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Rymoath, Pai, 5 Kora.
Nežiūrint ant laikų, kurie 

darbinįko veidų ženklina liūd
numu ir lyg sunkus ak m ii isz- 
spaudžia isz jo sudžiuvusios 
krutinės vargo atsidūsėjimus, 
Amerikos lietuvių darbavima- 
si ant tėvyniszkos dirvos netik 
nesilpnėja, bet regemai didi
nasi. Sunki laikai, blogi dar
bai nenuslogina Amerikos lie 
tuvių tautiszkos dvasios, ne- 
atszaldo jųjų meilės, kurių 
jauczių dėl savo žudomas tė
vynės.

Pabaigoje pereitų ir pra
džioje szių metų ypacz atsi- 
ženklino Amerikos lietuviai 
sutvėrimu teatrai iszkų trup- 
pų ir perstatymu ant scenos 
įvairių dalykų. Chicagoje III. 
buvo perstatyta „Gęnovefa“, 
Scrantone Pa. ir Forest City 
Pa. „Susimaskolinęs Jurgis“, 
Pittsburghe Pa. ,, Pirmutinis 
degtinės varytojas“, Philadel- 
phijoje Pa. ,, Aukso Verszis ir 
būdas seno Kavalieriaus“; Ply- 
mouthe Pa., Shenandoah Pa., 
Mahanoy City, Pa. ir Pitts- 
tone Pa. ,,Kražių skęrdynė“. 
Beveik visi augszcžiau minėti 
dalykai buvo perstatyti atsky- 
riomis teatraliszkomis truppo- 
mis. Adena isz jų geriau isz- 
tesėjo savo uždiitei, kita prasz- 
cziau, bet kiekviena užganė
dino žiūrovus ir prisidėjo prie 
pakėlimo lietuviszkos dvasios. 
Negalima barti jų už netobu
lumus perstatytuse dalykūse, 
nės beveik jos visos pasirodė 
dar tik pirmų sykį ant-scenos. 
Labai butų velyti na ir lietu 
vos tautai iszganinga, kad vi
sos užsimesgusios lietuviszkos 
truppos, perstatų vienų daly
kų, nesiliautų ir nepakriktų, 
bet laikytųsi, ir, prasigudinu- 
sios geriau perstatyti pirmąjį 
veikalėlį, perstatytų jįjį ir ki
tose artymesniuse miestiise, o 
potam bandytų kito ko moky
tis. Reikia įleiižmirszti, kad 
pradėtojai bile kokio ypacz 
atgyjancziai tautai iszganingo 
dalyko užsitarnauja aut dide

lės garbės. Pertai ir Ameri
kos lietuviszkų teatrų įreng 
tojai, jeigu tik jie laikysiu 
nors keletu metų, ir perstatys 
ant scenos vienų kitų dalykų, 
gaivinantį lietuviszkų tautų, 
nebus užmirszti, kada Lietuva 
pradės liūsiau kvėpūti, bet 
taps užraszyti knįgose ant am
žinos atminties. ■ Tadgi visi 
lietuviszki teatro mylėtojai, 
sykį pasidarbavę dėl savo tau
tos, nesudėkite rankų, bet su 
pasiszventimu, noringai laikas 
nu laiko tobulinkitės teatra- 
liszkuse dalykūse, ir iszėję ant 
scenos penėkite savo brolius 
tautiszka dilu a.

Labai gerai butų dėl paežių 
teatraliszkų draugysezių bei 
truppų ir lietuvystės, kad jos 
nesimokytų kelios perstatyti 
tų patį dalykų, kaip kad su 
,,Kražių skerdyne“ padarė, bet 
kiekvienų kitoniszkų, nės jei
gu viena ir kita netolimoje 

į perstatų tų patį veikalėlį, už
kerta viena kitai kelių, daro 
konkurencijų, o pertai ir pa- , 
ežioms truppoms sunku su- į 
d r,u tėti ir kaip reikiant užma
nytąjį dalykų ant scenos per
statyti.

Isz Lietuvos.

tis, praloszė kitam — Bar 
iszcziukui, kelias kapeikas ir 
'nenorėjo atsilygįti. Kilo tarp 
Judviejų ginezas, paskui bar 
į uis. Įpykęs Barszcziukas už 
gesino žiburį ir patamse vėrė 
peiliu į Mažeikutį. Pataikė 
į kaklų ir pavojingai sužeidė.

1 Pamatę tai kiti loszikai, ėmė 
visi muszti Barszcziukų, ir 
taip jį sumuszė, kad sunku 
pasakyti, ar iszliks gyvas. 
Pervertas peiliu Mažeikutis 
taip gi vos gyvas, jau ir kunį-

gų jam važiojo. Gali abudu 
pasimirti.

Tokių atsitikimų, kad beka 
zyriūdami susibara, susiniusza 
ir susižeidžia, galima butų, 
norint, daug p ris kaityti. Na, 
o kad taip vyrukai susirinkę 
skaitytų kokį lietuviszkų lai- 
krasztį arba žingeidžių knįgu- 

j lę, tikrai tokių liūdnų atsiti
kimų tada nebūtų. Jau ne
kalbant, kad skaitymas, butų 
daug gražiaus už loszimų isz 
kortų, da ir zobova butų daug 
smagesnė, nė kaip kvailas lep
šėj imas kortų. Bet. . . bet. . . 
velyk tylėkim!

Apie Liudvinavą neperse
niai užmuszė vagį, kurio pra
vardę pamirszau. Buvo tai 
baisus vagis, turėjo net septy
nis ar asztūnis pagelbinįkus— 
,,gizelius“. Aplinkiniai gy
ventojai — u kinį kai taip jo 
bijojosi, kad net pildavo jam 
pylų. Kada jis užsimanyda
vo, turėdavo kad ne sziokiu, 
tai tokiu budu padaryti, blėdį 
(iszkadų) žmogui. Jei negalė
davo prisitaikyti paslaptomis, 
tai plėszte iszplėszdavo su sa
vo „gizeliais“. Dabųr jisai 
pasigyrė, kad bematant turi 
pasidaryti sav kokius 200 rub
lių ir tų savo paketėjimų pa 
siryžo tujaus iszpildyti. Ir 

Suvaiką rėdytai 29 die- isztikrųjų pasisekė jam mi
nų Sausio Barszczių sodžiuje griebti vieno ukinįko porų 
Pakunio parapijoje (Pager- gerų arklių ir rogešs Bet ne- 
monio valszcz.), Senapilės pav. dovanai sakosi, kad tik toliai 
susirinkę bernai vakare pas ųsotis vandenį nesza, pakol 
vienų ukinįkų loszė isz kortų ausis nutrūksta. Taip ir tam 
(kazyriavo) — ,,isz kapeikų“, vagiui. Bevažiūjant jam su 
Vienas vaikinas — Mažeikų- tais arkliais, pasitiko jį koki

bernai ir gerai pažydami tokį 
i „garsų“ žmogų, norėjo suimti. 
Tas metėsi isz kelio į szonų ir 
neužilgo nedideliam gojalije, į 
kur vagis norėjo pabėgti, pa

juko į rankas bernų.
Bernai patys tunais jį apsu- 

(dijo ir patys isztarmę (virokų) 
iszpildė. Paskui įdėję į pa- 
vogtaises roges negyvų vagį, 
parvežę pasakė, kad rado anų 
negyvų, arklių užtrankytų. 
Taip dingo tas baisus žmogus 

koki darbai, toksai ir užmo- nyczios

kęst is.
Da truputį pirmiaus galų 

gavo vagis isz Prienų parapi
jos, Vaitkevyczius isz Pocziu- 
nų (Pagermonio gmino). Ji
sai vaikiszcziu da būdams 
pradėjo isziminėti isz kiszenių 
namiszkių, kur jam pasisekda
vo, po kelias kapeikas, toliaus 
pradėjo imti ir stambesnius 
daigtus, pakol neiszvirto į tik
rų vagį. Susižinojo jisai su 
Vilniaus rėdybos vagimis, ku
riems gabendavo arklius pa
vogtus Suvalkų rėdyboje, o 
anų vogtus arklius jisai par
davinėdavo. Pereitų rudenį 
nežinia už kų jisai susipyko su 
vagim Baranaueku (Jezno vo- 
losties), su kurium jisai tan
kiausiai susidėdavo ir anas jį 
užmuszęs atvežė ir įmetė į Ne
munų. Ir vėl galim pasakyti: 
kų pasisėsi, tų ir nusipjausi!

Dienų 7 Vasario mirė kunį- 
gas Akelaitis, Plutiszkių pa
rapijos prabaszczius. Gimti
nė vieta a. a. kunįgo Ą^yra 
sodžius Aszmonai, Szunskų 
gm., Senapilės pav.

N 4 lenkiszko ,,Kraj‘aus“ 
raszo apie smertį kito kunįgo, 
gimusio Senapilės paviete, o 
persiskyrusio su szium svietu 
toli, už tukstanezių viorstų nū 
Lietuvos, gilioje Siberijoje, 
mieste Irkutske. Tūm kunį- 
gu yra Kristupas Szvermickas. 
Gimęs jisai 1812 rnetūse, bai
gęs mokslų vietinėse moksli- 
nycziose įstojo į zokonų Mari
jonų, 1838 rnetūse įszventįtas į 
kunįgus, buvo paskirtas ka
pelionu prie nebylių instituto
Varszavoje, pankui buvo per- 
dėtiniu kun. Marijonų, o nū 
ISIS meti; iszvažiavo j Irkuts- 

■ kų, kur neužilgo pastojo pra- 
lbaszczium. Atstatė tenais 
sudegusių 1879 m. bažuyczių. 
1888 rnetūse, kada sukako 50 
metų jo kunįgystės, ant to ju- 
bilėjaus szv. tėvas popiežius 

i atsiuntė jam dovanų auksinį 
I kielikų ir misziolų. Numir
damas kun. Szvermickas visus 
savo turtus paskyręs ant baž-

ir ant įsteigtos prie jos
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mokslai nės. Prie tų ,,Kva
paus“ žodžių datouriu, kad gi
minės a. a. kun. Szver. dabar 
gyvena apie Igliauką (Sena- 
pilės pav.).

Pereitą sykį rasziau, kad 
pasiuntiniams valsczių caras 
dalino savo photographijas. 
Dabar patyriau, kad jiems 
niekas jokių , photographijų 
nedalinėjo, tik kas norėjo, ga
lėjo.... nusipirkti.

J. Vėžys.

— Vilniaus rėdyba. Žino
ma yra, kad maskoliai labjau 
spaudžia lietuvius užnemunės, 
negu lietuvius Suvalkų rėtoy- 
bos, kuri prisiskaito prie lėto
kų karalystės. Labjausiai 
gudąi spaudžia katalikiszką 
tikėjimą. Taip ir po szių 
Naujų metų iszleido jie naują 
įstatymą, uždraudžiantį giedot 
lydint negyvėlį (nabasznyką) 
netik per miestą, bet ir lau
ktose, keliu. Maskoliai nori 
visur, kaip galint, susiauryti 
garsą ir įtekmę katalikystės, 
jie negali be piktumo girdėti 
giedant katalikiszkas giesmes, 
dėlto ir tą įstatymą iszleido. 
Nto ko tas uždraudimas paei
na, ar toto posrednįko, guber
natoriaus, ar nto paties gene
ral-gubernatoriaus, negaliu 
pasakyti. Nežinau nė, ar vi
soje Vilniaus rėdyboje yra už
drausta giedoti lydint į kapus, 
tik daėjo prie manęs garsas, 
kad Stakliszkėse (Jezno volo- 
sties) pereitą nedėlią, už tai 
ką lydint giedojo, tapo užra- 
szyta 25 rubliai sztritopos. 
Kas tą sztritopą mokės, ar visi 
lydėtojai, ar tik giesminįkai, 
ar gal... pats negyvėlis — 
to taip gi nežinau/

Gyventojai Varėnos volos- 
ties nekantanti savo gyvenimu 
Lietuvoje ir taip nekantanti, 
kad du sodžiai tos volosties 
nori iszsikraustyti į Maskoliją. 
Gyventojai sodžiaus Mergaže- 
rio siuntė praszymus guberna
toriui, kad dtotų jiems kokią 
pagelbą, nės jie negalį iszgy- 
vęti antį, savo smiltinių laukų.

Jau po Naujų metų (gudisz- 
kų) suszaukė jtos posrednįkas 
į Varėną, kur užraszė, kurie 
nori pasilikti, o kurie keliaus 
į Maskoliją. Isz didelio Mer- 
gažerio sodžiaus vos 4 ūkinį- 
kai nori pasilikti ant vietos, o 
kiti bus iszsiųsti į Saratovo 
rėdybą. Dabar neseniai už- 
siraszė ant iszkeliavimo į Mas
koliją ir kitas sodžius, Perloja 
(taipgi Varėnos volosties). 
Į kokią redybą bus iszsiųsti 
Perlojos gyventojai, dar neži
nia. Žmonės derėjosi, kad 
jiems iszstatytų tenais bažny- 
ežią ir dtotų kunįgą. Gavo 
atsakymą, kad jai jų susirinks 
koki 4-500, tai turės bažny- 
ežią, o dėl kelii| deszimtų — 
nebus nieko. Liūdna, kad 
tarp lietuvių atsiranda taip 
daug malkotentų, gatavų pasi
nerti maskolių mariose, kad 
daugiaus isz ten neiszkilti. . . 
Juk tie visi žmonės, kurie taip 
mažam pulkelije, o taip toli 
iszkeliaus, gali sakyti pražuvę 
Lietuvai. O kas dėsis su jų 
palikta žeme? ar neapsodys 
jos maskoliais ir nepadarys 
naujo maskoliszko daigyno 
Lietuvoje? O kad tie žmonės 
suprastų, ką jie daro, tikrai 
mestų savo užmanymą. Kad 
nors kiti sodžiai nebūtų pa
traukti blogu paveikslu Mer- 
gažerio ir Perlojos!

V. Stagaras.

— Kauno pv vietas. Rods 
musų kontrabandnįkai platina 
ten musų knįgas ir laikrasz- 
ežius, kur anų žmonės reika 
launa, bet ne ten kur autos 
ktolabjaus platinti reikėtų, po 
sulenkėjusius ir sugudėjusius 
krasztus. Dėl tautystės pa- 
gelbos patrijotų reikia, bet jie 
žino tiktai ttos takus, kuritos 
kontrabandnįkai iszmynė, to- 
liaus nesiekdami. Kur eina 
vienas, ten eina ir kiti, paskui 
viens kitą lyg žąsys paskui žą
siną, arba antys paskui zelziną 
(antiną), o jau pasukti nei į 
deszinę, nei į kairę neiszmano.

Kontrabandnįkai į sulenkė

jusius ir sugudėjusius krasztus 
nevažitoja, nės, sako, ten isz 
lietuviszkų knįgų nesimeldžia, 
bet vartoja lenkiszkas malda- 
knįges ir laikraszczius. Bet 
kodėlgi patrijotai neeina ten, 
idant lietuviszkus rasztus pa
siūlyti. Juk kur lietu viszkoji 
kalba žydi, ten atsiranda dėl 
lietuvystės darbinįkai, bet ko
dėl patrijotai ten nesiekia, kur 
tų darbinįkų suvisu trūksta!?

Sztai Kauno paviete, taip 
kaip ir nekuriose apygardose 
Vilniaus rėdybos, lietuvystė 
lyg ant siūlo kaboja. Ne tik
tai pa-Nemuniais, pa-Neriais, 
pa-Nevėžiais, bet jau ir pa- 
Dubisiais Žemaiczitose lenkisz 
koji kalba ir dvasia taip įsi
vyravo, kad lenkiszkos malda- 
knįgės yra vartojamos, lenkisz- 
ki pamokslai kalbami ir len- 
kiszki laikraszcziai iszraszomi, 
kaipo tai: „Zorza“, „Gazeta 
Svviąteczna“ ir t. t., o lietu- 
viszkai kalbanczios liaudies 
tarpe. Mat,; lenkiszkos knį- 
gos ir laikraszcziai yra cenzu- 
ravoti, todėlgi be baimės gali 
eiti, ttom labjausiai, kad ponai 
ir bajorai netiktai anas pasiū
lo, bet staeziai iszraszo arba 
dovanoja. Kas ten nebuvo ir 
negirdėjo, gal tam nepatikės, 
bet yra dar praseziau!

Sztai Vendžiogalos parapi
ja jau czystai į lenkus isz- 
virto, nės žmonės suvisai lietu- 
viszkai nemoka. Dar pirm 
deszimties metų buvo raszoma, 
regis „Auszroje“ ar kitame 
lietuviszkame Tilžės laikrasz- 
tyje, kad aname kraszte dar 
du lietuyiszki kaimai yra pa
silikusiais: Gelna ir Preisza 
golka. Apie Preiszagolką 
tikrai nežinau, bet Gelna jau 
suvisu nenori lietuviszkai kal
bėti, tėvų kalbą ir budus po 
kojų pamynė. Pertai ir Ven- 
dziogalos bažnyczioje jau nie 
kados lietuviszkos kalbos ne
girdėsi, o rasi ir iki svieto 
pabaigai anos toji bažny czi*a 
negirdės. Lietuvių liekanos 

dėl savo kalbos bažny 
ežioje kariauna: Kaune, La- 
to ar

bunave, Babttose ir kitur į ry
tus.

Keidaintose yra dvi bažny- 
ežios: vi&na ant kairio Nevė- 
žos kranto, mūryta szvento 
Jurgio parapijos bažnyczia, 
toje vieną nedėlią kalbama pa
mokslus lietuviszkai, antrą 
lenkiszkai, o paeziame mieste 
ant deszinės Nevėžos pusės, 
kur yra medinė f iii jos bažny
czia prie Josvainių prigulinti, 
vien tiktai lenkiszkai pamoks
lai yra kalbami.

Isz tos priežasties, kad „mu
žikiškai“ bjauru yra kalbėti 
ir daintoti, tai ir lietuviszkos 
dainos mažne visai aname 
kampe nutilo, o jų vietą viso
kios lenkiszkos ir maskolisz- 
kos talalustfkos užima. Var
gu jau ano kraszto lietuviai 
norės lietuviais būti, augsztes- 
nę lenkiszką kultūrą prisiekę, 
tada kada tėvyniszkoji kultū
ra (mokslas) dar vystyki tose 
tebera! ?

Bet turėkime viltį, kad. ne 
vištose musų kraszttose taip 
bus, kad nors Lietuvos kam
pelis pasiliks, kuris apie musų 
buvimą liudys, nės nekuritose 
kraszttose yra dėl lietuvystės 
užlaikymo noras, kur pasiren
gė, regis, ,,spaudos“ praszyti.

Ir patys maskoliai, regis, su
sipratę, kad Lietuvoje antra 
Lenkija gali pasidaryti, o su 
lenkais ir taip daug darbo tu
ri, sumislijo sziek tiek lietu
vystę kelti. Sztai jau keli 
musų vyrai Lietuvoje isz už- 
rubežio po 25 egzempliorius 
per cenzūrą perleistų „Naujų 
elementorių“ gavo. Tas mas
kolių valdžios pasielgimas nu
rodo, kad anaji dabar nei 
priesz lotyniszkas literas -dėl 
lietuviszkos kalbos, nei priesz 
lietuviszką skaitymą, mokini
mą nepriesztarauna. Prie to 
dar yra valdžios užmanymas, 
kad visoki užrubežiniai lai
kraszcziai, kurie maskoliams 
nepriesztarauna, galėtų be cen
zūros pas mumis ir į Maskoli-' 
ją eiti. Pertai galima numa
nyti, kad netiktai knįgos, bet

o
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ir nekurie užrubežiniai lietu- 
viszki laikraszcziai galės isz 
užrubežio pas mumis eiti. 
Tur būti netrukus iszmusz 
toji adyna, kada ir paezioje 
Maskolijos viešpatystėje ant 
lietuviszkų laikraszczių ir knį
gų spaudinimo bus daleidi- 
m as.

Galime tik ė tiesi, kad Pr il
sūs© lietuviszkos spaustuvės, 
jeigu tas atsitiktų, labai nu
liūstų. Sztai pirm poros me
tų norėta dėl statystikos suži
noti, kiek pono Szenkės spau
stuvėje Tilžėje lietuviszkų 
knįgų atspausta buvo, bet p. 
Szenkė atsakė, kad dėl jo ,,ge- 
szefto“ yra tas nenaudinga, 
nės kaip maskoliai sužinos 
svietui pagarsinus, kokia lie
tuviszkų knįgų daugybė Pru- 
sūse spaudinpma, o paskui 
slapta jų viįszpatystėje pla
tinimą, tai nusiganstų ir pas 
savę lietuviams spaudą da- 
leistų, o tada žinoma, pas jį 
nespaudintų.

tinė žydiszkoji karczema, kur 
žydas be bilieto szinkūja ir už 
tai teko jam valdžiai 75 rub
lius sztriopos užmokėti.

— Keidainiūse, kaip aug- 
szcziau gavote patėmyti, su 
lietuvystės dalykais dar pras- 
cziaus eina. Toji vieta, kaipo 
kalvinizmo lizdas Radvilų ku- 
nįgaikszczių laike pirm kelių 
szimtų metų pagarsėjusi, szią- 
dien tylu miesteliu pasidarė. 
Tiktai porą kartų ant dienos 
gelžkelio lokomatyvai suszvil- 
pus szioks toks sujudėjimas 
pasidaro. Kalvinų, kurie 
ežia savo knįgas apaudė ir 
mažne visus ŽemaicziUs užgu
lę buvo, vos tiktai szeszėlis 

Per Sekmines į 
mūrytą zborą (baž- 
kur kunįgaikszczio 
kūnas guli, kunįgui

turėjo savo pažinti, nės tai 
siūliukai, tai pagaliukai buvo 
įsmaigyti, nės žinoma geresnę 
mėsą reikėjo daboti, nės kitas 
ir neprigulintis prie jos grie
bėsi, nū to ir pesztynės isztik- 
davo.

daugiau kaip dvejų metų klia- 
soje sėdėti nevalna. Liūdna 
dėl tinginio! Buvo tokių, 
kurie į gimnaziją bevaiksz- 
cziodami paseno ir apsivedė 
ir vaikus į tą paczią gimnaziją

Naktimis inspektorius leido, bet nū lenkmeczio 1863 
su liktarna landydavo ar stu- metų viskas atsimainė, 
dentai kartais galvomis neina, 
ar mokinasi, nės tie po miestą 
visokius skandalius darydavo. 
Tas aniems netiko ir vienoje

— Apitalapiai ir Labūna
va m i estei i ai ę su dvarais ir 
bažnycziomis, savo vardą dar 

- kryžeivių užpūlimūse pagarsi
no. Prigulėjo prie grovo 
Zobelos, kurio pravardė per 
Lietuvos iszdavėjystę masko
liams yra pagarsėjusi, už ką ir 
grovo titulas buvo gautas. 
Atsitiko tas pirm szimto metų.

— Apitalapiai giriasi savo 
murinę

\zimtus metų turinezia, 
XV szimtmetyje

keturis 
nės 

statyta. 
Žmonės toje parapijoje, kuri 
arti Keidainių atsiranda, dau 
giau lenkiszkai, negu lietu 
viszkai kalba, nors per kunį- 
gus lietuviszkoji kalba bažny- 
ežioje yra užlaikoma ir lietu- 
viszki pamokslai kalbami. 
Žmonės daugiau lenkiszkai ir 
gudiszkai, negu lietuviszkai

' dus) virsdami, pertai lietu
viszkų knįgų ir laikraszczių 
nereikalauna ir
knįgų pardavikai tenai neuž
eina, Miestelyje yra paslap-

lietuviszkų

Kalvinų 
nyczią), 
Radvilo 
atvažiavus, vos tiktai keli de- 
sėtkai kalvinų sueina. Isz 
gimnazijos, grovo Czapskio 
krasztu uždėtos, kuri lyg 1864 
tvėrė, dėl maskolių kazarmos 
padarytos. Kalvinų fundu- 
szavos Radvilų kvatieros da
bar nėra, nors ežia mažne visa 
kalviniszkoji lietuviszkoji jau- 
nūmenė, ypacz nū Biržų kam
po, mokinosi. Dabar tas vis
kas į Slucką persikėlė.

O gaila yra tos Keidainių 
gimnazijos! kaip ten pigiai 
katalikiszkoji jaunūmenė be
simokino! Gaspadorius į sa
vo ar pasamdytus namus jau- 
nūmenę ant kvatieros priim
davo, o tie pravijantus nuvež
davo. Kožnas mokįtinis ant 
pravijanto iszdavimo panede- 
liui gaspadoriu būdavo. A- 
part prapijanto, kuris abelnai 
vartojosi, mėsos porciją kož
nas atskiri ą turėjo. Tai bū
davo vienas į barszczius ar ko
pūstus deda kiaulieną, kitas 
jautieną, verszieną, avieną, 
visztieną, o atsitinka kartais 
ir ožieną, taip kad sriu
bos smokas nei szioks, nei 
toks būdavo. O kaip būda
vo gaspadinė ant stalo tas 
parcijas atneszdavo, tai kožnas

vo isztverta, žiema slidinyczios 
laike, skersai ulyczios naktį 
du mokįtiniu pažemiais virvu 
tę isztempė ir sziokiu budu 
inspektorius susipainiojęs pa
virto, liktarną sudaužydamas. 
Žiburį mokįtiniai kvatieroje 
pagal kaleiną statydavo. Ga- 
zo tada dar nežinojo, taipgi 
stearinavos arba lajines žva
kės degino. Atsitikdavo, kad 
tam, kuris ant kaleinos buvo, 
ar tai žvakių, ar ant jų pinįgų 
pritrukdavo, taigi draugai 
kaltinįko paduszką pas Icką 
nuneszdavo, idant nū jo žva
kių gauti. Grovas Czapskis 
kartą ant metų „majufką“ 
įtaisydavo pas savę į dvarą 
užpraszydamas, apgarsinda
mas, kad visi mokįtiniai su 
savo szauksztais, peiliais ir 
szakutėmis ateitų, nės jo dva
re ant tiek daug nėra. Medi
nė dabar f iii jos bažnyczia pir
ma už mokįtiniu katalikų baž 
nyczią buvo rokūjama, kur 
mokįtiniai eiliomis ir kliaso- 
mis sueidavo. Už 
nereikėdavo daugiau, 
rublių 
Dabar 
Ne buvo 
amžiaus
davo, kad vyras nū žagrės 20 
metų su ūsais ir barzda pirmo
je kliasoje būdamas szale vai 
kino nū 10 metų ar mažiau 
ant vieno sūlo sėdėdavo. Bu
vo ir taip, kad vienas paeziū- 
tas vyras buvo septintoje 
(paskutinioje) kliasoje, o jo 
sūnūs pirmoje. Ar kas sė 
dėjo kliasoje vienus ar penkis 
metus, vis valna buvo, o dabar

kliasos 
kaip 10 
mokėti, 
rublių.

per metus
mokama 60
tada dėl kliasų nei
skirtumo. Atsitik-

Paau
gę mokįtiniai į maisztą iszėjo, 
visokius ilgus peilius, surūdi
jusius pisztalietus ir strielbas 
pasiėmę, o mažesni gimnaziją 
uždengus, iszvaikyti tapol).

Cerkvei pirm poros metų 
sudegus, jau dabar nereikia, 

. kvailiems lietuviams, kurie 
ant to pasiraszę buvo, nakti
mis daboti. Prie to kūlabjau
siai Jonuszavo kaimo žmonės 
prispiriami buvo.

Apart ,,Draugystės“ kromo, 
ant kurio ponai: Milleris isz 
Zabeliszkių, Milleris isz Cze- 
kavos, Miioszas, Kognovickis 
ir kiti susidėjo, yra dar isz 
krikszczioniszkų Urbanavy- 
czios kromas dėl kolionjalisz- 
kų tavorų ir Miloezo magazy- 
nas, kur naujausios mados 
kepeliusziai dėl moterių yra 
pardūdami.

Įmaiszytam į lenkmetį gr. 
Czapskiui maskoliai liepė 
Keidainius pardūti, kurie da
bar Todlebenų latvių rankose 
atsiranda. Yra ežia gražus 
ant akruto pavidalo palocius 
pastatytas, parkas, oranžirėja, 
szale pat gelžkelio. Vieta 
puiki ir labai graži ant Nevė- 
žos upės kraszto, kuri Žemai- 
ežių ir tikros Lietuvos tarpe 
užrubežiu nū senovės rokūja
ma buvo.

Apie aną krasztą dar bus ir 
daugiau žinių.

44.

j!

— Isz po baudžiavos iszsi- 
liūsavus, regis nei viena tauta 
po maskolių valdžia būnan
ti taip prie apszvietinio ne- 
sigriebia, kaip lietuviszkoji. 
vaikinai savo kraszte visokius 
trugdymus atrasdami, idant jų

1] Keidainiūse dabar yra pradinės 
iszkalos: 2 rnaskoliszkos, 1 žydiszka, 
1 vokiszka.

j
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prieszėjimą sustabdyti, pra
dėjo į Pabaltmarinį krasztą dėl 
pasimokimo būriais eiti. Tai
gi, ypacz Latvijoje, gali antis 
atrasti po visas gimnazijas, 
daugiau kliasiszkas, negu re- 
alnas. Jelgavos ir Liepojaus 
gimnazijoje yra jų ir dabar 
per pusę. Rygoje, kur yra 
kelios gimnazijos, kožnoje po 
kelis desėtkus galima atrasti. 
Toliau į sziaurę jau Igaunijo- 
je, taipojau po kelis galima 
rasti: Pbrnavoje, Arensbur- 
ge, ant salos Ezel, Dorpate, 
Revelyje ir t. t. kiti net į Pe- 
tropilę važitija, tardami, kad 
ten lengvesni egzaminai esą. 
Ir teisybė, nės nekur taip 
daug isz maskoliszkos kalbos 
nereikalauna, kaip Lietuvoje. 
Maskoliszkos kalbos dalyke 
Maskolijos gimnazistai yra 
tiktai profanais priesz ttis mo- 
kįtinius, kurie Lietuvoje tos 
kalbos mokinasi, nės masko 
liai nori, idant lietuviai daug 
geriau maskoliszką kalbą už 
savo mokėtų, ir pertai ją var
toti pasiliautų. Maskoliszkos 
istorijos yra tvircziai mokina
mi kaipo tikrai savosios, o 
apie lietuviszką tiktai truputį 
gauna žinoti. Prie to dar ir 
tikėjimas yra lietuviams mas- 
koliszkai iszguldomas.

Isz reformų priežasties Pa- 
baltmariniame kraszte yra 
daug lengviau mokintiesi, ne
gu Lietuvoje. Pertai Vil
niaus mokslo kuratorius pa
sergėjo, kad jam pad ti tas 
krasztas Lietuva tusztinasi, o 
visi į Latviją ir Igauniją bė
ga. Pertai Vilniaus kurato
riui dėl Rygos kuratorio pa
siskundus, kaip reikalai stovi, 
tai paskutinis paliepė gimna
zijų direktoriams dėl lietuvių 
priėmimo trukdymus daryti: 
Tai kad per daug tur metų, 
tai kodėl ne ten mokinasi, kur 
yra gimę, klausia, ar-tur ant 
mokslo turtą ir t. t. Sziokiu 
budu daugel vaikinų lietuvių, 
visokius trugdymus turėdami, 
visos Rygos apskriczio gimna
zijas iszvažinėja. Sztai viens 

vaikinas, Vižgirdas 18 metų 
isz Suvalkų rėdybos, norėda
mas į V kliasą gimnazijos į- 
stoti, o pagal zokoną savo 
kraszte, dėl metų daugumo 
įstoti negalėdamas, mažne vi 
sas to kraszto gimnazijas ap
suko, o ant galo pas Revelio 
gimnazijos direktorių dėl pri
ėmimo į gimnazija atsigręžus, 
gavo atsakymą, kad anas į sa
vo krasztą grįžtų, prie to dar 
direktorius vaikinui iszeinant 
duris trenkė.

Lietuvoje vėl didelis yra 
dabojimas, idant mokįtiniai 
kitaip kaip maskoliszkai ne
kalbėtų. Jeigu iszgirsta, kad 
vaikas su tėvais savo prigimto 
je kalboje szneka, isz gimna
zijos iszvaro. Taipojau da 
boja, idant kitų kaip masko- 
liszkas knįgas neskaitytų. 
Bet žinoma, nekožnam krau
jas daleidžia, idant savo tėvų 
kalbą dėl maskoliszkos po ko
jų pamintų. Paskaito tai lie
tu viszką, tai lenkiszką knįgą 
arba tose kalbose szį tą para 
szo. Todėlgi gimnazijos vai 
džia laikas nti laiko daro ant 
kvatierų užptilimus ir kratas, 
szį tą atrasdamas.

Taigi Szaulitise vyresnių 
kliasų mokįtinis J... szį tą 
lietuviszką mėgdavo pasiskai
tyti, o j\| tarpe ir lietuviszką 
nti szimto metų rankrasz’tįl) 
kurį nti savo pažįstamo pasi
skaityti gavo. Gimnazijos 
valdžia lietuviszkas knisas ir v“ 
szitą rankrasztį atradus atėmė, 
o mokįtinį pirm Kalėdų isz 
gimnazijos iszvarė. Ką jie su 
ttimi rankraszcziu padarė, ^ne
gali žinoti. Savinįkas savo 
rankrasztį, isz maskolių bai
mės, bijo iszjieszkoti, o szio
kiu budu gali rankrasztis pra
žūti.

— Lietuviszkos jauntimenės 
tarpe Rygos prastai reikalai 
stovi, nės vos tiktai kėli yra

1] Tas lietuviszkas rankrasztis,tu
rintis 240 puslapių, buvo tai „Baž- 
nyczios istorija“, labai svarbi, iki 
szioliai nespaudyta. Autorius ne
žinomas.

toki, kurie užjlietuvystę stovi, 
kiti vėl lenkams savo duszią ir 
kūną yra pardavę.

— Rygos senoje katalikų 
bažnyczioje dar lietuviszkai 
pamokslus kalba, o naujoje 
tik lėnkiszkai, nės dėl lietu- 
viszkos kalbos tenai teisybės 
nėra.

Kalvinai lietuviai, kurių isz 
viso menkai yra, Rygoje savo 
bažnyczioje savo, tikėjimo 
apeigas lietuviszkai apeina. 
Sztai praėjusią vasarą pašto 
rius Geistas ežia atvažiavo, lie
tuviszkai lietuvius bažnyczioje 
„priėminėdamas“.

— Liepojaus gimnazijoje 
yra daugiau lietuvių, negu 
Jelgavoje. Katalikų gimna
zijos kapejonų yra kunįgas 
Vizbaras. — Ūstas neužszalęs, 
pilna akrutų. Jurinįkai ežia 
du žmonių su peiliais nudurė.

5 Vasario szaltis Jelgavoje 
pagal Reamiurą buvo daėjęs 
iki 19 laipsnių. Vėjas sziau 
viniai rytinis. Per ttis szal- 
ežius daugel žmonių nu per- 
szalimo 'serga.

— Kunigu iszsiuntimai. 
Retavos bažnyežios kamendo- 
rius (Resiainių pav.) kunįgas 
Gugis į Kretingą iszsiunstas 
tapo. Kalba, kad tai už kokį 
ten pasakytą pamokslą. . Pe
tras Valentas Jelgavos klebo- 
na ant penkių metų į Simbirską 
sūdytas, turėjo į tos rėdybos 
pavietavą niiestą Buinską va- 
žititi, nės vietinis gubernato
rius bijojo, idant anas Sim- 
birske maiszto nepakeltų. 
Kaip, sako gubernatorius, 
matysiu, kad pasitaisiai sziek 
tiek, tai į Simbirską priimsiu 
gyventi. Buinskas yra tai nti 
4,000 gyventojų tutoriszkas 
miestas, kur katalikų vos tik
tai keli yra. Ten kun. Va- 
lėntas nuvaževęs su sprauniku 
negalėjo gauti kvatieros, per 
tai ant to laiko davė jam mi- 
ravame sjezde gyventi, bet ne 
ant ilgo, nės sudui atvažiavus, 
turi laukan kraustytis. Kva-.

tierą sunku bus atrasti. Sta- 
lavonę vėl sunku yra rasti, 
nės tai mažas pavieto mieste
lis, kaip gera kaima. Ant to 
karto gavo valgyti pas aptie- 
korį, kuris yra katalikas, bet 
turi vaikus ir paezią masko
lius. Kun. Genis, Jelgavos 
mokytų kapelionas, papūlė į 
Kazanių staeziai į kleboniją 
atsigręždamas. Kazaniaus 
klebonu yra kunįgas Jaunis, 
inokįtas musų kalbos žinovas, 
bet žinoma, kad anas isz dide
lio rupesezio buvo subludęs, 
kas ir dabar atsiliepia. K. 
Genis jo namieje nerado. 
Kunįgas Jaunis karaliaus die 
noje iszkilmįgai miszių neat
laikė ir už tai aresztavotas bu
vo. Per sūdą jo subludimas 
nėra patvirtintas, nės tame da
lyke storonė nebuvo reikalin
ga, ^bet dabar reikėjo sudui 
iszaiszkinti, kad aną nekaltu 
padarytų, kad anas subludęs 
yra. Sudas vienok dėl iszty- 
rimo ar tai teisybė į ligonbutį 
aną nugabeno. Jeigu pasiro
dys, kad anas subludęs, jo 
kaltu nepadarys, bet nti vietos 
atstatys, nės subludėlis negali 
jokios vietos užimti. Jeigu 
vėl nesubludusiu pasirodys, 
tai bus kerotas. Kalba, kad 
apart kun. G ūgio dar vienas 

i kunįgas į Kretingą iszsiunstas 
1 tapo. Kalba, kad vėl ir isz 
j Szenbergo, Kursztise, kunįgą 
iszvežė, bet tas dalykas patvir- 

i tinimo reikalauja.

— Papilyje^ Szaulių pavie
te, kur pirm kelių metų nauja 
bažnyczia pastatyta buvo, 
kaimatytis, ant skolos per 
kleboną užrenezytos. Per tas 
dienas skolinįkai kleboną už 
tą skolą iszlicitavojo.

— Liepojaus bažnyczia ku
ri ant 10 —11,000 parapijonų 
per menka yra, dabar padidi- 
noma. Galės talpinti savyje 
ne 1200 žmonių, kaip dabar, 
bet keturis tukstanezius. Sker
sai bažnyczios sienos stovės, tu
rės penkis boksztus, bus mūry-
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ta, su lentų lubomis iszgrapin- 
toms ant virszaus. Liepojaus 
parapijoje atsitinka per metus 
daugiau kaip szimtas szliubų, 
t Am tarpti Jelgavos par. ant 
metų tiktai keliolika atsitinka.

— Jelgavoje buvo į 15 žy
dų, kurie ant garlaivio ,,’Elba“ 
į Amerikų važiavo, ir pertai 
jie galų ant vokiszkų marių 
turėjo gauti.

— Liepojaus lietuviai su 
valdžios daleidimu ketina už
dėti tokių draugystę, kaip kad 
yra Rygoje.

* ■

1 ___________________  l

— K/eja 6 Vasario. Szio- 
se dienose, prie musų lietuvių 
isz naujo buvo kratos; žan
darai su policija darbavosi, 
prakaitų liedami. Bet veltu 
buvo jų darbas, nės prie to 
lietuvio, [J. Burneika| nieko 
neatrado; turėjo neszintis lau
kan, kaip musę kandę. Kra
ta buvo daryta nA 11 adynos 
lyg 2 adynai nakties. Atėjo 
kratyti visa gauja visokių czi- 
naunįkų. Buvo szitie: pro 
kuroro draugas, Truseviczus, 
policijos pristovs Rossman‘s, 
(lenkas], žandarmų opicierius 
ir keturi paopicierai; isz to 
viso matyti, kad,eidami kraty
ti, tikėjosi sutikti pasiprieszi- 
nimų arba be mieros daug 
darbo; ba dėl ko gi jiems butų 
reikėję eiti tokiai gaujai. 
Krata buvo daryta taip tyliai, 
kad net ir nakties sargas tų 
namų nepatėmijo krėtikams 
ateinant. Matyti, kad krėti- 
kai nenori, kad jų darbus 
visi žinotų. Kratydami, mal 
daknįgių nei vienos nepaėmė, 
bet jieszkojo rankraszcidų, lai- 
k rasz.cz i ų ir laiszkų, taipogi 
ir prie fotograpijų kiszo na
gus. Burneika jau ir be to 
buvo baiksztus žmogus, o da
bar visiszkai iszbaidytas yra; 
jis dabar bijo kožno vieno lie
tuvio, kad kartais nepamatytų 
žandarai, jog jis turi daug pa- 
žinstamų lietuvių. Dabar 
musų lietuviai visiszkai pra
dėjo baidytis skaitymo lietu- 

viszkų knįgelių, o kurie turė
jo sziokias bei tokias, dabar 
visas sukavojo, nės kas gali 
žinoti, kada raudonsiuliai gali 
ateiti? Janczevskis dar nėra 
paleistas, nežiūrint ant to, kad
jo brolis raszė praszymų ir ttery norėjo laikyti skaitymus tarų, kurie kaip įmanė taip 
prie ministro ir prie paties priesz katalikiszkų tikėjimų gelbėjo nelaimingusius, siųs- 
ciesoriaus — niekas negelbsti, masonų bažnyczioje; bet kar- darni jūs veikiausiai į ligon-
jau dabar eina ketvirtas mėnA, sztesni katalikai jokiu budu : buczius.
kaip įmetė jį kalėjimai). Die- tai nepavelijo. Per vieno žmogaus, neaisar-
vas žino, ka su jAmi nori pa- Kada eks-kunįgas nuėjo į gumų žūsta kartais szimtai ne
daryti. masonų bažnyczių, kame buvo ! kaltų žmonių.

— Buvo mums praneszta, į 400 klausytojų susirinkę,! — Garlaivio perdėti n i ai 
jog knįgiukes nekaltos įtalpos idant turėti savo skaitymus, „Crathie“, kuris „Elbų“ nu
galima gauti isz Prūsų tiesiai katalikai apgulė jų ir bedievį gramzdino ant jūrių dugno, 
po j Asta. Gal Lietuvoje ir varu privertė liautis su savo yra padAti po gudu ir nežinia 
galima gauti, bet pas mus cen- skaitymais. Antrytojaus, tų kaip jiems įgzeis.
zura niekai Į) gyvai nepralei
džia. Apie spaudos daleidi
mu nieko .negirdėti. Bet vargu 
atsirado nors vienas, kuris bu
tų jospraszęs naujo ciesoriaus. 
Buvo mums praneszta, jog da
bartinis caras bus daug geres
nis už savo tėvų, bet dabar, 
kaip jau daug datirta, tai jis 
nor sekti savo pranokėjo pė 
domis.

Oi, lietuviai, lietuviai, kada 
gi ateis dėl mus ta diena, ka
da mes galėsime pasitiesę ant 
stalo |skumės] lietuviszkus 
laikraszczius be jokios baimės 
skaityti? Ak,, sunki gadynė 
dėl mus; dar gal daug, daug 
laiko praeis, kolei tas nutiks, 
daug, daug dar mus karžygių 
kris į rankas sziaurės sūnų už 
skaitymų ir platinimų lietu- 
visikų rasztų, Sutrumpink 
Vieszpatie tas dienas, nės kas 
isz musų galės iszturėti iki ga
lo!

Bara rikas isz Puszinės.

Isz Kitur.
— ,8’ u rieti y tos Valstijos.
— Ceri Jos, N. M.. 27 Va

sario. Prisirinkus daugybei 
gazo White Ash-Anglekasyk 
lėje, pasidarė tokia baisi eks- 
pliozija, kad beveik visi ka- 
syklės iszėjimai užberti tapo 
ir pati kasyklė smarkiai pa
žeista tapo, ir daugiau 40 dar
bi n įkų užgriuvo, isz kurių į 

30 baisių smartį rado, o likti- 
siejie antrytojaus iszgelbėti 
buvo, bet sunkiai sužeisti.

— Sa rantu Ji, (ra., 26 Va
sario. Czia eks-kunįgas Sla- 

patį bandė, bet lygia dalia ta
po iszvytas.

I

— Mieste Mexico, 1 Kovo. 
’Vakar netoli nA miesto Mexi
co atsitiko ant gelžkelio baisi 
baisiausi nelaimė, kurioje 104 
žmogystų pražuvo ir 85 įvai
riai tapo sužeistos. Beje: 
1200 pelgrimų važevo isz] 
szventos aplankymo vietos at
gal. VažiAjant reikėjo aplenkti 
statų kreivų pakriauszį. Ma- 
szinistas, vietoje į pakriauszį 
einantį trūkį sulaikyti, dar 
smarkiau jį paleido. Trūkio 
peczius visoje smarkybėje ei
damas, iszszoko isz -vėžių ir 
su savimi tris vagonus, paša- 
žierių prikimsztus, nutraukė 
į baisių pakalnę, į kur krisda
mas pats, vagonas su angliais 
ir trys pasažierių vagonai su
sikūlė į szmotus, užmuszdami 
ir sužeisdami piligrimus įvai
riausiai ir baisiausiai: vie
niems galvos, rankos, kojos 
tapo n tisu k y tos, kitiems kiti 
kūno sąnariai visaip susukyti, 
sulaužyti, sudaužyti. Butų 
dar daugiau, negu 104 ant 
vietos baisų mirį gavę, jeigu 
ant laimės nebūtų atsikabinę 
keli vagonai nA krintanczių j 
į pražūties vietų. Pasažieriai 
— pilgrimai, atlikę nu baisios, 
giltinės dalgio, bėgo su isz- 
gascziu gelbėti savo kelionės: 
draugų, bet sunku buvo padA
ti jiems iszganimo rankų, nės

kaip minėjome, daugumas ant 
I syk tapo užmuszta, o kiti į- 
vairiai, daugiausiai mirtinai, 
sužeisti. e Kada apie tų katas- 
tropų buvo dAta žinia į miestų 
Mexico, pribuvo keletas dak-

— Boma, 2 Kovo. Szven- 
tas tėvas popiežius priėmė 
daugybę kilties žmogystų, isz- 
reiszkianczių jam linkėjimus 
ant sukaktuvių 17 metų nū 
apvainikavimo, ir iszreiszkė 
joms, kad netolimoje susivie
nys schizmatiszkoji rytinė 
bažnyczia su Romos katali- 
kiszka, ir kad tas susivienyji- 
m as turės nemažų įtekmę ant 
kitų iszpažinimų.

Visoje Vokietijoje draugy
bė žmonių serga influenza. 
Taip antai 26 Vasario viena
me Miunchine 30,000 sirgo.

— Pereitame numeryje bu
vo maždaug padėtas libera- 
1 iszkas priesz carų manifestas. 
Kaip dabar isz Petropilės da- 
neszama, autorius to manifes
to buvo socijaliszkas politikas 
ir rasztinįkas grovas Leo Tais- 
toj.

— 21 Vasario Petropilės 
universiteto studentai, kaip 
jau minėta, padarė smarkų 
liarmų. Tame pacziame laike 
buvo misliję lygų sumiszimų 
padaryti Maskvos, Kijavos ir 
Charkovo studentai. Abel- 
nai sakant, maskoliszkų uni
versitetų studentai tokius ne
ramumus daro isz apmaudus, 
kurių datyrė nA caro Nikalė
jau s II, jojo v i esz patarimo 
bude, beje: jis nApradžių savo

rasz.cz
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vieszpatavimo | kaip 
matyti ir isz straipsnio 
girdėtis Rosijoje“,

galima bę ir žmonių tiesas. Galima 
„kas pasitikėti, kad jijė ankszcziau 

| pasirodė ar vėliau bus pergalėtoja ir 
geru ir liberaliszkų pažvalgi| mes lietuviai galėsime tada 
esąs, bet paskesniai, Į turbut, pasidžiaugti! 
pergalėtas įtekme tūlų aplin- --------- -
kybių Į viesziai pasakė, kad jo — Ant vietos mirusio Gier- 
pavaldiniai nė sapnūte nesap- s‘o, vieszpatystės koncelioriaus 
liūtų apie 
randą Maskolijoje. I
. 21 Vasario poliemonai, mal
šindami studentus, dū isz jų 
užmuszė. Todėl studentai 26 
ir 27 Vasario laike didelius 
susirinkimus ir protestavojo, 
kad suaresztavoti jųjų draugai 
nebūtų per policijos perdėti- 
nius sudijami, bet per prakil
nų teisdarį. Surinkimas ant 
galo trukszmingu pasidarė, 
kurį policija skirstydama, 400 
studentų kaipo maisztinįkų 
sav užsitėmyjo. Studentai, 
taipgi reikalavo savo rekto
riaus, kad jis pakeltų klausy
mą pas justicijos ministrą apie 
pipūlimą policijos ant jųjų. 
Kadangi rektorius atsisakė nū 
to, studentai patys pasiryžo) 
siųsti delegaciją tame dalyke 
pas justicijos ministrą, 
j 2 Kovo pranesza isz Petra- 
pilės, kad laike pesztynių stu
dentų su policija 20 pirmųjų 
tapo [apar dviejų užmusztų] 
Sunkiai sužeista ir su areszta- 
yota. Tolesniai 50 studentų 
įvairiai sužeistų gydosi sziaip- 
jau Petrapilės ligonbueziūse. 
.Viso universiteto studentai 
yra taip susibūrę, kad 1600 j u 
jų nuėjo pas savo rektorių ir 
pareikalavo, kad jis atsisaky
tų nū savo urėdo. Rektorius 
iszsireiszkė gatavas esąs užga
nėdinti studentų reikalavimus, 
bet sykiu pasakė, kad studen
tai ramiai laikytųsi, prieszin- 
Spii busenti policija pareika-
auta.

Tą paezią dieną studentai 
philozophijos institute tokį 
trukszmą buvo pradėję daty- 
ri, kad paszaukta policija tu
rėjo jūs su ginklais isz moks- 
lainės iszgyti.

‘ Vyriszkai Maskolijos jauna 
inteligencija kovoja už liūsy-

drauge — 326,084,822, o ant 
apszvietimo 23,600,125? ant 
policijos paslėptosios 3,545,- 
259; ant pravoslavijos — 13,- 
648,893, o ant visų nepravos
lavnų bažnyczių tikt. 1,725,460, 
nors Maskolijoje skaito tikt į 

konstitucijiszką | ir užrubežinių dalykų minis- 70 milijonų pravoslavnų, o 
tro, tapo paskirtas dabartinis I nepravoslavnų į 50 milijonų?., 
pasiuntinis Berlyne kunįgaik- A. A.
sztis Lobanovas. Lobanovas ---------
esąs geras žmogus ir liūsų pa* Per pereitus metus buvusius 
žiūrų. Graikijoje žemės virpėjimus

Atėnų mieste liekanos senovės 
„Pravi- graikiszkų puikių dailos trio- 

N 1 szių bėsių tapo baisiai įžeistos ir 
Idant jas nū su

griuvimo iszgelbėti, reikalin
ga yra mažiausiai milijono 

Todėl archeolio- 
giszka draugystė Vasario mėn. 
atsiszaukė į visų žemių seno- 
byuės mylėtojus ir praszė jų 
paszelpos dėl užlaikymo nū 
sugriuvindĮO senovės graikisz
kų triobėsių.

— Isz Petropilės. 
telstvennij Vestnik“ 
metų padūda budžetą ant 1895 I norį griūti, 
metų, palygindamas jį su bu- 
džetu 1894 m. Isztraukiame 
isz jo ypatingesnes skaitlines, drachmų.

*) 1894 metūse—1895 m.: 
ant kariumenės reikalų: |

275.836,411. 271,161,313, 
ant kariszkos laivijos reikalų:

55,129,393. 54,923,509, |
ant pravoslavuos cerkvės:

12,606,924. 13,648,893, 
ant visų nepravoslavnų bažny:

1,752,391. 1,725,460, 
ant apszvietimo reikalų:

22,260,935. 23,600,125, 
ant užlaikymo kalinių ir arės- 

Į ta n tų:
14,771,742. 14,464,187, 

ant užlaikymo ciesoriaus, jo 
giminės ir dvaro:

10,560,000. 11,769,264, 
ant įvairių reikalų vidaus mi- 
nisterio:

3,382,124. 3,545,259.
Tie „įvairus reikalai“ vi

daus ministerio, — tai niekas 
daugiaus, kaip kasztai ant už
laikymo agentų paslėptosios

Kaip matome skirtumas 
tarp 1894 ir 1895 metų yra 
visur nedidelis: užtai skirtu
mas tarp paežių vieszpatystės 
reikalų yra labai didelis. Isz 
jo aiszkiai matyti, ką Masko- 
lija augszcziau stato ir ko sa
vo vieszpatystei labjausiai rei
kalauja. Ar gi neypatinga:

1*) Ta eilė parodo, kiek ant ko iš
leista rublių 1894 m., o szalyje 'jos 
stovinti parodo kiek — 95 m. R.

ndai mės ant sveti m tau ežių 
paeina ne nū ciesoriaus, bet į 

nū jo tarnų; norius tai buvo 
nūmonė jūkinga, vienok turė-

i dabar-

dėjus ciesoriaut Nikalojui II, 
kožnas gali persitikrįti, kad 
Rosijos viskas, t. y. laimė ar 
nelaimė, priguli nū pat val
džios ciesoriaus.
tinį ciesorių, kol da buvb įpė- 
jdiniu, visokių kalbų buvo ga
lima prisiklausyti, arcziau ku
rie jį pažinojo sakė, kad tai 
bus ciesorius iszmintingas ir 
geras. Taip kalbėdami rodo
si nelabai apsiriko, nės pat
virtina tai jo darbai nū pat 
pradžios ciesoriavimo. Gryž- 
tant isz Livadijos, Maskvoje 
daneszė jam general -guberna
torius, jog 5 studentai nenori 
jam prisiekti ir 
su jais daryti? 
syk taip atsakė: 
manęs turėti už

Paskutiniose dienose perei
to mėnesio daėjo žinia, kad 
Abisinijos [Aprikoje] kara
lius Menelek, vesdamas per 
pereitus mėnesius karę su 
maisztinįkais kalais, daug 
tukstanczių savųjų kareivių 
prikiszo ir kalasų 7000 užtnu* 
szė, ir 15000 į vergus paėmė.

paklausė ką 
Ciesorius tą- 
.Jeigu nenor 
ciesorių, nu-

bežiui valstijos kasztu, tegul 
sav pasijieszkd geresnio cieso
riaus“. Studentai, iszgirdę 
apie tūs žodžius, noriai prisie
kė ciesoriui. Už bjaurų pa
sielgimą policijos laike tėvo 
laidotuvių su žmonėmis nu
baudė tu gradonaczelnįką

28 d. Sausio.

Kas girdėt Rosijo.
1) Numirus Alėks. III, vi

sose prispaustose tautose, gali
ma buvo pasergėt ne skausmą 
ir gailestį, bet greicziaus 
džiaugsmą, nės visi tikėjosi, 
jog bus geriau, užstos geresni* 
laikai. Laukimas geresnių 
laikų, persimainius ciesoriui, 
aiszkiai nurodo, kad tai viskas 
— laimė ar nelaimė, priguli 
nū noro bei pažvalgų paties 
ciesoriaus. Ciesoriaujant Alek. 
III daugelis tikėjo, kad visos

1) Szis straipsnis parodo gerą 
pradžią politikos, pasielgimo ir dar
bų caro Nikalojaus II, bet ant nelai
mės jis ją sziądien ėmė kreipti vėl į 
despotiszką pusę. R. ,

vadijos iszdavė prisakymą, 
idant policija jį nesekiotų; o 
kaip pamatė, laike laidotuvių, 
iog visur kur tikt vežė vėlio- 
nį ( nabasznįką), stovi policija, 
tai aiszkiai pasakė, kad tą isz- 
kilmę darąs ne policijai, bet 
žmonėms, užtai kada gryžo po 
sutūktuvių (szliubo) isz ,,Zim- 
navo dvorca“ (Žieminių cieso- 
rffczkų rūmų) į Aniczkovo rū
mus,
nebuvo policijos, tikt žmonės. 
Kakavoj us tėvą, pradėjo rupį- 
tis apie reikalus savo paval
dinių; priiminėjo isz visų 
krasztų savo žemės deputaci-* 
jas, o geriausei buvo priimta 
lenkų. Pamatę tai rusai (fa
natikai) sujudo, ypacz publi
cistai, tū pradėjo po la'ikrasz- 
ežius kalbėt apie lenkus. Pa

niekur



"TWr' i

' vii

Lietuvininku 119

natiszki laikraszcziai užpuldi- 

nįkų, kuriems negalima užsi- 
tikėti, reikia taip.su jais elgtis, 
kaip per szius 13 metų elgtasi.

nėdami, kad tai reikia dūti 
lenkams didesnes tiesas, no
rint su jais susigadyci. Ta 

misija gavo Gurka, o į jo vil
ta tapo paskirtas grapas Szn 
volovas. Tas atsitikimas fa-j rie beveik visi 
natikams pasirodė, kad ūžta-i riais seminarijose, ant isztrėmi-

apsigynimo nū valdžios mas
kolių, norėjo dovanoti, bet fa
natikai ministerial ir kiti pa
sakė, jog jeigu jiems dovanosi, 
tai reikia dovanoti visiems ni
hilistams ir anarchistams. Ma- 
tydamas, kad tai negalima pa
būsi! ti, nės ant popieros -bai
sus nusikaltimas, už kurį pa
gal įstatymus trys yra szios 
koros: smertis, amžina kator-

, nu- ga ir kalinys

buvo profeso-
Odessos

viena isz Maskvos, kita isz Ka 
zaniaus ir ant kelių parpūlę, 
meldė ciesoriaus palikt tūdu 
savo geradėju ir pravoslavijos 
užtarėju. Tūdvi delegacijos 
buvo taip gi ir pas ciesorienę 

sunui, idant jis nenaikytų sa
vo tėvo politikos, kuri, mat, 

5

rio kaip sutiko, tai pasakė,

bins o ciesorius, s ii

nedovanocziau! prisakau tams
tai daneszti jam. jog jo pra- 

vija ‘ (be pasekmės) ir vi
sai nepareikalavo jo praszymo.

nulindo, jog jam

Jeigu dabar taip nepadarė,

savo vieką statė, idant sub- | ribuvę ant vietos tie ku
li galės visas kunįgiszkas 
-igas pildyti, o isz to ne-

jei dus lenkams didesnes tie- maža nauda iszeis, kaip kata- 
s as.

*lenkai daro priesz Maskolius 
demonstracijas da Gurkai ne- 
iszvažiavus, kaip va pridėji
mas lenkiszkų paraszų ant 
stulpų geležinkelio, vedanczio 
nū Varszavos į Vieną. O kas 
j ūki ugi aus, ti 
illiuminaei ją,

o likams, kurie gaus savo gany
tojus, taip ir maskoliams, ku
rie arcziau galės susipažįti su
taip prakilniais

akademiją ir
Yra viltis,vra magistrais.

i * ,
; jog per karūnacijos manifestą 
bus amnestija (dovana) vi- 

ciesoriaus siems, o mažiu-mažiau suma-

žmones populiariszkumo, tai 
ateitėje isz palengvo padarys 
(?R.), ką galima tikėtis isz 
kasdieninių jo pasielgimų. 
Vilniaus palatos praszymas 
pas ciesorių Aleks. III, idant 
dovanotų Kražiecziams, tur
būt nebuvo daėjęs, jog apie 
tai sziose dienose dabartinis 
cies. Nikai. II nusprendė vi- 
siszkai dovanoti visiems, ku
rie tikt buvo nū budelių ap 
kaltintais; todėl gali grįsz be

rankas atidūtas.

nerolas Meden, buvusia pagel- 
bin įkas Gurkos; sako, kad ge-z 
ras žmogus. Apuchtinas 
mokslo kuratorius (popeczite

isz važi ūti.

pasakyti:

nės sako

įai) ir jam nieko 
daryti, kaip tikt
Užsiminus apie 

reikia ir daugiau 
žinoma mat labai

už demonstraciją priesz Gur- 

vos iszvaževo į užrubežį. Fa
natikai, pri jausdami, jog Ni
kai. II tokių kone nūmonių 

kai yra maisztinįkai. Pasi- szeiną *) komunikacijos 
naudojo isz neperseniai atsiti- I nisterį.
kusiofakto Kelcziūse.kur, kaip
žinoma jau „V. skait.“, sugavo

ros siekį sfikalbiu,, kuris po 
teisybei gana smarkiai kom- 
promitūja kunįgiją, ir daugy- 

kaitė viską ciesoriui, įkalbinė
dami: sztai koki lenkai, ar tai 
cralima ant i u pasitikėti, kaip 

sorius, žinodams, kad tai pa
darė da jaunais mokytiniais 
būdami akademijoje ir tai dėlei I Durnovo ir Vitte,

visiszkai dovanos. Kada tai 
fanatikai tūmsyk ciesorių 
pertikrino, tikėjosi, jog jis 
ir pasiliks po jų įtekme, bet 

rini fanatikui; atstatė ir liepė

mi- 
užėmė ku- 

nįgai ksztis Chilkow‘as, kuris,

prie geležinkelių, tokiu budu 

koje uždūtę savo urėdo. Ren
giasi taip’ gi atstatyti Pobie- 
donoscevą ir Durnovą, bet jų 
prieteliai pakurstė keliose vie
tose žmones, idant siųstų pas 

mi, kad jūdu paliktų, kas ne
užilgo ir atsitiko. Pribuvo 
neperseniai dvi delegacijos,

1 PnvnrrA tniliinnn riiKlin*

hiski ir

bėgt į • užrubežp o u amnes
tija (dovana) sztai kaip tikos: 
palata nusprendimą ir dova
nojimo praszymą siųst turėjo 
per gen-gubernatoriaus*' Or- 
žewskio kanceliariją, todėl jis, 
(Orzevv.) rokūdams, kad tai 
perlengvas sūdo nusprendimas1, 

ciesoriui

nojimo praszymas pas ciesorių 
yra bereikalingas, raszo laisz- 
ką pas minister} Durnovo, 
praszydams, idant, jei ciesorius 

dovanoti, parodytų 
jo praszymą, kurį 

siunczia. Tame pra 
meldžia 

idant nedovanotų 
kams“ (!), nės prieszingai jo 
ir valdžios rimtumas (povoga)

ciesoriaus, 
„maisztinį-

novo isz Vilniaus viską aptu
rėjęs,viską norėjo padaryt taip, 
kaip buvo įpraszyta. Persta
tė ciesoriui palatos praszymą, .........
praszanczio dovanos, ant ku- czeskago duchowienstva i nie

lių rūmus, užtai 

ant atminties daug puikių 
auksinių daigtų ir kitokių 
mažmožių, bet nabagei n ėdė* 

dimą ir dimisiją vyriausia
Varszavos cenzorius, užtai jog

laik- 
savo szir-

II lenkams nepavelyjo 
raszcziūse talpinti 
dingus jausmus 

pei* savo del eg; 
parodydami, jog 

ciesoriui, ten cenzorius .ir isz-

Taipgi labai

„Po

wmieszivatsia \v diela katoli-

;k-

taip.su
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davat nikahich rožporiaženij. 
D urn o vo.

Priežastis buvo ta.jog Gur 
ka ir jo tarnai guber
natoriai, naczelnįkai varu ver
tė vyskupus ir kunįgus skai
tyt ir prisaikdinti žmones mas- 
koliszkai. Naczelnįkai,norėda
mi įtikt savo perdėtiniui Gur- 
kai, daug gvoltų padarė. Nu
kriošę vietose sekė su kuni
gais ant ambonijų, ir, pradėjus 
manifestą skaityti lenkiszkai, 
traukė isz nagų popierą ir stū
mė kunįgą nū ambonijos. 
Vyskupai viską surinkę pa
siskundė ciesoriui, ir isz tos tai 
priežasties liepė per minister} 
Durnovo persergėti.

Isz to viso pasielgimo da 
bartinio ciesorius galima tikė
tis daug gero [bet caras savo 
szneka į deputacijas pastūmė 
į abejonę tikėtis daug ko ge
ro R.]. Užtekės gal ir lietu
viams nors mėnulis, je ne sau
lutė, ir tai mums bus gerai, 
pripratusiems iki sziol tarp 
pragariszkų tamsybių vaiksz- 
czioti. Reikia tikt lietuviams 
Lietuvoje nesnausti; iki sziol 
jie patys nieko nesirūpina, ti
kisi, kad jiems be praszymų 
ir rupesczių pati laimė ateis. 
Po teisybei, juk ir nėr kam ru- 
pįtis, kunįgai snaudžia, o 
sziaip inteligentų mažai. Ar 
tai ne but buvę galima suor- 
ganizūti isz sodieczių delega 
ciją, kuria but galėjęs koks 
kunjgs atvesti į Petropilę. Jei 
dabar snaudė, tai tegul nors 
ne snaudžia laike karūnacijos. 
Iszpultų ir inteligentams, nors 
jų mažai, apie tai pasirupįti. 
Tokia delegacija, man rodos, 
butų labai naudinga.

' V.Dr.

Isz HM dim imiMt
— MillCreck ir Keyston. 

Tūdu miesteliai yra nelabai 
pertoli nū Wilkes-Barre ir te 
nai gyvena į 80 grynų lietu 
vių, daugiausiai nū Szventa- 
žerio parapijos. Vieni isz jų 
sakosi priguli į Pittstonfo pa-1

rapiją, kiti į Wilkes-Barre, o 
treti MillCreck lenkiszką pa
rapiją. 24 Vasario ten turėjo 
^uti szliubas. Jaunikis 
buvo isz Wilkes-Barre, o jau
nikė isz Keystono. Jaunikė, 
nemokėdama lenkiszkai, nu
sidavė pas prabaszczių, į Wil
kes-Barre, atlikti spaviedį 
priesz szliubą, bet szitas pasa
kė jai, kur szliubą imi, ten ir 
spaviednį turi atlikti,asz neesu 
lenkų bernas. Mergina bai
siai susigraudino, ir isz tos 
priežasties szliubas pairo. Bė
da, neiszpasakyta bėda, kad 
musų lietuviai sziądien da dū
da sav akis muilyti lenkams! 
Jūdų szliubą galėjo lengvai 
imti Wilkes-Barre‘je, kur pri
guli į parapiją, ale tūlas lenk 
berniszkas biznieris jūs at- 
sznekėjo nū to, kad mylistą 
įgyti pas lenkus. O lenkų ku- 
nįgas MillCreek tik rūpinasi 
apie biznį dėl savęs isz lietu
vių. Pagaliau sako, jog spa- 
viednisyra vožna kiekvieno lie- 
tuvnįko, jeib tik jisai supran
ta, kokia jis pakutą 1J uždū- 
da, nors nei vieno žodžio len
kiszkai nesuprastų.

O.

— Wilkes-Barre, Pa., 26 
Vasario. Pranas Markaus
kas tapo mainose užmusztas. 
Kompanija ant pakavonės da
vė tik $25, nės pripažino jį 
patį kaltu, per ųeatsargumą, 
savo mirio: P. M., uždegęs 
anglis plėsziantį paraką, ne 
paspėjo pasiszalinti, ir para 
ko metami angliai sulindo ne
laimingam į vidurius, ant vie
tos jį užmuszdami. Jis pali
ko paėzią, su kuria, kaip gir
dėti, nelabai sugyveno. Jis 
prigulėjo į Lietuvos Sūnų 
draugystę, kuri palaidojo 28 
Vasario ant liet, kapinių Ply- 
mouthe Pa. Laidotuvės bu
vo prastos, nežiūrint ant to, 
kad draugystė yra gana dide

li Turi būti, tas kunįgas tik isz 
vardo yra kunįgu, nfts taip spaviedo- 
ti, rodos, nei pats popiežius negali.

B.

lė, nės negana kad kunigo ne- 
buvo ant pal idėjini o, be pa
mokslo ir egzekvijų, bet pa- 
galiaus pati draugystė palidė- 
jo nabasznįką tik iki Susųu- 
bannos upei - toliau sąnaris va 
žiūk nors patę vienas su gra- 
borium. Juk berods nebuvo 
sunku draugystei paimti porą 
karų ir nuvažiūti į Plymouthą, 
kame iszlipus galėjo savo drau
gą nuleisti ant amžino atilsio 
vietos ir tenai, beriant saują 
smilczių, atidūti jam pastarąjį 
patarnavimą.

— Wil kės-Barres lietu visz- 
koje bažnyczioje tapo sziose 
dienose sudėti, isz Columbus 
O. partraukti, puikus trys al
toriai, kurie be figūrų ir pa
veikslų kasztūja $850. Baž- 
nyczia dabartės gana puikiai 
iszžiuri. P.

— Wilkes- Bar re, Pa. 3; 
Kovo ant parapijos mitingo 
liko nutarta užvesti bažnyczios 
tikietus, idant tūs, kurie nieko 
beveik nemoka ant jos ir to
kiu budu skriaudžia mokau- 
ežius, priversti nors po biskį 
mokėti. Kožnas, kuris mo
kės kas mėnesį sziame bedar
bės laike po 50 centų, gaus ti- 
kietą į bažnyczią, o jeigu ne, 
tai turės, eidamas bažnyczion 
užsimokėti 10 centų. Taipgi 
liko nutarta, kunįgui namus 
nusamdyti ir daigtus supirkti; 
pakol bus galima pastatyti 
locną kleboniją. Daug ir ki
tų mažmožių liko nutarta, 
apie kuriūs užtylėsiu.

Tenbuvis.

— Plymouth e, Pa., 3 Ko
vo. Vakar užmuszė mainose 
pūlantis nū virszaue akmū Jo
ną Lažaunįką, vaikiną 21 me
tų amžiaus. Jis gyveno į 4 
metus Amerikoje, paėjo isz 
Suvalkų gub., Seinų parapi
jos. Iszvestas isz kelio blogų 
draugų ir apkvaitintas bedie
vystės mokslu, jis nėjo per 
kelis metus spaviednės, nepil
dė ir kitų krikszczioniszkų 
pareigų, neprigulėjo prie jo
kios lietuviszkos organizacijos. 

Gyveno, kaip sako, gyvulisz- 
kai, pertai kaip gyvulis ant 
neszventįtos vietos 3 Kovo ta
po pakastas.

4 Kovo buvo Plymouthe, 
Pa. Ugninės Liet. Kompa
nijos susirinkimas, apie kurio 
nutarimus bus paskesniai pra- 
neszta.

V -..T'- —

— Pittston, P«., 25 Vasa
rio. Buvo lietuviszkas teat
ras „Kražių skerdynė“. Pub
likos prisirinko konepilna sa
lė ir beveik visos vietos buvo 
užimtos. Perstatymas buvo 
vietinėje bažnytinėje salėje, 
kuri ant to dalykb nors neat
sakanti buvo, tacziaus akto
riai, mokinami Dr. J. Stup- 
niekio, buvo gana pasirengę, 
ir savo roles gana gerai atliko.

Pirm teatro Dr. J. Stup- 
niekis ir kun. J. Zlotorzyns- 
kas turėjo trumpas į publiką 
prasznekas.

Pradžia sunki, pirmas žings
nis yra labai nedrąsus, pirma 
vaga kreiva, užtat garbė Pitt- 
stono aktoriams, kurie per ke- 
lioliką nedėlių darbavosi, ne
sigailėdami vargo.

Kitame numeryje bus dau
giau.

— Tarnu (Į e, 20 d. Vasario. 
Tapo mainose užmusztas Ma
teu szas Morkūnas, tikras tėvy
nainis, turintis 29 metų am
žiaus; paliko paezią Marijoną 
sunkiose dienose ir du kūdi
kiu siratoms. Szv. atminties 
Mateuszas paėjo isz Suvalkų 
rėdybos, Garliavos parapijos. 
Atvyko,priesz 13 metų į Ame
riką, o. pergyvenęs 7 metus su 
paezia geriausiame sutikime 
ir tikroje ,meilėje, paliko ją 
ant vargo ir aszarų. Nuke
liavo į geresnę tėvynę, kur nė
ra nei vargo, nei rupesezio.

Kūnas Mateuszo likosi par
vežtas į Mahanoy City ir per 
draugystę szv. Antano, į ku
rią prigulėjo, subatoje likos 
palaidotas. I<\ M.

[>

— Scrantone, Pa., 18 Va-
a
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sario at-dprovino didei puikus 
balius ant naudos lietuviszkos 
parapijo. Buvo puiki muzy- 
kė, kuri griovė lietuviszkus. 
szokius net sienos drebėjo, o 
svietelio tai svietelio buvo pil
na salė ir visi labai puikiai 
bovijosi, net svetimtaucziai 
negalėjos atsigėrėti. A ežių vi
siems, o labjausiai musų glftd. 
prabaszcziui už jo storonę. 
Aczių Dievui uždirbom gerai.

Parapijomis.

— Philadelphia, Pa., 2.5 
Vasari d. Czion užsidėjo 
nauja draugystė 24 d Vasario 
po vardų ,, Amatoriszka Drau. 
L. D. Kun. Vytauto.“

Ant pirmo susirinkimo d 17 
Vasario nutarė tikri lietuviai 
vest visus draug. reikalus len- 

į kiszkoje kalboje, tai ir pirmas 
protokolas buvo raszytas len
kiszkai; bet da buvo atadėta 
apie tai dėl užtvirtinimo ant 
kito susirinkimo.

Antras susirinkimas buvo 
laikytas 24 Vasario. Ant ku- 

< rio, po perskaitymui lenkiszko 
protokolo, karsztesni lietuviai 
prieszinosi pirmam protoko
lui, tarydami: jeigu mes (‘sa
me tikri lietuviai, tai dėl ko 
mes niekiname savo brangią 
prigimtą kalbą?! Ar tai 
mums negėda? Artai pritin 
ka, idant lietuviai bernautų 
lenkams? ir t. t. Po tam ta
po nusprensta ir patvirtįta, 
kad draugystė butų tikrai lie 
tuviszka, ir draugystės komi 
tetas tapo iszrinktas; po tam 

■ 26 sąnariai užsimokėjo po 25 
c. mėnesinės mokesties.

Siekis draugystės yra toks: 
lavinimas jaunumėmis moks- 
liszkai,.kaipo tai grajyti lietu
viszkus teatrus, kelti liet. | ? j 
patrijotiszką dvasią, lavintis 

■ muzikoje ir dainavime, turėti 
savo skaitinyczią ir t. t. Į mu
sų draugystę bus priimamos ir 
merginos kaipo garbės sąna
riai [be mokesties |.

Isz eilios jau devinta lietu- 
viszka organizacija Philadelp- 
hioje užsidėjo. Musų lietu

viai kyla tautiszkai ir jau gė
da butų, kad jie norėtų nertis 
į svetimtautiszkus kailius.

VA.

Susivien. reikaluose.
Amsterdam, N. Y. „Susiv.“ 

kilpos užsimokėjo met. ir pos 
inertinę 15 sąnarių.

Tik metinę:
1. Kaupeliutė Onna,
2. M i kolai n i utė Marė.

Naujai prisiraszė:
1. Jokubauckas Jonas,
2. Jokubauckienė Antanina.

Waterbury, Conn., ,,Susiv.“ 
kilpos užsimokėjo metinę ir 
posmertinę 13 sąnarių, tik 
ppsmertinę 4 sąnariai.

Nauji prisiraszė:
1. Verbilas Jurgis,
2. Kudirka Jurgis,
3. Kudirkienė Onna,
4. Szulzinckas Jonas,
5. Szulzinckienė Magdė,
6. Prisevyczia Jurgis,
7. Priseviczienė Marė,
8. Czerneckienė Onna.
9. Peniks Jonas,
10. Pareila Karolius,
11. Tareilienė Julijona,
12. Tarei 1 a Jonas,
13. Kriszcziokaitis Vincas,
14. Szaulevyczia Selvestras,
15. Szauleviczienė Magdė.

Pl y mouth, Pa., Dr. szv. 
Juzapo prisiraszė prie „Susiv.“ 
szie sąnariai:
1. Arbaszauckas Bernadas,
2. Pakrupis Jonas,
3. Jagelevyczia Zigmas,
4. Kalinauckas Endrius,
5. Steponaviczius Jurgis,
6. Sueta Antanas,
7. Petkeviezius Jokūbas,
8. Monkeleviczius Petras.

Pavieniai isz Plymouth Pa.:
1. Suetienė Antanina,
2. Petkeviczienė Konstancija,
3. Bieliauckas Leonas,
4. Bieliauckienė Pranė.

Union C it y,Conn., „Susiv.“ 
kūpa, szie reikalauja visus var
dus garsinti, užsimokant me
tinę ir posmertinę:
1. Januszaitis Vincas,
2. Baltruszaitis Jonas,

3. Rudzeviczus Jonas,
4. Deltuva Jonas,
5. Geležela Martinas,
6. Grieszius Ignotas.
Nauji prisiraszė ir užsitn. met.
1. Astrauckas Jilzas,
2. Astrauckienė Onna,
3. Karbauckas Pranas,
4. Staszkunas Mikolas. *

Plymouth, Pa. Dr. szv. Ka
zimiero užsimokėjo metinę ir 
posmertinę 45 sąnariai.

Nauji prisiraszė:
1. Zaleckas Bernardas,
2. Dzedolikas Vincas,
3. Szirvila Jilzas,
4. Stadulevyczia Kazys,
5. Margevyczia Antanas,
6. Margevyczia Mikas,
7. Dvilis Jurgis,

Plymouth, Pa., pavieniai
sąnar. užsimokėjo metinę:
1. Deimantą Vincas,
2. Bieliauckas Leonas,
3. Pajau j utė Rožė,
4. Pauksztienė Marė,
5. Maslauckienė Rozalija,
6. Liszkauckienė Katarina,
7. Daniunienė Paulina,
8. Sakalauckienė Marcelė,
9. Margeviczienė Marė,
10. Motiejūnienė Antanina,
11. Staduleviczienė Marcelė,
12. Zaleckienė Mikalina,
13. Margeviczienė Teofilė,
14. Margeviczienė Antanina,
15. Dvilienė Marė,
16. Burdulis Tamoszius,
17. Karpavyczia Stasis.

Vanamie, Pa. „Susiv.“ kil
pos užsimokėjo metinę ir pos
mertinę 28 sąnariai.

Nauji prisiraszė: 
L Navickas Jonas,
2. Lukenevyczia Vincas,
3. Lukeneviczienė Pranciszka,
4. Bijunienė Onna.

Pavieniai kunįgai užsiinokė. 
metinę ir posmertinę: 
kn. J. Masziotas Freeland Pa. 
kn. J. Zlotorzinskas Pittston. 

I Pittston, Pa., „Susiv.“ kil
pos užsimokėjo metinę ir pos
mertinę 13 sąnarių.

Nauji prisiraszė:
1. Lapatienė Urszulė.

\2. Dapkevyczia Paulius,
3. Keljkevyczia Kazys,

4. Žiurauckienė Gendruta,«

5. Perl i e n ė Agota,
6. Miliauckas Tamoszius,
7. Miliauckienė Marė.

Union City, Conn, prisira
szė prie „Susiv.“ kilpos:
1. Stanaitis Petras,
2. Szvereckis Jonas,
3. Bražis Jurgis,
4. Bražienė Magdė.
'^Scranton, Pa. „Su<iv.“ kil
pos, užsimokėjo metinę ir pos
mertinę 15 sąnarių.

Nauji prisiraszė:
1. Mickus Jonas,
2. Žilinskas Jilzas,
3. Sabas Jurgis,
4. Mickienė Olese,
5. Rugienienė Antanina,
6. Listauskienė Elzbieta,
7. Dilbaitienė Onna,
8. Urbanaviczienė Onna.

Kansas City, Pa. pav. są
nariai už metinę ir posmertinę: 
L Kavaliūnas Jonas,
2. Kavaliunienė Onna.
„Susiv.“ sekr. P. Naujokaitis.

Pasarya I. Siuncziant var
dus bei pravardes užsimokė
jusių, reikia neatbūtinai padė
ti vardą draugystės bei kilpos 
ir kokią mokestį ar metinę ar 
posmertinę užmoka, ir aisz- 
kiai vardus reikia suraszyti, ir 
kur randasi sutvertos kilpos, 
isz kelių draugysczių, taipgi 
meldžem priminti *• prie kokios 
dr-ės prigulėjo katras, ba siun
cziant kelis vardus lengvai ga
lima paaiszkyt, nekaip, turint 
kelis szimtus, reik jieszkoti po 
visas knįgas.

Pasarga 11. Neradę nek ti
ri e vardo savo kilpos ar nesu
tinkantį skaitlių sąnarių, tai 
nereikia užtai užsipulti ant 
virszinįkų „Susiv.“; ale^reikia 
suraszius vardus nėpermainant 
padilti „Susiv.“ sek retorini, o 
bus viskas pataisyta, ir bukit 
spakaini, viskas ateis į parėt- 
ką laike metinės mokesties, 
ba buvo garsinama isz pereitų 
metų „Susiv.“ knįgų.

Pasarga III. N (‘kurios kil
pos bei draugystės, priguliu- 
ežios prie „Sirsiv.“, <> nėra pa- 
(Pabaiga ant puslapio 124).



122 Vienybe

Klaidu atitaisymas. ' pat'1?8-
„Susiv.“ P. K. J. Ž.:„Sn-

„y ien.“ N. 9 koresponden- „ reikalai sekancziame 
cijoje apie liet, teatrą Phila. | Vien u ninneryje patilps. 
turi būti, vietoje *1500, *150. ” p N pitt.; Tamstos koresp. 
------ n r : patilps kitame „Vien.“ nume-

Parsiduoda. >yje.
Farma 63 akrų gerai iszdirbtos 

tfemės, su triobėsiais ir visa ukiszka 
padarga ir dailu sodu Hunlock 
Thownship Pa. parsiduda pigiai ir 
ant geru isz lygu. beje už $2,000; 
nu pradžių galima įmokėti patsai 
iszgalėjimą, o reszUį mėnesiais arba 
metais su mažu procentu.

Norintiejie pirkti tegul atsiszau- 
kia ant szio adreso:

Mr. Samuel More
Luzerne Luzerne Co. Pa.

arba i ,,Vienybės“ rėdystę (10)

Pajieszkojimai.

„Apžvalga“.
Kaip daugeliui žinoma, isz- 

'eina jau szeszti (6) metai ir 
pranesza žinias augsztaicziams 
ir žemaicziams lietuviams isz 

i Lietuvos ir kitų svieto krasz- 
• tų. „Apžvalga“ kariauja už 
t katalikiszkų tikėjimų priesz 
! pravoslavijos įtekmę ir už tau- 
tiszkas tiesas; kriti kavoja ir 

(draudžia kas prieszinga kata- 
likiszkam tikėjimui, o pagiria 
ir privelija kas naudinga dėl

Kas žinote, kur randasi Pe
tras Budzeika, kuris pirmiau 
gyveno Plymouthe Pa., potam 
ant Brodericko, 4 nedėlios at
gal iszėjo isz nami| ir daugiau 
negrįžo, todėl yra abejonė ar 
kur nelikos nugalabytu, nors 
jis niekam jokios krividos ne
buvo padaręs. Todėl mel
džiame dūti žinių apie jį, jeigu 
kas jį žinote arba matėte, nės 
kaip subatoje, 26 Sausio, iszėjo 
isz namų, tai ir iki sziai dienai 
negirdėti. Dūkite žinių ant 
szio antraszo. V. Novikas, 

Luzerne, Pa. %

Davenports
U z pinigus lcroma-< i 

Žemutiniam gale miesto. 
♦ 

25 svarai culcriaus už 1,

katalikų lietuvių. Nekurie 
'sako, kad „Apžvalga“ neno- 
trinti teisybę garsinti, tai gry- 
’ nas melas, ypacz tik „Apžval
ga“ nežiūri per pirsztus ir ne 

■ dengia po dangeziu kas yra 
pikto; žodžiu rėžia visiems į 
akis teisybę. Tiesa, kaip kiti 

i • • • • •laikraszcziai taip ir „Apžval
ga“ ne visiems negana padaro, 
bet reikia įžiūrėti, kad nė vie
nas laikrasztis visiems negal 
užgana padaryti. Nės jei 
viens laikrasztis visukūm ir 
visiems užgana padarytų, tai 
nereiktų mumis kelių laikrasz- 
ežių iszleisti, nės vieno visiems 
pakaktų.

,, A p z va Igos'- ‘ u žste 1 i a v i m u s 
priimame tik ant dviejų (2) 
czėsų siųsti per pacztų į na 
mus, tai yra: ant pusės metų

Baczka geriausiu kviet. miltu
Baczka prastesniu
Svaras krakesu
Kurnpei po
Storos deszros
Kėksii 4 svarai
5 svarai rezinkuB
Svaras arbatos
Svaras kavos
4 blokinės tainėcziu
Salmos
6 baksukai saradinku

3,75 ir ant ezielo meto.
3,°° |0 lne(o prisiuntimu per
^ pacztų į Amerikų, į Angliju ir
r

25
25
15
20
25

c.
c.
c.
c.

10 c.
25 c.

6 markos, 
markos.
koliszkojo

' siuntimu
| markos,
markos, — pinįgus

Ant czie-

Prususe, 
rubežiaus, 

ant ezielo

Gromatnyczia.

snis kitame „Vien.“ numeryje

LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu, gadynių iki Lublino unijai. 

PABA8ZYTA 8 IMANO DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVERSITETO PHILOSOPHIIOS MAGI8TB0.

(Tąsa).
Dariu reikalingu daigtu sutarė pradžioje Spalių mė

nesio grįžti į Parusnį. Kas ir nutiko, bet su didžiu siaubi
mu ir sariojimu krasztų. Ir taip ir tas žygis Vytautui nieko 
gero nepadarė, noris dauginus nei 14001) Lietuvių ir Žemai- 
ežių jau galvas savo padėjo, jau liftsybės nustojo. Kaipogi 
Lenkai pilėje giniodamiesi statė Lietuvius kaipo puspagonius* 
į pryszakį, kryžeiviai graudamiesi į pilę siuntė visupirmu Že- 
maiczius, kaipo pagonus. Didei rustų dienų buvo toje ga
dynėje tai nelaimingai tautai; ezionai visus tiis vargus kentėjo 
kantriai vildamiesi anturėsių aukso liftsybę savo tėvų, kurioje 
per tiek amžių mokėjo džiaugtiesi. Tarp kitų kritusiųjų 
Vytauto kariaunoje buvo Jomylista Oenstein, 30 brostvių 
ir Tautvidis, Vytauto brolis, kurį šu paežiu bebilant pusz- 
kos kulka nukirto.. Raszo, jog Vytautas isz apmaudo Jauga- 
liaus brolį Narmontų, kursai besivaidydama buvo jam į nagų 
kliuvęs, buk liepęs už kojos į skroblų pakabinti ir vilycziomis 
nuvarstyti. Nieko labo, kaip sakiau, nei tumi žygui Vytau
tas nepeszė, negut tai, jog Lietuvių si įdėjimas iszsireiszkė 
daugiau* dėl Vytauto nekaip dėl Jangaiiaus ir jo brolių, ir 
tūmi galėjo viltiesi, jog kftinet noris galės pasiekti tai, ko jis 
geidž; dariu jeib tai ateistu kliovėsi kryžeiviais ir jų turėjusi.

Nu, Jaugalius palikęs Lietuvoje kaip amanųs novyjo 
Vytauto bendrus ir tarnus, kurifts tiktai galėjo nutverti No
rėdamas pasigerinti kuningaikszeziui Mozūrų Januszui, pa
vedė Žalgiriftse arba Jatvėžiiise Lietuvių piles: Draiczinų, 
Milnikę, Suražių ir Bielskų, beje: visų krasztų tarp Narevos 
ir Bugo upių. Tftm paežiu laiku padarė sandaras su Vralis- 
lavų, Pamarionių kuningaikszeziu, Pysdrys pilėje,' kuriose 
(sandarose) nevien Vralislaus, bet ir jo broliu Boguslaus ir 
Barnim apsireiszkė Lenkų karaliaus tarnais ir pasiėmė be ži
nios Jaugaliaus rrei su krtmi nesandarauti ir meldžionių, isz 
svetimų krasztų keliai,janezių į Parusnį kryžeiviams į talkų, 
per savo žemę neleisti, i Ant galo Jaugalius, regėd^riias Skir- 
galių nesumanantį nei ukėje, nei karėje, įdavė jam valdyti 
Kijavo urėdų, o Vilniaus urėdu perdėjo Olesviekį lenkų.

Tfim tarpu Vytautas pagrįžęs isz Lietuvos su savo didft- 
miais į Parusnį, Bartių pilėje ( Partenstein) gyvendamas ne- 
vėpsojo, bet kaip įmanydamas stiprinosi, gaudamas sav ben
drus jau tarp svetųnų, jau tarp Lietuvių. To dėjęs iszrėdė 

meto 3 sayo paskujų dukterį Sopijų Vasiliui d. Maskolių kuningaik- 
iki mas- szcziui į žmonas, vildamasi reikale gausęs nft jo pagelbų: kai

šu pri- pogi paežių jau Lietuvių ir Žemaiezių didiimenės iszsidangi- 
meto 4 nusios turėjo su savimi 2000 kilezių, kurios is^skaidytos Pa
moto 2 rusnyje pilėse gyveno, ir tarp kitų Aiigmontas, Alszienų ku- 
ir ran- ningaiksztis, su Jurgiu Belez kuningaikszeziu pilės Morungė-

kraszczius galima siųsti ant je gyveno, kuningaiksztis Jaunutis su paezia ir vaikais Marien-
szio adreso:

Germania
Herrn Otto v. Mauderode

rūpindamiesi
Tftm tarpu 

sav

burge, kiti kitose pilėse . kryžeivių duna mito, 
su kardu savo namus neprieteliams iszveržti. 
Vytautas vis Žemaiczius ginklaudino, o kitus Lietuvius 
gero linkanezius gaubė. D. mistras taippatnū visų pusių tel-
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kė kareivius ir ginklavosi. Ant galo atėjus meldžionims 
Tautonų, Prancūzų ir Inglių, Vytautas perkalbėjo d. mistrą,' 
jog Jaugalius, palikęs it vienų Lietuvą be kareivių, pagrįžo 
su kariauna į Lenkus, ir jei kanakados, tad nugi visugerasis 
esąs pragums Lietuvą Jaugaliui iszveržti. D. mistrus pa
klausė Vytauto: kaipogi pavaiszinęs ties Kaunu savo sveczius 
gūdos skūmėje, traukė su 46000 kareivių į Lietuvą ir ant 
upės Srėbės iszsiskaidė: pats d. mistras traukė į Trakius, bet 
radęs tenai pilę su žeme sulygintą nū Skirgaliaus, skubinai 
nusibloszkė pas antrą dalį kariaunos,5kurią, Vytautas su kry
žeivių marczelga, teriedami per Paparczių apygardas, vedė 
Vilkijos pilen, kurią buvo apstojusiu. Atėjęs tenai d. mistras 
paskubinę pilę užimti, kurią Vytautui valdyti įdavė; kaipogi 
įgulė, esanti isz Lietuvių ir (Judų, pasiėmė jam tarnauti, paežius 
tiktai Lenkus į vergus teiszvarė. Netrukdami taippat įsilaužė 
ir į Visevaldės pilę, kurią sudeginę, 300 imtynių įgavo. Tūm 
tarpu atitraukė tenai Padaugavio mistras antra žara. Nu vi 
sos tos trys kariaunos susinėrusius ketino traukti į Vilnių 
griautiesi. Bet atėjus žiniai, jog Olesnickis, Vii niaus urėdas, 
per penkis trukius buvo nudeginęs apygardas, idant Vytautas 
su kariauna nei nu kur mitalo negalėtu gauti ir Vilniaus ne
stengtu apstoti. Dariu Vytautas turėjo liautiesi nu savo ke 
tėjimo: kaipogi lyg į minavotas (piles perasz.) įsilauždamas 
daug buvo kareivių nustoję^, bet taippat nenorėjo su niekūm 
tą žygį atlikti, dariu ėmė su talkėjais pradėtas ties Kaunu 
piles baigti, kurias kryžeiviai nubaigę, įdavė taippat Vytautui 
valdyti, į kurias jis savo įgulės įdėjo. Kaipogi Lietuviai bū
riais pas jį gaubėsi, norėdami jį pakelti savo kuningaikszeziu. 
Tai regėdami kryžeiviai tarė, jog nu Vytautas taip mylimas 
nū savo vientauezių galės ir viens szelpenias kryžeivių, į Lie
tuvos sostą įsismeigti. Vytauto kariauna kasdieną didinosi ir 
bendrai dauginosi, kad tūm tarpu Skirgaliaus kas kartą ma
žėjo. Darin d. mistras grįžo su kariauna į Parusnį'Szilo mė
nesyje. Lenkai dar raszo, jog ir turn žygiu Vytautas buvęs 
atėjęs su kariauna pas Vilnių ir smiltinę Marijos szveneziau- 
sios, sziądien Paniunka vadinamą, ant Trakių kelio bei du 
atvėju norėjęs įsilaužti į miestą, bet abu kartu Olesnickis, 
Vilniaus urėdas, su didžiu nūkricziu buk atrėmęs; kursai pas
kelbus Skirgalių isz Jūdujų (Judų ant pagelbos Vilniun arti
nantis!, Vytautas, neblaukdamas jo ateinant, atstojo nū Vil
niaus. Begrįždamas į Parusnį pakelyje užėmė Naujapilę 
(Novogrodek) vadinamą, kurią Skirgalius neseniai pa-Nery 
je buvo įkūręs, lygia dalia įgavo Vilkmergės pilę pa-Szven 
toje, kuridvi iszdrevėjęs su žeme sulygino. Netoli nū tenai 
panokė jį Skirgalius ir į muszą isztiko, bet Vytautas taip 
pergalėjo Skirgalių, jog jis vis palikinęs vos beiszspruko į 
Trakius, o Vytautas grobiu nuslogūtas grįžo Panemoniais į 
Jūties salos pilę (Bitterverder) ties Kaunu. Bet tenai dar 
Vytautui grįžtant, kuningaiksztis Aleksandra Vikontas, Ker
navo pilės vyras, tikrasis Jaugaliaus brolis, sutraukęs isz- 
blaszkytūsius Skirgaliaus kareivius, vyjo Vytautą, vildamasi 
jam minavotą pilę isžveržszęs, bet nieko tenai nenuveikęs su 
didžiu nūkricziu turėjo atstoti, kursai regisi paskui isz ap
maudo, negalėdama Vytautą nuveikti, indėvėmis nusigalavo, 
nū ko Vytautas buvo įtarliojamas, kaip butu jis tycziomis jį 
nub^riojęs (nuszėręs. Perr.).

(Tol i aus bus.

Diedai.
f e 

(Sirijai, senuliai, ainiai)v *

Veikalas poeto Adomo Mickevyczios,
PertĮuldė isz lenkiazko Aleksandras (itižutis.

• (Tąsa)
Prie kunigo ieinanezio su tarnais:
Klausyk tu! — jeigu kada tavę regės. . .
Su bludėjimu ir auganeziu smarkumu:
Nekuri mergaitė, moteris virsz žmoniszkoji, 
Ir akyvai apie manę tavęs klausianczioji, 
Nesakyk, kad numiriau nū liudnasties, 
Kalbėk, kad buvau raudona linksmas tikrai
Ir niekūmet neminėjau mylimos,
Kad geriau, sav musziau kortomis linksmai. . .
Kad ta girtybė. . . tankiai be paliovos. . .
Kad tanciuje, ot taip, (užgauti koją:) koją nusukau, 
Isz to miriau . . .
Peiliu m i persismeig:
K u n į g as.
Jėzus, Marija! bijok Dievo žmogau!
Griebia už rankos Gustavas stov, advnikas pradėt muszti: 
Gust a v a s .
Kovodamas su smerezia, žiuri i adynika:V w v v
Vėjas ūžia — V ienų likta skambėjo!
K u n į g s . (Justavai!
Antrą syki gaidys giesta:
Gust a v a s . Tai antrą ženklą dabar garsino!
Greitai bėga laikas, gyvybė iszėjo.
Adynįkas baigia skambiti, antroji žvakė gesta:
Ir antra szviesa užsigesino. . .
Jau liovėsi skausmas, ir galas kanezios!. . .
Isztraukia isz krutinės peilį ir kavoja:
K u n į g a s . Gal kokia rodą, szokite, eimiau!
Ak, jau mirszt, įsmeigė lyg rankenos, 
Krito auka padūkimo ligos!
Gustav a s .
Su sz.altu nusijukimu:
Vienok kaip tėmijai neiszvirtau. . .
K u n į g a s .
Griebia už rankos:
A peržanga! Dieve atleisk ! Gustavai! (Justavai!
Gustavas. Tokia peržanga negal pildytis kožną dienų---* 
Nusiramink kunįge, ko taip didei bijai?
Stojosi - nusprensta, dėlei pamokslo tiktai, 
Peržengtojas kartavo skaudžią regyklę vieną.

WATCH

(Tolinus bus.)

Dėl padarymo reikalo. PA PDA VI N f> I M E p«-r (><) <!i<* n ų t virtue pHHUk*&« 
cmj AI) \ NIN Į Kl'S, v erhimo j ooir I<m> H ir. cigarų nž. x.”į 95.

ISZKIKI'K Kzita itjgar-inim:i ir j-i i-ių-k mum?, pridmiamaHpavoadn*- 
ną, o inei> tUjaiiR prisiusimi* lav pi : i \pr-'HH ą loo ,,!*< ’ P« . cigarų, sy
kiu fu paaukautu adyitinįku, vyri-zku arba mvti-rmzku. nu galvoke užsuka
mas, gerai i-ira, įimtai ir gražiai padaryta*. y pa< z g-,ai antavota* ant 20 motų. 
Apžiūrėk proRH o udico alyni-iikų ir<igurup. ir j«dgu tac į at-idabot*, pagi

link jnj *av, užmokėdama* <•’> ir ka*ztm> priaiantimo M*** nopardudaiix* vienai ypatai daugiau, 
kaip 3 a i) nlnfkua ir 3 baksuo cigtiriĮ. idant visur ora-.-arrinti wo cigarus. Paraszyk tujai: mums ir 
prieiųsk $■’> 9.">, o gausi nu musų apart advniniko i - cigarų, dovanai paaukautų lėni ingė j.

WESTERN UNION M’F’G CO- 281 Waiawh Ave. Chicago, ui.

j g m s
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(Pradžia ant puslapio 121). 

dūta jų perdėtiniųadresas, tai 
meldžiame atsiszaukti pas „Sil
si v.“ sekretorių, o bus adresas 
padūtas į Organu „Susiv.“, ba 
reikale 
sižinoti
gyste

visi musų prietikiai su lenkaisnft pat 
krikszto Lietuvos

Žlponaa bet žlponė ,, ,,
Žirgas Ir vaikas ,, ,,
Vytautas didis Lietuvos kun|galksztja 
Apie senovės Lietuvos pilis ,,

5c. 
40c 
20c. 
30c. 
10c

Visokį Abrozėliai su maldelėmis po 5centus.

kokiame negalima su 
su ta kūpa bei drau

„S us iv. “ vyria usy b ė

Užmttio oi Hi.
“vienybė lietuvniku”

15c.

1.25c. 
10c. 
10c.
5c.
5c.

10c.
10c.
40c. 
10c. 
10c.

B. Garbovski Maltby $1,00
A. Bankus Scranton „0,50
V. Karpavyczia Stockton „1,00
M. Kondraitis Lawrence „1,00
A. Lisavyczia New Britain .,1,00
B. Stumbras Forest City „1,00
J. Musilevskis St Paul „1,00
.1. 'Žemaitis St. Regis Falls „3,00
V. Dapszys Yonkers „2,00
P. Mikaitis Humphrey „1,00

Dovanai.
tiražus 14 tos prabos pa- 

aukautas laikrodėlis dėl 
kiekvieno skaitttojo szito 
iaikraszczio. Iszkirpk szį 

C* apgarsinimą ir prisiųsk 
mums, pridedamas savo 
pilnų adresą, o mes nusių
sime tamstai szį puikų, 
turtingai pagražintą laik
rodėli per express'ą dėl pa
žiūros, ir jeigu tamstai jis 
pasirodys lygns auksiniam, 
nu $25 00, laikrodėliui, už- 
užmokėk mums $2 75 ir jis 

laikrodėliu prisiuneziame mesbus tamstos.
sykiu ir gvarantiją, jog jeigu jis tamstos nenžga- 
nėdins bėgyje viso meto, gali j| atsiųsti atgal, o 
jeigu tamsta pardusi jųjų szeszls, tai vieną gausi 
dovanai. Raezyk tojaus, nės taip pigiai mes par. 
dusime tik per 60 dienų.

The National Mf£. i Importing. Co.,
334 Dearborn St., CHICAGO, III.

pargabentos isz užmarės:
Maldų knįgos.,

Aukso Altorius, arba Szaitinis dangiszkn skar" 
bu 2.00 iki 3 00.

Garbe Diewuj ant auksztybės ,, ,, ,, $1.50.
B itaas Balandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kanticzkos ,, 
150 Faalmu Dowldo karaliaus ant

paveikslo kantlczkų

75c.

75c.

15c.
25C.
2OC.
30c.
20c.

1.00c.

65c.
10c.
40c.

Gyveni w Viaszpaties Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
Istorija seno Įstatymo ,, ,, ,,
Gyvenimas Marijos ,, ,,
Menuo 4/. .venezia nlos Marijos Fanos 
Bopulej Motyn os Diewo ,, ,,
Evangelijos stiouik*ls apdarais
Gywenimaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 
dl«n h, pir na, antra, tr^czla ir ketvirta 
dalis už kožną dalJ po „ „
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Istoriškos kaįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos ,, ,, ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Apllnkrasztls kun Fetravycziaua j Vilniaus 

džlakonvstės kuningus 1870 m. ,, 5c.
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkiogl, graži knjgutė kurioje apraszyta

PIRMUTINE
UŽEIGA
dėl lietuvininkų pas

SILVESTRĄ PAUKSZTĮ
Edwardsville, Pa.Senkaus Jurgis ,, ,,

Vitoliorauda, puikus poemataa isz 
senovės lietuvių gyvenimo, 2 knjgos 

D&nelaiczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas — —
Tėvyniszkos giesmės — 
J tikaunos dainos ,, ,,
Naujos dainos ,, ,,
Birutės dainos ,, ' ,,
Tėvynainių giesmės „ ,,
Fetro Armino rasztai — eilės 
Faglrėnų gobtuvės — teatraliszka
Fonas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczio, 
Apysakos. 

Falangos Juze, linksmi skaitymai ,, 
Kas teisybė tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo 
Fajudįklme vyrai žemę, pulki apysaka 

paraszyta patrijotiszkoje dvasėje pagal 
vengriszką pono A. isz B. autoriaus 
kn|gutės ,,Kas teisybė tai ne melas 

Fasaka apė Bzaltabuzlus (jAkinga) 
Žiemos vakaro adynėlė, vokiazkom raidėm 
Mužikėlis „ „ „
Vaikų kningelė „ „
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur meilė, ten ir Dievas 
Kas kaltas 
Negirdėtas daigtas 
Fasakojimaa apie vaitą ir jo rasztinjką 
Senis Makrlckas 
Vakaras Tilviko plrktelė 
Gyvenimas Stepo Raudnoslo ir kiti naudingi 

skaitymai. [ketvirta dalis 
„Szlaulėntszklo Senelio")

Moksliszki rankvediiai 
kitokios knįgos 

Kninga dėl Iszslmoklnimo rokundų 
Kningadėl iszslmoklnimo vlsasvietinės kalbos 15c 
Apie buwimu Diewo ,, ,, 5c.
Grlesznlnkas priverstas metavotis ,, 15c.
Pamokslai apie trusą ,, „ 5c.
Talmudas Ir musų žydai ,, ,, ,, 10c.
Szkala su kalba „ ,, 20c.
Prieszauszris ,, ,, 20c.
Kaip [gyti pinigus Ir turtą ,, 20cf.
Girtybė 5c. Ir 10c.
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 5c. 
Apie Dangų 5c.
Finai ir jų gyvenimas, ir pirmutinė az.alna 10c. 
Lietuvos gaspadluė 10c.
Žodynas kun. M. Miežinio $21>).
Naujas elementorius [1895 m.) apdarytas 

, su puikiais paveikslais 
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c., dėl perkupezių po 
Kalendoriai ant 1889,1890 ir ant 1894 m. po

Įvairios dvasiszkos knįgos^ 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvenclų ir dl 
džiosios nedėlios, 
Tiesos Žodžei, 
Flliotea arba keliąs | maldingą gyvenimą 
Pokllis Bzventųjų ,, ,, ,,
Iszguldimas metiniu szwenczlu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku ,, ,,
Kas yra griekaa? ,, ,,
Nekaltybė ,, ,,
Vartai dangaus ,, ,,
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra nil lai; su iliustracijomis 
Garsas apie bajaybes Diewo sudo 
Raktas | dangų ,, ,,
Didžioji nedėlla „ „
Kaip Sumeniją nuepakajjtl ,,
Vadovas j dangų ,, ,,
Prislgatavojlmas ant sraerezio „ 
Draugija dėl diiezių „ „
Llet'ivtflzkos miszlos ,, ,,
Kasdieninės Maldos

Notos dėl partapijono. 
Varpelis [vairas) 30c. Dėdienė [polka) 
Sudiev [mazurka) 40c.

Pa veikslai [ahroza<]• 
i Kražių skerdynė 50c. Paveikslas Gedimino 30c. 
Paveikslas Vytauto 25c. Faveikelaa Litanijos 20c.

15c.

20c.

15c.

15c

20c.
15C.
15c.

.H'.

5c.
5c.
5C.
5c.
5c.

15c.
ir

?5c.

15c.

10c.
1O-.

LOCĖOS 8PA U8 TU VĖS.
Lietuvos Istorija, nd seniausių gadynių iki 

Gedimin ui 1). L. K., paraszyta 1850tn? 
Sltnano Daukanto. Kninga pirma, 

gaunama už 1,50c 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczių 
paraszytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
istorija Katalikų Bažnyczios, ,, 1,00.
Kuropos Istorija su žiamlapials ,, 50 ct
Lietuviszkos Dainos isz visur surinktos 2O0c 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Žotnaiczių Motiejus Valanczlauskas, 25 ct. 
Ponks Bartkus, paraszė kun A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szios gadynės 
Apteka Diewo ,, ,, ,, ,,
Aukso Verszis, labai puiki drama ,, 
Bolesiawas arba antra dalis Oenowefos
Du pujkus apraszyrnaj apie nedorybę 

žydo ir piktų augyninių wajku $1,00. 
Kglė, žalczių karalienė ir Iszgriovlmas Kauno 

pilies 1362 m , du puikus dramatai 
paraižyti Aleksandro Gužticzlo, 

[os visokį 
įsitikimai

20 et.
1,00 et. 

$1,00. 
20 Ct. 
30 ct.

Hlatorije grtžitH K Brukus ir
25c.

10c.
Hlstorije apie grąžą Mlgalon</, dukterį karaliaus 

isz. N n tolio ir apis Petrą karoiv| 20c.
ilistorije is/, laiko Prancūzuos 

,, ,, vainos Afrikoj’ 30c.
Isz po budelio kalavijo ir Ivijlm is. dvi puikios 
apysakos, ant iletuviszko perdėjo V. Stag. 40c. 
Istorija S ų>tynlų Mokintojų

,, ’ ,, ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Miloslawskls — — 80c.
Juozipas Koninsziwskia, arba kankinimas 

i’nijotų po valdžia maskoliaus 50c.
Kabalas talpinantis savyje visokius užmlnimus 

ir ant jų r.dkalau jant| atsakymą 10c.
Konstitucija dėl darblnįkų 10c.
Namelis pustelnjko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, historlje isz lajko 

80 ct.

Arielkų visokių,Valaus gar
daus, vyno cigarų ir t. t.

Ateik broli pamatyti,
Ir to visko pabandyti.

,, ,, ponawojltno-Nerono
Ftijkua apraszyrnaj tikru atsyttklmu isz 

,, ,, czesu wajnos 1863 metu
Frawadnlkas angetskos kalbos neabdar. 

,, ,, ,, abdarytas
. j Fujkus apraszymas apie Lietuvą ,, 

Rinalda Rlnaldinas ,, ,, ,,
Senowoa apraszymas apie Duktery

,, ,, Filypo Karejwio 50 ct.
Humyszymas arba bajme tūry dvdeles akis 
Tykra tejsybe Isz Suwalku gubernijos

I Szwlesa Diewo ,, ,, ,, ,,
Titkus Fersų Karalius, „ u 
UAsystanawik ant to goraj ,, ,,
Witaair Korynr.a historlje isz lajko persekiojimo 

Bažnyczios S. per Deoklecljana 95 ct.

40 ct. 
$1,00 

$1,25. 
$l,oo.

$1,50 et.

Paveikslas!
Nori gražu taiitis/kiį paveikslu, 

nusipirk pave ikslą „KllATilŲ 
•S'A A /i l) ) .A A . Kiekvienas

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

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

15c. 
40c. 
40c.
5ė. 

10c. 
5c.

30c

1

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

F 
F

CAN I OBTAIN A PATENT f Forą 
prompt answer and an honest opinion, write to 
MUNN dk< O., who have had nearly fifty years’ 
experience In the patent business. Communica
tions strictly confidential. A IInndltook of In
formation concerning Patents and how to ob
tain thorn sent free. Also a catalogue of mechan
ical and scientific books sent free.

Patents taken through Munn Co. receive 
speclaif notice In the Scientific American, and 
thus are brought widely before the public with
out cost to the inventor. 'Uhls splendid paper, 
issued weekly, elegantly Illustrated, has by far the 
largest circulation of any scientific work In the 
world. 83 a year. Sample copies sent free.

Hulldlng/Edition, monthly. *2.50 a year. Single 
conies, *1,5 cents. Every number contains beau
tiful platea, in colors, and photographs of new 
houses, with plana, enabling builders to show the 
latest designs and secure contracts. Address

MUNN k CO.. Nkw York. 3<i 1 Broadway.

Apsisaugok nil kosulio! 
vartodama Dr. Glenn‘o garsųjį nu 
kosulio sirupų. Jame nėra Lauda
num, nei kito kokio blėdingo pri - 
maiszymo. Pamėgik tik ii, o persi- 
tikrisi apie jo pastebėtinas Ypaty
bes. Prekė 25 centai. Pagamįta 
P. M. BEVAN'E PLYMOUTH PA. g»- 
ii gaut pirkti kur nori.

lietuvis turintis nors kibirksztolę 
tautiszko jausmo, privalo turėti savo 
numušė paminklą to kruvino atsiti
kimo. Prekė 50 centų.

A,lrA. Ossowski,
337 Noble str., t Chicago Ill.

ATĖNTS
■ lunipiiy nuiuiivu. iiieiu-miuan,
and Labels registered. Twenty-five years ex
perience. We report whether patent can be 
rccmed or not, free of charge. Our fee not duo 
until patent Isslloweil. 3*2pagt« Book Free. 
H. B. WILLSON CO.,. Attorneys at Iaw,
Opp. U.B. Vat. Ofiko. WASHINGTON* D.O.

Ti/.r.s LallirOlleliS.
Iszkirpk szltą apgarsi

nimą ir prielųek iiiunie, 
priiludaiiitiH savo pilną 
adresą. <> mes prisiusimo 
las ant pazimėjimo ge
riausią ir tikrą Amerl- 
kiazką LAIKRODĖLI, 
kurio nieks iki sziol už 
losią pmkę nesiūlijo. 
• I is y ra paaukautas, 14: 
prabos auksu, atiti
ktai aineiikiszkais vidu
riais, imt 20 metų užgVH- 
ratiliitas, ir iszsižlurl 
kn'p vrxno aukso laikro- 
dėlii nz j<[40. Apžlu- 

A Ji '*X l»f''HH‘o olllce, ir 
i:”" ,I|V užino--

k‘S|' •'*"< " >lK,i n’’» H6-
•' mokėk nieko. I’rlsiųsk

Hti orderiu 50<'. markėmis už dailų $3.50 U praboa 
paaukautą lem lugą, arba prlsiųsk $7 50 su orderiu 
tai gausi j[ už lyką •l'dgii szeszls laikrodėliu* 
nupirktom bei pardutuin, tai sieną gautum uždy- 
ką. Adressas

Royal Mfg. Co. Depot., 
Unity Bldg., CHICAGO, ILL,




