Nerono
Pujkus apraszymaj tikru atsytikimu isz 

„ „ ezesu wajnos 186.3 motu
Prawadnikas angelskos kalbos neabdar.

40 et.
$1,00

atidarytas $1,25.
$1,00.

$1,50 et.
Pujkus apraszymaa apie Lietuvą ,, 
Rinalda Rlnaldlnns „ ,, ,,
Senowes apraszymau apie Dųktery 

,, ,, Pilypo Karejwio
Sumyszyma* arba bajine tuvy dydeles akis 
i’ykra tojsybo isz Suwaiku gubernijos 
Szwlesa Diewo ,, ,,
Titkus persų Karalius, 
Užsystanawlk ant to goraj 
VYitasir

50 et.

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

,Korynna hlstorlje isz lajko persekiojimo
Bažnyczlos 0. per Deoklecijana 95 et.

I
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