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viai Amerikoje yra stamentre- 
s ui o ir iszkilmingesnio padarę 
dėl savęs ir dėl lietuvystės, 
galime tėmyti tiktai vieną į-

viai remia ,,Susiv.“, kūmi ga
lėdami, tegul jis savo darbais 
galutinai uždaro burnas savo 
ir lietuvystės nedraugams; te
gul jis lietuvystės darbams 
suteikia dėmę tolynžengybės, 
valnybės, teisybės!. J. A.
................................... 1 u - ■

kiszką tarmę, o paskui raszys 
apie ją dissertaciją.

Dzūkijoje vis smagyn ir sma

gų iszeina,

mas .„Susivienyjimo Lietuvių 
Kata). Amerikoje“ tikrai ga
li vadintis! vainiku darbų lie
tuvystės. Svarbumas tos į-

kiltu, jeigu sąnarių 
vienval didintusi ir 
Teisybė, iksziolaik

skaitlius 
didintusi. 
negalima

siv.“; reikia t 
bus ir tolinus.

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rėdyba. Dar 

vėl nauja krata! Treczią die
ną Velykų krėtė žemskiai su 
szaltyszium pas Beržinių so
džiaus ukinįką, Veliczką 
Karklinių valscziaus, Vilka' 
vixzkio pavieto. Visur iszžiu- 
rinėjo, stogus apvflstinėjo, net

M

si jus suglėbiiiti. Tais ne
prieteliais nėra tai svetimtau-

nieko nerado. Patys žemskiai 
sakė, kad jiems yra užskųsta, 
ir jie tikrai mislyjo rasti lie- 
tuviszkų knįgų ir szaudyklę.

Buvo skųsta! su tais skun
dais tik jau negali.. . Kad

kurie/ turėdami savnoriszkus 
mierius ant akies, norėtu ko
kiu nbrs budy ,,Susiv.“ suar-

tų skųsta, tai da tiek to gali
ma butų pasakyti, kad koksai 
paikas arba nepaprastas isz-

stokūja tik susipratimo. Ant 
blogų darbų, kaip pesztynių 
tarp savęs, visados i k valei 
ukvatnįkų. Kaip-kada pasi
rodo tarp mus net tikri bar
barai. Ir szįmet po Velykų
buvo toksai atsitikimas, kad tiek isz to numanyti, kad vie
keli jauni vaikinai užklupę Inas knįgų prekėjas per perei- 
ant nieko nekalto žmogaus, tus metus nugabeno jų už tris 
visaip jį kankino, szonkaulius szimtus rublių. O gi ar tai 
sulaužė, kojų padus degino, mažai tokių prekėjų yra?
kad atidūtų pinįgus. Žmogus Ir szaip lietuviai pradeda 
tas turėjo tada vos tik kelis susiprasti, žydelius tik verczia 
rublius. Ar jis iszliks gyvas, isz k romų ir karcziamų. 
abejotina. Kur ir kaip Szrenlazeryje (bažnytkiemyje
viskas atsitiko, iszpasakosiu Seinų pavieto) exvargamistra 
kitą sykį, kada pats gerinus Brzozovskis įsitaisė nedidelį 
iszsiklausinėsiu, kad kartais kromelį ir nesigraudina. Bu- 
nepamelavus. vo tenais nil seninus du žy-

Senapilėje Velykių pėtny- diszku kromeliu, bet dabar, 
ežios naktį, nežinia ar toks atsiradus sziam katalikisz- 
galvoezius ar kvailys, įsmeigė kam kromui, į vieną žydisz- 
į liktarnos stulpą, ties paezios kąjį pradėjo beveik niekas 
cerkvės durimis stovintį, pei- neiti, o ir į antrąjį vis mažyn 
luką, ant kurio pakabino ant pirkikų eina, 
raudono siūlo du moliniu pū- Taip gi vienam Szventaže-

skelbia jo sąnarius, atkalbinę
saip juk ant svieto buna. Bet 
jai tikėti tiems patiems zems 
<iams, tai jiems yra užskųsta

dūkyje buvo įkisztas jaunojo ukinįkas Szimas Jany
čaro paveikslas, okas buvoplonis įsteigė kromiuką, o Ja- 
kitam — nežinau. Maskoliai Jstremskis — karcziamą.
dideliai malonėtų susekti, ke
lio tas darbas; žandarai apgar
sino, kad tas, kas iszdūs kai - Iii’ gerai

Pavasaris darosi vis sziltes- 
nis. Nors turim iau Jurgi nes

dėl žingeidumo lapus l.aikrasz- 
didžiausio ne->,

, II 1X11.J 
tam Įianaszių, o pamatysime, 
kas per pliovojimai, iszmisli-

kilniausios
visam

nei maskoliai,

'Bet sziūm Įnik „Susiv.“ su
vis menkai ką paiso ant tokių

„Susiv.“ or- 
“ ir matant 

kiek kas menu prisiraszo nau
jų sąnarių. Taigi tegul tai

o

kiolika ukinįkų, kurie buk 
prilaiko lietu v isz k us rasztus.

žabangos. Lietuvys skundžia 
lietuvį už tai, kad tas nenori 
būti maskolium, o tik pasilik
ti lietuviu — ar gali būti ant 
svieto baisesnis daigias?

vi ii į iv<» o, imivjvi,

paiso, nės po tam

ežio stulpo kokius ženklus.

maskoliszkų kareivių, o sako

•) kad d a

Jau

sę. Matyti, da szitų permažai \ Merkinę gyvena tai“ 
tvirkyti (denioralizavoti) mus nemažai lenkų — ,, 
žmones. Per Velykas kirti kui“. Tie szunbaio

save aimsz- x o
a, o pasakykit man, j užklupę ant gryžtanczių isz tesniais už lietuvius, nors tarp 
lyje vietų lietuviai i bažnyczios mergų draskė jas. jų yra nemažai

savo I Kitos palikę pundelius savo lietuvių. Kad pasii 
skundikus? Negirdėt niekur:. maskolių rankose džiaugėsi Įszesniais už lietuvius 
nė laikraszczifise, nė gyveni- paezios isztrukę.
me. Net toksai patrijarkasi Kelioms dienoms priesz Ve-

vir-

giasi nors ,,poiiiszk:aus“ apsi
rėdyti. Kum gi jie, vargszai, 
dauginus pamandraus! Bet

neatsiėmė savo, ką užšitarna- Dzūkiją p. Vytautas Juszke- 
vo, tai kur ežia skundikai ne- vy ežius, sūnūs Jono Juszkevy- 
bus drąsus. |cziaus, žinomo lietuviszkų dai-

Kad lietuviams stok ft tų drą- inų iszleistojo. P. V. J. per
sos biskį paveiti savo iszga- ‘ keturis mėnesius tyrinės dzu-

ima: neiszpasakyta smarvė, o 
įsiveržus per mažus langelius



234 Vienybe
bjaurius purvus. Žinoma, 
kad ne pas visus szunbajoriusH 
taip neszvaru,Jik pas tūs, ku- : 
rie nori szventą dieną pasiro
dyti ponais; iszdėję paskutinį 
skatiką ant brangių szventa- 
dieninių drapanų, sziokiomis 
dienomis gyvena arsziaus už 
gyvulėlius, o vis didžiūjasi!

Pažymiausiai dėl mus tas, 
kad tie szunbajoriai yra bai- 

v bus prieszai lietuvystės. Kad 
jie pramanytų, tai patys neži
no ką padarytų su lietuviszku. 
Tik gerai, kad kiaulė ragt| 
neturi.... Ypacziai neken- 
ežia jie lietuviszku knįgų. 
„Kad mes žinotume, kas par- 
nesza lietuviszkas knįgas, tai 
tam daugiaus nereiktų jų ne- 
szioti“, sakė vienas szunbajo- 
ris vienam lietuviui. Kita 
miesezionka — szunbajorė sa
kė: „Kas iszmislyjo szitą lie- 
tuviszką — kad jis parėjęs 
namo nerastu savo turto“. 
Tokios pažiūros tai nėra pa
vienių szunbajorių, bet visa 
szunbajorija jomis perdem 
permirkus. Atžagariai, jei 
tik pavieniai szunbajoriai ki
taip mano.

K Stagaras.

Kas yra labjausei tautiszkos 
iteraturos dalykūse, tas yra 

žmonių lupose nesuraszytas, 
o su augsztesniu mokslu kal
bamokslių kiek žinau turime 
tiktai du, kurie galėtų kaip 
reikiant tą dalyką suprasti. 
Vienas isz jų yra Suvalkietis 
ponas Jonas Jablonskis, Jelga
vos gimnazijos mokytinis (1) 
kuris prie savo užsiėmimo labai 
menkai laiko turi, jei bent per 
vakacijas. Antras ponas Vy
tautas Juszka augsztesnius 
kalbamoksliszkus mokslus 
dvejose uni versi tetūse pabai- 
gęs2). Apart augszto savo 
mokslo tas vyras po tėvo ir 
dėdės3) mokslo sviete garsų 
atminimą turėdamas jau nū 
savo jaunystės augsztai pakil
ti gavo. Ir jeigu jo silpna 
sveikata dūs jam ilgua metus 
pagyventi, tai galime tikėtis, 

i kad dėl musų tautiszkos žino- 
. nių literatūros daug gero pa

daryti galės.
Jau pirmiau buvo jums 

praneszta, kad p. Vytautas 
Juszka į Suvalkų rėdybą į 
Seinus buvo iszvažiavęs. Jo 
kelionės mieriumi yra musų 
žmonių dalykų isztyrinėjimas. 
Apszvietimo ministerija aną 
ant tos kelionės ant keturių 
mėnesių pasiųsdama ant 
kelionės kaszto 600 rublių da
vė. Dabar mokytas vyras yra 
anamų kraszte Serajūse. Isz 
ten važiūs į Žemaiczius, į gar
singą Veliūną, kur jo dėdė 
Antanas kunįgas aną turtingą 
medegą surinkęs buvo.

Isz tos medegos buvo pada
rytas žodynas, kuris dėl isz- 
davinėjimo, tai profesoriui 
Baudouin de Courtenay, tai 
profesoriui Volteriui pavestas 
buvo, bet dabar Apszvietimo 
Ministerija szitą Juszkų lietu- 

mokytam

Prie pietų buvojo sziokios tokios klaidos įsi- jaunūju“.
brukti ir ant vietos viską isz- gėrėm i toastai už carą, už vi- 
tirti reikėtų, tai Apszvietimo 
Ministerija p. Vytautui davė 
dar 200 rublių dėl to reikalo 
ant vietos Veliūnoje iaztyri
mo. Taigi Dieve padėk jau
nam žmogui ant tautos irllatviszki szokiai. 
mokslo naudos ir garbės!

Musų vėl tėpliotojas Ponas 
Pranas Žitkus, Panevežietis, 
nū Krimiczino kilęs, apie ku
rio gyvenimą jau truputį žino
te, nekurį laiką po Lietuvą ir 
Latviją dirbdamas dėl tolesnio

dūrinių reikalų ministerį, už 
gubernatorių, o ant galo už 
draugystės sąnarius ir jų s ve- 
ežius. Ant baliaus vartojami 
buvo apart kitų tautiszki ir 

Isz 1atvisz- 
kų kolabjau visiems yra žino
mas ir patinka „janulinsz“ 
(janulinsch), yra tai lyg „mo
zūras“ ant polkos takto. Ba
lius sulyg dienai trivojo. 
Kūdaugiausei buvo girdėtis! 
lietuviszkoji kalba, nors lat- 

pasimokinimo vėl į Miunche-Į viszkoji ir lenkiszkoji laika nū 
ną į Bairus Vokietijoje apie laiko girdžiama buvo. > Sve- 
28 Balandžio isz Jelgavos va- ežių tarpe, kurie isz kitų vietų 
žiflja. pribuvo ir p. P. Žitkus atsira-

Turbut jau žinote apie kon- do.
certą Lietuviszkos Labdariu- Žemaiczių vyskupystė, ki- 
gos Draugystės Petropilyje 30 taip per valdžią Telszių vys- 
Kovo puikiai atsitikusį, ant kupyste permanyta, sulyg 
kurio musų tautiecziai, net isz lenkmecziui 1863 metų savo 
toly m ų krasztų atsilankyti bu- aostapilį Varniūse Žemaicziūse 
vo; kaipo tai, augszcziau pa- turėjo. Bet Muravjovas, Lie- 
minėtas p. Vytautas Juszka, tu vos ano laiko valdimieras, 
tai po jau kunįgaiksztis Agins- vyskupą Motiejų Valanczaus- 
kis (Ogidski)l) isz Žemai- kį isz Varnių į Kauną dėl di- 
ežių. Regis buvo ten ir ku- dėsnio suspaudimo perkėlė, 
nįgaiksztis Giedraitis isz Vii- Nū to laiko Kaune buvęs ku- 
niaus rėdybos. uįgų Augustijonų kliosztorius

vyskupui buvo atidūtas, o tai
pojau bažnyczia. Bet tas vis
kas buvo lyg sulyg laikui pa
daryta, nės Žemaiczių vysku
pystės katedra vis Varniūse 
rokavosi. Dabar vienok kal
bama, kad katedros garbe dėl 
Kauno ,Jaros“, buvusios ku- 
nįgų Augustijonų bažnyczios 
bus pripažinta, o Varniūse ka
tedros vardas taps panaikin-

niaus rėdybos.
Taigi antras lietuviszkas 

aktas nedėlioję 21 Balandžio 
Rygos Lietuviszkos Labda
ringos Draugystės prie Mari

po. Buvo tai pietus su baliu
mi vakare, nės tąją dieną tapo 
metai kaip toji naudingoji 
draugystė įsteigta. Už įėjimą 
ant to susirinkimo sąnariai 
mokėjo po 1 rublių, sąnarės 
po 50 kap. nesąnariai po 1 
rub. 30 kap. nesąnarės po 80

Ant pietų 6 adynoje 
apie 100 žmonių susi- 
ponas Želdokas drau- 
perdėti nis prakalbą
Paskui buvo uždai- 

„Dieve carą 
‘ * 1 (Božc caria chrani!) 

„Biruta“ ir isz „Auszros“ Vė- 
veršio dainą „Man bepigu su

1) Abu broliu kunįg. Aginskiu 
lietuviszkos kalbos ir literatūros inl 
musų rasztinįko a. a. Laurino Ivins
kio savo jaunystėje mokinosi.

vakare 
rinkus 
gystės 
turėjo.
nūta lietuviszkai:

— Nei viena nykstanti 1) 
tauta pražūti negali, jeigu sa
vo tarpe turi žmones netiktai 
su malone, bet su mokslu ir 
darbais prie jos atkėlimo pri- 
sidedanezius. Rods tokių vy
rų gražią krūvelę turime, bet 
ne visiems sunkus darbai 

. dėl donos kąsnio ant kitų lau
kų, kaip reikiant, numylė 
tiems tėvyniszkiems darbams 
atsidūti daleidžia.

1) Ne vienas už tą žodį „nykstan
ti“ gali supykti, bet isz tikro pirm 
poros desėtkų meti! musų tauta ant 
isznykimo kelio buvo ir dabar prie 
taip sunkių iszligų atsiranda, kad
reikia daug aukų, idant jau neabe- į viszką Žodyną jų 
joti, kad lietuviai nori lietuviais bu- ■ įpėdiniui p. Vytautui dėl toles- jgink!“ 
ti. Sztai ir ežia mes girdime, kad njo veQįmo padavė. O ISZ tos 
daugel lietuvių, _ kurie l ietuvėje i pi.iežaatie3 kad į žodyną galė- 
lenkiszkai nemokėjo, Amerikoje isz- j _______  °
moko ir turn taip besigirdami, kad 2) Kazaniuje ir Dorpate,
net lenkiszki laikraszcziai apie savo 3) .Jonas ir Antanas .Juszkai lie-
kulturos įtekmę ant lietuvių net A-. tuviszkų dalykų rinkikai ir iszdavė- 
merikoje — raszo. jai.

tas.
Tie, kurie dar 20 Balandžio 

per Kauno, Vilniaus ir Gar
dino rėdybą važiavo, po kran
tus, ravus, kalnus daugel dar 
gulinczio sniego patėmyjo. 
Po daugel ežerų, o tų tarpe ir 
po Varnių ežerus žiemos ledai 
dar pluduriūja. Žemaicziūse 
žmonės rugoja, kad po žemes- 
nias vietas sniegas rugius taip 
baisiai iszgulėjęs, kad reikės 
aną vasarojų atsėti. Nors 

įszią žiemą szalta buvo, bet 
per sniego gilumą žemė nega-
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vo gerai įszalti, o per tai ru
gius iszszutino. 23 Balandžio 
smagiai sziltas lietus su griaus
tiniu užlijo ir ant rytojaus ve
lėna jau žaliftti pradėjo. Dir
vos yra dar szlapios ir per tai 
nei arti, nei akėti, nei sėti su
lyg szioliai nieks nemėgino.

cziftse pradėjo szitą protingą 
būdą pasekti, ypacz pa-Ne- 
muniais, kitur visur pagal 
„senovės tėvų paproczio“ pa
siliko, nors per tai žmonės 
biednyn eina. Bet neperse
niai gavau datirti, kad apie 
Vekszius, Szaulių paviete ml

naudotis! nemislydamas aną isz 
po žemės kasti daleido. Bet 
susiedui giliai įsi kasus, žemės 
ant galvos griūti pradėjo. 
Nelaimingas žmogus pagelbos 
szaukė, bet veltu, nės nieks 
prie jo prieiti negalėjo. Įlei
do anam virvę dėl isztrauki-

jfts prie mus žudymo ir bjau
riausio pasielgimo su mumis. 
Matant taip gyvuliszką su 
mumis pasielgimą ir sumyni- 
mą žmoniszkų tiesų, szirdis 
kraujftse verda ir nenorams 
žmogus trokszti nil Dievo at- 
kerszyjimo, nės pats jau mes

Pa-Dubisiais žydai prekėjai 
nft ponų szmotą miszkų su pir
kę ir pagal pat Dubisos van
denio žiemos laike suvežę, že
myn pavandeniu leidžia. Tie 
raustai srauname Dubisos 
upės vandenyje žemyn plauk
dami visus malūnų, spustus 
sudaužė. Tie malūnai dau
gumu prie žydų priguli, kurie 
arba ant savasties anfts turi 
arba arendavoja. Dabar per 
tai žydų maluninįkų ir prekė 
jų tarpe daugel nepabaigtų 
provų pasidarė. Pasirodė da
bar, kad ledai eidami mažiau 
malūnams iszkados padarė, nei 
kaip tie raustai ir balkiai. 
Millerio miszkas prieszais Ei- 
riogalosl), szale Klemborko 
ant Dubisos kranto žydams 
pardfttas, szią žiemą visiszkai 
iszkirstas tapo.

senovės žmonės prie daikto 
žemę turi ir per tai pagerintą 
gaspadorystą įtaisyti gali. 
Tvorų po laukus ten tverti ne 
reikia, o kožnas savo piemenis 
turi.

— Vekszniuse (Szaulių 
pav.) vietinis vargamistra V. 
nft seniai labai gražu kromą 
buvo uždėjęs, bet žydai isz 
konkurencijos priežasties du 
kartu anam kromą sudegino, 
bet kietas savo mieriftse žmo
gus treczią kartą kromą uždė
jo toliau su žydais ginczius 
varydamas.

— Apszvietimo dalyke toji 
parapija regis paskutine ne
bus, nės apie 10 vaikinų į 
Szaulių, Liepojaus ir Jelgavos 
gimnazijas eina.

— Jau nft paskutinio lenk- 
meczio yra ežia burliokų ra

ino, bet kad toji nutruko 
nieks jau negelbėjo. Per pu
sę su žemėms užgriautas žmo
gus nors kunįgo parvežti pra- 
szė, bet ir to jam nieks nepa
darė. Kada taip nelaimingai 
pasimirė, aną negyvą atkasė.

— Eiriogalos parapijoje, 
Daujetų k ai moję nelaimingu 
bud u Urbas nusiszovė. Ans 
ant kurapkų medžioti eidamas 
pas Susiedą Ziauką nuėjo, kur 
szatrų tarpe ant skiedryno sa
vo szaudyklę pastatė. Bet 
kada isz tenai savo strielbą už 
vamždžių isz tų szatrų traukė 
gaidžiai užkliuvo, szaudyklė 
iszszovę į veidą, ant vietos aną 
guldydama.

44.

nieko negalime padaryti savo
budeliams, esam nft jų isz visų 
pusių apsiausti ir su raišioti. 
Tat-gi nors jus amerikiecziai, 
kaip norint mums neszkit pa- 
gelbą ir suraminimą. Apgar- 
sįkit į svetimtauezių laikrasz- 
czius, kad musų budelius ca
ras nebaudžia, bet jfts kryžiais 
apdovanoja, o tokiu bud u ir 
pats su jais bieziuliuja.

Kaip žinoma ,, ,, Petropi- 
Įėję dabar spaudos paroda.
Tarp visokių knįgų, spaudin
ių Maskolijoje, yra ir lietu
viszku skyrius. Norins ir 
neperdaug lietu v. knįgų, 
bet ir tos į dvi pusi padalintos;
5 lentynaites ilgio pusantro 
masto užima lietuviszkos knį-

— Petropilis. Dovanai ti
kėjome sulauksę geresnių lai-

gos, spaustos lotyniszkomis 
raidėmis ir virszuje paraszyta 
,,Kontrafakcija“žemiau yra dar

Mažne visoje Lietuvoje, 
kaip žinoma, o ypacz Kauno 
ir Vilniaus rėdyboje visas kai
mas yra ant rėžių, kartais per 
verstą ilgų, padalintas, per ką 
pagerintos gaspadorystės įve
dimui didelė periszkada yra. 
Žemė padalinta apart to į tris 
laukus. Kur yra pūdymas, 
nieko jau sėti negalima, nės 
kiti nuganys. Jeigu per savo 
rėžį kas ravą perkasa, tai kitas 
toliau nekasdamas vandenį su
laiko. Ne visados gaspadorių 
tarpe yra sutarimas, per tai 
nei dobilų negalima sėti, nei 
kitų pagerinimų daryti. Su
valkų rėdybos lietuviai jau 
mažne visur tfts rėžius pakasa- 
voja isz kaimų kolionijas įtai- 
sidami ir prie daikto žemes 
turėdami. Pagal jų ir Žemai-

1) Pirmiau Czokavos dvaras Sze- 
met.u’i prigulėjo, bot nft lonkmeczio 
laiko 1863 m. prispirtinai Milloriui 
pardfttas tapo. Taigi dabar to Mil
lerio sūnūs isz tų įninką naudojasi.

sodu į kas įtaisytas. Yra jų 
apie du szimtu, kurie turi 
miestelyje savo cerkvę ir ba- 
tiuszką. Dar gerai kad ne 
vagys ir ne galvažudžiai, kad 
carczemose szventą dieną lyg 
vapsos prigėrę eina namon 
gulti pakajingi būdami. Ir 
nedyvai, nės tai yra ne tikri 
burliokai, bet gudai isz Vil
niaus rėdybos atėję.

— Nelaimės, Kauno pavie
te. Betiyalos parapijoje viens 
gaspadorius szulinį kasė, bet 
ar vandens dasikasti negalė
damas ar szuliniui bekasant 
griūnant su rentiniu aną pali
ko. Žinoma su laiku szulinis 
apleistas užgriūtu, o su jftmi 
tas rentinis po žemė pasiliktu. 
Bet Susiedas isz to rentinio 
pasinaudoti norėdamas praszė 
gaspadoriaus, idant anam tą 
rentinį dėl savęs iszsiimtl da- 
leistu. Tas tą rentinį jau už 
pražuvusį turėdamas isz jo

kų mirus Alex. III, sūnūs jo 
N. II aklai seka jo pėdomis 
ir dar gali pereina savo tėvą 
fanatiką. Prie velionio grei- 
eziau but galima buvę sulauk
ti nubaudimo budelių Orž. ir 
Kl. nors dėl svieto akių nės 
•eikia žinoti, kad velionis gei

dė but populiaru ir žmoniszkų 
akyse vakarinės Europos, ir 
priesz popiežių teisinosi, kad 
nieko nežino apie iszgalabymą 
Kražieczių. Sunusgi jo nie
ko nelaukdamas abudu bude
liu žvaigždėmis apdovano
jo, kaipo isztikimus savo 
tarnus, nės ciesoriszkam lai- 
krasztyje „Pravitelstvenni 
Viestnik“ taip jfts vadina. (5 
koki tie tarnai yra po teisybei 
visi žinome, kad tai žmonijos 
iszmetos ir didžiausi krauje- 
geriai, neperseniai praliejo 
kraują nekaltų žmonių Kra- 
žiftse. Caras a pdo va n oda m s 
jfts žvaigždėmis, pagiria jųjų 
darbus ir kaip raginto ragina

2 lentynaitės ant kurių para- 
szas, knįgos spaudin tos to
kioms raidėms, kaip kad lie
tuviszkas statutas, lietuviszkai 
sakant knįgos spaustos graz- - 
danka: tarp to paskutinio
skyriaus yra dar keletas ir Jo
ty viszkai spaudinių, už tai pa
lyginus tftdu skyrius grazdan- 
koshskyrius iszrodo kaip sze- 
szėlis priesz kontrafakeija t. y. 
knįgas Joty n., raidėms span- 
dintsa. Idant skaitytojas ne- 
pamislytu, kad kontrafakcijos 
knįgos spaudinta užrubežėje 
szia ką turi užtėmyti: Paro
doje spaudos yra tikt tų rasz- 
tų, kurie spausti Maskolijoje, 
už tai kontrafacija susideda 
vien tikt isz Rosi jos spaustų 
knįgų, kas beveik ir teisybė, 
nės užrubežyje spaustų yra 
tikt tos ant kurių padėta, doz- 
voleno cenzurojų, apie jų pa
ėjimą užrubežiniai maskolių 
mblikai praneszė ir pranesza 
). Volteris, kuris yra garbės
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sąnariu prie komiteto parodos. 
Prie įsteigimo lietuviszko sky
riaus daug prisidėjo p. Volte
ris ir p. Balromaitis. Surin
ko visokių seniausių lietuvisz- 
kų rasztų, yra tenai partrauk
tų ir isz Vilniaus biblijotekos, 
apie kurias Vilniaus fanatikai 
niekam negarsino, bet czionai 
turėjo atsiųsti pagal prisaky
mą vyriausybės. Kiek tas 
įsteigimas lietuviszko skyriaus 
atnesz mums naudos pamaty
sim toliau, o kad atnesz tai 
matyti isz straipsnio p. Kar- 
nizovo,patilpusio,,Novoje V re
mia“ numeryje iszėjusiam 24 
d. Balandžio, kuris kaip gana 
akyvas, maskolių publicisty- 
koje padūdu isz originalo per- 
raszęs:

0 litovskoj kontrafakcii.
Pri posieszczenii vystavki 

peczatnago diela v istoriczes- 
kom atdielenii abraszczaet na 
sebia vnimanie szkaf s nadpi- 
siu: ,,Litovskia kontrafak-
cii“; zdies4 pomieszczeny li
to vskia knigi, vyszedszija za 
graniceju,bol4szej szast‘ju v so- 
siednej Prussii, no imiejuszczi- 
ja vid, budto-by peczatalis 
v Rossi i; miesto proishoždenija 
ukazano Vil4no iii daže Peter- 
burg, a na sliedujuszczej stra-
nicie: dozvoleno cenzūroj i t. dva zamieczanija: 1) Ne
d. Eto f akt dovol‘no origi- 
nal4nyj i, vmiestie s tiem, pri- 
skorbnyj. Kto bliže znakom 
s sievero -zapadnym krajem i 
litovskim narodom, tot znaet, 
czto podobnago rodą knig- 
kontrafakcii jest na samom 
dielie gorazdo bollsze, cziem 
vidim na vystavkie: kak nie- 
zakonnago proishoždenija onie 
bojatsia svietą Boz4jago. JVo
uže bezsporno daleko bollsze 
jest v obraczvzenii takih, ko
torija uže bez vsiakoj poddiel- 
ki peczatajutsia ježegodno v 
Prussii iii daže v Amerikie i
roshodiatsia sredi litovskago 
naselėnija putiom kontraban
dy. Stoit toPko posmotriet4 
Latalog litovskih knig Na- 
vieskago za proszlyj god, czto-

by v etom ubiedit4sia. Odnih 
gazet naszczityvajut do 15.

Etot peczaPnyj f akt vyzvan 
tiem, czto so vremion pokoj- 
nago gener. gub. Murav‘jeva, 
kotoryj imiel v vidų ogradit4 
litovcev ot vsego pol‘skago, v 
šossii zapreszczeno peczatat4 
itovskija knigi latinskim 
izriftom; vmiesto nego velieno 
upotrebliat4 szrift graždanskij, 
odnako ne privilsia, niesmot- 
ria na vsie usilija russkih die 
atelej zapadnago kraja: Ii- 

tovskija knigi i ponynie pie- 
czatajutsia latinskimi bukva- 
ui, no tol‘ko uže za graniceju 
rashodiatsia sredi žmudsko- 

itovskago naselenija, kotoro- 
a, nesmotria na strožajszija

miery, prinimajemija protiv 
oodobnago rodą kontrabandy, 
Janaticzeski priverženo k la- 
tinskomu szriftu, sviazyvaja s 
nim poniatie katoliczeskoj 
viery. Pri tom ne nužno 
upuskat* iz vidų, czto zapresz- 
czionnyj plod vsegda sladok. 
Ne nasze dielo razbirat4, go- 
dit4sia-Ii graždanskij szrift 
dlia litovskago jazyka: eto — 
dielo filologov i Akademii Nauk, 
katoraja i po šie vremia upolrebliaet 
latinškuju, azbuku, kogda izdajet 
litovskija piesni, drevnosti i t. d. 
My hotieli by sdielat4 tol‘ko 

luczsze-li bylo-by v vidach 
pravitePstva pozvolit4 v Ros
si i peczatat4 litovskija knigi, 
hotia by ,daže i latinskim 
szriftom, podvergaja ih pred- 
varitePnoj cenzurie, cziem pri 
naštoj aszczem položenii 
diel volėj iii nevolej prismi 
rit‘sia s tiem priskorbnym 
faktom, czto litovskoja narod- 
naja literatūra nahoditsia na 
dielie vnie vsiakago cenzurna- 
go viedomstva i, koneczno, 
kak presliedujemaja i czužes- 
trannago proishoždenija, ne 
otliczaetsia osobennym k nam 
druželiubiem? 2) PribyPno- 
li nam v ekonomiczeskom ot- 
noszenii, jesli stoPko naszili 
deneg bez vsiakoj poPzy idet 
za granicu na peczatanie knig,

bez kotoryh, jedva-li možet 
obhodit‘sia nasielenie v 2 mi- 
liona? Voz‘mem dlia primie- 
ra molitvenniki, kotorye ty- 
siaczami rashodiatsia. Lito- 
vec mažėt neumiejet pisat, no
soviestno bylo by jemu pered traf arijos ant tikro yra kur 
drugini! nemolit‘sia v corkvi kas daugiau, kaip kad matom 
po knigie; dievuszka, jesli by ant parodos: kaip ne pagal 
i neumiela czitat4, i togda by tiesizką paėjimą jos bijosi bal- 
perelistyvala knigu v cerkvi, to svieto. liet jau be genczų
daby ne uronit4 sebia pertai 
podrugami. Byli popytki 
miestnoj administracii pecza
tat4 molitvenniki graždanskim 
szriftom i darom razdavat4, no 
ne priveli k želajemoj cieli: 
dlia litovca russkij szrift—■ 
eto russkaja viera, pravoslavie.
V krajnem sluczajie, jesli on, Į 
■jonimaja po-russki, možet. 
legcze nauczit‘sia po-polski, 
on obraszczaetscia k molitven-
nku polskomu, kotoryj ne za- 
preszczaetsia. Molitvenniki, 
peczatannyje latinskimi buk- 
vami, presliedujutsia, otbirajutsia 

nom komitetie, no 30 lietui j
i soiigajutsia v vilenskom, ce.nzur- 

o py t 
dokazal, czto eto tol'ko bolie- 
je codiejstvujet k podpoVnoj 
rabotie. Pri takom položennii 
diel, jedva-li vygodno prodol- 
zat‘ sistemų zapteszczenija i istre- 
blenija, kotorija toPko czerno- 
j u tien4ju ložatsia meždu mieš
tuoju ruskoju administracijeju 
i miestnym litovskim nasele- 
nieni i 'daleko ne blagoprijat- 
stvujut vidum pravitePstva.

S. Karnizov.
(O lietuviszkai taip skamba.

Apie lietuviszką kontrafaci- 
ją (prieszveikmę). Atsilan
kant ant parodos spaustų da
lykų istoriszkame skyriuje at- 
verczia ant savę atydą szėpa 
su paraszu: ,, Lietuviszką
kontrafacija“; ežia patalpintos 
yra lietuviszkos knįgos, isz- 
ėjusios užrubežije; isz dalies 
kaimyniszkoje Vokietijoje, 
bet tnrinezios iszžiurą, lig but 
spaudi n tos Rosijoje, vieta 
spaudinimo parodyta Vilnius 
arba net ir Petropilis, o ant 
sekanezio puslapio: dozvole
no cenzūroj ir tt. Tai faktas

gana originaliszkas ir, po
draug su tūm, skriaudingas. 
Kas arcziaus susipažinęs su 
sziaurvakariniu krasztu ir lie
tu v iszka tauta, tas žino, kad 
panaszaus skyrio knįgų-kon-

toli daugiau yra tokiu, kurios 
jau be jokio padirbimo span- 
dinasi kasmet Vokietijoje ar
ba net Amerikoje ir platinasi 
tarpu lietuviszkos giminės ke
liu ,,kontrabandos“. Reikia
tiktai dirstelti į Noveskio lie- 
tuviszkų knįgų pereito meto 
katalogą, kad tame persitik
rinti.’ Vienu tiktai laikrasz- y
ežiu priskaito į 15. Szitas 
liūdnas faktas pakilo isz to, 
kad nū laikų nabasznįko ge
ner. gub. Muravjevo, kuris tu
rėjo akivaizdoje atgrąsint lie
tuvius nū visko lenkiszko, už
draudė Rosijoje SĮiaudinti lie- 
tuviszkas knįgas lotyniszko- 
mis raidėmis; į vietą jų liepta 
naudotis maskoliszkomis rai
dėmis, kurios vienok neįsikė- 
rėjo, nežiūrint ant visų sten- 
gimųsi maskoliszkų „dijate- 
lių“ vakarinio liraszto: lietif? 
viszkos knįgos ir po sziūm 
laik spaudinasi lotyniszkom 
raidėmis, bet tiktai jau užru- 
bežyje ir platinasi tarpu Že- 
maiczių ir Lietuvos giminių, 
kurios, nežiūrint ant asztriau- 
šių būdų, naudojanezių prie- 
szai Įiaveizdo skyriaus kon
trabandą, fanatiszkai prisiri- 
szę prie lotyniszko alfabeto, 
sutūkiant su jūm supratimą 
katalikiszko tikėjimo. Prieg 
tam nereikia iszleisti isz pa
žiūros, kad uždraustas vaisius 
visados saldus. Ne mus tai 
dalykas perkratinėti, ar tinka 
gudiszkos raidės lietuviszkai 
kalbai, tai —darbas filologų 
ir Akademijos Mokslo, kuri ir 
po szium laik naudojasi loty- 
niszku alfabetu, kada, iszlei- 
d žiu lieturi.szkas dainas, seno
bės ir tt. Mes norėjom pada-
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ryti tiktai du patėmyjimu: 
1) Argi negeriau butų aki 
vaizdoje valdžios daleisti 
spaudinti lietuviszkas knįgas 
Rosijoj^r, norsgi jau ir lotynisz- 
koms raidėmis, priskiriant jas 
asztriausei cenzūrai, kaip kad 
prie dabartinio dalykų stovio 
noroms arba nenoroms susitai
kyti su tūm skriaudžianeziu 
faktu, kad lietuviszkoji tau- 
tiszkoji literatūra ant tikro 
randasi iszlauk visokios cen
zūros žinios ir, neatbūtinai, 
kaip persekiojama ir svetini- 
žemiszkos kilties, neatsiženkli- 
na ypatiszka link mus draug-

gi pelnom mes ekonomiszkoje 
pažiūroje, kad tiek musų pi- 
nįgų be jokios naudos eina į 
užrubežį ant spaudinimo knį- 
gų, be kurių, vargu-gi gali 
apsieiti giminė į 2 milijonu? 
Ant paveizdos paimsim mal- 
dakninges, kurios tukstan- 
ežiais prasiplatina. Lietuvys 
gal ir nemoka raszyti, bet gė
da jam butų priesz kitus nesi
melsti bažnyczioje ant knįgų; 
mergina, kad ir nemokėtu 
skaityti, ir tada sklaidytu knį
gos lapus bažnyczioje, kad ne
kenkti sav pt^sz sandraugas. 
Buvo bandymai vietinės admi
nistracijos spąudinti malda- 
knįges ruskomis raidėmis ir 
dalinėti dykai, “bet tas neatve
dė prie geidaujanezio siekio: 
dėl lietuvio gudiszkos raidės - 
tai gudiszkas tikėjimas, sta- 
cziatikystė. Ant galo paga
lios, kad jis suprasdamas gu- 
diszkai, lengviau gali iszmokti 
lenkiszkai, jis griebiasi už lėik 
kiszkos maldaknįgės, kuri 
neyra draudžiama. Malda
knįgės, spaudintos lotyniszko-

y
po j ūdas szeszėlis? klojasi tar
pu vietinės gudiszkos admi
nistracijos ir vietine lietuvisz- 
ka giminė ir labai didelį ne
smagumų daro valdžios pažiū
rom.

xS7. Karnizov1 as.)
Isz to straipsnio gana isz- 

mintingai paraszyto, pareina 
man žodžiai į galvą advokato I Rekuwna lenkė 7 valandą isz 
vieno 
isztarti į lietuvius, kurie jo I girdė, 
užklausę, kaipgi galima atgaut tės buvo ta, kad jaunikis, su 
spaudą lietuviams? Advoka-| kuriūin- buvo 
tas tas atsakė: 
kūdaugiausiai užrubežyje knį- 
gų, iszrodinėdami savo žmo
nėms valdžios darbus, tąsyk ir 
be jūsų praszymo bus pavely
ta. Buvo tai pasakyta da 
1883 m., praslinkus ^2 metų 
girdim nū tikro maskoliaus 
reikalavimą grąžinimo mums 
spaudos. Todėl aiszku jei 
norim greieziau gauti spaudos 
liūsybę, kūlabjausei apraszi- 
nėkime maskolių begėdystes Į pateko auka paszėliszkai ug- 
rodyki m savo žmonėms viso
kius maskolių iszmislus su ku
rių pagelba, maskoliai nori nū 
mus atimti tikėjimą ir kalbą, 
ir tokius rasztus kūpigiausei 
pardavinėkim. Gaila kad 
iki sziol vis ,,V-pas“ neuž- 
drįsta maskolių bjaurybes 
tankiau ir aiszkiau apraszinėti 
matyti jam labjau rupi kovot 
su kunįgijos autoritetu ir 
naudotis isz privatiszkų nūpū- 
lių kunįgo, idant paskui, už
puldinėti ant visos kunįgijosy

Kunigą Loboka, ką liepė 
liudytojams Kražių istorijoje, 
sakyti teisybę norius peiytris 
nėnesius buvo nieko negirdė

ti, bet dabarjau 2 nedėli kaip 
tapo į Tula-iszgabentas ant 
paselenijos ant 2 metų. Tai ką

provskis lenkas, 23 metų am
žiaus. Į valandą laiko po su
važinėjimui didelėse kankynė
se ir vaitoji muse persiskyrė 
su sziflm svietu. Nelaiminga
sis paliko jauną paczią ir sūnų 
siratomis.

gūžio. Mergina Franciszka

Petropilės maskoliaus ryto upėj Susųuehanoj prisi- 
Priežastis patszudys-

susimylėjus ir 
Spaudinkit I jau buvo davę ant užsakų, pa

bėgo.

I — Bradford^ Pa. G Geguž. 
'Sžiose apylinkėse 'dega girios. 
Vakar isz ryto apie valandą 
užsidegė giria tarpe Glen Ga
zel ir Ketner ir tu jaus liepsna 
apsiautė dirbtuvę Dounveri, 
deszimts milijonų lentų, na
mas maszinų. 16 vagonų me
džio ir anglių, 8 namai ir t. t.

nei. Nubėgus isz ežia ugni
nei sargybai nusidavė iszgel- 
bėti keli namai. Vakar po 
pietų vėl buvo iszsiųsti 35 ug
niniai sargai į Glen Gazel. 
Kiek iki sziam laikui žinoma, 
blėdis isznesza į pusę milijono

Aplink Riksford ir 
ford Dzonkszen girios 
stovi liepsnoje.

, J nu,, , .

Nepilnai priesz tris nedėlias 
p. Žerk les, gyvenanti netoli 
nū ežia, pagimdė tris kūdikius. 
Gimdytojai davė vardus vai
kams.: Rutli, Estera ir Fran
ciszka. Vienas isz kaimynų 
Zerckleso paraszė pas prezi-

Apie 2000 žmonių, kurie dir
bo dirbtuvėje firmos „Illinos 

[Steel Co.“ S. Chicagoje, va
kar sustrarkavo isz priežasties 
n u mažiai i n\o mokesnes. Va
kar vakare arti 700 darbinįkų 
metėsi ant vartų dirbtuves ant 
ulyczios 86 ir G-reeby, norėda
mi įsilaužti į „vidurį dirbtuvės. 
Atėjus Policija norėjo iszvai- 

I kyt Strąikierius, isz ko tarp 
IjiĮ pakilo pesztynė, traukian
tis! daugiau per pusę valan
dos. Daugumas imaneziu da- 
lyvumą musztynėje aplaikė 
sunkias žaisdas, bet nei vienas 
užmusztu neliko. Keturi pa- 
licmonai ir vienas isz straikie- 
rių apturėjo paojingas žaisdas.

Straikieriai priesz nepilnai 
miėnesį pradėjo dirbti tose 
dirbtuvėse. Priesz tris nedė
lias numažinta jiem mokestis 
nū $2,10 ant $1,60 isz tos 
priežasties, kad visi seni dar- 
binįkai pametė darbą tose 
dirbtuvėse. Jų vietas užėmė 
paliokai, czekai ir slovakai, 
kurių skaitlius nū pusės Ba
landžio mėnesio vi rszi no-dirb
tuvėse. Sziomis dienomis lai
kė jie meetingą, ant kurio 
persitikrino, kad už jų taip 
sunkų darbą nėra mokama at
sakanti mokestis. Tas daly
kas patraukė jūs prie straiko 
ir, kaip matyt, prie labai 
smarkaus. Daugybė polyc- 
monų vaktūja dirbtuvių na
mus, kadangi prisitingi atsi-

inis raidėmis, persekiojusi, «Z-\daro Oržewskis gavęs žvaigž-
• * * t * • 1 • • —siiminėįa ir deginasi 'Vil

niaus cenzūros komitete, bet 
30 metinis bandymas darodė, 
kad tas tiktai daugiaus pri
traukia prie paslaptinio dar
bo. Prie tokio dalykų stovio, 
vargu-gi gal but naudinga 
tęsti toliau Gudą uždraudimo 
ir naikvvinio, kurie tiktai kai»1 ant geležkelio Teofilius Ka-

dę!

Isz Kitur.
— Suvienytos Vai.

gūžio. m. Tapo suvažinėtas

riame praneszė jam apie vis
ką. Vakar tėvas trijų kūdi
kių (visos mergaitės) apturė
jo nū prezidento czekį isz 
bankos ant $500, podraug ir 
laiszką, kuriame; Clevelandas 
sako, kad siunezia tą sumą 
ant auginimo mergaiezių.

— Chicago, 111.,

sziądien Charles F. Wilson 
ant koros smerties elektrisz- 
kam krėsle, už nužudymą de- 
tektivo James Harvey. Isz- 
pildymas dekreto bus sanvai- 
tėje, prasidedanezioj nū 17 d. 
Sėjos mėnesio sz. m. Už pa
pildymą tokio skyriaus pikta- 
dėjystės tapo užmusztas clek- 
briszkam krėsle jo brolis, Lu
cius Wilson. Apsūdytas dar 
turi viltį, kad gubernatorius 
Morton permainys jam korą
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smerties ant viso 
kalėjimo.

gyvenimo tai ypatos apturėjo 
žaisdas.

lengvas kirsti kelią tam visam; pasiti
kiu, kad Rosija ir Prancūzija 
da padės sulaikyti Turėiją at

nisteriais ir augsztais dvarisz 
kais urėdnįkais.

— Baltimore, Afd., 8 Geg. 
Delegatai ant 46 Seimo ame- 
rikiszko susi vieny ji 
tojų pribuną į mies 
krasztų Suvienyti 
ir Kanados. Vaka 
visos miesto

Gegužio. 
„United

no
ą isz visų 

. Valstijų 
’ isz ryto 

svetainės buvo 
taip prikimsztos atvažiavusiais
gydytojais, kad kiti jau turė
jo jieszkoti perb ivojimą po
ežiai p jau namus. SI 
svetimų pad ūdą į WOO. 
mai susirinkimo atsilaikys ant 
naujosios „Music Hali“ ir 
trauksis per keturias dienas.

Sei-

n ir

patemijus,

atsisakė nū

norėdama 
jos gauti. 
Japoniją 
valdymo

ir salų Pesea-

— Prancūzija 
kad Japonija prisi 
ir pagal jos norą 
valdymo pussalio Liao Tung 
Kynūse, imasi ir ji už tos var
gingos Japonijos, 
taipgi ką nors nū 
Sumislijo priversti 
ant atsisakymo nū 
salos Formozos 
dores.

Prancūzija sako, kad tos sa
los guli per daug arti savas- 
ežių Prancūzijos Tonkine, o 
jeigu Japonai jose audrutės, 
tai kartais gali jie kenkti pra- 
cuziszkai prekystei Azijoje. 
O jeigu Japonija nenorėtu isz- 
sižadėti minėtų salų, tada turi 
pristoti ant didesnio skaitliaus 

, užlaikymo jose savo kariume- 
nės ir kareiviszkų garlaivių 
kokį Prancūzija jiems daleis. 
Jei Japonija nepristotu ant 
reikalavimo Prancūzijos, tai 
szi gatava stoti į karę su Ja
ponais.

— Roma, 7 Gegužio. Ka
ralių Ilumbertą ir karalienę 
Margarietą, važiūjanezius isz 
Florencijos į Rymą, patiko 
nelaimė, kuri vienok nepadarė 
jokio grąsaus atsitikimo. 
Miegvietės vagonas isz szoko 
isz vėžių isz nežinomos prie
žasties. Karalius su karalie
ne pajautė baisų sutrenkimą, 
bet paliko sveiki. Kelios tik-

— Londonas, S 
Korespondentas nū 
Press“ pranesza isz Petropilės, 
kad labai paslapcziai gavo da- 
sižihoti, jog tarpe Rosi jos ir i 
Kynų yra slaptus supratimai. 
Kas link jų, tai Rosija neuž
grėbs Mandžurijos suvis, bet 
kad ta pasiliks tiktai adūta 
po kontrole Rosijai: ant to 
Kynai dūda Rosijai pavelyji 
mą, jeigu užsimanys, pailgini
mą Siberijos geležkelio nū 
Nestsuisk per lygumas Nonui 
ir Zungori provincijoje Kurin, 
net iki įtekimo Boughton. 
Rosija be abejonės apturės 
pavelyjimą toliaus darymo ge
ležkelio isz vietos Kuriu iki 
New Chwang.

— Londonas 6 d. Gegužio. 
Telegramas isz Shanghai pra
nesza į Central News, kad 
siuntiniai Kynų ir Japonų šu- 
sivažiavo į Chee Foo, kur per
mainys patvirtinimą taikos. 
Telegramas vienlaik pranesza 
kad tam porte susirinko laivai 
karalysezių, kurios rūpinasi 
paojais rytūse.

— Londonas, 7 d. Gegužio. 
Du tukstaneziai į ypatų susi
rinko sziądien ant meetingo, 
ant James salės, mieryje pro- 
testavojimo prieszai nežino- 
niszką pasielgimą turkų Ar
mėnijoje. Kunįgaiksztis Ar
gyll buvo pirmsėdžiu, o tarp 
kalbėtojų buvo kunįgaiksztis 
Wiestminstru, vyskupas nū 
St. Asaph, vyskupas Hereford 
ir ponas Henry Somerset. 
Gladstonas atsiuntė pas kunį- 
gaiksztį Argyll laiszką, ku
riame jis iszreiszkia savo San- 
jausmą dėl Armėnų. Laisz- 
ke savo Gladstonas raszo se- 
kaneziai: „Neiszpasakytai man 
atkaru, kada žiurau ant pasi
elgimo turkiszkos valdžios, 
kuri daro viską taip, kai p kad 
norėtu tyczia kūnogreieziau
sei tapti suardyta. Aiszkia 
yra prideryste visos Europos 
ir civilizūtų vieszpatysczių už-

Įtalpa laiszko padarė didelį 
sumiszimą (enthusiazm) tarp 
susirinkusių. Nutarta isz 
keikti Turcijos nežmoniszku- 
mą ir reikalauti reformų dėlei 
Armėnijos.

Gegužio. Dalis maisztinįkų 
užpūlė kaimą Cristo, esantį 
apie 12 mylių nū ežia, ir su
degino jame daugybę namų. 
Trūkis, iszsiųstas su kariauna 
ant pagelbos gyventojams, ta
po sulaikytas per inaisztinį- 
kus, isz kurios tai priežasties 
pakilo musztynė tarp kariau
nos ir maisztinįkų, kurioje pū- 
lė szaikos kapitonas. Jenerolas 
Martinez Campos iszdumė szį 
rytą į Gintanamo.

K o r es po n d e n t as n a j o r k i s z k o 
Worldo, Fuentesą, kuris buvo 
uždarytas į kalėjimą, tapo pa

kyta kūnogreieziausei apleisti 
salą.

laikytos ežia žinios apie stovį

venusių vakarines dalis Lab
radoro, yra labai

taim .
Apysaka isz baudžiavos gadynių.

(Tiisa.)
Suvalgiusi dfinq, Dacza vėl 

sznekėjo: „Mano dukryte,
tu dar nepažįsti svietą, bet 
ąsz, taip sakant, esu iszėjusi 
visas svieto klesas, kentėjusi 
visus sunkumus irgi podraug 
džiaugsmus, kaip kada kan
triai tylėdama, kaip kada visą 
svietą ir jo gyventojus pasku
tiniais žodžiais keikdama. 
Kad jus, jauni vaikeliai, klau
sytumėte musų senių, ak, kaip 
nū daug pikto apsisaugotumė
te! Bet jus visi savę laikote 
iszmincziais ir mislyjate: Man 
taip negali, būti, asz taip 
kvailas nesu, kaip jis tenai! 
Ak, kaip jūs klystate! Žino
mame dalyke, žinia,.sunku jus 
prigauti, jus veltvilių tūse ru
bline- gerai pažįstate ir jam 
lenksite kelią; bet, gailėk Die
ve, vėl t v i lis turi daug rūbų 
įvairių, jis yra nepažįstamas.... 
Antai manas Dovidas, argi asz 
apie jį galėjau mislyti taip da
rysiant? Jis vadina musų 
meilę nieku ir vaikiszkumu, 
kuriems dalykams reikia da
ryti galą. Tapinų Margarieta

baisios, i jau esanti jam kaip ir jo pati!
s galėjo būti, kad jis 
kuri jam tai Į) toli bu

vau pasidavusi, jog jo veltvi- 
lystei buvau paaukavusi savo 
gūdą, savo vienatinį turtą, ku
ris man buvo, o .galop ir taip 
bjauriai jis manę apvilė. Ne, 
ne, taip veltvilis manas Dovi
das negalėjo būti; jis tiktai 
norėjo matyti, 
po teisyb’ei myliu, 
pasirodysiu jam 
nepradėsiu it pusgalvė bartie-

Asz susivaldžiau. Vie-

stokos maitnasties ir apdanga- manę 
lo czielom krūvom. Ypatin
gai pereita žiema buvo dėl jų 
baisi. Isz nekuriu giminių 
isznyko suvirsz pusė isz prie
žasties szalczio ir bado. Svar
biausiu dalyku yra netikėtas 
sumažėjimas žvėrių, ypatingai 
losų/ir renų. Valdžia pasky
rė pagelbą, kad iszgelbėti Ii- 
kuczius nū visiszko iszmirimo.

— Bialogradas, 10 Guguž. 
exkaralienė Natalija pribuvo i si.

Bialogradą po 4; nok aszaros gausiai byrėjo, tų 
negalėjau suvaldyti. Asz 
tvirtai dar buvau persiliudy- 
jusi, jog manas Dovidas tū- 
jaus man sakys, kad tai nėra

sziądien į 
metinio isztrėmimo. Žmonės 
priėmė ja su paroda. Ant 
dvaro priėmė ją karalius 
Aleksandras, apsiaubtas mi-

ar asz jį 
ar asz ne

pikta ir ar
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■ynė irinė

isznrti •mano isztikimumą. 
Bet ne, D< ividas nusisuko ir 
sav nuėjo, linksmini szvdpau- 
damas. Asz likau kaip ant

Ji verkdama uždengė vei
dus dėlnomis ir pradėjo^ gar
siai aimanūti. ir ne-

bandą namon. m

žiu-
ną, kur Petras tankiai girdy
davo arklius, kad sziūs vėl

rėdą m as į Trynę,

manę neramino, j Bet tas vie
nok negalėjo būti, manas Do- 

o i r . n ed rišo tovielas
sakyti, o dar daryti. Už po
ros valandų pieva tapo gryna, 
o asz ėjau namų 1 link. Ak, 
asz tą viską ir sziądien taip 
aiszkiai atmenu, rodosi, tarsi

vol v vnovj c* ii Lili Vii 

pan nuneszta pas kalvį. Kal
vienė manę gerai apžiurėjo, 
taip kad veik visai atsigavau. 
Nė vienas nežinojo, kodėl ma
nę alpulys užpūlė. Ponas sa
kęs, kad asz buvusi įkąsta nū 
kokio driežo, kurs tenai kaip 
kada pasirodęs. Kaip visai

vesti kaip tai dabar 
Petras iszrodė dailus! 
buvo vaikinas, kaili

su vandeniu ir supylė į Iovį 
arkliams! Priegtam jis szvil-

,,IXe, Petrai, taip neszno- 
kėk!“ Trynė verkdama tarė: 
„pamislyk ant Dievo! Ta- 
cziaus urėdą turi paežių ir vai
kus, kągi szie darys, kaip tu

su ^•runiu

vęs.

tesna. Kad „sietan, vieton“ 
szaukdama, apėjo ji visas kū
tes, pririszdama galvijus, kož-

n

na, asz jį pirmas nckliudysiu, 
bet kelio jam nedusiu ir jam 
neapsileisiu, kaip jis per artįmenė jau buvo arti su milsz- 

tu.ve ir pūdu; karvės buvo 
veik iszmilsztos, pienas isz- 
kosztas ir szaltoje vietoje pa 
dėtas. Trynė labai skubino-

, kad kitai mergi- toli apie savę ir urėdą nė vie 
nam iki sziol nėsu sakiusi, tikt 
tav vienai po tiek ilgo laiko 
atveriu savo szirdį. Dauginus 
tav nieko nesakysiu, tiktai ži
nok: nū urėdo reikia dau
giaus sąugotiesi, negu nū 
Įdrąskancžio žvėries, man labai 
gaila Petro. Kam urėdas pa- 
sirįžo kerszyti, tam jis atker- 
szys, nors jis ir pats turėtu 
pulti į vargą. Dar sznekėk 
su Petru, tegul jis saugojasi, o 
dabar gink gyvulius namon, 
jau saulelė ant miszkų. Dar 
sziądien nuėjau Gallaukienei 
nuneszti jūstas, kurias užva
kar pabaigiau dirbti, bet da 
bar jau per vėlu, ryt nunesziu. 
Su labu vakaru, Tryny te, bet 
niekam nieko nesakyk, apie 
1/a t»i 1111 i r i 07 n a L A i a ivi

Bu-

namūse buvo dikeziai darbo. 
Ilgai nieko nesznekėjonie, abi 
nagingai dirbdamos. Galop 
mano draugė, trindama lauk- 
neszį su smiltimis, pradėjo 
sznekėti.

„Kur kitos darbo merginos,

5 asz

.t,, e, 
Trynė rūpinosi jį perspėti. 
„Nedaryk to dėl urėdimies?

etrai, to a »

viena

tai tu

pono arkliais nuvažiavo, 
z*i I» J A ; ■ > < 1 miu h

Tolinus

numas ir žaliukas pro mano „l^as ežia sakys“,

kaip szis grįžsz namon isz ga
nyklos ir dar sykį mels, kad

gyta, kožnas ėjo savo vieton 
gulti; Trynė nuplovė sudus,

iszėjo laukan.

Jau nū tolo ji pa

maži, mislėsna paskendęs.

apmislyjusi, kaip Petrą užkal
binti. Pirmiausei ji norėjo 
užklausti, kur jis naktį vaik-

j

etrai,
to, bėgk dar pirm laiko į 
miszką, asz.tav ten visad nu
nesziu valgį“, Trynė jį meldė.

„Tikt dabar j rniszka ne-

urėdui ir nieko nedarysiu, nei

kadangi tu to nū 
di“, Petras trump;

„Gerai Petrai! žino-

Tada ėjau ne- 
atneszti, idant 
‘parodyti savo 
lesti, ( ’z i a asz

namon, szaukdama; „pru kar 
vylės namon, pru, pru, na

klausti, ar jis mislyja iszsigel- 
bėti nū „Maskolių“; bet jū 
areziau Petras artinosi ir jis

ir tu ant gyvasties žmogaus 
nepulsi. Bet dar tu man pri
žadėk, kad visomis savo pa-

mon ’

braukiau savo aszaras ir ga 
būti pavirtau ant smilczių, ka

dar ką atsiminė sakyti, todėl
ir kalba nyko isz atminties. 
Jau Petras visai prisiartino 
prie tos vietos, kur Trynė sto-'

dinti:
„Tu mergina!

į! Jaunas urėdas szią 
parsives/. sav jauną pa- 
todėl kad visur butu dai-

tamsta atėjai, man pusvakaris 
taip greitai praslinko, o prieg 
tam dar asz nor. . ji neuž 
baigė savo žodžių, nėsa avys 
buvo per tvorą sulindusios į

,, 1 ą tav prižadu, i rynyte, o 
ant to szia tav mano ranka“.

Petras padavė ranką per 
tvorą Trynei, priglaudė prie 
savęs merginą ir pabueziavo 
jos veidelj. Trynė akies

savo namus

„szkude
sav. nu szuvio į lauk“.

užklausė:
„Petrai, ar tu dabar saugo 

jiesi nū urėdo?“
„Ko ežia man

ie ant ■ 1111 >ės, ai si rėmė

saugotiesi ? > i durnoji
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muš. Tad jis atėjo prie durų, 
iszėmė isz pasūlės savo nagi 
nes ir jas įmerkė strautelyn 
(szaltinyn), kad ryt but gali
ma greit apsiauti. Tai pada-

(Dar neviskas.)

Lietuviai!
Zvelgkime į Elzas-Lotringiją 

mokykimės isz jų nusidavimų.
(A. B. isz Hagenau T. K.)

„A. 6\“
Kaip žinoma, Elzas-Lotrin- 

gija priklauso dabar prie Vo
kieczių ciesorystės; pirm 1870 
stovėjo jie dar po Prancūzų 
valdžia, lyg kaip ir Lietuva 
dar dabar isz didžiausios da
lies po maskolių, o isz dalies 
po vokieczių valdžia kad sto
vi. Lietuvnįkai galėtu anump 
nužvelgdami daug ko moky
tis, ypaeziai ant to padaboda
mi, kad galima yra, savo mo
tinos kalbą ir po svetima val
džia iszlaikyti ir ją dar gar
binga padaryti. Nusidavimai 
Elzas-Lotringių parodo, kaip 
labai naudinga yra buvus, kad 
jie ypaeziai miestūse jau isz 
mažens prie prancuziszkos 
kalbos prisipratino, ogi prie 
to tacziaus savo vokiszkąją 
motinos kalbą ir vokiszkus 
budus labai mylėjo ir iszlaikė. 
Skaitlius gyventojų Elzas-Lo- 
tringūse buvo 1. Grudi 1871 
m. kaip sekas: valstijoje Ober 
Elzas 459,779; Unter Elzas 
600,202. Kad mes skaitlių 
prancūzų bei žydų (42000) 
nurokūjame, tai pasiliekti ma
žas pulkas vokieczių, dar daug 
syk mažesnis už lietuvnįkus. 
Pirm didžiojo prancuziszko 
maiszto, tai butu pirm kokių 
100 metų, galėjo nusidūti, kad 
bilekoks edelmoniszkas dvar
ponis kartą tą sztuką pasida
rė, koki stėgiu nū stogo nu

čežanti; dėl to koravonė nete
kės; szitai buvo jo vergas ir 
lygus bilekokiam galvijui.

ir

gystė labai skaudi, ir ežia ne
galėjo vergas priesz savo po
ną skųsti; szisai buvo ponas 
ant jo gyvasties ir smerties. 
Szitai skaudžioji vergystė ta
po po didžiūju Priczkumi 
Prusūse uždrausta, ale tacziau 
baudžiava po edelmonų draus
me pavelyta. Galiausei 9 
Spalių 1807 pasiliovė ir Pru
sūse visokia vergystė ir bau 
džiava po garbingųjų prusisz- 
kūju ministeriu valnponiu v. 
Stei n.) EI zas-I jotvi n gi ūse

raszyti 17 szimtmetyje (1683) 
dar labai menkai prasiplati
nęs; mete 1737 tapo Lotrin- 
giūse vokiszkoji kalba prie

jau ir prie kitų urėdų. Kaip 
jau pusantro szimto metų El
zas prie prancūzų priklausęs 
buvo, tai tikt buvo dar dau 
giausei vokiszkasis paveikslas 
matomas: vokiszki budai, vo- 
kiszka kalba ypaeziai ir tarp 
vidutiniai bei augszcziausei 
mokintųjų kliasų miestūse ir

laik tai po jau vergystė; Len 
k use buvo 16 szimtmetyje ver

sidėjo ir vijoki suspaudimai daug bėgimų isz 
vokieczių. Lotrin gi ūse gilia- C- o O
vo jau vokiszka kalba lyg 
koks prastas vapėjimas ir vo
kieczių buvo menkai randama. 
Nū to czėso kėlėsi keli moky
ti vokiszki vyrai, poetai, ir tie 
pradėjo už savo kalbą labai 
pasirūpinti, visokias gražias 
daineles sutaisydami; prie to 
prisidėjo dar kiti jų inteligen
tai, kurie su praplatinimu vi-

ir ežia pat vaidas vaidą pase
kė. Vokieczių pulkelis nebb 
galėjo atsigauti, ir ♦. beregimai 
mažyn ėjo; Elzasai norėjo sa
vo vokiszkus budus ir savo 
kalbą Prancūzijoje apginamą 
gauti, ale tai vis pasiliko lyg 
nūbažni velyjimai be jokio 
iszpildymo.

(Tolinus bus.)

taip ir vo-
Aut vi- 
aryžiuje 

paskūsiūse 
Elzasiszkių

tavo; vokiszki buvo rubai, pa
silinksminimas ir pamokslas 
mokyklose. Tikt pamažu 
prasiplatino prancuziszki urė- 
dinįkai, didi skaitliai kareivių 
miestūse, prancuziszkas sudžia 
nū pat meto 1698 mieste Kol
mar pradėjo su vokiecziais 
maiszytis. Skaitlius Elzas- 
kių edelmonų pasimažino, Ii- 
kusiejie ale pamažu prisikrei- 
pė prie prancuziszkų būdų, 
kalbos bei rūbų; 1790 tapo 
yisi edelmonų titulai bei jų 
giminės ženklai uždrausti; 
daugiausia dalis isz jų iszvan- 
dravo. Mete 1791 įgavo žy
dai visas Birger i ų tiesas. 10 
Kovo 1795 m. mieste Sztras- 
burg tapo pirmoji evangelisz- 
koji dievmaldystė nulaikyta. 
Mete 1830 buvo karalius 
Liudvikas Filipps Strasbur-

kelis žodžius vokiszkai: „Asz 
myliu vokieczius, jų szirdys? 
yra visados viernios buvusios“. 
Ogi tacziaus nū to Ezeso pra

raszczių pasirūpino; tiejie bu 
vo daugiaašei abiejose kalbo
se rasztais iszspausti, tai po 
buvo apie tą patį Dalyką tūm I 
syk prancuziszkai
kiszkai pasiskaityti, 
sasvietinio turgaus 
pirm 1870 buvo 
metūse koki 40 
tėpliorių suskaityti, kurie dau
giausei Paryžiuje iszsimokinę 
buvo. Kiti vokiszki augszti 
žinybos mokslai apsistojo ir 
netarpo; berods buvo bando
ma tūs prancūzams priteikti, 
alėtai pasiliko bejokio gero 
pasisekimo. Prancūzai pra
dėjo per dantis traukti neto
bulus prancuziszkus praneszi- 
mus, kuriūs vokiecziai jiems 
priteikti pasirūpino; kaip isz- 
tikimi ir stropus darbinįkai 
taipjau ir mažiejie urėdnįkai 
buvo berods per vertingus lai
komi, ale vokiszkai dvasiszko 
pagyvenimo jie nenorėjo. Pa
vydas ir neapykanta priesz 
vokieczius pagavo' vieszpatau 
ti. Vokiszkų prancūzų neb‘- 
norėjo ir su visa šyla pradėjo 
priesz vokiszkąją kalbą dūkti 
ir ją isznaikyti. Kurs pran
cuziszkai nekalbėjo, vos galė
jo kokį nors praseziausią urė
dą gauti; visi Vokietijoje, ku
rie tam priesztaravo ir dar 
prancuziszkai ne mokėjo, bu
vo nustatomi) arba pakoroją- 
mi. Pamokslas dvejopojeI 
kalboje be mokslamių aplan
kymo prievartos, kaip ir pri
laikymas daug vaikų prie pa- 
brikiszkųjų darbų trukdino
dar žegnonę vaikų užaugini- jo atkalbinėti.

I mo. Prie to dar prisidėjo ant jų atkalbinėjimo, musų

Isz MM dirva tarti
— C'levelend, Ohio. 7 Oe- 

južio. Cleveland‘o lietuviai 
mažiausiu garsinasi laikrasz- 
cziūse, pertai ir mažai ką apie 
jūs gali dasižinoti prakilnesni 
musų broliai aplinkiniūse 
miestūse; užtai dabar, turėda
mas.tam tikrą progą, rįžūsi 
praneszti per laikrasztį savo 
broliam visą padėjimą musų 
miestelio lietuvių.

(Jlevelande yra tik viena 
lietuviszka draugystė po var-

Kugjuczio 1887 m. Prie už
dėjimo draugystės buvo su- 
■szaukti lietuviai isz visų aplin- 
kių, ir, uždedaift draugystę, 
prisiraszė 36 sąnariai. Į pra
džią 1888 metų draugystės są
narių skaitlius sumažėjo ant 
28 isz priežasties negero vir- 
szinįkų reikalų vedimo. Tame 
paeziame mete visa draugystė 
prisiraszė prie „Susi vienyji- 
mo“. Bet, atsitikus nelaimei 
vienam isz musų sąnarių, ku
ris tapo užmusztaS dirbtuvėje 
ir, „Susivienyjimui“ būnant 
tūm tarpu silpnu, iszmokėjus 
posmertinę vieton $100, $60, 
visa draugystė norėjo atsi
traukti nū „Susivienyjimo“.

Užstojus geriems metams, 
privažiavo lietuvių isz visų 
krasztų, isz kurių kožnas isz- 
manesnis prisiraszė prie drau
gystės. Lenkberniai ir ne
prieteliai lietuvystės, matyda
mi augimą musų draugystės, 
kur silpnesnės dvasios pradė-

Bet, nežiūrint
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augo ir augo.

jo žymei kilti kaip tautiszkai, 
taiĮ> ir dvasiszkai. Pradėjo 
tverti parapiją, rūpintis apie

ręs apie musų norus, 
atvažiūti kad ir porą kartų ant 
mėnesio dėl sudrutinimo ir su
tvėrimo parapijos. Keletas

apsėmė 3. Stankevyczia Motiejus.

jos .susirinkimo surinko <$112
N. T. Martiszaucką, N. Al- 
szinską ir J. Cegliauską eiti 
vėl pas vyskupą ant rodos

Scranton, Pa., Kovo 
prie czionyksztės kupos:
1. Szimkienė Rožė,
2. Tamulinas Jonas,
3. Zuzinas Andrius,
4. Paszkus Matjoszius,
5. Mikulskas Antanas,

10 de

mo pas vyskupą ir pasiteira
vimo šu jum apie tą dalyką. 
Vyskupas žadėjo partraukti 
mums kunįgą isz Lietuvos; 
bet turn tarpu prisipainiojo 
kilu. Kolesinskas, kuriam bu-

Kada kun. Sutkaitis iszreiszkė 
savo norų pagelbėjimo suorga- 
nizavojime musų parapijos,

ton‘o vyskupą, ir, per didelį 
: jo maldavimą, priėmėm jį už

mums pagelboje ir tarė: dru- 
tykitės, raszykitės ir rinkite 
pinįgus nors po 25 c. ant mė

torius Re v. Buff pavelijo jam 
miszias laikyti. Szis, pabu
vęs 4 nedėlias ir suardęs musų 
pradėtą darbą, iszsidangino į 
Pittsburgh‘a, Pa. <)t ir vėl 

tvarkos ir dar

asz leidžiu

Balam:
1. Jakubauckas Izidorius
2. Grėbliunas Augustas,
3. Bražinskas Vincas,
4. Czuzes Antanas,
5. A bėdinas J ūzas,
G. Pecziokas Antanas,
7. Pecziulis Jurgis,
8. Baliukonis Antanas,
9. Pecziokienė J ieva.

ainis ženklelis nė mažiaus, nė 
daugiams, kaip tik po $2,oo.

Isz virszaus taipgi, visiems 
praneszame (kad paskui ne
būtu iszmėtinėjrmu) jog ,,Su
siv.“ ant kiekvieno ženklelio 
uždirbs po porą centų. Dėl 
apvalumo sumos persiuiitimū- 
se ir rok u mb‘se iki ateinam 
ežiam seimui Centraliszkas 
Komitetas nutarė tus ženkle-

norės,

Auksinius ženklelius po 2d. 
labrinius — po 75 een.

mes likom be 
sunkesniame

St. Vincent Seminary). Da
bar galime broliai jau isztikro 
darbūtis tvėrime parapijos, o 
už szitą sudavadyjimą turime 
atiduti padėkavonę kun. J.

2. Medelis Motiejus, 
K n. J. Žilins 

„SusivC pi

■i

Gudeliai

&

J) ra uyystės sel ector i us.
asarya. Daugumas kūpu

o labjausei prez. Olszinskas ir 
sekretorius, buk jie iszviję ku-

ant to nieko nepaisydami va
rėme tolyn savo darbą. 1893 
metūse turėjome, 82 sąnarių, 
pinįgų ižde $880. Suirus pa
rapijai, žinoma negalėjom

pranesziau N. 1G ,, Vienybės“, „Susiv.“ sąnariais, nenori mo
kėti posmertinės.

barami. Szneideris su Pap
kių, Balbakas ir visi žydai 
prapūlė drauge su tu lekum, 
ką rėkė: ,,oi kumelėlia, dūn-

už 1 tai mes

sirinkimą 25 Balandžio įsten
gėm tą padaryti. Ir tas buvo 
neatbūtinai reikalingu daly
ku, ba daugumas isz neprigu
li neziu prie szv. Kazimiero

siv.“ apie tai nieko nekalba,

iszklausymo iszpažinties. Pir
mutinis musų nūdėmklausis

n
u

mokėti vienok sziek tiek reik
tu. Tą dalyką mes apsznekė 
sime ant ateinanezio seimo ir 
nutarimą įtrauksime į konsti 
tuciją, o kol kas bus tegul nėr

asz nusipirkau!“
Judiszius,

Kas iszmirė, kas kitur iszsi-

mus kožiiu kartu stiprindavo 
kiek įgalėdamas. Pernai ant

nas bevienas.
kad mus kilpos

Į ' < < O I L i IX 1 L 11 y 
sąnariai vei

tris mėnesius naujei p r išira 
szę sąnariai būna liusi nū 
molėj i/no posmert inės.

Bet jeigu po trijų mėnesių,

Buvo tai antroje 
re i to amžiaus.

po jų prisiraszymo
Kun. J. Aebris, kuris mus su
raminęs ir sudrutinęs savo pa
mokinimais, nuėjo drauge pas

Prezidentas Vincas Kalinauc- 
kas, sekretorius A nd ribs Sa- 
liklis, kasieriųs Simanas Ma- 
kauckas.

numirtų, 
su kitais

posmertinę dėti.
Central. Komitetas.

parapijos per A uksiniai ženkleliai

Dievui,

Na ir vėl reįk kęsti 
tolyn. Bet, 
izįmet jau

J. Su.tkaitis dėl

V in< uis K a lt na u cka s.

,lczlų Susivien. reikaluose

‘o kun. mės kupos, diena 30 
1. Bu kaveckas Jūzas,

Sziūmi praneszame visiems 
Broliams, jog auksiniai ženk
leliai jau yra padaryti ir kiek 
vienas norintys jūs gauti, ga-

Vėlai vakare nū Szeszupės 
su dideliu riksmu kas žiu kas

kaimo Ziuriip Gudelių, ant 
riksmo iszėjęs, žmogus, priėjo

nieko, paklau-
sė:

Kas czion ?

Pars i d ūda kiekvienas auk im vo
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do per atsitikimas sziądien 
sunku atmįti. Vienok turbūt 
tai buvo sunkus ir baisus pra
sižengi m as, o reikalingas dėl 
viso kampo, nės žmonės nors 
ir žinojo apie jį, niekam ir 
niekados nepasakodavo. - Ma 
žai to, jeigu kada, būdavo, kas 
ir užsimena apie szitą Kumpo- 
ka, tai seniai būdavo pirmiau, 
nei tarti ką, apsižiūri ar nėra 
ko isz jaunesnės kartos. Ir 
tiktai tąsyk būdavo ką sako, 
jeigu jaunesnių nėra. — Per 
tai dabar gyvenanti karta jei
gu ką ir girdėjo, tai tiktai 
tiek, jog tai buvo padaryta 
,,pro publico bono.“

1812 mettise per kaimą ėjo 
prancūzai; ėjo dvi nedėli. Ei
dami plėszė svietą, bažnyczias, 
tikėjimą niekino; užkrėtė pik
ta liga ne mažai žmonių. Bet 
Ziurių-Gudelių kaime užkrė
tė tiktai dvi szeimyni ir tai 
tiedvi, kuritidvi paczios to 
jieszkojo.— Vakaro laike ka
reiviai sustoję ant nakvynės 
sukurdavo ugnis vidurį kiemų 
ir ant greitos virdavo nepesz- 
tas žąsis, parsziukus. . . Isz- 
plėszę avilius, maiszais nesz- 
davo medų. Numynė, nu
trempė javus. Vienok nieka
dos nebuvo tokio puikaus už- 
derėjimo, kaip tam mete. 
Kada atėjo žiema ir prancūzai 
bėgo atgal isz Maskvos, vie- 
nam pavakaryje žydas Verve- 
lis užsivedė pas savę ant nak
vynės keturis apicierus pran
cūzų. Įeinant pas žydą jtisius 
matė, bet iszeinant niekas ne
regėjo. Praslinko metai an
tri, elgėta žydas pradėjo pirki
nėti laukus, pradėjo gyventi 
beveik poniszkai. Bet, tar
tum, Į:as užlėmė. Kokį tik 
darbą ar pirkimą stvers Ver
velis - kiekviena nesiseka, bū
davo. Taip jo lobis nyko ir 
nyko, meta nti meto, diena nti 
dienos. Ot ir szitas mažas at-
.sitikįmas ne ką kitą rodo:

Lankoje paszeszųpyje neto 
Ii nti Vervėlio karcziamos vy
rai su mergomis} grėbė szieną. 
Vienas isz vyrų radęs karkly

ne kulį szirszių paszaukė mer
gas ir paszaukęs, bakstelėjo 
su grebliu į kulį. — Szirszės 
gilt, mergos rėkt, o szelmis 
apgavikas nubėgęs toliau, įti
kėsi sav su kitais vyrais isz 
mergų. — Nu, o žinomas da
lykas žydui viską reikia žino
ti, iszlindo ant szito trukszmo 
isz savo buto ir Ver vėl is.

Oi vyrai, ką jus czionai ra
dote, ttijaus paklausė?

Ugi biczių spieczių, atsakė 
jam Genis.

O kur jus dabar jį dėsite?
Na, kur dėsi, namo neszime. 

Man už tai sznapso dtiš!
Kam jum da namo neszti,* 

pas jus ir taip daug biczių. 
Atidtikite veli k man asz ju
mis ir gi dtisiu degtinės.

Bematai žydas darbinįkam 
pastatė degtinės gorczių ar du. 
O pats paėmęs sėtuvę su ske
peta, szauksztą ir, užsimovęs 
ant galvos sietuką, prie kulio. 
Jis girdėjo, jog spietinės bitės 
negilia. Dėl to gi ne tik pats 
ėjo drąsiai, bet nedraudė nei 
savo szeimyną. Suprasite ir 
patys jo nusidyvyjimą ir pik
tumą kada pajuto, jog jojo bi
tės jį nemilaszirdingai žeidžia. 
Spardosi žydas ir taiko szauk- 
sztu szirszias į sėtuvę susemti. 
Rėkia žydukai gilemi, volioja
si isz kanczios po pievą. Pri
lindo žydui szirszių ir į pan- 
cziakas ir į kelinias gilia ne 
pakencziamai, o czion malonu 
susemti, sznapsas jau iszgertas, 
tie gojai j tikiesi....

Sore gib mir a meser! Suri
ko neisztrivodama? daugiaus. 
Gavęs peilį nupjovė karklą su 
kuliu ir szmakszt į sėtuvę. 
Ant rytojaus joja Narijauckas 
pro Vervelį.

Oi Narijauckai, szaukė žy
das, eikszian, sziądien mudu 
gersime po stiklelį! Man Die
vas davė gerą laimikį!

Ką gi tokį? tas paklausė.
Ugi spieczių biczių. Erne 

parodysiu.
Nuėjo abudu į klėtį. Czion 

su dideliu atsargumu atriszo O
Vervelis sėtuvę ir kada pada

rė skepetoje skylutę dėl pažiu 
rėjimo, per jąją netikėtai isz- 
lindo paskutinė szirszė isz ku
lio ir „bizam“ iszlėkė laukan.

Nti szitos gadynės mus kam
pe ir užsiliko priežodis: „kaip 
Ver vėl io pask utinė bitė isz 
kulio „bizam!“

Ne užilgo Narijauckas su- 
sivtistė su Verveliene ir tą 
vargszę kaszierijo žydai Sze- 
szupėje. — Perėjo da keli 
metai, Vervelis iszėjo isz pro
to ir nusistakarijo. Vervelie- 
nė taiposgi, iszėjus isz proto, 
nusprogo apie 1856 metus. 
Žentas jų Apkus pardavė sa
vo namus ir iszsidangino ki
tur. Nti Vervelio dabar apart 
„bizam“ nieko daugiau neliko.

Saldunas turėjo vieną duk
terį o jo Susiedas Akelaitis du 
aunu. Tarstėsi seniai, tarstėsi 
ir susitarė: 1) suvesti į porą 
Salduno dukterį su Baltrum 
Akelaiczio sūnum. -2) palik
ti Baltrų namtise Salduno už 
žentą. Senis Saldunas, „o pa
ne“, buvo tai stiprus žmogus. 
Ir Baltrus neszvakas. Kat
ram dabar būti galva namų? 
Katram katro klausyti?

O pane, tu esi tik parszas 
ir turi manęs klausyti! - rėkė 
senis Saldunas.

Asz czionai gaspadorius, rė
kė savo žarų Baltrus, - ir visi 
turi būti po mano valdžia!

Po barniui — reikėjo ir pa- 
sipeszti ne sykį. Davė Dievas 
sūnų dukterei Salduno Ake- 
laitieniai. Per kriksztynas ta, 
nežinia kaip, nepataikė tėvui. 
Tėvas užpyko. Atsikėlę* isz 
ryto, po kriksztynų, eidamas 
per kiemą, rado grumtelną 
akmenį.

O pane! Labs ryts! užriko, 
muszdamas į duris uždarytas 
klėties akmeniu.

Durys, nors drūtos, bet nti 
akmens iszvirto į klėtį ir ne 
mažai pergąsdino moteriszkę. 
Seniui tai nieko.

O pane! tu ne užmirszkie, 
kad asz esu tėvas, ant barnio 
jos, atversdamas, tarė.

Apie tą gadynę Kiszkis ve

žė isz girios pinuczių vežimą. 
Bevažitijant, sztai kaimo lau- 
k tise sutinka jisai Saldumą su„ 
Baltrum.

Stok! suriko Saldunas, nu
stvėręs arklius už apinasrių.

Ką daryti! Kiszkis sustojo. 
Saldunas ttijau, priėjęs prie 
vežimo, iszsitraukė pinutį ir 
į galvą Baltrui, net pusė pi* 
nuczio, urgzdama, nulėkė. 
Baltrus, nelaukdamas antro 
kirczio, ir gi už pinuczio stvė
rėsi ir žiebė seniui į* galvą. 
Saldunas už antros ir Baltrus 
už antro. Ir taip varė, kol ne 
sumuszė visų pinuczių viens į 
kito galvas. Perėjo po szitti 
atsitikimu ne, mažai laiko, o 
Kiszkis da vis nu jų praszinė
jo pinįgų, už vežimą pinuczių.

(Tolinus bus).

Dainos.
Surinktos Krupiu parapijoje, 

Sziaulių pariete.
XVI.

Augo paaugo' žal‘s puszynėlis, 
Koks ten gražus gojai is.
Tame gojelį žal‘s ąžtilėlis, 
Ant devynių szakelių.
Kožnoj4 szakelėj* po gegužėlę
Kukavo kas rytelyje
Kol iszkukavo kol iszlingavo, 
Nti metuszės dukreles.
Nti matuszėlės jaunas dukreles 
Nti brolaczių seseles.
Vai giedra, giedra szi vasarėlė, 
Už visas vasarėles.
Kol isZgiedravo kimiu; prūdelį, 
Isz t rosz k i n o ž u v e les.
Trokszta žuvelės be vandenėlio 
O asz 1h; matuszėlės.
Vai pasigedo manęs matuszė, 
Isz pirmos nedėlatės.
Kad reik samdyti kad reik 

maldyti, 
Samdininkę mergelę.
Samdini n kėlė valid rauni n kėlė, 
d ingėjo dirbti sunkų darbelį. 
Per dieną audė, mastą iszaudė, 
Nendrės skietą sulaužė.
Skietą sulaužė, nytis sutraukė, 
Musztuvėlius Sudaužė.

Marė 1> rei nirnė, 
Peiliai, 12 Vasario, 18s8 m.
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai. 

PARASZYTA SIMANO DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVERSITETO PHILOSOPHIJOS MAGISTRO.

(Tąsa).
Kas apraszys tą tenai meilę, vienybę, kliautį, narsybę ir drą
sybę, kurią Žemaicziai toje rustoje dienoje tarp savęs rado, 
regėdami svykstelėjus spindulius liilsybės. Niekšai neszyksz- 
tavo savo turtų, dadėjo piningus kurs tiktai beturėjo: žam
brius, dalgius, akėczias kalo, kardus ir ragūtines, palikdami 
dirvas girioms augti; moteriszkosios paczios vyrų darbus dir
bo, norėdamas ūkei liūsybę įgyti. Visi viens antram prisie- 
kavo gerinus mirti, nekaip svetimiem vergauti. Tiljau ant- 
pfilė kryžeivių piles, kurias buvo Žėmaicziilse pastrunyja su 
žeme sulygino, kuningus ir zokoninkus vokieezius vienus iszu- 
jo, kitus nugalavo, bažnyčias jų sugriovė; tarės jau aiszkiai 
liftsais paliksę, bet ant nelaimus Žemaiczių, tilni paežiu laiku 
Vytautas įsipainiojo į karę su Smolenskos kuningaikszcziu, 
dariu nespėjo kaip reikiant Žemaicziams taikinėti nei jų 
szelpti; noris gailingumas Vytauto ir jo neapykanta kryžei
vių bei jo paties nauda ragino jį stipriai Žemaiczius szelpti, 
todėl toje, rustoje dienoje kraują latakais goždami norėjo dar 
linsais gyventi. Czionai Vytautas negalėdama gale jų szelp
ti tacziaus vien žodžiais graudino galybe kryžeivių, kaipogi 
iki sziol kryžeiviams vis dar isz visos Tautonijos tvino mel- 
džionys girdėdami m'i jų žodį pagonis. Dariu nuraszė Vy
tautas pas visus Tautonijos kuningaikszczius rodydama jiems, 
kaip kryžeiviai Husus žmones Žemaiczius, savo naujilsius pa- 
donusius, vergyba nunovyjo, kurie, sako“, neiszturėdami vargų 
novų įsirūpinę pas manę iszsidangino, kurių mano malonė ne- 

. bleidžia atiduti kryžeiviams, kurie niekokios teisybės neuž
laiko ir orumą žmogaus gymės mynioja po kojomis; dariu lu- 
gojo jis kuningaikszcziu, idant smarkių brostvių neszelptų, 
rncldžioiiių jiems nebleistų ir ant nekaltų žmonių Žemaiczių 
susimiltu.

Taip godantisi Vytautui visoje pagaulėje dar didesuiai 
skliduriavo paežių Žemaiczių rustus vaitojimai, nevien runnl- 
se visų krikszczionių vieszpaczių, bet dar paties popiežiaus ir 
ciesoriaus buveinėse nusigando. Kaipogi Žemaicziai norėda
mi parodyti visai pasaldei ir ateinanczioms kartoms, jog ne
teisingai yra žudomi nu kryžeivių ir trim paežiu palikti savo 
minavonei, jog iki paskutinei gyniojo savo liiisybę; to dėjus 
apskelbė garbingą rasztą lotyniszkai ir vokiszkai szaukdamiesi 
pa* visus krikszczionių vieszpaczius ir karalius, kurį ežia, 
žodis į žodį iszgiddžiau, k\ijj>o ženklą tos gadynės Žemaičių 
nelaimų:

„Klausykitiesi, klausykitiesi! Jus vieszpacziai dvasiszki 
ir ukiszki! susimilkite ant balso rūpesningųjų, ant vaitojimo 
nuvergtųjų. Mes esame liūsi ir didžios kilties, ką kryžeiviai 
nori mums iszplėszti. Jie negaubia musų duszių tikram Die
vui, bet dėl savęs musų žemę ir musų namus savina; mes tu
rime, rinktiesi, vogti, grėbti ir galutiesi dėl an turėjimo musų 
menkos g\ vy 1 >os.

Kaip jie drįsta broliais vadintisi? kaip jie gali krikszty- 
ti? kas kitą nori mazgoti, tas pats turi būti czystu. Tiesa, 

Parusnėnai yra perkriksztyti, bet nieko nenumano apie savo 
vierą, kaip jie kad butų nekriksztytais esą. Brostviai kryžei
viai antpuldami svetimą krasztą Parnsnėnus siunezia visados 
pryszakyje nekaltų žmonių kraują lieti. Szie klauso, degina 
bažnyczias, siaubia smarkesnei nei Turkai ir jil jie baisesniai 
terioja ir sariilja, jū didesuiai giresi kryžeiviai. Dariu mes 
nil krikszto lig sziol ankstimosi, nenorėdami tapti Parusnė- 
nais.

Musų nelaima nu pamažu prasidėjo ilgainiu įteniba. 
Visus javus, bartis bei aulus brostviai mums atėmė. Nugi 
myma musų liilsas kuksztaras nakties darbas nuslogavo; nu- 
mlvyjo musų bernus (elgoczius) ir žmones su neiszgalimomis 
baudžiavomis atėmė mums žveibą ir medžioklę, užgynė pre
kiauti uisuartymilsiilse krasztilse.

* Visusopulingesniu mums yra, jog jie kasinėtą musų vai
kus į vadus ima; grėbia mlžmiai musų paezias nu musų, silkia 
niums keistiesi nu jų; dar du szimtu musų kūdikių, kaipo va
dų, nekak imasi.

Mes krukiame jūsų, klausykitiesi, klausykitiesi, kurie 
teisybę mylite! Mes daugiau verkiame nei kalbame. Musų 
tėvūnus nuvergę surisztus į Parusnį iszvedė; tulus su paežio- 
mis gyvus ugnyje sudegino, kad jie nenorėjo vaikų savo 
jiems įdūti; musų seseris ir jaunytėles dukteris varu mums 
iszveržė tie, kurie kryžių ant krutinės dėvėjo. Jas, su szird- 
gilingu sakome, iszžargino, tas nutiko akivaizdoje ir mes tai 
galime atleisti. Kaipogi’ visugddingiausias musų žemės vy
ras, pavarde Kirkutis, turėjo graksztią dukterį, kurią jam nil 
jos brolio kraugeriai pagriebė. Tokį piktadėjimą mergos 
broliai negalėjo nukentėti, kurie, regėdami kryžeivius žargi- 
nant savo seserį, kalavija jus nuverpė. Didei turtingą ir 
garsų žemlionį pavardė Vissiginą, sugavę su žmona ir kūdi
kiais nuvedė į Parusnį ir tenai visus užmuszė. Zemlionio 
Smulkinsi* sudegino namus ir tada, gyventojus nugalavo, vos 
pats beiszsprudo nu giltinės. Bet antrą žemlionį Sungailių 
nukirtę, jo kūdikius iszvedė į vergus.

Klausykitiesi krikszczionių vieszpacziai! mes nieko ne
laukiame, kaip tiktai kruvinos giltinės ir jog jus krimet noris 
įsidėsite jūsų isztroszkusius kardus ant musų nekalto kraujo, 
kryžeiviai ankstosi mumis kriksztyti, nei vienos mums -baž- 
nyuzios musų žemėje nepastriunyjo; nei vieno kuningo neįdė
jo. Tiktai gėdingu musų kuningaikszcziu, Vytautas su Jan- 
galiniu, tulus tarp musų perkriksztyjo. Susimilkite ant mu
sų, mes klukiam krikszto. Bent atsimykite, jog mes žmonės 
esame ne gyvuliai, k u rilis pardavėja, dovanoja; mes esame 
taippat Dievo sutvėrimai į jo paveikslą sutverti ir liusį kaipo 
Dievo vaikai, liusybę mes norime anturėti ir linsais gyventi. 
Dariu szaukiamėsi mes pas Tėvą szventąjį, idant jis pep lenkų 
vyskupus mumis į bažnyczios skraitę glemžtu; mes norime szir- 
dingai apkrikszytais būti, tiktai ne krauju' .

Sziurpulvs ima žmogų skaitant tokias nudėmes, xzionai 
kryžeiviai negėdėjosi atsakyti ant to raszto: ,,Žemaiczių, t:wi- 
ta turi pranarį sprandą ir visados nužmi buvo; badu esant 
nusiuntėme jiems javų ir gyvillių už 4'1,000 vengrinių auksi
nų. Visados su jais maloniai, bend ringai bei žmoniszkai 
elgėmėsi; galėjo ką tinkama zaunyti. - ■ ’

(Toliams bus.



Vienybe

Klaidu atitaisymas.
'N. 16 Vien, prisiraszė prie 

szv. Jūzapo Dvės Philada Pa.
Vietoje Raelzis Jonas reikia 

Kad z is Jonas, vietoje Vizem- 
beskis Motiejus reikia Vizem- 
berkis Motiejus.

Win Mils imltelai!
Užmaniau szį mėnesį pareiti- 

ti kožną Kražių skerdynės pa
veikslų, kurį kožnam bevie
liam lietuviui pridera nusi
pirkti, po 40 c., o jeigu kas 
ant syk imtu A tuzino, tai tas 
gautu po 35 c. ir už ekspresų, 
nereiktu mokėti. Priežastis 
taip pigaus pardavimo ta, kad 
yra jau tik keli užsilikę ir no
rim isztusztint vietų, o parsi
trauki kitokio tavoro.

Simon Mock
82 Bond St.

Elizabeth Port N. J.

Didei iszkilmingas
AmiKSZCZTOJIMAS!

Plymouth4© draugystė vardan 
„Vytauto 1). f j. K.“ ant susirinkimo 
17 d. Kovo m. nutarė padaryti at
minti savo broliu Lietuvos kareiviu, 
kurie gindami savo tėvynę nu ne
prietelių. galvas padėjo, apvaiksz- 
cziojant podraug su amerikonais 
ant „Decoration Day44. Kaip vi
siems žinoma, toje dienoje visokios 
dirbtuvės nustoję dirbę po pusiau
dieniui, o nekurios ir suvis nedirba, 
užtaigi ta diena yra dėl musų atsa- 
kancziausia pasirodyti kitoms tau
toms, kad ir mes kada tai turėjome 
Tėvynę ir jos apginėjus — karei
vius, kad ir mes susiprantame atmin
tį apie jus. Bet didžiausių visti 
Lietuviu atidų atkreipiate ant to, 
kad po parodai, susirinkus ant salės 
People's Theatre bus laikomos kal
bos prakilniausiu lietuviszkų patri- 
jotų, o kuriu bus net septyni. Po 
visu kalint bus dailus pasilinksmini
mas: patrijotiszkos dainos ir szokiai, 
o iėjimas ant salės bus tiktai 25 c. 
ant \ įsos dienos.

Ant taip didės iszkilmės, užpra- 
szome kunodaugiausei sveczių, o la- 
bjausei visų jaunumenę isz aplinkos, 
kaipo tai: isz Pittston©, Wilkes-Bar- 
Ve, Mitutės, Edwardsville ir isz kitų 

vietų. Pasitikime, jog neatsisakys 
nei viena isz užpraszytų draugys- 
czių, nu taip prakilnaus užmanymo 
ir pribus ant paskirto laiko.

Komitetas.

Lietuviszkas Teatras!
25 d. Gegužio, salėje Ortels ant 

kampo Morris ir 15-tos Ave. Ne
wark, N. J. bus atgrajytas lietu
viszkas teatras „Kankinimas Katali
kų Kražius©“, ant kurio yra užpra- 
szomi netik Newark4© lietuviai ir 
lietuvaitės, bet ir isz visų aplinkinių 
miestelių. Kas ateis, tas nesigaftės, 
nės pamatys save akimis, kaip bar
barai maskoliai persekioja ir žudo 
musų brolius ir seseris, Lietuvoje 
esanczius. Pamatys ant teatro visų 
žvėriszkumų ir bjaurumų tnaskolisz- 
kų urėdnįkų, ir maskoliszkų karei
vių— kazokų. Velytina butų, kad 
lietuviai svetimtauczius prikalbinėtų 
eiti pažiūrėti, tegul ir tie matytu 
maskoliaus szunybes.

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

kupos. (20)

Kningos
pargabentos isz užmarės:

Maldų kai gos,
Aukso Altorius, arba Szalllnis danglszku skar-

bu 2.00 Iki 3 00. 
Garbe Diowtij ant auksztybės ,, ,, ,, $1.50. 
Baisa* Balandėlės 1.23c., 1.50c. ir 2.00c.
Knlnga giesmių arba Kantlczko* ,, 75c.
150Psalmti Dowido karaliau* ant

paveikslo kanticzkų 75c. 
Tstoriszkos doasiszkos įtalpos knįgoSy 
Gyvenimas Vie izpaties Jėzaus Kristaus, 75c. 
Istorija seno ir naujo įstatymo su abrozėl. 15c. 
Istorija seno įstatymo ,, ,, ,, 25c.
Gyvenimas Marijos ,, ,, 20c.
Menuo Szsrenczianslos Marijos Panos 30c.
Sopulej Molyno* Diewo ,, ,, 20c.
Szkala su kalba ,, ,, 20c.
Prieszauszris ,, ’ ,, 20c.
Kaip jgyti pinigus ir turtų ,, 20c.
Girtybė 5c. ir 10c.
Genių dėdė, graži pasakntė kur iszrodyta, 

kaip labai svietų slogina maskolių valdžia 5c. 
Apie Dangų 5c.
Finai ir jų gyvenimas, ir pirmutinė szalna 10c. 
Lietuvos gaspadinė 10c.
Žodyną* kun. M. Miežinio , $200.
Naujas elementorius ]1895 m.] apdarytas 

su puikiais paveikslais ' 15c.
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c., dėl perkupczlų po 10c. 
Kalendoriai ant 1889,,1890 ir ant 18SU m. po 10c.

Įvairios dvasiszkos knįgos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių ssvenclų ir di
tižiosios nedėlios, 50c.
Tiesos Zod/.ei, 35c.
Eiliotea arba kelias | maldingų gyvenimų 50c. 
Pokills Szventųjų ,, ,, ,, 15c.
Iszguldlma* metiniu szwenczlu 

labai naudinga kningelė 10c.
Mokslas Rymo kataliku ,, ,, 40c.
Kas yra grlekas? ,, ,, 15c.
Nekaltybė ,, ,, 20c.
Vartai dangaus ,, ,, 15c.
Pekla, arba amžinas pragaras 75c.
Arielka yra midui; su iliustracijomis 30c. 
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 25c.
Kaktas j dangų „ ,, 13c.

Didžioji nedėlia „ lt 5c.
Kaip Sumenijų nuspakajjtl lt 15c.
Vadova* | dangų ,, t> 40c.
Prislgatavojimaa ant smerezio II 40c.
Draugija dėl duazlų ,, II 5c.
Lietuvlszkos miazlos ,, II 10c.
Kasdieninė.* Maldos 5c.

Kotos dėl partapijono.
Varpelis [valcas) 30c. Dėdienė [polka] 30c.
Sudiev [mazurka] 40c.

Paveikslai [«Arozf/i].
Kražių skerdynė 50c. Paveikslas Gedimino 30c.
Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijos 25c.

Visokį Abrozėliai su maldelėmis po 5centus.

LOGIKOS SPAUSTUVES.
Lietuvos Istorija, nd seniausių gadynių iki 

Gediminui 1). L. K., paraižyta 1850 m.‘ 
Slmano Daukanto. Knlnga pirma, 

gaunama už 1,50c- 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalczių 
paraszytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczlos, ,, 1,00.
Kumpos istorija su žlamlapials ,, 50 et
Lietuvlszkos Dainos isz visur surinktos 200c 
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.

žemalczių Motiejus Vuiancziauskas, 25 et. 
Ponas Bartkus, paraszė kun A. Burba, 20ct.
Evangelijos supeikei.* apdarais l.(M)c.
Gywenimaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožnų dal| po ,, ,, ,, 85c.
Gyvenimas szv. Benedikto Labro ,, 10c.
Stebuklai Dievo S/.vencz. Sakramente 40c. 
Istoriszkos knįgos soietiszkos įtalpos. 
Istorija Lietuvos ,, ,, ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Apllnkrasztls kun. Petravycziaus | Vilniaus 

džiakonystės kuningus 1870 m. ,, 5c.
Už kų mes lenkams turime imti dėkingi arba

nedėkingi, graži knĮgntė kurioje aprasz.yta 
visi musų prietikiai su lenkaisnd pat

krikszto Lietuvos 5c. 
Žiponas bei žiponė ,, ,, 40c
Žirgas ir vaikas ,, „ 20c.
Vytautas didis Lietuvos kunįgaiksztts :jOc 
Apie senovės Lietu vos pilis ,, 10c.

Knįgos poctiszkos. 
Senkaus Jurgis ,, ,, 15c.
Vltollorauda, puikus poernatas isz

senovė* lietuvių gyvenimo. 2 knĮgos 1.25c. 
D&nelaiczio pavasario linksmybės l(»c.
Konrad ** Valenrodas — — ’ 10c.
Tėvynlszkos giesmės — — 5c.
Jiikauno* dainos ,, ,, 5c.
Naujos dainos ,, ,, 10c.
Birutė* dainos ,, ,, lik .
Tėvynainių giesmės ,, ,, 40c.
Petro Armino rasztal eilė* |0c.
Pagirėnų gobtuvės teatralis/.ka 10c.
Ponas Ir Muzikai, Drama penkios*' permainose, 

paraižyta Aleksandro Gužuczio, 15c.
Apysakos.

Palangos Juze, linksmi skaitymai ,, 20c.
Kas teisybė tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo 15c.
Historije apie gražų Magelonų, diikter) karaliaus

isz Neapolio ir apie Petrų kareiv| 20c. 
Pajud|kime vyrai žemų, pulki apysaka1 

paraižyta patrljotlszkoje dvasėje pagal 
vengriszkų pono A. isz B. autoriaus 
kuĮgutė* „Kas teisybė tai ne melas 15c. 

Pasaka apė Szsltabuzlus (jtikinga) 5,
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm 20c. 
Mužikėli* ,, ,, ,, 15c.
Valkų kningelė ,, «* I5c.
Ant Nakvynė* 5c.
Kaimynų pasaka 5c.
Kaukazo belaisvis 5c.
Kur meilė, b-n ir Dievas 5c.
Ka* kaltas • 5c.
Negirdėta* daigtas 5c.
Pasakojimas apie vaitų ir jo rasztlnjkų 5c.
Senis Makrlckas 5e.
Vakaras Tilviko plrktelė 5c.
Gyvenimas Stepo Raminusio ir kiti naudingi 

skaitymai. [ketvirta dalis 
.„Bziaulėntszklo Senolio”] 15c.

Moksliszki rankoediiai ir 
kitokios knį<Į0s

Kninga-iėl iszMmokinlmo vlsasvietinė* kalbos I5c
Apie biiwimu Diewo ,, ,, 5c.
Grlesziilnkas priverstas metavotls ,, ]5c.
Pamokslai apie trusų ,, ,, 5c.
Talmudas ir musų žydai „ ,, ,, loc.

Dievaitis, apysaka ežios gadynės 1,00 et.
Apleka Diewo >> >» ,, ,, $1,00.
Aukso Vere/.is, labai pulki drama ,, 20 et.
Bolestawas arba antra dalis Gnnouefos 30 et.
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę 

žydo Ir piktų augynimų wajku $1,00.
Eglė, žale,zlų karalienė ir Iszgrlovimas Kauno 

pilies 1302 m , du puikus drumstai 
paraszyti Aleksandro Gužuczio, 25c.

lllėtorije gražios Katrukos ir Jos visokį
,, ,, ,, atsitikimai 10c.

H istorijų isz laiko Francuzkos
,, ,, vainos Afrikoj’ 30c.

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

,, ,, ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Miloslawskl* — — 80c.
Juozapas Koniu*z<"v*kis, arba kankinimas 

l'nijotų po valdžia maskoliaus 50c.
Kabalas talpinanti'* savyje visokiu* užminlmus 

ir ant jų reikalaujant] atsakymų 10c,
Konstitucija dėl darbinjkų — 10c.
Namelis pustelnjko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorlje isz iajko 

,, ,, ponawojlino Nerono 80 et.
pftjkus apraszymaj tikru atsytikimu isz

,, ,, czeau wajnos 1803 metu 40 et.
i’rawadnlkas angeiekos kalbos neabdar. $1,00

,, ,, ,, atidarytas $l,2f>,
Pujkus aprasz.yma* apie Įdėtuvų ,, $1,oo.
Rlnaida Rinaldlnas ,, ,, ,, $1,50 et.
Senowes apraszymas apie Duktery

,, ,, Filypo Kaęejvvlo 50 et.
Sumyuzyinas arba bajine tūry dydeles akis 
Tykra tejsybe isz Suwalku gubefisijos 15 et. 
Szwiesa Diewo ,, ,,’ ,, ,, 05 et.
Titkiis Persų Karalius, ,, ,, 25 et.
Užsystanasvik ant to geraj ,, ,, 50 et.
Witasir Korynr.a historije isz lajko persekiojimo

Bažnyczlos S. per Deoklecijana 95ct.

PATENTS
Promptly secured. Trade-Marks, Copyrigbts 
nnd Labels registered. Twent.y-tjve years ex
perience. We report whether patent can be 
secured or not, freeof charge. Our fee not due 
until patent Is allowed. 3'2 page Hook Free.
H. B, WILLSON 4 CO.. A Horneys st Uw, 
Opp.T.b. i>uUttlce. WASHINGTON, O.O.

Kas nori atsigert gan Alans 
ir kitokiiį saldžių, karezių ir kitokių 
skan.tį gėrymtĮ, tegu užeina pas tik- 
n, liot^-į ai. Maslauską. 
Jis taipgi laiko didelę krantuvę viso
kių reikalingų did žmogaus dalykų 
ir inėsinvezi.-į su szviežia mėsa ir rie
biomis dcszr.>mis, tadgi nopamirszki- 
teatsilankyti: po N r. | j, 417 ip 
Hb \V. .Main str., Pl/|]10lltll, Pa.
■ - 1 "■ - ! ■ ...... . ' - ' “TL-?!!?

Teisingas Elgin laikrodėlis
ir l.oncillgftlis D0V31131. l-rl-lų-k .,11,

•msinimų eu envo p|| 
m iidr.eeu, <• iuch tav 
(ri.siioirm- teisingų 

p!<jin Laikrodi-
Ii ir L< /iriH'Įįlį 
i>l. (i m)l pmziuiėjiifco.

I.ub /.tai padaryti 11 
prabos aukso su pridė- 

mu mcl.'.lo, kurie jam
priduda drut.vln; ir g,,, 
i'imi ...............g už $«).,,<,

Vi i .rial yra teisingi 
ir -»aianta'ojaml ant 
20 metų,
Lcmiugėll* dailus pų. 

u ul< r u t as ir pa rda v i my. 
Jalu i* pa* ilzirgoruj^. 
k u* j o c.;..’.o. Pi ržiii- 
rėk tiuėj |j ant cspri-ss 
Oll.< e tų M <k.» ir jeigu 
atra-i veltu t ii |>in|gų 
tai užmokėk tų menkų

(•1111111 $9.25 ir laikrodėli* 1 u len< mgėiii Ihih tavo.

DIAMOND WATCH CO.
Masonic Temple CHICAGO, ILL*




