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• Gelbėkime szventą Lietuvą, 

brangią savo tėvynę, jei dar 
galime!

Jau buvo „Vienybėje“ ra- 
szyta, kad Maskolijos sostapi- 
Įėję, Petropilėje, užsidėjo ma- 
skoliszką fanatikiszka drau
gystė, kurios siekiai iszpirk- 

. ti Lietuvoje nū katalikų žemes 
ir pavesti jas maskoliams. Bet 
to maskoliams dar negana, kad 
jie musų brolius ukinįkus vi
saip smaugia ir slogina, uorė 
darni, kad szie netik, kad ne- 
gafėtų įgyti didesnio kąsnelio 
žemės, bet ir tą, kurį turi, butų 
privęrsti pardūti, idant tokiu 
būdu jis pereitų į burliokų 
rankas. 10 d. szio mėnesio 
gauname žinią isz Petropilies, 
kad dabartės caras su savo ♦
bernais padarė naują „zokoną“, 
pagal kurį kiekvienas burlio
kas, kuris atvažiūs į Lietuvą 
ir įgys gruntą, gaus nū rando 
75 procentus paszelpos, tai yra, 

. kad burliokas,atvažiavęs į Lie
tuvą, nusipirks žemės, dūkim 
sav, už szimtą rub., tai nu rando 
gaus keturis. Žodžiu sakant, 
burliokas tiek sykių gaus 
rando po 75 r., kiek sykių 
už 25rub’. Lietuvoje žemės nu
pirks. Tokiu budu burliokas 
galės dabar už szimtą rublių 
nupirkti tiek žemės, kiek musų 
brolis nei už 4 negalės. Mie- 
ris tų barbarų „zokono“ yra 
aiszkus*. Maskoliai mato, kad f; 1
jų policija su gaujomis kitų 
urėdinįkų, kuriais Lietuvą’it 
szirszunais užleido, neįstengs 
lietuvių tautos isznaikinti, nei 
jų kilanczios -patrijotiszkos 
dvasios užmuszti bei-^sulai
kyti tą gaivinantį ir apszvieti- 
mo spindulių pilną nft vakari
nės Europos vėjai į, todėl užma
nė jie priveisti musų tėvynėje 
žvėrių burliokų, kurie, mai- 
szydamės su musų žmonėmis, 
iszmokintų jūs visokios nedory
bės, pripratintų prie savo kal
bos ir apsiėjimų, o atėjus rei
kalui, kaip kada Kražiūse bu
vo, padėtų policijai ir kazo- 

kame jūs iszpjauti.
Czia jau labai didelis pao- 

jus Lietuvai, užtat mislykite. 
broliai ir rodavokitės, ką turi
me daryti, idant Lietuvą nū 
jo gelbėti.

Niekur negirdėti, kad lie
tu vi szkos draugystės butų 
ėmusios daly v urną ant len- 
kiszko tautiszko apvaikszczio- 
jimo 3 d. Gegužio, apart Bal- 
timorės szv. Jurgio kareivių, 
kurie, sako, gana atsiženklinę 
pas lenkus ir gavę nū jų pa- 
gyr4- ' ’ .

Žinoma, kad Baltimorės lie- 
tuviszki kareiviai nedėlto ėmė 
dalyvumą, idant parodyti no
rą susidėti su lenkais, bet jie 
norėjo tik parodyti, jog lietu- 
viszki kareiviai yra prakilnes
ni už lenkus. Tadgi negali
ma jų už tai barti.

— Coxey su savo „armija“ 
vieszi dabar Washington^ 
priemiestyje ir neketina isz 
tenai trauktis, iki ponai sena
toriai neužganėdins jųjų rei
kalavimus. Dar daugybė jo 
kareivių isz visų szalių jau 
pėksti, jau ant užkariautų 
trukių keliauja į sostapilę Su
vienytų Valstijų. Senatas da
bar ir yra užimtas Coxey‘o 
kareiviais. Tarp senatorių 
nemažai randas, kurie pritaria 
bedarbių darbinįkų reikalavi
mams, todėl nereikia labai abe
joti, kad coxey‘jistai nors isz 
dalies pasieks savo mierius ir 
iszkariaus darbinįkams . sziokį 
tokį lengvesnį dūnos kąsnį. 
Jau ir dabar ponai senatoriai 
tarėsi dūti coxey‘jistams Co 
lumbijos distrikte darbo su 
užmokesczia ant dienos po 
$1.50, po asztūnias adynas dir
bant.

Isz priežasties didelių strai- 
kų daugeliose vietose netik, 
kad labai pabrango angliai, 
bet pagal iaus pritruko, dėlko 
daug pabrikų turėjo sulaikyti 
darbus.

Isz to galima numanyti, kad

Lietuvininku
pasibaigus Washingtone nuta
rimams apie įvairius bilius ir 
nustojus straikams, darbai 
pradės karsztai eiti, o ypacz 
anglekasyklėse.

Isz Lietuvos.
—Senapilė. Jei prisiklausy

ti žmonėms, tai nieko įpatin- 
gesnio jūs tūm tarpu n’iszgirsi 
kalbant, vis tik apie vagius, va
gystes, o lahjausiai apie užmu- 
szimą vagių. Vagių apie Se- 
napilę priviso be jokio sky
riaus. Pereitą rudenį parėjo 
beveik visi vagys, katras isz 
Maskolijos, katras isz Kalvari
jos kalėjimo, katras paibelis 
žino isz kur, o vis ant biednų 
galvų darbszczių ir teisingų 
gyventojų, lyg koks užrna- 
ežius. Nieks ir niekur'nega
lėjo per jūs pasistovėti: vienur 
iszvedė isz tvarto arklius, ki
tur iszpleszė svirną, kitur nu- 
neszė žmogelio visą mėsą, pa
darant jam visų metų darbo 
laiką isztisine gavėnia, kitur 
iszvogė isz malūnų grudus ir 
miltus. Vienu žodžiu, ėmė 
viską, ką tik galėjo paimti, 
paneszti arba pavesti, jei tik 
isz to tikėjosi turėti kokią 
naudą. . '

Bet kaip vagys urnai susi
rinko, taip jūs urnai pradėjo 
naikyti. Da pernai rudenyje 
užpūlė keturi atimti nū vieno 
žmogaus pinįgus ant gatvės 
(ulyczios) ir perdūrė jam pei
liu ranką. Subėgę pažįstami 
užpultojo suėmė tris, o ketvir
tas vagis pabėgo. Tūs tris 
susodino į cypę ir sėdės, pakol 
jūs ne apsudys, o galima tikė
tis, kad už razbajų sūdys asz- 
triaus,kaip už vagystę. Ketvir
toji, ką pabėgo, tūjaus (pavy- 
mu) pagavo ties Kalvarija su 
arkliais ir užmuszė. Da nela
bai seniai sugavo du vagiliu 
isz malūno (melnyczios) berte- 
szancziuą grudus ir tū-du su- 
sodįti pestungėje negali vogti. 
Kaip pereitą sykį rasziau, kai
me Augsztojoje (Kvietiszkio 
gm.) užmuszė vieną vagį, tą 

paezią dieną Gudeli ūse (ties 
Igliauka) užpampino kitą.

Kaip matome, gerą tarpą 
praskynė tarp,vagių, ką maty
dami ir likusiejie vagys turėjo 
truputį apsimislyti, kad ir 
jiems, ne szi'ądien, tai ritoj ga
li taip atsitikti.

Augsztojoje vagį užmuszė 
nevagiant. Yra tame kaime 
žydelis, kurs pardavinėja deg
tinę be patento, slaptom. Su
sirenka tenais subatvakariais 
vyrai paūžti. Vieną tokį su- 
batvarį atėjo keturi vagys, pa
kol geriaus įtems, iszsigerti, o 
paskui eiti ant žvejonės. Bū
dami keturi, nieko jie nebijo
jo, pasitikėdami ant savo pa- 
jiegų. Rado jie tarp kitų toje 
karezemoje vieną ukinįką, ku
rio pernai pavogė porą arklių 
ir vežimą ir pradėjo isz jo jūk- 
tis. „Arkliai tavo“, sakė: „bu
vo pernai geri, tik vežimą įsi
taisyk ezįmet lengvesnį, kad 
mums butų smagiaus važiūti“

Toksai atvyrąs vagių j ūką 
vimas taip įpykdė jauną ūki 
nįką, kad tas griebė kirvį 
Vagis pamatęs kirvį szoko prie 
durių, bet paleistas į jį kirvis 
įstrigo savo aszmenimis jam j 
paszonę ir parbloszkė pas du 
ris. Įdūkęs ukinįkas priszokc 
prie pargriuvusio vagies, su 
davė kelisyk kirvapenezia, ii 
vagis pavirto į lavoną. Tūn 
tarpu kiti vyrai szoko ant Ii 
kusiųjų vagių, vieną pagriebi 
gerai superė, nukirto sprand: 
taip, kad vargu tas galės gy 
vastį užlaikyti. Kiti du vagi 
liai spėjo per duris iszsmukt 
ir pabėgti.

Ukinįką, katras užmusz 
aną vagį, aresztavojo, ir gal 
jam iszeiti nelabai gerai, nė 
muszė nevagiant, tik karezia 
moję geriant. Sako, esą aresz 
tavoti ir kiti m u szi k ai vagių.

Užmuszimas vagių įėjo 
madą. Jei kur pagauna vaę 
ir nesukala jam gerai, tokiu 
vadina durniais.

Teko man syki pasikalbė 
su žmogum, kursai kitą syk bi 
vo vagis ir sėdėjo Kalvarijoj
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o dabar pastojo geru žmogum. 
Jisai pasakojo, kad vagys ne
labai bijo Kalvarijos kalėjimo 
ir jei kiek truputį pavargsta, 
tai tas jų vargas gausiai užsimo
ka. Kambariūse ant kalėjimo 
yra sukimszta po kelis vagis, o 
ir visi kalėjimo vagys labai 
lengvai gali po kelis sykius 
ant dienos susibėgti. Seni, tu
rinti daug datirimo, vagys isz- 
mokina visko, ką patys žino, 
jaunūsius, taip kad kalėjimą 
nedovanai žmonės^vadina „va
gių akedemija“. Tenais kiek
vienas jaunas vagis pereina 
teoriszkai visą kursą vagystės, 
ir liektisi tik ant praktikos 
viską iszbandyti, kada paleis 
i>7/ „akademijos“. Jei naujam 
praktikantui da' nesiseka ir 
greitai sugauna, atvaro vėl į tą 
„akademiją“ atnaujįti visą kur
są prib kitų, gal geresnių va
gių —- „propesorių“. Arsziaip, 
ar taip, o po kelių kartų sėdė
jimo kalėjime turiiszeiti tobu
lus vagis. Trumpai sakant, 
Maskolijoje kaip nėra nieko 
gero, taip ir kalėjimas yra 
prastas; greicziaus galima jį 
pavadytr seklynu isztvirkimo, 
ne kaip namu pataisymo. Ma
to jau seniai tai žmonės ir dėl
to taip tankiai užtausza vagius, 
patys padarę sūdą, nelyginant 
senoviszką Amerikos „tiesą 
Linch“.

Ne ką mažiaus liudhu apsi- 
reiszkimu kaip vagystė — yra 
girtūklavimai ir pesztynės. 
Geria ir peszasi kas szventa 
diena. Dėlko geria ir už ką 

*■* peszasi, patys „ersztai“ nežino, 
kibą tik dėlto, kad pastoti že
mesniais už gyvulius. Kaip 
nuslopįti geravimus ir pesz- 
tynes, sunku sziądien iszriszti. 
Tik tiek aiszku, kad girtūkla- 
vimas, o su jūm neperskiria
mos pesztynės, užklumpa szį 
krasztą perijodiszkai. Ir da
bar užplaukė toj bjauri vilnis: 
nėra tos nedėlios, kad nesivo- 
liotų girti ir, o baisybė! su su
skaldytom galvom.

Nū bjauraus ant dailaus pe
reinant, tpriu paminėti, kad

Vienybe
labai gerą įtekmę daro ant kiįyžių neturi jokios priežas- 
žmonių lietuviszki laikrasz- ties, tai jis ir daleisęs. Pradžių- 
ežiai. Katras pradeda skaityti gę miesczionys, jogei tokiu len- 
kokį lietuviszką laikrasztį, lyg gvu budu bus gautas daleidi- 
monų lazdute užgautas, urnai 
persimaino į kitokį.

Macziau sziomis dienomis 
labai pažimų paveikslą, kaip 
liet, laikraszcziai greitai randa 
savo szalinįkus. Pažinau vie
ną ukinįką, turtingą ir rodos 
sziaip iszmintingą, kursai ne
skaitė jokio liet. laikraszczio 
ir siūlantiems atsakydavo, kad 
skaitymas laikraszczių, tai ne
reikalingas dergi m as pinįgų, 
ėdžia laiko, iszstatymas savęs 
ant paojaus ir t. t. Skaitau- 
ežius laikraszius vadįdavo jis 
paikais. Paskolijo jam vienas 
Jietuvis kelis numerius „Ūki- 
nįko“ ir „Vienybės“ ir gyvi 
stebuklai: tas žmogus perskai
tęs* kelis numerėlius, pastojo 
karsztu apginėju laikraszczių. 
Kada jį anas lietuvisgundyda- 
mas sakė, kad reikia mesti 
skaiezius, nės per daug pavo
jinga, tai anas ukinįkas patsai 
drąsino, kad atsargiai elgentis 
viskas galima. Ir nū to laiko 
anas ukinįkas nū - szirdžiai 
skaito viską lietuviszką. Rei
kia su žmonėmis gudriai <įgtis, 
mažiaus kalbėti, o daugiaus 
daryti ir įsiulynėti, o idėja lie
tuvystės, kaip kožna gera idė
ja, nesulaikomai ir spareziki 
žengs savo keliu. . ‘

— Kalvarijoje (Suvalkų 
rėd.) Prie nekuriu ulyczių yra 
nū senovės kryžiai, kurie lai* 
kui bėgant visiszkai papuvo. 
Tūli miesczionys, norėdami 
jūs atnaujinti, surinko isz tar
po savęs kelioliką rublių ir 
padirbo du ąnžūliniu kryžių 
dėl vietų, kur buvo reikalin
giausiai ir, norėdami pasilikti 
„isztikimais“, padavė virszinį- 
kui^nią apie tai,melsdami da- 
leidimo pastatyti naujus kry
žius į supuvusių vietą; virszinį- 
kas ant to atsakė, kad pasira- 
szys miesto visi gyventojai, 
kad priesz tą statymą naujų

ties, tai jis ir daleisęs. Pradžių- 

m as, visi pasiraszė, tiktai nu
siminė nabagai, kad virszinį- 
kas jų paraszus atmetė, kaipo 
dalies gyventojų, o ne visų. 
/Keikia žinoti, kad Kalvarijoje 
yra tiktai viena dalis gyvento
jų krikszczionių, o devynios 
dalys žydų, kurie nebuvo pasi- 
raszę; virszinįkas reikalauja, 
kad ir žydai turi pasiraszyti 
prie daleidimo pastatyti kry
žius; miesczionys keta melsti 
jūdbarzdžių, kad pasi^aszytų.

Matysime, kas įvyks.

■— Visztytis. Kaip jau ži
noma, pereitą metą tapo ožio- 
nai už kleboną atsiųstas kun. 
Vasiliauckas Alvito kamendo- 
rius, o buvęs klebonas Szuk- 
vietis tapo į Gražiszkius per
statytas isz Visztyczio. Atė
jęs naujasis klebonas didei ba
rė parapijonus už atszalimą 
tikėjime, kad neiszaria kunįgo 
žemę bei meszlą neiszveža ir 
už kitus tam lygius dalykus; 
kodėl užgynė parapijonamsant 
klebonijos kiemo su vežimais 
szventomis dienomis užvažiūti 
bei žmonėms, nenorintiems pas 
Mauszkų arba Nokimą snap- 
soti, kurie į kleboniją ateidavo 
ant valandėlės atsilsėti, dąbąr 
norinti, ar nenorinti, turi pas 
Ilkų arba Mauszkų užeiti bei 
užvažiūti, kolei laikąs eiti ant 
dievmaldystės.

— Gelgaudiszkio par. Tur
tingo ukinįko'duktė Marijona 
Z. isz Kregždanczių pastojo 
motina be vyro,ir norėdama vis
ką užslėpti, nudavė savo sūne
lį nekriksztytą į Plokszczių 
valsczių vienam žmogeliui ant 
auginimo, kurį jis prisiėmė už 
savo tikrą sūnų ir apkrikszty- 
tą užsiraszė ant savo vardo, ži- 
noma už gėrą užmokestį nū Z. 
Po keleto nedėlių tas sūnelis 
numirė, o dabar žmonės viso
kias kalbas pramanė; tas 
žmogelis teisinami, sakydamas, 

kad jo pati pagimdzi 
laiku [laike 8 mėnesi 
tas sūnelis taip trum 
nęs . O jis kaipo ir j 
tikėjo, kad taip greitai [priesz 
laiką gims ] bus rady 
pasivadino nei bobut 
iszsigirdo valdžia api 
veizi vaistinįkai Mariutę bei

nai tik ne 
ų], už tai .
pai gyve-
o pati ne-

nos ir ne
ės; dabar 
e tai, per

Kas nu- 
nežinia, bet gero tikėtis 

įti sav su- . 
r kiti gali, 
kad szitie 
I, su žinia

t&ję antrąją motiną, 
sidūs nežinia, bet g 
negalima. Prisisav 
nų bevaikiai kaipo i 
bet nepaslėptai, kaip 
darė, bet per . rejent 
valdžios.

parėję isz— Kiduliuse yra 
Amerikqs Lapkriczio mėnesy
je 1893 m. Blumas ( Jlumaitis) 
su paezia bei dviems dukteri
mis ir gerokai (ištekliuje) 
gyvena; pasakoja, kad jo abi
dvi dukters isztekėjo Chicagb- 
j e ir, kad vyrų nebiivo namie- 
je, tai jos su tėvais iszkraustę 
pinįgus (gal dar ir burdingie-

Raszaurių baksus) pabėgo^ 
apie tai ir abejoju ar tai tiesa, 

craszcziūse 
kaib moterys 

pameta vyrus su nažais vai- 
oreliais ki- 
a iszbuvęs 
jo duktė- 
ir Elzbie-

bet matydamas lai 
apgarsinimus, 

kais ir lekia su ned 
tu r.- Blumas yr 
Amerikoje 8 metus, 
rių vardai Marijona 
ta, gal jų jieszka gana jų vy
rai. Linkėcziau nil 
szį žinia butų netiej

P. Zajtibrukas.

I savęs, kad 
a.

Maudero-

— Jeigų esi nemdikolius ar
ba ne vokietis, tai visur kaltas, 
Sziomis dienomis p.
dė isz Tilžės iszvarė vieną lie
tuvį už tai, kad an 
vokietį isz dirbtuv 
nenusiėmė kepurės 
bei papirosą rūkė, 
kiecziai taip įdūkę, kad net 
musztis prasidėjo ir 
tūnai, kad tapo nū lietuvio su
kulti, už ką lietuvį pagyrė ne
tik lietuviai, bet patys vokie- 
cziai, kurie ir nekei 
potą. ,

is sutikęs 
ės einantį^ 

priesz jį
už ką vo-

pasibaigė

nezia des-

. Iszgytojo draugas.
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— Rasiainiai. Dar dau

giau žinių apie Mortcheliuko 
kaltybę: Szį pavasarį ant 
Ignaco Misevycziaus dirvos 
pusinįkas Klianauskis akėda
mas iszvilko žmogaus ranką. 
Tas pusinįkas bijodamas, kad 
prie jo neprikibtų už nabasz- 
nįko radimą, tą kūną norėjo 
paslėpti. Klianauskį nekal
tai suėmė ir paskui paleido. 
Kaip jau pirma buvo raszyta, 
kad Mortcheliukas, norėdamas 
Jurbarko szpiklerį, ant dide
lių pinįgų užstrokavotą pa
degti, pakalbino prie to Choda- 
ką, -prižadėdamas jam 100 
rublių; tas tą ir padarė, ir žy
dą ^fortclieliuką baugino ap
skusti, jeigu jis jam nedūs 
dar 200 rublių. Sziokiu bil
du iszviliojo nū žydo isz viso 
300 rublių. Žydas numany
damas, kad Chodakas jį milžsz 
ir milžsz dar daugel kartų, pa
samdė, kad jį užmusztų. Tas 
atsitiko dar rudenyje, pernai 
per Szilines. Dabar Mortche- 
liukas sėdi kalinyje,o kupczius 
Mausza Kamberis dūda už 
aną parankos 20,000 rub
lių, idant jį paleistų po valnu 
aresztu, bet sūdąs ant to nesu
tarė ir aną kalinyje laiko.

— Jau nū daug metų už- 
muszėjo Szlamszto szaika dir
ba didėlius paoingumus SzaU' 
lių paviete. Szlamsztas Pran
ce, turėdamas už pagelbinįkus 
Norvaiszą ir Rovą, rubavojo 
dvarus, pleszė ant kelių, iszru- 
bavojo tris bažny ežias: Paszvi- 
tinio, Sodos ir Krūpių. Kaip 
gavote dagirsti, Rovą jau su
ėmė. Dabar daėjo žinia, kad 
suėmė ir Norvaiszą 8 Balandžio 
nedėlioję. Nū valdžios yra 
paskyrta už Szlamszto suėmi
mą 2000 rublių. 1 Jeigu nenu- 
sidūtų suimti, tai nors pažeistą 
arba užmusztą pristatyti. Iki 
szioliai nebuvo žinoma, kas tas 
bažnyczias iszrubavojo, bet 
Norvaiszą suėmus prie isztiri- 
nėjimo pasirodė. Paskui bu
vo atrasti nekurie dalykai pa
vogti isz Krūpių bažnyczios.

Szventupių miszke viens pie- 
mū isz Kinkių kaimo, Krūpių 
parapijos, atrado po agle dide
lį sidabrinį kryžių, kurį proce
sijos laike nesziojo, bet kitų 
daigtų, kaip kubką, mažesnį 
kryžių isz zakristijos, prie 
szventinto vandens katiliuką 
neatrado. Isz N. suėmimo di
delis džiaugsmas.

Pasakoja, kad Szlamsztas ir 
Norvaiezas. kareziamoje augo, 
per tat užaugo ant taip bjau
rių žmonių. Szlamsztą nors 
už didelius pinįgus sunku bus 
suimti, nės apie savą turęs 17 
revolverių. Nevisi vėl aną 
pažihsta, todėl atradimas yra 
sunkus. Tik dyvai, kad jo 
fotografijos nenuėmė, kaip ans 
dar pirm kelių metų Szaulių 
kalinije buvo.

•

— Rygoje yra jau pripa
žinta lietuviszkoji draugystė, 
kurios mieriu yra ligoniųszel- 
pimas ir nabasznįkų laido
jimas. Ant kūpos susirinko ne 
tiktai isz Rygos, bet ir isz Jel
gavos ir kitų vietų į 150 žmo
nių, o dtiū mergaiezių taip-gi 
buvo deputacija. Prezidentas 
ir kiti kalbas turėjo. Atsitiko 
tas nedėlioję 15 (3) Balandžio.

— Apie Auc, Kuržemėje bu
vo toks atsitikimas: Tėvas grį
žo isz kermosziaus arklius par
davęs ir, namon pargrįžęs, be
sidžiaugdamas pinįgais, kurie 
isz kelių po 25 rublių bumaszkų 
susidėjo, jūs ant stalo padėjo. 
Jam nepasergėjus, kelių metų 
vaikas su žirklėmis jūs sukar
pė. Tėvas su pi kęs vaiką už- 
muszė ir pats isz apmaudus 
peiliu savę perdūrė. Ant to 
g vol to atbėgo jo pati, kuri 
maža kūdikį geldoje prausė, 
bet kada, tą baisumą pamaeziu- 
si, prie mažo vaiko geldoje 
gulinezio atbėgo, jau ir tą ra
do prigėrusi; nū to motynai 
szirdis sprogo ir pasimirė.

Sziokiu budu visa giminė 
isznyko.

— Isz Brandenburgo vai- 

seziaus Kuržemėje pas 
„Tehvyjes“ raszo, kad tenai 
liga stabas atsirado. Jau pirm 
kelių metų pradėjo kalbėti,kad 
ežia vienas isz vietinių gaspa- 
dorių turi stabą (lenk, trąd., 
mask, prokaz., lotin. ir vokisz. 
lepra). Žinia ap'ie tai iki vai- 
seziaus daėjo, o isz ežia dane- 
szta buvo toliau. Pavieto dak- 
ras, atvaževęs pas tą gaspado- 
rių ir, jo sūnūs apžiūrėję, pri
pažino, kad jie visi trys turi 
stabą ir kad ta liga gana yra 
įsigerėjus. Isz tos priežasties, 
kad tų namų gaspadinės na- 
mieje nebuvo, tai daktaras jos 
apžiūrėti negalėjo. Tūjaus lie
pė ligonius nū sveikų atskyrti. 
Paminėtas gaspadorius, su ki
tomis žmogystėmis turėjo susi- 
neszimą, per tat sąplotauja, 
kad ir kiti yra užsikrėtę.

Stabas yra tai baisi neiszgy- 
doma liga, nū kurios kūnas 
pūva, į votes iszeidamos. Pagal 
zokoną tokius žmones, idant 
kitų neužkrėsti, turi suvisum 
atskirti nū giminių ir namisz- 
kių.

— Seniai yra žinomas musų 
žemaitis žuvių augintojas po 
visą svietą pagarsėjęs Mikolas 
Girdvainis, kurio bijografija 
nesykį jau buvo apraszoma po 
lenkiszkus, lietuviszkus ir ki
tus laikraszczius su paveik
slu.*) Dabar Vilniaus kores
pondentas į „Kraj’u“ raszo: 
Dabar jau sukako 20 metų, 
kaip p. Mikolas Girdvainis 
apie žuvių auginimą darbūjasi. 
Ans, norėdamas tą dieną atmi
namą padaryti, įleido į Trakų 
didelį ažerą ant veislės 150 di
delių žuvių sėjais arba sigais 
vadinamų (coregonus mara- 
ena), Vakoje užaugintus. Tas 
įleidimas atsitiko prie akių 
Trakų miesto urėdinįkų ir gro- 
vo Tiszkaus dvarų prižiūrėto
jo, prie kurių ažeras priguli. 
Už rubežiaus tas žuvis nelen
gva buvo įveisti, kurios vie
nok: Pamarį ūse, Prusūse, Ma- 
dnoje arti Sztetino daeina iki 
20 svarų vogos. Galime už tat 

dėkavoti p. M. Girdvainiu 
kad į musų apstingus vand< 
nius įleido taip naudingą žu\ 
Apie Lietuvos vandenių dai 
gumą gali net isz to numanyt 
kad prie Arnenų ir Tužar 
dvarų, Vilniaus paviete pr 
grovo Jono Tiszkaus priguli1 
ežių, yra 90 ažerų, kur žuvi 
gaspadorystė per p. G i rd vai 
įveista tapo. Isz visų mus 
ažerų žuvių baltoji sėja yi 
kūdidžiause. Į Vigerų ažei 
karalius* Jonas Kazimierii 
per kunįgus kamendulius a 
gabeno anū^ isz Alpėjiszl 
ažerų, kur jos dabar daeii 
iki 4 svarų vogos, o ųj as k oi u 
koji sėja Ladogos ir O n eg 
ažerūse daeina iki 6 s vai 
Czia reikia priminti,- kad pi 
k i lietuviszkoji sėli o va (si ei 
va) yra mažiausios vertės. L; 
szioliai p. Girdvainis užveisi 
sėjomis didelius prudus szite 
vietose: Kaironiūse arti V 
niaus, Vilionave arti Vars; 
vos, Lazienki krdlewskie te 
pat. Niesvežo kunįgaiksza 
Radvilų ordinacijoje, Lietuv 
je, taipojau gėrybėse Chojno 
Chojeniec, O pole, Kluczkov 
ce (Lublino rėdyboje), Air 
n^v arti Biala-CerkiVw, U kr 
noje, taipojau Dambarū 
Žemaicziūse. Uždūtė tos : 
vies auginimo Vakoje yra p 
veisinimas užrubežinių ir v 
tinių žuvių, kaipotai Vak< 
atsiranda ir amerikisžkos vt 
lės isz Kanados. Pirm 10 im 
p. Girdvainis įleido sterletu 
Nerį, Vislą, Nemuną, Daių 
vą. Dabar tas žuvis prad 
jau arti Vilniaus gaudyti.

— Pirm nedėlios Belove 
girioje, Gardino rėdyboje, l 
vo didelė^ant žiobrių medži< 
Įė, kaip raszo „Novoje V 
mia“. Ant medžioklės bi 
kunįgaiksztis Viazemskis, 
pagelbinįžas p. Bergas, keli 
praszyti svecziai, ciesori

*) Jam būnant Anglijoje, Loi 
ne, karalienė Viktorija jį į savo 
x\ paszaukė, idant jį areziaus pi 
ti.
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lauczasis Golicinas, generolas 
grovas Tolstojas. Tiedu pa
skutiniai ponai po ^ieną žiobrį 
nuszovė, o jų skuras laimingi 
medžiotojai dėl muzėjaus pa
aukavo. Žiobrių skaitlius daei- 
na dabar iki 900 sztukų. Pa
skutinės medžioklės priežasz- 
ežia buvo tai, kad žiobrių tar- 

• pe atsirado vienastpatinas, la
bai kariaunas, kuAis nemenkai 
klapato miszkasargiams darė, 
savo draugus be pasigailėjimo 
užmuszdamas. ) Reikėjo jį ne- 
atvengtinąi užmųszti, kas buvo 
dabar padaryta.

lenskoi gubernyi“ raszo: Isz 
840 žmogysjezių, kafiumenėje 
tarnaujanezių, yra fiktai 5 pro
centai tokių, kurte augsz1 ' 
nius mokslus pabaigė.'69 p ’oc. 
tokių, kurie, let tiktai 4 klibas 
gimnazijos pabaigė. jGenęro- 
1-gubern. kanceliarijoje 
proc. yra tokių, kurie pabaigė 
gimnaziją, o 15 proc. tokių, 
kurie gimnazijos hepaba 
Gubernatoriaus kanceliari , f - ■ - - — -1

tęs-

5

puikįpas ir žemiau užsavę sta
to ukinįkus ir miesczionius. 
Sziokiu budu maskoliai daro 
skirtumą^ idant gėriau visus 
suvaldyti. Priežodis sako: 
„Divida et i m perą“.

—- Valdžia visoje Maskoli
uos ciesoiystėje iszliūsavus uki
nįkus nū baudžiavos, davė 
jiems žemę ir prie mokslo pri
leido.' ’ Dabar labai gailėsi, 
kad prie to paskutinio punkto 
ukinįkus daleido, nės mokyti 
ukinįkai pradėjo netiktai su 
pirsztu maskoliams jų klaidas 
iszrodinėti, bet ir po daugel

oje 
ir rėdybos randė (yisVilnii je) 
yra tikrai 4 proc. žmogystzių 
su augsztesniais mokslais, o 16 
proc. tokių, kurie vidutirius 
mokslus pabaigė. Kalinu^ ir 

, neipolicijos urėdystė j e nėra 
vieno su universiteto mokidu, 
o let tiktai- 2 J proc. gimnazi
jas pabaigę. Pacztbs ir tele
grafo urėdystėje vyrų ir motę- 
rių tarpe yra tiktai 1| ptoc. 
žmogysezių su augsteszniais 
moksląis, o 12 procentų su vi
dutiniais. Mažne visi ma
skoliai. • J -

szais stotf. Kaip nepatinka 
gaspadoriui, kad bernas yra 
už ji gudresnis, taip nepatinka 
ir karaliui, valdžiai, kad kas 
už jį gudresniu panorėtu būti. 
Tai gi, dabar nekurie pusgal-1 
viai, valdžiai besilaižydami, no
rėtų, kad ukinįkai po ponų 
baudžiava vėl pagrįžtų, tam
sus ir prispausti butų, o tada 
klausysią geriau bizūno ir na- 
haikos. Isz tos priežasties kai
po iszmeginimas buvo jau įvei
sti žemės virszinįkai (zemsky- 
je naczelniki), kurie jau po 
daugel gubernijų prie paklu
snumo ir prielankumo valdžios 
su bizonu žmones verczia. 
Tai-gi isz tos priežasties „Gra- 
ždanin“ raszo: „Tiktai žemės 
virszinįkai prie savo smarku
mo ir nūlatinio pridabojimo 
galės ukinįkus iszgidyti nū so- 
cijalizrao ir savvaldystės ligos. 
Žemės virszinįkas yra paszauk- 
tas ant to, idant sulaikyti tą, 
kas po kaimus liberalizmą, lū- 
sybėajiorą praplatina.

Pamiatnaja knižka Kovm- 
ant 1894 mitų 

art 
a ai 
su- 
ais

>> 
s k oi gubernyi“ 
padūda iszkalų skaitlių; ap 
cerkvinių 240(11,626 vaiki 
ir 2,099 merginos). Per tat 
lyginant su praėjusiais met 
iszkalų skaitlius ant dviejų pai 
sidino, o besimokinanezių 
ant 5o0, taį yra ant 4 į pro
centų. Pagal tikėjimą moky
tinių buvo:,katalikų 8,097, lu- 
teronų 816, pravoslavnų 918, 
starovierių 194, žydų 2,440, 
mahometonų 7. Skaitlius mo
kytinių katalikų sulyginus su 
1887 m. pamažėjo ant 1387 
(H/o proc., bet sulyginus su 
paskutiniais metais pasididino 
ant 335, t. y. ant 1 lio procen-

Vitbodės, rėdyboje yra^ La 
tvijos dalis,Polių Intlantais va
dinama, isz tos priežasties, kad 
toji dalis prigulėjo Lenkijai 
(Lietuvai), o kitos Latvijos 
dalys prigulėjo Žuvėdams. 
Ano kraszto latviai yra nū se
novės katalikai^, nės po lenkų 
įtekme būdami, liuterio tikė
jimo nepriėmė, o ano kraszto 
vokiecziai, ponai, baronai į 
lenkus pavirto. Dabar raszo 
„Kraj“: „Isz noro platinimo 
pravoslavijos Vidbodės rėdy- 
bos latvių tarpe isz vravoslav- 

\no sinodo paliepimo patvirtin
ta yra urėdystė specijaliszko 

\dėl latvių misijonieriaus. Tas 
misijonierius vaikszczibs po 
apygardas nū latvių užgyven
tas, laikys liturgiją latviszkoje 
kalboje ir darys tikėjimiszkai- 
moraliszkas konferencijas^--— 
Žinoma, bus ežia taip, kaip ir 
Panevėžyje, kur popas latvi- 
szkai (lietuviszkai? R.) cer
kvėje giedojo ir kelis kaimus 
(?! R.) per gvoltą apie Pasva 
lį (Panevėžio pav.) į pravosla 
viją isz katalikų iszvertė. Jau 
nū kelių metų Inflantūse ant 
Pskovo gubernijos rybos prie 
Vidžemės kraszto viens popas 
katalikus— latvius paszaukė 
į pravoslaviją ir tie pradėjo 
burlokiszkus raudonys mar 
szkinius ant kelnių paleistus 
neszioti dar ir barzdas su lyg 
jūstai užsiauginti.

praszė, kad jūs • 
gubernatorius susodintų, idant 
drauge būdami galėtų smagiau 
ir atsargiau gyventi; bet gu
bernatorius kitaip padarė, isz- 
mėtydamas anūs po visą gu
berniją. Latviai yra geriau už 
kitus pasiturinti, nės dirba, o 

kaip vietiniai 
rodeai. Ano 
jai, kaipo ?pa
ūgiu ir užmu- 
i ausi ir per tat

į vieną vietą

rietingiriiauja, 
maskoliai ir inoi 
kraszto ma^skoli 
einantieji e iSž vi 
szėjų yra nedori 
daugumą turtingesnių latvių, 
jau iszmusza ir jau iszrubavo- 
ja taip, kad jxy žadėjimas bai
sus nasidarė.i Y 
kada yra tamsio 
tys, daugel zb

jau iszrubavo-

paežiai žiemą, 
s ir ilgos nak- 
tkų dirbama, 
važiūja, buna, 

Jeigu gvoltą 
užnjiuszimo aįit kelio girdi, ne- 

•0ti, atsitrauk, 
i užmuszimas 
a vasari je, kaip

drįsk eiti gelb 
nės tavę lauki 
arba kersztas. P 
ledui ir sniegas tirpsta, atranda 
po kaimus po 
ūži insztų lavom, 
po sniego pusnis isžkavoti. '

• Kaip dabar yra baisi ap 
temdimo sistema 
m i gali isz to r 
viens gimnazijo 
būdamas Revelyje isz 600 gim 
nazijos mokįtinb 
Dabar tas pats 
pat daro Jelga 
egzaminų nepri 
besikabinėdateat, 
procentąvodamaii ir t. t. 
skolini szviesos bijo, nės su ja 
Maskolija turėtų

20 ir daugiau 
kurie buvo

po maskolių, 
u manyti, kad 

>h direktorius,

direktorius tą 
/oje, tai prie 
teisdamas, .tai

tai lietuvius 
Ma-

griūti.

— Isz Dzengi vos valscziaus 
Vidžemėje raszo 
Avižes“, kad c

n

— Lietuviai eina į Ameriką, 
o latviai į Maskoliją. Sztai da
bar atėjo žinia, kad tie latviai, 
kurie įsikraustė į Ufos redybą 
arti Uralo ir Siberijos, kenczia 
ten didelius vargus. Anas 
kras^tas yra nū senovės tarpe 
užkariautų kitų giminių, apso 

ukinįkais, grovais ir 1.1. Szio- dintas visokiais vagiais, užrau
kiu budu tas, kuris yra baro- szejais isz Maskolijos, ten isz-

— Po visas iszkalas valdžia, 
dėl padarymo skirtumo bajo
rų, ukinįkų ir miesezionių 
tarpe, liepė mokytojams moky
tinius szaukti pagal jų gimimo 
stoną: baronais, miesezioniate,

į „Latveszu 
zia 25 Kovo, 

seno stil., apie antrą adyną po 
pietų matytu buvo apie saulę 
du spalvūtu ratu, o truputį 
žeminus didelis nz vienus ratas. 
Toki pasirodymai pkgal vie- 

y praneszimą 
yra 

•te į

tinių laikraszczi 
labai tankiai 
tom i.

ma

Testhik0 1 da-—' „Ryžskyi 
neęza,kad Vai vatų parapijoje,

------------------  ----- --------------- ---------------------j -----------------------------y f 1 * . < ' t ' ■' *»•

Pamiatnaja knižka Vi- nu, grovu isz tos pagūdoįėa siunstais. Latviai, kolionistai, Vidžemėje, 18 Kovo -seno stv
• . . * . I • •
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liaus, davėsi matyti didelė pi
lanti žvaigždė, kuri didelės 
bombos pavidale krito su di
deliu griausmu ir su bildėjimu 
arti V ai varų stacijos.

) . ' 44.
\

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos. 
Uniontown^ Pa., 9 Gegužio. 
Susirėmė straikieriai su po

licija, kuri 25 szuvius į darbi
nįkus iszszovė, prie ko vieną 
visai užmuszė, o keturis mirti
nai sužeidė. r

— Huntingdon, Pa. 12 Geg.
K ašy kliu locninįkai, maty

dami, kad jeigu neužganėdins 
darbinįkų reikalavimus, strei
kai trauksys toliau ir padarys 
daug bledies, prižadėjo padi 
dinti mokestį po 50c. ant tono 
dėl kasanczių anglis. '

‘u lz

Caracas (Pietinėje Ameri
koje) 10 Gegužio. Pranesza 
isz respublikos Benecuela, kad 
ežia įnykęa 28 d. pereito mė
nesio žemės drebėjimas padarė 
dideles blėdis, beje, keturi 
miestai, Merida, Lagueillas, 
Chiguara ia Jan Juan ir dau
gybė kaimų sugriuvo, į tūks
tantį žmonių galą gavo, daug 
sužeistais tapo ir 10,000 paliko 
be pastogės. 

t

— Gh•ac (Austrijoje), 12 
Gegužio, kaip buvo pereitame 
„Vien.“ numeryje raszyta, 
kad keletas sąnarių isztyrinė- 

* jimo draugystės po žeminių 
urvų tapo uždaryti, įlindus 
jiems į vieną naujai atsivėrusį 
urvą, nė iszėjimo laukan. 
Nelaimingiejie, perbuvę kele
tą dienų po žeme, tapo iszgel- 
bėti.

Pet/ropilės} 9 Gegužio. Czia 
tapo atidengtas nihilistų susiri* 
sžimas, kuris stengiasi panaikį- 
ti Maskolijoje kokiu nors bu
du barbariszkai despotiszką 
valdžią (carizmą.) To susiriesi- 
mo bei 4niugystės sąnarių po,

’ ...................... .
licija suėmė daugiau kaip 
szimtą, tarp kurių randas, 
apart studentų, apicierių,urėdi- 
nįkų, prekėjų, amatnįkų, paga
lbaus mužikų ir keletas jaunų 
panelių įvairios lūmos.

Negana to, tą paezią nedėlią 
miestūse — Maskvoje, Oriole, 
Baku ir kitūse tapo suimta 
daugybė politikiszkų persižen- 
gelių, isz kurių daugiausiai 
studentai. Tarp suimtųjų ra
dos du augsztu vieszpatystės 
bankos urėdinįku. Suimtūsius 
daugiausiai sukiszo į „Petro- 
pavlovskuju KreposĄ''*.

Isz Petropilies pranesza, kad 
12 szio mėnesio Novgorode, 
Smolenke ir kitūse miestūse 
daug augsztai stovinezių ir 
mokytų vyrų ir moterių tapo 
kaipo neprieteliai maskolišz- 
kos despotiszko valdžios su- 
aresztavoti ir į kietus kalinius 
sukiszti.

— Universitetų- studentai, 
kurių vienoje Petropilyje 50 
suėmė, atmonydami valdžiai 
už savo žudomus brolius, suta 
rė visas katedralnas cerkves 
visūse miestūse sudegįti bei su 
dinamitu į padanges iszneszti, 
ir žinia su visais popais.

— Tropau, (Austrijoje) 
9 Gegužio. Keli szimtai dar
binįkų straikierių nusidavė 
pas anglekasykles, Maerisch- 
Ostrau, idant prikalbėti tenai 
darbūjaneziųsi darbinįkus 
prie straiko. Nuėję atrado 
anglekasyklę apstatyta su 
žandarais, dėl ko darbinįkai 
pasirokavę su žandarais ir, 
matydami, kad negalės įvyk- 
dinti savo užmanymo, buvo 
jau bekeliauną namon, kaip 
žandarai, kraujo godus, davė 
į darbinįkus isz szaudyklių 
tris salvas ir darbinįkų tarpe 
pasidarė baisi regyklė: kelios 
deszimtis žmonių pūlė ant že
mės, krauju apsiliedami, isz 
kurių devyni tūjaus pasimirė, 
o daugiau kaip dvideszimtį 
baisiai sužeistų nuneszė į Ii- 
gonbuezius. Žandarai dane- 
wė augsztesnei vyriausybei, 

kad jie ezovė į darbinįkus to
dėl, kad szie, užpūlę ant jų ir 
ėmę jūs kūmi papūlant musz- 
ti. Bet prie isztyrinėjimo pa
sirodė, kad nuszautiemsiems 
ir sužeistiemsiems kulkos bu
vo suvarytos į nugarą. Isz- 
girdę apie tai, visos Austrijos 
darbinįkai labai sujudo ir ant 
valdžios įszirdo taip, kad bijo, 
idant nepakiltų aiszkus maisz- 
tas.

Szitas atsitikimas, po vi 
siszko isztyrinėjimo, eis po 
augszcziauisu vieszpatystės sli
du.

Kas jam f
Ant lenkiszkos parodos 

Lvvovve lenkiszkas tepliorius 
W. Potkovinski supjaustė į 
szmotelius savo darbo puikų 
paveikslą (abrozą), už kurį 
jam mylėtojai gražios dailos 
davinėjo 5,000 rublių.

— Antverpūse tapo pra
džioje Gegužio iszkilmin- 
gai atidaryta visasvietinė paro
da.

i
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Tikrų atsitikimų apsakymas. 
paraszė Aleksandra Gužutis.

XI. VAŽINĖJIMAI.
Su įvedimu Tėdystės kara

liszkų turtų, prasidėjo nesu
skaitomi važinėjimai arkliais 
valsczionių. Be paliovos va
žiavo apskritinis virszinįkas, 
jo pageltainįkai, jų rasztinįkai 
ir pasiuntiniai, visų tų ponų 
giminaieziai, prieteliai, pažįs
tami irjnylimiejie. Važiūda- 
vo sekretoriai, nesuskaitomi 
„karaarnįkai“ žemės, mierūto- 
jai, policijos urednįkai ir jų 
pasiuntiniai. Ant galo pui
kus urėdinįkai „Palatos“, 
Triobos karaliszkų turtų.

Prie kožnos kaimiszkės rė- 
dystes, turėdavo gaspadoriai 
statyti po 8 arklius, su ketu
riais vežimais ir vežėjais, ku
rių labai tankiai ne užtekdavo, 

tada buvo varomos pad vados 
isz kaimų, be jokios rėdos ir 
palyginimo, dėlto kaimai 
esanti arti kaiiniszkių ir ap
skritinių rėdysezių, neapsako
mai buvo apsunkįti. Apart 
tų važinėjimų, valsczionys tu
rėjo vežti isz karaliszkų girių 
malkas visiems urėdinįkams, 
jų sekretoriams, rasztinįkams 
ir prieteliams.

Perž i u rėda m as kai m i szk es
rėdystės, važinėdavo rėdytojas 
Triobos karaliszkų turtų.
,, U p ra vi i a j u szczy P al a toj o j u 
gosudarstvennych imu^z-
czestv“ arba koksai kitas svar
bus urėdinįkas, tada begalinis 
buvo statymas arklių ir vari
nėjimas gaspadorių. Po ke
letą dienų vyresniejie kaimisz- 
kių rėdysezių su dideliu skait- 
liuin gaspadorių, laukė atvažia
vimo puikaus urėdinįko, diėgo 
vienas už kito pasiuntiniai rai
ti ir važiūti, o kada po ilgo 
laukimo, prisiartino laikas at
važiavimo ponų, tada atlėki 
dar vienas raitas, sakydamas, 
kad jau atvažiūja, o stovintie- 
jie ant kelio, vyresniejie kai 
miszkių rėdysezių ir susirinkę 
gaspadoriai pamatė pirmiau; 
debesį dulkių ir tūjaus žaibi 
atlėkė keturiais arkliais ap 
skritinis virszinįkas, su sėdin 
ežiu greta vėžėj aus pasiunti 
niu „rasylnu“ Egoru, kuri 
visados turėdavo perkabįt; 
per peczius bizūną. Pasku 
szesziais arkliais atlėkdavo 
Palatos p. rėdytojas^ ir susto 
jęs isztardavo: „Zdrastvuit 
rebiata!“ Sveiki vaikai 
Ant to malonaus pasveikinime 
visa susirinkusi minia turėdu 
vo balsiai atsakyti: „Zdrt 
vija želaem vaszemu vysokc 
rodiju!“ Sveikatos linkiam 
jūsų aukszcziausiam gitui
mui! Paveizėsime ar tasf 
užžiurėjimas urėdinįku, su 
jungtas su dideliu variniu ari 
lių ir gaspadorių varginimi 
atneszdavo kokią norius nai 
dą žmonėms? Atvažiavęs 
kaimiszkę tėdystę ant trumį 
laiko svarbus urėdinįkas, pe
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veizėdavo kanceliarijos rėdą, 
pasiklausdavo keletą žmonių, 
ar tiek mokėjo kiek įraszyta 
yra į jų mokesczių knįgeles, 
iszgerdavo szampansko vyno, 
kurį savimi (atveždavo ap
skritinis virszinįkas, ir va
žiodavo toliau. Ttim tarpu urė-% 
dinįkai apskritinės rėdystės, 
ir vyresniejie i$aimiszkių rė- 
dysczių dasilqiddavo didžiau
sių neteisybių.1 Starszinos ir 
rasztinįkai plėšodavo ml žmo
nių už mažiausį ’reikalą,1neda
liojo teisybės prie atidavimo 
valsczionit^ į kariumėhę^ ir 
gal deszimtas isz tų poąų ne
vogė valscziaus pinįgų ir gru
dų isz anų magazyno.

Rėdystėje karaiiszkų turtų, 
buvo daug visokių urėdinįkų 
ir vyresniųjų, o karalisžkiejie 
valsczionys^ neturėjo nei vie
no užstotojaus ir globėjo, kas 
tik norėjo, Jai antis skriaudė. 
Gerai sako tasai priežodis: 
„Tarp daugel auklių, vaikas

Ką veikia szinkorius taip 
vėlam laike? Gal priima pa

ir szildo 
„pus-

(Dar ne viskas)

Katras geresnis?
Apysaka. 

ii.
Seniai jau patamsa apdengė 

apygardas, o mesdama rdiglo- 
tą skraistę ant gamtos,^ pri ver-j 
ežia snausti ir jtidą girią, k/- 
ri iszkėlus ąįigsztyn keletą 
smailių virszunių, margina 
apaczią jau nupalszusio paža
ro*; ir sznabždanczius javus, 
sulietus į vieną tamsią krūvą; 
ir jtidas triobas, palindusias 
po szakoms nubudusių gltis- 
nių. Visotiną tylą pertrau- 
kia tik lojimas szunų, o toli 
mirgcziojanti szviesa apreisz- 
kia, kad da ne viskas užmigo. 
Bet tas žiburys, kaipo sveika 
akis vienakio, tartum gėdisi 
žiūrėti stacziai, suprasdamas, 
kad jį gali pamatyti, tolydžiai 
merkiasi ir tik kaip kada žyb
telia per langą.

Tas žiburys „Raudonosios 
J udelio karcziamos.

klydusius keleivius 
atszalusius jų sąnarius 
kvatierkėm“; gal bart-si su 
valkatoms — bernais, ąinan- 
ežiais į gužynę?

Bet ant kiemo - nėra 
vežimo, kareziama tus 
tiktai kitam gale verda atgai
vinta sznekta.

Kampe už stalo sėdi žmogus 
nelabai patogaus veido, su žė 
rtijaneziomis iffz po t 
skrtistų akimis. Ant 
stovi blekinis indas ir stiklelis.

Judelis stovi szale štai 
sisukęs pecziais į langą, 
ežias nekurį laiką, tylėjo 
kui atsiliepė užkimusiu balsu.

— Girdai manę, Jude 
ktim užmokėsiu?
pati... vaikai .. tėvab. O 
kad manę perkūnas butų tren
kęs ttimsyk, kad pirmą sykį 
isžtiesiau ranką... kad ii bu
tų nudžiuvus!

— Nu, kam taip i 
keikti, ponas Varinski? 
žmogus nekaltas. Ui, 
jus žinotumėt, kiek tai žydelių 
sųbanki^uttija . prekiaudami ? 
(y ką jus ėmėt arklius isz 
tvarto, o ne isz jom ar co, tai 
didelis daigtas?
’ — E, žydui vis tiek, bet asz 
katalikas.... Ale t 
L’l biednų žmonelių, 
hi\skriaudžiau, 
siti, ką padariau,...

— Ui, koki jus na 
Ka, ka, ka! Kaip jus 
manot! Kaip Ponas Dievas 
iszvijo Adomą isz roja 
jam pasakė: „dirbk su 
kaitų!“ Oi vei! o vesti

u

zczia

irsztų 
stalo

o, ąt-
Sve-

, pas-

i, bet 
N^miej4

szsyk
Tai
kad

nesi

iszczia 
curitis 
grąžį-

vatni! 
neisz-

as, tai 
pra
arki 

liūs isz tvarto, ar tai ne pra
kaitas? Brrr!

Ir kad dadtitis sav
Judelis iszgėrė stiklelį. Sv.e- 
ežias tarė:

— Ta v pele, baisu Aiislyt 
apie tai, o kad reiktų daryt? 
Vienok.... mus darbas dings
ta jus kiszeniuje.

Ir trenkė ranka į stalą, kad 
net blesziųė paszoko augsztyn, 
o degtinė apliejo geltonu štai-

dvasios,

tiesę.
r— Ui, koki jus karszti, 

kaip ugnis.- Klausykit, ką 
jums pasakysiu. Geriaus*val
gyt iszvirusią žuvį, ne kaip 
gyvą pagauti. Gyvą da reįk 
darinėt, virt, kept, o ežia tie
siog szmakszt ’ į gerklę. Oi, 
imk arklį isz tvarto.... brr! 
gtp sugaut, sumuszt; o pavo
gus, reik pardtiti; bet pinį- 
gas.... ai! • ; ■

Ir ėmė -glostyt sav pilvą. 
Sveczias pakėlė galvą.

—- Gal tu žinąi kur pinįgų?
— užklausė iszlėto.
- — Oi, kur asz turiu žinot? 
Užvakar Inkrotas pardavė er
žilą, gal gavo ką nors, nubai- 
bė gana abejingai.

— Inkrotas?
> ■ ■

— Jis pats. Oi, ko jus taip 
žiūrit į manę, panie Varinski? 
Ai vai! asz nieko nežinau: ■ .

— O kaip turis jus pati? 
užklausė po valandėlei.
' — Szėtone! tu manę gun

dai! suszuko sveczias su^eb 
vilczia ir szoko isz užstalės. 
Akimirksnyj4 Judelis atsidūrė 
pas duris ir ėmė szaukti:

— Sore! Sore! Ai, panie 
Varinski, kas jums darosi? 
Ar jus galvą pametėt?

Bet sveczias nekreipė jokios 
atydos ant bailaus žydo. Pa
kilęs pradėjo greitai vaiksz
czioti po stubą.

— Pati, ° 
jo: — tėvas
no galvos. Pati 
silpna, o asz dtinos , neturiu. 
Vakar pareinu isz miesto, pats 
alkanas; sukinausi visur, isz- 
vaikszcziojau gatves, - antgajo 
pats siuliausi vienam poneliui 
į darbą. — Kas ėsi ? — Vari
nis. — Varinis?! — ir tary
tum nti ugnies atszoko. Pa
reinu namon — vaikas sutin
ka: tėte! mama prasžė, kad 
parnesztum pieno ir ragai- 
sziaus; davėm dtinos — ne
praryja, visą dieną laukė ne
valgius. — O ežia žinia apie 
pinįgus! Pinįgas! kas tu! 
Vario gabalėlis, sklypas po- 
pieros — laimė, turtas, gy vas-

tis! •—
— Žyde! 

sisukęs: — 
tikro, kad Iiykrotas pardavė?

kaip asz 
galit ma-
man sa-

—i tarė ūmai at
sakyk, ar žinai isz-

— Ui, jus ugnis, 
jums sakysiu? Jus 
nę užraušztį! Kam

pakajin— Sakyk! busiu 
gas — tarė Varinis nupilusiu 
balsu ir atsisėdo.

— Ale jus su i manim pasi- 
dalysit? Didesnė pusė man, 
už tai ką pasakiau. Ką jus 
darytumėt, kad bucziau nesą- 
kęs? ,

Gerai, gerai, tik kur jfis 
rasti ?

— Kur rasti? 
spinta po kairiai 
kyta.

— Seklyczioje

Seklyczioje 
pusei, užra-

užrakyta. .. 
sumurmėjo isz paniūrų Vari
nis: — be gero neapsieis....

— Oi, kam tas „gėrąė“? 
Nereik jokio „gero“. Paskui 
kaip rastų.... žandarai,- vai
tas, koras! Oi, kam to/visko 
reik?

— Ai vai! toks žmogus bu
vęs ir nežino. Labai prastas 
daigtas. Reik į svirno stogu 
įdėti .. Į

Czia Judelis apsisuko, pri- 
ėjo prie lango, pasidapė ir 
vėl sugrįžo.

vaikai, — mūrinė-
— viskas ant ma-

- ligonis,

' ' f

— Ką įdėti? — pertraukė 
nekantringai Varinis.

— Kas gerai daro. <Oi, da 
nesuprantat. Turbųt galvoje 
rūpestis, bėt nū r u peties yra 
geras vaistas!

Pripylė stiklelį degtinės ir 
padavė svecziui, — tas užsi
vertė. 1

— Gundai manę, žalty! —- 
tarė žiūrėdamas žemyn: — bet 
pradžia, tai pusė darbo.

Ir urnai atsistojęs pradėjo 
vaikszczioti.

— Nuveiti... paimli 
gerai, bet jeigu kas....

Nedabaigė, bet ranka taip 
aiszkiai mostelėjo, kad Jude
lis sudrebėjo: neuorėcziau bū
ti apt vietos to . v brrę l

— Prakeiktasis sznabžda į
. ♦ • į

j



Lietuvininku
ausį, -— murmėjo toliąus Va
rinis: — žydas pakursto..., 
bet ar jis ne prakeiktas? Isz- 
tikro velnias, priėmęs kūną 
žmogaus, kitaip neiszrodytų....

Czia dirstelėjo ant Judelio, 
kurs isztikro baisiai iszrodė: 
susziurpusi, ruda barzda; per
kreiptas veidas,| žibanczios
akys, kuriose paeilium reisz i 
kėši abėjonė, lūkestis, tikru 
mas ir džiaugsmas; kyszan- 
ežios isz po susiraieziusių pei- 
sakų ausys darė jį mažai pa- 
naszum į žmogų. • Matydamas 
ant veido Varinio rįžimąsi, 
Judelis priėjo artyn ir tarė 
meiliai:
,—Mislykit, panie Varius-, 

ki, greieziaus; laikas bėga, 
jau pusiaunaktis, o jus pati 
alkana; oi vei, kaip ji laukia 
pinigų!

— Ne visi turi tkvo szirdį, 
Judosziau. Bet gausi, ko 
taip laukiai, ko taip troszka-' 
vai visą amžių!.. Dūk da 

, puskvatierkę ir. . . | einu.
Žydas akimirksnyje szoko 

per duris ir atneszė pilną in 
dą degtinės.

Varinis atsisėdo, apsidairė, 
visa krutinę atsikvėpė ir isz-

drabužiais galėtų prigulėti 
prie minėto vardo draugystės. 
Antrą, jei kada butų svarbus 
reikalas susirinkti visoms į 
vieną krūvą, tada visos pasi
rodytų vienodomis, kas butų 
labai gražu. Ant galo netik 
Vitauto, bet ir kitos kareivisz- 
kos draugystės turėtų pasirū
pinti parodyti vienokią apsi- 
rėdymo formą, idant isztolo 
kokiame dideliame susirinki
me galima butų pasakyti — 
ve Vitauto, ve szv. Jurgio, 
szv. Kazimiero kareiviai ir tt. 
Tokiu budu taipgi galima bu
tų sudaryti lietu viszkų karei
vių pulkus. Pas mus yra pri

musų gražią draugystę, pri
buvo per 7 mylias ir noringai 
prisiraszė prie mus dr. ir už
simokėjo į „Susiv.“

Vice-prez. J. Bakutis.

— Northampton, Mass. 4 d. 
Gegužio atsilankė pas mus go
dotinas kun. J. Žebris, apvei
zėjo mus dvasiszkai ir sutvirti
no tautiszkai. Ragino mus, kad 
nenuiletume darbavę dėl tėvy
nės labo, bet paakvatindami 
viens kitą, triusėtume kiek 
įstengdami ir toliaus. Už tą jo 
malonę „Susiv.“ kilpos sąna
riai siunezia per „Vienybę“ 
szi rd i n ginusį aezių.

lyką, ir jis neretai -priešinu 
kaip jį pagerinti. Taip i 
luną žmogus pagerino, gal 
sakyti, isz tokių priežasc 
kada bedaneziui seneliui 
mujų laikų atsipyko vo 
po burną kietus czielus j 
dus, jis pradėjo mislyti, 1 
czia padaryti, ir po tūlo lt 
atėjo jam mislis, kad gri 
galima su smulkinti ir Be < 
tų, o tai: pasipylus jūs 
akmenio, sudaužyti su k 
Iszradėjas,. žinoma, buvo 1 
tautas savo iszradimu, nė 
to laiko’ ir pats galėjo 1 
viaus pasisotinti, o ir kiti is: 
ko nū jo grūdus dau

imta tikrai lietuviszka forma, 
beje: drabužiai mėlyni su bal
tais kantais, ant krutinės ' dvi 
eilios guzikų su lietuviszkais 
gerbais, kepurės augsztos, blo
kinės taipgi su liet, gerbais, 
kardai dikti, tiesus, su baltais 
diržais.

Vardan' „Susiv.“ kūpos 
K Žukautskas.

Ant. lenkų „Wieco“ Chica 
goję nei viena lietuviszka 
draugystė neėmė dalyvumą.

Del tu, kurie leidžia
Dievo ir Vitauto Tarnas.

•Pas mus atsilankė gūdoti- 
nas kun. M. Pėža, iszklausė 
nekuriūs velykinės spavie- 
dnies ir pasakė pamokslą. 
Žodžiai ir pamokinimai jo 
ilgai pasiliks szirdyse tikrų

arba leis vaikus ant 
'hiokslo.
Kas tai yra mokslas?

Mokslas yra pažinimas 
daigtų, kuriais mus* Dievas 
apstatė, su paszaline pagelba.

gėrė.
Žiburys užgeso namūse Ju- 

delio.
(Dar ne viskas)
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isz Iihmd aim AiwikojB
— Pittsburgh, 6 Gegužio. 

Vitauto ‘ kareivių draugystė 
(ji yra po szv. Kazimiero 
priegloba ir priguli prie „Su 
siylenyjimo) ryžos atsiszaukti į 
savo brolius Chicagieczius ir 
Bostonieczius szitame dalyke: 
girdėjome isz „Vienybės“,' kad 
pas jūs taipgi yra po tų vardu 
draugystės, o galima tikėtis, 
kad ir kitūse miestūse jos už
sidės, taigi butų labai geras ir 
naudingas daigtas, susineszus 
tarp savęs, priimti visoms vie 

Kną drabužių^ fclrtną, nės tokiu 
budu, jeigu sąnaris Vitauto 
draugystės persikeltų į kitą 
miestą, tai jis su tais paežiais

lietuvių ir gerų katalikų, už tą Ne kasmet, bet kasdiena, kas- 
visą sudedame kn. Pėžai* szir- valanda, galima sakyti, kas-
dingiausią padėkavonę, linkė
dami geras sveikatos ir ilgo 
pagyvenimo ant szio svieto. 
Turime viltį, kad ir antrą 
kartą galėsime sulaukti tokį
gerą mokįtoją kaip dvasiszkū 
se,taip ir tautiszkūse dalykūse..

Pittsburgh^ietis.

— Boston, Mass., 7 Gegu-
šio. Vitauto draugystė laikė 
6 Gegužio susirinkimą, ant 
kurio neperdaug lietuvių bu
vo dėlto, kad daugumas turė 
jo kitose vietose savo susirin
kimus. Pinįgų į „Susiv.“ ne 
prisiuntėme dėlto, kad dar ne 
visi sąnariai yra užsimokėję. 
Ant ateinanezio susirinkimo, 
kuris bus 3 d. kito mėnesio, ti- 
kiamės viską geriausiai atlikti. 
Du jaunu vaikinu isz Brigh- 
tono, iszgirdę isz „Vien.“ »pie

minu ta ir sekunda dauginasi 
atradimai žmogaus, o dėlto 
auga ir mokslas. Žmogus 
ar jieszkodamas ar netyczia 
vis daugiaus atranda naujo,
vis aptinka, kas pirmiau ne 
buvo žinomas. Taip, ant pa- 
veizdos, nekurį laiką atgal, 
žmogus nežinojo, kad ugnis 
arba vėjas gali sumalti jam
dūną; jis malo, prakaitavo 
pats savo rankomis, dar se
iliaus jis neturėjo nei girnų: 
jis trynė arba daužė grudus su 
akmenuku, .pasipylęs ant di
delio akmenio, o da vėl seniau 
beabejonės žmogus valgė vi- 
siszkai czielus grudus. • Rei
kia pasakyti, kad daugiausiai 
atradimų ir jų pagerinimų pa
daro žmogus per privertimą: 
reikalap arba priepūlis priver- 
czia žmogų mąnstyti apie da-

Ant lygaus akmenio ga 
sudaužyti grudus, vienok < 
trotko darosi: grudai i 
taszko į szalis. Szitai vi 
iszmislijo, kad akmenyje 
kia pataisyti šienelį arbi 
riaus dūbelę. Padarė 
ir grudai neliesibarjstė, 
cziaus ir smulkiau^ sugi 
Ilgą laiką žmonas vargo, 
ir dabar nekuriese vietos 
bevargsta, sė tokia mali 
Vėl nekuių laiką vėliaus 
gui pasivedė įsitaisyti ra 
mis traukiamą malūną - gi 
kurias musų tėvynėje b< 
kiekviename kieme ir dab; 
stūmė; ant galo žmogus at 
jog prie girnų gali prikii 
malti arklį, jautį, pask 
vėją, ugnį ir kitas ga m to
las, ir sziądien, dėkui i 
atradimams ir mokslui, 
galime susimalti dūną b 
jimo prakaito ir tai t< 
taip, kaip pirmiejie mi 
su savo akmenukais, 
malime, taip ir ant kiek 
žengsnio sziądien žmogų 
riaus iszmano apie dūtai 
žemiszkas dovanas, ne 
žmogus pirmųjų laikų, 
kas pasakys: „Turi but 
sų pra-praboeziai turėjo 
žiaus smagenų galvoj 
mus“. Tegul bus ir tai 
yra, kad mes, szių laikų 
nės, turime isz prigimimo 
giaus, taip sakysiu, žalit 
to, bet persikelkime me

v--,. r-.t ■'LKu.'V’1. £ . i .■ .? •• • f/ •
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iHaiais į antis pirmtisius lai 
kils ir iries vėl kelis szinitriie- 
bziusį d gal ir tukstanėzius 
iheti| grauszime czielus gruduš 
arba daužysime jūs su akmeniu, 
pakol neiszmislys kas isz mu
sų geresnio malūno. Jei mes 
sziądien sėjame, pjauname, 
malame, kepame, verdame, 
mokame pasitaisyti įvairiau
sius abdarus, pasistatyti gra
žiausius, vigadniausius narnas, 
turime visokias muzi 
tėpliojame
veikslus, galime pasikalbėti 
būdami viens nū kito per ke
lis szimtus arba ir tukstan- 
ežius mylių, jei mes szvilpiame 
supanezioje, blizganezioje 
briezkoje, neszamės drauge su 
vėju gelžkeliu, marėmis, skra- 
jojame su paukszcziais po pa
debesius ir t. t. ... tai visą tą 
mes kalti' atradimams ir moks- * ’
lui: Žmogus atrado, aptyko, 
iszmislyjo, mokslas užlaikė iki 
musų laiko. Ką sziūse laiko
se žmogus sav ar dėl kito pa
dirba, jis butų galėjęs tą pa
dirbti ir kelis tukstanezius 
metų atgal, pradžioje svieto; 
kad butų tik mokėjęs, nės ma
terijoj turėjo jis ir tūmet tą 
patį, ką dabar turi. Pirmie
ji© žmonės da toli labjaus bu
vo apsikrovė visokiomis žemės 
gerybėmis, nės buvo patys 
mažame skaitliuje, bet neisz- 
manė, kaip tomis gerybėmis 
vartoti, kaip ta gudri, bet jau 

t <• na ir be praktikos ir mokslo 
gaspadinė, kuri nors ir turi 
pilną kuknę: kiauszinių, mė
sos, taukų, sviesto, pieno ir tt., 
bet nežino kaip isz jų patai
syti tų įvairių skanių valgy
mų, kuritis pataiso mokyta ir 
patyrus jos draugelka gaspa
dinė. Be mokslo žmogus pa
siliktų bloga gaspadinė ir iki 
grabo: ką-gi jis per tą keletą 
desėtkų metų gali pats isz sa
vęs isz mokti, o jei

, ir atrastų pabaigoje \g^veni- 
mo, tai kas isz to? jei jis ne 
perkeltų savo žinių ant savo 
vaikų, tai yra, nesupažindytų 
vaikų su tais dalykais, kuriĄs

nu-
grąžinusius pa-

ką

iiĮMMb ____ __ Į

jis pažino, nedtitų jiems jiį 
mokslą. I*er iriokslą žrriog'us 
gali per trunipą laiką surerikti 
į savo galvą, tą tvireziausį rria- 
gazyną, tas ęeikaling^s žinias, 
kurias nevienas žiogus ir tik 
per savo gyvenimą suriųko 
apie žemiszkas gerybes, bet 
visi žmonės ir per visus am
žius. Ne buk mokslo, tai ir 
prigimtas protas turėtų dėl 
musų mažą vertę. Taip yra 
svarbus mokslas.

Ir musų žmoneliai pradėjo 
suprasti vertę mokslo^ nors ži
nomas daugiaus tik tūmet, ka
da jų mokytas vaikas tampa 
kunįgu. arba suszelpia jūs me- 
degiszkai, ir ėmė mokinti pai
kus. Daug leidžia ant moks
lo, bet nesulygintai daugiaus 
leistų, kad visi leidžiami, firba 
kone visi, iszeįtų, „ant gero“. 
Kodėlgi taip, kodėl neiszėina 
„ant gero“? Kame periszka- 
da? kas kaltas? ir kitus ga
lima uždūti klausymus vaito- 
jantiems apie savo „mokytus“ 
vaikus tėvams. Daug įvairių 
priežasezių, dėl ko Jonukas ar 
Kazokas neiszėjo „ant gero“, 
ežia nepriminsiu, parodysiu 
tik ant kelių, kaip man rodo
si, svarbesnių, o tai r 1) kad
veža arba leidžia mokintiesi ir 
tokį vaiką, kuris vargiai galė
tų iszmokti kokį rankų amatą 
ar žemės lauko darbus, netik 
tapti kunjgu, vaistytoju, mo- 
kitoju ir kitokiu mokytu žmo
gumi, nės, idant tapti mokytu, 
neužtenka vieno darbsztumo 
r noro, reikia, kad butų ir 
sz prigimimo galva nedyka. 

Teisybė, kad prastiems žnio- 
neliams daugiausiai rodosi, 
kad ir jis pats ir jo vaikai ne
tik gudrus, bet dar gudresni 
už kitus,, 'jei degudriausi; 
kaipgi ^jis nesitikės, kad jo 
vaikas bus kunįgu! Nepraėjo 
metai, kiti, jis jau pradėda 
savo „mokytą“ •sūnų' jau už 
puskdnįgį laikyti, jam tik Ir 
saptiūjasi, kad jo? Kazukąs 
jau netik kunįgu, bet ir kle
bonu ir jam neužeina nei 
mislis, kad jo „mokytas“ „po-
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Haitis“ netik nieko neiszrrioko, 
bet ir „tėve must}“ parriirszo;

. (dar rieViskris). •

LiHszb nk
Nėr abejonės,, jog kaip vi

sur taip ir pas mus tautiszkas 
krutėjimas daugiausiai apsi- 
reiszkia literatūroje. Literatū
ra gi didinasi per naujas pu
blikacijas arba iszdavimus. 
Jeigu svetimtaucziai, turėdami 
savo literatūrą iszdirbtą, kas
dien užversdami savo knįgi- 
ny ežias naujais iszd avimais, 
žiuri ant to kaipo ant papras
to dalyko, tai pas mus, £ kur 
dar literatūra, galima paša-' 
kytt, tikt sprogti pradeda, 
kiekvienas toks apsireiszkimas 
turėtų būti priimtas su prigu- 
linezia švara ir atyda., Užsi
imti peržvalga naujai iszėjusių 
publikacijų, tai dalyks lai- 
kraszczių, kurie kaipo di
džiausi. reprezentantai taip 
tautiszko, kaip ir literatiszko 
judėjimo geriausiai ir paran
kiausiai galėtų tą atlikti. 
Taigi s u t v e r to j a i 1 ai k r asz c z i ų, 
matomai tai i r gurėjo ant m iš
lies,, pavadydaįii ,,V—bę“, li
teratūros laikraszcziu, , t. y. 
paskirti jai įpatirigą tam dalį, 
vadinamą „kritika“,
dabar ta szaka taip baisiai ap
leista nežinau, 
medegos butų 
szytojas pagal 
turėtų taip plnczią* diryą dar 
javimuisi, jog

spragą^,, V-
pripildyti; jeigu jau ne kū ki-

tai bent įsztrankomS isz 
mus paežių lt,ikraszczių^ ku
rių sziądien jau,«ypacz Ameri
koje, tokia ga 
vairiausioms p 
dais, raszysen; 

gi užsiėmęs ti

nū savo priĄtelio Isz Tilžės 
visą pundą naujų iszdavimų Ir 
tai visfise tfijtise minėtose pa* 
vielai ūse. Kadaiigi asž pats 
baisiai mėgstu ir garidaii tel
kias lietu visztčas- nadjiėri^les 
o pagavęs neiszkencziu jų ne-, 
perkrimtęs, tikiūsi, jog ir 
„V-bės“ skaitytojams nebus 
visiszkai pro szalį su jomis

t'.

Kodėl

O juk rodos 
ik val iai. Ra
mano nilmonę

kasnedėl gidėtų 
iėje“ ganėtinai

ybė priviso su 
akraipoms, šie- 
i etc, etc. Tai- 

o At y ienų jų su
Lyginimu J - raszėjas jau turėtų 
apszcziai niędegos, o juk apart 
to iszeina dar kartas nū karto

• i

ir kitoki išėdai flhai ar tai for
mose broszurų,
arba net ir didelių knįgų* 
Sztąi ir asz neteniai apturėjau

ar knįguczių,

Pirmucžiąušią vietą tarp tų 
mano naujienų kaipo didumu, 
taip ir svarba užima 
viszkai ~ Latviszkai - Lenkisz- 
kai^Jiusiszkas Žodynas, kun. 
M. Miežinio - Tilžėje, 1894 m. 
Yra tai ans seniai jau per lai- 
krasžezius apsznekėMs ir ap- 
garsįtas Žodynas, ant kurio 
prenumeratos ir asz sykiu su 
daugeliu kitų buvau andai 
nusiuntę 2 rubl., tacziaus, 
kaip žinoma, netikėtai kandi
datūra jo iszdavimo po seimui 
musų mokslo vyrų tą syk vi
siszkai nupūlė. Dėl meilės phi- 
lologijos mus intelligentai at
sisakė da-gi ir garbės iszleidi- 
dimo taip svarbio veikalo, ko
kiu turėtų but pirmutinis lie
tu viszkas žodynas, pavesdami 
jį. tokiu budu dabartiniams 
Tilžės išdavėjams, ' kurie 
apart to daug daugiaus papel- 
nys dar ir pinįgiszkai, nės 

>kaip galima spręsti isz paki
lusių po nupūlimui jo kandi
datūros protestų, o ir dabarti
nių pareikalavimų, iszdavėjfci 
rietrotys.

Filologiszką jo vertę ap
svarstyti tai ne mano dalykas,

Lietu-

jeigu jau pirm pasirodymo to 
veikalo taip rūpestingai jūmi 
užsiėmė, tai tū labjau neuž
mirš dabar visūmenės nū-> I

monės kas link to dalyko su- 
regulinimo, kada jau veikalas 
priesz akis. Taigi lauksim, 
tūmsyk asz pridursiu tikt kė
lės abelnas pažiūras. Žody
nas dabartiniame jo pavidale 
kaipo turintis ant pirmos vie
tos vien lietuviszką tekstą ne- 
gal turėti taip dėl mus didelės 
svarbos, ypacz, kad paraszy-

>
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it
tas tapo keliolikų metų atgal, 
per tai trūksta jame daug 
naujų žodžių, vartojamų ežių- 
dieninėje literatūroje. Užtat 
dėl lenkų ar sulenkėjusių mus 

.bajorų, kurie kas syk dau 
glaus griebiasi mokytis prigim
tos kalbos, labai parankus. Isz 
dūtojas matyti ir turėjo jūs 
labjausiai ant atydos, . nės 
prieraszoje, paaiszkįdamas 
kodėl apleido Žodyne raidę 
1—iszsitaria lenkiszkai. Per 
tai rodycziau iszl cistoj ams, 
kad ateinaneziame iszdavime 
(jei jų viltys iszsipildys) nepa- 
mirsztų prisitarnaut labjaus 
ir lietuviams, pridėdami prie 
jo dar bent lenkiszkai ar mas- 
koliszkai lietu viszkų tekstų. 
Vėla, jei negalima nepagirti 
iszdavėjų už rūpestingų korek- 
tųi gražių popierų ir spaudų - 
tai jū labjaus neužsimoka jau 
ilgiaus užtylėti augszumų pre 
kės. Rodos iszdavėjai tikt 
dėl mus amerikieczių toki ne- 
milaszirdingi, tarsi tyczia už
sivarė iszszlūti mus kiszenius. 
Iszdūdami jau pamokslus ga
na nulupo mus, rokūdami mus 
centų lygiai su kapeika, dabar- 
gi vėla tų patį mums gieda, 
tarsi nė nenuvokdami, kad 
mus doleris beveik Maskolijoje 
2 rub., o mus centai tai jų ke
turi fenigiai. Susimylėdami 
pasigailėkite mus nors sziūse 
sunkiūse laikūse.

(Toliaus bus).

ISZTRAUKA O 

isz Žemaiczių vyskupystės.
Parūpinta V. M. 

f

Vyresnybė.
Pakoliai Žemaicziai buvo 

po Lenkais, tris turėjo sena
torius; visūtinį Storastų, kasz
telionų ir vyskupų. Senovėje 
pats karalius, vyrus, ilgai ka
ralystėje tarnavusius, liubijo 
Storastomis padėti (10). O 
paskiaus daleido paežiai Že
maiczių didūmėnei sav Storas
tas pasiskirti. Didžiūne kar
tų į Storastas pastojęs, buvo 

- tūmi lyg pat mirimo (11). 

Senatoje Storasta Žemaiczių 
sėdėjo tarp Vaivadų. Su
ėjima Liubline 1569 m. atlik
tas, daleido Storastai užimti 
pirmaję vietų po Lenczickojo 
Vaivados. Vladislovas IV 
karalius, Žemaiczių pasiunti
niams meldžiant Vilniuje m. 
1644 Sausio 8 d. iszdavė rasz- 
tų, katrūm patvirtinęs visus nū 
seno gautus privalumus (przy- 
wileje) Žemaiczių, tarė: 
„Mirus, arba augsztesnę vietų 
įgijus Storastai, Mes patys 
iszrinksim jiems įpėdinį. O 
jei iszrinkti pavėlintumėme, tū- 
kart Žemaiczių didūmenė kar 
tu su esaneziais senatoriais su
sirinkusi į suėjimų per savo 
pasiuntinius maldaus Musų, 
kad pasiskubintumėme. O 
Mes tūjau jų meldimui užga- 
napadaryti turėsim. Jei da
bar ir tūkart n$ iezekirtumė- 
me, tad patys Žemaicziai turės 
pasiskyrti. Ant galo Mes, 
ketvirtai nedėlių praėjus isz- 
skirtąjį patvyrtinti ir prisakos 
klausyti prižadam“. Pagal 
tų rasztų elgės Žemaicziai lyg 
pat 1794 m. Storasta karės 
laike buvo didžiu vyresniųjų 
arba etmonu, o karės nėsant: 
suvadinėjo bajorus į suėjimų, 
per suėjimų pirmoje vietoje 
skelbė prekę (oglaszal cenę) 
perkamų ir pardūdrmų daig- 
tų, priveizėjo, kad būžės, mas
tai, svarai ir kitos mierkos but 
teisingos. Buvo apgynėju 
žydų ir perkratinėjo jų reika
lus (12).

Kasztelionas.
Kasztelions, taip vadinamas 

nū lotyniszko žodžio castel- 
lum pilė, buvo padėtoju Sto
rastos, senatoje sėdėjo gret 
Lenczickojo kaszteliono, Že- 
maieziams visūtinai kariauti 
įnykus (w czasie pospolitego 
rusziania) kasztelions vedė ir 
statė žmones į karę. Pagal 
provų 1764 m. įstatytų, 
kiekviens prakiszęs reikalų 
sude civunų, galėjo szauktis 
pas kasztelionų, o to isztarmė 
(wyrok) baigė būtinai reikalų 
ir stigavonę. Visupirmftju

kasztelionų buvo Merkelis 
Szemets 1569 m. (15). •

Vyskups.
Vyskupų ne be žinios kara

liaus liūb paskirti kapitula, o 
popiežius įstatyti. Vyskups 
kaipo senatorius sėdėjo sena- 
toje ir suėjimūse pakareziū*) 
su kitais vyskupais. Liūb 
gyventi per pusę metų pas ka
ralių, kaipo sargas įstatymų ir 
karaliaus. Ant galo turėjo 
buvoti suėjimūse, Žemaiczių 
kaszteliono atlikamūse.

Civunai arba tėvūnai.
Žemaicziūse buvo dvylika 

tėvūnų: .tiems visų reikalų
perkratyti neapveikiant, me- 
tūse 1764 dar du buvo pri- 
dūta, kuriem dviem suėjime 
pavedė stygavones ir kersztus 
isz priežasties rubežių tarp 
ponų kilusius (spory o grani- 
ce). Nū tos gadynės ketu
riolika buvo civunų, kaipo 
tai: Eirogalos, Didžiųjų Dir- 
vėnų, Mažųjų Dirvėnų, Rie
tavo, IJžventės, Pajų rėš, Tve
rų, Szaduvos, Beržėnų, Ten- 
džiogalos, Karszuvos, Vieksz- 
iiių Gandi jos ir Birženienų.

Iszskirti pasiuntiniai (de
le g a ei):

Senovės įstatymai leido Že- 
maieziams tris vyrus paskirtus 
siųsti į augszcziausį Lietuvos 
sudų (do Trybunalu)ir du pa
siuntiniu į suėjimų. Įstatyme 
arba prova 1764 m. apskelbta, 
daleidžia Žemaicziams iszrėdy ti 
keturis paskirtus vyrus į aug
szcziausį sudų, o tris į suėjimų.

Mandaburės.
Už sudus dar skaitės* Man

daburės (prawo Magdaburs- 
kie). Mandeburės buvo sziūse 
miesteliūse: Raseiniūse, Rie
tave, Beisogaloje, Varniūse, 
Jurborge, Eirogaloje, Ak 
menėje, Biržiūse, Szaduvoje, 
Telsziūse, Plungėje, Skūde, 
Veliūnoje, Vilkijoje, Vieksz- 
niūse, Plateliūse, Joniszkėje, 
Kretingoje, Sziauliūse ir Kei- 
dainiūse. Kiekviename tokia
me miestelyje buvo burmistras 
ir kiti perdėtiuįai nū gyvento-

*) Pagret,

jų miestelio paskirti. Paskii 
tiejie perkratinėjo reikale 
savo skirėjiį arbd, miescziūnii 
Jebkas vienok galėjo, abligi 
užraszus, ir kitus dalykus n 
szyti į knįgas Mandabure. 
pakol i ai suėjima to daryti m 
užgynė, kas nutiko metūf 
1764.

KJotis.
A p va] ame tame laike n 

1413 lyg 1841 metų 2< 
maicziai datyrė viso pikto 
gero, o žodžiu sakant, d ai 
giaus kliuvo jiems blogo, i 
kaip doro. Ir taip: rnetū 
1427 isz priežasties giedr 
javai būtinai neužderėjo, i 
to kilo badas, o isz bad o m 
rai, naikinanti žmones nū V 
lykų lyg Szv.’Lauryno.

[10] Storastomis ^etnaiczių buv 
1. Kieigailis Vilniaus kasztelioi 
tapo Storasta 1413 m., iszsižadėjo 1 
40. 2. Kantauts valdė nū 1440 lig 
43 m. 3. Mikola Kioisgailis, Vilnii 
kasztelions nd 1443 lig 14<51 ine 
4. Stanislovas Žarnovickis meti 
1505. 5. Mikols Radzivils Tra
vaivada nū 1507 m. lig savo rnirii 
kas nutiko 1522 m. 6. Stanislo' 
Kiszka Trakų kasztelionas 1533 
7. Jons Radzivils Lietuvos marczel 
1543 m. 8. Motiejus Vojciecha 
ežia Janavyczia, miręs 1543 m. 
Jeronimą Volavyczia Vilniaus ki 
telions, miręs 4562 m. 10. Jui 
Billevyczia. 11..Jons Chodkevyc 
Vilniaus kasztelions, miręs 157U 
12. Jons Kiszka, miręs 1591 m. 
Jurgis Ghodkevyczia, miręs 1595 
14. Stanislovas Radzivils, pasiimi 
1599 m. 15. Joiis Karolius Ch 
kevyczia, pakliuvo į Vilniaus vai 
das 1616 m.

Szis tas.
— Kaip žmonės skaito 

tur ir pas mus. Kusi j 
kasmet iszeina 20 milijc 
visokių knįgų su 5000 užv 
dijimų; priegtam susks 
apie 900 laikraszczių, k u 
kur kas, būtent septynis i 
mažiaus, negu Vokietij< 
Kitose szalyse ant milij< 
gyventojų iszpūla laikraszc: 
Szveicarijoje 230, Belgijoj 
153, Vokietijoje — 129, Pr 
euzijoje — 114, Norvegijoj 
89, Anglijoje — 88, Isp
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joje — 68, Italijoje — 51, 
Austrijoje*' — 43, Grekijoje 
— 36, Serbijoje — 26, o Ru
sijoje — tikt 9. Sulyginus 
sahta skaitlius laikraszczių su 
musiszkiais, pasirodo, kad pas 
mus ant milijono gyventojų 
purei na mažiaus egzempliorių 
laikraszczių, negu kitur pa

vėžiu laikraszczių. Mus žmo
nės mažai skaito dėltp, kad 

' neturi kų skaityti.. Maskolių 
szuneva, kad pretnanytų, tai 
žmonelėms ir „azartinius“ isz 
rankų iszluptų.. . ♦ >

— Iszeivystė isz Suvienytų 
Valstijų. Lenkiszki lai- 

kraszcziai pranesza, kad da
bar iszeivių isz Suvienytų 
Valstijų Sziaurinės Amerikos 
kur kas daugiaus, negu ateivių 
isz Europos. Daugiausiai isz
eivių isz Amerikos keliauja 
į szalis palei Viduržemes ma
rias ir į Brėmų (Vokietijoje). 
Priežasczia szio amerikieczių 
persikėlimo yra kas syk didės)- 
nis neapkentimas europieczių, 
o taipgi ir susimažioimas pra- 
monystės, ypacz nupūtus si
dabro prekei. Neperseniai 
užtėmyta, kad iszeivystė Vi
duržemių marių link paskuti
niam laike dvigubai^pasididi- 
no. Per Brėmos miestų pu
santro syk daugiaus iszkeliau- 
ja isz /Amerikos, negu į Amė- 
rikų.

s

er pas-— Paszduktiejie
kutinį deszimtmetį Maskolijo- 
je buvo paszauktujų į kariu- 
mėnę 3,141,000. Isz szio 
skaitliaus pripažinta visiszkt.i 
arba tūm tarpu netikusiai 
35,6$, tai yra

s
1,118,196.

Toks netikusių nūszimtis yra 
labai didelis, sulyginant su 
kitoms vieszpatystėms. Prarp 

*^cuzijoje, padėkim, yra tikt 
25$ netikusių. Daugiausiai 
netikėlių pristato Lenkija, žy
dai, ramunai ir Siberijk 
Skaitlius netikusių dėlei mažo 
ūgio vos-vos daeina iki 2 aut 
trfjų szimtų paszauktujip 
Apskritai imant Rusijos armi

ja turi daugiaus dideliiĮ ka
reivių, negu Prancūzijos, arba 
Austrijos. Rusijoje trys ket
virtos dalys kareivių yra vi
dutinio ūgio, o Austrijoje ir 
Prancūzijoje lygiai pusė; ma
žo ūgio — Rusijoje septinta 
dalis, Prancūzijoje penkta, o 
Austrijoje treczia dalis.

/

— Kaip pelningą^muilų 
daryti. . Keliaudami per 
augsztumų Lamanche da' r už 
kelių mylių nū Anglijos kran 
tų, užtėmyji plaukiojantį ju 
rėse bosų (baczkų), ant kurio 
didelėmis raidėmis paraškyta 
,,Pears‘s Soap“ tai yra ’„Pirso 
muilas“. Vos priplaūkė prie 
kokios Ūlos, randi vėl tų patį 
paraszų. Iszlipus ant Angli
jos krasžtt} ant kiekvieno 
žingsnio, ant geležinkelio staci
jų, ant trotuarų, gatvių kampų 
ir užkaborių, kiekvienam lai- 
krasztyje visur matai tūs pa
ežius žodžius „Pears‘s Soap“ 
(Pirso muilas)', iszpaiszytus, 
visokiais dažais ir marginiais.

Niekad jokia pramonė ne
sinaudojo isz tokios daugybės 
apgarsinimų. Pirsas ląiko 
net digeziai tam tikrų daini , 
ninku, visur ir karezemose ir 
vieszbucziūse ir ant gatvių 
apdainūjanezių jo muilų. 1885 
metūse Pirsas ant apgarsi
nimų iszleido tikt 623,800 
markių, o turėjo gryno pelno 
1,909,300 markių. Užūžper- 
nai, t. y. 1891 metūse jojo isz- 
davimai ant apgarsinimų daėjo 
iki 2,071,920 markių, bet už
tai pelnas pasididino iki 
3,518,400 markių.

.A III 
<5

— Pagerintas Edisono fo
nografas — tapo neseniai at
siųstai į Londonu, iszkur eis į 
Romų pas Szv. Tėvų, idant 
galėtų savo locnu balsu pa
sveikinti Suvienytų Valstijųf 
prezidentų. Szitas fonografas 
yra jau Visiszkai tobulas: jis 
atjauezia ir suyis negarsius 
balsus: galima taip negarsiai 
į jį sznekėti, kad szale stoviu- 
tiejie neiszgirs, Iszdūda Vėl 

balsų tokį, kokį nori: gali net 
taip garsiai, kad visame dide
liame kambaryje visi turi gir
dėti.

J

1, sakalėli,
*

t

Atsisveikinimas
Vai tu ųakf 
Tu augszta 
Iszlėkdamas, parlėkdamas 
Naujienas neszioji. x

Ir parneszei naujienėlę, 
Man nela bai gerų, L

’ Kad asz i aunas turiu eiti
J svetima szalį. ’

Asz norint liūdnas būdamas 
Į'kelionę rėngdanis, 
Susiprasziau giminėles, . 
Ėabai gailiai verkdama.

Verkė tėvas ir motina
Sūnelį leisdami,
Verkė visos giminėlės, 
Ateisveikįdami.

Verkė broliai ir seselės, *’ 
Brolio gailėdami, 
Verkė jaunos mergužėlės, 
Lauku lydėdaraos. v i

Labjaus Verkė^nergužėlė, 
Aszarėles liejo! < 
Nės jai jaunai.....
Szirdelę skaudėjo. ' 

Likkie sveika motynėle 
Ir senas tėveli, 
Tegul - ramios jus szirdelės 
Iszleidus sūnelį.

Labai dėkui tav moeziute
Už užauginimų, , 
Ir tav senas tėtuszėli 
Už iszmokįnimų.

Esu tvirtas tikrai sziųdiėn 
Į savo kelionę, 
O ir numanau nemažai 
Apie tų malonę.

Likkit sveikos jus lankelės, 
Ir lygus laukeli, 
Jau nežinau ar kalbėsiu 
Czion kada žodelį.

Likkit sveiki brolužėliai, 
Ir jus seserėlės, 
Likkit svei 
Ir jus kaim

Likkie sveika ir. tu drauge
Mana motinėle
Prigimta Lietuva — žeme 
Mano tėvynėle.

Likkie sveika ir tu miela — 
Mano motinėle, 
Nesirupįk, nesigailėk,

t

ki kaimynėliai 
inkėlės.

>

Neliek aszarėlių.
Nuvažiūsiu asz į vietų, 
Į vakarų krasztų; 
Tada gausi motinėle 
Apie manę rasztų.

Paraszysiu gromatėlę,- 
Meilingų žodelių, 
Kuri tavo aszarėles 
Szlūstys nū veidelių.

Lekkie, lekkie gromatėle 
Lietuvos szalelen, 
Suraminkie motinėlės 
Neramių szirdelę.

Ir parlėkė gromatėlė
Jau ezionai laukiama, 
Ir patneezė naujienėlę, 
Jį apraszydama.

Oi, ar sveika tu Lietuva? 
Prigimta žemelė!
Ar niszdraskė sziaurės mesz- 

kins] 
Į kelias daleles?

Oi, ar sveiki brolužėliai?
Ir jus seserėlės?
Oi, ar sveiki giminėlės?
Ir jus kaiminėliai?

Oi, ar sveika gegužėle?
Ir drabni paukszteliai ?
Kurie giedat anksti rytų: 
Visokiais balseliais?/
erikeesu ponas, 
žiai pasirėdęs, 
igęriu alaus, vyno, 
u įsirėmęs.
ik nelinksma, kad czia nėra 
enujų tėvelių,
• nematyt savo mielos, 

Jaunosio mergelės. Į 
Czia negirdėt anksti rytų, 

dant volurtgėlės,

Am
Gra:
Ate!
Eim

Gie 
Czia negirdėt kukūjanezios, 
Ra i jos gegužėlės.

Czia negirdėt anksti rytų,. 
dziulbant vyturėlių, 
Czia negirdėt burkūjanezių 
Pilkų karvelėlių.

Czia nematyt lekiojanezių 
Drebu uju pauksztelių, 
Czia negirdėt dainūjanezių! 
Lietuvos mergelių!

Opia iszeini pažiūrėti, 
Į czystų laukelį

Kalnai stūkso, akmens riokso, 
Nerami szirdelė.

Bus jau gana szitū kartu 
Daugiaus neraszysiu!
Ba asz savo motinėlei
Szirdį sugraudįsiu. J. R,
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai. 

PABA8ZYTA SISAMO DAUKANTO BŪVDSIOJO VILNIAUS 
UNIVEB8ITETO PHIL08OPHIJ0S MAGISTRO.

(TW).
Kad tūm tarpu rakui, atėjus niekšai ant mūrų pilės nerodėsi 
nei sandariauti, nei gintiesi, pasitaisė tada kamendotas varu 
laužtis ir kad taip darnieksai ant mūrų nėradosi, liepė kopė- 
ežias prie mūrų kalstyti.- Įlipę į minavotą pilę nerado nei 
vieno apginėjo: kaipogi įgulė naudodama pragumu, naktį 
pagal slaptu su labyba iszsidangino. Kryžeiviai isz apmaudo 
nevien pilę sudegino, bet ir paežius pamatus iszvertė.

Tūm tarpu mistras apgulęs Vėl i Anos pilę stipriai vėtra - 
vojo, kurią vienok pilės vyras Gosztauts su neapraszoma 
kantrybe gyniojo: kaipogi mistras per 10 dienų su visudi 
džiausią aitra ir narsybe gruzdamos! niekaip negalėjo nuveik
ti, nomintąs masino įgulę po kelis kartus pasidūti, bet Gosz
tauts mūrams jau klibant, nenorėdamas to girdėti nieko ne
atsakė, kad tūm tarpu jo įbingę kareiviai szimtais meldžio- 
nių, ropojanezių ant mūrų, kulvertinėmis grūdo žemyn. Pa
vyko kryžeiviams į papilę įsilaužti, vienok paežiai pilei nieko 
negalėjo padaryti: kaipogi Lietuviai ir Žemaicziai vieni rą
stus nū mūrų ant meldžionių laidė, kiti akmenis ir vilyczias 
it kruszą ant jų bėrė; mistras nebimanydamas ką bedaryti, 
ant galų galo, įvairiose vietose apie pilę, sziaudus, malkas, 
kraikus sukrautus uždegė, vėjui beputant liepsnos tūjau ap
gobė visuaugszcziaiisius marus tūm kartu įgulė užkimszta pilės 
cziukurūse liepsnomis ir durnais velijosi ugnyje isz rupesnio 
sutirpti, nekaip Vokiecziams vergauti. Toje rustoje valan
doje Gosztauts muran antsikvempęs ketėjo-jau marczelgai 
kryžeivių pasidūti, kursai jo paklausęs priėmė jį su tarnais 
isz pilės iszėjusiais ir liepė jį į szietrą paties mistro vesti; kad 
tūm tarpu kita dalis meldžionių įsigrudusi į pilę ir visus, ku
rie dar nū ugnies gyvi bebuvo, nugalavo; ta kekieta, kuri 
Gosztautą pas mistrą^urėjo nuvesti, isz apmaudo, jog didei 
daug Vokieczių griaunantis į pilę buvo iszkrėtę, visus su pa
ežiu pilės vyru, Gosztautu, nukavo. Didis mistras- didei į- 
bingo (užsirūstino) už sulaužymo jo žodžio, o marczelga rei
kalavo nū jo visusmarkiausio nukorojimo piktadėjų. Nors 
toksai elgimosi meldžionių ir kryžeivių didei užrūstino d. mis- 

. trą ir patį marczelgą, vienok rasdami mažne visus kaltais 
nebdrįso įsiutusių žvėrių bekibinti. Mistras pats pirma isz- 

_ leido kuningus į jų abazą graudinti, paskui pats atsiliepė tais 
„žodžiai: ,,kas neturi netikėlį už žmogų, kas dyksta jo kraują 
it baigus žvėrys, tas negūdoja kryžiaus szvento, tū kremta 
sieba jį ir it raudona gelžis degina jo szirdį. Gėdėkitės atei- 
nanezios gadynės, minėkite, jog tokiu elgimosi gėdinate zoko- 
ną ir savo tikybą, už ką asz kūmetnors turėsiu sunkiai atsa
kyti. Paskui iszvertę kryžeiviai paežius pamatus pilės grįžo 
namon ne su didžiu grobiu ir ne su daug imtinių.

Įbingęs tūmi Keistutis norėjo apmaudą nugiežti ant kry
žeivių; darin vyjo jūs įkanden paeitanezius, bet nebgalėda- 
mas jūs bepanokti apygardoje Nadraujų už vis piles Georgen- 
burg į akmenį ir vandenį apvertė; buvo norėjęs jį kamendo- 
tas pilės ramdyti, bet nevyko. But dar ilgesniai tenai lėba

vęs Keistutis, kad nebūtų reikėję jam namon grįžti ir neprie
telius isz namų tremti: kaipogi kryžeiviai, norėdami tūįtim- 
pos Lietuvius ir Žemaiczius alsinti, kaip sakiau, įkūrė karei
vius isz perkriksztų, riezokais, vadinamus, kurie tūįtimpos 
puldinėjo pasalu per rubežių į Lietuvą ir Žemaiczius ir tenai 
po medes landžiodami kaimus degiojo, gyvūlius vaginėjo, t. 
y. tūmi pelnėsi, kaipogi kryžeiviai, gumdindami jūs į tokią 
triesiną, nevien visą jiems gautą grobį atidavė, bet dar mokėjo 
jūs įkalbėti, jog jie tarsi gerą darą ir gausią už tą didę algą 
nū Dievo antrame gyvenime. Gal sakyti, jog to budo karė 
nei dieną, nei naktį liovės: kaipogi netikėliai jau giriose, jau 
laukūse tūįtimpos skardėsi.

Nei ateinantį metą neliovėsi karių audros: Jau paežio- 
je pradžioje Keistutis iszvengęs. kryžeivių rubežiaus sargus 
įsigrūdo per girią į Angerburgo srytį, tenai pavyko jam į pilę 
įsilaužti, kurios įgulę jau iszkirtęs, jau nuvergęs visą krasztą 
į rustą tyrą apvertė. Butų Keistutis ilgesniai tenai siaubęs 
kad nebūtų į'pūlęs kamendotos Ragainės su urėdu Samijos ii 
su meldžionimis, dabar atkeliavusiais į apygardas Eirogalos 
ir Pastoju, terioti ir drevėti. *. Dariu Keistutis vis palikęs tu
rėjo eiti neprietelių isz savo kraszto vyti laukan.

Kaipogi Kovo mėnesyje trijiesi Keistutis, Olgerdas ir 
Patirkis gulo vėl į Parusnį Vokieczių drausti, kurie, pasiskie- 
dę į 4 žaras, trimis nusiaubė Szalaujus ir piles Kaustritę 
Splittę ir Ragainę su žemė sulygino ir lyg pat Kuresarų at 
siautai vis į rustą tyrą apvertė. Kryžeiviai norėjo jį tena 
ramdyti, darin lygmėse Szalaujų isztikęs į kruviną muszf 
pergalėjo kryžeivius, kurių 40<H) karvietėje atliko ir" pati 
marczelga Szindekop vos beiszsprudo nū giltinės.

Paskui kur vien Keistutis užėjo, ten skatino perkriksztų* 
Vokieczių jungą nū savęs mesti ir grįžti į senovės tikėjimu 
bei garbindami Perkūną džiaugtis senų dienų liūsybe. Dau 
gybė perkriksztų, mindami senovės aukso amžius, palikinu 
krikszczionių szventinybes, ėjo po ąžūlumi senu įpratinu 
melstis ir savo Dievą Peruną garbinti. 800 giminių iszsidan 
gino į Lietuvą ir Žemaiczius gyventi. Keistutis gerinda 
mas dar ką didesniai pagrįžusiems į tėvų tikybą nevien ji 
turtų nedrevėjo ir butų nedegino, bet dar ketėjo, jei vyks 
jam nukariauti Vokieczius,. leist jiems patiems į patingą sa' 
kuningaiksztį pakelti. Už taip laimingą pergalę Keistutis 
aukavo savo Dievus nevien gyvuliais, bet ir paežiais imti 
niais: kaipogi brostvį kryžeivių Neuenstein gyvą su žirgu ii 
ginklu sudegino; ant galo palikęs akmenį ir vandenį betyrū 
jant, pagrįžo namon laimingai su gausiu grobiu ir dide dau 
gybe imtinių.

Tie žygiai ir siaubimai Lietuvių ir Žemaiczių baisiai bu 
vo įgrobę kryžeivius, kurie sav jau blogą galą jautė, bet vien; 
notis nenu jau tania Lietuvoje jūs pradžiugino. Kad Keistu 
tis siaubė Parusnyje, kardu ir ugnia sav kelią ženklindamas i 
vis į rustą tyrą versdamas, tūm tarpu namūse Bi tauto ir Sur 
villo, artymi jo gentys, su kuriais seniai jau kersztavo, dabai 
nekakidamosi jo rėdymu, ketėjo jį nugalūti ir paeziudu įgi 
jusiu su pagelba jo neprietelių valdžią, ūkę rėdyti. To dė 
jus daug didūmenės į tą sutarimą įtraukė ir slaptu siuntin 
nuleido į Karaliauczių apreikszti tą kryžeiviams. Pacziudi 
norėdama isz akių vyresniojo, kurį jiemdviem Keistutis buv< 
perdėjęs, prasikraustyti su savo tarnais, su kuriais kliovės, isz 
ėjo į baisią girią it buk medžioklėn. (Toliaus bus.)
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Pamestas raktas graieziaus 
pagenda, kaip tankiai varto
jamas.

Mieganti' lapė nesugaus 
visztos..

Grabe noris nusibostu reiks 
^miegoti.

Praleistas laiĮ^s niekad ne
begrįžta. , /

Pajieszkojimai.
Asz JAzas Puronas, pajiesz

kau savo seno draugo Jono 
Madaikio, ’kuris buvo priesz 
kelis mėnesius Luzerneje Co. 
Pa. Tegul atsiszaukia pas 
Joseph Ptironas 40 N Leonard 
st. Waterbury Conn.

Asz Jdzas Bacevyežius pajieszkau 
savo paezios ir vaiko. Jie atėjo į 
Ameriką pareitą pavasarį ir prapiilė. 
Mbteriszkė turi 4į pėdas ilgio, judų 
plaukų, balto gimio, o vaikas turi 2| 
metų. Jos vardas Marijona, o vaiko, 
Franciszkus.

Kas apie j As danesz, bus labai už- 
nagr&dintas. *

Žodynas kun. M. (Miežinio. - 
Keturiose kalbose: lietuviszkai, lat- 
viszkai, lenkiszkai ir maskoliszkai, 
jau iszėjo iszpo spaudos, turįs savy
je daugiau žodžių kaip 14,000 (ke
turiolika tukstanezių) -į 8 (didelio 
aszmaino) puslapiu 292, su prisiun- 
timu į Ameriką $2 doleriai, apdary
tas 225 centai. Užpraszantiems žo
dyną,iki Liepos mėnesio (July), vė
liaus kašztus 3 doleriai. Pinįgus 
geriausiai siųsti registrąvotose gro- 
matose arba per „Internalional Mo
ney Order“, kurį galite gauti ant 
kiekvieno paczto. Adrisas toksai: •
Germany Mr. M. Nov ėsk i 

Tilsit Ostpreussen. 
'H - ***=

,i ,, >1.50.
1.50c. ir 2.00c.
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75c.

•n

75c.
15c.
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Maldų knygoSy _ -'
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bn 2.00 iki 3 00.
Garbe Dlewuj ant auksztybėe . „ 
Baisas Balandėlės 1.25c.,
Knlnga glesmjųarba Kanticzkoė 
150 Psalmu Dowldo karaliaus ant

. paveikslo kanticzkų
^Tstoriszkos doasiszkos įtalpos knįgoSy 
Gyvenimas Vleizpatles Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abro^ėl. 
Istorija seno Įstatymo „ „ ,,
Gyvenimą* Marijos
Menuo Szwenczlaaslos Marijos Panos 
Sopulej Motynos Diewo ,, ,,
Evangelijos snpnlkels apdarais , 
Gywenlmaj Szwentnju, ant vlsų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožną dal| po ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Isto'riszkos knįgos soietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos „ ,, - „ 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
ApllnkrasztfS^un. Petravycziaus ( Vilniaus 

džiakonystės kuningus 1870 m. ,, 5c.
Už ką mes lėhkamą turime būti dėkingi arba 

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

krlkszto Lietuvos

..65c.
10c.
40c. -

be. 
40c. 
20c. 
30c 
10c.

Žlponas'bei žlponė ,, ,,
Žirgas ir valkas * ,, ,,
Vytautas didis Lietuvos kun|galksztis 
Apie senovės Lietuvos pilis „ 

„Auszra" keturių metų pulkl&se apdar&se 
po >1.25 knlnga, visas perkant

Knįgoš poetiszkos.
Senkaus Jurgis ■ ,, ,,
Vltoliorauda, puikus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 
Dunelaiczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvynlszkoa giesmės • — —
Jftkaunos dainos * 
Naujos dainos 
Birutės dainos 
Tėvynainių giesmės
l’irmiitinls degtinės varytojas pulki komedija 5c. 
Pėnas ir Mužikai, Drama*į>enklose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczlo,

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

isz lietuvių gyvenimo 
Pajudėkime vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrijotiszkoje dvasėje pagal 
vengrlszką pono A. isz B. autoriaus 
knįgutėe „Km teisybė tai ne melas

4.00c.

15c.

II

•I

1.25c.
10c.
10c.

5C.
5c.

10c.
• 10c.

40c.

15C.

20c.

15C.

15C.

.Pasaka ape Szaltabuzius (j^kinga) 5.
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm . 20c. 
Mužikėlis ,, ,, ,,
Vaikų kningelė „ ■ „

Moksliszki rankvedžiai ir
► kitokios knįgos
Lietuviszka Gramatika paraszyti 

kun|go Mlkolo Miežinio 
Abėcėla „ ,.
Knlnga dėl iszsimokinimo rokundų 
Knlnga dėl iszsimoklnlmo vlsasvietinės kalbos 15c 
Apie buwlmą Diewo ,, 
Grleszninkas priverstas metavotls 
Pamokslai /tpie trosą 
Talmudas ir musų žydai 
Szkala su kalba' ,, 
Prieszauszris ,,
Kaip (gyti pin|gus ir turtą 
Girtybė *5
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 5c. 
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c., dėl perkupczlų po 10c. 
dorins ant 1889 fh. 25c. |r ant 1890 m. 10c. 
įvairios dvasiszkos knįgos^r 

Pamokslai ant didžiųjų metinių ųsvencių ir di. 

 

džlosios nedėlios, 
Tiesos Žodžel, .

Filiotea arba kelias | maldingą gyvenimą 
Pokilis Szventųjų ,, „ „
Iszguldimas metiniu seweneziu 

labai paudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku 

Kas yra griekasl ,,
Nekaltybė’ ,,
Vartai dangaus ,,

Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra nddal; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 
Raktas | dangų 
Didžioji nedėlia 
Kaip Sumeniją nuspakajjtl 
Vadovas | dangų ,, 
Prisi gatavoji m as ant smerezio 
Draugija dėl duszių „ 
Lletuviszkos miszlos ,, > -

Visokį Abrozėliai su maldelėmis po 5centus.
-- ------- --------^-4-J----------
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15c.
15c.

50c. 
•30c? 
25c.

5C. 
15c.

5C. 
•10c. 
20c 
20c. 
20c. 
10c.

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

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

15c.
’ 40c.

40c.
5c.

10c.

E0CN0& SPAUSTUVES. 
'Lietuvos Isterija, nė seniausių gadynių iki 

Gediminui I). L. K., paraszyta 1850 m., 
Slmano Daukanto. Kntnga pirma, 

, ’ gaunama už 1,50c1!
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žehialczių 
paraižytas Sjmano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, „
Europos Istorija su žlamlaplals ,,
LietuVlszkos Datuos isz visur surinktos 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žemaiczių Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szlos gadynės 
Apieka Diewo ‘ „ ,,
Aukso Verszis, labai pulki drama 
Boleslawas arba antra daile Genowefos 
Du pujkus apraszymaj apie 'nedorybe 

žydo! ir piktą augynimą wajku >1,00. 
Eglė, žalczlų karalienė ir Iszgrlovimas Kauno 

pilies 1362 m., du puikus dramatal 
paraszyti Aleksandro Gužuczio, 

Hiato riję gražios Katrukos ir jos visokį 
„ „ atsitikimai

Hlstorlje apie gražų Mageloną, dukter| karaliaus 
. isz Neapolio ir apie Petrą kareivi 

Hlstorlje isz laiko Francuzkos
,, ,, .. vainos Afrikoj’

Istorija Septynių Mokintojų
,, „ „ ir Lietuvio Sapnas

Jurgis MHoslawskls —. —
Juozipas Konluszewskis, arba .kankinimas

Ūnijotų po valdžia hiaskoliaus 50c. 
Konstitucija dėl darblųjkų — 10c.

Narvelis pustelnjko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorlje isz lajko 

„ ' ,, ponawojimo Neręno 80 et.
Pujkus apraszymaj tikru atsytiklmu isz 

„ „ czesti'wajnos 1863 metu 40 et.
Prawadnlkas.angelskos kalbos neabdar. >1,00 

„* „ „ abdarytas >1,25.
Pujkus apraszymas apie Lietuvą ,, >l,oo. 
Rlnalda Rlnaldlnas „ „ • •„ >1,50 et.
Senowes apraszymas apie Duktery

„ „ Fllypo Karejwlo 50 et?
Sumyszymas arba bajme tory dydeles akis 
Tykra tejsybe isz Suwaiku gubernijos 15 et.

i.ocll 
50 et 
200c.

II

II

25 et.
20 et.

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

'25c.

10c.

40c.

30c

50c.
80c.

Szwiesa Diewo „ ,, ,, ,,
TitkiiB Persų Karalius, „ „

'Uftaystanawik ant to geraj ,,

65 et.
25 et.
50 et.

Wltasir Korynna hlstoftje Isz lajko persekiojimo
•’ Bažnyczios 8. per Deoklecljana 95 et.

■. ■ • r•  .

LenkiszKos kningos
maldų pargabentos isz užmarės.

Westchnlenle duszy pobožnej, zbiėr nabožeftstvv 
i pleėni z przydanlem Drogl krzyžowej, Gorzklch

x>žaji i psalmdw ,, .,,, ,, „ 1,50c.
Zloty Oltarz czyli zbiėr nabožehetvv dla chrzeė- 

clan i katolikėw‘ ,, ,, „ ,, ,. 1,80 c.
Oltarzyk czyli zbiėr nabožehetwa dla mlodzieėy 

katolicklej „ ,, ,, ,, ,, „ 70 c.
Wyborek nabofcertetwa dla mlodztežy katolicklej 

50 c. 
Maly zloty oltarzyk dla pobožnych dzlecl ka- 

tolicklch ,, „ „ „ 45 cent.

PIRMUTINE 
TtlŽEIGLA. 
dėl lietuvininkii pas 

sIlvestrą pa uksztį
Edwardsville, Pa

Jeigu sziezia atke
liaus},

Tai pas Pauksztį vi-, 
akų gausi.

Ariel kų visokių, alaus gar 
daus, vyno cigarų ir t. t.

Ateik broli pamatyti, 
Ir to visko pabandyti.

Sa.li’CLXxa.s
Juzo Miliaucko, 

' Szaltas alus, skanus gėrymai, gar
dus, cigarai. Smagi vieta dėl užei
gos. Praszau brolius atdilankyti 
jas manę.

Jūzas Miliauckas,
M Ali ANOT CITY. ■

ĮRlvea Bkmo I .

Padftdu dėl žinios savo tautie- 
cziams ir pažįstamiems, jogei laikau 
didelį Kotelį su visokiais skaniais 
gėrymais. Ant kranto upės pagal 
entinį pabriką, kur stoja garlaivei.

Aug. Liszkauckas
Plymouth, Luzerne Co. Pit.




