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PlymoiiUi, Pa, 1 i. Gert.
Kožnam bevieliam, gali sa

kyti, isz mus žinoma, kad 
r esam lietuviais, nės aplaikėm 

įtikėjimą ir kalbą savo tėvų, 
/ bet ar esam tokiais kokiais

sunkinus turi būti Jai, matant musų, o sekdami jų dorybės reikia kalbėti. Jisai, kaipo 
savo kalbą, savo tikėjimą per- mylėkimės vienas kitą, o su- puslenkis ir puslietuvis, trok- 

kiekvieno tikinėję ir vienybėje įstengsi- sztąs, kad lenkai su lietuviais 
Ta motina kuri me atneszti pagelbą n u vargi n- gyventų sutikime, kožnas savo 

etn ograph isz k ūse ru beži ūse,
nesikėsįdami vieni ant kitų 
tautiszkumo, liūsybės ir lygy
bės, bet kad tik savo abelnūse 
reikalūse iszvien spirtųsi

sek jojamus ant

apie gerovę savo tautos, gudot 
tikėjimą, kalbą ir paproczius 
savo protėvių. O kiek tai 
lietuviszkos jaunūmenės men
kai apstoja apie savo tėvynisz-

toja! Kiek, o galybė, netei
singų mus brolių užsigina su
vis, jog yra lietuviais! Kiek 
ant (jalo yra tokiu, kurie už

mus iszaugino savo priegloba- tai Tėvynei. Taigi dar sykį 
tyje, isztiesia nutirpusią savo ir dar szimtą sykių kartoju 
nū sunkių retėžių ranką ir mylėkimės Broliai, szelpkime 
szaukia į mus maldaujancziu vieni kitus, o prie sutikimo ir 
balsu: „Sunau mano, gelbėk vienybės įstengsime pakelti 
manę, nės žunu! pridūk man musų Motyną isz taip didelės 
savo pagelbą, juk asz motyna negalės!
tavo!“ t/. J.

O lietu v isz koj i j au n ū mene! -----------— «■ <— ----------
ar nejauti priderystės savo? T t • x
Jukgi ta motyna į tavę kalba,! ABZ JjLCLUVOd.
ba nū k ogi, jeigu ne nū tavę — Suvalkų rėdylui. Teko 
vyliai pagelbos? Tiktai tavo man suveiti su vienu puslen-
rankoje silsisi Tėvynės liūsy- kiu ir puslietuviu. Tėvas jo į „žemaiezius, kurie da lenkais 
bė! Argi gali žiūrėti ant taip yra tikras lenkas, o motina-

ną visokius dėkingumus arba

Žinoma, Bet ta-

žiu ko nū mus užsimano. 
Kad iie nesikisztu i mus tau-

tėvų tikėjimo! Tratai ženk
lu, kad pražaidė Dievo ir tė
vynės meilę.

Tėvynė tai yra moty na mu
sų, kurioje mes užaugom, ir

jos degti!

o mes isztremti klaidžiojam po 
svietą neturėdami kur prisi-

tėvynę: turtingą, 
visos Mu

rios globa

tavo? O kiek tai jaunikai- miaus Lietuvoje, bet jau sep- 
ežių netėmyja ant szauksmo tyni metai, kaip iszsikraustė į 
kentunczios motynos savo? — Varszavą. Tasai ponas, apie 
Kas arsziaus, dar daugiaus Jai 
szirdį uždūda!

Mes ežia ant tos liūsos žemės 
gyvename Ii ūsai, kada tilm 
laik musų tėvai, motynos, bro-1 kad lietuviszkai nedrįso jau 
liai ir seserys po maskoliszku kalbėti, nors viską suprato, 
jungu kenczia kūno smar- kada kiti lietuviszkai sznekė 
kiaušius persekiojimus. Ne- Ijo. Keikia dar pasakyti, kad
gan.a buvo maskoliams, kad 
atėmė nil mus visokias tiesas,

atsidūdavo szalinėsi dar nori
tautos, o Ji niekam savo pa
gelbos neatsakė, bet kaip mo
tyna augintinį glaudė prie sa
vo szalies. , |

Kas ją ant galo pastūmėjo į 
pabaigtiną prapultį? — Nesu
tikimas ir stoka drąsos tauto
je; ba pakol tauta laikėsi su- 
tikinėję ir viens kitą mylėjosi, 
nieks n eats i d rausi no pakelti 
ranką priesz ją, ba žinojo, kad 
kožną laukia neiszbėgama 
pražūtis, matant: vienybę, su
tikimą ir narsumą Lietuvių.

Kaip mums yra malonu at
minti narsias dejas musų bu
ožių, taip szirdis plyszta, ma
tant motyną musų apkaltą 
sunkiais maskol isz kais retė- 

- žiais, po kurių sunkenybe ir 
smūgio maskoliszku* nagaikų 
jau pražuvanezią; bet kur kas

jaucziasi“, nepravardžiūtų lie
tuvių „litvomanais“, tai jau 
seniai nebūtų tarp mus kalbos 
apie dėkingumą arba nedėkin-

Kražiecziai, kūrins masko
liai kapojo, kaliniūse laikė,

kurį asz užsiminiau f iszpra- 
džių, pirmiaus mokėjo gerai 
lietuviszkai, bet gyvendamas
Varszavoje, per tūs septynis jų gimtinio kraszto, pasklido 
metus negirdėdamas lietuvisz
kos kalbos, pamirszo ją taip, maskoliai! juk isztrėmę Kra- 

žieczius tik labjaus iszgarsino

taip norėjo

jis yra da jaunas, o kada 
kraustėsi į Varszavą, buvo vi-

iszplėszti tūs bran- sai jaunutis,
ginusius musų iždus, t. y. kal
bą ir tikėjimą musų tėvų, pro
tėvių; atima nū mus bažny- 
ežias, apyersdami ant masko
liszku cerkvių, o tikrais vai-t 
kais Tikėjimo ir Tėvynės už
gyvendina neapgyventas vie
tas Siberijos, naudodamiesi 
jais prie kūnosunkiaušių po
žeminių darbų. Už taigi, 
iroliai mieli, suminksztykim 

savo užkietėjusias ir į akmenį
^virtusias szirdis ir iszklau-

sykiui balso tos brangiausios 
motynos musų. Džiaugda
miesi liusybe, rūpinkimės

tai- gi nė ne dy-
vai, kad taip lietuviszkai pa
mirszo. Kūrn savę skaityti — 
lenku ar lietuviu — jisai 
nežinojo. Kylimas lietuvys
tės jį labai interesavojo klau
sinėjo, kiek ir kokios iszėjo 
lietuviszkos knįgos, koki isz- 
eina lietuviszki laikraszcziai, 
kaip lietuviai sugyvena su len
kais ir t. t. Praszė da-gi, kad 
jei galima, parodyti kokią lie- 
tuviszką knįgutę, ypacz tokią, 
kur yra apie Įlenkus kalbama. 
Daviau jam: „Už ką mes

,, . vinį

ant gyvenimo, kur jie,
žinoma, netyli, bet su visomis
smulkmenomis, kaipo viską 
patys savo akimis regėję, pa

tą baisę skerdynę. 
Jų pasakojimai sėja tarp lie
tuvių tokią neapykantą priesz 
maskolių, kokią vargu kas 
kitas galėtų sukelti. Juk lie
tuviai yra labai dievoti, ir nie
kas jų taip negraudina, kaip 
įsiveržimas maskolių į bažny- 
ežią ir kankinimas žmonių už 
gynimą tos bažnyezios.

Amerikiecziai renka pinį- 
gus „ant Kražių reikalo“. 
Kokiu budu jus suvartos, ne
žinau gerai visko. Bet man 
taip rodos, ar nereikėtų nors 
dalelę tų pinįgų paskirti pa- 
szelpai tų nelaimingų, kurie 
tiek daug nukentėjo, o szią- 
dien turi gyventi tik isz to,

pats sakoja apie

lenkam turime būti dėkingi, 
arba nedėkingi“. Kada už

nėszti pagelbą Jai. (rūdokim ■ sąvaitės mes vėl susivėjom, jis 
tikėjimą, paproczius ir kalbą •grąžydamas man knįgutę ,pa- 
tėvų musų, nesigėdinkim jos, sakė, jog jam dideliai liūdna, 
bet su pasididžiavimu vadin- kad tarp lenkų ir lietuvių to- 
kimės Lietuviais! Kupinki- ki prietikiai, kad jau net apie
mės pažinti istoriją praėjimų dėkingumą arba nedėkingumą kur paaukauja kas kiek.
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Paėmus į rankas kokių gu- savo 140 paraszytų dainų Pet- 
rzkų gazietų, tūjaus į akis ropilėje maskolisžkomis lite

romis iszdrukavojęs. Žinia 
toji reikalauna patvirtinimo, 
nės akademija sudėtų dainų ir 
tai maskolisžkomis literomis! 
nedrukavotu, o vėl ant to isz- 
davėjas vargu atsirastu, nės, 
maskolisžkomis literomis isz- 
drukavojus, kamgi pardūti. 
Spaudinti vėl dėl mokytų 
draugysczių per didelis veika
las. |

Netoli nū Resiainių miszke 
medžius bekertant raustas vai
kinų užmuszė. Jaunas tai bu
vo vaikinas turintis nedau
giau kaip 17 metų. Kūnų jo 
labai gražiai su muzykoms ir 
klernetais ant Resiainių kapų 
nulydėjo.

— Batakių parapijoje la
bai senas būdas dar užsiliko. 
Sztai neperseniai toje parapi
joje turtingas gaspadorius pa
simirė. Taigi dėl jo apraudo
jimo verkėją samdyta buvo.

, Toji verkėją per tris dabas 
verkdama ir raudodama na- 
basznįko gerus darbus ir vy- 
riszkus atsitikimus iszrokavo.

— Žydai kur tiktai yra, 
žmonių darbu ir aszaroms no 
ri pelnyti, bile tiktai jiems

metasi ir stambiai ir smulkiai 
spausti žodžiai: „sasunskija 
subitija“. Kaip tenais turkai 
pjovė armėnus, gudų laikrasz 
ežiai garsina kur tik sugrieb
dami kokias smulkmenas, o 
apie Kražius — anė žapt! 
Kas žin, ar tai gudiszkiem lai- 
kraszcziam Sasunas ir armėnai 
Ui p visai neprimena Kražių ir 
lietuvių? Juk taip da nese- 
nei viskas buvo.. .

Na, sakykit: ir neatszyla, 
kaip reikiant! Jei katrų die
nų butų netaip szalta, tai vė
jas, kaip patrakęs, puczia. 
Tankiai sniegti arba krusza 
beria. Net pirmų dienų Ve
lykų, kurios szįmet pareina 
net 14 dienų balandžio, vieto
mis tiek pridrėbė sniego, kad 
laukai perdėm baltavo. Per
nai apie szį laikų jau visi sėjo, 
o szįmet da nė kam ko apie 
sėjų. Da giriose (miszkflse) 
sniegas ne visur sutirpo.

— 3 A B vidinių kampo. 
Jau nd kelių nedėlių sziczion 
visoki paukszcziai ir gužucziai 
atsirado. Dyvinas daiktas, 
kad apie Kalnujus tame laike 
ir vilkai davėsi matyti, kada 
per visų žiemų jų nebuvo. Isz- 
bauginti szunis pradėjo lysti 
į triobas ir ant stogų baisiai 
kaukdami. Ant rytojaus ant 
sniego vilkų pėdos buvo atras
tos, o žmonės nepaprastame 
laike vilkus besivalkiojanczius 
matydami, pradėjo kalbėti,
kad tai ne vilkai buvo, bet 
vilktakiai, tai yra į vilkus 
žmonės pasivertę. Kalba apie 
kas žin kokių veseliję isz 70 
žmonių susidėjusę, kuri visa 
į vilkus apvirto ir, kad tai da
bar tie veselnįkai į vilkus pa
virtę arba vilktakiai, valkio
jasi. Anie buk žmonių ir gy
vulių nepjauna, bet tiktai 
paukszczius.

Yra kalbama, buk žinomas

tu. Sztai Resiainiūse yra 
toks žydas, kuris žmonių į 
Amerikų prikalbinėjimu už
siima, idant nA jų už furman- 
ką ir už rubežiaus pervedimų 
pinįgus gauti, o paskui tegul 
jie sav sprandus nusisuka, tas 
jau jam nerupi, bile jo kisze- 
nius pilnas butu. Sztai tas
latras nū žmonių už prūsų ru- leista ir nieks apie jų nesiru- 
bežiaus slapta pervedimų gau- pina.
na 3 rublius nū žmogaus, o Su- — Vilkijjos bažnyczia 
jainių karczemoje per porų Į (Kauno pav.) ant Nemuno ne
myliu nū Resiainių ant Prūsų1 atstatoma, nės vietinis džiako- 
link, turi savo padvadų, su i n as ant to per senas, o nėra 
kuria į parubežį gabena. Tie į kam besirūpinti. Kaip žino- 
„balti murinai“, kurie ant ke-jna toji bažnyczia nū gaisro 
lionės į Amerikų paskutinį pirm kelių metų sudegė.
graszį iszleidžia, o Amerikoje i ---------
darbo negaudami, atgal neturi 1 — Žaigarėy Szadlių pav.
už kų pagrįžti, treczioje Vely- j Nors vandū nubėgo, bet dirva

— Nū Vilniaus tame 
kraszte keli d arži n į k ai atsira
do su savo darbu ir sėkloms 
ant pavasario besisiūlydami. 
Vieni atėjo į Resiainius, kiti 
į Jurbarku, Szaulius ir Tau
ragę atvyko. Prie to dar par- 
dūda visokius krepsziukus ir 
kepeliuszus per žiemų darytus. 
Tie Vilniaus karaimus keikia, 
nės su jais konkurencijų veda, 

į o totorius giria. Tie daržinį- 
I kai yra isz unijotų per gvoltų 

per tai 
galo keikia.

Tie pasakoja, kad Vilniuje 
kvatieros yra pigios, o ant 
turgaus yra sziokios prekės: 
Sviesto pūdas 8 rubliai, jau
tienos svaras 4 kap. Pauksz
cziai pigus. Avižų pūdas G0 
kapeikų, rugių 40 kap., mie-

į maskolius priversti, 
maskolius ‘ be

— Besidiniūse avižų ir ru
gių pūdas 40 kap., miežių 30 
kap. Bulvių pūras 50 kap. 
Arkliai ir galvijai buvo pigus, 
bet dabar b rangy n eina.

Gražus miszkas Blinstru- 
biszkės dvaro pono Janczaus- 
kio, Viduklės parapijoje, Re
siainių pav. baigtinai iszkirs- 
tas tapo.

— Girkalnio 
(Resiai. pav.) nū
statyti pradėjo net nū Taura- 

■ gės pusės nū paprusio visokių 
ant to medegų ir ranstus vež
dami. Taigi per daugel me
tų maskoliai su didele žmonių 
korone, nū perkūno sudegusių 
bažnyczių, atstatyti daleido. 
Kalnujų bažnyczia baisiai ap-

pavasario

įeiti negalima. Kitais metais 
pirm Velykų žirniai Lietuvo
je atsėti būdavo, o kartais ir 
balvių dalis atsodinta, bet szį- 
met viskas diktokai pavėlavo, 
nieks dar nežali A ja, nei vele
ną. Bet žmonės mažai dejūja, 
nės daugiau kaip kitais metais 
turi sziaudų ir szieno. 18 Ba
landžio su vakariniu vėju oras 
atszilo, bet pirmiau szaltas 
sziaurinis vėjas ir naktinės 
szalnos ant plikų isz po sniego

sugadino. Vienok seni žmo
nės pranaszauja, kad szįmet 
žieminiai javai užderės, 
v ašaroj as nelabai, nės 
alksnių žirginiai nurodo.

bet

Iszsiųstas isz Jelgavos kle
bonas Valentas į Simbirskų 
gubernijų į Buinsko miestų, 
kur nėra bažnyczios, dabar 
per Velykų szventę nd vieti
nio Simbirsko gubernatoriaus 
ant dviejų nedėlių į Simbirskų 
paleistas tapo, kur galės reko
lekcijas atlikti. Ant vietos 
kapelijono Genio į Jelgavų 
jaunas kunįgas Valanczauskis, 
Kauno seminarijos profesorius, 
po Velykų yra laukiamas. 
Bent kartų vėl gimnazijos, 
realuos iszkalos ir kitus mo- 
kįtinius įjungs, kurie per tų 
laikų lyg ubago votagas buvo 

tai velykų spaviednės, bet ir 
į bažnyczių neėjo, o apie po
terius tai nėra ko nei kalbėti.

zamino su mokytiniais daug 
darbo atsiras.

Lietuvoje dabar szlapi bjau
riausi kolei.s Visokios ligos 
vieszpatauna, o labjausei 
rauplės ir infliuenza.

44.

— Isz Latvijos. Jei javo- 
\ j(> didįjį ketvergų pirm 
Velykų buvo toks atsitikimas, 
kuris savo baisumu visų mies? 
tų sujudino.

Prie ulyczios BacUstrasse
lietuviszkas daininįkas nū i kų dienoje į Sujainių karcze-idar yra szlape ir nei su akė- N. G, yra namai, kur ant tre- 
Szimkaiczių kraszto Mickus mų dėl iszvažiavimo susirinko.! ežiomis, nei su žagre į laukus ežio piontro bajorai Rimantai
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isz Lietuvos nū Vilkijos pusės 
gyveno. Viena isz dukterų 
ponios Rimantienės naszlės 
ant infliuenzos susirgusi susi- 
szaldė, o isz to plauczių užde
gimą gavo. Kada jau nū tos 
ligos truputį pagerėjusi buvo 
Didžiame Ketverge nū ryto 
užsimanė szokti per langą že
myn. Kada giminaitis ją pa
matė jau langą atidariusią, at
gal į lovą paguldė, bet kada 
į antrą stanciją ant motinos ir 
jos sesers paszaukimo buvo 
nuėjęs, ligonė, kurios vardas 
buvo Marijona nū treczio pion- 
tro szoko per langą ant trotu
aro. Buvo tai pusė szesztos isz 
ryto. Tame laike ėjo trotuaru 
viens latvys, kuriam priesz 
pat nosį nukrito. Tas tūjaus 
davė žinią namų sargui. Sar
gas su paczia ant atsitikimo 
vietos nubėgo. Ant virszaus 
giminaitis isz antros stancijos 
iszėjęs o pamatęs, kad ligonės 
nėra, o langas atidaras, numa
nydamas kas atsitiko, žemyn 
nubėgo. Ligonė nū karto ne- 
užsimuszė, nės pūlė ant pas
turgalio, nedaug galvą susi- 
niuszdama. Kada keturiese 
užneszė ant virszaus ir ant lo
vos padėjo po dviejų valandų 
dideliame vaitojime ir kanky
nėse pasimirė. Ant tų namų 
gyventojų įspaudą isz grau
dingo atsitikimo buvo taip 
baisi, kad norėjo viską palikę 
bėgti. Didžioje Subatoje ant 
katalikų kapų staczei isz na
mų nuneszta tapo, nės per Ve
lykas į bažnyczią anos kūno 
eksportą voti negalėjo. Mi- 
szios už jos duszią bus tiktai 
po pravadų utarnįke. Gali
ma numanyti kokią įspaudą 
padarė tas atsitikimas ant mo- 
tynos ir artymiausių gimiifnf

— Muszos upės tvanaf suy-

Didžioje subatoje mažintisi 
pradėjo. Vandū placziai lyg 
jura tviksojo lankos, laukus 
užpilant, o triobos apsemtos 
tuszczios pasiliko, nės žmonės 
isz jų iszsikraustė, o vėžiai ir 
lydekos įsikraustė. Dabar

vandeniui nupūlus, vėl viskas stokos nieks dar, 
į senovės par< 
Garlaiviai eina.

velėnanei
Nū 18 Ba

landžio oras atszilo,

kur ir jų motina gyvena. Jei
gu ten anūs atrado, tai jie 
szaukė kam anūs į sveczius atė
jusius užpuldinėja. Pradėjo 
anūs meistrai skųsti į miravą

— Upei Muszai nupūlus! sūdą, o viena jų merga „my- 
reikia dar peczius pasirodė, kad daugel žieminių lenką“ su anais susipykusi isz- 
Naktimis 
nū trijų

nės ne 
sziaurinis, bet vakarinis ir pie-

kartais sniegą, kartais giedra, tinis vėjas pusti pradėjo, 
bet vis su 
tai szalta ir 
kūrenti.
szala. Jau 
szpokai ir 
bet pakol 
priszals.

neturime,

sziaurės vėju, per

kartais .'javų per dvi nedėli po vande- įdavė . anūs policijai 
nedėlių niu 1.... n------------  1.... :.<i J• i- i Te

reikės 
atsėti.

atlėkė, 
sulauksszi luinos

Dabar lekia žąsys.
— Jelgavoje vienflse lietu- 

viszkūse namūse buvo graji- 
jema per Velykų szventes lie
tu viszka kamedija isz žmonių 
atsitikimo, kuri labai puikiai 
nusidavė, nors ežia lietuvių 
menka krūvelė atsiranda. 
Dieve padėk tiems visiems, 
kurie viską, kas yra lietuvisz- 
ka, su malone ir sunkiu darbu

44.

— Isz Latvijos. Jelgavoje, 
yra dabar 80 mažų kvatierų 
nū mokslo valdžios daleistų. 
Taigi dabar toji valdžia užsi
manė didesnes kvatieras dary
ti, kuri ūpe butų mažumažiau- 
sei 15-20 mokytinių. Pertai 
kvatierų skaitlių mažįs aiit 20. 
Tos kvatieros daugel lietuvių 
užlaikė, ant to pasirengę bū
dami szmotą savo pinįgų pa
dėjo, o dabar girdėtisi, kad 
ant 60 tokių kvatierų uždeng-

Daugel mokytinių lietuvių, 
kurie isz priežasties prispau
dimo ir isz ežia bėgti rengiasi, 
po didesne kitame mete po 
naujos kvatieros priespauda 
papūlę, dar daugumas bėgti 
ketina.

Pirmiau buvo kalbama apie 
Szneiderius, kurie Jelgavoje 
pinįgus dirba, dabar atrasta 
dar 30 žmogysczių į tą rokun- 
dą įpainiotų, kurie arba tūs 
falszyvus sidabrinius pinįgus 
dirba, arba žmonių tarpe pla
tina.

Dauguvos ledai iszėjo ir 
irklavimas savo parėdku eina. 
Oras kožną dieną sziltesnis, 
bet jsz-priežasties szilto lietaus

būnant supuvo, kuriūs pinįgus dirba. Viens isz jų 
i miežiais ar kum kitu turi 17 antras 20 metų. Tai-

Todėl nedyvai, nės gi neperseniai policija anūs su- 
vandū per porą verstų platu- ėmė pįas jų szvogerį Vitomskį, 
mo gulėjo. Ant Muszos upės kratą darydama. Pas Sznei- 
žemiau Jelgavos garlaiviai derį atrado kokias ten popie- 
„Kekau“ ir „Paul“, o augsz- ras ir falszyvus smulkius si
ty n „Bajarinia“ eiti pradėjo, dabrinius pinįgus. Tumioje 
Maudyklės į savo vietas Jei- nenorėjo savo gražių drabužių 
gavojcjsustatytas tapo, o me- ant aresztantskų mainyti, bet 
dinis tiltas 19 Balandžio kaip žinoma ten su anais didelius 
vandū truputį nupuls taps| ceremonijos nedarė, 
pastatytas. Dar pirm savo suėmimo lat

vių kliube „Villamedeme“ su 
savo mergomis szampanską ir- 
kitus brangius trunkus gėrė ir 
valgius valgė, bet viens geras 
žmogus bufete persergėjo, kad 

Tai-

derių szeimyna n d to pagarsė 
jusi, kad pirm kelių metų žal
vario pjuvenos už aukso smel- 
tį pardavinėjo, už ką vienas 
isz jų suimtas tapo ir ant ke-1 jiems be piuįgų nedūtu. 
lių metų į Sibirių iszsiunstas. gi pasirodė teisybė, kad jie pi- 
Dabar anas isz ten pagrįžęs ir nįgų neturi, nės bufetą vam 
Rygoje begyvendamas seniau j užklupus turėjo savo dziego- 

rėlius, broszos, žiedus anam 
užstatyti, o paskui pinįgus at- 
neszti.

ant szio amato ,,uždirbtus“ pi
nįgus laimingai vartoja. Tai
gi ir ano du broliu Jelgavoje 
gyvenanczių sziokį tokį prie 
turtų ir vigadnio gyvenimo 
patraukimą turėjo. Idant 
sziokius tokius „geszeftus“ pa
rodyti ant Didžiosios ulyczios 

kan- 
szau-

„kantorą“ uždėjo. Į t 
torą visokius meistrus 
kia, dėl batų, drabužių ir ki
tų dalykų padarymo. O kaip 
tie meistrai su darbu ateina, o 
žinoma ir dėl piuįgų, tai anų 
neatranda, o merguczė pasako 
kad darbą paliktu, 
paskiau užmokės.
tiki, ir kur gi netikės tokiems 
ponams, kurie varo „j 
tus“ turi savo ,,kantorą 
žius ir puikius drabužius, 
sziodami.
daug kartų eidami savo pinį- 
gų negavo, pradėjo tyrinėti, 
kur anie gyvena, taigi pasiro

kad jie 
Meistras

geszef- 
gra

ne- 
Kada meistrai po

/n. Kaip girdėjau, tai sziose 
dienose, Rygos Lietuvių pa- 
szelpos Draugystė, rengiasi 
szvęsti metinę szventę savo į- 
kurinio. Pasakojo, jog ir ko
ras giedorių mokinasi giedoti 
Russiszkos tautos himną, bet 
lietuvisz kai tai po gi, ir neku- 
rias lietuviszkas dainas, kaipo 
tai: „Byru tos“ ir kitų. — Ne
žinau; dėlko dar lietuviai 
bjaurojasi giedodami tus rusų 
„himnus“. Už tiesą sakau, 
jog norint dieną ir naktį gi>/ 
dotu tą himną, ir szauktų su 
pekliszka stipite „hurra“, ca
ras lietuvių neiszgirs ir dėl 
lietuvių geresnis nepaliks. — 

i Sztai, kada buvo atidengimas
dė, kad toji kantora yra tusz- tos draugystės, taip gį^gi^doju^ 
ežia ojie miegta pas szvogerį „Russų himną 
Vitomskį ant kitos ulyczios, gėrė tastus kai pu už carą ir jo

szaukė Hurra, 7 c ’

i

o
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Dievas 
sakau,

Tokios tai naujienėlės isz 
musų padangės.

Baravykas isz Puszinės. Isitaikė su Anglija ir į penkio-

— Respubliką Nicaragua y 
Vidurinėje Amerikoje, jau su-

— Tilžėje 28 d. Balandžio. 
Per policiją Witschel (Vicze- 
lio) tapo iszdūti į nagus mesz- 
korių 4 knyginįkai. Andrius Į Qol4nto 
Bielakas, kuris bus daugeliui 
pažįstamas Plymouthe ir ap- 
linkėse, su szeszeis pakais 
knįgų bei laikraszczių ant 250

liką dienų prižadėjo iszmokėti 
Anglijai reikalaujamus $75,- 
000 atlyginimo už 
Anglijos konsulio. 
Anglijos apleidžia

is z varymą 
Kareivei 

jau portą

— Louisville 30 d. Balan
džio. Baisi tragedija czionai

tarnus, bet kasgi iszto iszė- 
jo? O tai, bėgyje vienų metų, 
tai yra nū to laiko kada tapo 
draugystė atidengta, daugu
mas lietuvių tapo iszkratytų: 
nekuriės įmetė kalėjiman, 
ne kuri ės atidavė po užžiurėji- 
mn policijos, o kiek dar tokių 
yra, ant kurių žandarai tyko, 
kaip velniai ant griesznos 
žmogaus duszios, kad patoge- 
me laike pagriebti. — 
pats težino. — Taigi
bereikalo lietuviai kamėjas 
mokindamiesi tūs „himnus“. 
Argi dar jie nežino, kad tas 
nieko negelbės. Maskolius 
neveizės ant to, ar bus gieda
mi himnai, ar ne, kad tiktai 
ne po jų protu ką norint pada
rys, tūjaus iszmierūs jo ilgu
mą, storumą, sunkumą. Kaip 
jau su daugeliu padarė, o ne- 
kuriems skuras nulupo (nufo- 
tografavojo). — Kaip girdė
jau, tai ir apie draugystę tei-
rainas, bene galėtų ką tokį |0 tŪ8- kurie j*8 gabena 8Uga“- 
sulįsti. - Ak laikai, laikai! tu ir jiem8 i8zdflt,l' Mfttyfc’ 
ak vargelis vargelis, kada ateis jkadi vok'eoznai rnankoliums ge 
tie laikai, kada lietuvys be 
baimės galės lygiai sukitomis 
tautomis savę svietui parodyti. 
Nekalbu jau apie tai, kaip

Tauragę nugabentas ir mesz- 
koriams atidūtas. Policijan- 
tas, kuris jį į Tauragę nuga-1 
beno, apsakė jo maldavimą, 
kad sakęs taip: yyUŽmuszkite 
manę czionaiy tiktai neiszdu- 
kite maskoliams“.
Tilžės knįgų pardavėjai nieko 
negalėjo gelbėti. Sako, kad 
maskoliai raszę į Tilžę polici- 

į jai, buk czionai iszeina lietu- 
viszkos knįgos ir laikraszcziai,

tos smertį rado.
Sūnūs Gubernatoriaus 

Brown, įsimylėjęs į paczią 
Gordono, per kelis metus slap
tai sueidinėjo namūse pas vie- 
ną muriną, ką jau nū senei

das. Pasiutiszkas vėjas isz- 
naikino daugybę namų ir far- 
merskų triobėsių. Apygardo
je I lodge uraganas Sunaikino 
mokslainę, kurioje radosi keli 
desėtkai vaikų. Mokytoja ir 
20 mokytinių aplaikė mažiau 
ar daugiau sunkesnes ir pao- 
jingesnes žaisdas. Du moky
tiniai ir mokytoja beabejonės 
numirs. Girios ir sodai labai 
d i keži ai nukentėjo nū vėtros, 
kadangi veik visi medžiai pa
liko iszrauti su szaknimis, ar
ba su laužyti, 
tarp galvijų, 
gyvulių yra

arklių ir kitų 
labai žymi.

žinias sunku da- 
žinoti, nes telegrafų stulpai 
taipgi tapo iszvartyti.

rinasi, o mes lietuviai vis tu
rime jiems aukas mesti.

O kur galas?
— Kražių kraujagerei tapo 

yra kitose karalptėse?’ bet ir I “P^™ orde,r?i8: Klingenber- 
toje pat Maskolijoje. g18 ,r Oj^kis net su buliau-

t x . r x : __ : tais. Mes dar laukėme jų nu-irtaip: lietuvei nori apsi- . J t
saugoti ml maskoliaus pikty- baud,“° bel “Stūmimo nft 
bių su maskoliaus maldomi9.p.etų, bet ant tuszczo mus bu- 

.... vo laukimas. Priežodis sako:Didis apsirikimas. . .
Kada Kražiėse buvo sker- varnas varnui akles nekerta.

Vz ” I
dynės, tada lietuviai norėda
mi iszsigelbėti nū maskoliaus, 
maskoliszko caro paveikslą 
prieszais savę laikė, mislyda- 
mi, jog maskolius neužpuls' 
ant jų, bet vargūliai didei ap
siriko. Nės caro paveikslas 
tapo sutrupintas į szmotus. 
Tai ką dabar be laukti nū 
„himnų“. Jeigu tiktai nėra 
pravoslavnai, tai ir maldos 
jiems nėra isztikimos. — Var
gūliai, Rygos lietuviai, nesika- 
mūkite savę besimokydami tūs 
himnus, tas nieko nepagelbės, 
maskolius dar stiprinus pradės 
kankinti, matydamas, jog pra
deda jam pasidėti.

Isz Kitur.
— Suvienytos Valstijos.
— Sioux City y Jowa. 4. d. 

Gegužio. Sziądien baisi vėt
ra iszpustijo sziaurvakarinę 
dalę steto, sugreudama budin- 
kus ir kas tik papūlė vis nai
kindama, 15 žmonių tapo ant 
smert užmusztų, o daugiau 
kaip 100 sužeistų, isz kurių 
taipgi daugelis turės mirti.

kada jie paėmė ruimą dėl sa
vo orgijų, pabaladojo į duris 
tų paežių namų ir jos vyras, 
ką nežinodama nigerka, kas 
jis per vienas, įleido jį į vidų 
ir liepė palaukti pakol ateis 
dėl jo mergina; bet szis vieto
je laukti, įsilaužė į kambarį, 
įkur jo pati su savo mylimu 
buvo užsidarę. Tūjaus prasi
dėjo szuviai isz abiejų pusių; 
bet Gordonas isztraukęs revol
verį isz rankų savo prieszinin- 
ko, trimis szuviais padėjo jį 
ant vietos. Pati bėgo greit 
trepais žemyn, norėdama isz- 
trukti, bet Gordonas pasiuntė 
ir jai porą kulkų, kurios ir ją 
patiesė ant vietos.

Gordonas tapo aresztavotas, 
bet sūdąs nepripažino jį kaltu 
žnfogžudystėje, sakydama, kad 
kiekvienas tai padarytu. Vi-

> aplinkui nieks 
Priežastis, eksplio-

— Concord^ Mass, y 3 G eg. 
Trys magazynai parako, sa
vastis ,, American Powder 
Company“ sziądien isz ryto 
apie 9 valandą iszlėkė į pa
danges, prie ko keturis dar- 
binįkus užmuszė ant vietos. 
Magazynai tie buvo atokiai, 
nū mieste 
negyveno.
zijds iksziol dar nežinoma, tik 
tiek žinia,, kad pirmas maga- 
zynas iszlėkė į padanges apie 
devintą valandą. Kitas ma- 
gazynas iszlėkė nepoilgam isz 
priežasties ekspliodavojimo 
pirmo. Ant' syk užsidegė 
sausa žolė ir į deszimts miliu
tu atsitiko eksplozija treczio

— St. C baries y III. y 5 Geyž. 
czionais taip gi atsilankė vėt
ra, kuri, griaudama trobėsius, 
4 žmogystas užmuszė.

— JI ut< 1l i nso n ., 1 d.
Gegužio. Baisi vėtra aplan
kė apielinkę, gulinczią apie 20 
mylių nū ežia į rytus. Vėtra 
pradėjo savo darbą naikinimo 
apygardoje, esanczioje apie 
mylią nū Patterson ir perėjo 
jūsta 16 mylių ilgio, o 100 
mastų ploczio, naikinant vis
ką, kas tik papūlė ant kelio. 
Deszimts ypatų paliko už- 
musztais, o daugumas apturė
jo didesnes ar mažesnes žais-

magazyno. ivieaegiszKą Dietų 
negalima dar padėti, kadangi 
nėra žinios kiek magazynūse 
buvo parako. Pats triobėsiai 
neturėjo didelės vertės. Isz 
darbinįkų keturi tapo užmusz- 
ti, o du pažeisti.

— Kosovacziujey Rosi joje, ’ 
sziomis dienomis numirė sena 
moteriszkė, apie kurią sznekė- 
jo, kad gimė su dantimis ir 
visi'kaime skaitė ją už raganą. 
Priesz palaidojimą kiemionys,’ 
norėdami apsisaugoti nū szpu- 
ko, t. y. kad po smertei ne- 
vaikszcziotų ir nekenktų žmo
nėms, nežiūrint ant sakymo ir

kad gimė su
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prieszinimosi popo, perdūrė Abelnai tenai gavo smertį 115 
su kftlu nabaszninkės szirdį. žmonių.
Tam dalyke suvažiavo isz 
Kosmacziaus teisdariszka ko
misija, kuri padarė energiszką 
iszjieszkojimą. Kiemionys, 
už tokį pasielgimą su nabasz
ninkės lavonu, bus didelėm 
atsakyme prieszai valdžią. 
Tai maskolių civilizacija!

Padarytos blėdies 
aprokuja ant 10 milijonų do
lerių.

— Jierlgnas 30 d. Balan
džio. iesorius pastatė majo-

yru:linezių stoti į karę, v 
20 batai i jonų pėsti i
2 szvadronu ra i tari jos, 10 
szvadronu kazokų, 0 baterijos 
su 48 armotom, 2 baterijos su 
12 kalniniiį armotų, 3 kompa
nijos artilerijos dėl pylių grio-

— G Ii viržiai. Kalvis M. 
gerai užsitraukė. Norėdamas 
kalvėje po iszsigėrimo pra
migti, atsigulė ant ugnavietės, 
kur dar žėravo kelios degan- 
ežios anglys. Po nekokiam 
laikui užsidegė ant jo drapa
nos, o kada ugnis dasiekė kū
ną, pabudo ir ant syk iszsipa
girio, bet jau buvo pervėlai.

slinko prie durių, kurios vie
nok ant nelaimės Buvo užda
rytos. Vaitojimus jo iszgirdo 
kelios praeinanczios ypatos, o 
kada duris atidarė, užgavo jfts 
baisi rėgykla. Kalvis M. gu
lėjo ant žemės susirietęs, o Ii- 
kucziai nesudegusių drapanų 
kabojo. ant jo kavai kais. 
Kūnas buvo daugelyje vietų 
pradegęs taip, kad kaulus ga
lima buvo matyti; trys pirsztai 
vienos rankos suvis buvo nu
degę, burnagi buvo nepažeis
ta. M. buvo dar visam su
pratime ir atsakė ant klausy
mų. Po szeszių valandų kan
kinimosi numirė. Ką ta deg
tinė neiszdarys!

prusiszkų rėdybų rytinėje A- 
zijoje.

— Derlgnas, 30 d. Baland. 
„Frankfurter Zeitung“ aplai- 
kė isz Petropilės telegramą 
kuris tikrina,jog Japonai gata- 
vojasi, kad su ginklu rankoje 
atsispirti priekibėm maskolių 
ir kitų vieszpatysczių, dftdan- 
ežių paspirtį Maskolijai erzi
nime Japonijos. Suriktavo 
daugybę vaisko, sudrutino 
tvirtynes. Anglijoje ir Ame
rikoje daro isz valios Japonų 
kelis laivus ant greitosios; Ro- 
sija-gi nftlat siunezia daugy
bes kariaunos į Vladyvostoką.

Visa ta kari u menė yra kas 
metas prisiuneziama isz Ode
sos per Suez Kanalą. Taigi 
dėl sutraukimo 100,000 armi
jos į Vladivostoką, Siberijoje, 
užimtu maskoliui vienus me
tus laiko.

O Japonai jau turi tenai ga
tavai parengtos kariumėnės 
800,000, kurie bile dieną gali 
stoti į karę, dėl to ir. nesibijo, 
nės prusai daugiau niekaip 
negal pagelbėti kaip tik žo
džiu, nės Kaizeris nėra patval
dys, o seimas pasiuntinių Ber
lyne nenutars dftt pinįgų ant 
to ir siųst savo žmones ant 
myrio į rytus dėl
vieno maskoliaus, Prancūzija 
taipogi tam paežiam padėjime. 
O dar ir sądaros tarp Prancū
zijos ir Prūsų priesz Angliją 
ne kažin kaip drueziai sutver
tos yra ir viens kitam daro 
klintis.

neįleis. Stovėdama už durių 
kaimynka girdėjo, kaip szau- 
kė: „Gaudykit ezėraunįkę“. 
Po ilgam laukimui, ant galo 
įleido Joanną Burke į namą. 
Pamatė kaimyną Dunin ir tris 
dieverius Brigitos, tęsenczius 
ją isz lovos už rankų ir kojų. 
Vyras pylė jai kokius ten 
bjaurus vaistus, panevali 
pražodinęs, o kada kiek nurijo, 
Cleary užklausė: „Arėsi Ma
rė Voland, pati Mikolo Clea- 
rės. Atsakyk, kaip priesz V. 
Dievą“. Atsakė patikrinan- 
cziai. Tada kaimynas Duniu 
velyjo, kad ją palaikyti ant 
ugnies. Paantrino, kad yra 
duktere Pato Volando, o pa- 
ežia Mikolo Cleariaus, o ne 
ezėraunįkę, kai p ant jos patė- 
myja. Nelaimingoji atsikreipė

naudos tik

— Prancūzijoje.
žasties trūkimo

Isz prie- 
tvenkynės

(rezervuaro) vandens arti 
Epinal, tapo užlieta daugybė 
apylinkių. Prigėrė daugybė 
žmonių. Blėdis neaprokftja- 
ma. Visa lyguma Aviene 
perstato paveikslą baisaus isz- 
naikinimo. Kaime Domevre 
sugruvo 17 namų, o 25 gyven
tojai prapftlė. Gatvės ir kelei 
užtiesti kavai kais nąmų, tvar-
tų ir tvorų. Prigėrė taipgi 
daug galvijų ir arklių. 
Usegnoje guli 17 namų griu
vėsi fts ir 17 ypatų pragajszo,

— Londonas, 30 d. Baland.
Kunįgaikszcziutė Montroze 
paaukavo ant pavargėlių kak- 
linįką (lenciūgėlį n ft kaklo), 
kurį pardftta ant licitacijos už 
$11,500. .

— London, o Gegužio, da- 
eina žinia isz Shimonoseki, jo- 
gei traktatas yra priimtas isz 
abiejų pusių kaip tai Kynų Sziądien prasidėjo czionai by- 
ir Joponų ant kurio Europos la arba isztyrinėjimas laivinį- 
vieszpatystės nenori pristoti, kų nft laivo
o labjausei Rossija, nės davė paskandino Garlaivį Elbą. 
žinią arba prisakymą savo Ja
ponams kad jie pavestų jiem, 
tai yra carui, Port Arthur, Ko
rea ir kitas provincijas, atim
tas n ii Kynų, ant ko .Japonai

nCrathie“ kuris

davė atsakymą, joge i nė vienos 
pėdos neatstos dėl maskolii 
ir pasilaikys sav Forth Arthur 
ir jeigu pareisę į karę tai ir 
pareikalausę n ii maskolių sa
los vadinamos Saghalien, ku
rią maskoliai vogte pavogę ir 
laiko kaipo savo nu 1875 m. 
Japonai visom savo spėkom 
isz naujo rusziasi į karę priesz
maskolių.

Maskoliai taipgi gabena sa 
vo kari u menę į rytinę Si beri 
ją, kurioje dabar jau turi, ga

— Dubline eina byla apie 
sudeginimą gyvos jaunos mo- 
teriszkės, Brigitos Clearas. 
Deszimts ypatų yra apskųstų
už dalyvumą toje baisoje 
žmogžudystėje, o ypatingai: 
vyras aukos, jos tėvas, keturi 
jos vyro broliai, teta ir trys 
kaimynai. Piktadarystė pa- 
pildyta CI oneenius, arti Clon
mel (Irlandijoje) 16 d. Balan
džio mėnesio. Aiszkiausią ži
nią suteikia kaimynka Clea- 
•ių, Joanna Burke. Zinoda-
na, kad Brigita serga, atėjo 

ją palankyti, bet rado duris 
užstumtas. Pradėjo barszky 
ti; Clearius pasakė, kad nieko

„Jūsų motyna turi susineszi- 
mą su czėraunįkėm. Pasako
jo man, kad dvi dienas perbu- 
vojo jų karalystėje, bet asz ne- 
maeziau savo gyvenime jokios 
czėraunįkės“. Nepagelbėjo 
joki gynimaisi, pats su tėvu 
parmuszė nelaimingąją ant 
žemės, dėjo jai į burna žvakę, 
kad pamatyti, ar pikta dvasia 
joje sėdi; ant galo, kad paga- 
liaus neprisipažino susineszime 
su czėraunįkėm, Cleary apipy
lė ją gazu ir uždegė. Nelai
mingoji iszdavė baisius vaito
jimus, bet pats ramino ją, sa
kydamas: „Nesibijok, asz
juk nedeginu Brigitos, tiktai 
ezėraunįkę. Pamatysi, kaip 
už valandos iszlėks per kami
ną, o tu busi sveika“. 1 pele-
nūs pavirtusį kūną aukos įdė
ta į maiszą į iszmesta perdan
ga

— Ant salos Cuba, 5 Geguž. 
Maisztinįkam priesz lliszpani- 
ją vis geriau eina, nės jau ir 
aiszkioje muszoje pergalėjo 
Iliszpanus, kuriem stoka mais
to, o prie insurgentų vis dan
giau gyventojų pristoja, dėl 
tos tai priežasties generolas 
Campo telegrapau į lliszpani- 
ją, kad ko veiklausei prisiųstu
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20,000 kariumenės, nėsa ilgai rėti ant žmogaus sopulių, 
negalėsę iszsilaikyti ir kad da Tpi! jis yra tikras velnias! 
50,000 butu gatavi kiek vie- Tu gal nežinai kaip jis į urė- 
Banį pareikalavime. Taip gi idą įsigavo?
daeina žinia isz Cubos, jeigu 
Amerika nesikisz prie tos ka
rės, tai jūdiejie (murinai) pa
ims valdžią į savo rankas, o 
tada bėda busę baltiem gyven
tojam.

Kartim sifttaM,

Bet kas tav pa- 
Palauk k, palaukk! < 

Pirmiausei suvaryk gyvūlius < 
kūpon, tad asz tav papasako
siu! Stengkis greitai, matai, 
kur jau raiboji nusivilko grio
viu!“ Trynė pavyjo raibąją, 
sugrąžino ir visą bandą pava
rė miszko link. Veik ji buvo 
atgal prie Daczos kuri taip 
pradėjo:

„Buvau kokio 18 metų se
na, kada szis ponas pas mus 
atėjo. Jis dar buvo jaunas ir 

i skaistus ponaitis. Girdėjau 
aznekant, kad jis nū senojo 
pono vieną syk per kortas isz- 
loszė szį dvarą; galėjo taip 
būti, kadangi mes niekados 
negirdėjome, kad ponas mis- 
lytu pardūti dvarą. Kas vis
ką gali žinoti, mano dukrele, 
jog taip trumpai viskas pasi
darė, tiktai tą žinau, kad se
nasis ponas isz dvaro iszsi- 
kraustė, o jaunasis įsikūrė jo 
vieton. Jaunasis ponas visai 
nesirūpino žinoti apie darbą; 
koks iszdžiuvėlis vokietys su 
j ūmi atėjo; szis lakstydamas 
po laukus kovė žmones. Bi
zūno jis niekados isz rankų

nas kazokas, apžiūrinėjo dva
ro sodnus; bernytis daug sy
kių, kur manę užmatė, bėgo 

manęs ir metė man

davo. Asz apie skaudėjimą 
nepaisiau, bet obūlį tūjaus pa
gavau ir suvalgiau. Mudu, 
kaipo vaikai kur susitikdavo
me, bovidavomėsi ir baikavo- 
mėsi. Kaip dabarnyksztis 
ponas atėjo, kazoko vaikinas

Tai urėdas yra už 
nu-

kad tą 
atradęs,

matyti,

111.
Szventdienio pavakaryje 

Trynė iszėjo į ganyklą: pie
menė skundėsi, kad jai kojas 
skauda. Gerai priganiusi 
karves, pavakarės laike ji isz- 
leido jas ant lauko. Raibo
ji buvo radusi kur kaulą ir 
pradėjo grumulioti; Trynė rū
pinosi nū karvės atimti kaulą, 
ežia staigu Dūkais (szuva) su
lojo. Isz krūmų ateina sena 
Dacza. Jau nū tolo ji pradė
jo tarszkėti: „labą dieną, pie- 
meniute, ar jau priganei kar 
ves? Sa, sa, Duksi, Duksi! 
Atszaukk, mergyte, szunį! 
Kaip kada ir pas manę yra 
plutelė, bet dabar neturiu“, 
ji kiszenius kratydama ir į 
szunį veizėdama tarė. Kaip 
szuva buvo užtildytas, ji to- 
liaus sznekėjo: „per langą 
maeziau, kad tu esi ganykloje, 
todėl atėjau tavę aplankyti iri 
pasisznekėti. Per kiaurą die
ną vienai būnant ilgas laikas. 
Pas manę jokis žmogus neap
silanko, ką turiu daryti, jeigu 
ne tavę atlankyti. Nu, kaip 
yra, ar sznekėjai su Petru, ir 
ar jis ketina saugotiesi? Pa- I 
ėmimas tankiausei nutinka ar 
pradžioje ar gale sanvaitės. 
Bet jam Dievas pagelbės isz- 
trukti, jeigu jis tikt bus isz- 
manus! Kokiu nebūk budu 
urėdas stengsis jį pagauti. 
Tas yra žmogus bjaurus. Ai
tu esi patėmyjusi, kaip jo 
akys žėri, kaip jis kokį žmogų 
gauna perti? Gal būti jamlasz jį maeziau. 
didžitMisis yra džiaugsmas žiu- |dvarą skraidė.

paczią dieną ryszeų 
kaip ponui prapūlė, 
neatidayęs: norėjęs 
kas tenai yra viduje.
sakiau, kad atidūtų

ir pasakytų, kaip viskas buvo, 
kodėl tūjau neatidavė. Jis 
prižadėjo atidūti ir sakyti, 
kad tikt dabar atradęs. Asz 
jo meldžiau, kad jis visą tei
sybę pasakytų, bet jis man at
sakė: ak tu kvaily te! Kas 
taip sakys! Iszmintingi nie
kad teisybės nesako. Kad 
ponui pasakysiu, kad jau se 
n i ai ryszelį atradau, o vis ne
atidaviau, tai jis manę pri- 
musz. Man reikia apsižiurę

i HZ
esu

100

jaunąs ponas buvo 
jopierų ar piningų 

tikrai nežinau, bet 
szelio labai jieszkojo.

jo besidairant, tai szį muszė 
be mielaszirdystės — ar akys 
ar galva. Ant laimės veik jį 
ponas pavarė kodėl, niekas 
to nežinojo. Gal tarp savęs
susirokavo. Žiūrėk, rūdmar-
gei vėl kaulas nasrūse!“ Try
nė nubėgo ir rūpinosi nū kar
vės kaulą atimti; veik ji buvo 
vėl atgal ir žingeidžiai žiurėjo 
į Daczą, kuri, dumojimūse į- 
grimusi, į žemę žiurėjo, 
valandėlę buvo tyla.

„Ak! taip, asz tav norėjau 
papasakoti apie urėdą!“ Da
cza vėl pradėjo: „taigi pasi

Per

Ponas
Man 

asz isz

H
tamstą senesnis?“ Trynė 
sistebėdama užklausė.

„Matyk, mano vaikeli, 
to tu gali suprasti kiek 
iszkentėjusi. Man dabar 
metai, o jau iszrodau ant
metų sena. Tegul bus taip!' jam atidūsiu piningus ir po- 

pametęs į pieras ir imdsiu, kad jis man 
pavelytu su tavimi apsivesti“.

,'giais žo- 
p sakant,

Asz buvau tai taip 
laiminga, taip laiminga. . . .“

Senė Dacza pradėjo raudo
ti. Didelės retos asz a ros ry- 
dėjo per josrukszliotus veidus 
isz įdubusių akių žemyn. A- 
szaros visai nenorėjo paliauti.

jau gerą laiką laukia, kad Da- 
cza pasakotų toliams. Veik 
ii pradėjo, aszaroms tebeby-

nau nū mažų dienų, kaip asz 
motinai nunesziau valgyti dar
ban, ar taip tikt nuėjau; tada 

kaip jis apie 
Jo tėvas, se-

ponas ry- Su tokiais ir tu 
Vi- džiais jis manę 

siems žmonėms reikėjo vaiksz- apiburė. 
czioti po miszką, kur ponas 
buvo medžiojęs, ir jieszkoti. 
Niekas negalėjo rasti, 
buvo visai nusiminęs, 
pono buvo labai gaila,
ryto szventdienyje, niekam nie
ko nesakydama, nuėjau rnisz- 
kan ir jieszkojau ryszelio. 
Visus kampus iszžiurinėjus 
dar ėjau ant Žvirk/dnio. Iki
pusės kalnelio davėjus atsisė- rant, 
dau. asz girdžiu, kad kas ne
toli manęs sujudėjo, 
liai stoviu, kad manęs neužtė- 
mytu. Neilgai trukus vėl su- sykį 
judėjo ir sukosėjo. Nū balso apie Petrą pasakoju, 
supratau, kad tai yra nabasz- kokių 20 metų asz 
nyko kazoko Dovis, dabarinis verkiau per dienas ir naktis, 
urėdas. Asz pamažu slinkau kol pražilau taip, kaip dabar 
į tą pusę, kur kosėjimą girdė-i kad manę matai ir tūmet akys 
jau. Taip, Dovids gulėjo už pritruko aszaru“. Ji sunkiai 
lazdynų krūmo ir stebėjos į atsiduso.
paveikslus. Asz jį gazdyda- 
ma truputį surikau. Kaip jis 
nusigando! Jis taip paraudo
navo, kai Į) ūga ir slėpė pa 
veikslus. Asz j ūkais pasa
kiau: tu jau busi pavogęs po
no ryszelį, isz kur kitur tu ga
lėjai gauti tokius paveikslus? 
Dovidas pradėjo melsti, kad 
niekam nesakycziau, nėsa tai

„Žinai, dukrele, man prisi- 
Asz ty- eina labai sunku raudoti, esu

• visai nū to atpratusi. . Pirmą 
i dar ramloju, kada tav 

Pirm 
vien vai

Taip, Dovids gulėjo už pritruko aszarų“.
Po trumpo tylėji

mo vėl ji pradėjo sznekėti.
„Ak! taip, pasakosiu tav 

apie Urėdą. Kur asz apsisto
jau? Palaukk, taip, kada jis 
su manimi ketino apsivesti. 
Jau asz į jį žiurėjau, kaip į sa
vo vyrą. Kogi ten daug ne
teko nū vyro ir paczios, tiktai

ųiinimo. Bet ponas taip veik
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to nepavelyjo, kaip Dovidas Kaip tai iszmintinga galva 
pasakojo: ponas tikt tada jam manoDovidui! Dar neilgas 
pavelysęs paeziūtiesi, kada jis'laikas, kaip jis yra prie pono, 
galėsęs pats sav ir savo pa-i bet jis jau iszmoko kalbą, pati 

esu daug sykių girdėjusi, kaip 
jis sako ,,niur<jenu „kut nah- 
ben“ ir dar daug kitų žodžių,

ežiai uždirbti d finą, 
asz jam sakiau, jog mudu isz 

tada jis 
pasididžiūdamas sakė: ,,kaip 
asz su tavimi apsivesi u, tai tav dukrele, taip sanprotavau apie

pridėti, Taip praslinko porą metų.

cza pasakojo, buvo kiek to
liaus pasitraukęs nū abiejų 
raudojanezių moteriszkų ir 
atsigulęs, dabar, kaip Trynė 
kilnojo dūną, urnai szokęs pri
bėgo ir prieszai Trynę atsistojo, I kuriems nerupi jokie darbas

skaitlių butu nevisai mažai; 
bet pažiūrėkim, ar yra kūmi 
nors atsižymėję ant lietu visz- 
kos dirvos! Be abejonės nie- 
kūmi, nės visi susirinkę toki,

>1

dėl abiejų“. Kiek asz turė 
jau džiaugsmo isz tokio sužie 
dotinio, vis 
ti. Mano 
pono už tai 
kur važiavo, 
szveitė

kad manas Dovidas taps urė

darbavimuisi. Trynė atlau- pino įsteigti nei draug 
žūsi szmotelį metė Duksiui, kurie ir norėjo dar tą 
kurs nu oro pūlantį szmotelį ti, tai buvo iszjūkiami 
stacziai pagavo į savo nasrus, riausiais žodžiais paszkudija- 
Paskui Trynė perlaužus! rie- mi. Ale vienok yra viltis, 
kę, vieną szmotą davė Daczai, kad tolesniame laike susistip-

padary-

ą: kaip ponas girdėdama tokias sznektas, to 
tai Dovidas nu- viso iszpasakoti negaliu, nės 

jo czebatus ir rublis 
jo; kada ponas ėjo 
‘si, kaip iszkilmingai

dai valgė, tiktai Duksis gai- įsteigti, nės dabar užmanius

nis žingsnius, neszdaųias mui

tikro, Dovidas veik gavo urė- 
Treczią dieną po 
vokieczio reikėjo 
grėbstyti. Viso 
merginos buvo su
jaunąs urėdas vi

sas merginas paliko grėbstyti 
o manę vieną

pavarymo 
eiti pievas

nė jam kaip kada nors trupi- tienių dėl sutvirtinimo. Ant 
nėlį iszmesdavo. galo vūl tikrai negalima gal-

(Dar neviskas.) viltis, kad isz tų miltų butų
..... —— ---  koszė, nės labai yra įsi kerėjus

Isz lisMszlai flimi Amertlcoie Ant p susirinkimo

Balandžio.

apsivilkęs pono senais rubais 
ir paėmęs rankon kancziuką, pievas pagiryje,

tiesd, džiaugdamasis,

medžioklėn. Su manimi, 
kaip kiti matė, jis visai ne- 
sznekėjo; kad vienodu sustik- jo su manimi viena susitikti ir 
davome, tai jis man ' paaiszki- pasznekėti. Asz linksmai dai- 
no, kodėl jis taip daro: visi nūdama ėjau prie savo darbo.

manę vieną siunczia: jis norė-

turėsiu dailią knygelę, siun- szitą nėra ką nei inislyti:su- 
ežiu kūnoszirdingiausią aezių sirinkę į anglekasyklą ėmė

vo sužiedotines, ir jis negalįs sziądien jis man pasakys, ka- 
kitaip daryti. .Jis vienok esąs da bus musų apsivedimas! 
ponaitis, negalįs pasigirti su Veik manas Dovidas buvo pas 
savo sužiedotine, bandos pie- manę, bet jau ne toks, kaip 
mene: ponas galįs jį pavaryti, kitais sykiais: jis užsilaikė sa- 
„Palaukk tikt valandą, viskas votiszkai ir poniszkai. Nū

raszczio, podraug rėdytojui ir nįgų visokiais bjauriais žo- 
visiems sandarbinjkams bei|<lžiais, kuriūs gėda ir raszyti į 

laikrasztį, nės ir geram lietu
viui katalikui pažemintum 
vardą.

sandarbinįkams

Dievas suteikia sulaukti ilgos 
senatvės ir meldžiu V. Dievą, 
kad pastiprintu spėkas visų 
garbių darbinįkų, kad ilgai szitą dalyką, taipgi tiebus 

pro szalį pasakyti kelis žodžius

laimingai“.

siszkūse darbūse, idant po at 
einancziam naujam metui vėl

tam musų niekingam bės vertam laikraszcziui.
kam sanprotavimui“ Jums visiems isz szirdies ge

niau drueziai prisakydamas, sykį turi būti galas; jis dabar po velyjantis»/o?ia^ Vaicziulis.
kad asz niekam nepasakoeziau esąs didis žmogus, tapęs urė- > -----------------
apie mudviejų meilę. Asz du, ir ponas jau jam aprinkęs — New Philadelphia, Pa.
jam szventai prižadėjau apie sužiedotinę: Tapinų Marga- 29 Balandžio. Malonus Rė-

cziūtų ir nepacziūtų. Yra 
vienas lietu viszkas sali u nas, 
kuriame susirinkę subatvaka- 
riais ir sziaip jau dienomis pa- 
cziūti ir nepacziūti, atsivedę 
savo paczias, kelia gužynes 
iki pusiaunakcziui, rėkauda
mi, kukaudami gyvuliszku 
balsu, kad net visas miestu-

o szi jau esanti jam kaip ir naudos, papieszti kelis žodžius kas skamba, o svetimtaucziai
pati....“ į jūsų laikrasztį „Vienybę“, sustoję jūkiasi, sakydami:

jis negalėtu apsivesti su kokia Senė Dacza pradėjo labai kas link musų apygardos: Szi- „Crazi polenders** (kvaili pa-
pono giminaite ar su kita ko- raudoti ir užtilo, ji tarsi jau tai visoje apygardoje lietuvių Uokai). (Turiu pasakyti, kad
kia panaite, taip asz anumet nenorėjo toliams pasakoti, yra į keturis szimtus, kaip tai: ežia lietuviai nežino savo var-

New Philadelphijoje, Midlin do, nevadina savę lietuviais,
Forth, Cumbulei ir Silver bet tiktai paliokais). Tūli
Creek. Isz szių visų naujoki- paeziūti vyrai net paveda savo

ras! Kokius aukavinius, ma

la bandos piemenė! Taip, 
taip, meilė, szi viską pergali, 
szi pervirszina visus, vargus!

tolinus
veik apszlūszcžiusi nfi 

savo akių aszaras, iszėmė isz 
pintinės d liną, atriekė riekę ir 
pradėjo ją tepti su sviestu. 
Duksis tame laike, kaip Dą- lekasyklose.
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tokio lietuvių pasielgimo gali
ma pasakyti? Baimė yra pa
misimus apie tokius dalykus, 
o kų gali m išlyti matant tokį

o paskui iszsiuntė į beproezių už du mirusiu draugu, tai mu 
namus.
Ir nėra daug 1
tai paprastas lenkų darbas; Ibunųs pas lenkus, tai jį kalbi- 
žino beveik kiekvienas iszma- na prisiraszyti prie lenkų 

kad lenkam „Zvviųzko“ ir t. t. Jeigu

dėlių kaimo ir angszcziau szi
Na ir geradėjystė. ( ?) sų lietuvys visai atsisakė nū tų amžių nebuvo. Ypacz 

kų dyvytis, nės prigulėjimo, tardamas, kad jis daugelis randasi visokių prie-

tuviai! Kur jus dorybė? Kur nesnis lietuvys,
Lietuvos gražus papratimai, tiktai doleriai mus rupi; bet I szis lietuvys but prigulėjęs 
kurių tėveliai jus iszmokino?‘reikia nusistebėti dėl ko musų prie „Susiv.“, kaip ir pereitus 
Užmirszote jau apie viskų, kas broliai da ir po szei dienai ne- metus, tai 
pAszia žmogaus gyvenimų, o 
sav už pareigų visokias bjau
rybes, pliovones ir paleistu
vystę pasėmėte, pamindami 
po koji| dorybę. Gėda jums 

' lietuviai, jogei taip netikusiai 
elgėtės! Laikas susiprasti ir 
blogus pasielgimus mesti sza- 
lyn. Prisižiūrėkite ant sve
tini tauezių kaip jie apsieina, 
o pamatysite ar gi taip kaip 

rmes!

“ kftpa, no 
supranta lenkų veidmainystės. Į rint susideda tik isz kelių su
sakytum nėra kur 
sziųdien, kada jau 
kantis

r pasidėti! narių, vis but jo neapleidus; 
yra atsa- policija but paleidus, ba tik 

skaitlius lietuviszkų norėjo idant kas pasiranczytų, 
szeimynų, plakasi prie lenkų, jog jis nedarys jokių kliuczių 
o ant galo patys graudinasi; ir t. t.
bet įau esti po laikui. Kad mi- sziūm lietuviu: 
nėtas lietuvys but buvęs pas jų nutarmę

žasczių, kurios liepia mislyti, 
jog gilioje senovėje apygar
doje Gudelių-Žiurių gyveno 
žmonės. Taip į vakarus nA 
kaimo santakoje Rausvės su 
Szeszupe stovi Biliūnų kalnas, 
keturkampis piltas ant kairio* 
jo kranto Rausvės. — Į kam
pų rytų ir pietų, ant augsztu- 
mos Pilekalnių, kitas pilekal- 
nėlis. — Vienok svarbiausiu 
liudyjimu apie senumų Žiūriu- 
Gudelių yra akmeniniai kir- 

rasti laukAse kaimo, 
,,senovi

niai“, esanczioje į pietus nA

Liūdnas likimas su 
pagal gydyto- 

! vargei jis iszliks. vilkai, 
lietuvį, tikrai tvirtinu, jog ne-llr kožnų isz mus gali patikti vietoje vadinamoje 
but patekęs į beproezių na- tas pats likimas jeigu nešim- 
mus. Gal pasakysim, kad ne- pinsim apie savo ateinantį bu- Domeikų balos. Apie 1858 

Ne, nepamatysite to galimas daiktas, kad subludu-
pas jAs: jie, turėdami Ii Asų sį žmogų neatbūtinai reikia 
laikų, skaito sav laikraszczius, atidAti į tam paskirtus namus, 
arba ir pasibovija kaip kada, i asz visados turėjau szia nAmo- 
bet žmoniszkai. O jus taip nę iki nepamaeziau fakto po 
esat tamsus ir gi dar nei jokio 
laikraszczio neskaitot, kad 
ant galo nežinot nei kaip savę 
pavadinti, ar lietuviu, ar len
ku, ar maskoliumi, ar žydu! 
Mieli broliai lietuviai, nors 
menkos vertės szis straipsne
lis, bet gi pasitikiu, jog nebus 
be naudos, jeigu su atyda jį 
perskaitysit,

rimą.

Žiuriai — Gudeliai
Kaimas Žiuri 

priesz iszėjimų ant 
apie 1848 metus 

kranto

kolionijų, 
stovėjo ant

pataisos jūsų viengentis.
J. JI. Rainanauckas.

j— Hazleton, Pa. 4 Gegužio. 
Koki lenkai geradėjai lietuvių, 
tegul parodys szis atsitikimas: 
nA nekurio laiko tūlas lietuvis 
A. S. gyveno pas vienų mozū
rų ant bu rd o ir viskas buvo 
gerai, kolei musų lietu vys bu-

savo akių. Kadųgi jau tre- 
ežias sziokis atsitikimas stojo
si musų mieste, tai asz norint I kairiojo 
trumpai pasistengsiu jAs pa- Viena pusią sodai, 
lyginti. Priesz keturis metus dėlių alksnynai ir 
tūlas vaikinas buvo nustojęs apsiaugdami kaimų, 
proto; bet kad szis gyveno pas triobas taip, jog tik įvažiavęs 
lietuvį tai visai mažai kas ži- į patį kaimų svetimas žmogus 
nojo; nereikėjo siųst į bepro- (galėjo suprasti kur esųs. 
ežių namus, pats „Boording- 
bos‘sis“ laikė pas savę, parū
pino gydytojų ir į kelis mė
nesius vaikinas pasveiko. 
Antras atsitikimas sziAse me- 
tAse tAjau po Kalėdų, vaiki
nas buvo subludęs, bet szitas

antra žar- 
beržynai,

Puikus szimtametiniai se
novės medžiai jau seniai griu-

metus buvo czionai rasti du 
kirvuku akmens; vienas su 
iszgręszta kiaurai skylute per 
visų pentį, kitas tik su pradė
ta gręžti, skylia. Svietas pa
sakojo, jog senovėje tokių kir
vukų, ardami, rasdavo nema
žai.

Arcziausi kaimai: į rytus 
Domeikai, Užbaliai ir Pile- 
kalniai; į vakarus Bebrinykai, 
į žiemius — Gaisviai, o į pie
tus laukai Žiūriu-Godelių 
siekdavosi su laukais Parsze- 
lių ir Talkiszkių.

• o

vietoje sužėlė kurnekur apke- 
rę, menki alksneliai ir gi As- 
neliai. Iszdilo žymės senovės 
gatvių. Tik pievose kaip kur 
užsiliko vėžės kelelio ėjusio

tu v isz k os draugystės szv. Ka
zimiero, tai dr. rūpinosi ir ta
po iszgydintas. Apie szį pas
kutinį nebuvo kam rūpintis,

>vo sveikas ir mokėjo paprastų beveik kožnų girdi kalbant, 
savo mėnesinę užmokestį. Bet argi, sako, negalėjo prigulėti į 
sziomis dienomis minėtų lietu- lietuviszkų draugystę; pas len- 
vį patiko baisi nelaimė: gavo kus buvo tegul lenkai apie jį 
sumaiszymų proto, ir kaip tik ir rūpinasi. Įstabiausei, kad 

i toki žmonės, apimti lenku li
ga, nenori nė mažiausių kasz- 
tų pakelti nors dėl savo locnos 
naudos. Pereitus metus mi
nėtas lietuvys buvo prisiraszęs 
prie „Susiv. L. K. A.“, bet

* pradėjo rodytis ženklai sumai- 
szymo.jo kalboje, tAjaus anas 
lenkelis davė žinių policijai; 
policija pribuvo ir paėmus 
uždarė į kalėjimų, o kad ne 
buvo kam apie jį rūpintis, pa
laikė kelias dienas kalėjime,

Iszėję ant kolionijų žmonės 
vienok neiszsižadėjo savo se
nos meilės prigimimo. Ir da
bar ties namais kiekvieno ran
di sodas vaisinių medžių ir 
dabar namai gyventojų kaip 
ir paskendę medžių gAtAse.

Kaip senas Žiūriu -Gudelių 
kaimas nieko tikro negali pa
sakyti. Gali
jis buvo jau XVIII ir 
amžiAse, nės taip 
pasakos ir padavimai. — Bet, 
szitai raszydamas, asz suvis 

Inemislyju tvirtinti, būtent Gu-

amžiaus ir pradžios szi to am
žiaus, kaimų szitų raszo sta- 
ežiai Žiūrinis. — Dėlto asz 
mislyju; jog Ziuriais~Godeliais 
jį pradėjo vadinti neperseniai, 
ir gali būti, jog tai darė, no
rėdami atskirti nu Žiūriu Nau- 
miesezio pavieto. — Valdžia 
dabar vėl jau pradeda gražįti 
į senovę.

Vardų savo kaimas Žiūriu 
ėmė, turbut nA ukinįko Žiu
ri o.

C VIII ir gale

mokėti

vienok mįti jog

nutaria ir

rius-Gudelius stovėjo neiszko. 
penios girios. Kur dabar pie. 
vos, ganyklos — ten tikszojo 
balos, mirgėjo rūdynai, —. 
baubliai rykavo, jieszkodami 
sav maisto. Briedžiai, Elniai, 
Stirnos, Vilkai, Meszkos, Szof.



nai — buvo tai paprasti tų

timo apielinkių senovės gyve
nimo, czionai privesi u vieną 
nors menką atsitikimą..

Apie 1810 metus viens gas-

vedė savo sūnų Antaną, sze- 
szių metų, į lauką su savim. 
Paskui iūdu nusekė <1 szūva

— Per Šmaikštą *) Lygiąją 
(bala) ir Degsnį nuėjo jūdu 
į Skujinių. — Czionai tėvas,
palikęs sūnų su

ko, kaip‘szuva, 
m i ai begu Įėjęs 
vaikuezio, sėd ii

bertai n is lai- 
szioi ra 

ties kojomis
iki

aplink vaiką. Palaukus vėl 
kiek laiko szuva taippat 
apėjo aplink. O vaikas sav 
sėdi. Bet dabar ir szitoje ma-

apie priežastį tokio apsiėjimo 
szuns. Pradėjo vaikui rūpė
ti, ar nėra czion kokio pao- 
jaus; jis dairytis. Ugi žiuri, 
vilkas per balą staeziai ant jo 
cimpina, kaip ir slėpdamasis

ir ne toli. Taksa vėl pakilo 
ir vėl, niurnėdamas, apėjo, bet 
jau dabar mato vaikas, kad 
szuva negula.

„Ūžia Taksa“.

pūlė ant vilko, 
pecziu vilkui į 
oszkė, bet par

žo. — Ne per toli ganė pie 
mens. Vaikas ėmė rėkt pie
menimis. Tie, pan'iatę avių 
vagį, siundyti jį szunimis ėmė.

vilkui. Neva priszoka, bet 
kaip tik tas gribsztelia, tūj‘

faksa,

*) Šmaikštas, Degsnis ir Skujinė 
— tai vardai senovės giraiezin.

Lietuvininku
Kaip tik tas isztaria: „ūžia 

Taksa“, taip Taksa prie vil
ko; vėl dūs pecziu į szoną ir 
parmusza. Tada visi kaimo 
szunias sukimba į vilką.— 
Bet kaip tik atsitraukęs Tak
sa vėl prie vaiko nueina, vil
kas, iszsisukęs isz kitų szuųų, 
eina sav toliau.

Apie 1860 metus mirusis
Benedikas Penkauckas at-I būdavo, sunesza pas mano kietys

Seniai, labai seniai-, buvo Gu- 
deliūse du gaspadoriai ir ma
no koks ten prahoezius Sker
džius. — Aplinkui da niekur 
ir gyvos duszios nebuvo. Ka- 
da, būdavo, ateina szventė, tai 
vieną dieną szvenezia, būdavo, 
pas vieną gaspadorių, kitą 
dieną pas kitą, o kas būdavo, žentu, Leszczinskas szinkorius

y * • ijiij ■ J \ / JX

szius sziauczius; žydai’

ežius ir Merkelis tabokncszis.

U’Kelis mildažis, vo- 

sziauczius Bal bakas.

lėlių mesz- jį szvensdavo. iaip szitas.lo Baltūsis ir .Mikulis atvyko 

tiesa Bene- ■ paprotys nū tų gadynių užsi- ; paskutinėse gadynėse.
szeimynųI I u Ų J v

Ipo senovei svietas didesnių ir sziądien beesti, bet daugu
mas ne mažas isznyko, palikę 

i tai didesnę tai mažesnę žymę 
Buvo tai gale pereito am- 'pasakose apie savę.

žiaus. Viename

kos vaikus vedė, tiesa Bene- I paprotys nū tų gadynių užsi -! paskuti) 
dikas mirė ne jaunas, apie ; liko iki sziam laik. Ir dabar Daug isz minėtų 
100 metų amžiaus

Paskutinės žymės senovės szvenezių po tris dienas szven 
traszkanczių girių isznyko szi-į ežia.“

amžiaus. Kt
„Šmaikšto“ 1 
plynėje, likucziai ,,^v.»v.n 
giraitės“ lauk ūse Domeikų
kaimo ir, graudu minėti, pui
ki lapota „Pilekalnių Liepe
lė“, gal tukstanezio metų am
žiaus. Visa apygarda gaila

Keli alksniai žiaus. Viename pavakaryje 
Žiurių-Gudelių atėjo į vienus namus Žiūriu - . . ....... . . >

protingo kirvio. — Man teko 
tiktai jos szaka matyti.

Apie 1868 metus vienoje 
byloje buvo paszaukta sena 
žmona per liudinįkę. — Nei 
ji, nei nieks, nežinojo gerai 
nei jos metų, nei jos pravar
dės. -į- Isz szito kilo nemažai 
j ūkų. Akyvos buvo pasakos 
tos žmonos apie Žiurius-Gu- 
delius, kur jos seniai proseniai

„Ei, kam jau dabar vertas 
svietas“! '•— kalbėjo senė. 
„Kaip pažiūru nei jie nunTano 
nieko, nei jie žino nieko. Pir

vyra! ūdrą, tinklu žuvis gan-

mi: velnias, velnias^ — Na, 
kur ne velnias, vandenyje gy
vena o žvėris! — Arba kas

Velykas, Kalėdas ir Sekmi
nes po tris dienas svietas 
szvenezia? O ir tai ne be 
priežasties, Buvę tai taip.

ant peczių

Tai į) rsznyko Andri usziai 
dikti ir turtingi senovės ūki- 
nįkai per iszdykimą negražų 
vienturezio sūnaus Mykolo.

nę.
O kas ten kruta tavo mai- 

sze? paklausė gaspadinė.
Ugi pora vaikų dėdienėle, 

tas atsakė.
Pravardė szito žmogaus bu

vo Mukas. Pagal senovės pa-

szeimyni szito kampo: An
driusziai ir Akelaicziai. —
Pradžioje szito amžiaus gavo

mus. Kas tūs namus suvaldė, 
nežinia, bet Gudeliniam nete
ko.

Ne ilgai laukus po -Mukų, 
atvyko i Gudelius Varvokas
ni! Mierkinės.

Pasako-

vinęs sav szitą pravardę, - pra

matyt, atsirado: Kiszkis, Sal- 
dunas, Snirpunas, Lingė ir ta

kas Benedikas buvo ml seno

mis įgrūdo į szulinį, dėl jukų.

va. Provą Andriuszis iszgra- 
jijo, bet namus, besi pro voda- 
mas, praleido.

Klaidu' atitaisymas.
n

vieV/ , I <1.,

ton Union City (lomi, 
siv.“ kūpos užmokėjo posmer- 
tinę po 1.5 c. sz. m. 14 .sąnarių 
ir vienas tris posmertines ir 
metinę už 1895 m.

N. 7 „Vienybės“ korespon
dencijoje isz Vilniaus rėdvbos

nuiriu-se, yra /< >> .

llžnioffi už laiteszii
“vieny be li etųvni k u'

M. Alianskas New York
J. Rinkevieze Wilkes Barre ,

P. Mironczik Now Britain
: M. Rugienis \Varehouse Point

, , . . ’ K. Zelenka Manchester
Marszauckas; kas žin isz kur »« n ......

\ M. IJomijonaitis Union < it\
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230 Vienybe
podukrą. Į kozas arba nudūmes atkeliavo ir Vytautas su 
žmona. Tenai buvo pradedą teirautiesi apie atnaujinimą vie
nybės tarp Lenkų ir Lietuvių, bet jog linksminantisi nebuvo 
laiko tūmi rupintiesi, dariu sutarė tą reikalą Lietuvoje nu
baigti. Czionai kuningaiksztis Starodubo Endriejus Vigun- 
tas pasiėmė karaliui rasztu, jog jis ir kiti Lietuvos kunin- 
gaikszcziai mirus Vytautui, ne kitą ką, kaip tiktai Jaugalių 
karalių savo valdimieru iszpažins. Vytautas pagrįžęs į Lie
tuvą pastrunyjo Pranciszkonims Kaune ir Aszmenėje bažny- 
ežias ir kliosztorius bei turtingai apdovanojo, dėkavodamas 
Dievui, jog nū Tautorių gyvu iszliko.

1401. Ateinanczią žiemą atkeliavo Jaugalius į Lietuvą ir 
tūjau suėjimą užsakė į Vilnių, idant tvirtesnei Lenkų vienybę 
su Lietuviais panaujintų. Jaugalius pirmiaus dauginus buvo 
Lenkams pažadėjęs nekaip galėjo nuveikti; dariu Lenkai ne- 
kliovėsi jam ir reikalavo patvirtinimo tų prižadėjimų. Kas 
ir įvyko: kaipogi Lietuvos lūmos pasiėmė rasztu su visomis 
savo kuningaiksztystėmis, srytėmis ir urėdijomis savnorei ir 
liūsai su Lenkais susinerti. Vytautui mirus tu r Lietuva su 
visomis savo srytimis karaliui ir Lenkų ryk ei tekti, jei Zig- 
montas, Keistuczio sūnūs, bus isztikimu karaliui ir Lenkų 
ūkei, vieną dalį kuningaiksztystės Naugardo su kitais vals- 
ežiais veldėti galės. Vytauto žmona turėjo lig savo gyvai gal
vai dėvėti valsczius, vainikus užraszytus, bei ant to dar sutarė: 
karaliui mirus nei Lietuviai be Lenkų sav d. kuningaikszczio 
nei Lenkai be Lietuvių sav karaliaus neskirs, ant galo ai>i 
tauti vienus sav neprietelius turės ir vieni antriems kariaujant 
taikinės. Kiti sako, jog buvęs artikulas, mirus Jaugalini 
Vytautą pasiima Lenkai į savo karalius kelti, czionai raszy- 
tame dokumente to nėra minavojama.

Taip besandaraujant Lietuviams su Lenkais, Romons 
Petrillovicz, Valakų vieszpats įsigrūdęs į Padalijąs ėmė torio- 
ti ir siaubti, bet Padaliju urėds kun. Svidrigalius, kurį Jau
galius isz kalinyczios iszleidęs, tenai buvo perdėjęs, nevien 
Valakus pergalėjo, bet ir patį Petrillovicz sugavo, kurį jis 
nepirmiaus paleido, kaip kad jis savo krasztą į Lietuvių glo
bą adavė ir jiems tarnauti pasiėmė.

1402. Ateinantį metą Czekai nukėlę nū savo ūkės sosto 
Vaclavą, niekokiai lietai nederantį, savo karalių, atleido isz- 
kilmingai siuntinius pas Jaugalių, siulodami jam savo ūkės 
karūną, bet buklus Jaugalius atsisakė nū jos; kaipogi numa
nė, jog tūmi įsipainios į karę su Vaclav,u jų karaliumi ir jo 
broliu Zigmontu, Vengrų karaliumi. Kad tūm tarpu patys 
Czekai namkare Unitų buvo didei suirę. Darin atsakė jis jų 
siuntiniams, jog jis nenor rykauti tokia tauta, kuri isz val
džios krikszczioniszkos ir visūmenės Bažnyczios iszsilaužė.

1403. Tūm tarpu iszmestas Smolensko kuningaiksztis, 
numanydama Vytautą pakriuszusį esant nū Tautorių karės, 
užsikieto smeigtiesi į Smolensko kuningaiksztiją, to dėjęs su
sinėręs su Olegu, Rezaniaus kuningaikszczių, apstojo Smo
lenską ir lengvai vietovę su pile užėmė: kaipogi daug gyven
tojų už vis didūmenės didei sav jo linkėjo. [&jQS tenai bai
siai smarkavo ant Lietuvių, kurių, iszmuszė nevien kareivius 
bet visus vyresniūsius, tarp kitų patį pilės vyrą kuningaiksz- 
tį Bransko, vos kūdikius ir žmonas gyvus beliko. Vytautas 
iazgirdęs tą notį su Lietuviais ir tūlais Lenkų samdiniais klet 
ties Smolensku, isztikęa į muszą su patrakėliais kruvinoje ir 
maringoje kovoje pergalėjo Jurgį kuningaiksztį ir apent pilę

LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai. 
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(Tąsa).

Ant to supykęs Vytautas liepė savo kariaunai per Vorkslą 
keitiesi. Tūli Vytauto karvedžiai matydami neapregemas 
Tautorių gaujas linkėjo guodžiaus sandarauti nekaip kariauti 
su neprieteliais, kad ir pats Vytautas abejotinu rodėsi ir Edi- 
ga netolymu buvo nu pakajaus; czionai atsirado daugesnei to
kių tarp jaunūmenės, kurie muszos geidė: kaipogi vojevoda 
Szczukovskis lenkas regėdama abejojantį Vytautų tarėjam: 
„Gaišiausia kuningaikszti, nenori pats mirti, gailėdama savo 
jaunos ir grakazczios žmonos, leisk bent mums mirti, ar tūs 
netikėlių burius iszblaszkyti“. Tai iazgirdęs Vytautas liepė 
trimitus į muszą pusti, kuri prasidėjo 12 dieną Szilo mėnesio 
1399 metūae. Lietuviai pradžioje vylėsi daug pagelbos turėsę 
savo puszkose, bet tas ginklas toje gadynėje nebuvo taip pato
gus kiekvienoje vietoje, kaip kad sziądien yra: kaipogi nega
lėjo veikei pasukti, nei n u veizėti, nei iszszauti lig nepriete
liams neantpūlant. Pirmamjame susirėmime Tautorei, ne
galėdami iszterioti smarkumą Lietuvių, buvo pradedą gurti, 
bet tūm tarpu Timur stiprindama savo rindas, apsiautė nd vi
sų pusių Lietuvius ir kūnarsesnei susirėmė noris ir tokioje 
paskutinėje bodami, visur dar neprietelius graudino, rodyda
mi stebuklus savo narsybės ir kantrybės. Vytautas pats, pry- 
szakyje skraidydama vienus drąsino, kitus stiprino ir neprie
telius skynė. Ant didesnės nelaimos Lietuvių suniuko jų jo
tis su pėkszcziaisiais, kurie nū trenksmo žirgų nebgirdėdami 
nei balsų savo vyresniųjų, nei trimitų, turn tarpu nu visur 
griaudinami nū neprietelių iszguro ant galo. Szczukovskis 
vojevoda pirmasis nu karvietėje paskrijo, tarp Lietuvių retas 
kurs beliko, 74 paežių kuningaikszczių paliko karvietėje be- 
klaksą. Vytautas pats greitumu savo žirgo gyvas beiszliko, ne- 
pasaikomi turtai, gėrybės ir ginklai teko pergalėtojui. Tau- 
toriai įgavę taip garsią pergalę, vydami įkanden Lietuvius į 
Kijavo zomatus atsirėmė, kursai iszsipirko nū neprieteliaus, 
dūdams 3000 svarų sidabro, o Peczaros kliosztorius y paežiai 
už savę 300 svarų. Tautoriai tūm paežiu įnirtimu nusiaubė 
Lietuvos srytis iki Lucko ir su neapsaikomu grobiu pargrįžo 
namon.

Tą metą mirė Gedvydė karalienė prie kūdikio. Lietu
viai didei jos gailėjosi ir raudojo: kaipogi ji jūs dideliai my
lėjo ir už vis norėjo kokį akylumą jiems įkurti regėdama, jog 
jūs visi krbpia dėl to vien, jog neakylais buvo ir nū visų kro
piami. Darin nėsant dar Krokavoje didžiųjų iszkalų, Pragoję, 
Czekų buveinėje, kur didžioji mokslinyczia buvo, Lietuviams 
tenai konviktą arba kolegijum įkūrė. Mirus karalienei Jau- 
galius karalius palikęs bevaikiu tarėsi nū rykio Lenkų atlik- 
sęs. Darin prasiszalino į Lietuvą siutėjimo Lenkų laukti, 
kursai jei rodytųsi jam nepatogiu, ketėjo sav Lietuvos rėdą 
nū Vytauto paimti. Bet tūjau nuramdė jį Lenkai, didūmenė 
žadėdama lig jam gyvūjant kito karaliaus nekelti.

1400. Ateinantį metą Jaugalius karalius, vedė paezią isz 
Vengrų Jomylistos Čilę, dukterį Kazimiero karaliaus, Lenkų



Lietuvininku
įgavo bu visu krasztu, kurį kaip srytį Lietuvos ūkės su Lie
tuvą sunėrė. Jurgis, nuskriejęs pas ciecorių Zigmontą, jam 
tarnaudama galą gavo.

Vėl n am ūse sukilo kersztai. Minavojau virsziaus, jog 
karalius iszvadavęs nū Spilko Padalijus, buvo nevien jos įda
vęs valdyti Svidrigaliui, bet dar piles Strui, Szidlovicz,»Stob- 
nica ir Uscie, Lenkų ūkei privalanczias, kulias Svidrigalius 
dainiaus turėjo už Lietuvos srytį nekaip Lenkų ir vyresniū- 
sius tenai Lietuvius giminu, ne Lenkus perdėjo. Toksai jo
elgimas netiko Lenkams, kurie, supykę, pakėlė sediciją ir Svi- 
drigalių su Lietuviais pavyjo bei įstatymą padėjo, jog nū 
sziol niekšai kits, kaip tiktai ynas Lenks togai būti Pad ai i-jos 
valdimieru. Svidrigalius isz apmaudo iszsidangino vėl į Pa
rusiu. Tenai tūjau su kryžeiviais sandarą padarė, pasiim- 
dams vis tai atleisti, ką Vytautas paskūjomis sandaromis bu
vo jiems prižadėjęs. Traukė tūjau į Lietuvą ir baisiai bai
sesniu i tūlas apygardas n uteriojo.

Bet Vytautas vis dar būdams silpnu nu Vorkslos nūkri- 
ežio, norėjo su kryžeiviais pakajų anturėti, idant nebutu įtar- 
Jojamu, nū jų Žemaiczius paikinaneziu, kurie niekaip neno
rėjo valdžios kryžeivių klausyti ir su jais isz paskūjo kariavo 
ir savo liūsybę gynė, dariu rodydamas bendru kryžeivių, su
sinėręs su jų kariauna padėjo jiems Zemaiczius drausti, visu- 
įtikimiausius safo bendrus, kurie gožė latakais kraują lig į- 
keldami jį į ūkės sostą, nesiskusdami nei savo lobių nei savo 
gyvybes, sziądien padeda jis kraugeriams jūs nuvergti. 
Praminė jis patrakėliais nū to, jog jie nenorėjo klausyti tos 
vyresnybės, kurios sav nebuvo paskyrę.

Popernykszcziai 1400 buvo atkeliavusi daugybė meldžiu- 
nių į Parusnį Zemaiczių kriksztyti ir vergti, tarp kitų du gar
siu vieszpacziu Geldrijos ir Lotaringijos, su kuriais susinėrę 
kryžeiviai teriojo ugnia ir kardu nū vienos pusės Žemaiczius, 
nū antros Vytautas su Ragainės kamendotu taippat vertė į 
peleną paskūjaus namus jau kirsdami svietą, jau vergdami, 
kūrins nuveikus didis mistras raszė tautorių ciesoriui tais žo
džiais: ,,su Dievo padėjimu dyylika dienų krasztą netikėlių 
iszdrevėjom ir į peleną apvęrtėm; vadus iszgavom ir daugy
bes jus imtinių prisūkėm kriksztyties. Taippat antroje pu
sėje to kraszto Vytautas su Ragainės kamendotu lygia dalia 
teriojo su galinga kariauna, tarp gyventojų, kuriūs iszmuszė, 
iszmuszė, kuriūs sugavo, mums iszdavė ir stipriai su mumis 
sandaras tebsaugūja”. Tokios tatai terionės ir deginimai toje 
gadynėje geras darbas vadinosi, kurias svetimi vieszpacziai, 
isz tolymų krasztų atėję į Žemaiczius, atpuskus sav su Dievo 
padėjimu pelnė: i kaipo paprastai buvo, meldžionims trati-i 
kiant į karę priesz Žemaiczius ir lietuvius, visose bažnyežioje Į 
poterius kalbėti ir ubagus maldyti, kad jie su broliais skait- Į 
lių ubagų ugnia ir kardu padaugintų.

Vytautas pagal sandaras padėjo kryžeiviams piles parų- 
bežinos Panevežu strunyti. Vardų tų pilių negalėjau rasti; 
pati Vytauto žmona iszkilo į Parusnį su dide iszeiga apžadų 
pildyti prie szv. Kotrinos ir szv. Barboros, kryžeiviai visur ją 
su dide žmonysta ir iszeiga vaiszino. Trumpai sakant ilgai 
pakajų pateksiant tarp Vytauto ir kryžeivių. I

Bet atsiteisė, ką garsus gudrinezius Kanakados pasakė:! 
,,sunkus pakajus ilgai netveria”. Vytautas ėmė tūm tarpu 
slaptu Žemaiczius paikinti. Žodžio tenai vieno tereikėjo 
tiems, kurie buvo sav susitarę ar mirti lig paskūju, ar liūsais
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po seno gyventi. Tiems sakau, kurie kaip naujos vieros tai į 
ir valdžios, kuri jūs į gyvulius vertė, neapveizėjo; kaipog 
4000 vienkartu į Lietuvą per Nevežą įsidangino, paskui tų 
kiti tą patį darė jau regiamai, jau slaptu, palikdami ant savo 
namų pelenais bevieszpataujanczius kraugerius.

Skundantiesi ant to kryžeiviams, Vytautas drąsiai atsa
kė: „apie valsczionis ežia nėra kalbai vietos. Žemlionys 
(bajorai) yra liūsais gali sav dangintis kur tinkama, jis jų ne- 
užturi”. Giliai žiemai ir didžioms apeigoms esant, didis mis-
tras negalėjo su \ ytautu regėtis; czionai didis mistras nuleido 
pas jį siuntinius, kuriūs Vytautas priėmęs mandagiai per die
nas sznekindamas vaiszino, o turn tarpu dviem naktim pir- 
miaus, kaip kryžeivių siuntinius atrodęs buvo nu savęs, nu
leido Zemaicziams slaptų buklus karvedžius, idant jūs skubi
nai ginklūtu ir sukeltu.

Ant paties mostelėjimo įbingę Žcmaicziai pūlė į Parusnį 
ir tenai giežė apmauda drevėdami ir degindami taip kaip pa
tys pirmiaus buvo nū vokieczių prityrę. Toje dingstėje na- 
miejie likusiejie isz pamatų griovė naujausias vokieczių piles; 
daugybei? tenai kryžeivių bei nieldžionių iszkirto, daugybes į 
vergus iszvarė į Lietuvą, kūrins but lig paskujo nugalavę, jei 
nebutu gelbėjęs! savo vadu kūrins norėdami iszliūsuti sziems 
gyvybą paliko.

Vytautas, vis dar neatsigavęs nu Vorkslos nukriezio, ne
butu dar galėjęs drąsiai stengti priesz kryžeivius ir sziūm 
kartu, jei butu nū Lenkų rimtos pagelbos nevilęsis. Nesang 
kaip minavojau propernykszcziai Jaugalius atėjęs į Vilnių 
atnaujino vienybę tarp Lenkų ir Lietuvių, kurioje jie pasi
ėmė vieni antrus priesz kiek vieną neprietelių gelbėti; taigi 
tomis sandaromis ir rusybe Zemaiczių V ytautas stiprinosi. 
Kaipogi kryžeiviai žudė nūžmiai paežius ir jų vadus, liepda
mi vadams per metus dirbti, gyvulius ganyti, stelingius (žar
džius) grįsti — daugiams nei 200 tenai kilties vaikų žuvo. 
Neįmanant kryžeiviams, kaip Žemaiczius nuveikti, kryžeivis 
Anderlau, buvusęsis jų urėdas, tarė jiems susirinkime, jog ki
tokiu pragumu jų niekaip negalės būtinai nuvergti, kaip tik
tai tur Zemaiczių vadus, atėmę nū tė\ ų mažus vaikus pas savę 
laikyti, jus vokiszkai n/okyti savo budo,- dabo ir apsiėjimų 
pratinti, kurie, užmirszę savo kalbą ir nutautę nu budo, dabos 
ir apsiėjimų savo boezių ir praboezių, taps ilgainiu vokie- 
cziais ir bendrais kryžeivių, Klausys jų ir vergaus. Patiko 
kryžeiviams toksai jo tarimas, bet nebebuvo laiko jo nuveik
ti. Nesang Žemaicziai rustą likimą savo vaikų ir būdami pa
tys kas kartą nū urėdų kryžeivių spaudžiami sunkesniais dar
bais ir baudžiavomis; įsirūpinę kibo į brūklį apmauda giežti 
ant savo kraugerių. Dar didis mistras norėjotą Zemaiczių se
diciją smarkybe sudrausti, hepdamsjų vadus į geležinius sukal
ti; bet tos gėdos vadai negalėjo nukertėti. Darin vieni tais 
paežiais geležiniais (maneliais)', kuriose buvo apkalti, pasikorė, 
kiti skaroms, kuriūse buvo apdaryti, užsismaugė. Atėjus tai 
žiniai į Zemaiczius kūdidesnei dar visą svietą užrūstino, kur
sai tūjau pavarytą savo kuningaiksztį Skirgalių apent jiarva- 
dino, galis už galį griebė į ginklą ilties ketėdami ar liūsais 
dar gyventi, ar paskojūju savo namų pelenais užsirausti.

A
(Toliaus bus.,
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Vienybe

Margumynai
nasi ant 1 1

iszviso:

dali

ISZ ku

140, 
kliosztorių yra 

3: vienas moteriszkas ir 2 vy-

vių taip gi: Žitamieriaus se
minarijoje 9, Petropilės l)va- 
siszkoje akademijoje ant Ži- 
tomieriaus vyskupystės kaszto 
4; yra taip gi keletas Sara 
tovo seminarijoje ir nekuriose 
seminarijose Lenkijos.

pilės akademijos klierikų 4 
(isz k u ritį 3 lietuviai), semi
narijos klierikų 67 (isz kurių 
37 lietuviai), zokonykių 18, 
katalikų 671,610. Tokiu bu-

kunįgas pareina ant 1963 ka
talikų.

— Mob y lev o 
vyskupystė dalinasi į 28 deka
natus. Yra tai didžiausia ant 
svieto vyskupystė: Padalinta 
yra ant 28 dekanatų; parapi- 
pijų y,,ft -18; koplyczių, prie

vienų kunįgų, yra 327; kliosz
torių — tiktai----- ; kunįgų
svietiszkų ir zokonykų 346, 
neskaitant atstatytų n ft vietos 
ir atvežtų į ežia isz kitur per 
valdžios paliepimų (kokių

Lietuviszkas Teatras!
25 <1. Gegužio, salėje Ortels ant 

kampo Morris ir 15-tos Ave. Ne
wark, N. J. bus atgrajytas lietu- 
viszkas teatras „Kankinimas Katali
kų Kražiuse“, ant kurio yra užpra- 
szomi netik Newark‘o lietuviai ir 
lietuvaitės, bot ir isz visų aplinkinių 
miestelių. Kas ateis, tas nesigailės, 
nės pamatys savo akimis, kaip bar
barai maskoliai persekioja ir žudo 
musų brolius ir seseris, Lietuvoje 
esanezius. Pamatys ant teatro visų 
žvėriszkumų ir bjaurumų maskolisz- 
ku urėdnįkų, ir maskoliszkų karei
vių — kazokų. Velytina butų, kad 
lietuviai svetimtauezius prikalbinėtų 
eiti pažiūrėti, tegul ir tie matytu 
maskoliaus szunybes.

Teatras prasidės valau, vakare, 
įėjimas dvejopas; 35 c. ir 25c.
Užpraszo vyriausybė Teatraliszkos 

kupos. (20)

Didžioji nedėlia ,, ,,
Kaip Suineniją nuspakaj|tt ,, 
Vadovas | dangų ,, ,,
l’risigatavojimas ant smerezto ,, 
Draugija dėl duszių ,, ,,
Lietuvlszkos mlszios ,, ,,
Kasdieninės Maldos

Motos dėl partapijono.
Varpelis [valcasĮ 30c. Dėdienė [polka] 
Sudiev [mazurka] 40c.

Pa iks lai [ ab r o za i ].
Kražių skerdynė 50c. Paveikslas Gedimino 30c. 
Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijos 25c.

Visokį Abrozėllai bu maldelėmis po 5centuB.

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

10c. 
5c.

30c.

C4l<l J i <• '•,<fcUb7’

nįgų — bent pusė lietuvių. 
Dvasiszkoje akademijoje 10 
klierikų, isz kurių 7 lietuviai; 
seminarijoje yra iszviso <5 
klierikai, isz kurių 33 lietu
viai, 8 latviai, l czekas; zo
konykių yra 3; katalikų isz
viso 761,57C>. Ant vieno ku- 
nĮgo pareina 2,201 katalikas.

imsi i 19 dekanfttu. laiftpi- 
hdiszku bažnveziu yra 218, fi-

1

kliosztoiių 3 (vienas vyriszkas
J

ir

10, zokonykių 32, Petropilės 
akademijos klierikų 8, semi-

kunigai— lietuviai. Ant vie
no kunigo pareina 1930 kata- 
ku. Isz viso katalikų yra

Isz Kauno ir isz buvaikv 
yra klierikų lieturmi

10c.

30C.

et.

Hfil

PATENTS

15 et.
05 et.
25 et.
50 et.

40 et, 
$1,00 

$1,25. 
$1,00.

$1,50 et.

Promptly secured. Trade-Marks, Copyrights 
end Labels registered. Twenty-tire year* ex
perience. We report whether patent can be 
secured or not, free of charge. Our fee not due 
until patent la allowed. 3*2 page Hook Free. 
H. ■, WILLSON Ą CO.. Attorneys at Law, 
Opp. v.b. Pat. office. WASHINGTON, D.O.

Dievaitis, apysaka ežios gadynės 1,00 et.
Apteka Diewo ,, ,, ,, ,, $1,00.
Aukso Vorszis, labai puiki drama ,, 20 et.
BoleBiawas arba antra dalis Genowefoe 30 et. 
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę 

žydo Ir piktą augynimą wajku $1,00. 
Eglė, žalcz.lų karalienė ir Iszgriovluins Kauno 

pilies 1302 m., du pulkus dramatai 
paraszyti Aleksandro Gužuczio, 

Historlje gražios Katrukos ir jos visokį 
,, ,, ,, atsilikimai

lilstorije isz laiko Erancuzkoa 
,, ,, ? vainos Afrikoj’

Isz po budelio kalavijo ir Kajimas, dvi puikios 
apysakos, ant lletuviazko perdėjo V. Stag. 40c. 
Istorija Septynių Mokintojų

,, ,, ijf Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis MHofllawskia — ■ — 80c.
Juozapas Koniuszewskis, arba kankinimas

IInijotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Kabalas talpinantis savyje visokius iižmlnimus 

ir ant jų reikalaujanti atsakymą 10c.
Konstitucija dėl darbinjkų — 10c.
Namelis piistelnĮko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, historlje isz lajko 

80 et.
1,00.

50 cf 
•jooc

25 et.
20 et. 
1.00c.

noe

ase. 
ioc. 
40c.

5c.

,, ,, ponawojlino Nerono
Piijkiis apraszymaj tikru atsyllkimu isz 

,, ,, czesu wajnoB 1863 motu
Prawadnlkas angolskos kalbos neabdar.

,, ,, ,, nbdarytas
Piijkus aprąszymas apie Lietuvą ,, 
Rioalda Rinaldlnas „ ,, ,,
Senowes apraszymas apie Duktery

,, ,, Pilypo Karejwlo
Htnnyszymas arba bajine tūry dydeles aklu 
l’ykta tejsybe isz Suwalku gubernijos 
Szwlesa Diewo ,, ,, ,, ,,
Titkus Persų Karalius, ,, ,,
Užsystanawlk ant to geraj ,, ,,
Wltastr Korynr.a liistorljo Ibz lajko persekiojimo 

Bažnyczion S. per Deoklecijana 95 et.

Knmgos 
pargabentos isz užmarės: 

Maldų knpjoS'
Aukso Altorius, arba Szallinis danglszku skar- 

bu 2.00 iki 3 00.
Garbe Diewu) ant aukeztybės ,, ,, ,, $1.50. 
Halsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. Ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kantlczkos ,, 75c.
150Psalmit Dowido karaliaus ant

paveikslo kanttczkų 75c. 
Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįyos. 
Gyvenimas Vieszpatiea Jėzaus Kristaus, ' 
Istorija seno Ir naujo įstatymo su abrozėl. 1 
Istorija seno Įstatymo ,, ,, ,,
Gyvenimas Marijos* ,, ,,
Menuo 8zwenczla<iMos Marijos Panos 
Sopulej Motynos Diewo ,, ,,
Hzkala su kalba ,, ,,
Prleezauszris ,, ,,
Kaip |gyti pinigus Ir turtą ,, 
Girtybė 5c. Ir
Genių dėdė, graži pasakėlė kur iszrodyta, 

kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 
Apie Dangų 
Emai Ir jų gyvenimas, ir pirmutinė szalna 
Lietuvos gaspadlnė 
Žodynaskun. M. Miežinio 
Naujas elementorius | m.] apdarytas

eu puikiais paveikslais
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje •2*)c., dėl perkupczlų po 
Kalendoriai ant 1889, 1890 ir ant 1891 m. po

Įvairios dvasiszkos knįyos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių esvenclų 
džiosios nedėlios, 
Tiesos Zodžei, 
Eiliotos arba kelias į maldingą gyvenimą 
Pokllie Hzventųjų ,, ,, ,,
Iszguidimas metiniu szwenczlu 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku ,,
Kas yra grlekas ? ,, ,,
Nekaltybė ,, ,,
Vartąl dangaus ,, ,,
l‘ekl(i, arba amžinas pragaras 
Arielka yra nudal; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 
Kaktas | dangų „ „

40c 
•20c.
30c
10c.

15c.

1.25c.
10c.
10c.

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

isė.

•20c.
30c. 
20c. 
•20c. 
•20c. 
•20c.
10c.

5c

10c. 
10c. 

$•200.

15c.

10c.
10c.

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

10C. 
40c. 
15c. 
•2OC
15c

3OC.

15c.

15c.

•20c.

15c.

BZKriisra-os
LOCNOS SPAUSTUVES.

Lietuvos istorija, nd seniausių gadynių Iki 
Gediminui D. L. K., paraszyta 1850 m.‘ 
Simano Daukanto. Knlnga pirma, 

gaunama už 1,50c* 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalczių 
paraszytaa Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczlos, „
Europos Istorija su žlamlaplats ,,
Lietnvlszkos Daigos isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

Zemalczių Motiejus Valanczlauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė knn. A. Burbą, 
Evangelijos supuikeis apdarais 
Gywenimaj Szwentuju, ant visų metų kož 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirtą 
dalis už kožną dal| po ,, ,, ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro ,, 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Fstoriszkos knpjos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos ,, ,, ,, 30c.
'frumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Aplinkrasztls knn. Petravycztaus | Vilniaus 

džlakonystės kunlngus 1870 m. ,, 
Už ką mes lenkams turtine būti dėkingi arba

nedėkingi, graži kn(gutė kurioje apraszyta 
visi musų prietikiai su lenkalsnd pat 

krlkszto Lietuvos 
Žlponas bei žiponė ,, ,,
Žirgas ir valkas „ „
Vytautas didis Lietuvos kun|gaiksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis ,, 

Knpjos poetiszkos.
Senkaus Jurgis ,, ,,
Vitolioranda, pulkus poematas Isz 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gon 
Ddnelaiczio 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, 
Apysakos.

Palangos Juze, linksmi skaitymai ,, 
Kas teisybė tai nemotas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo
liistorlje apie gražų Mageloną’, diikter] karaliaus 

Isz Neapolio ir apie Petrą kareiv| 
Pajud|klme vyrai žemę, pulki apysaka 

paraszyta pątrijotlszkoje dvasėje pagal 
vengrlszką pono A. isz B. autoriaus 
knĮgutė, ,,Kas teisybė tai ne melas 

l’asaka apė Mzaltabuzlus (jhkinga) 
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 
Mužikėlis ,, ,, ,,
Vaikų kningelė ,, „
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur meilė, ten ir Dievas 
Kas kaltas 
Negirdėtas daigias 
Pasakojimas api<* vaitą ir jo raszlinjką 
Senis Makric.kas 
Vakaras Tilviko pirktclė 
Gyvenimas Stepo Kaudnosio ir kiti naudingi 

skaitymai. [ketvirta dalis 
„Sziaulėnlszkio Senelio" | 

Moksliszki ranknedžiai ir 
kitokios knpjos

Knlngadėl iszslmoklnimo visasvietinėa kalbos 15c 
Apie buwimą Diewo ,, 
Grles/.ninkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie trusą 
Talmudas ir musų žydai

20c.

15c.

•20c.
15c.
15c.
5c.
5c.
5c.

5C

•>C . 
5c

15c.

Kas nori atsigert gardaus Alaus 
ir kitokių saldžių, karezių ir kitokių 
skalnų gėrynių, tegu užeina pas tik- 
r,‘ lietuvį Maslauską. 
Jis taipgi laiko didelę krautuvę viso
kių reikalingų dėl žmogaus dalykų 
ir tnėsinyczių su szviežia mėsa ir rie
biomis deszromis, tadgi nepamirszki- 
teatsilankyti: po NI*. 4 | 5^ 447 jr 
419 W. Main str., Plymouth, Pa.

Teisingas Elgin Laikrodėlis
ir Lenciūgėlis DO Y3IlcU. PrisiųRlc R7.Hn A|>- 

garsinimą bu savo pil
nu adresu, <i mes tav 
prisiusimo teisingą

H H tt

5c.
15c.
5c.

10c.

dykai <161 perziiirėjimo.
Luksztai padaryti 14 

prabos aukso i*u pridė 
jlinu metalo, kuris Jam 
priduda drutybi; Ir ge
riau Įniko neg už $40.oo 

Viduriai yra teisingi 
ir g\arantmojaml ant 
.’0 metų.
I.encliigėlls dailus pa

aukautas ir pardavinė
jamas pas dzlegornį- 
kus po $3..VI. Pefziu- 
rėk nuėjus ant express 
otllcc tą viską ir jeigu 
atrasi vertu tų pinįgų 
tni užmokėk tą menką 

sumą $9.25 ir laikrodėlis sn ienciugėiū Ims tavo,

DIAMOND WATCH CO.
Musoiiic Tempiu CHICAGO, ILL*




