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Plyualli, Pa., 9 Balana
Atsiszaukiame į visus| bro 

liūs lietuvius, kad turėtumėt 
atmintyje tą szventą priderys- 
tę, ypatingai gyvenant Ame
rikoje, gaivinti tautystę. ; O 
kaip-gi geriausiai galėtume 
iszpildyti tą pridetystę? O tai 
skaitant gerus lietu viszkus 
laikraszczius. Dėlto, broliai, 
skaitykit ir remkit jūs viso
kiais budais. Didelį jie turi 
užsitarnavimą ir daug jau ge
ro padarė. Suartino mus, su- 
vienyje ir subroliavo. Ne
vienas isz mus ir dabar dar 
butu nežinojęs kilni savę va- 
dyti, ar palioku, ar maskoliu
mi ar žydu; nebūtu žinojęs isz 
kokios tautos jis paeina, jei ne 
laikraszcziai, kurie kožną ap- 
szvieezia, mokina ir senas de
jas lietu viszkas primena. 
Kaip tai yra naudinga ir gra
žu, kad szeimynos tėvąs arba
motina skaito nedėldienyje 
arba sziaip vakarais savo vai
keliams dailią istoriją, nau
dingas žinias, senų laikų de
jas, apie Lietuvos kunįgaiksz-
czius, apie tėvynę-Lietuvą iri 
apie tai kas atsitinka ežia pas 
mus Amerikoje. Pertai ne
vienas sūnus, ne viena duktė 
lavinasi doram apsiėjime ir 
saugojas! mų pikto, o P,,,eg 
tam kiek tai naudojasi isz ap-[
siszvietimo? Arba prieszin- 
gai, kokios tai yra vel ta pagy
ros, kad paaugęs sūnūs ar 
duktė, paėmęs į rankas lai- 
krasztį, skaito savo tėvams dėl 
ramumo arba dėl žingeidumo 
dailius straipsnius isz jo. 
Kokia tai linksmybė, gera pa- 
veizda ir savitarpinė nauda 
isz to czielai szeimynai! Už
taigi, broliai, ypatingai tėvai 
vaikų, dūki t paveizdą savo 
vaikeliams skaitydami lietu- 
viszkus laikraszczius; įkvėp
kite jiems lietuviszką dva
sią, leiskite į mokslą kož- 
n as pagal iszgalę, ba pamyki t 
ant to, jog musų tautystė,! 
ypatingai Amerikoje, remiasi į 
ant ateinanczios gentkartės!!

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rėdyba. Kur 

tik pasisuksi, visur iszgirsi de 
javinius, kad pigus javai, 
,,turgaus nėra“. Nusiskun- 
džia su turn, žinoma, tik uki- 
nįkai, nės kitiems tas nieko 
nekenkia. Tu m labjaus sun
ku ant szirdies ukinįkams, 
kad ypacziai jiems sunkmetis. 
Na, jeigu ne visiems sunkme
tis, tai bent nekuriems. U- 
kinįkai, kurie neturi skolų, 
beveik jokio sunkumo neisz- 
pažįsta: maisto turi savo loc- 
no, o algas ir menkus reika
lėlius vis sziaip-taip atlieka. 
Pinįgų pilti, teisybė, negali, 
bet nė nereikia! Suvis kitaip 
su tais ukinįkais, kuri,e turi 
skolų. Malonu, o kartais ir 
būtinai reikia, sugrąžyti skolą, 
nu ko buvo skolyta, o isz ko 
padarysi ? Reikia neužmirszti, 
kad už skolą reikia mokėti 
palukius. Suvalkų rėdyboje, leistų, kuriose dirbtų gėrės- 
kiek man žinia, vidutinis nū- nius ir pigesnius iszdirbinius; 
szimtis — 10,“ kada ,,žmogus ue bereikalo tas gudiszkas lai- 
skolina nu žmogaus“, t. y. lie- krasztis primena, kad nekurie 
tuvys nū lietuvio. Žydas ima fabrikai, kaip Brianskas ir C
savotiszką nūszimtį, kurį rei
kia iszmokėti nevi Iki nant, o 
vis isz tų pigių javų. 'Pas 
viskas pastato ukinįką su sko
lomis į gana kritiszką padėji
mą, o kad ukinįkų su skolo
mis, kiek asz žinau, yra daug

uždirba po ūO ir 80 procentų* 
Ne bereikalo nedūda savo ro
dą, kad atmetus į szalį „patri 

i jotizmą“, geriaus butų daleisti 
Isvetimtaucziams užvesti dirb
tuves, jei jie ant tokių gerų 
įtarczių apsiima.

daugiaus, nekaip be skolų,! Mus ukinįkai pirmiaus „pa
dėlio nė ne įstabu, kad taip juto“ tą fabrikantų Įlipimą, 
skundžiasi su turn pigumuja- ! kaip „Graždaninas“ spėjo jį 
v,l- patėmyti.

Tegul jau javai butų pigus, | Žiema jau taikosi nū mus 
tegul už tūs javus, ką pirmiaus | pabėgti: jau tik, kaip pauksz- 
gaudavo 4 rublius, dabar pa- tis sparnus iszskėtęs, tik lėkt, 
imtų tik po 2 rubliu, bet kad lėkt kur už kalnų į szaltesnį 
nors už tūs 2 rubliu butų ga- krasztą. Kelios jau naktys, 
įima tiek nupirkti, kiek pir- kaip neszala, o dieną koki
miaus jei ne už 4, tai nors už 4 R. szilumos pamaži sniegą 
3 rublius, tai vis butų pusė dildo. O sniego nemažai yra 
vargo — sako ukinįkai. Ir prikrauta, jei sykiu paleistų, 
isztiesų manufaktūros iszdir- butų nemaža pavandenė. Ne- 
biniai, javams atpigus, nė bis- žiūrint ant to sziądien, per szv.
kį nepasidarė pigesni da kiti i Jūzupą (19 Kovo) da keliais 
net brangsta. Jei atpigimas ■ rogėmis (szlajomis) važinėja, 
javų visas szalis dasiekė, taL nors arklių kojos giliai lenda 
už tai brangumas fabrikų isz- į suminksztėjusį sniegą. Mies- 
dirbinių laikosi, turbut, tik tūse jau sniegas isznyko, tik

vienoje Maskolijoje. Visiems 
lietuviams yra žinomas termi
nas: „parneszė isz Prūsų“. . . . 
nės Prusūse, ežia jau szale 
Maskolijos, viskas yra pigiaus, 
ką tik krome pirksi.

Užtaigi Maskolijos fabrikų 
darbinįkai daugiaus uždirba - 
sakysit. Kad tai taip! Bet 
Maskolijos dirbtuvių darbinį
kai yra tik nuskurdėliai, suly
ginus net su straikūjancziais 
Amerikos darbinįkais. Visą 
pelną painia tik vieni dirbtu
vių savinįkai, primesdami dar- 
binįkams tiek', kad nenumirtų 
badu ir sziokius-tokius lopus 
galėtų ant peczių užsimesti.

Ne bereikalo net toksai lai- 
krasztis, kaip gudiszkas 
„Graždanin“, pasakodamas, 
kad į Petropilę beveik kas
dien atvažiūja svetimtaucziai 
su milijonais kiszeniūse, siūly
damiesi užvesti Maskolijoje 
fabrikus, jei tik valdžia da-

paskutines jo palaikąs ardo 
nū nekuriu gatvių.

Uer//x.

— Jhisu prekyba.
vitinyjc, Szaulių pav. Edvar
das. . . . karczemą uždėjo, jau 
nū penkių metų jam gerai ei
na. Visus aplinkinius prie 
savęs sutraukė. Paszvitinis 
yra tai miestelis su medine 
bažnyczia. — Svedosūse, A Uk
mergės pav., miestelyje, p. Ja
kutis kolionijaliszkų tavorų 
kromą uždėjo ir nors raszyti 
nemoka, su kromu jam labai 
gerai eina, nės visus mažnė 
aplinkinius lietuvius prie sa
vęs pritraukė. — Salūse, 
Aukmer. pav.“ lietuviszkas 
k romas tai po jau uždėtas.

— Salai yra tai gražus 
miestelis A Ukmergės paviete 
ant pussalio aplinkui ežeru 
apsiaustas. Yra ežia grovo 
Przezdzieckio dvaras, kurį p.
Kosarskis arendavoja. Para
pija užpernai labai gražią me
dinę bažnyczią iszsistatė, ant 
kurios medžius gr. Przezdziec- 
kis isz savo miszko davė. Ta- 
me miestelyje nėra žydų kas 
retai Lietuvoje atsitinka. 
Yra ežia netoli kalnas ant 
Szateksznos upės kraszto, ant 
kurio czeraunįkus pirmiau de
gindavo. Dėl isztyrimo ar 
kas yra ar nėra czeraunįku 
(ragana) senovės beproeziai 
žmogų suriszę Szatelonos upė
je pi ugdė. Katras skendo, 
tai buvo nekaltas, o katras 
plaukė, savo gyvastį gelbeda
mas, tai tą ant ano kalno kai
po raganą degindavo.

Netoli nū ežia po Vaitkunų 
kaimų yra ežeras .lara, dumb
lų pilnas ant viiszaus vandens 
per pusantros ulakti<*s turin
tis, žolėmis apaugęs, per tai 
po aną žvejoti niaž nė negali
ma, o žuvų ten yra kaip ko- 
szės arba purvų. Isz to kaimo 
du žmogų (vikis ii* Kimeklis, 
ežerui užszalus, prie pavers- 
nėši; su rankomis baisiai

1) \ ieta kur vaiulii nuslūgsta 
ant pievos ir žuvys iszoiti nugali.
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dau<r žuvies sužvejojo. Viena 
lydeka*?) buvo taip didelė, 
kad ją abudu isztraukti nega
lėdami, paliko. Bet per szi- 
tokį žvejojimą labai Jaros eže
re žuvi 'sumažino, (rikis isz- 
traukė žuvų už 40 rublių, o 
Kimekl is už 30. Abu tais žu
vis žydams pardavė.

Isz Amerikos pagrįžo lietu
viai, arba kaip ežia ,,ameriko
nais“ vadinami, savo energija 
ir buklumu yra pasiženklinę. 
Vienas toks ,,amerikonas“ Pa
nevėžio paviete savo namūse 
lietuviszką knigyną turėdamas 
nu žandarų buvo dabojamas. 
Žandaras viską dar geriau isz- 
sznipinėti norėdamas, kitu rei
kalu prisidengęs, buvo tycziai 
atėjas. Bet gudrus ,,ameri
konas“ žinodamas, kad žanda
ras be valscziaus urėdnįkų ir 
policijos nieko jo namūse ne
turi valios daryti, per duris 
aną laukan iszstumė. '

Isz to nieko blogo ameriko
nui nebuvo, nės žandaras pa
gal zokoną teisybės neturėjo.

Prie naujo caro vieszpata- 
vimo pradžios, lietuviszkiems 
laikraszcziams ir knįgoms len-

urėdnįkas pasakė, kad anas 
misi i j a, kad toje gromatoje 
yra pinfgai, o per tai anas ją 
po jo akių plėsz ir jeigu ne
bus pinįgų, tąi aną atidūs. 
Gromatą perplėszus pasirodė, 
kad tai yra isz Tilžės „Var
pas“ lietuviszkas laikrasztis, 
kuris be cenzūros j Maskoli- 
jos rubežius eiti negali. Pra
dėjo ant pacztos klausti ar 
anas aną iszraszinėja, bet tas 
pasakė, kad anas užrubežinio 
necenzuravoto laikraszczio 
neiszraszinėja, jo suvisu ne- 
praszydamas. Paczto urėdnį- 
kai tūjaus sustatė protokolą, 
kurį jau gatavą turėjo, liepda
mi tam ponui ant ano pasira 
szyti. protokolą su laikrasz- 
cziu į Rygos cenzūrą iszsiuntė.

Dabar iszkulus pasirodė, 
kad Telszių paviete rugiai isz- 
davė 4-5 grudų, miežiai 5-6 
grudų isz grūdo, avižos 7-8, 
žirniai ir bulvės menkai užde
rėjo.

Vieną seną žmogų isz Tel
szių pavieto iszklausinėjau, 
koks yra to kraszto lietuvių 
būdas su kitais Lietuvos 
krasztais sulyginus. Anas

nemunį javus vežant, žydai 
kaip norėdavo vežimus pri
kraudavo, o dabar žmonės yra 
daug numaningesni, nės gud
resni, anas prancuziszkas de- 
szimtines vogas numanydami, 
nedūda sav į vežimą per daug 
maiszų pridėti. —• Tamekrasz- 
te ir prie prekybos žmonės 
griebtis! pradėjo, bet ne vi
siems gerai eina. Mat, prie 
visko datyrimo reikia. Sztai 
Kalnujų ukinįkas Spraunius 
žąsis supirkęs su anoms į Jur
barką ir Tauragę dėl parda
vimo važinėjo, bet smarkiai 
tenais ant jų praloszęs, dabar 
tyli ausis suglaudęs.

— liesiainiuse apart panų 
Valentinavycziutių kromo, yra 
dar keturi lietuviszki kromai 
įtaisyti. Kalnujūse miestely
je per szeszis viorstus nū Re- 
siainių Buszackis galanterijos 
k romą uždėjo.

— Isz Kvėdarnos miestelio 
Žemaicziūse bažnyczios varpi- 
nįko sūnūs Barauskis 15-16 
metų į Rucavos progimnaziją 
Kurszūse netoli nū Palangos i o c 
mokslus eidamas, o ant to

nikis nū trijų metų karezemą 
valdo.

— Telszių paviete už gy vų 
meitėlių svarą moka po 7 ka
peikas, o už negyvų, kurie jau 
yra be vidurių, po 9 kapeikas. 
Tie, kurie nori geresnius gy
vulius užsilaikyti nuperka po 
dvarus ląbjausiai Kurszėje 
verszius. Sztai ten Gramzdės 
dvare už 3 dienų verszį, ant, 
veislės, moka po 6 rublius, o ; 
nū 6 dienų 9 rublius. Bet už 
tai po trejų metų užauga jau
tis 80 rublių vertybės. Tame 
Gramzdės dvare K u rąžėje yra 
dabar sviesto dirbtuvė įtaisy
ta. Žmonės pamažu prie gerų 
gyvulių prieis, kurie daugiau 
pelno už javus dūda.

— Telszių paviete isz tnisz- 
kų stokos po daugel vietų 
durpėmis (torfa, pelke, velė
na) kūrena. Mosėdžiu para
pijoje puszinių malkų aszis 
(sieksnis) 8—12 rublių kasz- 
tūja, beržinių 12—14 rublių. 
Aukmergės paviete vienok 
kur yra dar daugel miszkų 
malkų aszis nū 5 lyg 7 rublių 
kasztūja.

— Zemaiczitee dabar dak-
pasakojo, kad kaip jo pomie- 
tis siekia, tai anas savo krasz- 
te veselės (svodbos) oracijų 
nėra girdėjęs, ta i po jau svod- 
binių dainų, nei kitų prie ap
linkybių pritaikintų dainų, 
kaip tai pa Niamuniais, pa 
Dubisiais ir kitur galima gir- 
dėti, kur nuliūdimą ir dvasios 

! pakėlimą gali tose dainose pa- 
! tėmyti. Telszių paviete vese
lės laike labai tyliai apsieina 

perdai-

cenzūros ir su cenzūra einant, 
pasirodė, kad dabar dėl musų 
literatūros atsigaivinimo gera 
gadynė ateina. Bet kaip gi 
savo lūkestyje apsivilėme, po 
szviesio žaibo vėl griaustinio 
sulaukė. Daugel žmogysezių 
matant, kad cenzūra musų 
rasztus isz užrubežio leidžia, 
pradėjo į Tilžę pinįgus siunsti 
dėl visokių rasztų iszraszinė-
jimo, bet vėl cenzūra sulaiky- vieną ir antrą dainą 
ti pradėjo ir vėl vis senovės nūja, o paskui pradeda ariel- po. 
keliu per kontrabantą turi eiti, ką ar alų gerti. Į nekuriūs

Sztai netiktai Lietuvoje, bet Telszių pavieto krasztus lie- 
ir už jos rubežių Latvijoje ir 
kitur pradėjo visokį labai ne- 
patogus dalykai darytisi. 
Sztai pas vieną poną Jelgavo
je p< ūžteli jonas atneszė po- 
vestką, kad anas ateitų į pacz
tą, idant dėl jo užrubežinės

kaszto neturėdamas, Kalėdų 
laike apie Rusiai nių apygardą 
kalėdojo dėl pinįgų surinki
mo, nės jo tėvai yra biedni ir 
anam jau nieko negali dilti. 
Buvo ansaį.z pas didesnius po
nus: pas Zaleskį Veliūnoje, 
pas Janczauskį Blinstribisz- 
kiūse, kuris anam 50 rublit. 
davė, Patruszlių Lavrinavy- 
ežia ant vakacijų aną užsipra- 
szė. Vaikinas per szalczius 

I bevaikszcziodamas ko nesusza-

tarai gražų uždarbį turi, nės 
serganezių ant rauplių, karsz- 
tin i ii ir kitų ligų begalis atsi
rado, didelis procentas mirsz- 
ta, per tai ir szermenų (pagra-

virtoje kl i ąsoj c.

tuviszki rasztai isz Prūsų ne
užeina, bet ir ką gi jie su jais] — b 
darytų, kad ten žmonės netik- ateina, 
tai skaityti, 
rių nemoka.

metais. Daktaras Ferdinan
das Kauneckis(l) isz Kivilių, 
'Telszių pavieto dirba dieną ir 
naktį prie ligonių važiūdamas 
ir jau savo apygardoje keliose 
parapijose tas ligas apstabdė.

— Sėdoje (Telszių paviete) 
neseniai, diktos pesztynės bu-, 
vo atsitikusios, kurias nekuriu 
prie Kražių nelaimės nori pri
lyginti. Taigi vietinis ataros- 
ta, o kai Į)' ežia vadina staras, 
nū žmonių rinko pagalves ir 

i kitus už žemę mokestes, ku- 
Sztai Szakiuse\) pirm irias per caro manifestą dova- 
...... .. ii,.... , , • i

Varlė.

kad ir tenai pre

Resi ainių kampe 
dabar savę žydams nedūda ap
sigauti ( ?). Kitą kart isz Re- 

«1 ano kraszto )<alb^ lidis. Isiainiil žmonėms įSzilin<j į Pa-
į pacztą atėjus

j imas, i

j dviejų metų jau p. Ruszinskas ] 
žmonės kolonjaliszkiĮ tavorų k romą

! uždėjo. Mosėdy ja vėl p. Or-
1) To vardo miestelis Suvalkų rė- -

dyboje ir kitur Lietuvoje atsirandu. 1 vieną agronomą.

notos buvo,o pats nieko įpeszti
1) Pagal sesers musų rasztinįko 

Simano Daukanto vaiko —vaikas. 
Turi anas dar du broliu daktaru ir
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negalėdamas, uriadnįkų pasi
telkė. Nors uriad nįkas nū 
galvos lyg kojų (?R.) apszar- 
vūtas buvo, baisiai sumusztas 
tapo, turėdamas nū žmonių 
bėgti į karczemų, po pecziumi 
palinsdamas ir taip savo gy
vastį gelbėdamas. Dabar yra 
užvesta tame dalyke prova.

Abelnai po Žemaiczius dau
giams ,,Apžvalga“, negu „Ūki- 
nįkas“ skaitytojų turi. ,,Uki- 
nįkas“ dabar tankiau iszeida- 
mas negu pirmiau, diktokų su 
„Apžvalga“ konkurencijų ve
da. „Ukinįkas“ dabar dėl 
mažesnio pacztos kaszto ant 
plono popierio yra spaudžia
mas ir gromatos pavidale į 
Lietuvą siuncziamas.

—Papili# prie gelžkelio, 
Szaulių paviete. Toji mer
gaitė, apie kurių buvo kalba
ma, kad slapta gimdė ir vaikų 
ant kapų slapta palaidojo, da
bar po iszgyjimui aresztavota 
tapo, nės pasirodė, kad jos 
vaikas gyvas gimė, o ji anų 
nusmaugus palaidojo. Mer-
gina pas prokurorų iszsiųsta.

— Per tris viorstūs nū Pa
pilės ant Ventos upės yra prie 
kaimo Kūdikių vandeninis 
malūnas, dėl kurio nū daugel 
metų Botavyczių ir Nutautų 
tarpe prova eina. Tas malū
nas nū kelių metų yra Bota
vyczių, kurį neseniai per sūdą 
nū anų szvogeris Nutautas at- 
provojo. Nutautas nū sūdo 
„ispolnitelnyi list“ gavęs su 
sūdo pristovu į Kūdikius at
vykęs Botavycziams apjovyjo 
7 Kovo (23 Vasario), kad po 
keturiolikos dienų ilgiausei
szitiė Botavycziai lauku iszei- 
tu dėl Nutauto malūnų tusz- 
tindami. Botavycziai netiktai 
apleisti, bet dar i|ž pirmesnių 
metų malūno valdymų dide
lius pinįgus užmokėti turėda
mi, vis kerszyjo, kad už tai at
mokės. Ant to pabaudimo 
nežiūrėdami tų paežių naktį, 
girnų pastovų isz malūno isz- 
draskydami, girnas pas žydų 
į Papilį nuvežė, o nedėlioję 
vidurnaktyje 10 Kovo

Vasario), kaip nei gyvos du- gavų perkeltas ketina būti, 
szios nebuvo, malūnas uždeg- — Stropus musų rasztinįkas
tas ,tapo. Dar gerai, kad ne
buvo vėjo, tai luboms iszde- 
gus, o žmonėms ugnį pama- 
ežius ir atbėgus užgesinti nu
sidavė.

16 Kovo mėnesio szvento 
Kazimiero dienoje, kada Pa
pilyje didelė szventė, kermo- 
szius ir atlaidai buvo, Kūdi
kių malimas buvo isz antro 
karto uždegtas. Ne tiktai, 
kad malūnas visiszkai sudegė, 
bet ugnis į Kūdikių kaimų 
persikėlė visų kaimų sudegin• 
damas. Isz tos priežasties, 
kad gaspadoriai tų dienų -Pa
pilyje buvo, o pertai tvartai} 
svirnai ir triobos buvo užra
kintos, tai viskas ne tiktai isz

Aleksandras Gužutis nors 
j kaip patsai sako liga ir senat
vė užmanė anų naikinti, sykį 
plunksną į rankas nutvėręs, 
anos nepaleidžia. „Marių 
Karalienę“ jau pabaigė raszy- 
ti. Paraszėjau: „Vytautas 

! Krėvoje“, „Keistuto inirius“. 
i Dabar raszo dramatų „Aldo
nų“ isz Konrado Vallenrodo 
Adomo Mickaus poezijos. 
Gailiasi labai, kad ant „Biru
tės“ deszimtmetinės szventės 
būti negalėjo.

Z ai t y s.
—

— Isz Latvijos. Žinomas 
! musų Portrecista Žitkus vėl 
Jelgavoje atsirado, dėl to mies

tos priežasties, bet ir isz sto- to svarbesnių gyventojų, pa- 
kos gelbėtojų ir neszėjų, gry- veikslus (portretus) nuiminė- 
nai sudegė. Toks tai yra ga-1damas. Tas jaunas artistas 
las ne tiktai tos, bet ir daugelio ■ isz Kriniczino, Panevėžio pa- 
provų pas mumis, kurios arba vieto paeina. Į gimnazijų ėjo 
gaisru arba užmuszėjiste pasi- iSzauliūse, paiszymo ir teplio- 
baigia. Pirm trijų nedėlių' rystės Miunchene Bairūse 
ant metturgio Papilyje didelį (Vokietijoje) mokinosi. Ke

bus szalti valgymai ir alus 
už tai turės užmokėti dėl 
draugystės 1,500 rublių. Prie 

j to bufeto reikės jam turėti 
daugiau kaip po tūkstantį 
peilių, szakuczių ir torielkų, 
o prie alaus stiklų dar dau
giau. Per pietų laikų dilti 
bus Įlietus už 1 rublį ketu
rios patrovos (tschetiras rikt- 
ces ehdapias šiite), kurį dūs 
jau antras restauratorius. 
Arielka, ( vynas, net szampa- 
nas, pagal Jelgavos prekių 
bus d avinėj am as.

Vadovais to viso reikalo 
yra advokatai: Czakste, Sters- 
te ir kiti. Isz tos priežasties, 
kad baisiai daug svieto laukia
ma, įtaisyta, bus ,,Kelio“ ir 
„Kvatierų komisijos“, dėl nu
rodymo mieste kvatierų ,.Bi- 
lėtų komisija“ ir t. t. Į lat
vių kliubą į Jelgavą pribus 
isz Rygos latviszkas teatras ir 
pirmos latviszkos artisti-zkos 
sylos, net isz užrubežio. 5’ra 
paskirta premija 300 rublių 
už paras žymą latviszko drama-

užmuszėjį ir vagį S-z Įaustų nu
tvėrė; kuriam, nū gaudytojų 
bėganeziam, trys szuviai j pe- 
ežius sulindo. Anas ne 
tiktai žmones, bet ir bažny- 
ežias apvogdavo.

— Abelių parapijoje, Zara
sų paviete, jauna, o nelaimiu 
ga moterystė buvo, nės vyras 
didelis girtūklis pasirodė, per
tai pati nū savo vyro daugel 
nukentėdama, ant vaszo, kuris 
prie lubų dėl liampos pakabi- ' 
nimo pritaisytas buvo, pasi
korė.

— Palangoje, kur yra ma- |

tina dar Miunchene arba 
Drezdene tol i aus savo amate 
lavy tiesi.

— Latviai savo darbais nori 
szįmet svietų uždyvyti. Sztai 
szįmet visoje Kuržemėje* pui
kiai szimtų metų jubilėjų prie 
Maskolijos privienyjimo ap- 
vaikszczios. Prie to
prigulės ir latviai isz ; 
Igaunijos. Jelgavoje prie
Onos vaitų (pee Annas wall r-

to ant to lai ko. (i ra j i namas Ims 
„Gyvenimas už- carų“ (Žizd 
za car i a) latviszkame ver
time. Gzia pirmų rolę Suza- 
niuo grajys artistą plaukt i uis. 
Artistą Jausenas lat vys ant tos 
szventės isz Berlyno atvyks. 
Bus tai Įlojau artistą Rozento- 
lis— Krūminis, Ozolinas Ry
gos latviszko teatro direkto
rius Duburis ir t. t. Grajini- 
mas bus taipojau, isz liet u-

teem, Annen Korte) ant tos viszko gyvenimo ,,Vaideliote“, 
apeigos taisys namus „Dsceda-|isz Szilerio „l’žmuszėjai“ 
ma ehka“ dėl 20,000 žmonių (die Rauber) ir t. t.
sutilpdinimo, kur bus drauge Jau dėl prabų buvo 300

rių maudyklės, grovai Tiszkaį 
puszinėje, kuri prūsų rūbe- 
žiaus ir Palangos tarpe atsi
randa, dabar net žiemos laike 
arti miszkasargio naujas ir 
gražias vi les stato. Jos bus 
dėl maudinįkų, kurie vasaros 
laike pribus. Ant to ple- 
ciaus padarymo puszinės dalis 
iszkirsta tapo.

— IKunįgas Martynas Va- 
lanezauskis Kauno dvasiszkos 

profesorius į Jei-(261 seminarijos

bufetas ir restauracija. Na- dainių suvadinti, kurie driga
ntai tie tiktai aut keturių dienų voje bažnytinias Dovydo ka-

' pastatyti nū 28 Birželio iki 1 daliaus psalmas dainavo ir 
Liepos (16 —19 Birželio) puikiai nusidavė, bus dar keli 
kasztūs apie 14,000 rublių. 1 iszmėginimai. Toji szventė 
Giedorių bus 4,000 ir tie turės tame laike bus ir po kitus 
atskiriu salę. Bus taipojau sa-i Kuržemės miestus apeinama, 
lė dėl szokimo. Teatras bus kaipo tai Tukume ir kitur.
grajinamas latvių sode, kur1 Apie ■ tų viską latvbzkine 
yra ir latvių kliubas antrame laikraszcziūse nėra dar ra<zo- 
iniesto gale. Ant tų keturių ma, bet man nusidavė nū žino- 
dienų p. Kuncendorfas isz Ky-' nių, gerai apie viską žinau- 
gos apėmė bufetų, kuriame ; ežių, tikrai sužinoti. Alau
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prižadėta ir daugiau žinių, 
kurtos, tikrai sužinojus, 
taps pranesztos.

„Mielai“.
„Tai dūk mums, o mes ei

dami nū farmerio pas farmerį
Nū 17 Kovo pradėjo sniegų sujieszkosim tav darbų“, 

su saule ir lietum leisti. Ro
gių kelias nors pilnai laikosi,, leriu, ir szie nuėjo pas vienų 
bet labai yra bjaurus, isztižęs, farmerį; sugrįžę atgal sako, 
Jut upių ledo vandū Atsiranda.

Vatiė.

Vaikinas atidavė tūs du do-

Isz Kitur.

minskas bažnyczių uždegs, pa- — Isz PdropiUs, Laik- 
gadino r u ras, kad ugninė sar- i rasztis „Graždanin“ apgarsino, 
gyba negalėtu gesinti. - Baž- kad rusiszka cenzūra sutiko
riyczia įtraukta į ugniavų ant 
$5,000.

kad szis neturi; priėjo prie 
kito,, padavė jam kokį ten 
klumeziukų ir liepė eiti pa
lengva toliaus; tūm laik, 
kada jūdu nuėjo, atvažiūja 
vežimas ir du vyrai liepia sės
tis jam ant vežimo; szitie nu
vežę jį į New Brunswick pa-

viena moteriszke, kuri sodino į kalinį.
Kada atėjo laikas provos, 

davė jam kokį tai žydų už

— Keto York. 2 d. szio m. 
Nepaprastas atsitikimas atsiti
ko su
sziųdien atsikėlus anksti isz ry
to pradėjo pūsztis; nusiprausė 
burnų ir apatiniam apvilkale, 
priėjus prie veidrodžio, norėjo 
pamatyti savo iszžiurų, kur 
viena ranka prisirėmė prie 
veidrodžio ir paliko tokiam 
padėjime bestovint iszleidus 
savo gyvybę. Kaiminkos mer
gaitė, kuri atėjo su jos duktė- 
re pasibovyti, kaip
'būdavo, priėjus jų pažadino ir I daugiau apie szitų dalykų ži- 
pajudino, bet jokio atsakymo notų, arba pažįsta jį isz Lietu- 
bei ženklo gyvasties negavus, vos, teiksis dūti žinią į rėdystę 
padarė trukszmų. Subėgu- „GIos Polski“ Philadelphia, 
siejie atrado moteriszkę bes- Pa.
tovinezią, iszžiurint kaip gy- ---------
vų, su atdarom akimi, bet ant — Kompanija „Nortdeuts- 
tikro jau buvo negyva. cher Lloyd“ pastatys pornnikų

Nelaimingoji buvo labai kapitonui garlaivio „EI bos“,
gražios Yszžiuros. Gosseliui.

— Isz Ponios. Transvaalio 
republikos prezidentas nese
niai atsiuntė szventam tėvui 
dovanų brangų deimantą, ku
ris sveria 971 karatą, o vertas 
yra 5,0(H),000 frankų.

— Szv. tėvas užmanė dide 
lią reformą 
seminarijų, 
žemai stovi 
žastis gi to 
seminarijų
didelėje Italijoje yra net 283 | siraszęs

daleisti į Maskoliją vokiszkų 
laikrasztį „Koelnische Volks— 
Zeitung“, kuris ikiszioliai bu
vo suvis uždraustas. „Koel
nische V olks - Zeitung“ ‘'yra 
organu katalikiszkos partijos 
(taip vadinamo centro) Vo
kietijos parlamente.

— Isz Petropilės. Vasa
rio 24 dieną kun. Pranaitis,

dvasiszkų Italijos profesorius Dvasiszkos Aka- 
Seminarijos tos demijos,- iszvažiavo į miestų 

moksliszkai: prie- Tver, į kurį jis tapo iszsiųstas 
žemo stovio — tai pagal prisakymą caro Nika- 
daugumas: neper* lojaus II užtai, kad buvo pa- 

ant sutarimo savo
seminarijos! Tokį didelį se-I draugų— kovoti 
minarijų skaitlių nėra už ką tižios užmanymus, 
gerai aprupinti, 
ėmimui n f

jei diisi dvideszimts penkis 
dolerius, tai tapsi liūsu, jei ne, 
tai eisi į kalinį.

O kad vaikinas neturėjo pi- 
nįgų, nuėjo ant deszimts metiį 
į kalinį.

Žinių padūdam tokių, kokių 
paprastai I apie jį girdėjome. Jeigu kas

Buvo pa- 
ypacz po at-Į davęs praszymų paežiam ca- 

jiržnyczios prigu- rui, kad jį Petropilėje paliktų, 
rtų. Pertai szv. Caras padavė tų dalykų nūs- 

tėvas užmanė sumažinti tų se- pręsti vidaus ministeriui Dur- 
minarijų skaitlių. ‘ novai. Ministerio pagelbinį-

— Isz Jtomo pranesza, kad kai prižadėjo perkalbėti mi- 
ten priėmė katalikystę masko- uisterį: vienok nieko isz to ne- 

archimandritas 'l’olsto- buvo> nės Dm novas iki szioliai 
paeinąs isz augsztos i* dar savo numonės cai ųi 

giminės. Jau per- | neapreiszkė, o policija, iszėjus 
paskirtam laikui, liepė iszva
žiūti.

lisz k as
j‘us, paeinąs isz augsztos |8UVl* (^ai‘8avo 
rusiszkos giminės. Jau per
nai jis dideliai pragarsėjo savo Į P1 
viesza prakalba į vienų atva
žiavusį isz Prancucijos į Mas- 
kvų katalikiszkų vyskupų, ku-

— Trenton‘o kalinyje sėdi — Omaga,Nebr. "23 Kovo. 
vienas jaunas vaikinas, netu- Lenkiszkos parapijos bažny- 
rintis dar dvideszimts metų, ežia guli gruvėsiūse. Vakar 
kaip sako, suvis nekaltai. vakare tūj‘ po iszėjimui kun.

Stanislovas Dainys, isz kai-1 Kaminsko ir jo szalinįkų isz 
mo Deigių, gmimos Triszkių, Į bažnyczios, pasirodė ugnis už- 
pav. Szaulių, gub. Kauno.

Buvo dar tiktai du mėnesiu 
iszbuvęs szitam k rajui, kaip 
einant, netoli New Brunswick, 
susitiko du žmones, su kuriais 
ėjo draugystėje toliau ir, žino
ma, sznektų turėjo apie darbų.

sudegė iki

turės atsi-

ežiai tvirtino, kad tikėjimas 
katalikystės ir pravoslavijos 
suvis nesiskiria ir kad tų skir 
tumų iszranda tiktai pikti 
žmonės ne dėl kokių tikėji-

žmonės klausia jo, ar dar turi 
pinįgų; ji* atsako, kad dar tu
ri du doleriu.

„Ar dūtum mums tūs du 
doleriu, kad tav darbų sujiesz- 
kotume?“

pakalinėje dalyje bažnyczios 
ir viena valanda
pamatų. Gal but Kaminskas, 
matydamas, kad
traukti ir nenorėdamas palik
ti bažnyczios tikriems katali
kams, Užkūrė. Jo szalinįkai 
baimydamiesi atmonyjimo, ap
stojo jo gyvenimų. Ugninė 
sargyba pribuvo gana į laikų, 
bet negalėjo gerai gesinti, ka
dangi ruros vandeninės buvo 
pagadintos. Szalinįkai Ka
minsko, žinodami tai, kad Ka

neturinczių nieko bendro su 
tikėjimo klausymais. Masko
lių valdžia praszo szv. Tėvo, 
kad lieptų Tolstojui iszvažiūti 
isz Rymo, nės jis labai karsz- 
tai užsiima klausymu su vieny- 
jimo pravoslavijos su katali-

— Neseniai garsus į visų 
Italiją gydytojas.d-ras Lappo- 
ni laikė prelekciją apie Lour
des, kurioje darodinėjo, kad 
daugybė stebuklų, ten atsiti-

—- Isz Petropilės. Rusisz- 
ki laikraszcziai pranesza, kad 
pabaigoje Vasario tapo atida
rytas geležiu Kelis nū miestelio 
Alytaus | Suvalkų gub. Į iki 
Varienai | Orany |, stacijai 
Pe tropi 1 i sz k ai V a rsza v i sz k i o 
geležiu kelio. Visas geležin
kelis turi ilgio tiktai 35 vers
tus.

Pranesza taip gi, kad į ke
lių ministeriją tapo įnesztas 
projektas suvienyti Dnieprą 
su Dvyna, o paežių Dvyną per 
upę Lovat ir kanalą suvienyti 
su Petro p ii e. Visas kelias nū 
Kijavo iki Petropilei turėtų 
1739 verstus ilgio, o kasztūtų 
neperdaug— tikt 1 milijoną

Suvienyti Dvynų su Volga.

jokiu prigimtu budu.
lijoje | pranesza, kad kunįgas 
Jaunis dar nevisai pasveiko.
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Pereitą rudenį jau jam buvo daktaras tarė, „reikia tikt ge- atsigarsėjo vaikų skaudus ra u 
rai jeszkoti! Vis mes ją turime dėjimas.
atrasti!“ Ir vėl pradėjo jiesz- cziaus, pamatė, kad jiedu įgri- 
koti isz vietos į vietą.

Czia dar vėjas atneszė baž-! si iszropoti.

pasidarę visai gerai; bet po 
caro Aleksandro III mireziai, 
kada buvo iszdūta daugybė 
manifestų ir kunįgams rei kėjo 
tankiai laikyti miszias szv. isz 
yaldžios paliepimo, vieną kar
tą kun. Jaunis digeziai susivė
lino iszeiti paskirtam laike 
prie altoriaus. Maskolių val
džia nusprendė, kad Kaza- 
niaus prabaszcziui dar nesu
grįžo pilnas protas. Pertai 
gydytojai vėl paėmė kun. 
Jaunį į savo priežiūrą ir pa
talpino ligonbutyje. Dabar 
kun. Jaunis jaueziasi vėl ge- 
riaus: turi pilną protą, yra ga
na drūtas, bet laikas nū laiko 
(2-3 sykius per sanvaitę) turi 

„ ausiu haliucinaciją: jam isžro- 
do, kad girdi kokius — tai 
balsus, kad jam buk szvakįžda
į ausis kokios - tai dvasios ir 
t. t.
■ ' i

PODUKRE.
Pasakojimas isz kalėdiniu szvcnczm. 

(latv. paranzė Vaidelaiti^ liet. g. L.) 
(Tąsa.)

Ant lauko vietų vietose ug
nies liepsna plasnavo, tai vie
na kitai artindamosi, tai viena 
nū kitos atsitolindamosi, kožna 
į savo pusę. Jau buvo palio
vusi snigti, bet vėjas vis taip 
pat draskėsi kilnodamas snie
go debesius padangėm. Žmo
nės rūpinosi prapūlusią mer
gaitę rasti.

Czia tūm i paežiu laiku joja 
kas per lauką, ir areziau pri
jojęs klausė medsargio, kuris 
ėjo jam prieszais su nuliudu- 
siu veidu. „Galiu Tamstai 
praneszti linksmią kalėdinę 
szventę“, daktaras taip jį svei- 

i kino, ,,tamstos Elzytė jau isz- 
gelbėta! Bet kurgi Anytė? 
Ji dar nėra sugrįžusi“.

„Jau ji dauginus niekad ne- 
sugrįsz“, medsargis nusiminu
siu balsu atsakė, „czia ji guli 
kur apsnigta, o mes jau apie 
visą valandą veltu jos jieszko- 
me.“

„Labai nenusiminkite!“

tokiame laike miszke giedoti?“ 
jis užklausė vaiko, kuris greta 
jo ėjo.

„Elzytei buvo szalta ir ji 
pradėjo verkti, o kad szi ne- 

Medsargis jiem pagelbėjo, [raudotu, asz pradėjau giedo- 
vaikai,|ti“, vaikas atsakė.

„Ryt nusiųsiu judum ką 
vaikeliai“, medsargis 

, vesdamas vaikus na
mon ir prie durių jiedviem 

Gana gerame laike jiem [padavė pintinėlę. Veik jis at- 
paskui užpūtė pūga, bėgo į mokslainės namus.

A nytė gulėjo ant skūmės, 
į jūs [o daktaras rūpinosi atgaivinti 

Tu
lia moteriszkė stovėjo szone, 
nugarą atsukusi į duris, sykių 
sykais jos verksmingas balsas 
buvo girdimas isz gailesezio 
Anytės.

„Darta — ir tu ežia!“ med
sargis nusidyvyjęs užklausė.

Jis pribėgęs ar-

mo į pusnyną ir veltu rūpino-

nyczios varpo skambėjimą;
bažnyczioje paeziame laike Buvo biednų žmonių 
apreiszkė szvenezių vakarą, kurie buvo buvę 
apreiszkė vardan Dievo; szis giminaiezio, ______ f>,
varpo skambėjimas | visados I szirdystės buvo jiem szį bei tą [pasakė 
apreiKszdavo kalėdinių szven- davęs parsineszti ant 
ežių vakarą.

„Kaip ruszcziai
atskambėjo varpas — tai jis bet tūmlaik jie buvo miszke.

prie kokio 
•kuris isz miela-[dailų,

szven-
ežių.

man apreiszkė mano mergy
tės duszelę persikeliant į kitą 
pasaulę“, medsargis graudžiai 
tarė. Jis visur veltu buvo 
iszjieszkojęs ir galop nuėjo 
arti miszko. Ant kelių ropo
damas jis
vieteles. Jau jis 
artinęs prie miszko

Medsargis, meiliai
sznekėdamas ir jūs raminda-1 jos suszalusius sąnarius, 
mas, iszkėlė mergaitę isz gro- 
vio jau gerai nuszalusią; bet 
tūm tarpu giliaus sniege, kurs 
nū vaikų buvo iszmindytas,

iszjieszkojo vietų užtėmi jo kūdikio rankelę, ku- 
buvo prisi- ri kietai suspaustą laikė vaistų 

kraszto buteluką. Balsiai surikęs,
puszėms, ežia jam ranka atsi
dūrė ant ko kieto sniege. Jis 
pakėlė augsztyn akis ir su pa- 
gelba ne aiszkaus žiburio pa
matė seną jau beveik sutrūnė
jusį medinį kryžių, {patingi 
jausmai jį perėmė: juk buvo 
tas pats kryžius, apie kurį
sziądien jam sznekėjo senelis! 
Isz nusiminimo ir szirdies 
skausmo jis pūlė ant kelių ir 
jį abiem rankom apglėbė, mis- 
lydamas apie tūs nelaimingus 
vaikelius, kurie ežia sykį rado 
giltinę, suszaldami.

Czia urnai isz miszko atsi
garsėjo* vaikų verksmas, o 
veik po tam jis aiszkiai girdė
jo, kaip netoli nū jo vaikų 
balseliai giedojo pažįstamą ka
lėdinių szvenezių giesmę: 
„Tyli.naktis, szventa naktis“. 
Kaip vienas giedojo, tai antro 
balselis maiszėsi daugesniai su 
verksmu.

Galvą pakėlęs, medsargis 
akyvai žiurėjo ir veik pamatė 
du vaikucziu, vaiką ir mergai
tę, kurie miszko takeliu pa
mažu brido, neszdami savo 
pintinėlę. Mažieji e praėjo 
pro medsargį ir pasisuko lau
ku artymųj'ų namų link. 
Medsargis nusižiūrėjo į jūs, 
tarsi sapnūdamas. Czia veik

jis pulė į grovį ir verkdamas 
iszkėlė savo Anytę.

Verkdamas jis ją spaudė 
prie savo krutinės. Ar Any- 
tė jau buvo numirusi? Sąna
riai jos jau buvo sustingę, lu
pos anksztai suspaustos. Jis 
nustūmė skarytę nū jos veide-

,,Tamstos gafepadinę susiti
kau paežiu laiku — ji norėjo 
eiti į Liepdvarį“, daktaras at
sakė.

Mergytė vis dar gulėjo be 
jokio ženklo gyvy bos, o susza- 
lę pirszteliai laikė vaistų bu
teluką, drueziai suspaudę.

lio: akutės buvo užvertos — 
kvėpūti visai nekvėpavo!

„Szirdyte mano, neapleisk 
manę!“ jis suriko skausmin
gai, aszaros jo rydėjo ant su- 
szalusio veidelio.

Tūm tarpu prisiartino ir ki
ti žmonės, tame skaitliuje ir 
daktaras. Jie buvo iszgirdę 
vaiko verksmą ir medsargio 
riksmą.

„Acziu Dievui!“ daktaras 
isztarė. „Dūk szian man mer
gytę. Josiu į arty mus moks
lainės namus - szie yra areziau 
nė tamstos!“

Kaip daktaras buvo atsito
linęs, medsargis visiems kai
mynams nūszirdžiai padėka- 
vojo, kurie jam buvo drauga
vę jieszkoti prapūlusios mer
gaitės. Tada jis vaikų pin
tinėlę pakėlė, paėmė mažą 
mergisezią ant rankų ir ėjo į 
arty minusius namus, kur jų 
tėvai gyveno.

„Vaikeliai, kaip jus drįsote

„Dėl meilės Elzytės ji atra
do giltinę: ji tai darė, Elzytę 
mylėdama!“ medsargienė 
urnai suriko“, o asz mislyjau 
taip negerai ir piktai apie szią 
gerą mergytę! Argi isz tik
rųjų ji numirė? Mielaszir- 
dingiausis Dieve, ar gi dau
ginus neatgis?“ Nusiminusi 
rankas Įlaužė, ji pūlė ant ke
lių, labai verkdama.

Daktaras nieko neatsakė. 
Medsargis, didei užgautas to 
kiu paezios draugjausmumu i? 
rupeseziu, pakėlė ją nū žemės 
ir laikė jos ranką savoje, kaip 
apuszės (drebulės) lapeliai 
drebėdamu ir laukdama, kas 
bus; jiedu žiurėjo, kaip dak
taras rūpinosi mergaitę atgai
vinti, ją trindamas szaltu 
rankszlūscziu.

„Ar yra dar viltis?“ nedrą
siai užklausė medsargis.

Daktaras pridėjo savo ausį 
prie mergytės krūtinėlės ir 
klausėsi.
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,,Ji yra gyva!*1 Daktaras 

džiugiai atsakė.
Už 'valandėlės jau Anytė 

atidarė akutes, it kaip persi
gandusi, besižvalgydama ap
link. Medsargienė pūlė prie ' 
mergytės ir jos virpanczias ir 
szaltas lupeles bueziavo.

„Anyte!“ ji meiliai klausė, 
„szirdyte, atsigaivink grei
čiaus!“

Nu pasidarė regykla, kuri

kus kisztis ir panasziai elgtis.
Perskaiczius gi p. K. J. 

straipsnį (Lietuvoje N G), 
matyt, kad p. K. J. nesutinka 
ant to ir nori darodyti, kad tų 
kunįgų pasielgimas nepadarė 
katalikystei nieko pikto, kad 
tie kunįgai net jai garbę daro, 
nės už ją kenčia. Įstabus 
vienok daigtas: p. K. J. daro- 
dinėja tą savo nūmonę ne tam 
tikrais argumentais, bet vie-

visus labai užgavo: mergytės 
akutės placziaus prasiplietė, 
rankelės pradėjo judėti ir no
rėjo pamotės kaklą apkabinti. 
„Mamyte!“ ji pamažėli isztarė, 
„mamyte, ar asz tav esu ma
loni?“ O medsargienė savo 
podukrę bueziavo nūszirdžiai 
ir ilgai.

Nū bažnyczios bokszto at
skambėjo varpo balsas, kurs 
praneszė naujieną ramią, vie
nybę ir meilę žmonių szirdyse.

(Dar neviskas.)

Vardan teisybes.
(Laiszkas į Redakciją.)

Gūdotinas Redaktoriau!
„N G „Lietuvos“ szių metų 

randame straipsnį „keli žo
džiai apie korespondenciją isz 
Petropilės, patilpusią „Vieny
bėje Liet.“, kuriame p. K. J. 
neapsakomai bjauriai dergia 
neseniai mirusį A. A., autorių

nais plūdimais ant kun. A. A.
Nes isztikro, koki gi tie jo 

jo argumentai?
„Maskoliai, raszo, per pa

liepimą valdžios koroja tikt 
tūs kurie po teisybei ne yra 
kalti, ir sūdąs jūs iszteisytu“ 
(kaip maža pažintis su lietu- 
viszka jrammatika/). Suvis 
neteisybė: gana tankiai Mas- 
kolijos valszcziai (volostys) 
iszsiunczia be” jokio, sūdo tik
rai kaltus, paveizdan vagis, 
kurie atsėdėję kalinyje, vėl 
pradeda vogti. Matyt, kad 
p. K. J. suvis nepažįsta mas- 
koliszkų tiesų. Pagal neat
mainytus iki szioliai caro Alek
sandro II įstatymus, iszdūtus 
1864 metūse (žiur. Svod zako- 
nov, tom. XII dali II, iszd. 
1892 met.)visi politikiszki pra
sikaltėliai negali būti sūdyti 
paprastose sudūse, bet tam 
tyczia paskirtd.se nū justicijos 
ministerio. Justicijos minis-

korespondencijos, patalpintos 
„Vienybėje“ N 4. Kadągi 
miręs A. A. negali pats apsi
ginti, o buvo geru kunįgu - 
lietuviu ir geru mano priete- 
burn, negaliu neparaszyti nors 
kelių žodžių ant jo atminties 
apginimo.

Perskaiczius straipsnį kunį
go A. A. (Vienybėje N 4), 
kievienam matyt, kad A. A. 
apsako jame) trumpai, ant kiek 
tai Amerikos lietuvius galėjo 
apeiti, užbaigimą Kelčių at
sitikimų, iszreikszdamsa savo 
nūmonę, kad iszvežtujų ku
nįgų pasielgimas atneszė ir 
jiems patiems, ir katalikystei 
tikt blėdį, ir kad pertai lietu
viams nepriguli į tokius daly-

nistratyviszku keliu, o nepa
davė į kokį - nors žandarmų 
ir policmonų sūdą.

Tolinus p. K. J., kad pagal 
paaiszkinimą, gautą isz vietos 
atsitikimo, Kelčių seminarijo 
je atrastos tapo tiktai: ,,1) ke 
lėtas (?) patrijotiszkas giesmes 
panaAzias ant „Tu Lietuva ir 
Dauguva“: 2) knygutes mal
dų in Said. Sryrdy (turbut 
SzirdĮ) Jezuso (turbut J ė-
2Y/ų>)^ir 3-czio Zokono Szv. 
^rancjszkaus. . . . J 3) knigos 
(turbut knipjos) istorijos (tur
but išturi szkos), apsakinėjau- 
ežios visa teisybia (ne p. K. 
e7. (įpiltai spręsti!) gaspado 
davimo maskolių Lenkijoj ir 
Lietuvoj. . . . “

Suvis nedyvai, kad isz atsi-, 
tikimo vietos p. K. J. tokį ga
vo paaiszkinimą: kelciecziams 
naudingiaus akyse savo kvai- 
leęniujų tautieczių iszrodyti 
kankintiniais už savo tikėji
mą, kaip paprastais neatsar
giais ir neiszmintingais žmo
nėmis. Faktai vienok ką ki
tą parodo: nekalbant jau apie 
tai, kad lenkų patrijotiszkos 
dainos, tankiai szoviniszkos, 
paveizdan:
.........„J ft k WHt^dzioiny na hwo aaknpy,

,,WypQd/.iiny p a y k u c a p y.......... “
arba: >
.........„A w imią Imlu, wiary,

„Na armaVach dzwohiny: b<>in, boin :
„Be ui w M o h k w bėm w A u a t r y
„Bein w kaMą c » r « k ij n r. y q.........“

dideliai skiriasi nū musų dai
teris susineszęs su vidahs mi- 
nisteriu, paskiria tam - tyczia 
sudžias, tankiausei jenerolus 
arba ir žandarų perdėtinius, 
kurie gali sūdyti už uždarytų 
durių ir ne pagal kokius įsta
tymus, bet pagal savo ir vy
riausybės norą. Toks sūdąs, 
aiszku, nieko nesiskiria nū ad- 
ministratyviszko nukorojimo. 
Nekorojo gi tų kunįgų per 
sūdą dėlto, kad tada apie jūs 

‘caras galėjęs butų suvis nieko 
!nežinoti, o ministeriams būti
nai reikėjo apjūdinti kunįgiją 
caro akyse.

Sziaip ar taip — vis gi sun
ku darodyti, kad tie kunįgai 
kenezia už katalikystę, dėlto 
tiktai, kad jūs iszvežė adm.i-

nos „Tu Lietuva, tu Daugu
va. . . .“, kuri yra krikszczio- 
niszku skundu priesz Dievą 
ant prispaudimų; nekalbant 
jau sakau apie tai, atrastas ta- 

į po kunįgo Prawdos laiszkas, 
kuriame jie darodo, jog prasti 

ižmonės neturi neapykantos, 
priesz carą: pertai reikia jūs 

! priesz carą sukelti, reikia 
į jiems tą neapykantos dvasią 
įkvėpti į szirdis ir t. t. Stoka 

; vietos ir kitos priežastys neda- 
leidžia man paminėti kitų pil
nų neapykantos laiszkų ir 
rasztų; bet vieno tb laiszko 
užteko, idant visą tą atsitiki
mą priskaityti prie politiszkų 
ir atidūti į žandarmų bei ka
reivių rankas. Taip ministe-

ris ir padarė • tūjaus po to 
laiszko atradimui— dar 1893 
m et ūse.

'Poliaus p. K. J. tvirtina, 
kad maskoliai „perdaug rūpi
nasi apie ta, kad kunigus pa
darytu nihilistais arba socije- 
listais ir kaipo/tokius apjudy- 
tu (?) pas popiežių dėl isztei- 
sinimo saves, ant savo apsie
jimo su jeis“ (kokia graži lie
tu viszka kalba!). Tai kiek-
vienas žino: bet dėlto, ypatin
gai dėlto, x kunįgui nereikėjo 
raszyti tokio laiszko, kokio 
nepasigėdintų nė karszcziau- 
si as nihilistas.

Ant galo p. K. J. tvirtina, 
kad p. A. A. nepažinojo to 
viso klausymo. Asz pasaky
siu, kad pažinojo ir gerai pa
žinojo, nės gyveno drauge su 
keletu tų iszvežtujų kunįgų: 
neraszė vienok visko placziai 
užtai, kad tai amerikieczius 
nedaug ką gali apeiti.

Dauginus straipsnyje p. K. 
J. negalima rasti jokių argu
mentų priesz kunįgo A. A. 
nūmonę.

Sziaip ar taip, kun. A. A. 
savo korespondencijoje isz 
Petropilės paraszė teisybę: 
Petropilės kunįgai ir kiti ka
talikai, net patys iszvežtiejie 
isz Petropilės kunįgai, tvirti
no, kad visi tie atsitikimai ne- 
atneszė katalikystei jokios
naudos, o blėdies nemažai. Jei 
p. K. .L ant to netinka, tegul 
darodo savo nūmonę, bet ne 
plūdimais ir pliovonėmis, tikt 
tam tikrais argumentais.

Nenorėcziau vesti tolesnio 
ginezo su p. K. J.: viena — 
dėlto, kad visas tas klausymas 
mažai turi apeiti Amerikos 
lietuvius; antra — kad nesino
ri laikraszcziūse iszrodinėti 
klaidas iszvežtujų, nelaimingų 
kunįgų, o prie to galėtų manę 
priversti savo rasztais p. K.

i J.; treczia — kad p. K. J. ki
tiems suvis nepripažįsta tiesos 
— kitaip žiūrėti ant Kelčių 

'atsitikimų, kaip jis pats žiuri, 
ir, be siūbavimo vadina jūs 
vilkais, Judosziais ir t. t.; ket-

paskirtd.se


nuaus pasiraszę,

gi ir ne?

ir vartojamos

vardu Palangos
būtinai Lietuvos“

iszrinkti sekantiejie:

minties įgauna nežmoniszko iszdergimo kunį

užsimokėdami į-

amerikie
už beveik ypatiszkas (asabisz-

trumpu laiku persimaino mu-

nors sziek-tiek 
priimtu gerūse 
taktu, trumpai

Turiu viltį, kad Tamsta, gū 
dotinas Redaktoriau, szį laisz- 
kų, nors mažai apeinantį ame-

vius, g\ 
dūdami

jo atmintį, jei tikt N 
viszki laikraszcziai

u
v

žemiau.
Mus g. kun. M. Kraucziunas

ti lietuviszkų rasztinybę plio
vonėmis, paraszys ir iszniin-

»>
nū tokio suterszimo per kun.

jimas nėra tuszozias, jei p. K. 
.L yra tikrai kunigu ir turi

nymo ir drūto susiriszimo, o 
podraug ir meilės broliszkos,

ka kiekvienam žmogui, o ypa
tingai kunįgui, ir kiekvienas,

vo“.
Chicago, Ill. 31 d. Kovo, O 7

1895 m. Mes, sąnariai drau-mą visiems broliams lietu
viams, ne tikt vietiniams, bet 
visoje Amerikoje gyvenau

negalimas. Vienok jei p. K.
J. vėl užpuldinės ant mirusio 
kun. A. A., asz toliaus ginsiu

B. lietu-

laikraszcziūse 
sakant — te- 
(langiaus isz- 
publicistikos

virta — kad abelnai geram 
žmogui gerame laikrasztyje

mų pakelti. Dėl ko
Juk kas gali žinoti; tegul tikt 
p. K. J. pasimokina nors sziek

Andrusziuuas, kasimu us

mes per storonę g. Motiejaus 
A mbrozevycziausįstengėme už

se apsigyvenusiais lietuviais, 
kaipo tai: New Yorkie-
ežiams, Brooklyniecziams, Eli-

kasdieną atsiszaukia musų 
brolių, norinezių prigulėti 
prie musų draugystės, isz ko 
mus džiaugsmas ima, kad mu-

Lietuvininku
#---------- -

amatu, kų anas g. autorius at
sitikimo Kelčių (t. y. kad ir 
kun. A. A. užsiima padegimu 
seminarijų!) ir t. t. — ir ra- 
szyti vien dėlto, kad kun. A. 
A. savo paži u rose skiriasi nū

cziau 

vienok to nepadarysiu, nės isz 
daugelio aplinkybių man ne
011 II U vctini į ri y/iy.vi Iv (U <

J. yra ne kas kitas, kaip 
nįgas J. J., kuris prisit 
dantį ,skolų, isz Seinų v 

rikų. uai pati ,,Lietuvos re
dakcija dėlto tiktai ir patalpi
no tą straipsnį, kad jį raszė 
kunįgas, norš nepaėmė ant sa

ma, ,, Lietu vai“ 

mokinimų kunįgui, kad ir ne
gražiai apsieinaneziam.

Vienok garsinti lai k ra xzt u i e 

jis yra Judoszium

Dėkavodamas Tamstai už 
pataipįtų jau N 8 „Vienybės“ 
paaiszkinimą sziame dalyke, 
pasilieku su pagūdone

12 Kovo, 1895 m. Turime
» m.
kad musų

isz Hittn Širvu Amerikoje
r < / /i y • • r.' • v * •

Džiaugsmas ima pa

ko lietuvius! kaip žinoma, 
jog pas mus tikt menka sąuja- 

pamisimi, tai sunkus dalykas 
dėl mūsų susiėjimų sziokiam 
ar tokiam dalyke. Žodžiu sa
kant, nors dar mažai lig szio- 
lai k tesidarbavom ant lietu- 
viszkos dirvos, bet nėra ką 

a, kas dėl jų yra naudinga.
Nutarėme atgrajyti per 

;ymų ,, Kražių Skerdynė 

pasekmingai, ba kožnas imasi 
prie darbo isz visų pajiegų. 
'Tiktai mieli broliai lietuviai, 
neužmirszkite mus, kaipo ma
žame skaitliuje esanczius, o 
pribukite kūskaitlingiausei, 
kadangi kožnas busit užganė
dintas tūin puikiu perstatymu, 

bos aszaros, matant kankinau- 
tės savo brolius, baisi ūse so 
puliūse. Ant galo primenu, 

tikime, kad kaip su mumis at- 
siti ko.

Mes visi parapijonai, pakol 
sulaukėme g. kun. M. Krau- 
cziunų į savo parapijų už pra- 
baszczių. labai daug vargo ir 
dikeziai storonės padėjom.

tai tujaus

pas musų

dūda jam

tinėje salėje, ant katro demo
kratai nori suszaukti visus Zy

ir t. t.; kad nū jo, lyg nū rau- 
nū to, lenkiasi visi geri žino-

liotu v ių szio miestelio su 
skaitliniu kitų miestų, kurie, 
k-iin misi v in n t. galėio dailir-

dainorių isz Brooklyn‘o.
T fru da iki uis koni itt ta^.

— Gūdotinas

jiems mee-

Taigi, mes Newarkiecziai, 
džiaugdamiesi isz savo užma- szom

tingų.
(bang
buvo

meetingų: pirmausei
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to nedaleido padaryti. Ožio- 
nykszcziai lietuviai užsiėmimą 
turi visi dirbtuvėse apart vie
no, kuris laiko hotelį. Am
sterdam^ lietuviai pradėjo ap
sigyventi nū 1887—1888 m. 
Amsterdam^) dirbtuvėse dau-1 • • • . • A ‘A *
glaustai turi užsiėmimą mergi
nos ir vaikinai 15 —16 metų;
3 didelės dirbtuvės (karpetų), 
kurios užlaiko darbinį k ų po 
7,000. Sziądieninė mokestis 
lietuvių, 50 c., 60 c. 100 ir 

' 125 c. ant dienos; kurie moka 
darbą gerai, dirbdami nū ato
kių uždirba per 2 sanvaites po 

‘$15—18’—24. Merginos nū
$4 iki $9 ant nedėlios. Pra
gyvenimas vienam, ant nedė
lios $3. Namas dėl szeimynos 
nū $3 iki $15 ant mėnesio: 
ant galo turiu priminti, jog 
sziame mieste randasi vienas 
tautietis, kuris savo nepado- 
rum gyvenimu, žemina vardą 
lietuvių akyse svetimtauezių: 
linkėczia Amsterdamiecziams, 
prasiszalįti nū tokio iszgamos.

Pamario keleivis.

— Boston Mass. Pagal 
patyrimą, Boston‘e skaitlius 
lietuvių isznesza į 400, bet 
abelnai imant, randasi daug 
daugiaus. Lietuviszkų paini- 
lijų 80, lietuvaiczių apie tuzi
nas, draugystės lietu viszkos 
yra 5: pirma po vardu szv. 
Kazimiero, gyvu ja nū 4 d. 
Liepos 1889 m. sąnarių turi 
apie 20, pinįgų ižde turi apie 
$400. Antra kareiviszka, 
tvireziausia draugystė, kuri 
priguli ir į „Lietuvių Susiv.“ 
po vardu „Vytauto L. D. K.“ 
uždėta 1 d. Gegužio 1894 m. 
sąnarių turi 50 suvirszum, ižde 
pinįgų apie $150. Treczia 
draug. Lietuviszkų Muzikan
tų laikosi nū 1881 metų ir 
jau sziądien gerai prasilavinu
si. Tokiu budu, Vytauto ka
reiviai dėl savo reikalo turės 
ir lietuviszką kapeliją.

1 draug. Unija Lietuviszkų i;ub- 
siuvių, laikosi jau 3 ežias me
tas, sąnarių suvirszum 150; to 
kiu budu rubsiuvys, neprigu-

liūtys į Uniją, negaunaczionai 
darbo, nėsa pirmiaus turi rupį- 
tis prigulėti į ją. 5 Lietuvisz- 
ka parapija jau nū trijų me
tų, bet sziūs ketvirtus vos tikką 
gyvūja. Lietuviszkos parapijos 
kylimui, daugiausei kenkia 
lenkų kunįgas, o iszdalies ir 
paežių kaltė, kadangi neturi 
geros sutarties ir vienybės tar
pu savęs t. y. to, kas yra tvir- 
cziausiu pamatu reikalūse pa
rapijos. Kiekvienas maždaug 
suprantantys lietuviszkus rei
kalus patvirtys, jog be vieny
bės mes nieką negalime netik
tai padaryti, bet ir pradėti 
svarbesnį kokį lietuviszką 
darbą. Dėl ko tad Bostonie- 
ežiai nesupranta reikalingumo 
vienybės? dėlto, jog skaityto
jus lietuviszkų rasztų ant pir? 
sztų galima suskaityti ir dėlto 
nėra dyvo, jog Bostoniecziai, 
nedūda sav rodos atsikratyti 
nū savęs netiktai lenkų kunį- 
gą, bet pagaliaus ir ^tskaluno 
Dembskio. O tai yra vaisiai 
tamsybės ir atszalimo nū lie
tuvystės: isztvirkimas do/isz- 
kas ir alus taiposgi nemažai 
kenkia Bostoniecziams link 
pasikėlimo; girtavimu Bosto
niecziai virszina lietuvius visos 
Massacliiussattes‘o valstijos; 
jeigu Bostoniecziai paszvęstų 
tūs centus ant parapijos reika
lų, kuriūs dabar kas subatos 
vakaras padeda ant alaus ir 
ant bolių, užtiesą turėtų jau 
seniai dėl savę lietuviszką ku
nįgą ir bažnyczią. Dėlto vely 
ežia, idant Bostono broliai lie 
tuviai, susiriszę tvirtesniu ry- 
sziu broliszkos vienybės, pra
dėtu stropiau darbūtis parapi
jos reikalūse; velytina butu, 
idant pirmueziausei rupįtu- 
metės įgyti dėl savęs lietuvisz
ką kunįgą o tūrnet be abejo
nės visi reikalai eitų spar- 
cziau. Užsiėmimai lietuvių 
Bostone daugiausiai cukriaus 
ir rubsiuvių dirbtuvėse, pas
kutiniai gerose metūse, mo
kestis turi nepeiktinas.

J ’(t natrio kolei vis.

ant galo Dr. „Apveizdos Die
vo“. Po szitų visų meetingų 
turėjo būti anų bedievių de
mokratų meetingas. Tūjaus 
po miszparui, nepasibaigus 
meetingui dr. „Apveizdos' 
Dievo“, prasidėjo už sienos 
kitam gale salės demokratų 
meetingas. Atėjęs po miszpa
rui kunįgas į salę sako musų 
draugystei: „Stap! stap!
stap! gana, lauk, meetingas 
demokratų perdėm turi but, 
draugystė turi eit lauk, Ar- 
mon! Armon! atidaryk duris 
tegul eina demokratai į ežia 
laikyti meetings“. Sulindo 
visi demokratai ant kunįgo 
paszaukimo, o draugystė, ma
tydama, kad bus negerai, pa- 
sirįžo neapleisti savo užimtos 
vietos ir kariauti su demokra
tais bedieviais. Kun. matyda
mas nepaklusnumą draugys
tės, liepė aresztavoti nekuriūs 
isz draugystės, tada pakilo 
didis sumiszimas salėje. Ma
tydama draugystė jog jau ežia 
bus negerai, priversti buvo 
parodyti „Chąrtery“, kurį 
pamatę demokratai turėjo nu 
sižeminti ir apleisti salę. (*R.)

Ant to pasiraszo,
J)r. „Apveizdos Dievo“.

— Amsterdam N. Y., mies
telis, turintis 20,573 ypatų, 
szeimynų 7025 ir 130 įvairių 
dirbtuvių: 2 katalik. bažny 
ežias: Airių ir Vokieczių, 3-ežia 
lenkų yra rengiama, lotus turi 
nupirktus už $3,200. Lenkų 
czionai randasi apie 800 ypa
tų. Amsterdam‘e lietuvių pa 
skirtiniame laike isznesza skait
lius 38 y patas; isz tų 7 szei- 
mynos isz kurių 2 isz- 
virtę į lenkus! pavienių vyrų 
22 ir 2 merginos: draugystės 
lietu viszkos pagelbinės nėra 
jokios, apart kūpos „Susiv.“, 
kurios buvusiam sekretoriui 
reikia isztarti papeiką, nės ne
gana to, jog pats atstojo isz 
kupos, bet ir visą kilpą norėjo 
paardyti; bet dėka J. C. kuris

*) Rėdystė nėra atsakyme už szitą 
korespondenciją.

— Pittston Pa. 7 d. Balan
džio. ’ Sziūmi praneszu godo
tiniems broliams, jogei szią
dien bažnytinėje salėje musų 
„Susivienyjimo“ kūpa laikė 
susirinkimą dėl užsimokėjimo 
posmertinės už musų mirusį 
brolį Mateuszą Morkūną, už 
kurį tai užsimokėjo posmerti- 
nę po 15 c. 34 sąnariai, ir 5 
nauji prisiraszė.

Taipgi nutarta tapo susirin
kimus laikyti kas mėnū, o tai 
paskutinį nedėldienį kiekvie
ną mėnesio. Taipgi buvo 
kalba užvesta "apie uždėjimą 
knįgyno, bet tapo atidėta ant 
tolesnio laiko! Musų kūpa 
turi sziądien 66 pilnai prigu- 
linezius sąnarius ir yra viltis, 
jog trumpame laike iszaugs, 
nės jau pradeda musų broliai 
pažinti vertę „Susivienyjimo“ 
ir linksta prie apszvietimo.

Sekretorius kūpos,
A. S žilini/is.

________________________ ____ »

— Brooklyn^ N. Y. 4 Ba
landžio. Godotinas Rėdakto- 
jau „Vienybės“ meldžiu pa
talpinti szią žinią.

Paskutinią nedėlę Kovo 
mėnesyje buvo laikytas musų 
naujos parapijos po vardu szv. 
Panos Marijos meetingas, ant 
kurio buvo nutarta parszaukti 
kunįgą dėl iszklausymo vely
kinės iszpažinties. Taigi 2 d. 
Balandžio atsilankė g. kun. 
Žebrys'ir apžiurėjo mus dva- 
siszkūse reikalūse, už ką mes 
visi parapi jonai isztariame 
vieszai jam szirdingą aezių už 
jo pasidarbavimą.

• Vardan visos parapijos, 
Jury is Moliuszis. ,

Susivien. reikaluose.
Shenan. Pa. Shaft. prie 

dr-ės szv. Izidoriaus prisiraszė:
1. Prapiestis Plorionas,
2. Paliucis Andrius,
3. Bauszevyczia Pranas,
4. Szapalas Pranas,
5. Bagdanavyczia Antanas,
6. Draugelis Pranas.

' Athol „Susiv.“ kupos:
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1. Mantvila Jūzas.

Vaitelis tam turtinio.

Tur but:

Gutoniai
žmonės.

Pirmose

motinos.

Wil

II. Jonas pibJerni^.

antrą, laipsnį savo gyvenimo,

savo padėjimu
dabar nebe-

bet posmertinė tokiems sziame 
laike nėra mokama. Isz ap

Digriutė Petronė. 
Ontonoijon, Mieli.:

Palauk k, misi i j u, pasikalbės • 
va, jei užgyvensva, apie dvi- 
deszimtus metus. Ar ne pa
siliks, smarvė, su savo pontap-

JIU jHIOIIIWfiJM į „> , £4111

būti priimami į jūsų kūpą,

C h leveland, Ohio. prie szv.

sės netik ne turi mažintisi, 
bet veikale pasididinti. Kaip 
asz galėcziau neszioti batus,

Ku.dirka J i’izas, 
Toroila Karolius 
Žilinskas,

„Jonuk! moki branginti už-

tik 5 rubliai. (iutoni<*nė do
vanojo man plonos drobės 
marszkinius, Gutonaitė gražią, 
mekstinę szalkelę ir porą pir- 
sztinių, Gutonis naujas nagi-

(Tąsa.) mano paszaliniu užsiėmimu
Ant Jurgio rodos sutikda- skarbo jie nenaikino, jei pa- 

mas, nusipirkau atminties knį- siimdavo reikale kiek, tai vėl

vęs; mums užtenka, kad ir 
bulvių dėl musų pasodini“.

vanotas ir apdovanojęs kitus 
ir turėdamas penkis rublius 
savo skarbinyezioje, szokau 
su naujomis Rylomis, drutu 
rvžimusi ir vilczia 'ant antroKlaidu atitaisymas

Vietoje: 
Vorbitas .1 urgis, 
Kudirka Jurgis, 
Pareila Karolius,

ĮJIV>A4A14 > (% 14 y

k an ta n tas. I 
džiaugsmo atsimenu apie anas 
dienas. Algą mano visą at
siimdavo tėvai, ir apversdavo

sav reikalingo dėl manęs tik 
labjaus uždegdavo manyje 
meilę dėl jų. Alano šyla ir 
uždarbis metas i metą auga,

tu, idant nors 3 kartus ant sulyginus su gerąją puse, ne
motų parsitrauktumėte lietu- darė žymės. Žodžiu, kaipo

se. /
kei „Susiv.“ kopai. Kad jū
sų kūpa auga, labai gerai; 
mes isz to džiaugemėsi; mel
džiame ir toliau (laibutis ant 
naudos „Susiv.“ dėl labo savo 
brolių. Isz Lietuvos noriu- 
ežius prisiraszyti i ,,Susiv.“

man užlaikyti atmintyje visą, mano skarbas užaugo lyg 20 
ką tik nū mažumo dienų da- rublių. Kad ne bucziau isz- 
tyriau. š Mylėdavau knįgelę davęs ant savo reikalų tai bu- 
ir paiszelį, bet jū didyn jū tų, rodosi, ir trisdeszimts pa- 
stipryn lipau prie rankų dar- siekę. Ką daryti, misliju, 
bo. Nebuvo tos vasaros, kad žyd palai kis Morkeliuskas, ta- 
nebucziau uždirbęs paszaliniu me karte manę užveikė. Jis 
triūsu keturių, penkių rublių, sakėsi, nū tėvų gavęs, iszeida- 
Gaspadorius ir kiti mokėdavo mas į svietą, kromelį už 60 
man: už porą apivarų ir už kap., o dabar jau nė už pen- 
botagą po kapeiką, už apinas kęsdeszimtis rublių neatidūtų. 
rius po 2, už karbolius nū 3 Gali būti, sakau, tu tėvams 
iki 5 kap., už daklelius nū 5 nieko nedūdi ? — „Ui! kaip gi 
iki 10, už skrybėles gaudavau ne. Juk už koszę reikia ati- 
nū berniokų net po 15 kap. dirbti.“ 
Gaspadorius kurstydavo manę 

binio daiktų, sakydamas: žie
moje mano berniokas ar pus
bernis dieną ir kitą padeda, 
kol nudirba dėklą, o tu už 5 
arba 10 kap. atidūdi, ant savo 
dūnos ir drapanos dirbdamas, 
vienok, asz tu r but bijodamas, 
kad pirkėjai neatsitrauktų, 
prekiavau vis vienodai. To
bulindamas savo iszdirbimo

piemenystę, 3 rub. 50 kap. jei mano t 
atidaviau už batus (pirmuti- Koks man džiaugsmas

lėto sąnarių, nėsą tokiu budu 
gerinus auga draugystė, o ir 
dėl paežių sąnarių yra paran
kiau turint vietinę kūpą. 
Turinczius metų virsziaus per

da lyg penkiolikos metų. 
Draugai manę gūdojo, tėvai, 
gaspadoriai ir kiti mylėjo, ir 
buvo smagu ir linksma. Be-

lauko paukszteliais už ką ga
vau vardą „dainuszkinįkas“, 
Kas be ko, atsitikdavo ir liud-

eziau ant visados visos sanvai-

mano kaltę buvo' banda už-

rę, už 6 rub. pasisiudžiau gra
žaus, pilko milo sakietką,

rublį nusipirkau porį nosinių, 
szven tądien i us marszkinius, 
peliuką- ir vėl ką ten, vieną 

florą tapti „Susiv.“ sąnariu vedamas už praeitę ir prary
damas palaiminimo P. Dievo 
tolinus, apie rublį isz tokios 

nariai vardus turite

sekretorių. Ant galo ’mel
džiu, idant teiktumėtės įvesti 
mėnesinius mitingus, priegtam 
naši rupi tu mete įsteigti kupos

vargeliams, 2 rubliu pagrąži
nau tėvams, kad ir jiems nors 
tūm padaryti atmintį mano

isz savo uždarbio, 
niurnas, jei mano 
tėvai dūsaudami

bedancziai

j tąsi taisiau

atidaviau

kai n 
daviau

ėlį, nės.
visisz-

Tėvams

ant įgyjimo

isz viso mano skarbo atliko kad ant Mikalojaus paliko



182 Vienybe

nejudinta tik algos 16 rublių.

sių metų ir 3 rubliai uždirbti 
pernai į tusę metuse tapo iszdū- 
ti ant viražui privestų dalykų.

si kai bėjo va su bernioku ir su- 
lygova. Nupirkau visą jo

tą sykį manę, sakau; toliau 
busu žvalesnis. Dėlto mat ir

Avižas užlaikiau lyg szv. Jo
no. Pardaviau po 1 r. 25

miežių ir 14 pur. avižų. Už
mokėjau ant pūro: rugiams 
Ir. 50 kap., miežiams Irub., 
avižoms po 60 kap., iszviso 27 

Gaspadorius da-

j— —j—,  r ...
po sodžius lakstyti. Mausza 
tiesiai isz musų nuneszė barz-

rub. 50 k., uždirbau 3 rub. 50

ną paėmiau už szeszką. 
dėdamas antrus metus pusber- rub. 90 kap. 
nystės, kaip matoma, turėjau vė man arūdėlius;

811 pinįgais nėra spakainumo,' 
ir teisybė, lyg pusės metų ne- 
sziojausi su savim 16 rub. lyg

du, tai ten, tai vėl į kiszenių 
paimu: baisu, kad kas nepa-

Atėjo 
pavasaris. Rugiams moka 
ant pūro po 2 rub., miežiams 
po 1 r. 40 kap., avižoms po 
90 kap. Pardūdu savo javus 
ir paimu isz viso 39 rub. 20

ti ir jį apgavo“. Gaspadoriįis 
sako: ,,vaikeli! czion nėra jp- 
kio apgavimo: kiek tu praszei 
ir už kiek atidavei, jis tiek

Kiekvienas perka, norėdamas 
ir vildamasis brangiau pardū 
ti, juk ir tu taip padarei“.

ir dabar da neleidau savo pi

kriczio mėnesio 
n ui.

Kimbrio Jo- 
Rudenį“, sako Jonas, 

„iszsikulsu ir atidūsu“. Asz 
ant ilgesnio laiko ir nebueziau

27 r. 90 kap., tai tikro nždar-

Rugsėjo mėnesio berniokai 
pradėdavo savo bundas par-

gera misi is: atidų ti savo turtą 
ant užlaikymo gaspadoriui. su 27 r. 90 kap. 
Taip ir padariau. Lyg kasi per 4 mėnesius uždirbti, yra 
nū galvos nukrito: tapau spa- geras uždarbis. Aga! sakau, 
kainas, nors ir nepasisuko dabar pamacziau, kad „pinį- 
proga pristatyti savo 16 rub- gas pinįgą uždirba“, ir da len- 
lių prie darbo ir tūm persitik- gviau už manę. Kaip gi ne- 
rinti, kad „pinigas pinįgą dir- lengviau: asz per metus uždir
ba“. Į rudenį vėl pradėjau bau 16 rub., o 27 r. 90 kap., 

•dažnai mislyti: ant kokio už- pergulėję per žiemą, atneszė 
darbio leisiu pinįgus? 16 rub- man 11 r. 30 kap., ko ne tiek 
lių buvo, szį metą, atlikus vi- pat. Javus Mausza iszsivežė 
sus reikalus paimsiu vėl 16 tiesiai isz namų pats. Visas 
rub., bus jau 32 rubliai. — mano rūpestis apie j As buvo 
32 rub. pusberniui 16 metų tik kada nekada pažiūrėti, ar 
dideli pinįgai. — Tabako, nekapoja ar ir neleidžia į pa- 
kuris kiszenių ir sveikatą nai- grendę jų pelės. Ir taip pra- 
kiną, nerūkiau, alaus iszgerti dėjęs treczius metus pusber- 
pas Peliaucką taipgi nerasda- nystės, 17-tus metus amžiaus, 
vau reikalo, nės kad gaspado- turėjau 39 r. 20 k., 4 r. 10 
rius pasidarydavo, tad ir man kap. pergulėjusius kiszeniuje, 
dūdavo, o per didžiąsias be darbo, isz viso 43 rub. 30 
szventes turėdavome visa joj kap. Balandis tik mėnū: ru- 
szeimyna alaus lyg valiai, dū toli, tokio atilsio dėl mano 
Gerdavome, kiek kuris norė- taip darbszczių rublių, misly 
davome, o kitas net per norą jų, perdaug. Paskolinti kam padoriai arūdo 
pervarydavo, ( taip vaikėsas ant palukų nėra ko ir baisu; 
(berniokas) Antanas, nū alaus mąscziau, mislijau; niekas 
uzbono patolaik neatsitrauk- nepasisuka. Ateina szventas

da su Mausza nesutiko, paim
siu asz jo javus ir taip Mau- 
sziukui isz k irsi u sztuka“. —Ibudavo, kaip ir dabar. Kai- 
„Bėg“, sako. Nueinu. Pet- po paluką Kimbris davė man 
ras dejūja, kad neatidavė apsisėti stukelįžemės. „Sėk!“ 
Mauszai rugių. „Gerai, žyd- sako, „nės asz pats jo nebesė- 
palaikis, davė: po 2 rub. ant su: neturiu sekios“. Paša-

rio pardūdavo, nežinodamas 
ar užaugs kas ar ne. Visokiu

vinu gauti. Rėkė, rėkė, du- lį ir pasėja 5 gorczius sėmenų, 
ko, dūko žydelis, ir iszvažiavo. Ateina rudū, tėvas iszrenka 
Gali būti ryto atsisuks vėl; isz tų 5 gorczių tikro uždar- 
atidūsiu ir po 2 rub. „Kam 
da Mauszai, pardūk savo ja
vus man!“ — „Pirk“ sako. 
„Kiek turi?“ — „Rugių 20 
purų, avižų 10 purų“. „Ge
rai, įmk pinįgus“. Iszsitrau- 
kiau masznelę, atskaicziau 40 
rub. už rugius ir 3 r. už avi
žas, trukau už avižas 6 rub.

atėmus

nudirbimo stukelio,

vui, 12 r. man. viso ant

pūro), kuriūs Petras apsiėmė 
palaukti. „Kada isžsiveszi“, 
klausia Petras. — 'I'emil bus

4. rub., isz likusiųjų įx)‘pas
kolinimo Kimbriui ir atidavi
mo 6 rub. Raukio Petrui, 12r. 
50 k., paimtus už avižas, 50 
rub., kūrins pagranžino Kim
bris. 18 rub. aitros — 96 r. oOk.

reiks“.
udens ne beužsiitndavan: laiko nebetu

rėdavau, dėlto ir uždarbio isz 
tos pusės neimdavo. Be ai-

netapdavo. Be soties žmogus isz žįgunės glėbį ruskų laik- 
buvo. Ir taip nei nereikalin- raszczių, paskaito ir sako:
go, nei reikalingo jszdavimo „Jonuk! apsirikai, kad taip 
pinįgų arti nesimatė ir savo pasiskubinai iszleisti savo ja 

vus: szitai raszo, kad Maskoli- 
joje szį metą žieminiai javai 
visiszkai blogi, vargiai sėkla 
užaugs, taip gi ir Prusai nela
bai su savo rugiais giriasi; dėl 
to javai pabrangs labjau“. 
Ak! tu, rudbarzdi, apgavai

leisti ant uždarbio; buvo tik 
klausymas: ant kokio uždar
bio? Pamąstęs nekurį laiką 
apie tą klausymą, iszgirdau 
kad musų paežių berniokas 
pardavinėja savo bunda. Pa

veža; asz tyliu. Pasi klausinė 
j u parvažiavusių nu turgelių 
ir pardftdanczių namieje, pre
kė javams vis da kyla, ir lau
kiu. Apie sekmines moka 
žydai už rugius jau po 3 rub. 
ant pūro. Gana, sakau, lauk
ti; nardysiu javus: bus sma-

rugių po 2 rub. 40 kap. — 
prekės į rudenį krito. — 10 
purų miežių po 1. 30 kap., ir

ku isz viso 86 rub. 60 k., ir 
dėlto ant Mikalojaus pinigais 
turėjau tik 18 r. - Ir. 90 k.

tas pats Mausza ir painia ma-

rų paimu 60 rub. 40 rub. per 
vieną mėnesį uždirbo 20 rub. I

septiniolikti metai amžiaus.
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai.

PARASZYTA SI M ANO DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVERSITETO PHILOSOPHIJOS MAGISTRO.

sandarose Vladimieras arba Kijavo Vaidintiems buvo jam 
pasiėmęs Kijavą Skirgaliui adūti, ko ligsziol nedarė, antras,

‘T!

Virsziaus minavojau nestengdams

žeivius pageliam jus sav telkti, kurį didysis jų mistras Konrads 
Janingen su džiaugsmu meilingai priėmęs, pagelbą jam pa-
žadėjo; jau geisdama sav karės pradžioje savo valdžios, jau 
vildamasi, kersztaujant Lietuvos kuningaikszcziams, savo tal
komis Lietuvą drevėdams pralobsiąs ir kūmetnoris nuvargu
sius Lietuvius pamkarėmis būtinai ilgainiu nuvergsiąs. Darin 
ginklavosi isz „peties bei svetimose krasztūse kareivius samdė,
kuriam taip besitiekiant į karę, vėl atkeliavo gaujos meldžio- 
nių į Parusnį isz Austrijos, Silezijos, Tautonijos, Prancūzijos, 
Inglijos, duszios iszganymą pelnyti, kariaudami Lietuvius ir
Žemaiczius. sai pagal Vytauto įsakymą užėmęs minavoti pili pagrįžo į

Nu jutę kryžeiviai Vytautą Severijoje kariaujant, norėjo Kijavą. Tenaigi pasitikęs koksai’zokoninkas Pama vardu,
sužygiūti į Lietuvą lig jam nepargrįžus. Darin d. mistras, 
sunėręs savo kariauną su minavotais meldžionimis, traukė pa
vasarį visotinai su Svidrigaliumi į Lietuvą. Tenai eidami 
nuteriojo panemunius ir tūlas piles užėmė Zemaicziėse. ir Lie
tuvoje. Atėjus ties Marijos salą (Marienwerder), mistras 
pakėlė savo kariaunai putą ir garsius vyczius gudos skėmėje 
vais’zino. Taip'kryžeiviams ir kitiems tenai belėbaujant, 
Vytautas turn tarpu klat namon su savo kariauna, kurią pa
ilsinęs, kiek galėdama (ėjo. Perr.) ant kryžeivių. Didis mis
tras papenėjęs savūsius vedė taippat priesz Vytautą. Ties 
Vilnium susirėmė szalys aiszkioje muszoje, retai kas beatminė 
taip rustos ir kruvinos, kaip ta tenai buvo, kurioje Lietuviai 
ir Žemaicziai .“»(),000 vokieczių pakrėtė karvietėje, ką patys 
kryžeiviai savo rasztuse pasakoja. Czionai Lietuvos raszyto- 
jai nei tos putos nei to baisaus kryžeivių nukriczio nembiavo- 
ja, rasi tai pirmesnei galėjo nutikti. Bet tas ^ ra žinomu, 
jog tūmet kryžeiviai su savo ir svetima galybe anpūlė Vytau
tą ir Vilnių apstoję veltu per du mėnesiu tuįtimpos. vėtravo- 
jo, kurio negalėdami narsybe nuveikti, užsikietėjo ant galo 
vyliumi įgauti, to dėjus įtikimą Svidrigailiaus tarną įleido į 
pilę, kursai pasimetęs kryžeivių, spruklu (pabėgėliu Perr.) įė
jo į Vilnių ir tenai Gudų kuningus, Svidriga’liaus vientikius, 
perkalbėjo, idant kryžeiviams griaunantiesi į pilę, ją uždegtu, 
ką ir buvo (imlų kuningai pasiėmę ir viską patiekę, bet tarp 
tų paežių kuningų vienas iszreiszkė \ ytautui, kursai ir tad 
neprietelių ketėjimą sugaiszino: kaipogi kryžeiviai griauda- 
miesi į pilę nerado to, ko vylėsi rasti. Ant galo nestengdami 
įsilaužti nei spėka, nei vyliumi bei stokūdami peno atstojo. 
Vytautas turn tarpu su savo lengvąją joezia įkandėti vyjo pa- 
einanezius kryžeivius ir peną jiems grobstė, kūrins ant galoi 
užkumpęs tarp versnių mažne visus tenai sumurdė ir aiszkiai. 
gyrėsi jų pergalėtoju. |

Vytautas nebgalėjo bevyti kryžeivių į Parusnį, bet rei
kėjo grįsti į jiidusius (indus likusiųjų atkaki uju Lietuvos 
urėdą drausti. Visupirmu pradėjo su Valdimieru Kijavo ka
riauti, kuriai karei du lycziu buvo. Praėjusiose Jaugaliaus 

ir Žitomirą ir tėjau jiedvi adavė Skirgaliui. e Tad traukė 
priesz Vladimierą, kursai pasitikęs laukose lukuravo ateinat)* 

ko Jaugaliaus siuntiniai, kurie tėjau abi pusi suderino. Val
dimieras Olgerdaitis adavė Kijavą savo broliui Skirgaliui, o 
pats sav gavo būtinai pilę Kopil su apygardomis, kursai il
gainiu pastrunyjo pilę SI neką ir nu vardo savo sūnaus Alek
sandros Olelku buvo vadinama, tai yra pradžia kilties SI neko 
kuningaikszczių, didei garbingų Lietuvos veikai use, užvis 
priesz Tautorius. Vytautas perdėjęs Skirgalių Kijave urėdu, 
liepė jam užimti pilę Czerkask ir Zvinegrad Tautoriams, kur-

metropolitos vietoje, užsigeidus kanakados Skirgaliui me
džioti į antrapus Niperio. Tas Ponia užkvietęs minavotą 
kuningaiksztį į piltą tenai metropolitos rumuse, vaiszindams 
buk jam padavęs indieves. Isz tos putos kuningaiksztis 
Skirgalius nukakęs į antrapus Niperio pas Milolavyczius 
vieszėti, bet tenai staigu apsirgęs Trijų Karalių Subatos die
ną, sirgdams pargrįžęs į Kijavą, - kanu* sekmoje dienoje ir mi
ręs, kurį palaidojo Peczersko Jdiosztoriuje szalep szvento 
Teodoriaus. Vytautas į jo vietą perdėjo Kijavo valdimieru 
savo bendrą bei tarną laimos ir nelaimos Ivaną Augmontą, 
Alszienų kuningaiksztį.

Tūm tarpu pats V y tautas kariavo Padai i jose su Karjotu, 
jų urėdu kursai nenusiminęs Karjebuto ir Valdimiero likimu, 
kame gaudamas Padalijose ir Valakūse susamdęs kareivius 
traukė priesz Vytautą, su kuriumi susitikęs ties Braslavos pilę, 
nū pirmojo anpūlio Karjoto kareiviai kaipo samdiniai iszguro 
nū Vytauto žaliukų iiurambėjusių karėse. Pats Karjotas vos 
beįmuko į Kamencziaus pilę, kurią jis buvo kaip reikiant mi
talu apveizėjęs. Vytautas turn tarpu užėmęs kitas piles ir 
srytis, paskui bloszkėsi ant nepergalimo lyimem ziaus. Ant 
laituos dar Vytauto, o rasi dar ir jo guvumu sukarszto pada- 
lionys su valakais pilėje ir norėjo jam pasidėti ant iszligų, bet 
kad Vytautas kas kartą jus spaudė, pasidavė ant galo į jo pa
taiką. 40

Ir taip vėl jis sunėrė Padalijus su Lietuva ir gimimo Lie
tuvius pilėse bei vietovėse vyresniaisiais perdėjo. Karjotas 
su savo gimine į Vilnių keliauti (turėjo. Perr.). Nu Lenkai 
pradėjo skaugėti laimos Vytautui ir krūpauti, idant jie savo 
tiesas ant Padaliju tumi jo užkariavimu nenustotų: bet jis 
aiszkiai jiems rodė, jog jis tą krasztą ne kaip nupelną savo 
naujos pergalės, bet kaip seną ir nu Olgerdo karių įgytą nū . 
Tautorių, privalantį Lietuvos valdžiai. Jaugalius daug vargo 
turėjo, neužpykindams N’ytautą, Lenkų tiesą nuturėti.

(Tolinus bus.
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Patarles Balius! Balius!
Per barzdų varvėjo, dantys 

neregėjo.
Pas Dievų viskas yra galima.

Lioterija! Lioterija!
Jeigu norite iszgrajiti $100 ir pa

aukauti ant statymo Lietuviszkos 
Bažnyczios, Forest City Pa., imkite, 
mieli viengeneziai, tikietus ant liote- 
rijos. Tikietai tik po 50 c. Jus 
galite gauti pas prezidentus drau- 
gysezių prigulinezių į „Susivienyji- 
mą Liet. Amerikoje“.

Grajus bus 4 Liepos 1895 m. Fo
rest City Pa.

Lioterijos Komitetas.

Balius! Balius!

Pirmutinis lietuviszkas ba
lius draugystės szv. Izidoriaus, 
bus laikomas antrų dienų Ve 
lykų t. y. 15 d. Balandžio, ant 
salės A. Butrimavycziaus Ed
wardsville, Pa., ant kurio už
praszome visus lietuvius ir lie
tuvaites.

Tikietas----- —30.

pargabentos isz užmarės:

$1.50.
1.25c., 1.50c. ir 2.00c.

75c. .

Pirmas balius lietuviszkos 
draugystės vardan „Žirg-Vai
kio“, kuri dar ne seniai užsi
dėjo Waterbury, Conn.

Ant tos taip puikios zobo- 
vos, kuri atsiprovys 16 d. Ba
landžio 1895 m., tai yra po 
Velykų pirmų utarnįkų ir pra
sidės 7 ad. vakare ant Bank 
ulyczios, Conkordia salės po 
N 305, szirdingai užpraszome 
visus brolius ir seseris kaip 
vietinius, taip ir isz aplinkinių 
miestelių. Muzykė bus puiki 
ir grajis tikrai lietuviszkus 
szokius.

Pasitikime, jogei broliai lie
tuviai, mylintiejie savo tautų 
ir neesu dar atszalę nu jos, ne- 
panieki-nsit musų praszymų ir 
pribusitant to taip puikaus pa
silinksminimo. Moterys ir 
panelės j be jokios mokesties 
bus įleidžiamos.

Tikietas tiktai—25 c. 
Komitetas.

Didelis Balius!
17 d. Balandžio bus Wilkes Bar

toje, Pų didei puikus balius ant nau
dos szv. Mykolo draugystės, ant 
Landinesser‘s Hali, 152 South Main 
str. Skardi muzykė grajis gražius 
lietuvis^kus szokius, todėlgi nepa
tingėkite jauni ir seni ant jo atvykti.

Prasidės ant 7 vakare.
Tikietas --------- 50 c.

Pajieszkojimai.
Jeigu kas žino, kur yra 

Jurgis (rarbsztas, paeinantis 
isz Kauno gub. Panevėžio pa
vieto, Voldaikių kaimo, mel
džiame apie tai dilti žinių į 
„Vienybės“ redakcijų, o mažu 
jis pats norėtų atsiliepti 
didei svarbus reikalas.

Vyrai Balius!
Draugystė szv. StanislovoO J

Scranton, Pa. iszkelia puikų 
balių, kurį bus keliamas 16 d. 
Balandžio, tai yra, Utarninke 
ir prasidės ant 7 į vakare. 
Taigi užpraszome visus bro
lius lietuvius ir lietuvaites at
silankyti ant to baliaus. Mu
zikantai bus isz Amburgo, o 
grajys puikiausius szokius!

Aukso Altorius, arba Szaltinls danglsz.ku skar 
bu 2.00 iki 3 00.
Garbe Dievvuj ant auksztybės 
Balsas Balandėlės
Kninga giesmių arba Kanticzkos ,, 
150 Psalinu Dovvido karaliaus ant 

paveikslo kantlczkų
Istoriszkos doasiszkos įtalpos knįgos, 
Gyvenimas Vioizpaties Jėzaus Kristaus, 
istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
istorija seno Įstatymo ,, ,, ,,
Gyvenimas Marijos ,, „
Menno 8zwencziauslos Marijos Panos 
Sopulej Motynos Dlevvo ,, ,,
Kvangelijos supuikeis apdarais
Gyvvenimaj Szvventuju, ant visų motų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožną dalĮ po ,, ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente

Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
istorija Lietuvos ,, ,, ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių istorija 10c.
Aplinkrasztls kun. l’etravycziaus Į Vilniaus 

džiakonystės kunlngua 1870 m. ,, 5c.
Už ką mes lenkams turime boti dėkingi arba 

nedėkingi, graži knĮgutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkaismi pat 

krikszto Lietuvos

75c.

7.5c.
15c.
25c.
20c.
30c.
20c.

1.00c.

ft5c. 
10c. 
40c.

Kas 
apie jį pranesz, gaus dovanų. 
Jis jau keli metai kaip Ameri
koje. Paskutiniame laike gy
veno Brooklyn© E. D. Raszy- 
damas paskutinį sykį savo mo
tinai adresų padavė tokį: S. 
Weinberg (turbūt jis taip sa- 
vę vadina) 144 Sheffild Avė.

Brooklyn E. D. 
Žinių praszome dilti ant szio 
adreso: 
Box 1018,

>

Pajieszkau savo sz.vogorio Juzo 
Baužųvyežios, paeinanezio isz Vil
niaus rėtlybos, Trakti pavieto, Kar- 
kliniszkiiĮ kaimo, 
kaip Amerikoje.

Jis jau 6 metai 
Jis nedidelio au- 

Jei<ni kas žino, 
bei jis pats norėtų atsiszaukti, tegul 
dūda žinių ant szio antraszo:

Catakill Greene Co., ? (15)

Žlponae bei žiponė ,, ,,
Žirgas Ir valkas ,, ,,
Vytautas tlidie Lietuvos kunĮgalksztis 
Apie senovės Lietuvos pilis ,,

Knįgos poetiszkos.
Senkaus Jurgis ,, ,,
Vitollorauda, puikus poematas isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knįgos 
Dnnelaiczio pavasario linksmybės 
Konradas Valenrodas -- —
Tėvynlszkos giesmės 
Jdkaunos dainos ,, ,,
Naujos dainos ,, ,,
Birutės dainos ,, ,,
Tėvynainių giesmės ,, ,,
Petro Armino rasztai eilės 
Pagirėnų gobtuvės teatraliszka
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose 

paraszyta Aleksandro Gužuczio,

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

15c.

10c.
10c.
5c.

10c.
10c.
10c.
10c.
10c.

Dr. J. H. Vastine.
Reikale atsilanko skubiai nežiūrint 

diena ar naktis. Oflisas antrose du- 

•ryseo'v p“czto- Plymouth, Pa.v, X ~ 95 • *

15c.

20c.Palangos J nze, linksmi skaitymai ,, 
Kas teisybė tai nemota* puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo 
llistorije apie gražų Mageloną, dnkterĮ karaliaus 

isz Neauollo ir apie Petrą kareivj 
PajudĮklme vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrijotlszkoje dvasėje pagal 
vengrlszką pono A. >»z B. autoriaus , 
knĮgutė, ,,Kas teisybė tai ne melas 

Pasaka apė Szaltabuzlus (jūkinga) 
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkoJLraidėm 
Mužikėlis ,, ,, f ,,
Vaikų kninuelė ,, ,,
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur meilė, ten ir Dievas 
Kas kaltas 
Negirdėtas daigtas 
Pasakojimas apie vaitą Ir jo rasztlnĮką 
Senis Makrl< kas 
Vakaras Tilviko pirktolė 
Gyvenimas Stepo Raminusio ir kiti naudingi 

skaitymai. (ketvirta dalis 
„Sziaulėnlszkio Senelio”) 15c.

Moksliszki rankvedžiai ir 
kitokios knįgos

15c.

20c.

15c

20c.
15c.
15c.

5c.
5C.

>c. 
5c.

5c.
5c.

Knlngadėl iszslmokinimo visasviotlnės kalbos 15
Apie buwimą Dlevvo ,, ,, 5c.
Grlesznlnkas priverstas metavotis ,, 15c.
Pamokslai apie trasą ,, ,, 5c.
Talmudas ir musų žydai ,, ,, ,, 10C.
Szkala su kalba ,, ,, 20c.
Prleszauszris ,, ,, 20c.
Kaip Įgyti pinĮgus ir turtą ,, 20c.
Girtybė 5c. ir 10c.
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 5c.
Apie Dangų 5e.
Emai ir jų gyvenimas, ir pirmutinė szalna 10c.
Lietuvos gaspadinė 10c.

į Žodynas kun. M. Miežinio $200.
Naujas elementorius (1KU5 m.] apdarytas 

su puikiais paveikslais

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

Kalendoriai ant 1889, 1890 ir ant 1894 m. po 10c.
Įvairios doasiszkos knujos, 

Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvenclų 
džloslos nedėlios, 
Tiesos Žodžei, 
Eiliotea arba kelias Į maldingą gyvenimą 
Pokilis Szventųjų ,, ,, ,,
Iszgulfilmas .metiniu szvvenczlu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku ,, ,,
Kas yra griekas? ,, . ,,
Nekaltybė ,, ,,
Vartai dangaus ,, ,,
Pekla, arba amžinas pragaras 
Arielka yra nudai; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Dlevvo sūdo 
Raktas Į dangų ,, ,,
Didžioji nedėlia ,, ,,
Kaip Sumeniją nuspakajįti ,,
Vadovas Į dangų ,, ,,
Prisigatavojimas ant smorczlo ,, 
Draugija dėl duszių ,, ,,
Lietuviszkos iniszios ,, ,,
Kasdieninės Maldos

N'otos dėl partapijono. 
Varpelis | vairas), 30c. Dėdienė [ polka) 30c. 
Sudiev Į mazurka) 40c.

ir di-
50c.
35c.
50c.
15c.

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

15c. 
40c. 
40c.

5c. 
10c. 
5c.

Kražių skerdvnė 50c. Paveikslas Gedimino 30c 
Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijoj. 25c

Visokį Abrozėllai su maldelėmis po 5centua

Lietuvos Istorija, nti seniausių gadynių Iki 
Gediminui D. L. K., paraszyta 1850 m.‘ 
Simano Daukanto. Kninga pirma, 

gaunamu už 1,50c- 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalczlų 
paraszylas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, ,, 1,00.
Nuropos Istorija su žiamlupiais ,, 50 ct
Lietuviszkos Dainos isz v IMur surinktos 200c.

*Pasalu»ji m ae Antano Tmtlnlnko parua/.ė vyak. 
Zomaiczių Motiejus Valam ziauskas, 25 ct. 

i‘onas Bartkus, paraszė kun A. Burba, 
Dievaitis, apysaka szios gadynės 
A pleką Dlevvo ,, ,, ,, ,,
Aukso Verszls, labai puiki drama ,, 
BoleMavvus arba antra dalie t Jenovvefos
Du pujkiis apraszymaj apie nedorynų 

žydo ir piktą augynimą vvajku $1,00.
Eglė, ž ilczių karalienė ir lazgri<>vimas Kauno 

pilies 13i>! m , du pulkus dramatal 
paraszyti Aleksandro Gužuczio, 

lllstorije gražios Katrukos ir Joh visokį 
,, ,, ,, atsitikimai

liistorije isz laiko E mm itzkos 
,, ,, vainos Afrikoj'

Isz po budelio kai iv ijo ir Knjimas, dvi puikios 
Į apysakos, ant lielm iszko perdėjo V. btag. 40c.
Istorija Septynių Mokintojų 

,, ,, ir Lietuvio Sapnas 50c.
•Iurgls Milosiavvskis — H0c.
Juozapas Koniuszewskis, arba kankinimas

Unijotų po vablžia maskoliaus 50c.
Kabalas talpinantis savyje v puikius užminimus 

ir ant jų reikalaujant) atsakymą 10c.
Konstitucija dėl darbi n Įk ų — 10c.
Namelis puBt-’lniko — 75c,
Nedorybes Rymo < 'lesorlu, liistorije Isz lajko 

. ,, ponuvvojlmo Nerono 80 ct.

20 et.
1,00 et. 

$ 1,00. 
20 Ct. 
30 c.t.

10c.

30c.

40 ct.
$i,o(> 

$1,25. 
$ 1 ,oo.

$1,50 Ct.

50 et.

Pnjkim apraszy maj tikru atsytlkimu isz 
,, i'z.t'Hu vvajnos 1883 metu 

Pravvadnikas angeiskoe kalbos neabdar. 
,, ,, ,, abdarytas

Piijkim apraszymas apie Lietuvą ,, 
Rlnalda Rinaldlnas ,, ,, ,,
Senovves apraazyiuaa apie Duktery 

,, ,, Ellypo Karejvvlo
Sumyszymas arba bajme tūry dydeles akla 
l'ykra tejsybe Hz Suvvalku gubernijos 15 ct. 
Szvvieea Diowo ,, ,, ,, m 85 ct.
Titkus Persų Karalius,. ,, ,, 25 ct.
Užsystanavvlk ant to geraj ,, ,, 50ct.
Wltasir Korynr.a hlstorije Isz lajko persekiojimo 

Bažnyczios S. per Deoklecijana 95 ct.

Kas nori <ruro tavoro j/auti ir ska- 
naus gėrynio ragauti, tegu atsilanko 

i,as Joną Žukaucką
Plymouth, Pa.




