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skaitanczius po devynis, de- 

, kurie 
slankioja kampas nū kampo, 
o mokslainės nelanko. Tėvai 
nesiunczia jūs į miesto ; 
parapijos mokslainę, ba bai- 
rnyjasi, kad nereiktų mokėti 
keliolika centų ant užlaikymo 

mokytojo ir kitų mokslainės 
reikalų. Laime ir visu di
džiausiu rupescziu lietu visz- 
kų tėvų yra, kad jų vaikas 
kūnogreicziausei pradėtų dirb
ti ant savęs. Jau nors kiek 
biskį vaikas paaugo, tūjaus 
kisza į visokias dirbtuves, 
siunczia ant brėkerių „szleitų 
pikiūt“, o dukreles, kad jau 
nėr kur kitur, tai nors į sku-

Plwalli, Pa „30 Balanai ::z
Musų tauta tarp svetimtau

czių, gyvenanczių Amerikoje, 
menkai dar yra ką žinoma, ir 
vis skaitoma už „polenderius“. 
Daugiausei, lietuviai dirba 
kūnopraszcziausius darbus, jo 
kių augsztesųių užsiėmimų, 
gali sakyti, neturi, ką žinoma 
praszalietis, žiūrėdamas ant 
prasto darbininko, menkai ką 
ten paiso kokios jis yra tautos 
ar kokio gimimo. O dėl ko 
mes negalim pakelti savo tau
tos vardo ir pagerinti savo 
būvį? O tai isz stokos moks
lo!

Apszvietos! Apszvietos ne
atbūtinai reikalinga dėl musų, 
ba vienintelei tik per apszvie- 
tą galime iszsipainioti isz.pa- 
žeminanczio laipsnio ir dasi-

Kaip greit sūnūs arba duk
tė uždirbs $1,50 arba $2 ant 
nedėlios ir atidūs jūs tėvams, 
tada tėvai isz džiaugsmo neži
no ką pradėti. Tėvas sodina 
sūnų szale savęs, pamyli jį 
alum, arielka, ir pypkę dūda 
parūkyti. Motyna dukterį, 

musųl dirbanczią jau skudurnyczioje, 
Dūkim savo vai- vaiszina taip, kaip suaugusią

jiems dūtu sziokį tokį apszvie- 
timą, kuris tolesniame gyve
nime yra dėl jų neatbūtinai 
reikalingas. Sunku taipgi 

arba reikalauti, kad visi tėvai siųs- 
’ tu savo vaikus į augsztesnes 

mokslainės, ba ant to ne vi
siem pavelyja iszteklius, bet 
turime daug didžturezių szei- 
mynų, kurios gana turėtu isz- 
tekliaus leisti savo vaikus nors 
kiek į augsztesnes mokslainės, 
o bet gi nė nepamislyja apie 
tai. Kokia tai isz to iszeiga? 
Suvis neypatinga. Mes patys 
negalim užimti prakilnesnių 
vietų, ba neturim atsakanezio 
mokslo, o musų vaikai lygia 
dalia nedasigaus geresnio pa- deliais plekais sniego, 
dėjimo, kadangi jiems atsa- lėkę paukszteliai: pen: 
kom mokslą. Taip, kaip mus, garniai. :
taip ir musų vaikus laukia kur dėtis. .,u,<Mu
sunkus nelaisvingas darbas, tikros pavasario szilumos? V 4 • 1 1 • > • 1 ' t • -V • 1 W «

sniegą, kur pavėsiūse užsilai- 
kusį ledą, gyvena tik atmini
mu smagios žiemos, kaip ji, 
nors gerais szalcziais, bet vie
nodai, be jokių palaidinių, 
laikėsi, nedarkydama rogių 
kelio.

Ledą ant upių sulaužė ir 
iszneszė, nės buvo plonas: už
klotas stora eilia sniego nesto
rai įszalo. Sniego ant kelių 
tiek storai buvo prineszta ir

j ir dabar rogėmis gali važiūti 
ir važi uja. Oras bjaurus, vis 
dergia, tai lyja szaltu lietum, 

Į tai, (kas taukiaus), drebia di- 
ar-

• Į /V. IJL1 j /VO)

antys ir kiti nežino 
Kada sulauksim

mus ateinanczio gyvenimo ir 
užims I suteikia žinią apie tokius da- 

ką tų metų mergaitei 
Kas 

Visados 
Mokslainėje ne-

Isz tų vaikų, su tokiu tai auk
lėjimu, iszaugs visoki iszga- 
raos ir negalime 
jie pakeltu musų lietu viszką 
vardą tarp svetimtauczių ir 
atnesztų naudą dėl musų tė
vynės.

Taigi, jeigu norime, kad 
musų gentkartė užimtu su lai
ku kokias augsztesnes vietas 
ir atnesztų nors kokią naudą 
dėl tėvynės, reikia mums pa
sirūpinti apie jaunūmenės au
ginimą, lamdymą tikroje tau- 
tiszkoje dvasioje pritaikant 
prie czionykszczio kultūros 
stovio. J. A.

-Einagandas, kad Maskoli- 
joje dikcziai papigsę siunti- 

viltisi, kad mai laiszkų pacztu (žįgune).
Vietoje szios dienos markės 
už 7 kapeikas laiszkams pa- 
ežioje Maskolijoje užteksę 
markės už 3 kapeikas, o į už- 
rubežę siuneziant laiszką reik-

10. Siuntimas atviro laiszko 
atsiesęs tik 2 kapeikos, vietoje 
szios dienos trijų.

tarpu kitų tautų. Isz senes 
niųjų žmonių jau nesidūs pa 
daryti suvis nieko, arba labai 
mažai, užtai visą 'viltį turime 
paremti ant jaunesnės 
gen kartės.
kam atsakantį mokslą, iszmo-1 panelę, pasakoja jai smagu- 
kykim jūs ko nors daugiau, 
ką pats mokam, o tada 
jie vietas, kurios dėl musų ne
buvo prieinamos, ir jie atneszlsuvis nereikėtų žinoti,
dąug didesnę naudą dėl musų bus isz tokių vaikų? 
tėvynės-Lietuvos. 'Kaip tai bus niekas! 
mažai lietuviszkų tėvų mąsto iszsimokino nieko, ba jos ne- 
apie tai, 
džiausiu
Mažai 
pamislytų apie tai, kad ap-ldino jūs tėvai ir 

, szviecziant savo vaikus 
jiems į pasogą daugiau, 
kaip kad paliktų jiems di-| tė puikiai žydi, 
džiausi us turtus, 
tėvai nusidūda 
tai, 
apszvįetimą ir mokslą 
vaikų, 
dai, P 
pinasi savo vaikus leisti į I pirm, neg iszeina 
mokslainę, kaip greit tik sziek pienburnių. Yra 
tiek paauga ir pareina į sziokį laikiniai nūpūliai, 
tokį supratimą. Pas lietuvius 
tas yra suvis kitaip. Ant 
gatvių tankiai gali sutikti lie- vo vaikus ant žmonių augsz- 
tuviszkus vaikus ir dukteris, tai mokytų, bet apie tai, kad[kur-nekur laukūse baltūjantį lija negali atpigįti.

kad mokslas yra di- lankė, arba kad ir lankė, tai 
iždu dėl jų vaikų, suvis trumpai, namie j e taipgi 

yra tokių tėvų, kurie neiszmoko nieko gero, ba ga
niety nos, o 

dildai dirbtuvėse ir skudurnycziose 
ne- bjaurus darbai ir palaistuvys 

Ten senesnis 
Lietuviai I darbinįkas arba darbinįkė ne- 

nežinant apie sisaugoja nedaaugusių kūno - 
ir suvis nesirūpina apie bjauriausių sznektų ir keik- 

savo smų, ten nedaaugusios merge- 
Amerikonai, Irelan- lės pražaidė savo nekaltybę, 

rusai ir kitos tautos ru-1o vaikai tampa pasileidėliais 
isz metų 

tai priesz- 
už kuriūs 

tai kalti tėvai. Ne apie tą ei
na, kad tėvai turi iszaugyt sa-

pareina siuntimas laiszko Gu
dijoje ir kitose vieszpatystėse, 
tai pasirodo, kad 
visai žyd isz k ai lupa, 
kim nors tokią
Siuntimas laiszko tonais atsi
eina tik 2 centai, tai jei dolerį 
skaityti už du rubliu, ir tai

maskoliai
Paini-

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rėdyba. Pava

sarį, kada nėra apie ką geres
nį, kalba apie pavasarį. Tik bus tik 4 kapeikos. O juk
tas pavasaris szįmet‘ visai | dolerio nominaliszka vertė tik 
„nusipavasarėjo“! Suvis ne-, 1 rublius ir 31 kapeika. Ar- 
panaszu, kad tai yra antra ne-j ba Vokietijoje: už laiszką ru- 
dėlia (sąvaitė) Balandžio.. bežiūse valstijos 
Oras toksai, rodos kad susi- gių, 1 
laukėm Lapkriczio, tik snaigo. kapeikos pagal paskutinį kur- 
ir dergia, ir galima diena už 
dienos laukti szalczio.
nai apie szį laiką jau ukinįkai, peikos. 
kur kalnelius sėjo, o szįmet.. . jtijos 
Szįmet žmonės žiūrėdami į

i tik 10 pfeni- 
tai yra arti puspenktos

pą, o pagal nominaliszką vertę 
Per- neiszeiua dauginus, kaip 3 ka-

i gali pigiaus imdamos 
į, iszeiti gerai, tai dėlko Masko-
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žįgunė, dar nežinia. Su at
pigimu žįgunės turėsią atpigti 
ir siuntimas žinių per tele
graphy

Tik su žįgune maskoliams 
ne taip labai rupi, žinoma, ne- 
taip nė skubįsis su papigini- 
mu. Jiems kur kas labjaus 
rūpėtų persznipinėti visus 
laiszkus, kas, kam ir ką raszo.

Tūm tarpu visų laiszkų per
žiūrinėti negali, tai žįgunę į 
szoną atmetę, griebiasi už kito 
svarbaus jiems dalyko: ap- 
maskolinimo „vakarinio*krasz- 
to“. Tas „apmaskolinimas
vakarinio kraszto“ niekaip 
jiems isz galvos neiszeina, 
kaip alkanam dūna. Ir kad 
nors ką buklaus pramanytų, 
kaip „maskolįti“ tą krasztą, o 
tai vis tą patį renczia be galo, 
be kraszto: reikia jį koloni- 
zavot burliokais. Ir da lyg 
patys sav ant j Ako tam pa
ežiam numeryje ir to paežio 
laikraszczio raszo, kad reikia 
„kolonizavot“ vakarinį krasz
tą, o ant kito puslapio raszo, 
kad burliokai — kolonistai 
vakarinio kraszto, niekam esą 
netikę, jiems nerupinti laimė 
Gudijos, tik asabiszka nauda, 
dėl kurios jie tankiausei ran- 
davoja savo žemę katalikams.

Naujausias iszmislas masko
lių — dūti 75$ paskolos 
tiems, kurie norėtų pirkti že
mę vakariniam kraszte; netik 
tikriejie staeziatikiai, bet ir 
starovierai (sentikiai) galėtų 
naudotis isz tos paskolos. 
Žingeidu, ar nežlugtų buksvos 
tokių ,,kolonistų“ dabar, kada 
žemė tiek mažai pelno dūda, 
o jie, gaudami isz bankos 75$ 
vertės žemės, t. y. pirkdami 
beveik pilnai už svetimus pi- 
nįgus, gerai už tokią žemę 
mokėtų. Trumpiaus sakant, 
mums, ypacz dabar, mažas isz 
to paojus, o sudžiūvę masko
lių smegeninės, matyt, nieko 
iszmintingesnio negali prama
nyti.

J. Vėžys.

— Vilniaus rėdyba. Kaip 
maskoliams, atsiųstiems į musų 
krasztą, rupi laimė žmonių, te 
gul parodys szis paveikslas. 
Miestelyje ValkinįUse (Tra
kų pav.) yra randavas ligon- 
būtis, kur 12 ligonių gauna 
dovanai užlaikymą ir vaistus. 
Prie to ligonbuezio yra dakta
ras Žudin‘as. Merkinėje gi 
yra randavas feldszėrius Sir- 
man‘as, kursai taip gi turi do
vanai dalyti randavus vaistus 
reikalaujantiems. Vieną sykį 
Sirman‘as pradėjo pardavinėti 
vaistus, sakydamas, kad ran -: 
davi iszsibaigė. Žmonės ap- j 
skundė Sirman‘ą daktarui Žu
dikui. Atvaževęs į Merkinę, 
Žudin‘as neva tyrinėjo ir neva 
rado, kad randavi vaistai isz
sibaigė, o Sirmanas pardavi
nėja savo locnus.

Gavę žinią nū paties Širma- 
no, kad pas jį yra daktaras, 
žmonės susirinko praszyti 
vaistų. Tada Žudin‘as liepė 
prie žmonių felszeriui sutai
syti gerus vaistus, o paežiam 
felszeriui pasakė, kad į van
denį gerai į bertų sodos. Ka
da žmonės su tokiais vaistais 
iszsiskirstė, Žiidin‘as pasakė 
Sirmanui: „Szitokių jiems 
vaistų reikia! su j eis jokių 
ceremonijų nereikia, ką ežia 
jų žiūrėti!“

Tai toksai rūpestingumas 
atsiųstų pas mus maskolių. 
O kad tai butų tik vienintėlis 
atsitikimas.

V. Stagaras.

— Szią žiemą ir Baltos ju
ros krasztai užszalę buvo, bet 
juros vilnys anūs 25 Kovo po 
Palanga iszlaužė.

4 Balandžio (23 Kovo) ant 
Muszos upės ledai sproginėti 
pradėjo. Tąją dieną nū 
Bausko į Jelgavą telegramas 
atėjo, kad ten nū Lietuvos 
pusės, kur toji upė prasideda 
daugel vandenio, ant vieno 
arszino augsztumo pribuvo. 
Tūjaus medinis tiltas po Jel
gava ant Muszos nuimtas ta
po, o ledo ėjimas kožną valan

dą laukiamas buvo. Pravaz-1 
nįkai pranaszavo, kad vėlių 
vėliausei subatoje 6 Balandžio / 
(25 Kovo) ledai iszeis. Isz' 
tikro maž ko neįspėjo, bet ne- 
suvisu, nės ant Muszos alkū
nės Driksnės, kuri per penkis 
viorstus ilga būdama, nū Mu
szos pradžią gauna ir į ją įte
ka, rods subatoje ledai iszėjo, 
bet Muszos tilto vietoje susi- 
spyrę tiktai ant rytojaus ne
dėlioję iszėjo. Nors ledai 
pratruko, ant vandens putos 
pradėjo rodytis kas ženklino, 
kad vandū dar kils, nors su
batoje sulyg 8 pėdų buvo da- 
ėjęs. Nedėlioję 7 Balandžio 
(23 Kovo) ir ant rytojaus 
vandū vis augsztyn ėjo, nors 
ledai ėjo mažai.

Subatoje Driksnei iszsiczys- 
tyjus tūjaus valscziai ant tur
gaus su daiktais atėjo. Per 
subatą ir nedėlę sulyg trecziai 
adynai po pietų pakol ledai 
neiszėjo per Muszą pervažas 
eiti negalėjo, per tai žmones 
su vežimais daugiau kaip da
bar ant krantų laukti turėjo.

Ant laukų sniego jau nėra, 
bet jo daugumas po miszkus, 
nū kurio yra dabar baisus 
tvanas, kuris žmones vargina. 
Toks tvanas kaip dabar senei 
buvo, o vis didinasi. Žmonės 
rūpinasi, kada bus jo galas! 
Nors sziądien turime 8 Balan
džio, naktimis szal,a, vėjas di
dėlis, o sziltos dienos nei vie
nos nėra. Laukai, pievos, 
trobos vandeniu apimtos. Isz 
taip bjauraus pavasario viso
kios ligos žmonių tarpe pla- 
tintiesi pradėjo, labj ausiai 
sunkios slogos arba infliuenza. 
Rods tai yra nesunki liga, bet 
kartą užsiszaldžius, o kitą li
gą: plauczių uždegimą, karsz- 
tinius, rožę gavus, galima į 
antrą svietą veikei nuvažiūti. 
Taja infliuenza asz ir visi ma
no namai serga, pertai negaliu 
jums į laiką žinių pristatyti.

Su pavasariu ir etnografisz- 
ki darbai prasidėjo. Sztai 
Vytautas J uszka isz Dorpato, 
garsingo Jono sūnūs, nū Dor

pato universiteto pusiaugavė- 
nyje dėl lietuviszkos etnogra
fes isztyrinėjimo į Seinus, 
Suvalkų rėdyboje iszsiunstas 
tapo. Anas ten užtruks ke
turis mėnesius: lietu viszkas 
dainas, pasakas, budus ir t. t. 
rinkdamas. Kas norėtu per 
tą laiką su j ūmi susiraszinėti, 
turi raszyti: Šeini, Suvalskoi 
gubernji, Vitold u Juszkevy- 
czu, o gromata tikrai daeis.

Prūsų rubėžius dabar lab- 
jau, kaip kitą kart apstatytas 
tapo, prie to dar gili žiema 
nedaleido, idant musų knįgos 
eitų. Musų knįgų perkup- 
ežiai isz tolymos Lietuvos 
krasztų, net po kelis kartus 
szią žiemą į paprūsę dėl knįgų 
važiavo, bet vis veltu, nės nei 
vięnas kontrabandnįkas neat
sirado, kuris dėl knįgų į Pru
sus drįstu eiti, taip baisu bu
vo.

— Triszkiuse, Szaulių pa
viete, bajorai Lukavycziai arti 
bažnyczios sžįmet kolonijalisz- 
ką kromą uždėjo.

Žemaicziūse yra toksai bū
das, o ypacz Telszių paviete, 
kad po bažnyczias baisiai 
daug didelių karūnų įtaiso. 
Po lonkas taip daug anų pris
tato, kad nū vargonų altoriaus, 
nematyti. Dabar dėl Eigirdžių 
f iii jos bažnyczios (arti Tel
szių) dirba karūną, kuri bus 
taip didelė, kad ją nesz keturi 
vyrai. Isz vienos pusės bus 
paveikslas szv. Baltramiejaus, 
o isz antros szv. Antano. Ka
rūna 100 rub. kasztūs.

Girdėtiesi, kad Panevėžio 
miestas nū Senapilės priemies- 
ežio pradėjus baisiai apdegė 
ir tame pat paviete Žeimės pa
rapijoje p. Kulikauskio Liasų 
dvaras mažne visiszkai sudegė.

25 Kavo dienoje sulyg pie
tų baisiai žiema su vasara ka
riavo! Su pietiniu vėju užėjo 
baisiai smarki audra su sniegu 
visus kėlius ir ulyczias užvers- 
dama, bet nū pietų nusztilus 
adrėkis pasidarė. Ant ryto
jaus diena taip graži saulėta
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pasidarė, kad sniegui tirpti 
pradėjus, po ravus ir ant upių 
ledo vandū rodytisi pradėjo. 
Tada pirmą kart ir vyturiai 
pragydo szia ir ten plikai že
mei atsirandant. Sniegas vie- 
nok su visu dar nepamažėjo, 
taip, kad kūsmarkiausei va
rytų, deszimts dienų ant snie
go nuvarymo reikėtų.

— Szauliuse vietinio bur
mistro ir ispraunįko tarpe ne 
senei smarkus ginezas iszti kW- 
Ponas ispraunįkas norėdamas, 
idant sniegams tirpstant dau 
gel purvyno ir vandens mieste 
nebūtų, liepė visus sniegus isz 
miesto į lauką iszvežti, 
burmistras ponas Rimgaila, 
kurio ant to karto Szauliūse 
nebuvo tūmi darbu pasibaisė
jo, nės ant laukų visur žiemos 
kėlės yra, žmonės ’ su szlajoms 
važiūja, o isz miesto sniegą 
iszvežus, nieks nei ant turgaus 
atvažiūti negalėtų. Sziokiu 
budu burmistras isprauuįką 
praliudyjo ir sniegas isz Szau
lių miesto neiszvežtas tapo.

— Kunįgas Juljuszas Nar- 
kevyczia Veviržėnų kamendo- 
rius sveikas ir gyvas yra, per
tai pirmąją žiną apie jo smertį 
už klaidingą reikia parokūti. 
Bet visgi tai yra geras ženk
las, kad ilgai pagyvens, jeigu 
apie jo smertį pirm laiko kal
bos pasiplatino.

Musų prekybos dalyke vėl 
naujus atradimus padariau; 
sztai Panevėžio paviete Vabal- 
nįkūse/ ponas Jacevyczia, o 
Smilgiūse ponas Bernatavy- 
ežia kromus uždėjo. Pirmam 
yra daug sunkiau su Žydais 
konkurenciją vesti, nės Vabal- 
nįkūse turi jie daugel kromų, 
bet antrasis, vieną žydiszką 
kromelj, kuris ten buvo, ežys- 
tai pergalėjo.

rytas tapo, o „Wahrdnizes“ ir 
„Austrumo“ iszdavimai į kitas 
rankas perėjo. Už vienos 
drukoriszkos maszinos pasili
ko kaltas Draveneks 15,000 
rublių, už popierą Rygoje tai
pojau 15,000 rublių. Žmonės 
kalba, kad anas daug pinįgų 
mėgdavo Rygoje su prieteliais 
praleisti ir kad Leipcige Sak- 
sose, kur dėl knįgų pirkimo
buvo nuvažiavęs trumpame kasztūs

atras buvo atvažiavęs, kuris 
1 maskoliszkame kliube „Kru- 

žek“ du parodymu davė. Maž 
_ „j lenkiszkos publikos 
buvo, nės didumas ant infliu- 
enzos sirgo. Mokytinių vėl, 
kaipo į lenkiszką teatrą, gim
nazijos valdžia neleido. Mo
kytiniai vienok davė sav rodą, 
prisitaisę sav usus, barzdą, ba- [taisomas garlaivis, pas Stindze 
kus, drabužius perkeitė ant Rygoje daromas, kuris už sulyg 
teatro eidami ir tas jiems lai- sziolei į tą pusę einantį gar- 
mingai pasisekė. Ant rinkos laivį „Bajarinia“ bus daug 
dabar statomas labai didelis didesnis ir geresnis. Ant to 
žvėrinezius, pirmas Europoje, garlaivio pinįgus keturios mo- 
Vienų žvėrių bus 24 vežimai, te rys sudėjo.
Dėl žvėrių bolagano pastaty- Sziokiu budu anų dviejų 
mas kasztūs 240 rublių. Kai- naujai įtaisomų ir pertaisomų 
ba vienok, kad ant to žvėrių- garlaivių konkurencija „Ke
liaus savinįkas ežia pragra- kau“ ir „Bajarinia“ savo pi- 
jys, nės dabar per Velykas gurnu ir geresniu įtaisymu pa- 
visi mokytiniai iszvažiavo, o Įeis, 
daugumas publikos serga. 
Kas-gi į tą žvėrinezių žiūrės? - 
Vandū ant Muszos upės vis ISZ laitui*,
augsztyn eina. 9 Balandžio — Suvienytos Valstijos.

kas isz

Salos po Jelgavą 
nės po vandenių, 
kas apsemtas, o taipojau pili

44.

— Isz Latvijos. Jau pirm 
kelių nedėlių svarbiausia Jel
gavoje latviszkoji knįgiszkoji ir žemiau nū Jelgavos bus ]ei- 
firma Dravin-Draveneks ban- džiami.
krutavojo, kaip sako arti ant kuris su garlaiviu 
60,000 rubliu, knįgynas uždą-1 konkurenciją nū Jelgavos ant

link prie jūrės kraszto vėzdą- kompanijos. Dailiai ponai de- 
vo, bus dar geriau įtaisytas ir 
ledams i.szėjiis bus ant Muszos 
leidžiamas. „Mitau“ dabar 
D u bei te yra didinamas ir su
lyg 27 Balandžio bus gatavas. 
Aną dabar didina per pusę 
perpjovę viduryje per 15 pė
dų ilgą szmotą įdėję. Tas 
darbas ponui Selemui 1) lat-i 
viui, to garlaivio savinįkui, 

10—12,000 rublių.
Bus taipojau nauji katilai. 
Garlaivis tas szeszias mylės 
tarp Dubelto ir Jelgavos eis 
tiktai 2 į 
pirmiau ėjo <
tiktai 2į adynos, tadą kada 
pirmiau ėjo 3į adyn. Nū 
žmogystos ims nū Jelgavos į 
Szlioką už 5 mylės, 10 kapei
kų, o sulyg Dubelto už 6 my
lės, 15 kapeikų.

eis naujai isz-

Fa/'Zč.

nematjti, p^e8lnagi žinia mu8 vimdy
to jų. Žinomas straikas Pull- 
man‘o sziame mieste buvo pa- 
krikdytas per U. S. kareivius, 

nius gyvenimus, pertai gyven-| kurifts prisiuntė Ministras vi- 
tojai isz jų dai tą paezią dieną Ljul.jnjų tiesų Gresham. Da- 
naktyje iszsiki austyti turėjo. Į>ar Jaeina žinia jogei už tą 
Bet tvanas bus dar didesnis, barbariszką pasielgimą su bie- 
nės putos \ andeniu eina. dnais darbinįkais, kompanija 

— Isz Latvijos. Ant Mu- Pull,nan d^la P- Gresham 
szos upės su pavasariu naujai 8UPeridento ant visos

Garlaivis „Mitau“,
„Kekau“

1) p. Selemas yra isz amato žvėjtį. 
Vienas jo suims yra kapitonu ant 
„Mitau“ antras kapitonu ant jūrės, 
o treczias Charkovos mieste žvejis, 
kuris aname kraszte sužvejotą laszi- 
szą i Latviją atsiunezia.

mokratai užsitarnavo garbę 
nū vargdienių darbinįkų.

— Portland, Ind. 26 Pal. 
Atokume 3 mylių nū Blufton 
atsitiko sziądien ekspliozija 
700 kvortų nitroglycerines, 
esanczios ant vežimo. Balsas 
ekspliozijos toks didelis, kad 
buvo girdėtis ant 40 mylių

mer paliko sudraskytas ant 
szmotelių, o tas pats patiko 
taipgi arklį ir vežimą; arklio 
rasta tiktai vienas kaulelis.

—1Indianopolis, Ind. 22 d. 
Balandžio. Pildanti rodą uni
jos darbinįkų po vardu „Ame
rican Federation of Labor“ 
turėjo savo pasznekas apie pa-

[dėjimą darbinįkų. Sąnariai 
rodos visi parodė savo vieno
dą nūmonę kas lik darbų. e 

John B. Lennon isz New - 
Torko pasakė, kad bizniai ant 
visų pusių pradeda atgyti ry- 
tūse. Visos dirbtuvės dirba. 
Jokių darbinįkiszkų sumiszi- 

' mų nėra.
Thomas J. Elderkin isz 

Chicagos pasakė, kad padė
jimas marinįkų ant didžiųjų 
ežerų ir pagal pakraszczius 
Pacific jurų jau pradeda tai
sytis pagal McGuire užmany
tas tiesas.

Isz augszcziau padūtų žinių 
mes matome, kad laikai prade
da gerėtie ant vandens, tik visa 
bėda, kad dar reiks daug isz- 
kęsti vargo, kol dasieksim sa
vo prigulinezio užmokesezio, 
kaipo darbinįkai.

— Montreal, 26 Balandžio. 
Vakar sudegė ežia didžiausia 
dirbtuvė tabako. Daug ypa
tų dirbanezių dirbtuvėje tapo 
sužeistų, isz kurių kelios ir 
turės numirti.

— Baltimore, Xfd. 26 d. 
Balandžio. Laike paszėlisz- 
kos audros, kokia aplankė pe
reitą panedėlį valsczių Midd
leset, ant upės Rappahanock



212 Vienybe
paskendo valtis su deszimts 
žmonių: dviem baltais ir asz- 
tūniais nigeriais. Nelaimė at
sitiko, netoli nū „dokų“ Bur
bame.

t‘ą“ — ką padaręs, paėmė ku 
nįgą į policiją. Ar tai apga
vystė tikrai amerikiszka, ar 
taip gi trokszta sekti pėdom 
maskolių? Kunįgas užsistatė 
kauciją, į 15 mintftų sugrįžo ir 
dabaigė dievmaldystę.

sirakino. Vaikai tūjaus pa
matė kad vasariszka kukne de
ga, vienok jie ugnį užgesino.

Japonų, protestavojanczias 
mandagei bet energiszkai prie- 
szai padarytas santaikos isz- 
lygas.

— Berlynas, 28 Balandžio. 
Nėra dar jokios žinios isz sza-

sinta, valkata antrą syk atsi- 
vilko ir baudė valgio, sakyda
mas vaikams, kad jūs visus' lies Japonų apie sutikimą ir 
užmusz, jeigu jam 
gyti arba pasakys 
jis ežia buvo. Ir 

Į uždarė priesz jį duris.
kus jie pamatė, kad vazaunė 
visa liepsnose. Baimydainie-

landžio. Kada p. W. Ilumes 
iszėjo į artimąją girią, kad pa
siskinti sav kiek 
pūlė ant jos du 
nugėdinę, baisius 
darė. Įsmeigė 
cziausei peilį į pilvą ir sulau- Į lose naują elektrikos maszine- Įsi apie savo gyvastį, trys maži 
žė szonkauliaus, o pagalinus riją ir dėl varymo jos parsi- vaikai buvo namieje ir 
nupjovė krūtis. Piktadariai, traukė naują superintendentą jo kaip liepsna, pustyja va- b 
papildę tokį nežmoniszką pa- isz Cleveland*©, Ohio. Szits zaunę. Vazaunėje buvo į 30 ti 
sielgimą, paėmė nelaimingąją nepatiko anglekasiam, ir pa- tonų szieno, kvieczių, avižų ir o viens 
ir pakavojo skiepe, kur ją ra- reikalavo, kad kompanija jį 12 karvi H, 1 ’ ■ ■
do žmonės, kurie matė bėgan- praszalintu ir kada kompani- blėdies 
ežius į girią valkatas, 
kui sziūs leidosi vytis 
žmonių skaitliuje suvirsz 200 
gyventojų Ingalls, 
ėmė taip gi su 
dėl geresnio atitikimo pikta-Į Charley Morgan, 
darių. Isz miesto Anderson naujų maszinistų, 
iszvaževo szerefas Stow do In- kompanieznoje 
galls, kad perspėti korime jų. Pakilo tarpu jūdviejų barnis, Į 

kurioje Hendricks szovė į 
Morgan‘ą, o szis atgal į prie- 
szinįką ir pažeidė jį paojingai. 
Sumiszime, kokis pakilo, Mor
ganas prasiszalino ir pasislė
pė girioje. 40 anglekasių, 
skaugėdami atkerszijimu,jiesz 
ko pabėgėlio ir tikrai, gali sa
kyti, kad pakars jį ant pirmu
tinio medžio, kaip greit jį su-1 
griebs.

Sziądien vakare jau eina 
paskalos, kad Morgan‘as tapo 
atrastas ir suszaudytas, kaip 
rėtis, per įdubusius angleka- 
sius.

— Knoxville, Tenn. 24 Ba
landžio. Liūdna ir baisi ži- 

valkatos ir, Įnia atėjo isz Coal Creek. — 
žaisdus pa- Nepersenei anglekasyklės vai- 
jai pirmu- donai į taisė savo anglekasyk-

nedūs vai- protestą priesz Rossi ja, Prusus 
kam, kad ir Prancūzija apie užėmimą 

vėl vaikai sklypų kynų.
Netru- ~—

— Paryžiuje 22 d. Balan
džio. Laikrasztis „Petit Jour- 

i nal“ pranesza, kad anarchistai 
ir žiūrė-' taikosi prezidentą Tavriją,

— New York 26 d. Balan. 
Anglijos užrubežinių tiesų mi- 
nisteris apreiszkė, kad Angli
ja neturi nei jokios mislies 
erzinti Suvienytas Valstijas 
ir neužims porta Gorinto ant 
Visados bet tiktai ant taip il
gai, pakol neaplaikys reika- 
laujanczio atmokėjimo.

— Charlotte, N. C. 28 Bal.
Bankierius J. R. Holand, 

apgavęs Banką ant $85,000, 
o negalėdamas kaip isztrukti 
isz rankų teisdarystės, sumis- 
lino gerą iszbėgimą.

Draugai jo įdėjo jį į didelę 
skrynią ir pasiuntė į Savannah 
Geo. bet nenusisekė, nės tenai 
jį sugriebė ir dabar į vietą 
dviejų metų kalėjimo gali 
gauti 10 metų.

rie sūkalbio priguli 22, 
isz jų iszvažiavo isz 

skaitant $3,500 į Londono, kad papildyti už-
— be jokios ugniavos. I muszėjystę. Policija.- nežino 

Pas-| ja atsakė, anglekasiai, skait | Pagal apsakymą vaikų valka-j kokia žygūne ir kokiu gelžke- 
būrysĮliuje 400, sustraikavo. ta galėjo turėti į 60 metų am- > liu iszvažiavo.

Viskas buvo tykiai iki sz. žiaus.
kurie pa-Į m. 18 d. ryto, kada Hend- 

savim szunis rieks, vienas isz straikierių ir 
vienas isz

susitiko|baigtai karei ir padarytai san-l 
krautuvėje. |taikai, Europos karalystės ne

turi tiesos kisztis. Japonija 
nebuvo patmeili, iszgavo ji nū 
kynų tiesą liūsos prekybos ne 
tiktai dėl savęs, bet ir dėl vi
sų tautų ant žemės. Niekas 
nesikiszo prie karės Kyno-Ja- 
poniszkos — niekas negal siū
lyt tiesas ir perkratinėti jų isz- 
Jygų padarytos santaikos.

— Londonas, 26 d. Balan. 
Telegramas isz Petropilės pra
nesza, kad naszlei carienei ele 
vatorius pažeidė koją, laike 
kada ji sodino į jį savo myli
mą szuniuką. Žaisda žymi, 
bet ne paojinga.

— Londonas, 26 d. Balan
džio. Daily News gavo tele
gramą isz Viedniaus, prane- 
szantį, kad Vengriszki miestai 
Moryn, Kutor, Vilova ir Ru- 
dolphsgrad paliko beveik su
vis isznaikyt’ų per pavandenį. 
Blėdis isznesza arti 10 milijo-

— Londonas. Laikrasztis 
„Times“ pranesza, kad po pa-

— Apinal, P raneuzijoje 
28 Balan. Didelė (Rezervu
aras) tvehkynė, kur buvo už
laikytas vandū, pratruko ir 
užliejo visą apielinkę, kame 
150 žmogysezių smertį rado, 

'bet skaitlius pražuvusių žy
mei pasididįs. Iki sziam lai
kui jau iszimta 50 lavonų.

— Japonija. Kynai pris
tojo ant visų dūtų jiems iszly- 
gų. Atmokėjimas kariszkos 
blėdies isznesza $300,000,000, 
o ne vieną. Japonija užtik
rino sav naują suszneką pre
kybos, podraug liūsą įvežimą 
į Kyniją maszinų ir kitų tavo-

Kynijoje prekybos namų, taip 
dėl Japonijos, kaip ir dėl kitų 
tautų.

— Trentone,

— Portland, Indiana, 24 
Balandžio. Jokūbas Foust ir 
jo pati, apsigyvenusiejie 
French priemiestyje, apie 8 
mylės nū Decatur, vakar anks
ti iszryto nuėjo į miestą, pa
likdami namieje tris mažus

kada kun. | vaikus. Neužilgo po jų isz- 
Smith laikė įsakymą, priėjo ėjimui atėjo į jų namus kokis 
„konsztable“ prie sakyklos ir valkata ir praszė ką nors su- 
pasakė: „meldžiu perstot sa- valgyti; bet pergąsdyti vaikai
kyti, asz perskaitysu warren- atsakė jam ir uždarę duris už-

— Berlynas. Rossia, Pru
sai ir Prancūzija iszsiuntė 
vienskambanczias dyploma- 
tiszkas korteles prie, valdžios

— Viednius. Baisus že
mės drebėjimas aplankė Lei- 
bach antru kartu. Keliolika 
namų sugriuvo. Tie, kurie 
jau buvo sugrįžę namon po 
pirmam drebėjimui, isznaujo 
persikraustė ant laukų.

Ciesorius Franz Jūzas po 
pirmai nelaimei nusiuntė $3,- 
500 dėl pagelbos nelaimin
giem.

— Tampa 29 Balandžio

i



Lietuvininku
Laivai iszsiųsti su maistu dėl 
Szpanijos kareivių tapo pa
imti per maisztinįkus ir nu
gabenti į jų abazą, isz ko da
bar Szpanijos kareiviai baisų 
badą kenczia, o ir yra 
pausti baisiai geltonojo 
gio.

pris- 
(kli

mis— Petrapilis. Caras 
lyja iszsiųsti „flotą“ dėl pa
tikrinimo ant vandenų rytinės 
Azijos eusivienyjus su Prūsais 
ir Prancūzija isz priežasties 
nepasikakinimo iszlygų san
taikos, padarytos tarp Kynų 
ir Japonų. Caras iszdavė pri
sakymą, kad visi kariszki lai
vai butų pasirengę dėl iszėji- 
mo ant dūto ženklo į 24 va
landas. (kad tai Dievas dūtų, 
jog pasipūtėlis ir nekantrus 
caras papildytu tą kvailą žing
snį).

— Orenburgsko guber
nijoje, žmonės pakorė du žem- 
akių naczalnįku, kurie tai 
niekvereziai apiplėszdavo jūs 
visokiu budu, o ant galo su 
prievarta lupo nū jų paskuti
nius rublius buk tai ant pom- 
nyko ir karūnos dėl mirusio 
caro Alenksandro III. Kada 
taipgi tie vargdieniai žmonelės 
pradės karti gubernatorius, 
kurie dūda paveizda begėdisz- 
ko plėszimo savo pa valdonam?

— Apszvietos ministerija 
nubaudė mokytojus, kurie at
sidrąsino pasiraszyti ant pra- 
szymo pas carą apie permai
nymą tiesų universiteto — pra- 
szalinimu ir papeikimais. 
,,—Malczat—“.

VrtMs lamus Mo.
(T1|Sa.)

24 vietas.
Du tukstaneziu bankoje; li

kusius laikau rankoje. Ge
gužės mėnū, žydai po sodžius 
beldžiasi perkakvieczius. Su
einu su ukinįku Leiku. „Ar 
pardavei kvieczius“? klausiu 
jo. — „Ne, nepardaviau, ale 
reiks pardūti,po keturis rublius 
dūda“, atsako jis. Pai;dūk

„Po tęs visokios gėrybės.
Po ke- tūse metūse neužderėjo: isz vi-

Sutinkame, nuperku sų trijų žemių iszrinkau tikro I dėl to ir atidedu tą ant toles-

man!“ — „Dūk pinįgus“ I 
keturis rublius?“ — „ 
turis“.
szimtą penkias deszimtis purų 
kvieczių už szeszis szimtus. 
Už poros dienų kviecziams 
moka jau po keturis rub. su 
auksinu; ne, nepardūdu, lau
kiu toliaus, nės Leikas priža
dėjo mano kvieczius laikyti 
savo svirne nors lyg rudeniui. 
„Už tą, sako jis, man nereiks 
mokėti“. Apie žydų Sekmi
nes pardūdu kvieczius ir pa 
imu po puspenkto rubliaus 
ant pūro. Per puse mėnesio 
uždirbau 75 rub. Penkis 
szimtus įdedu į skarbinįczią,

du tukstaneziu szeszi szimtai 
r. Du sziiųtai iszėjo ant 
ukystės reikalų, 35 r. pergulė
jo lyg rudeniui be užsiėmimo. 
Metai buvo vėl vidutiniai. 
Už linus abiejų žemių iszrin
kau du szi m tu deszimtį r., o 
supirkti už jūs javai atneszė 
prie pardavimo dvideszimtis 
rublių pelno. Žemės atneszė 
pelno 150 r., miszkais užver- 
cziau 300 rub., isz viso 470 
rub., o su 75 r., gautais už 
Leiko kvieczius ir 180 r. pa
lukų, pasidarė ant rankos vėl

javai vienos vietos įgyti tokią dubą, 
kaip mano kaimynai valdo,

. uždarbio tik szimtą rublių; nio laiko. Paturiu 
prekyste javais užpelniau sze- žemes ant keturių 
szes deszimtis rublių, miszkais szeszis szimtus pasistatau vėl 
gi nieko: tėvas sunkiai susir- viską reikalingą prie ukystės, 
go, dėlto negalėjau nuvykti p nupirkęs už du tukstaneziu 
ant taksos vieszpatystės misz- miszko uždirbu septynis szini- 
kų, o ponelio kokio, pardū- tus rublių, taip kad pavasary- 
danezio miszką, negirdėti bu- je vėl pasidarė pinįgų trys 
vo. Per rudenį ir žiemą per- tukstaneziai trysszimtai. Gy- 
gulėjau, taip sakyti, namie, venti persikėliau į .Jankevy- 
nės plytas, kurias buvau apsi- cziaus butą, nors kaimynu pa
ėmęs vienam ponui pristatyti, sidarė dabar Kimbris, kuris 
suvežė jam brolis su samdinį- taip pat nė vieno turgelio ne- 
kais. Užvežiau septynias de- praleidžią neaplankęs ir retai 
szimtis rub.; palukų nū skar- pargrįsztą su saule ir blaivus, 
binįczios du szimtai deszimts 27 metai.
rub., taip kad isz viso prisidu- Persikėlęs į naują gyveni- 
rė pinįgų: keturi szimtai ketu- mą, pasidariau alaus, papra- 
rios deszimtis rublių. sziau kaimynus ir nekuriūs

2f> vietai. kitus ukinįkus. Susirinkę
Kad pereitą žiemą kone dy- svecziai gėrė, dainavo, sznekė- 

kai praleidau, tai szį metą tu- jo, kortomis loszė, turtais, sy- 
rėjau labjaus sukrusti, kaip la gyrėsi, tik Pertaitis, 
kada. Pas p. Dob. pasėjau visad, sumainęs žodį 
plėszime du puru linų, sodžių- blaivesniais isz ukinįkų iszbė- 
je „ant pusės“ pasėjau pūrą go su paskuba namon, nors 

paskiausei buvo atėjęs. Jam 
matyt rūpėjo jo sidabrinė osz- 
ka. Suten 
kiti svecziai, pasiliko vienas 
Kimbris, kuriam pasirodė ge
rinus ryto, su szviesa per tvorą, 
nors ir vieną, ristisi, 
naktyje. Pergulėjo 
nę. Atsikelia ryto ir 
džiasi kad galvą gele.

visas tris

kaip 
, kitą su

pasėjau pūrą|go su paskuba namon, 
irų miežių ir

penkioliką avižų. Metai geri. 
Linų isz szeszių purų patai 
siau keturioliką birkavų, sė
menų dvideszimtis baczkų. 
Javų privereziau pilnus svir
nus isz savo žemių ir d a nū 
samdinįkų ir nekuriu ūkinį- 
kų supirkau už tris szimtus. 
Nieko ne pardūdu, nės prekės 
kyla, kaipo javams taip ir li
nams su sėmenimis. Lauk
damas didesnės prekės sziame 
sykyje vienok prakiszau vis
ką: kaimynystėje, girtūklio 
Sm. namūse kilo gaisras ir 
jam atiteko viskas; led tik 
jatys atlikome; nės buvo vi
durnaktis ir smarkus vėjas 
mus link putė. Blėdies aptu
rėjau daugi aus, kaip ant pu
santro tukstanezio rublių. 
Mąscziau jau pirkti žemę ir 
už metų ar kitų vesti, o dabar 
cą pradėti? Teisybė, pinįgų 
skarbi nįczioje trys tukstan- 
ežiai du szimtai; nedidelę že
mę galėcziau nupirkti,

s iszsisk irstė ir 
pasiliko

ne kad 
pas ma- 

skun- 
Atne- 
Mano 

kaimynas gydosi ir vėl, rodosi, 
lauksiąs vakaro. Apie pietus 
girdime ulyczia skambaliūja. 
Pasižiūrime >— asesorius va- 
žiūja. „Pas ką?!“ paklausė
me viens kitą — „Pas manę“, 
atsiliepė iszlėto Kimbris, ir 
stiklas alau&Jszslydo jam isz 
rankų; veidas iszbalo, visas 
kratosi nežiūrint ant to kad 
jau antras uzbonėlis diktas 
buvo. Atsigavęs Kimbris, į- 
si vedė manę į kitą kambarėlį 
ir pradėjo: „Kaimyne! tu 
manę jau kiek kartų iszgelbė-

25 vietai.
Septyni szimtai dvideszimts 

penki rub. kiszeniuje, du tuk- 
stancziai szeszi szimtai skarbi- 
nįczioje, isz viso trys tukstan- 
ežiai trys szimtai dvideszimts 
penki rubliai. Už tokią su
mą jau galima dubą nupirkti 
ir tokiu budu tapti tikru ūki- 
nįku, bet nei sodžiuje nei ar- 
tesniame apylinkyje niekas 
nepardūda, o toli kur - ne ro- 
du, todėl pasilikau vėl aren- 
dorium. Paėmiau ant dviejų 
metų ir antrą pusę Rambio 
žemės. Arenda tokia pat - 80 
rub. 'Platesnė gaspadorystė, 
didesnis iszd avimas: iszėjo 
trys szimtai rub.; už tai turė
jau jau tris arklius (isz kurių 
vienas yra geras) asztūnias 
riebias karves, užtektiną skait-- 
lių kitų gyvulių ir pilnas ker- Iman rodos isz karto ir prie Idenyje atidūsiu“. —

bet in k tris szimtus rublių!
n
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nyje?“ — Kaip gi, sziame ru- ( 
denyje: paimsiu Raukio Oną 
ir atidūsiu“. — „Raukio Oną!“ 1 
vienakę! — Vienakę tai vie
nakę, už tai tūkstantį rublių 
gausiu ir baimę visokios gė
rybės; bus lengvinus gyventi“. 
— Reikėjo tav jau senei ap
siversti, nors ir su Ona. — Ir 
bucziau taip padaręs, bet ma
tai, kaimyne, kokios mano 
triobos. Reikėjo jasjpaprovy- 
ti, skolas atlyginti... o Ona 
ir nepatinka. — ,,Nepatinka! 
o sakai, kad imsi“. — ,,Imsiu, 
nebelauksiu; pasiuliavojau, 
reiks pradėti kitoniszkai gy
venti“. Nors mažai tetikėjau, 
kad Kimbris Oną pairas, ir da
mažiaus kad gyvenimą per
mainys, vienok du sziratu isz- 
praszė; treczią gavo nū Rau- 
kio. Žemės tūse metūse atne- 
szė uždarbio pusantro szimto, 
užprekiavau: miszkais keturis 
szimtus keturias deszimtis, ja
vais ir linais devynias deszim
tis rublių, palukų szimtas sep- 
tynes deszimtis; isz viso pri
augo pinįgų: 850 rub. Kim
bris pagrąžino du szimtu ant 
laiko, nės paėmė Oną ir tūks
tantį rublių. Isz tų 1050 rub. 
szeszis szimtus daviau pasogos 
savo seseliąi, szimtą iszdaviau 
ant jos veselijos, szimtą dvi- 
deszimts ant savo reikalų, at
liko tik 250 rub.

28 metai.
Isz žemių iszrinkau keturis 

szimtus, miszku užpelniau tik 
pusantro szimto; palukų du 
szimtai deszimts rub., prisidū
rė pinįgų: septyni szimtai sze- 
szios deszimtis. Už tūkstantį 
atpirkau nū Jankevycziaus že
mę ir triobas. Žemės isz viso 
asztūni desentinai. Tapau 
treczdalniku.

22 metai.
Norėdamas ant kito pava

sario pasistatyti naują butą, 
kibau prie miszkų su visu sa
vo skarbu : už tris tukstanczius 
paėmiau nū p. Kur. miszko, 
isz kurio prisiviažiau sav viso
kios medegos ir uždarbio ap
turėjau devynis szimtus. Že-

mės davė tris szimtus ; javais
gi tūse.metūse visiszkai nepre
kiavau.

50 vietai.
Pinįgų 4300 rublių. Trio- 

bų naujų nebestacziau, nės gy
venti persikėliau į kitą vietą. 
O kur? Į Kimbrio butą. At
sitiko taip. Kaip tik Kimbris 
paėmė Oną ir tūkstantį rub
lių, tūj‘ nelaukę nei kelių san- 
vaiczių užpūlė jį jo geriausio- 
jie priėteliai: Meiszkis, Leisz- 
kis ir kiti, kad jis ir jiems at
lygintu . skolas pakol turi.
Daryte nebuvo ką, reikėjo ge
radarius užganėdinti ir szeszių 
szimtu atsižadėti. Szimtą 
rublių pasogos iszėmė P. Kim
bris isz vūszvio dėl iszkėlimo 
sutūktuvių, keletą desėtkų isz- 
leido tūjau po apsipacziavi- 
mui, su likusiomis gi keliomis 
desėtkomis rublių nusidangi
no į miestelį ir negrįžo namon, 
pakolaik Onytės pasagos ne
liko nė kapeikos. Ir taip 
Kimbris buvo suiręs žmogus, 
dabargi sukri po vėl labjau, o 
kad jo žmona, neperneszdama 
tokio padėjimo, susirgo ir mi
rė ir vūszvis pajieszkojo atgal 
tukstanczio ir gėrybės, tai jis 
ryžosi pardūti savo ūkę ir, at
lyginus vūszviui, su likusiais 
pinįgais bėgti „kū toliausei“: 
į Ameriką. Atsitiko vienok 
truputį kitoniszkai: iszgirdęs 
dėdės sūnūs Jūzas Kimbris, 
kad mano kaimynas pardulio- 
ja žemę, pradėjo jieszkoti sa
vo tėvo dalies, 10 deszimtinių 
žemės, ką jam mano kaimynas 
tūjaus ir atidavė; likusias gi 
20 deszimtinių žemės ir trio
bas buvo benuperkąs vienas 
latvys už du tukstancziu pen
kis szimtus rublių, o asz uždė
jau du szimtu virszausir Kim
bris atidavė man. „Tiktai 
tav, savo geradariui“, sakė 
Kimbris, „pardūdu savo žemę, 
kitam kam savo sodžiaus ne 
už kokius pinįgus nebucziau 
pardavęs.

Su laidžiau isz vieno sodybas; 
žiemoje prisivežiau plytų, do- 
kalkų, koklių, vopnos, akine-

nų ir kitos reikalingos mede-jmi jie patys, linksmi jų na
gos, o pavasaryje pasistacziau
dailų, nemažą rūmą, du dide
lius svirnus, perkracziau ne- 
kurias kitas triobas, ant ko 
paklojau penkis szimtus rub
lių; ir rudenyje, pradėjęs tris- 
deszimtis pirmus metus am
žiaus, turėdamas 25 deszimti- 
nius locnos, dirbamos žemės 
ir 6 deszimtinius ganyklos ir 
pievos, placzią gražią sodybą, 
dailias, naujas triobas, užtek
tiną skaitlių gyvulių ir pada
rines, pilnas kertes visokios 
gėrybės, su tukstancziu rublių 
kiszeniuje szokau į naują gy 
venimą: vedžiau Jūzaiczio 
Elzbietą. Nors nū penkioli-
kos metų nekurtos mocziutės- 
pradėjo vadinti manę „žente
liu“ ir visokiomis pinklėmis 
gaudyti dėl savo dukruczių, 
nors vienas tūkstantį, kitas 
du, o p. Pertaitis ir visą savo 
sidabrinę oszką žadėjo dūti, 
jei asz imsiu jo dukterį, o asz 
paėmiau be skatiko. Kad p. 
Jūzaitis butų žinojęs, kaip 
man jo Elziutė patiko, jis, 
norėdamas, butų da isz manęs 
tūkstantį isztraukęs. Ir ne 
apsirikau: esame laimingi!

Taip apraszė man Jonas sa
vo gyvenimą keletas metų at
gal. Pernai buvau pas jį pats 
ir vėl girdėjau ne kartą: „Dė
kui P. Dievui!. . . laimingi. . . 
nežinome, ko mums trūksta“.. 
Isztikro laimingi: gyvena tik
riausioje meilėje ir vienybėje; 
visus myli, nū visų mylimi, tu
ri jau ketvertą vaikelių ir da 
keletą tikisi sulaukti, nės Jo
nas sako: „kad irdeszimtį vai
kų turėsiu, visus per univer
sitetą pervarysiu, jei į kųnįgus 
nenorės eiti, ir galės taip pa
daryti, nės jau dabar turi gy 
vais pinįgais keturis tukstan
czius rublių; turi, kaip jau 
minėta, naujus, nemažus, 
szviesius, sziltus ir dailius na
mus, gerai pavalgę ir apsirė
dę, gražiai važinėja, skaito 
laikraszczius (pasirodę: „Ap
žvalgą“, „Ukinįką“ ir „Vieny
bę“) ir įvairias knįgeles, links-

inai, ko kito benorėti!
Brolis Petras tebetarnauja 

pas jį ir, kaip daugumas isz 
samdinįkų ir ukinįkų vaiku, 
nevisad turi net ir ant tabako, 
o P. Kimbris pasiliko ant vie
tos: sėdi karcziamoje ir baigia 
pragerti savo ūkės liekanas; 
pabaigęs, žinia, norėdamas 
valgyti, turės žydams malkas 
kapoti.

Sztai turime pave iždą, kad 
žmogus ir isz sunkaus padėji
mo per gerą pasielgimą ir 
darbsztumą, nė vieno nenu- 
skriausdamas, gali pasikelti 
taip augsztai, kad paskui net 
paežiam dyvai, kaip jis tą ga-
Įėjo dasiekti. Nors Jonas pa
pasakojo tik savo pasivedi
mus, tacziaus kiekvienas su- 
prantame, kad jis nemažai tu
rėjo nuvargti, su jaunystės pa
linkimais kovoti :ir t. t.; o už 
tą jam didesnė garbe!

J. K.

Balsas Lialms žmonių ii mn- 
ffltste Mus.

Visi žino, kad anū tarpu 
buvo pasklidęs gandas, buk 
rusų cenzūra jau leidžia lietu- 
viszkas knygas. Tasai gan
das pasiekė ir musų, Lietuvos 
ukinįkų, pirkteles ir prispaus
tose musų krūtinėse pakėlė 
didį džiaugsmą, o da didesnius 
lukesczius. Mes, prasti žmo
nės, isz to džiaugsmo dėjome 
pinįgus, kitasai ir paskutinį 
skatiką, ir siuntėme;, ant cie
soriaus pareikalavimo depu
tatus į Petrapilį, kad pasvei
kintų ciesorių , su sužiedotu- 
vėmis ir iszreiksztų jam musų 
szi rd i n gi ausi ą | ta* 1 ė k avi > j imą 
už leidimą lietuviszkų knygų 
per cenzūrą ir kad įteiktų cie
soriui praszymą leisti lietu- 
viszkas knygas spausdinti ir 
musų žemėje,/ Lietuvoje, — 
Vilniuje ir kitūse miestūse. 
Sudėjome pinįgų, idant musų 
deputatai iszrodymui tikrumo 
musų jausmų nupirktų pride-
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ranezias dovanas ir įteiktų jas 
ciesoriui. Deputatus1 iszleido- 
me su pilnu pasitikėjimu. . .

Ir mes apsirikome. Musų 
tamsaus proto akys negalėjo 
įspėti, kokios bus tų rupesezių 
pasekmės. Musų deputatai 
sųgryžo su tuszcziomis ranko
mis. Dovanas, tiesa ciesorius 
liepė priimti, bet nesiteikė nė 
užkalbinti susirinkusių ir isz

sų lietuviszkiejie deputatai 
gavo stovėti visai užpakalyje. 
Taigi ciesorius nekalbėjo nė 
su viena deputacija, tiktai at
ėjęs pakalbėjo trumpai į visus 
ir vėl sav iszėjo. Bet nieko 
gero toje jo kalboje nebuvo. 
Kiti nugirdo, buk jisai suba
ręs deputatus ir sziaip Rosi jos 
žmones, kad jie gaivinu savo 
szirdyse kokius „beprotiszkus 
svajojimus“ apie kokias at-i 
mainas po jo valdžia, — aisz- 
kiai pasakęs tų žodį: 
t iszkus 8 va į ojim usl ‘. ’’Taigi 
su tokiomis žiniomis sugryžo 
musų deputatai. Kų mes ga
lėjome žinoti, kad musų 
džiaugsmai taip veikiai pavirs 
į nuliūdimų, o lukeseziai į nu
siminimų. . . Ne! Mestf neturi
me nusiminti! Tasai žodis 
,,beprotiszki svajojimai“ — tai 
ne mums, lietuviams, buvo sa
kytas. Kas ežia per bepro- 
tiszki svajojimai — noras įgy
ti spaudų?! Juk sziųdien visa 
pasaulė, visos tautos, naudoja
si isz spaudos — kiekviena sa
vo kalboje, — ir vien ant 
spaudos sziųdien paremtas 
dvasiszkas, o isz geros dalies 
ir kuniszkas žmonių gyveni
mas. Jug spauda d Ada ap- 
szvietimų, o apszvietimas mo
kina žmogų gyventi. Be ap- 
szvietimo žmogus szių gadynę 
tu r pražūti, be apszvietimo ir 
mes turėtumėm pražūti, turė-I 
tų pražūti visa Lietuva. Ne! 
Musų geidavimai ir reikalavi
mai — atgauti neteisiai isz- 
plėsztų musų spaudų — tai ne 
„beprotiszki svajojimai“, ir 
mes turime musų spaudų at-

I Dabar mes kreipiamėsi prie gavimo spaudos ir 3) kų ir
J ūsų, mokytiejie musų broliai, kaip reikia daryti, idant at- | atliko velykinės 
ir praszome Jūsų idant Jus gautumėm spaudų. Prie ga- 
mums pagelbėtu mėtė szitame lo tų knyguczių reikia įstatyti 
taip svarbiame reikale.
jug žinome Jūsų rupesezius ir raszyti 
Jūsų darbus: <T"~ **•“ J 
metų galvojatės ir žygiūjate paskui paskleisti tąsi as k ny 
apie tų dalykų, bet nepasisekė gėlės po visų Lietuvų, idant 
ir gana,— Jus vienų vyriau
sybė neklausė. Dabar vėl 
mes, nemokytiejie, vieni pra
dėjome, ir nieko negavome. 
Juk, rodos, taip tvirtai buvo 
sutarta — isznaudoti visų ga
lėjimų ir įteikti musų praszy
mų ciesoriui, — o tik nebuvo 
galima, ir gana! Pagaliaus 
gal kas buvo patyręs tarp mu
sų valdininkų (pavieto virszi- mų.
ninkai, ar žandarai, ar kas ki- atviros pagelbos isz mokytųjų |si tūm giedalu, 
tas?) ir gal nusiuntė žinių į 
Petrapilį, kad musų deputatų 
neprileistų prie ciesoriaus, 
kaip anų met kad Vilniaus 
general-gubernatorius Orževs- 
kis su Kražių pasiuntiniais 
padarė.

Vienok nenusiminkime! Tų 
sykį nepasisekė, pasiseks kitų 
sykį; o jei kitų sykį nepasi
seks, pasiseks... deszimtajį sy
kį. . . o kad ir szimtu pirmąjį 

Įsy^į, — mes neturime liautis 
klabinę, kol mums nebus ati
daryta!

Ir mes (kurie pradėjome) 
nebausime. Bet czionais, kaip 
sakiau, privalome apszviestos 
pagelbos.

Musų, ukinįkų, rankos ne
labai suvaldo plunksnų, o mu
sų protas netur tam iszgudini- 
mo.

Mes negalime nė praszy m o 
ciesoriui, kaip reikiant, sura
šyti. O kada mes sykį pra- 
szymus jau turėsime pasiraszę, 
tai da vėl turėsime apszviestų 
vadovų pagelbos: kaip tų da- 
]yką iki galui iszvesti?

Pagal musų nAmonę reiktų

Mes ir tokį, praszymų, kokį reikia 
i ciesoriui, — jau sta- 

Jus jau daug1 ežiai rusiszkoje kalboje. O

visi lietuviai lyg susitartų ir 
dirbtų tų darbų iszvieno.

Tokios knygelės tokiu budu 
paragins Lietuvos 
prie darbo ir pamokins,
tasai darbas turi būti atliktas.

ukinįkus 
kaip

miestelius gyvendamas dar ne- 
spaviednės, 

teikies ateiti ant 5, (> ir 7 Ge-

žintį. Taiposgi ant taip gar
bingai iszkilmingų dienų pas 
mus pasimelsite ir dvasiszkai 
susistiprinsite ant sunkių va
saros darbų. Užpraszo jus, 
kaipo mylimus savo brolius 
Kristuje, gero jums velyda-

— Scranton, Pa. 
landžio. Musų m i ei

i 20 Ba
to, lietu-

Reikia paraszyti tokias ma
žas knygeles apie lietuviszkų 
spaudų: mažumų iszguldyti 
1) istorijų uždraudimo musų

sios knygelės, tai kožnas bei 
vienas, kurs tik kiek moka 
raszyti, galės paraszyp praszy-1 lykas miszių laike, 

nereikės tiek timtaueziai, t. y.

labai puikiai giedojb per Ve

airiai

lietuvių pusės, o tai labai ge- klausė. Jie, per 
ras daigias. sų klebono, labai

Kada paskui viens kits bus si į mokslų.
suraszęs tokį praszymų, tai Garbė jums, giesminįkai, už 
mes, Lietuvos žmonės, pasira- jūsų darbavimųsi.
szysime, ar valscziais ar (ge- Parapijonas.
riausia) kaimais arba sodžiais 
ir nusiųsime, ar, paskyrę tam 
tikrus deputatus, patys nuga
bensime.

Mums rodos, jog tokiu bu
du neatleistinai dirbant, be 
abejojimo iszreikalausime sa
vo spaudų.

Taigi dabar, apszviestieji 
broliai, susitarkite ir paleiski
te į Lietuvų tokias knygeles.

rūpestį mu- 
puikiai ima-

— N e teark, N, Y. 22 Ba
landžio. Dėl žinios visų, mu
sų brolių lietuvių, praneszam 
szitokį nepaprastų atsitikimų:

20 d. Balandžio szių metų 
draugystė szv. Jurgio turėjo 
balių. Ant baliaus buvo už- 
praszyta daug draugysezių: 
isz Elizabeths buvo szv. Ka
zimiero, isz mus miesto 5 len- 
kiszkos ir 3 slaviszkos. Kas 
link baliaus, buvo labai pui-

*

r

■$

Isz IrM Jim
— Waterbury. Conn. 23 d. 

Balandžio. GAdotina ,,Vie
nybės“ Rėdyste! teikies patal
pinti dėl žinios brolių lietu
vių, labjausei gyvenanezių 
konnektikute ir aplinkėje. 
SzitAm rasztu dūdų žinių bro
liams lietuviams, jogei nū va
karinių treczios nedėlios po 
Velykų ant Szventės Užtary
mo szv. JAzapo per 40 valan
dų laikomos bus maldos lyg 
utarnįko vakarui. Ant tų 
dienų yra užkviesta daug lie
tuviszkų kunįgų, todėl jei kas 
ant farmų arba po mažus

nei barnių; tarpe visų jautėsi 
linksmybė ir meilė broljszka. 
Bet, žinoma, tarp gero tankei 
atsiranda ir blogas: dviem 
musų draugam įlindo koks 
kutulys į galvų, per į kalbėji
mų nekokio ten lenko Staws- 
ki‘o, kad patarnauti lenkams. 
Stavvskis pasivadina lenkber-

neszimų, kad lenkai daug gė
rė prie baro ant naudos lietu
vių, užtai reiktu padaryti ko- 
lektų ant naudos „Skarb Na- 
rodovvy“. Minėti du draugai 
ant to pristoja; nesiklausdami

v
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kitų, szaukia visus į krūvą ir 
laiko prakalbą pagal lenkų 
norą. Iszgirdę lietuviai ne
tikėtą naujieną, pradėjo gar
siai tarp savęs kalbėti ir 
szvilpti, kad muzykė grajytu. 
Lekberniai ir lenkai, matyda
mi, jogei jų užmanymas nu
eis ant nieko, griebėsi prie 
darbo: kas su torielka, kas su 
skrybėlia skubinosi kilvei- 
kiaus apibėgti. Minėtas gi

— Baltimore, M d., 28 Bal. ! 
Sziilmi trumpu straipsneliu 
praneszame dėl visų lietuvių, 
ypatingai kriauczių, kad Bal
timores kriaucziai, skaitliuje 
5,000, susidedantiejie isz įvai
rių tautų, o daugiausei isz lie
tuvių, straiklijam. Taigi visi 
kriaucziai isz visų krasztų 

Sweetra taipgi griebėsi prieIszios žemės turite szalintiesi 
kolektos, paėmęs ar pasamdęs Baltimorės. Mes juk 
savo mylimąją, vedė už ran-Įstraiklijam ne isz gero, bet isz 

i nužemintos mo- 
labai mes 
bet visgi 

ir dar, 
kas arsziausei mus pajudina 
prie to, kad parėję namon 
randame (žinoma nevisi R. | 
savo iszblyszkusias paczias ir 
apdriskusius vaikus, kurių 
stovį kaip dirbant už taip že
mą prekę, taip ir dabar strai- 
kiljant, negalėjome ir negali
me pagerinti, o tokį musų pa
dėjimą kožnos szeimynos tėvas 
įgali suprasti. Tokios tai ap
linkybės privertė netiktai mus 
vyriszkius, bet ir moteris ir 
merginas, kurios, matant,J<ad 
mus viltis baigiasi, stipriai

kos aplinkui, idant daugiausĮ neapsakomai 
ką pelnyti. Bet, galima sa- kęsties. Nors jau 
kyti, isz lietuvių mažai ką ten esame nuvarginti; 
turėjo pelno, ba buvo visi, laikomės už savo, 
blaivus ir žinojo apie ką eina
si; o jeigu kas isz lietuvių ir

jiem bus ant gero; tiktai tiek 
mums gaila, kad savo užma-1 
nymą iszpildė, ba, kaip me
nam, surinko $l,30c., k u riils 
gal tik vieni lenkai ir sudėjo. 
Gaila, kad minėti draugai ne
atsiminė apversti tą kolektą 
dėU užmokėjimo posmertinės 
mokesties už tris mirusius 
„Susiv.“ sąnarius, už kuriils 
jau senei reikėjo užmokėti. 
Taigi kad ant savo naudos 
butu pasidarbavę, akyse musų 
butų labai grąžei ir iszmintin- 
gai padarę. Na, žinoma, 
lenkberniai nori visados savo 
ponams isztikimai tarnauti.

Szv. Jurgio Draugystės 
Komitetas.

— Pittsburgh, Pa. 22 d. 
Balandžio atsilankė pas mus 
g. kn. J. Lietuvninkas, Balti
morės lietuviszkos parapijos 
klebonas, būdamas užpraszytas 
per vietinį kleboną. Perbuvo 
jis musų miestelyje 4 dienas ir 
per tą laiką klausė žmones ve
lykinės jszpažinties, ką galėjo 
kožnas, norintis eiti prie sve
timo kunįgo iszpažintin, at
likti tą savo priderystę.

Už tą g. kn. J. Lietuvnįko 
pasidarbavimą, mes visi, Pitts- 
burgh‘o lietuviai, sudedame 
per laikrasztį „Vienybę1* szir-

dingą jam padėkavonę.
Pittsburgh ietis

skaitoma kilpa trobėsių it vie
noje krūvoje. Arcziaus pri
sižiūrint buvo galima pasau
goti, kad tikt dviejų namų 
trobesiai rioksavo netoli vieni 
nū kitų, tikt du triobėsiai bu
vo kiek atokiau nū kitų. 
Perveizant abu namu, buvo 
galima rasti didį vienodumą: 
gyvenamas trobėsis arba troba 
buvo kaip Kalnėno taip Styp-

Kalnėno stubą sziaurės link

pasirįžę kovoti už savo nu- 
varginimą lyg paskutiniam 
galui. Taigi pasitikime, kad 
kožnas prakilnesnis žmogus 
bus musų prietelium ir szelps 
mus; bet jeigu katras norėtu 
būti musų neprieteliu m, mes 
grąsiname tokiam kumszczio- 
imis: o tas yra arsziausei, kad 
visi kriaucziai laikytumėtės 
szalyn nil Baltimorės.

Baltimorės kriaucziai.

Kareivio sMM,
Apysaka isz baudžiavos gadynių. 

(Latv. raszė Upits, liet. g. L.).

II.
Stypnėkų ir Kalnėnų namai 

gal but buvo per szimtą žing
snių vieni ml antrų. Nil tolo 
žiūrint, abiejų kaimynų namai 
iszrodė tarsi koks sodžius: ne

gerai sugyveno. Jeigu vienas 
kėlė piltą (balių), tai tiljaus 
alaus uzboną nusiuntė antram 
ir dar užpraszydamas, kad szis 
nesididžiiltų apsilankyti ir pa- 
sisznekėti. Kad vieno gaspa- 
dinė kepė ragaiszius (pirą- 
gus), tai, kaip veik isz pe- 
cziaus isztraukė, siuntė pir- 

savo kaiminkai ir jneldė, 
kad dėl svarbios pasznekos 
netingėtų apsilankyti. Kaip 
veik kaimynka atėjo, tai jo
kios svarbios sznekos nesirado, 
kaip tiktai ragaiszį valgyti. 
Zinia, kad taip geroje sutik-

nuo tuvi viijtį n '

gal būti todėl, kad žiaurus 
sziaurinis vėjas Stubon ncįsi- mėje kaimynai sugyvena, tai 
veržtu. Apie pamatus smiltys pažįstamų! pas jils apsilankius 
buvo prilaikomos balkiais ar ramu darosi ant szirdies ir ro- 
lentomis, kad jos neiszsi dosi it rojuje esi. 
sklaidytų. Stypnėko stubos 
pamatai sziaurės link nebuvo 
toki, bet ežia žmonės kitaip 
rūpinosi apsiginti nil sziauri- 
nio vėjo, bet visi balkių tarp- 
lisziai buvo nagingai prikam- 
szyti samanomis. Tarp langų 
buvo regimos pakulos. Sto
gai buvo dengti sziaudais, jau 
gerokai pajildavę ml durnų.

Žiemos va
karais, iki dar nebuvo žiburys 
užžiebtas, ir szventdienio pava
karėmis vienas pas kitą lankė
si ir sznekucziavo. Taip tai

sukrautos žobų malkynės: isz 
cadagynų, alksnių bei karklų. 
Szale malkynių daržai dėl 
daržovės. Netoli ntl malky
nių taipgi buvo klėtis ir ark
lių kutys. Klėtys buvo ge
rokai pakeltos ml žemės ant 
akmenų, taip kad į apaczią 
klėties svaidė szukes bliudų 
ar stiklų ir t. t. Arklių kil
tyje ant pusės sienos buvo ap
kabinėti pavalkai, apinasriai, 
vadžios, vežlankiai (lankai), 
botagai ir t. t. Taipgi ir kiti 
ukiszki trobesiai vienas ml 
kito nepertoli buvo pastatyti, 
kaip tūlose vietose mes ir szią- 
dien matome Lietuvoje.
linys dėl abiejų kaimynų buvo 
viena S. Laukų apdirbime vie
nas antram kaimynai prisižiū
rėjo. Kaimynų laukai buvo la
bai iszsvaidyti. Stypnėko pie- ..... -j..., r...,
vos buvo tarp Kalnėno dirvų, ' kaimynus kokį ryszelį įkisz- 
Kalnėno dirvos gabalai (szmo- davo į Petro kiszenių; bet kur 

į tai) rubežiilse Stypnėko laukų; susitikdami apie tai vienas 
bet nežiūrint ant to jiedu labai antram nieko neminavojo.

u

Petru sen jau pasižino ir viens 
į antrą slapcziai įsimylėjo, bet 
nė vienas isz jų nedrįso apie 
tai užminti. Kad Petras su 
Tryne susitikdavo prie szu- 
linio, tai Petras pirmiausiu 
pripildavo vandens Trynės 
kibirus (viedrus) tada tiktai 
savus, o priegtam jiedu viens 
į antrą visai nežiūrėdavo. 
Labjausei kaip jiedu vienudu 
susitikdavo, tad jiedu visai 
nieko nesznekėjo, ar nežinojo 
ką sznekėti ir veik kožnas sa
vo keliu nuėjo; bet kitų drau
gystėje jiedu j ii kavoj o ir erzi
no vienas antrą. Kad Trynė 
pavasarį pirmą sykį išgydavo 
į ganyklą galvijus, tai Petras 
pirmasis buvo, kurs ją apliejo 
vandeniu, kad ganydama ne
snaustų. Trynė tilmgi jam 
atsimokėdavo kada Petras isz- 
ėjo pirmą syk pavasaryje arti, 
'jeigu Petras pamatė, kad 
Trynės naginės (kadakai) 
kiauros, tad jis paėmęs jas 
slapta sulopė ir padėjo kur 

! rado. Trynė irgi nuėjus pas 
isz-
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Taip abu jaunu žmogų gyve- žmogystę ateinant, 
no klusoje draugystėje ir mei
lėje. Abiem namam buvo 
viena ganykla, kur pavasarį

Petras 
Jis pa

kan, visiems buvo

ryto jau gaspadinės mylėjo 
savo gyvūlių prižiūrėtojus pie 
no valgiais. Nė vienas nedrį 
so nū skūmės (stalo) grci- 
cziaus atsikelti, pakol visi pa
valgė ir visi kukuliai (klec-

tūjaus pažino Trynę.
raudonavo kaip vėžys.
nė, pamaoziusi Petrą, 
nusigando ir tūjaus 
perlipti per tvorą ir per lauką 

tikra eiti namon; ji nenorėjo, kad
Petras pamatytų jos aszarūtas 
akis. Bet ką Petras pasakys,

norėjo

drąsino ir ėjo stacziai tiktai 
kitu gatvės szonu. Petras ir 
perėjo į kitą pusę, laikydamas 
rankoje žabą. — „Kodėlgi

' to nesiskirtų ir ant vietos ėstų, si akis, pro Petrą. Kaip szi 
Pirm bandos iszleidimo kož- prie jo prisiartino, jis ją apsi 
nai karvei įdavė dūnos szmo- kabino ir nubueziavo jos isz- 
telįg. kuriame buvo padarytas kaitusį veidelį, kad nupliausz- 
raudonas kryželis, idant kip kėjo vien 
szas karvių nejodinėtų. Kad do ir pats 
per metus vapsos neantpuldi- 
nėtų karvių, kožnas namiszkis

, tūjaus Trynę palei•

prabėgo. Vakare ji klausė

ml

krantės, kadangi tenai, ji vylė
si pasitikti seną Dacza. Bet

ir ąplink buvo nurinkti, 
but jau ji senei sugrįž

vietas ir jos krepszelis jau bu-

mislyja nė pikto nė blogo“,

,, * MlUOVi 
sakancziai

kas tain st.-į

pažiūros ta senė

vi<ai at-

nieko, 
i<» ina-

norėjau paarzinti, nusi

ui a n tikt

leistos isz kuczių. Pirmąją 
dieną banda turėjo arti namų 
būti; vaikinai ir merginos bė
giojo ir j ūkavo j o tarp savęs, 
bet seni persergėdavo, kad gy- 
vūlių nebaidytų. Po poros 
valandų ir vėl banda tapo su-

nės veidas iszkaito tarsi nū 
ugnies. Ji skubinosi kiek 
tikt galėdama namo. Petras 
liko bestovįs prie tvoros ir 
prisižiūrėjo besiskubinanczia’i 
Trynei. Jis pats dyvyjosi, isz 
kur jam tokia drąsa radosi, 
kad iszgalėjo 
cziūti. K ai j)
lyjo, tai jo amžiuje rodosi pir
ma tikt tokia valanda. Mo
tina Gallaukienė jį labai my 
Įėjo, bet nebucziavo. Sykį, 
jis kaip per sapną atsiminė,

Trynę nu bu-

grybų, todėl spūdino namų apie kitus sznekėti piktai, te

,,Ta- j Tegul asz nė su kūmi' nenoriu 
ien esi j draugauti, bet vargas tam, 
1 rynė Į kurs mano prieszu, tam asz at-

Daczai t i k tai

niu paszerti. Bet tankiai pa
sitaikydavo, jog vaikinai, 
merginos, o ir seniai apie tai 
pamirszdavo, vienas kitą be- 
glaistydami. Antrą dieną ga-

„IHMIJV . V. ,. , J,

atsisėdo ir prisižiūrėjo Daczai 
besidarbūjancziai.

„Asz jau taip dūmojau“, 
Dacza pradėjo savo sznektą: 
„surinksiu ir tad prisėsi u czia 
ant kelmelio, ir tad pamatysiu 
kaip tu eini namon. Ko taip

tu ir Petras. Tikėk m 
ir tokia jauna buvau, 
mergina, kaip ir tu, g

•>

girią. Kadangi abiejų kai
mynų bandą reikėjo per vieną 
gatvę gyti, todėlgi vienas vie
nu szonu, o kitas kitu szonu 
tvėrė tvorą.

nė su Dacza grybavo, Petras 
buvo siųstas į palaukę tvorą 
taisyti. Jis pirmiaus buvo 
nuėjęs miszkan ir gerą vyczių 
glėbį prisipjovęs, atėjo tvoros 
taisyti. Pirmiausei susikūrė 
ugnį, apdegino mietų (kūlų) 
galus ir tūs susmeigė į reika
lingas vietas. Jau jis pradė
jo tverti, kaip pamatė kokią

vergdama nubucziavusi. . . 
Bet tas bucziavimas buvo se
nos moteriszkės! Jis numetė 
virszutines drapanas ir kibo 
prie darbo. Trynė irgi netin
giniavo. Ji tūjaus ant ugna 
kurio užkaitė katilą, iszvirė 
grybus, iszmazgojo ir sukapo
jo jūs. Darbas sziądien ėjo 
per jos rankas kaip niekados. 
Ji jautėsi labai laiminga. 
Juk dabar ji gerai žinojo, kad

kėjimą tokia, 
esu. Asz ir 
kaip tu dabar ir atradau jame 
meilę, bet asz perdaug pasiti
kėjau savo jaunikiui; szis ma
nę apjūkė ir paliko gėdoje.

en

buvo akysna sakęs, jog esąs 
dėl savęs apsirinkęs sužiedoti-

giną per sužiedotinę, kamgi 
tad ją ant kelio bucziavo. 
Czia nėra ko abejoti!

sznekėti! Kas dūtas, tai ati- 
dūtas. Asz nū jūsų to nerei
kalauju“, ji truputį iszraudusi 
sakė.

„Žinau, žinau, tu esi gera 
mergina. Bet ar tav nebus 
gėda, kad kas pamatys, kad 
tu su sena pliauszka Dacza 
krumūse szneki. Kožnas gū • 
dingas žmogus nū manęs sza- 
linasi. Nu sakyk, ar ne!“

„Kaip tamsta gali taip sa-

wzusi, asz pragaiszinaii įsitikė- 
jimą į žinom me

lu‘gavo 
žinoti, tu esi pirma, kuriai asz

mislyj

m e laike Mano

kita mergina ir

gyventi

te

mano 
szne-

c n ėjai ir
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grybauti. Rudu yra arti, o 
man labai bailu, kad urėdas 
Petrą neatidūtu į kareivius. 
Urėdas yra labai bjaurus žmo
gus, o kad dabar jis jį yra 
baudęs, tai tas g iii nutikti“.

„Nesznekėki, tamsta Daczaį 
taip, tas n (‘gal i būti, tas nega
li nutikti“, Trynė nusiminusi 
sznekėjo, „asz eisiu pas poną 
ir melsiu už jį“.

„Tas nieko negelbės, tu ne
pažįsti poną. Ponas, tegul 
senas, tacziaus dėl jaunų mer
ginų yra labai malonūs ir sa
vo kambaryje joms daug ko 
prižada, bet toliaus, kad lai
kas yra arti, tada nieko nėra 
naujo, viskas po senovei. Tas 
yra geriausiu, ką sziądien ga
lime daryti: Petrą apie tai 
persergėti, tegul jis saugojas!. 
Tas tikt yra negerai, kad Pe
tras perdaug yra drąsus; jeigu 
asz jam apie tai sakycziau, jis 
manę iszjūktu ir mano žodžius 
nepriimtu už tiesą. Tu turė 
turn apie tai jam praneszti“.

„Ką, ar tamsta mislyji, kad 
jis manęs klausysi“ „Taip 
yra, tavę dar niekas neskaito 
už beprotę“. „Ir vėl tamsta 
taip szneki! taip, asz jam sa
kysiu, asz jo melsiu, kad jis 
saugotusi visur“. Trynė it 
karsztai sakė, szlūstydama 
aszaras su žiurksztu. „Dabar 
eisiva!“ ji tarė.

Taip eisiva, mano mergy-

Trynė pagriebė viedrus ir 
naszczius ir dūmė pas szulinį. 
Petrą jau laukė, kad galėtų, 
taip visados, Trynei pirmiau- 
sei pripilti viedrus vandeniu, 
o paskui pats sav. Trynei 
szirdis szokinėjo, lupos judė

nį, bet isztarti ji negalėjo nė 
žodžio. Taippat, kaip kitu 
sykiu, ji paėmė viedrus, į Pet
rą nepažvelgus, ir nusigrįžo, 
kad eiti stubon; tad ji dar at
sigrįžusi tarė: „aczių, Petrai!! 
Aulink, kaip kiti suguls, 
ateik ežia pas szulinį!“ ir ne
laukdama atsakymo nuėjo.

Petrui buvo labai didis nu
sistebėjimas, jis mislyjo, kad 
Trynė ant jo yra pikta už va- 
karyksztį bucziavijmą ir dar 
ji jį užpraszo vakare pas szu
linį. Apliūbęs arklius, jis jūs 
suginė į aploką, pats pavalgė 
vakarienės ir 
pas arklius, 
vaikszcziojęs, 
linį. Buvo 
dens naktis,
žingsnius iki szuliniui daėjęs, 
jis pamatė antroje szulinio

. pusėje Trynę jau belaukiant. 
Jis priėjo prie szulinio savo

i pusės ir rankomis atsirėmė ant 
rentinio.

„Tas yra gerai, 
jai, asz turiu tav 
saugokis nū ėmėjų!

„Asz mislyjau, kad dievžin
ką ežia man pasakysi, bet tik- ĮSkusiūs matuszėlei verkdama.

rentinį, taip kad visi rentiniai 
pradėjo tratėti.

Valandą tylėjęs, Petras vėl 
sznekėjo:

„Jei tu, Tryny te, ežia negy
ventum, tai asz jau senei bu- 
cziau iszkeliavęs į pasaulę, ar 
pats pasidavęs į maskolius. 
Aczių tav už persaugą! Bai
mės man, po teisybei sakant, 
nė nū vieno nėra, bet tavęs 
dėl tacziaus saugosiūsi, kiek

Petras apsikabino Trynę,

nubucziavo. . . . dar tamsoje 
buvo girdėtis du, trys buczia- 
vimai, tad Trynė iszsitraukė 
ir įbėgo stubon. Petras, dar 
valdandėlę prie szulinio pas

„Taip, 
po kam

Vai eisu paklaust senos matu- 
szėlės,

Dėl ko žalių rūtų lapeliai nu
biro.

Einu prie matuszės, manę skau
džiai barė,

Einu prie seselės, ta nū savęs 
varė.

Vai kur tik einu nerandu pa* 
tiekos,

Visas svietas laiko jau mane 
už nieką.

Tekėk, mėnesėli ir auszros 
vaigždele, 

Patieszykit manę, biedną' si ra- 
tėlę.

M a) ė Breinienėy
Pailiai, 12 Vasario, 1888 m.

tas viskas gali būti!“

(Dar neviskas.)

»
te, bet asz tūmi keliu neisiu, 
kuriūm tu eini, idant apie ta

rengėsi dar eiti 
Szian ir ten pa- 
jis ėjo pas szu- 
tamsu, vėsi ru-

Per penkis

Dainos.
Į Surinktos Krupiu parapijoje, 

Sziauliu paviete.
XIII.

Vai augszti kalnai kalneliai, 
Ant to kalnelio berželiai, 
Beržo szakelės svyravo, 
Szirmas kepurėles szvytravo.

kad tu atė- Suriszo žirgelius prie žiogrių, 
ktį sakyti: Iszlaužė žirgai žiogrelius, 

l“ Į Sumynė žales rūteles.
Bėgsiu per kiemą tekina,

tai sziūs niekus!11 Petras drą-
vę nesukiltų negeros sznektos, 
jeigu eitum drauge su sene 
Dacza. Tegul tav tas dan- 
giszkasis Tėvas paskiria take
lius!“

„Aczių!“ Trynė atsakė ir 
vergdama ėjo gatve namon.

Szi diena Trynei traukėsi la
bai ilgai; ji ilgai negalėjo su
laukti vakaro. Vakare ji kokiu 
nors budo norėjo pasitikti 
Petrą ir jo melsti, kad sau
gotusi nū ėmėjų. Galop va
karas atėjo. Ji stovėjo siū
boje ir žiurėjo per langą ant 
szulinio. Taip, tikrai, tur 
Petras ateiti vandens. Veik

šiai atsakė.
„Argi tav ta žinia yra nie

kai ir apleisti savo tėvynę ir 
tad ant 25 metų eiti toli, toli 
nfi savo tėvynės pažįstamųjų 
ir svetimai tėvynei tarnauti“. 
Trynė verkdama sakė. „Ko 
tu, Tryny te, bėdavoji, dar ne
esu paimtas nė atidūtas: asz 
dar per jaunas. O jeigu ma
nę ir midūs, kas man isz to 

■ gali būti pikto. Jeigu asz 
į tikrai pildau savo pareigas, 
kas gali drįsti manę užkabin- 
ti!“

Prie paskutiniųjų žodžių jis
abiem rankom kėlė virszutinį

Sumins jau man jaunas diene
les.

Marė Breinienė, 
Pailiai, 12 Vasario, 1888 m. 

XIV.
Dar asz tiek neverkiau maža 

būdama, 
Kiek dabar asz verkiu svieto 

apkalbama.
Darželio vartelius kaip tik at

vėriau, 
Ten visos žolelės kartu sudre

bėjo.
O kad asz susky n i au rūtų 

kvietkelę, 
Greit visi lapeliai kartu nuby

rėjo.

Vai dudu dudu sziaudai be 
grudų, 

Padariau alutį grynų avižų. 
Mana alutis gražiai geltonas, 
Parvedžiau mergelę skaiseziai 

raudoną.
Mano parvesta ir pamylėta, 

i Iszėjo į kalną rugelių riszti.
Netiek teu risza kiek graudžiai 

verkė, 
Prie jūdos žematės prisilenk

dama.
Vai žeme, žeme, žemate juda, 
Atėmei matuszę atimk ir manę. 
(Panele mano jaunoji mano) 
Mergele mano kas tav atbodo? 
Ar jaunos dienelės, ar vainikė

lis?
Ak man atbodo sunkus dar

beliai, 
Įkiro szirdelei skaudus žode

liai.
Marė B reinienė, 

Pailiai, 12 Vasario, 1888 m.

Pajieszkojimai.
Pajieszko sav vietos prie 

lietu viszkos parapijos dildo- 
rius (vargamistra), lietuvys—■ 
jaunikaitis blaivus, su gražiu 
balsu, ir gerai galintys grajyti 
ant vargonų; taip gi vaikus ga
lėtu mokyti lietuviszkai, len- 
kiszkai ir angelskai. Jeigu 
reikalautus! kur tokia, meldžiu 
dūti žinią ant szio adreso:

S. Colark st. 398, 
Colli III.



Lietuvininku 219

LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai. 

PABASZYTA 8IHAN0 DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVEB8ITETO PBIL080PHII0S MAGISTRO.

(Tąsa).
Vytautas 

tūm tarpu stygavojo, jog Žemaicziai, kurie iki sziol gynioda
mi savo liūsybę Parusnio ir Padaugavio vokiecziai kariavo ir 
imstėsi: nugi liausiąs nū karių ir vokieczių klausysęs.... 
Didis mistras ant to jam atsakė: „Lendrė, kam stygavoji? 
Niekados nei jus, nei jūsų praėjimai negalėjo tų žmonių, 
apaugusių giriomis, pats tą iszpažinsi, suvaldyti, kuriūs mums 
jau senei popiežius ir ciesorius padovanojo su jų krasztu, 
idant mes jūs tenai atverstu me į krikszczionių tikybą11. Taip 
besikaulyjant Vytautui su kryžeiviais Gedvydą karalienė at
leido jam gromatą, sakydama: jog Jaugalius su ja pacziūda- 

iinas Lietuvą ir Gudus: dariu nu ji reikalaujanti nū savo die
verio dūklės arba dūnės”. Vytautas perskaitęs tą gromatą 
neiszpasakytai supyko ir tūjau Lietuvoje ir Žemaieziūse suei- 
mą sukėlė į Vilnių, kuriame tenai akivaizdoje visų tėvūnų ir 
siuntinių patsai perskaitė tą gromatą Lenkų karalienės ir 
klausė jų kūmet Lietuviai ir Žemaicziai Lenkams dūklę mo 
kėjo. Ant to visi atsiliepė: neatmena, ir iki sziol liūsa tauta 
esą, niekam dūnio neszilę ir neszilsę. 1398 m. regėdama nu 
Vytautas patį Jaugalių skaugėjant sav garbės ir laimos ne- 
beankstėsi su kryžeiviais sandarauti: kaipogi tą patį metą, 
szv. Jurgio dienoje, (i rod ne jie padarė sandaras su kryžeiviais, 
kuriose paženklino rubežių tarp Lietuvos ūkės ir kryžeivių 
krasztui, pagal tas sandaras Nevėža upė rubežiumi tūrėjo bū
ti tarp kryžeivių kraszto ir Lietuvių ir taip Vytautas pavedė 
būtinai kryžeiviams Žemaiczius, kuri ūse czionai paliko sav 
liūsą medžioklę lig savo gyvai galvai. Pasiėmė jiems Jau
galių perkalbėti patvirtinti sandaras bei padėti pastriunyti 
tris piles Zemaicziūse, iszsižadėjo Pleskavionių; kryžeiviams 
kariaujant ketėjo jiems taikinėti, Romos bažnyczios ir cieso
riaus pasiėmė klausyti, abi pusi sav liūsą prekybą paliko, 
muito neketino bedidinti, valsczionių nenovyti, nei kokio ne-
prieteliaus po savo krasztus neleisti; kurias sandaras Vytau
tas szv. Mykolo dieną, Dubiso saloje, didžiąją ūkės žymia ap- 

yžemėdino akivaizdoje su didele pilta ir iszkilme. Lygia dalia 
kryžeiviai nū savo pusės tą patį tenai padarė ir rasztus vieni 
antriems įkeitė. Pavardes liudytojų Lietuvių, kokias radau 
raszte,*nū Vytauto kryžeiviams iszdūtame, iszrasziau: Vladi- 
mieras, dėdė minavote) didžio kuningaikszczio Aleksandro, 
Zigmantas, jo brolis Jurgis Pinską, Mikolas Zaslavas, Alek
sandra Staroduba, Ivons Alszieno, Ivons Drucko kuningaik- 
szcziai, Jamon isz Klecko, Milgailius Aszmenės pilės vyras 
arba kamendotas, Barkūs isz Uis, Vaši liūs Bereikia, Czepur- 
na rūmo marczelga didžio kuningaikszczio Vytauto, Gosztau- 
tas Krėvos kamendotas, Genevilius Trakių kamendotas, Sun- 
gailius Kauno kamendotas, Valimontas Pliuškio sūnūs, Vi- 
gailius Vilkmergės kamendotas, Astiks Užpūlio kamendotas, 
Kareiva Madritų kamendotas, Buivydis Kernavo kamendotas, 
Girdėjus Szaumonto sūnūs, G atars Tautegindžio sūnūs, Gin
tautas Vilgaujo sūnūs. Visi kaipo liudytojai nū Vytauto 

pusės patvirtino tą, ką jis kryžeiviams buvo pavedęs.
Vytautas tūjau įdavė savo brolį Zigmantą kryžeiviams 

vadu naujų sandarų, o kryžeiviai pradėjo rėdyti Žemaiczius 
savūtiszkai ir piles sav isznaujo tenai striunyti, kurias pirma 
Žemaicziai buvo iszgriovę, kurie czionai (langiaus girdėjo sa
vo neiszženganiose giriose kryžeivių rėdą, nekaip jų klausą, 
kaip tūjau regėsim.

Nu taip pasistiprinęs Vytautas ėmė ginklūtiesi į ketamą 
karę ant Tautorių. Daug buvo tokių, kurie jam nelinkėjo 
tos karės, už vis jog jau tūmet kariaudami tūli Lietuvos kar
vedžiai apie Azovo pilę antrapus Dono upės buvo nu Tauto
rių pergalėtais, tarp kitų pats Patriks, Vytauto brolis paliko 
tenai karvietėje. Bet to viso žygio nei tų tenai muszų nėra 
dar sziądien suvisu aiszkiai iszguldytų, kurias Lietuviai antra
pus Dono už Azovo pilės turėjo. Jaugalius pats ar tūm nū- 
kricziu nusiminęs ar skaugėdams Vytautui laimos giniojo 
jam priesz Timur, pasaulės nūgąstį, kalaviją kelti, gerinus jis 
linkėjo artymūsiiis pergalvius kryžeivius graudinti. Pati 
karalienė nieko labo tenai jam nelėmė, kurni daug susižino 
Lenkų didūmių, kurie norėjo į tą karę traukti. Bet Vytau
tas, didžiūdamasi savo pradine laima, buvo neperkalbamu, 
kursai sandaras padaręs su kryžeiviais l/ivo liusu nū pakalo 
(užpakalio. Perr.) kurie pasiėmė jam nbvien pakajų saugoti, 
bet dar 500 szarvūtų vyrų į talką Tau/orių karės pažadėjo. 
Nu Vytautas traukė kareivius isz visos Lietuvos, lygia dalia 
isz Žemaiczių ir Žalgiriu arba Jątviczių; atėjo dar tenai trys 
Lenkų vajevodos su daugybe kitos didūmenės, kurie savno- 
riai kaipo į kokią szventą karę buvo iszsirė lę. Lietuvos pa
ežius kariaunoje, raszo, paežių Lietuvos kuningaikszczių 50 
buvę.

73.9.9 Visą tą kariauną traukė isz K i javo į tyrus. 
Pradžioje niekame nematė neprieteliaus, to dėjęs Vytautas 
persikėlė per upę Psalą ir Sulą be stembimo, bet, ju tolesnei 
traukdama, pamatė pa Vorkslėje Timur su baisia kariauna 
stovintį, czionai (langiaus no.rintį sandarauti su Lietuviais ne 
kaip kariauti, kursai norėdams nusikratyti karės atleido pas 
Vytautą siuntinius, kurie sakė jam: ,.(iaisiausis Vieszpatic! 
klausome mes tavęs lycziaiis tos karės, mes į tavo rubežių 
niekados neįžengem". Vytautas siuntiniams atsakė: „Aug- 
szeziausis tiekia man valdžia visos pasaulės. Timnr tur būti
mano sūnumi ir tarnu ar mano vergu". Timur ir po tokio 
atsako szirdingai dar norėjo ir d. Lietuvos kun. X ytautą isz- 
pažino savo vieszpacziu ir duklę jam pasiėmė szilti; bet Vy
tautas nei tūmi dar nekakinosi ir reikalavo, idant Tautoriai 
muszdami savo piningus jo veidu apžymėtu. Timnr Ingojo 
nū jo trijų dienų rymoti. Buklus Tautorius turn tarpu siun
tinius su dovanomis Vytautui leido lukurdams ateinanezios 
pagelbos nū savo tolymesniųjų karvedžių arba jenarolų. 
Kaipogi Timur tame daigte nenusivylė, atėjo jam pagalbon 
garbingas jo karvedis Ediga vadinamas, tas ispegirdęs apie pa
kajų kalbant atsakė: ,,asz velijos mirti", ir. tujau 1< idosi į 
paupius Vorkslos, norėdams patįs pasiregėti su <1. Lmtuvos 
kuningaikszcziu, kurį sutikęs tarcG ,,Narsus \ mszpatie'. ma
no Kanas teisingai tavę pripažino savo tėvu, tu už jį esi se
nesnis, bet jaunesnis už manę, dariu nusižemink ir buk mano 
tarnu ir Lietuvos mantą muszdams apžymėk mano veidu .

(Toliaus bus.
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p. Bagelis Plymouth 11,00
J. Vober Pittston „1,00
Ą. Abromaitis Baltimore „2,00
p. Skunskis Cleveland „1,00
p. Morris Vest Uutland , „1,00
Ą. Šankus Boston „1 ,oo
J. Remeika Philipston ,, 1 ,oo
J. Mockus St. Chorles „1,00
V. V. Gatautis Athol „1,00
C. Pėža Suffield „1,00
J. Budrius Chicago „1,00
K. Karpavyczia Pulman „1,00
J. Belinski Lewiston „2,00
p. Kareivo Reading nl>20
Mr- IL M. Brookstover Scrant. „1,00
J. Kunca Shaft „2,00
K. Gedeminas Philadelphia „2,oo

ale ir isz apylinkių; įėjimas 
35 c.; artesnė sėdynė kasztfts 
50 c. dėl kiekvieno. Užtaigi 
broliai ir seserys ateikite tą 
visą pamatyti, o pamatę per
statymą ir dar po perstatymui 
pasilinksminę, nesigailėsite. 
Už padarytą pelną draugystė 
įsteigs biblioteką.

Užpraszo dr. Komitetas.

Lietuviszkas Teatras!

C. Valaitis Shenandoah

p, Maslauckas Plymouth
J. V'itkauckas Mahanoy City
J. Saulėmis Haverhill
J. Smaidžiunas Morea

V. Parlis Plymouth
St. Saboliauskis Niagara Palls
J. Montvila Bellow Pails

,. 1 ,oo 
„2,oo 
„2,oo 
„2,oo 
„0,50 
„2,oo 
„2,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00 
„1,00

,6, rub.
„ 1 ,oo 
„2,00V. Smith Kerrona Canada

Salimas ant jariaita.
Brooklyne,’ N. Y., ant geros 

ulyczios, prie pat cukernės, 
kur dirba 2000 lietuvių yra 
ant pardavimo geras saliunas 
su didele sale dėl tneetingų ir 
balių; yra du biliardai ir 
,, Bowling Alley“. Bandos 
už viską tiktai :?50 ant mėne
sio. Geriausia vieta ant biz
nio dėl lietuvio. Gali nupirkt 
labai pigiai, arba eit į partne
rystę. Priežastis pardavimo 
ta, kad locninįkas

Grand st., Brookly

Teatras ir Balius!
Teatrai isz k a Pitts

draugystė atgrajys „ 
Mužikai“ G to Gegužio, 
o po teatrui turės pi 
liti. Todėl užpraszom

)iirgh‘o
?onas ir

95 m.

«5c.
10c.
40c.

Kvangelijo* eupulkel* apdarais 1.00c.
Gywenimaj Hzwentuju, ant visų metų kožnoe 
dieno*, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožną dal[ po ♦♦ »»
Gyvenimą* ezv. Benedikto Labro 
Stebuklai pievo Szvencz. Sakramente
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
istorija Lietuvos ,, ,, ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių istorija 10c.
Apllnkrasztle kun. Petravycziaue | Vilniaus 

džiakonyetė* kunlngue 1870 m. ,, 5c.
Už ką mes lenkams turime bnti dėkingi arba 

nedėkingi, graži kn|gutft kurtoje apraezyta 
visi musų prietikiai su lenksianti pat 

krlkszto Lietuvos

♦♦
n

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

10c. 
5c.

Žiponas bei žlponė „ „
Žirgas ir vaikas ,, „
Vytautas didis Lietuvos kun|galkezti* 
Apie seuovfts Lietuvos pilie „

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

15C.

Didžioji nedėlla ,,
Kaip Sumeniją nuepakaj|tl 
Vadovas (dangų ,,
Prislgatavojlmae ant einerczlo 
Draugija dėl duezių „ 
Lietuviezkoe miezloe ,, 
Kasdieninė* Maldos

Notos dėl partapijono.
Varpeli* (vaicasj 80c. Dėdienė (polka) 30c. - 
Sudiev [mazurka] 40c.

Paveikslai [afirozai].
Kražių ekerdynft 50c. Paveikei** Gedimino 30c. 
Paveikia* Vytauto 25c. Paveikela* Litanijos 25c.

Vleoki Abrozėllal eu maldelėmis po 5centue.

L0CN0S SPAUSTUVĖS.
Lietuvos istorija, n& seniausių gadynių iki 

Gediminui D. L. K., paraezyta 1850 m.‘ 
Slmano Daukanto. Knlnga pirma, 

gaunama už 1,50c* 
Budas Senovė* Lietuvių Kalnėnų Ir žemalczlų 
paraižytas Slmano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
istorija Katalikų Bažnyczlos, „
Kuropo* Istorija sti žlanilapiaie ,,
Lletuviszkos Dainos,isz visur surinkto* 
Pasakojimas A n ten

Žemalczlų Motiejus Valanczlauskas, 
Ponas Bartkus, paraižė kun. A. Burba, 
Dievaitis, apysaka šZioe gadynė* 
Apteka Diewo ,, ,, ,, ,,
Aukso Verszis, labai puiki drama ,, 
Boleeiawa* arba antra dalis Genowefon 
Du pujkue apraszyinaj apie nedorybą 

žydo ir piktą augyniiną wajku $1,00. 
Kglė, žalczlų karalienė ir iszgriovimae Kauno 

pilte* 1362 m., du pulkus dramatal 
paraižyti Aleksandro Gužuczio, 

ilietorije gražios Katrukos ir jos visokį 
,, ,, ,, atsitikimai

Ilietorije iez laiko Erancuzkos
„ ,, vainos Afrikoj’

Isz po budelio kalavijo ir Kajimas, dvi puikios 
apysakos, ant lietuvlszko perdėjo V. Stag. 40c. 
istorija 8 ųttynių Mokintojų

„ „ ir Lietuvio 8apnae 50c.
Jurgis MitoslawHkin — — 80c.
Juozapas Koniuiziwskis, arba kankinimas

Unljotų po valdžia maskoliaus 50c.
Kabala* talpinantis savyje visokius užminitnue 

ir ant jų reikalaujanti atsakymą 10c.
Konstitucija dėl darbln|kų — 10c.
Namelis pusteln|ko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, historlje iez lajko 

80 et.

Senkau* Jurgis „ ,,
. Vitollorauda, pulkus poematae isz

25 d. Gegužio, salėje Ortols ant senovės lietuvių gyvenimo, 2 k n (gos 
kampo Morris ir 15-tOS Avė. No- »»nelaiczio pavasario linksmybė* 

» . Konradai Valenrodas — —
wark, N. Y. bus atgrajytas lietu- Tėvyniszkos giesmė* 
viszkas teatras „Kankinimas Katali- N^aunoedatnoe 

Naujos dainos 
kų Kražiiise“, ant kurio yra užpra- Birutė* dainos 
szomi netik Newark‘o lietuviai ir Tėvyn,llnhtgk'9inė*’

I * Armino rasztai 
lietuvaitės, bet ir isz visų aplinkinių Pagirėnųgobtuvė* 
miestelių. Kas ateis, tas nesigailės, H’1 
nės pamatys savo akimis, kaip bar
barai maskoliai persekioja ir žudo 
musu brolius ir seseris, Lietu voje Į Kaetelsybė tai nomela* puikios apysakėlė* 

* . • I • *l,z Dėtuvių gyvenimoesanczius. f---- 1 4—----
žvėriszkumą ir bjaurumą maskolisz- 
kų urėdnįkų, ir maskoliszkų karei
viu — kazoku. Velytina butu, kad k ♦ v •

, *111* I *% ’ • | 5^ i • ■» y *^7/ »/O VO t I ■■

lietuviai svetuntauczius prikalbinėtų PMaka ap6 szaitabuzlus(jdklnga) 
eiti pažiūrėti, temil ir tie matytu Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 

J Mužikėlis .................................
maskoliaus szunybes. Vaikų kntngelė

Teatras prasidės 7^ valan. vakare. Ant Nakvynė* 
... . Kaimynų paaakaįėjimas dvejopas; do C. ir 2ac. Kaukazo belaisvis 
Užpraszo vyriausybė Teatraliszkos Kur meilė, ten ir Dievas 

, /on\ I kaltas
kupos. Į Negirdėta* daigtas

__________ t _________ I •’‘“•kojimae apie vaitą Ir jo rasztln|ką 
| Senis .Makrickae

Vakaras Tilviko plrktelė 
Gyvenimas Stepo Raminusio ir kiti naudingi 

skaitymai. [ketvirta dalis 
,,8zlanlėniszklo Senelio'’]

Moksliszki rankvediiai ir 
kitokios knygos

Kningadėl iszsimoklnimo vlsasvietinėe kalbos 15c 
Apie buwimą Diewo „ 
Grleszninkas priverstas metavotis 
Pamokslai apie trusą ,, 
Talmudas ir musų žydai „ ,
Szkala su kalba ,,
Prieszauezrle ,, ,
Kaip [gyti pin|gus ir turtą 
Girtybė 
Genių dėdė, graži pasakntė kur iezrodyta, 

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 5c. 
Apie Dangų 5c.
Pinai ir jų gyvenimas, ir pirmutinė szalna 10c. 
Lietuvos gaapa.llnė 10c.
Žodynai kun. M. Miežinio (200.
Naujas elementorius [1895 m.J apdarytas 

su puikiais paveikslai*
Trumpa peržvalga lietuvystė* darbų

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

Įvairios dvasiszkos knįgosy 
Pamokslai ant didžiųjų metinių esvencių 
džioslo* nedėlios, 
Tiesos Žodžei, 
Fillotea arba kelias į maldingą gyvenimą 
Pokllla Szventųjų ,, ,, ,,
iszguldlma* metiniu szweneziu 

labai naudinga knlngelė 
Mokslas Rymo kataliku „ ,,
Kas yra grtekas ? 
Nekaltybė 
Vartai dangaus 
Pekla, arba amžina* 
Arielka yra nddat; *u Iliustracijomis 
Garsas apie bajsybee Diewo sūdo 
Raktas į dangų „ „

1.25c. 
10c. 
10c.

5c. 
5c.

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

’onaa ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 
paraižyta Aleksandro Giižuczlo,

Apysakos.
Palangos Juze, linksmi skaitymai ,,

-.♦■lifte 
teatraliszka

15c.

2(>c.

• i ar»/> uv*u » ■ jąj v <7 u a mv

1 amatys ant teatro Visą Į matorije apie gražų Mageloną, dukterį karaliene 
isz, Nea >ollo Ir apie Petru karei v| 

Pajnd[kline vyrai ^emą, pulki apysaka 
paraižyta patrljotiezkoje dvasėje pagal 
vengrlszką pono A. l*z B. autoriau* 
kn|gntfti ,,Kas teisybė tai ne melą*

20c.

15c.
5. 

20c. 
15c. 
15c.
5c. 
5c. 
5c. 
5c.

5c

1,00.
50 ct 
200c.

Tretininko paraižė vysk.
25 ct.
20 ct.

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

25C.

10c.

30c.

Apgarsinimai.
Dėl parandavojimo randasi daili 

vieta, miestelyje Miners Mills. Sza- 
le Wilkes-Barre, /t’a. kuri yra ap
gyventa daugybe^Netuvių, lenkų ir 
Slavėnų kurioje n Arą nė vieno per* 
kupezio isz tų tahitų. Turn tarpu 
galima už dėtie krautuvę, yra gyve
nimas dėl familijos ir tvartas randa 
pigi laisn ii galima gautie katrą me
tą norint. Dasižinokito po sziu ant- 
raszu:

John Whelan
Miners Mills, Luzerne Co. Pa. (18)

75c.

75c.

pargabentos isz užmarės:
Maldi^ knygos^

Aukso Aktorius, arba Szaltlnie dangiezku skar- 
bu 2.00 Iki 3 00.
Garbe Diewuj ant aukeztybė* ,, ,, ,, $1.50. 
Balias Balandėlė* 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Knlnga giesmių arba Kantlczkos ,, 
150Psalmii Dowido karaliau* ant

paveikslo kantlczkų
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knygos. 
Gyvenimas Vieizpatio* Jėzaus Kristaus, 
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 

. , istorija seno Įstatymo „ ,, ,,
iszkilmės visus lietuvius ir lie- Gyvenimas Marijos „ „

. .. . va*,, t i t Menuo dzweneziausios Marijos Panostu v aitus, UUtlk ISZ L ittsbugh O BopuleJ Motyno* Diewo „ ,,

e ant tos
75c.
15c.
25c.
20c.
30c.
20c.

5c.

pragaras

5c.
5c.

15C.

15c.
5c.

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

15c.

10c.
10c.

k <11-
50c.
35c.
50c.
15c.

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

„ ,, ponawojimo Nerono
Pujkue apraezymaj tikru at*ytikhnu isz

,, ,, c zee u wajnoe 1863 metu
Prawadnikae angelekoe kalbos neabdar.

40 et.
SI,00

,, „ „ abdarytae $1,25.
Pujkue apraezymae apie Lietuvą ,, $1,00.
Rinalda Rlnaldina* ,, ,, „ $1,50 et.
Uenowee apraszyma* apie Duktery

,, ,, Pilypo Karejwto 50 et.
Sumyezyman arba bajine tūry dydeiee akle 
Tykratejaybe iez Suwalku gubernijos 
Mzwieea Diewo ,, „ „ ,,
Titkue Persų Karalius, „ „
Už*y*tanawlk ant to geraj ,, ,,
VVltaeir Korynna hletorije iez tajko pereeklojlmo 

Bažnyczioe 8. per Deoklecljana 95 et.

15 et. 
| 55 et.
25 cL
50 et.

PATENTS
Promptly secured. Trade-Marks, Copyrights 
and Isabels registered. Twenty-five years ex
perience. We report whether patent can be 
secured or not, free of charge. Our fee not duo 
until patent (sallowed. 3‘Jipage Book Free, H. B. WILLSON 4 OO,. Attorney, at Law, 
Opp. U.S, Pai.WASHINGTON, 0.0.

ir kitokių saldžių, karczių ir kitokių 
skan.ų gėrynių, tegu užeina pas tik- 

lietuvį ^1. Maslauską.
, i

Jis taipgi laiko didelę krautuvę viso
kių reikalingų dėl žmogaus dalykų 
ir mėsinyozią su szviežia mėsa ir rie
biomis deszromis, tadgi nepamirszki- 
teatsilankyti: po Nr. 415, 417 ir 
419 W. Main str., PlyUlOUtil, Pa.




