
4

M

Num. 22. Lietuvininku 257 '•f

Hiniilii, Pa., 281 Mio.
SziAmi tarpu pakalbėsiu, 

mieli broliai, sziek tiek apie 
apszvietų. Kas tai yra apsz- 
vieta? O tai apszvieta yra 
vienas isz galingiausių įrankių 
žmonijos, vienas isz didžiau
sių turtų, kokiu kiekvienas 
isz mTls rundyja. Paremta 
ant teisingo mdksliszkumo ir 
tautiszkos dirvos, ji daro isz 
mus žmones visame to žodžio 
reiszkime, atsakanczius iszpil- 
dyme pareigų žmonijos ir dar
bų tėvyniszkų. Apszvieta — 
tai saulė, prie kurios atkreip
ta turi būti visa musų iszmin- 
tis; tai vienas isz pirmutinių, 
ypatingai szioje žemėje (szia- 
me krajuje) įAusų reikalų.

Mokykimės, szvieskimės, 
skaitykime geras knįgas, dirb
kime ant musų iszminczių ir 
szirdžių, saugokime kalbų ir 
tėvyniszkų giėsmę, pažįkim 
dėjas boczių musų, o susipa
žinę su jomis numylėkim vis
ką, kas jose verto ir prakil
naus. Platinkime pažinimų 
civilizacijos padėjimų; moky
kimės isz knįgų, laikraszczių 
ir gyvenimo1 pamatų politisz- 
kos ir žmonijiszkos teisybės, 
kokių szioje žemėje turime 
tai Į) gražius paveikslus; su
sivienykim į czionyksztį surė
dymų politiszkų ir žmonijisz 
kų. O kada sziose dviejose, 
podraug pildancziose pakrai
pose teisingai dirbsime, kada 
tikra apszvieta isz vienos pu
sės padarys mus tikrais lietu
viais, gūdojancziais garsių mu
sų praeitę, mylincziais tėvy
niszkų kalbų ir tautiszkų bū
dų, o isz kitos pusės pakels 
mus ant lygybės tos vainos 
žemės ir jos civilizAtų institu
cijų (užvedimų), — tada tap
sime geresniais, tada užimsime 
czionai vietų, kitiem lygių, o 
vienlaik daaugsime į augsztį 
dvasiszkų musų brolių, kurie 
tenai Lietuvoje vardan tau
tiszkos įdėjos kraujų praliejo 
ir kankinimus kentėjo.

Apszvieta sutvers isz musų 

tikrus lietuvius — ir iszmin- 
tingus ukėsus Suvienytų Val
stijų.

Taigi szvieskimės! — kiek
vienas žingsnys, kurį padary
sime toje pakraipoje,-bus nau
dingas dėl jnus ypatiszkai, 
naudingas dėl civilizacijos 
abelnai, o dėl idėjos musų 
tautiszkos labjausei.

Ir kame gi galime apsi- 
szviesti? O tai knįgoje. Knį- 
ga yra ta.i szaltiniu szviesos. 
Gera knįga kalbų į azirdį ir 
iszmintį. Knįga pagelbsti 
protiszkam iszsilavinimui vai
ko, senesniam, kuriam amžiu
je kūdikystės stokavo atsa- 
kanczio auklėjimo, užima vie
tų mokslainės ir atidengia 
naujas pažiūras. Knįga mo
kina, bovyja, pabudina pra
kilnias pajautas, suteikia ge
rus mųstymus. Ji yra musų 
valdonu ir prietelium. Ji at
mena visados mums tėvynisz 
kų kalbų, praeitę musų. Joje 
tai pinasi protiszkas iszradimas 
didžiausių kytrūlių, moky- 
cziausių galvoczių.

Už taigi, broliai skaitykime 
knįgas ir szvieskimės; įsteig- 
k i me k A nod augiau sei knįgy- 
nų. Czia, sveczioj‘ szalyj‘, 
Amerikoje, kA daugiau bus 
skaitinyczių, tA daugiau bus 
saugotojų musų dvasios. 
Kiekvienoje isz jų musų žmo
nės sems naujas spėkas ir to
kiu bud u galės apsiszviesti.

J. A.

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rėdyba. Pra

sidėjo pa vasario giedrios die
nos, net per giedrios. Ne- 
perdaug szilta, tik dideliai 
sausa: geistina butų, kad pa- 
lynotų. Beveik visi ukinįkai 
baigia sėti, kiti, jau ir atsisė- 
jo, tik pasėti javai nesiskubi
na dygti: žemė per daug isz- 
džiuvus, sausa, net trukti pra
deda. Ypacziai rugiai men
kai iszrodo. Isz pavasario to
li ne visi dailus buvo, nės vie
tomis sniegas nugulėjo, iszszu- 

tino, o kaip dabar nė jokia 
raselė isz dangaus nekrinta, 
tai jie visai nyksta. Kurie 
po žiemai buvo gražus, ir tie 
nusiminusiai lukuriAja debe
sėlio su lytum. Kad dabar 
pavymu paly notų,, daug gero 
isz to butu, tik tiek vargas, 
kad dangus visados blaivus, 
ir tovienio szvilpia sausas rytų 
vėjas. Kaip sakiau, szilumos 
didelės nėra, prie rytų vėjo 
net iszrodo vėsu: esti po 
13-14 R. Naktys szaltos, la
bai tankiai szalna esti.

— Senapilėje stacziatikių 
maskolių nėra taip labai daug. 
Priveikus, galima butu visus 
ant pirsztų suskaityti. O tAm 
tarpu szių valandų Senapilėje 
yra net trys popai. Kam jų 
tiek? — O kų gali žinoti, 
kam! Mat kareiviai turėjo 
savo locnų popų, žilų vienakį 
senį. Kada tas apsirgo, at
siuntė jiems jaunesnį, tokiu 
budu pasidarė du. Treczia- 
sis popas — yra gimnazijos 
popas. Tai-gi ant keliolikos 
mokytinių Senapilės gimnazi
jos stacziatikių yra atskyrus 
popas, da negana to, ir cerkvė 
paczi^je gimnazijoje įtaisyta. 
Tjirbut tokia parapija, ar kas 
isz gimnazijos padaryta. . . .

J. Vėžys.

— Kaunas. Kauno kate
dra, kuri dabar per kelis metus 
atnaujinama buvo, 26 Gegužio 
dėl publikos atidaryta taps. 
Prie didžiojo altoriaus dvi 
koplyczios iszstatytos. Vidu
ryje bažnyczios ant sienos ar
tistes Andrijolio teplionės at
siranda. Taigi dabar Varnių 
bažnyczia katedros vardo ne
teks, o anų buvusį ,,fara“ ku- 
nįgų Augustijonų, Kauno 
bažnyczia, katedros vardų pa
savins.

— S zaulių paviete. Žagą- 
rėš, Kurszėnų, Gruzdžių ir ki
tose bankose taip žmonės įsi- 
skolyję, kad tos bankos neku- 
riAs gapadorius licitavoja, o 
jų tarpe ir Judeikių kaime, 
Žagarės parapijoje.

pvas Nariszkinas, kurio 

vo Žagarę ir Gruzdžius už tris 
milijonus du.szimtu tukstan- 
ežių buvo nupirkęs, dabar isz 
tų dvarų kaip reikiant atsa- 
kanczio įėjimo neturėdamas 
ketina pardAti. Daugel lie
tuvių gaspadorių nA jo jau 
gyvenimus ant žodžio supirko, 
pasitikėdami, kad grovas žodį 
dalaikys, nės ne visi ant žemės 
pirkinėjimo daleidimus gavo. 
Kas žin kas isz to iszeis! Sza- 
kinos dvarų, žinoma po sveti
mu vardu, koks ten žydas nA 

u

dėlių smarkumu tenai miszkų 
kirsdamas.

Burliokai aname kampe at
siranda Akmenės parapijoje: 
VegiarAse, Klikai i Ase; KrA- 
pių parapijoje: GimbucziAse, 
taipojau Papilėje ir t. t.

Į daugel kaimų Joniszkės 
parapijos žydai baisiai veržtie- 
si pradėjo. Trumpaiczių kai
me buvę net 33 žydai užsigy- 
veną, apie kuri As vietinis dai
nius M. Slanczauskis net pui
kių dainų suraszė.

Žinomas yra daigtas, kad 
todėl prie naujo caro jokių 
atmainų nėra, kad kaip prie 
ano taip ir prie to caro visų 
rundų senoji carienė Dagmara 
veda. Per tai tie patys pris
paudimai kaip ir pirmiau.
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ževskis jau dabar triumfavo- 
damas ne pora arklių kaip 
pirma, bet keturiais po Vilnių 
važinėja, vis „posmotrim“ (re
gėsime) tardamas, lyg dėl pa
rodymo: ,,ar-gi asz kartų tAs 
lietuvius ir lenkus nenugalė
siu, anAs maskoliais nepada
rysiu ?“

Lietuvoje dabar giedra. 
Sziluma kartais lyg 20 laips-

k ?
i

nių daeina medžiai ir kerai 
sproginėja. Po kai vėsinas 
vietas laukus dirba ir sėja, bet 
po žemesnias dar nejudinama.

— Szaulių pav. Džiaugs
mas ima, kad musų žmonės 
prigimtos žemės nepard Adami 
•ir kitur neiszeidami, sziame

i 
t
r.



258 Vienybe
gaiš į Afriką iszszvilpė. Tada 
gaspadoriai pradėjo numanyti, 
kad vysznių sodus žydais ne
reikia užleisti, o patiems val
dyti. Žmonės įtaisę tam tik
rus ant risorų vežimus, idant 
ūgos nesusitrankytu, pradėjo 
anas vežti patys į Rygą dėl 
pardavimo. Žydai matyda
mi, kad su jais konkurencijas 
neiszlaikys, tas ūgas į D u bei
tą (Dubeln)l) vežti pradėjo. 
Taigi Žagariecziai užsimanė 
szįmet savo agentą Dubelte 
pastatyti, ten taipojau vysznes 
pardūdami.

Vysznių nū medžių rinki
mas kasztūje po 10 kapeikų 
ant seko (sėtuvės), o vežimas 
ant furmankos nū Žagarės į 
Ryga 5 rublius yra rokūja- 
mas. Vysznių ?sodai aname 
kraszte vis didinasi ir netru
kus taip dideli kaip gojai bus. 
Kiti gaspadoriai vėl su misz- 
kais, o kiti su szienu vereziasi 
nū ponų ir skarbo aplakusS) 
samdydami. Isz szieno netik
tai užmokėtus pinįgus iszren- 
ka, Rygoje po 15—18 rublių 
už vežimą gaudami, bet dar 
per žiemą iszmaitina savo gal
vijus. Kiti vėl superka ark
lius, karves ir kitus gyvulius, 
atszeria anūs ir parduda.

Prie tokios storo n ės ne dy- 
vai, kad gaspadoriai tiktai 
daugiausei po 30 desentinų že
mės turėdami, o visokia pra- 
monyste besi versdami po 15 ir 
daugiau vaikų isz parapijos 
į visokias mokylas leidžia.

Didelė pas mus įspuda pa
gal Petropilio laikraszczių 
praneszta, kad 23 Balandžio 
Petropilėje ant spaudos susi
važiavimo pp. Smilga ir pro
fesorius Damanskis už loty- 
niszkas literas dėl lietuviszkos 
spaudos stovėjo. Tos bylos 
taip susirinkimą sujudino, 
kad anas ketino prie apszvie-

1) Maudymo vieta ant jūrės 
kraszto, netoli n ii Rygos, kur vasa
rą labai daug maudinįkų atvažiuja.

2) Žagarisziai transzios pievos 
prie trobų ir laukų kur srutos paeina 
aplakaia vadina.

sunkiame dėl laukinįkų laike, Skripka, kuris per daug metų, 
moka sav rodą dūti, ir tai ne- savo didelį ant poros desenti- 
didesni gaspadoriai, bet pliaci- nų vysznių sodą Žagarės žy- 
nįkai (daržinįkai), kurie ma-L' 
žai žemės turi, o taipojau be 
žemnįkai. „Vargas yra viso
kių pramonysczių iszradėju“, 
o per tai žmogus jū yra bied- 
nesniu, tū turi būti darbsztes 
niu ir sumislesniu. Žinomas 
yra daigtas, kad žydai per sa

. vo didelį vargą prie didelio 
mandagumo prekybos dalyke 
daėjo. Taipogi kad musų 
gaspadoriai sunkia gadyne 
per javų pigumą prispausti 
tapo, suprato, kad su vienais 
javais neįsivers ir kad reikės 
nors dėl nekuriu prekybos da
lykų žydų vietą užimti. Taigi 
isz pradžios pradėjo supirki
nėti: kiauszinius, paukszczius, 
gyvulius, ir kitur pardavinėti, 
bet žinoma, kad ne visados tas 
nutikdavo, nės isz nežinių su 
savo tavoru dėl pardavimų į 
pigesnę vietą nueidavo ir ten 
trotydavo arba kitur nieko ne
uždirbdavo. Bet kada szio- 
kiu budu vieni nagus prisvili
nę atszoko, kiti, su kantrybe 
toliau dirbo geresnius sav rin
kus dėl supirkinėjimo ir par- Į 
davinėjimo atrasdami. Žino
ma, kad kožnas už mokslą tu
ri užmokėti, o paskui tiktai 
gali isz jo pasinaudoti. Da
bar po laukus musų perkup- 
ežiai (supirkinėtojai)l) pra
dėjo žydus iszremti, kuriems 
per tai reikia net į toly mus 
Afrikos ir Amerikos krasztus 
trauktisi. Su musų žmogumi 
konkurencija per tai yra sun
ki, kad anas ne tiktai turi sa
vo arklius, bet ir lengvesnį 
dėl prekystės kreditą, be ku
rio žinoma nei vienas prekėjas 
būti begali.

Seniau vėl po Žagariszkius 
ir Joniszkieczuis2) žydai vysz
nių sodus arendavodavo. 
Sztai Stungių kaime, Žagarės 
pa v. yra gaspadorius Jokūbas

J) Žagarės parapijoje, Stungių 
kaime, kugudriausis perkupezius yra 
Vrasczius raiszasis.

' 2) Tai yra po Žagarės ir Jonisz- 
kės parapiją.

dama, tai Mauszai tai Pinkui 
atidūdavo, kurie jam už aną 
apie 180 rūbinį ant metų mo
kėdavo. Kaip pavasaryje 
sniegą nuvarydavo apie Vely
kas nū tų žydų Stungių kai
mas atsikratyti negalėjo, taip 
tie žydai dėl paėmimo į aren- 
dą priklijosi. Vis nū Skrip-
kos didžiausio sodo) pradėda
vo, su kuriūmi sulygę ir kelis 
įdesėtkus rublių ant rankos 
davę, kitų gaspadorių sodus 
su mažesniais pinįgais paim
davo. Vis žydai kožną metą 
visokias priežastis jszrasdavo, 
idant arendą pamažinti. Ir 
taip didelis vėjas vasaros laike 
vis būdavo priežasczia dėl žy
dų, kad gaspadoriai arendos 
dalę atleistu, nės žalių vysznių 
daugumas ant žemės nubiro ir 
jie negalėdami arendos užmo
kėti, bankrutavosę. 1893 m. 
atsitiko, kad vysznios neužde
rėjo, per tai žydai ant sodų 
nupūlė, o kad nusirpusias 
vysznias reikėjo jau rinkti, už 
Skripkos sodą tiktai 130 rub
lių siūlė. Vaikai tada tėvo 
praszė, idant žydui sodo neati- 
dūtų, kad jie ant savo rankų 
sodą paėmę daug daugiau pel
nys. Taigi tame mete vaikai 
patys į Rygą vysznes veždami 
236 rublius gavo.

Pernai vėl kitas žydas, Rud
galviu vadinamas, pas kitus 
menkesnių sodų savinįkus 
Stungių kaime sodus į arendą 
paėmė. Po 3—10 rublių ant 
rankos davęs prie tų sodų sa-

Rygoje būdamas atsiųstas 
vysznes pardavinėjo. Kada 
gaspadoriai vaikų klausė, kada 
jų tėvas randą užmokės, tada 
jie gudriai atsakydavo, kad 
nū tėvo isz Rygos pinįgų lau
kia, o kaip tiktai jie ateis, tai 
jie visiems arendas užmokės. 
Rudgalvis vienok pinįgų ne
atsiuntė, jo vaikai visas ūgas 
nuskynė, kurias jų tėvas Ry
goje pardavė, o pats su pinį- 

timo ministerijos atsigręžti dėl 
szito klausymo atkėlimo, nės 
datyrta yra, kad maskoliszkų 
literų dėl lietuviszkos kalbos 
įvedimas, o lotyniszkų uždrau
dimas, isz Prūsų priežasties, 
daugiau dėl valdžios iszkados 
negu pelno padaro. Jeigu 
Kauno gubernatorius Klin- 
kenbergas, o Vilniaus gene- 
ral-gubernatorius Orževskis, 
prie kurių Petropilio valdžia 
atsigręš užklausdama, kabliu
kų mums nedarys, tai galime 
tikėtisi kad spaudą sulauksi-, 
me ir tąda žinoma viskas ki
taip apvirs ir Tilžės spaudikų 
uždarbiai prapuls.

— Szaulių paviete, Baka- 
pilį parapijoje yra didelis p. 
Karpio dvaras Rekijeva vadi
namas. Prie to dvaro yra 
Rekijevas ežeras daugiau kaip, 
per mylią platus ir ilgas dide
liais miszkais to pat dvaro 
apsiaustas. Tame ežere yra 
daugybė žuvų, už kurias žydai 
moka ponui arendos 500 rub
lių ant metų, tiktai kelis kar
tus žvejoti tiesą turėdami. 
Ant pavasario, kada isz po 
žiemos isztroszkusios isz po le
do žuvys į properszas veržiasi, 
gali jas net su rankomis 
graibyti. Tada tai p. Karpis 
daugel žuvų prižvejoja ir pi
nįgų palupa. Kai Į) ežere žve
joti, taip ir miszke medžioti 
kitiems yra nedaleista. Bet 
kur ežia tav žmogus medžio
tojas szaudyklę turintis, o 
stirną prie savo triobos ar dar
žo priėjusią pamatęs, neszaus! 
Taigi p. K. arendoriai vienas 
Czekavyczia isz Meszkiszkių, 
o antras Czepongus isz Szukių 
isz tos priežasties kaipo me
džiotojai kaltais pasidarė. 
Bet abu szaudykles be bilietų 
turėjo, kas pas maskolių Lie-» 
tuvoje nėra daleista ir per tai 
abudu netiktai už nuszautas 
stirnas Szauliūse pas miravą 
prisūdyti buvo po 50 rublių 
užmokėti, bet ir už szaudykles 
po 50 rublių koros. Czepon- 
kus apart tų 100 rublių užmo
kėjimo turi dar metus kaliny-



Lietuvininku
je atsėdėti už tai, kad už
draustame pavasario laike me
džioja.

Po anils miszkus baravykai 
vasaros laike taip dyksta, kad 
nors su dalgiu pjauk, o pelkė
je „Puszine“ vadinamoje kitą 
kart, pirm kelių metų ir vil
kai atsirasdavo, kurie nakti- < 
mis kaukdavo.

Szaulių paviete gaspadoriai 
gūdžiasi, kad nū pavasario tik
tai vieną lietų 24 Balandžio 
turėjo. Tada ir griaustinis su 
žaibais buvo. Yra jau ir su- 
Mygusio vasarojo, bet nėra ra
sos (lietaus). Panevėžiszkiai 
giriasi, kad netiktai daržus, 
bet isž dalies ir vasaroją atsė
jo, kuris jau sudygo. K vie- 
ožiai szįmet užderėsę, nės isz 
po žiemos dailiai iszėjo.

f t •

—Isz Latvijos. Jelgava. 
„Austrumo“ iszdavinėtojas p. 
Dravenekas už laiko bejusda- 
mas, kad bankrutavoti jam 
teks, Visą „Aistrumo“ prenu
meratą ir kitus pinįgus ant 
kelių tukstanezių rublių į ki- 
szenių įdėjęs po besigydymo 
pavidalu į Vokietiją dar Kovo 
mėnesyje iszbėgo. Į porą ne
dėti ų po jo iszvažiavimui „prie- 
tavas“ į jo knįgų k romą įėjęs 
pareikalavo, kad anas pagal 
vekselių procentus užmokėtų, 
bet kada nieks su tūm mokė
jimu nesiskubino, magazynas 
užpeczėtytas tapo. Isz tos 
priežasties, kad ant „Austru
mo“ metinio iszdavimo reikia 
daugiau, kaip 5,000 rublių, 
tai pinįgų netekus „Austru
mo“ tiktai 3 numeriai iszėjo. 
Toliau eiti nebegali, nės ant 
iszdavimo lyg metų galui dar 
9 numerių, reikia dar 4,000 
rublių. Gal būti p. Vėl me, 
kuris yra isz dalies „Austru
mo“ savinįku, toliau veikalą 
varys, bet vis gi reikia laukti 
licitacijos, kuri nežine kada 
bus, nės ant jos „Austrumą“ 
nupirkus toliaus galima bus 
varyti1, tūmi tarpu vienok vis
kas apsistoja, o prenumerątė- 

rių pinįgus reikia jau už pra 
žuvusius rokūti. Sziokiu bu- 
du dėl latviszkos literatūros 
didelė skriauda pasidarė.

— Liepojus. Ant Liepoj aus 
ūsto tolesnio įtaisymo valdžia 
ant szių metų vėl penkis mi
lijonus rublių atleido, per tai 
czia yra dėl uždarbio didelis 
svieto subėgimas. Szįmet nū 
Liepojaus ant Voszpuczio 
(Hasenboth) gelžkelis yra bu- 
davojamas. Ant Liepojaus 
bažnyczios padidinimo 40,000 
rublių tapo iszleista, dar ant 
to reikalo 25,000 rublių yra 
reikalingi.

Sziczionai jau nū kelių me
tų po vieno lietuvio X. vado
vyste lietuvių tarpe, isz noro 
senovės tikėjimo atgaivinimo, 
paslapta pagon isz koji „Perku- 
nistų“ skirtvierystė įtaisyta 
tapo. Tie perkunistai dėl 
Perkūno dievaiezio garbinimo 
į artymus miszkus susieina, 
mėlynus marszkinius ir dra
bužius nesziodami, bet pas
kiau policijai patėmyjus, tą 
skirtvierystės mėlyną ženklą 
pametė. Nors toji žinia pa
eina nū tokio, kuris pats Lie
pojoje gyvena, bet vis-gi pa
tvirtinimo reikalauna, nės kai
po prie perkunistų neprigu
lintis tikros teisybės negali 
žinoti, o tie, kurie prie jų pri
guli, viską paslaptyje.'lai ko.

Treczioje Velykų į dienoje 
prie pat.ūsto buvo 0zia labai 
liūdnas atsitikimas. Vienas 
paeziūtas lietu vys dėl mylimos 
mergos su jurinįku (matrosu) 
už ją susiėmė. Nors merga 
stipriai jurinįką laikydama 
nelaimę atitolinti norėjo, vie
nok jurinįkas kareivis su pei
liu, kurį visados prie szono 
nesziojo ant savo rivalio szoko 
staeziai į galvą durdamas. O 
kada nelaimingasis parkrito, 
spardė aną su kojomis ir dar 
su akmenais jo galvą daužė, 
ant smerezio užmuszdamas. 
Tas atsitiko vidurdienyje prie 
daug daugel liudinįkų. Už- 
musztasis Liepoj u je paezią pa
liko, D01 tos užmu'szėjystės

byla eina.
— JHunamiunde pilis prie 

Dauguvos į jurą įbėgi mo. 
Dabar czia paslaptinė palicija 
ir žandarai daboja du vokie- 
ežiu isz Vokietijos, kurie po 

stengiasi szitą pilį isztirti.
— Jelgava. Vietinis gu

bernatorius Sverbejevas, nors 
ant laiko kunįgui Valanczaus- 
kini, kaipo mokytinių kapeli- 
jonui, czia isz Kauno atvažiūti 
daleido. Kūnįgą Tumą isz 
czia kelia į Mosėdį į Žemai- 
ežius, o czia ant jo vietos ką 
tiktai iszszvenstą kunįgą Ba- 
kuczionį isz Kauno atkelia.

f

Isz Kitur.
I

u vienytos Va 1st i j o 8.
— Henderson, Ky. 24 G eg. 

Claud Henderson, nigeris, ku
ris n u gėdino 13 metų mergaitę 

per nevalę iszvestas isz kalė
jimo Casey vili ‘u j e ir nuvestas 
ant vietos piktadėjystės. Czia 
liko pakartas per gaują, susi
dėti a n ežią isz 100 baltųjų.

— New York, 24 d. Geguž. 
32 metų David Hannigan nu- 
szovė vakar vakare Salamoną 
Manną, rundytoją moteriszkų 
drapanų k romo, kurį kaltino 
už garbės nuplėszimą ir isztai- 
eymą smerties savo sesers. 
Hannigan žinoma randasi ka
lėjime, o Mannas Ii 
kur neatbūtinai n t 
dangi paojingai pažeistas.

Augszcziau apraszyta žmog
žudystė tapo papildyta szesztą 

utyje, 
, ka-

kada ant gatvių randasi dau
giausei žmonių. Hannigan 
jau dusyk szovė į Manną, o 
kada norėjo treczią sykį į jį 
szauti, viens isz praeinanezių 
metėsi ant užsidegusio ir isz 
traukė jam revolverį. Tūm 
laik Hannigan prasigrūdo per 
susikimszusius žmones ir tarė: 
„Norių matyti mirsztantį tą 
žmogų. Jis užmuszė mano 

seserį, o ir asz tikilsi, kad jį 
užmusziau“. Pasiutėlį ant 
galo atidūta į rankas polici
jos, kuri jį nugabeno į kalėji
mą. Loretta Hannigan, sesū 
Hannigan‘o numirė Balandyje 
mėnesyje isz priežasties krimi- 
naliszkos operacijos. Kaltino 
ji Manną už davedimą jos į tą 
padėjimą. Hannigan nū 
smerties Savo sesers užsirūsti
no ir kerszijo atlyginti Mali
ntai.

— Hew York, 23 Balan
džio. Laikrasztis Herold ap
turėjo laiszką isz Tokio, kuris 
perstata dalykų stovį rytūse, 
kaip seka: -Japonai yra aug- 
szcziausiame laipsnyje supyki
me ant Rosijos, kuri jai rodė 
laike karės didelį prilankuiną, 
o po karei taip begėdiszkai 
aplupo ją isz naudų pergalės. 
Pakolei Rosi j a nebuvo užsitik
rinus draugveikime kitų viesz- 
patysezių, tai sėdėjo tykiai, bi
jodamas! pati iszsigąsti Japoni
jos. Dabar, užsitikrinus pa- 
gelboje Vokieczių ir Prancū
zų, maskoliszkas meszkinas 
isztiesė savo leteną ir padėjo 
ją ant traktato (susznekų) tai
kos. Norėjo maskolius netik
tai nulupti Japoniją, bet ir 
susilpnįti ją per tai, kad tikė
josi, jog tauta pakels maisztą 
prieszai valdžią, bet-gi ji ap
sileido reikalavimam Europos 
vieszpatysczių.

— FriedricksiTihe, 23 Geg. 
Deputacija, skaitliuje 1,600 
ypatų, atsilankė czionai isz 
Lipsko ir tapo priimta per 
kunįgaiksztį Bismarką. Pri
minė jis savo prakalboje į de
putatus apie karę po Lipsku, 
daduriant, kad vokiecziai pri
dera visados būti' santaikoje 
su Rosija, ir taipgi turi būti 
prieteliais Austrijos. Monar- 
kija — dadurė kunįgaiksztis 
— yra geriausia perstatytoj a 
tvarkos ir globėja santaikos, 
kuriai daug kenkia revoliuci
ja.
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— Atsiminimui 25 gryžt- 

meczio Vokietijos laimėjimų 
nū 15 Liepos m. 1895 iki 10 
Gegužio 1896 metų bus, ant 
paliepimo paties ciesoriaus, vi
sose dienose, kuriose musziai 
nusidavė, karūnos tų regimen- 
tų, kurie prie muszių prisidė
jo, kaip ir pirmos kantilės vi
sų prie muszio priesidėjusių 
baterijų su užtilo lapais iszda- 
bintos. Vietoje ąžtilų lapų 
žiemos laike bus bapkų laipai 
imami. Vokietijos daržinįkai 
apsiėmė už tai rūpintis, kad 
ir žiemos laike žalių užtilo la
pų butu, kad pagarbinimas 
vokiszkųjų ginklų ne su sve
timomis bapkomis nusidtitu.

— Turkija. Sako, buk žy- 
diszkasis pinįgticzius Baronas 

• Hirsch tikrai norįs Turkijoje 
salą kretą nupirkti ir tenai 
valną žydiszką karalystę grun- 
tavoti. Jau kelios karalystės 
aavo pritarimą ant to isztaru- 
8108.

— Madryt, 24 d. Gegužio. 
Valdžia iszsiunczia dar du ka- 
riszku laivu ant salos Kubos.

Valdžia turi siekyje aresz- 
tavoti daugybę prakilnių Ku- 
bieczių, pasinaudojant popie- 
roms, rastomis prie lavono 
Marti‘0.

— Konstantinopolis, 24 d. 
Gegužio. Atėjo ežia žinia 
apie baisų žemės drebėjimą 
Epire, kuris yra isz dalies Al
banijos. Miestas Paramythia 
bu 3000 gyventojų, buvo vi
duriu to drebėjimo. Be maža 
ko visi namai to miestelio pa
liko sugriauti, 50 ypatų už- 
musztų, o 150 sužeistų. Gy
ventojai to kalntito kraszto, 
kokiu yra Epiras, buvo ntila- 
tinėje baimėje ir paojuje apie 
savo gyvastį per dvi dieni, per 
kuri vienas drebėjimas sekė 
kitą labai trumptise tarptise 
laiko. Paramyth‘e suskaityta 
abelnai 26 drebėjimai. Gre- 
kiszka bažnyczia Paramyth‘o- 
je paliko nustumta ant kelių

Vienybe
metrų nti pamatų.

— Roma, 22 Geg. Anar
chistas Enrico Succhesi, kuris 
užmuszė iszdtitoję laikraszczio 
Livorneisko, paliko apsūdy
tas ant amžino sunkio kalėji
mo.

— Szv. Tėvas turėjo mie- 
ryje suraszyti jau politikos 
testamentą ir suteikti jį kar
dinolam, teisiszkiem jenero- 
lam ir kitom ypatom, esan- 
ežiom pirmystėje bažnytinės 
hierarphijos. Szv. tėvas tu
rėjo melsti podraug kardino
lų, kad po jo smertei kūno- 
greieziausei pasiskubintu rink
ti įpėdinį, kad tokiu budu ne- 
dtitu laiko kisztis j tą dalyką 
užrubežinėm vieszpatystėm, 
ką užgaiszintu rinkimą. Po
piežius podraug trokszta, kad 
jo įpėdinis vestu toliau jo po
litiką.

— Ispanija. Ispanijos ka
ralienė valdonka dovanojo 
10,000 pesetų (ant 8000 mar
kių) ant paszalpos pasiliku- 
siems tųjų, kurie su kariszku 
laivu „Beina Regentą“ pražu
vo.

— Londonas, 22 Gegužio. 
Nekoksai ispaniszkas laivas 
susimuszė arti salos Filipos. 
163 keleiviai prigėrė. Smulk
menų nežinoma.

— Londonas, 24 d. Geguž. 
Gimimo diena karalienės isz- 
kilmingai tapo apvaikszczio 
ta. Oras buvo dailus, gied
ras, visi namai buvo iszrėdyti 
vėliavom.

— Londonas 24 d. Gegužio. 
Isz Shangajaus pranesza, kad 
pakėlė didelį sumiszimą ten 
žinia, buktai Bosija norėjo už
imti miestą Kirin Mandžiuri- 
joje, užkertant tokiu budu 
pargrįžimą dideliam skaitliui 
japoniszkos kariaunos.

— Queenstown, 24 Gegužio. 
Garlaivis L/ucanija isz Najor- 

ko, pribuvo czionai apie 6,55 
iszryto. Padarė 2897 mylias 
į penkias dienas, 11 valandų 
ir 40 minutų. Kasdien pada
rė 431—505—524—522—517 
ir 398 mylias. 22 d. Gegužio 
po 48 laipsniu augsztumos 
sziaurinės, o po 28 pietinės 
užėjo kokį tai sumusztą laivą, 
kurio stiebas kyszojo 6 pėdas 
ant vandens. Yra jis dideliu 
paojumi dėl pervažitijanezių 
garlaivių.

Mn snMoM,
Apysaka isz baudžiavos gadynių. 
(Latv. raszė Upits, liet. g. L.).

(Tąsa.)
„Kriseli, tas yra gerai, kad 

tu klausinėji, apie ką dar ne
žinai. Kipszas yra tai mažų 
vaikų duszelė, kurie yra už- 
muszti be krikszto nti savo 
motinų ir kitokiu budu nuga
labijami; tokius vaikus Die
vas nepriima pas savę. Kož- 
nam žmogui yra liktas gyve
nimo laikas szioje pasaulėje; 
Dievas yra paskyręs kožnam 
žmogui laiką mirimo ir pa- 
szaukimo kiton pasaulėn; ku
ris greieziaus gauna galą, tas 
iki paskirtam laiko gyvenimui 
(kaip paskendtiliai, pasikori- 
kai ir 1.1.) ant žemės turi pa
sidaryti kipszu“.

„Koks tai buvo vaikas, ku
rį gaspadorius spaudė?“ ma
žasis Kriselis užklausė.

„Kasgi tai gali žinoti? To
kie eina per visą pasaulę, gas- 
padinė dūsaudama atsakė.

„Ką ežia per visą pasaulę, 
gali būti, kad kas musų valsz- 
cziuje nužudė kūdikį, kurio 
duszelė turėjo pavirsti į kip- 
szą“, Martino pati sakė: 
„Kaip asz dar buvau maža 
mergaite, mano motina pasa
kojo, kaip Raguczitise kas 
naktį apsilankydavęs kipszas. 
Kankinęs vieną ir kitą. Ne- 
kurios merginos net jį maeziu- 
sios. Merginos gulėjusios 
daržinėje. Pirm dvyliktos 
valandos naktyje mažas ponai- 

ežiukas, dailiais jtidais oze- 
bacziukais, mėlynom kelinai- 
tėm ir raudona j u pele, ptila 
ant vienos merginos ir ją slo
gina. Taip, tas atsitikimas 
buvęs kas naktį. Jau negalė
jusios toliaus iszkėntėti. : Bet 
vieną naktį kipszas buvęs nu
ėjęs pas patį gaspadorių ir 
meldęs su aszaromis, kac| jo 
kaulelius, pakastus po didžia
jai liepai, nunesztų ant kapi
nių, jog jau Dievas esąs jam 
sutrumpinęs vaidinimąsi tarp 
gyvųjų. Jo kaulelius tegul 
pakasa nti didžiojo kryžiaus 
prie treczio kapo szone. Gas- 
padorius ant rytojaus radęs po 
liepai kaulelius ir nuneszęs 
palaidoti ant kapinių į užro- 
dytą vietą. Kaip toliaus gavę 
žinoti, tai trecziame kape gu
lėjusi kokia mergina, apie ku
rią buvusos sznektos, kad ji 
savo kūdikį nužudžiusi. Ma
no motina apie tai man labai 
tankiai pasakojo.

„Apie tai ir asz esu girdė
jusi, bet dar baisiaus.. . .“

„Brangi dėdiene, jau nepa
sakokite dauginus. Jau man 
ir dabar isz baimės plaukai 
stojasi. Ar asz galėsiu szį 
vakarą drąsiai miegoti?4, 
jStypnėkų Trynė pertaukė 
;gaspadinės sznektą. „Kaingi 
^iėra bailu tokias sznektas gir- 
/dint?“ visos merginos beveik 
vienu balsu užklausė.

„Isz ko ežia reikia baimy- 
tiesi? Argi kuris bijo, ant to 
kipszas neužptila ir nieko pik
to nedaro! Jodinėja ir slogi
na bailųjį lygiai kaip ir drą- 
sįausįjį“, Petras tarė, su savo 
ranka braukydamas sukamą 
pantį.

„Ką ežia sznekėti apie Pe
trą, jis juk ir gyvojo velnio 
nebijo“, Martinas po teisybei 
atsakė.

„Asz dar savo gyvastyje 
nėsu matęs gyvo velnio, todėl 
nežinau, ar reikia jo bijoti, ar 
ne. Asz mislyju, kad velniai 
ir visokios baidyklės yra tik
tai pasakos. Kodėl aęz neina- 
cziau nė vienos baidyklės, per



Lietuvininku
tiek naktų vienas vaiksz- 
cziodamas, gal, dar daugiaus, 
kaip kiti? Per daug naktų 
esu ganęs arklius net prie pa
ežių kapinių, o vienok nieko 
nemaeziau“.

„Visi negali regėti baidyk
les, jos vieniems vaidinasi, o 
kitiems ne. Kuriems jos ne
sirodo prie gyvasties, tai va
landoje smerties jų baisybėmis 
vaidinasi“, gaspadinė sakė.

Bulvės buvo suskųstos. 
Viena mergina nuskustas bul
ves bėrė į antrą viedrą ir jas 
masgojo. Antra mergina 
surinko visas lupynas ir neszė 
laukan. Kiaulių piemenė pa
ėmė szakalį (balaną) ir sekė 
ją. Stubuje pasirodė ty?a. 
Gal but kiekvienas mislyjo 
apie baidykles.

Veik merginos Sugrįžo stu
bon, o Grietė taip pradėjo: 
„Labai yra tamsu, galima sav 
akį iszdurti, o prieg tam dar 
labai lyja. Dabar ta v, Try- 
nele, reiks palikti ant nak
vynės pas mus; kaip tu tokia
me laike pareisi?“

„To negaliu padaryti! 
kiu būdų negaliu 
jus“.

„Kodėl ne?“ 
klausė: „ar tav

nakvoti
Jo- 
pas

už-

„mu-

Grietė 
namie j e ge

naus, negu pas mus. Apie 
tai asz netikiu“.

„Ką ežia niekus Griete, ge
naus palydėk manę, man vie
nai bailu eiti namon tokioje 
baidyklių naktyje“, Trynė ra
gino.

„Tu, Tryne, gali jei su laz
da dūti per szonus ir tai ji 
neiš“, gaspadorius sakė:
sų abi merginos taip yra bai
lios, kad isz jų dienos 
nė viena nedrįsta nū 
prasiszalinti“.

„Lai eina Petras“, 
atkirto: „tam nėsą bailu nė 
gyvojo velnio“.

„Žinoma, kad eisiu“, Petras 
atsakė; paėmė nū gembės (va
gio) kepurę ir atsistojo Jprie 
durų.

Trynė dar vilkinosi.
„Nu, pažiūrėkite, kokia ta

viduje 
namų

mergina yra: geras žmogus, 
kad pasitaiko, kuris ją nori 
palydėti, nū baidyklių apsau
goti, tai ji neina“, Grietė nu- 
si j ūkdama sz'nekėjo.

Trynė neatsakė nė žodelio, 
bet „labą naktį“ pasakiusi isz- 
ėjo su Petru.

„Taip kaip tu, Petrai, paly
di Trynę, turi reikalauti už- 
mokesties, o tu, Tryne, turi jį 
saldžiai nubucziūti!“ Grietė 
iszeinan tiems dar sykį nusijū- 
kė.

Abu perėjo per kiemą, nie
ko nesznekėdami, 
pirma pradėjo:

„Petrai, ar tu 
stiesi nū ėmėjų?

tad Trynė

V. kito persivertė arba gal vėjas
parėjo namon labai per langą įsiveržė stubon ir ką 

nors pajudino, — kas tai ga
li žinoti. Svecziai stuboje 
užžiebė žiburį. Buvo trys 
spėkingi vyrai, gerai apsigink
lavę: vienam buvo senas dal
gis rankoje, antrojo — kirvis, 
o trecziam — virvės.

Koks siekis galėjo jiems 
būti nakties laike mieganezius 
žmones trukdyti? Ko jie 
jieszkojo taip vėloje, tamsioje, 
ly n an ežioj e naktyje pas tylius 
žmones stuboje . .

Petras
nulyjęs it žiurkė isztraukta isz 
vandens. Merginos jau buvo 

j atsigulusios, o kiti ir jau ėjo 
nakvynėn. Grietė, pam'acziu- 
si Petrą, negalėjo iszkęsti, 
neužsznekinus antrą merginą:

„Petras dabar buvo kipszo 
nagūse. Matai, kaip jis szla- 
pias. Nežinau, ar jis szį va
karą eis gulti apsivilkęs, kaip 
kožną naktį, kaip ten augsztai 
guli, o gal ir nusirėdys“. .

Martinas buvo užtėmyjęs, 
kad Petras parėjo szlapias, ir

: jam sakė, kad eitu į rėją (jau- 
ją) iszdžiovinti rubus; bet Pe
tras neklausė. Jis panczius

dabar serg-
Musų gas- j

padinė sakė, kad sziame laike <nunesz^ i žirginyczia, o paku-
kas metą vaikinus gaudo“.

„Ko tu, Tryne, taip rūpi
niesi apie manę, asz tav esu 
prižadėjęs, o ir saugosiūsi, ka
dangi tai yra mano rūpesty s“.

„Gerai, gerai, bet ir man 
rupi“.

„Gal tu, turbut, ir szį vaka
rą atėjai, kad manę persergė
ti, idant asz saugoeziausi ?“

„Matyk, Petrai! asz-asz- 
atnesziau tav pirsztinių porą, 
bet kadangi tavo lova dabar 
yra augsztai, net palubyje, tad 
negalėjau slaptu padėti. Te, 
imk dabar!“

„Aczių, Trynyte! Bet asz 
dabar tav prieszais dūti nieko 
neturiu. Palaikyk dabar jas 
pas savę iki laikui, nėsa asz 
pirsztinių turiu gana“.

„Ką tu ežia apie davimą ko 
man szneki; jei asz tav n orė- 
cziau viską atidūti, ką tu man 
esi davęs, tad asz tav daug 
daug turėcziau dūti. Asz ir 
sziądien esu apsiavusi naginė
mis, kurias tu man davei“.

Jau abu buvo prisiartinę 
prie Stypnėkų kiemo.

„Nu, tu Petrai, gali grįžti 
jau namon nėra bailu,

las sukimszo po aūlu ir taip 
apsivilkęs kūpė savo lovon, 
kad atsigulti.

Veik visi pradėjo knarktį 
saldžiai. Valanda galėjo bū
ti apie vienūlikta, kaip Kal
nėnų szuva ant kiemo sulujo, 
bet veik ir vėl užtilo. Pir- 
mamjame nūmigyje niekas isz 
mieganezių to nejautė; visus 
po sunkių darbų žmonelius 
miegas apėmė savo galėję, o 
ir podraug linksmino jūs sap
nų mamytė, kad ryt turėtų 
naujas spėkas; visoje stuboje 
vieszpatavo amžina tyla.

( Lauke ir buvo tylu — ten 
prie lango tikt kas graibstosi.

Kad ir tamsoje tacziaus bu
vo galima tėmyti kelis vyrus, 
prie lango stovinezius, kiti 
vyrai stovėjo prie kitų langų 
irgi prie durų. Langas tapo 
iszkeltas isz lauko pusės ir ko-

i 
musisz- 

Labai

PetrasTrynė įėjo stubon. 
labai pamažu, nors lytus dik- 
ežiai lyjo, žingsniavo namon.

stubą, kada tūm tarpu dar 
vienas vyras paliko jauke be
stovįs prie lango. Prie visos 
tamsos naktinis darbas ėjo ty
liai, nors ėmėjai buvo apsi
ginklavę įvairiomis pabuklė- 
mis, niekur nebuvo girdėti io- 
kio trukszmo, taip, visi miego
jo saldžiai. Tiktai kaip lan
gas buvo iszimtas. tad buvo 
girdimas stuboje koks menkas 
judėjimas, bet gal kuris mie
godamas nū vieno szono ant

Jie negalėjo suprasti, ar yra 
miege ar sapnūja? Isz kur 
dabar galėjo stuboje rasti esi 
ugnis ir svetimi žmonės ir ka
da jie ežia atsirado? Ar szie 
tikt neatėjo mieganezius žmo
nes apiplėszti? Visi, kurie 
tikt pakirdo isz miego, nedrįso 
nė pasijudinti ant vietos, nu- 
dūdami savę mieganezius.

Gaspadorius su gaspadine 
buvo užtėmyję ugnį. Jiem 
daugiau buvo rupesezio ir bai
mės, negu kitiems draugjau- 
tantiems. Galima buvo gir
dėti kambaryje gaspadinės 
balsą: „vyreli, kelkis, kelkis! 
svetimi vyrai yra įsilaužę mu
sų stubon“.

Akiesmirksnyje pati gaspa- 
dinė pasirodė ant slenksczio 
vienūse marszkiniūse, kaip 
gulėjusi buvo. Pamacziusi 
vyrus, ji suprato, kodėl szie 
ežia atėjo.

„Ak Dievulėli! Tie jau 
yra ėmėjai! Ak tas biednas 
Petrelis, kaip jam dabar bus!“ 
Ji tikt ką isztarė tūs žodžius 
ir sugrinžo ten pat ant sūlelio.

Gaspadorius sugrąžino pa-

jai, kad ji jokio ermyderio ne
keltu. Kaip jis sugrįžo atgal 
stubon, visi žmonės pakirdę 
isz miego, akyvai prisižiurinė- 
jo vaikinų gaudytojams. Bai
mė ir nusiminimas buvo regi
mi ant visų pranykę, bet jų 
vietoje žingeidumas. Kas 
ežia ko jau gali baimintiesi? 
Kožnas žinojo savo kailį esan
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sveiką, — lai Petras 
apie savą rūpinasi.

(Dar neviskas.)

pė. Žalnieriai szukavo: „Vi- 
vent les braves Alsaciėns!“ 
(Augztai gyvi Vesti geriejie

Lietuviai!
Zvelgkirno į Elzas-Lotnngiją 

mokykimės isz ją nusidavimą.
(A. B. isz Hagenau T. K.)

,7
Czia buvo

kiszkai dainųjama, 
susirinkimų taĮ>o ir dar kelios augszcziausių

ir

davo ir italijonas, kožnas raszo 
savo kalboje. Byg taipojau 
daro ir urėdnįkai; bet rasztai 
tur lotyniszkas raides turėti; 
vokiszką rasžybą ne visi isz- 
mano.

Kokia kalba ant svieto ge
riausia ir lengviausia butu, 
tai dar nei iszminl ingiojie nė
ra iszradę, bet 
teisybę dūda, 
ziszkoii kalba

Dėl savo gero pasielgimo ir 
stropumo yra Elzasai daug 
kartų per visokius rasztus gar
binami, ant paveikslo: „Elza
sai yra girną kareiviai, jie pri
klauso prie tinkamiausių ir

daugiaašei vo-| drąsiausių prancūzų vaisko; 
prie kitų didysis skaitlius augsztų ir 

. gendrolių pran- 
prancuziszkos dainos padainū-jcuziszkos armijos, kurie isz 
tos.... Mokslainėse buvo,Elzas kilę yra, parodo tai ge- 
prancuziszkai mokinama irjriausei; ale ir vokiszkame 
menkai vokiszkai; ale pirm vaiske yra Elzasai vertingi 
1870 dar nebuvo nei jokios kareiviai. Prie savo gero pa- 
prievartos ant mokslo, ir gali sielgimo kalba jie dar gerai 
ma buvo ar szian ar ten dar vokiszkai bei prancuziszkai, 
tokį žmogui rasti, kursai nei I todėl jų gyrus, 
skaityti nei raszyti neiszmanė. Taipojau dar didis skaitlius 
Didczturcziai parūpino savo iv tokių kareivių, kuvie vieną 
vaikams vokiszką mokslą, ar metą tarnauja, kad mes prie 
jūs į Vokietiją nusiųsdami, tokių dar žinome, kaip jie sa- 
arba kokį vokiszką mokytoją l vo ekzaminą darydami, tai 
pad savą pavadindami. Mie- dar dviejosia kalbose daryti 
lai tampa pasakota, kad viso- tur (auszer seiner Mutterspra- 
ki meilės darbai Elzase visur che noch in zwei fremden Spra- 
randami buvo. Paminėkime chen nach Ausvahl zvischen 
p. kun. Oberlin, kursai per Lateinisch, Griechisch, Eng 
visokią geradėjystą savo var- lisch und Franzosisch), tai ga- 
gingą parapiją Steinthal į di-ilime matyti, kad Elzase mok- 
dą garbę iszkėlė; jis ežia ko-|slainės labai geros yra. 
kius 60 metų ilgai dirbo ir jo 
darbas turėjo gerą pasiseki
mą; jo parapija augo Dievo 
baimėje ir turtinga pastojo;
1818 tapo jis nū prancuzisz-1 kai bus lengva; 
kos valdžios atvirai pagarbiu- draugystes ir 
tas ir
(das Kreuz dev Ehrenlegion).Ikits kitą, kas jis ir butu; isz- 
Mieste Mihlhausen buvo dar- rodykime broliszką meilę ypa- 
binįkams gyvenimo butelei czei tiems, kurie už lietuvisz- 
pabudavoti ir vargszams vai- ką kalbą pasidarbūja, viso- 
gio kuknios įtaisytos; taipojau kius rasztelius iszgatavoja ir 
ir privatiszkos mokslainės bei tūmi daug brangaus laiko 
knįginįczios atsirado; jei lau- praleidžia; pasirūpinkime lie- 
kinįkai pinįgų reikalavo, ga- tuviszkąją gramatiką ir mo- 
vo jie už menkus tresus kelis Į kykimės stropiai lietuviszkai; 
szimtus frankų pasiskolyti ant|siųskime vaikus, kas įstengia

me į augsztesnes mokslainės. 
Taipojau tur ir dukterės da
bar daugiaus mokytisi, ne
kaip praėjusiame laike, jeib 
jos užaugusios galėtu namų 
gaspadorystą valdyti ir savo kai; bet prancūzas atsiliepda- 
vaikus drausmėje ir patogume mas raszo prancuziszkai; taipo

Mieli broliai lietuvnįkai, 
pasekkime pėdas Elzasų; mo
kinkime pirm visų daigtų ge
rai lietuviszkai, tai ir kitonisz- 

sustokime į
szelpkime ežia 

gavo garbės ženkląIlietuviszką kalbą; mylėkimės

ilgoko laiko. Kaip mete 18- 
70 prancūzų vaiskas po Mak - 
Mahon ant karės priesz pru
sus Elzase susirinkąs buvo, tai 
buvo vėl Elzasai, kurie visko 
stokojantiems Žalnieriams vb 
šokiu budu gelbėjo ir jūs szel-

prnncu-
sviete

priauginti. Mes atsimename 
savo mylimosios motinėlės ir 
tų gražiųjų giesmės perszme 
lių, kuriūs ji mus iszmokinusi 
yra; gerai mums pastoja, kad 
mes jų per visą musų amžių 
atsimename. Motinos kalbe
lė mus atgaivina ir pasitiekti 
gražus spindulys musų atmin- 
ty^‘

Galiausei žvelgkime ir ant 
Szveicų, kaiĮ> jie su savo kai 
ba apsieina. Asz esu tenai
12 metų buvęs ir tame daly ke | timoms valdžioms vartota; bet 
ką patyręs: mokslainės yra tai yra senovės būdas. Apie 
ten iki gimnazijai vainos, be svetimas kalbas kalbėdami 
mokslapinįgių; lyg taipojau mėgsta jie dar sakyti, kaip jos 
dykai ir visi mokslainių įran- geminei iszsimokiiiam<»s esan- 
kiai: knįgos, popiera, plunks ežios ir kokią ateitę jos turiu- 
uos ir t. t. tampa mokytiniams ežios; bet jie nei vieną neisz- 
dūtos. Laukinįkai yra pilni 
gyraus (mandri), kad jie gal I kratai“, kurie vieną 
savo sūnūs 4 
mokslainą arba gimnaziją siųs- I neiszmanydami todėl apmau
ti; laukinįkai yra ten garbiu- dyjas. Taigi kožna kalba tur 
gi ir jaueziasi laimingais; jie szale kitos tą paezią vertybę, 
nenorėtu su bilekokiu urėdi- Tie ponai, kurie pirm kokių 
nįku mainyti, jie laiko sziūs 10 metų tą naująją svieto kai- 
kaip kokius tarnus, kurie kas'110 
adyna po drausme yra.

Jeib vaikai lengvu budu 
vieną svetimą kalbą iszsimo- 
kintu, siunezia jie jūs (kad jie 
jau pagal gramatiką įmanyti- 
nai vokiszkai moka) į pran- 
cuziszką Szveicą arba į Engė- 
lantą ant poros metų; jų vie
toje jie gauna isz ten ar vieną Ldabar 
prancuziszką arba angliszką 
vaiką arba mergaitę lygio se
numo; taipo vokiszkas vaiki
nas mokinasi prancuziszkai 
arba angliszkai, o angliszkas 
arba prancuziszkas vaikinas 
mokinasi ^vokiszkai. Kaszto 
isz tokio vaikų sukeitimo tė
vams nepasidaro, kaip tikt už 
kelionę.

Szveicų žemėje yra trys kal
bos (vokiszkoji, prancuzisz-1 kalyje pasiliksime ir 
koji bei italijoniszkoji) kai- sime su kitais drauge 
bamos, ir visos trys tur lygią 
teisybę, taipo kad urėdnįkų 
formularai trejopas užraszus 
nesza. Kad vokietis prancū
zai raszo, tai jis raszo vokisz-

peikia; tai daro vien „denio- 
svetimą 

metus į realnąjkalbą rasi ir lietuviszkąją dar

bą „Bolapuk“ suraszė, iszpa- 
žino ir iszreiszkė tą paezią du
rną; szeip butu jie bilekokią 
kitą kalbą (rasi pranęuziszką- 
ją) kai Į) svieto kalbą iszszau- 
ką, ale taip nebuvo.

Mes gyvename dabar kita- 
tame Ezese, ne kaip musų tė- 
|vų tėvai: kas tūm laik užteko, 

neužtenka,, dabar yra 
visos giminės lyg isz miego 
pabodusios ir kiekviena rūpi
nasi vis daugiaašei už savo 
paezios kalbą. Mos taigi tu
rime sziame laike daug dau- 
gesnei už mūšų tėvų tėvus pa- 
sidarbūti ir su visa gale prie 
savo pavadinimo ir visokių 
naudingų mokslų ( dirbti ir 
prie to savo kalbą gerai iszsi- 
mokyti, szeip mes visur už pa- 

negalė

ar tai butu koks reihestas, ko
kia tarnystė, koks urėdas, ko
kia gaspadorystė arba ir bile- 
koks kits pavadinimas, visur, 
visur reikia dabar daugiaus 
galėti, visur tampa nū mus 
daugiau reikalaujama. Asz

>
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mislyju, ką Elzasai isztaiso, 
tai ir mes galime isztaisyti. 
A r. jie geresnį kūną ir kraują 
turi kaip mes? ar jų garbė di
desne butu, kaip musų?

Jau yra iki sziol per laisz- 
kus visokių naudingų užma 
hymų ir paraginimų pranesz- 
ta, jeib lietuviai savo kalbą ir 
sąvo senąjį gyrą vėl aptaisytu; 
man rodos, kad nevisi tai skai
to ir ne visi tai i patirti gauna;
todėl yra. reikalinga, tokius 
gražius dalykus apie lietuvisz- 
kąją kalbą vis atkartoti ir vis 
aiszkiaus iszguldyti. Lietu
viai tur tikrai isz savo poli-
tiszko miego pabusti ir iszsi- 
blaivyti, tokius naudingus 
pamokinimus priimti ir su vi
sa gale bent kartą pradėti 
apie savę paežius pasirūpinti.
Dabar yra tas laikas, kuriame 
,,demokratai“ tvirtai prasi 
platina ir visus gerus užma
nymus visokiu budu gaisziuti 
bando. Kožnas lietu vys tu
rėtu tokiems bandymams atsi
ginti ir dar kožną nusitikimą 
per laiszkus žinoma garsinti, 
kad visi ttisius pažinti gautu, 
kurie priesz lietUviszkąją kal
bą piktinasi. Kito kelio nė
ra, taip sako ir viens prancu 
ziszkas priežodis: „Aidetoi, 
leciel Vaidera!“ (gelbėkis pats 
savę, tai ir dangus tavę gel
bės!) Taigi apginkime, szeip- 
kime ir mokykimės savo gra
žiąją lietuviszką kalbą, tai ga
lėsime mes visi su antimi prie- 
teliumi drauge szaukti: ,,Lie 
tuva nepražus, bet amžinai 
gyva bus!“

Galas.

Isz ifttti Jim Arasrlkoie
— Waterbury, Conn. 25 

Geguž. Kaip patėmijome nu
meryje 20 ,,Lietu vos“, kad ru- 
goja lenk isz k i laikraszcziai 
ant kun. A. Burbos ir ant 
daktaro Szlupo, buk jie esą 
maskoliszki pasiuntiniai', kad 
lietuvius skirtu nti lenkų. 
Gana gerai mes galime supras
ti, kad taip nėra kaiĮ> lenkai Isio

mislyja, tiktai yra vyrai verti 
garbės. Ddžiaugsmas musų 
kožno szirdyję , jaucziasi, kad 
sulaukėme, tokius vyrus, kurie 
pabudo isz sunkaus miego ir 
apsižvalgė į szalis, kad jau vė
lus laikas, o dar nieko gero 
dėl savęs nepadarė, budina 
savo brolius, idant keitusi isz 
to sunkaus miego, katrame 

I lenkai buvo užmigdę, ir mie- 
1 gojo per kelis szimtus' metų.
Jieszaukia, kad keltumės ir 
imtumėsi už darbo, ba jau 
lenkai daug mus nuskriaudė 
prisisavindami prie-savęs dau
gel kas mums priguli. Czia,
ką isztariau augszcziau, 
džiaugsmas ima sumislyjant, • 

į podraug ir liūdnumas ima kas 
link vieno/isz tųdviejų vyrų. 

I Jau taip maža yra musų sauja- 
j lė, o dar skiriasi į dvi dalis, isz 
kurios tai priežasties musų 
pradėtas darbas ne sparcziai 
eina pirmyn, ba neturime tarp 
savęs meilės ir vienybės ir ne- 
einam visi vienu keliu. Gtid.

•kun. Burba rodo mums tau- 
itiszką kelią prisilaikant tikė
jimo, o daktaras Szlupas rodo 
kelią linksmą, gražiai lelijo
mis iszklotą; ant tokio tai ke
lio užžengiąs jo pasekėjas 
linksmai sav keliauna, rody
damasis dėl svieto, kad labai 
esąs galingu; bet jo savžinė 
neperstoja klabyti, kad grei- 
cziau iszvysti galą to kelio. 
Kada prieina jo galą, daugiau 
nieko neranda, tiktai tiltą ir 
peikiąs neapsakomas. Atsis
tojęs tada tas keleivis ant to 
tilto, atsižvelgia atgalios ir 
nieko daugiau nemato priesz 
savę, kaip tiktai tamsias gi
rias; o jau vėlus laikas, saulė 
leidžiasi; mislyja sav: grįžsziu 
atgalios, bet jau vėlų, tamsiose 
giriose paklysiu, visgi liksiu 
nti žvėrių sudraskytu, velyj 
tegul czia pražūsiu; szoka nti 
tilto tiesiok į pelkėtas jūres ir 
prasižudo amžinai. Už tokį 
tai rodymą kelio, kaip sakiau 
pirmiau, nevertas yra Dr.

pas garbės, bet didžiau- 
papei k i mo,*“ kadangi pašė - 

jo tarp musų brolių didžiau
sią neapykantą ir sutrukdė 
musų tautiszkus darbus.

Suvalkietis.

Kzeszis Mins rteczlo 
vollclia iszflavė mstiam

už neszįnią Lietuvon 
lietu viszku knįgu.

Apie tą žinią praneszė 
broliams lietuyiszki laik
raszcziai. Tą dalyką turime 
pabrangti jtidu rtižu, kad lie
tuviai visos Amerikos neisz 
leistų isz akių. Supraskime 
broliai, kad czionai stojosi su 
musų broliais vėl negirdėta 
neteisybė, bemaž tokia kaip 
skerdynė Kražieczių, nės ir 
czionai lietuvius riszo, draskė 
daužė, muszė, kalinyn sodino. 
'Klauskime vokieczių ir mas
kolių, už ką jie vargina ne

teisingai lietuvius? Ar ką 
užmuszė ar pavogė? To visai 
nėra. Lietučiai broliams 
slapta nesza k u [jas, nės už
gintą gaminu szriesą, o už tai 
jus risza vol-ietis ir rusas 
kaip žmogžudžius ar vagis. 
Mes szito atsitikimo niekaip 
negalime iszleisti isz atmin 
ties. Likimas surisztų brolių 
už knįgas už katekizmus ir 
maldaknįges, arba nekaltus 
laikrasztėlius, turi būti reika
lu visų musų Amerikos lietu
vių. Dabar „Susivienyjimas“ 
elgdamasis pagal konstituciją 
negali szito praleisti, nepada
ręs storonės už žudomus bro
lius be jokios kaltybės. Su- 
r isz i m as už knįgas neprieszi il
gas jokiai teisybei — lygus 
yra užmuszimu lietuvių be jo
kio reikalo. Suriszimas ir 
laikymas kalinyje lietuvių už 
rasztus lygus yra skerdynei 
armėnų nti turkų. Taip kaip 
buvo daryti protestai už Kra- 
žieczius visi Amerikos lietu
viai tur užsiimti nekaltų sze- 
szių vyrų dirbanezių dėl gero 
nuvargintos lietuviszkos tau
tos. Taip kaip dasižinojo vi
sa pasaulė apie skerdynę K ra 

žitise, tegul taipgi žino apie 
ttis 6 kalinius. Butu labai 
gerai, kad komitetas „Susi- 
vienyjimo“ vardan visos drau
gystės pareikalautų nti Minis
tro vidurinių Dalykų Rosi jos, 
kad ttijaus paleistu ant vai- 
nystės nekaltus brolius o ki
taip grąsydama, kad 300,000 
Amerikos lietuvių galvas gul
dys už nekaltus brolius; ir 
kad szita neteisybė bus garsin
ta visam svietui taip kaip 
Kražių skerdynė. Tegul ru
sas d rang su vokieczių jei no
ri užmusza musų brolius ne
kaltai, bet broliai lietuviai vi
si szaukime vienu balsu, kad 
mes visi ypacz Amerikos lie
tuviai jaueziame žaisdas bro
lių, noris šyla neįgalėsime ką 
padaryti, tai tegul žino musų 
naikintojai kad niuszami nety
lėsime.

Garbės „Susiv.“ sąnarys.

Susivien. reikaluose.
Shaft, Pa., prie Drės szv, 

Izidoriaus naujei prisiraszė d. 
21 Bal.:
1. Kajokas Martynas.

Prie tos pat Drės dar pir
ui i aus:
L Czerniauckas Kazys,
2. Czerniauckas Jonas, .
3. Lazauckas Ignotas.
( Ansonia, Conn., ktipos dar
9 d. Vasario prisiraszė:
1. Peseckas Mateuszas,
2. Peseckienė Ona.

Neto York N. Y. kupos:
1. Rugienius Antanas,
2. Aliszauckas Vincas,
3. Aliszauckienė Ona,
4. Kriszcziukas Petras,
5. Rupeika Jonas,
♦. Rupeikienė Rožė,
7. Rasimavycziutė Katrė,
8. SI ūži u tė Agota,
9. Povylaitis Antanas,
10. J ase vy czia Jonas,
11. Jakimavyczienė Katrė
12. Medelis Motiejus,
1 3. G iegžn as J tizas,
14. Zubavyczia Jonas,
15. Gerulis Vincas,
1G. Butkus Mikas,
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17. Butkus Dzidorius.

i K n. J. Žilinskas 
„Susiv.“ prezid.

Amsterdam, N. Y. „Susiv.“ 
kilpos užmoka posmertinę sz. 
m. 14 sąn. po 15c.

Detroit Afich. „Susiv.“ kū- 
pos, užmoka paskiausę pos. 9 
sąn. po 15c.

Elizabeth Port N. Y. „Su
siv.“ kilpos, užmok, posmert. 
7 sąn. po 15c., ir vienas meti
nę ir posmert.

Wilkes Barre, Pa. Dr. szv. 
Mikolo užmok, posmert. 5 sąn. 
po 15c., pavienė posmert. 
Daukszienė Marė 15c.

Forest City, Pa. Dr. szv. 
Jurgio, užmok, posmertinę 37 
sąn. po 15c., pavieniu 11 pol5c. 
ir du metinę 95 met. ir
1. Valentinavyczius Mamertas,
2. Valinczius Endrius.

Pittston, Pa. „Susiv.“ kil
pos užmokė posmertinę 8 sąn. 
po 15c. ir vienas metinę ir pos.

Arkanso Lietuv. kolionijų, 
užmok, posmertinę 15c. 
Butkus Jonas.

Cincinati Ohio. Dr. szv. 
Kazimier. užmok, posmertinę 
10 sąn. po 15c., metinę užmok, 
po 50c. 95 met.:
1. Lapinskas Pranas,
2. Rąžulis Vincas,
3. Szirvailis Epdrius.

Philadelphia, Pa. Dr. szv. 
Antano, užmok, metinę ir pos. 
už 95 met. viena tik posm. 15c.

Plymouth, Pa. Dr. szv. Ka
zimiero, užmok, posmertinę 51 
sąn. po 15c., pavienei 17 sąn. 
po 15c. ir vienas metinę 95 m. 
1. Szukis Stasis.

Waterbury Conn. „Susiv.“ 
kilpos, užmok, posmertinę 30 
sąn. po 15c. 2 sąn metinę ir 
posmer. 1 sąn. dar posmert.

Pittston, Pa. „Susiv.“ kil
pos, užmok, posmertinę 34 
sąn. po 15c.
1. Gilis Jonas tris posmert.
2. Gustas Jurgis met. ir trys po
smertinę.

Luzerne Borauh, Pa. „Su
siv.“ kėp^s, užmok, posmer. 
19 sąn. po 15c.

Du Bois, Pa. „Susiv.“ kil
pos, užmok, posmer. 17 sąn. 
po 15c.

Plymouth, Pa. Dr. szv. Jil- 
zapo, užmok, posmer. 6 sąn. 
po 15c., vienas dvi posm. 30c., 
pavienei užmok, posm. 9 sąn. 
po 15c.

Plymouth, • Pa. D r. v. M. 
Voloncziausko, užmoka pos
mertinę 16 sąn. po 15c.

Chicago, III. „Susiv.“ kil
pos, užmok, posmertinę. 31 są- 
nar. po 15c.

Pittsburgh, Pa. Dr. Vitali- 
to ir kilpos, užmok, posmerti
nę 25 sąn. po 15c.

Pasarga! Kelis kart buvo 
persergėta, jog užsimokant, 
metinę, ar posmertinę, neat
būtinai reikia padėti vardą 
Dr. ar kėpos, ir sąnarių var
dus, katras kiek užmoka, ar 
metinę ar posmertinę, ir tie 
vardai turi but nusiųsti „Su
siv. sekretoriui, o pinįgai pas 
„Susiv.“ • kasierių. Naujai 
prisiraszanti prie „Susiv.“ var
dai turi būti nusiųsti pas „Su
siv.“ prezidentą, ir metai am
žiaus, tai taip darant bus vi
siems lengviau, taip dėl jus 
paežių ir dėl virszinįkų „Su
siv“.

„Susiv.“ Vyriausybė.

Žiūrini — Gudeliai.
Tėjau ir žybt į ausį. Na, o 

žinomas dalykas, lietuvya jau 
kaltas ir liks. Ot tau ir pesz- 
tynės. Ant rinkamo Kazlos 
susirenka, būdavo, visas kai
mas ir vargszui žmogui reik
davo arba bėgti, arba visus 
nulankavoti degtinia, arba su 
visais pesztis.

Sykį mano tėvui prireikė 
neatbūtinai važiilti į Kauną. 
Ką czion daryti? — mislyja, 
sav senis. Imti berną — Kaz
lai jį sumusz! N‘imsi berno
- arklius praganysi! Mislyjo, 
mislyjo ir iszvažiavo su Žiūriu.
— Visu keliu kalė Žiūrini 
galvą kaip apsieiti, kad Kaz
lai negautų priežasties. „Na, 
mislyja sav senis, Žiurys lėtas,
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viskas bus gerai“. Bet kur debesiai eina, pamislyja ir ab- 
tau!— Iszpradžių tartum, ir sako. Ir atmįdavo orą ant 
ėjo viskas gerai. Bet kaip kelių dienų. Mažai to, jis bu- 
tik Kazlai paleido apivaras, davo įspėja koki bus metai: 
Žiurys, norins ir labai sergėjo- Ar sausi, ar lytingi.
si, vis tik užlipo ant virvu- Ne lengvai isz jo iszkvotė 
tės.... Kazla tėjau Žiūrį už žinią žmonės apie atminimą 
krūtų. Matau, bus niekai, oro, bet ir iszkvotę jau tai ne
pasakoja senis, — merkiu isz tikėdami, jau tai nemokėdami, 
c amarai tės žiūrį, kad jis eitu mažai isz jos naudojosi;
pas manę. Žiurys nustūmęs Ot pasaka Benediko Pen- 
Kazlą ne prie manęs, bet prie kaucko:
silkės. Kazla gi adaręs duris „Tai dabar jau Perkūnas 
rėkti. Ant riksmo subėgo vi- suvis nuseno ir valdžią ant 
sas kaimas į kareziamą. Žiu- svieto pavedė savo vaikams, 
ri! - rėkiu per duris kamarai- O vaikų jis turi devynis, 
tės, bėgkie lauk, važiėsime“! Asztėnis sūnūs ir vieną dūk- 
O Žiurys mano tik silkę sku- terį. Kiekvienas isz szitų Per- 
bina paszczevoti, netėmyda- kūno vaikų valdo svietą per 
mas nei mano riksmo, nei vienus metus. Koks būdas 
Kazlų keiksmo. Sztai viens Perkūno vaiko, toki ir metai, 
Kazla ir sugriebė Žiūrį už jam bevaldant, buna. Pik- 
sprando. Na, mislyju sav, cziausia vienok isz visų Per- 
kaip bus taip bus, o vis tik kūno duktė. Dėlto kada at- 
žmogų ne dėsiu užmuszti. Bet eina jos metas, tai daugiausei 
nespėjau nei isz kamaraitės buna perkūnijų“.
iszeiti, kaip Kazlam pasidarė Isz jo kalbos matyt, buvo, 
angszta. Užgautas Žiurys jog dėl atminimo oro metų 
szoko kaip meszka ant durno reikia žinoti būdą kiekvieno 
ir sugriebęs abiem rankomis isz Perkūno vaikų. Dėl at- 
sunkų uslaną ėmė j ėjų szven- minimo oro dienų reikia apart 
tyti į abidvi pusi. Durys, to da žinoti kelius debesių, tė- 
langai užsikimszo mozūrais, myti tolydžio kur jie eina.
Kas po kakaliu, kas po stalu, Ne perseniai, nės pernai, žo- 
kas po sėlais jieszkojo užvė- džiai Benediko Penkaucko ta- 
jos. Asz užsidariau duris ka- po moksliszkai patvirtinti. Ir 
maraitės. „Na kad taip, tai dabar gali sakyti, jog dėvint- 
tegul sav žinosi“. Ant galo metinis eiklius atmainos oro 
Žiurys metęs uslaną ėmė dėl Europos yra tai gamtiszka 
kumszcziomis Kazlam per du- tiesa. Isz szito galime supras- 
ris kėlę rodyti“. ti, jog musų praboeziai tėmy-

Daugiau Kazlai jau ne jiesz- jime prigimimo buvo ne žemi 
kojo priežasezių ir nė to laiko žmonės, jeigu jiepri^sz amžius 
pasidarė laisvas kelias į Kau- jau spėjo atmįti tiesą kurią 
uą. mokyti galvocziai Europos,

Isz visų žmonių mirusių ant- szavvoti įrankiais mokslo nė 
roję pusėje szito amžiaus gi- dantų iki kulnų, da tik dabar 
liausios senatvės dasiekė Be- pradėjo suprasti. Isz szito gi 
nedikas Penkauckas. Gaila mes aiszkiai matome, jog pra- 
labai, kad ne buvo kam užra- žudę savo stabmeldiszkus pa- 
szyti jo visas pasakas! — O davimus mes dideliai ir moks- 
tūlos isz jų buvo ir labai aky- liszkai, ir tautiszkai, ir mede- 
vos, ir labai svarbios. giszkai žlugome.

Gaspadoriai tankiai jo klau- Netikiu, kad dabar Žiurių- 
sdavo koks bus oras, ir negir- Gudelių kaime rastum kokius 
dėjau, kad jis butu kada nors nor palaikus gilios senovės. - 
apsirikęs savo lėmime. Pa- Persikėlimas ant kolionijų vis- 
žiuri, būdavo, į dangų, kaip ką seną sunaikino,



Lietuvininku
Negaliu vienok czionai ne 

primįti, jog antroje pusėje 
szio amžiaus mirė vienas Gu
delių gyventojas, kuris kalbė
jo poterius da Daukszos 
dakcijos.

Labai senų knįgų man 
teko Gudeliūse matyti,
niausios, buvo tai knįgos pe
reito amžiaus. Senų abrozų, 
ko ne pirsztu piesztu, dabar 
jau beveik niekur nematyti.

re-

ne-
Se-

dų, tai pjaus gi mažai. .Pakai-

kuriais apsivedę mergos, bū
davo, tartum, žydėte žydi, da
bar ne matyti. - Paimk mies
to suskurusę ir susrutusę žy- 
delką, žydo slūginę ir Gudelių 
apygardės moteriszkę, tai pa
veikslas drapanos visų vie
noks. Apsigobę skepetomis, 
įlindę į maiszus . . . Bet to 
kią drapaną, be jokios grožy
bės, dabar dažnai visoje apy
gardoje matai.

Noras mokslo ir supratimas 
jo svarbos Gudeliūse jau gali 
sakyti nū amžių buvo. Buvo 
visados kam paskaityti val
džios paliepimus, pagiedoti 
szventas giesmes, evanalijas 
perskaityti.. . . Senovėje vie
nok reikalingiausi buvo skai
tyti mokanti žmonės laike 
szermenų, nės nū seno užves
tas paprotys, kad pas kūną už 
stalo dieną ir naktį giedotu 
szventas giesmes - eitu sargy
bę. - Gražus czionai yra pa
protys da laike szermenų lai
kyti numirėlį kaipo už gyvą 
ir už pirmiausią asabą visūse 
namūse. Kiekvienas įėjęs į 
namus, kur yra numirėlis, pir- 
miausei, atsiklaupęs ties kojo- 

. mis jo, meldžiasi už jo duszią, 

lį, ką ant stalelio ties kojomis 
sto^vi. Taip sakant, pasveiki
na numirėlį. Paskui jau svei
kina esanczius naniūse kitus 
žmones, gaspadorius, sve- 'stodamas isz sykio į padėjimą 
ežius. Lygiai taip apsieina!gero giesminįko, — tai kokia asz nežinau, 
svietas ir isz namų iszeidamas. Dievo 
Dėl giesminįkų kitoje grin- szarvojate! 
ežioje visados stovi stalas su

užkandžiu. Na, žinomas da
lykas, szale užkandžio stovi ir 
bonkutė, tolydžio tusztinama 
ir tolydžio dapildoma. Sykį 
szita bonkutė jūkų padarė. 
Vienas isz J „karsztų“ giesmi
nį kų, eidamas namon, pasi
meldęs vietoje kryželio paėmė 
liktorių ir pabucziavo į lajinę 
žvakę.

Kol buvo mažai skaityti 
mokanczių tol giesminįkai bu
vo ir gaudomi ir gūdojami. 
Bet kada atsirado aplinkui 
(iszkalkos) mokslinyczios ka
da daugumas jau svieto pra
moko ant knįgų reikėjo jau 
patiems giesminįkams vaiksz- 
czioti ir siūlytis. (

Marszauckų senoji jau se
niai skundėsi nesveikata, jau 
seniai sziauczius Jūdiszius 
viens isz kaimo giesminįkų, su 
atsidėjimu būdavo, į ją žiuri, 
kada jam reikdavo eiti į Se- 
napilę skurų, norėdamas at
mįti, ar spės d a su vikpadžiais 
isz miesto sugrįžti, nemirus se
niai. Sėdi sykį Jūdiszius kar- 
cziamoje ir laukia gero žmo
gaus, kad ' pažiūri, atbėga 
Marszauckų mergiszczįa su 
bonka. Parupo Jūdisziui ar 
ne szermens.

— O kas gi per balius pas 
jus Magdute, kad degtinę imi? 
paklausė mergiszczios.

— Ugi szermens senosios! 
ta atsakė.

Jūdiszius daugiau nelaukė, 
už kepurės ir per duris, namo. 
- Sustvėręs „kanticzkas“ su 
ražanczinėmis“ skubyti į Mar- 
szauckus, kad kitas neužeitu. 
-Iki Marszauckų pakniop- 
etom — o per kiemą jųjų kai p ' 
su vandens naszcziais; eina su 
labai liūdnu veidu,, eina ko »ias buvo ritinys. — Ritinį 
neverkia knįgos kiszianiuje, muszdavo ant kaimo ir dideli 
knįgos rankose.... Sztai isz ir niaži. - Piemens ir taip vai- 
eina gaspadorius per duris.

— Tegul bus pagarbįtas, b......,
net atsidusęs isztarė žmogelis, lenktyn. — Bet gaJ būti kad

j buvo ir kitoki žaislai, kurių kurio 
iėnĮos mete 

valia... jau ir senę smagiausiu žaislu visados bu
vo ,,skiniukas“. t

Isz senovės paproczių tau-Kokią senę? — klausė

akis iszputęs Marszauckas. — 
Mes sziądien karvę senąją pjo- 
vėm netekę laszinių mėszlave- 
žiui... Irtai mes ją su cibu
liais ketiname valgyti, o ne į 
žemę kasti. ..

bužio Gudeliūse mada tankiai 
mainosi. — Ką senovėje dai
navo, beveik visos tos dainos 
randasi Juszkevycziaus surin- 
kerne:
1, Meszkutė su aluczio baczka.
2, Paukszczių vaina.
3, O ant kalno graži liepa.
4, Gale tėvo lauko trys ante
lės plauko, ir kitos.

Buvo vienok ir tokios dai
nos, kurių asz niekur neradau 
ir ne girdėjau dainūjant. Isz 
jų viena akyva ir savo gaida 
ir įtalpa. — Gaida jos tai pro
totipas rusiszkosios: vo sadu-li 
v ogorodie žodžius asz menu 
mažai, nės girdėjau ir pats 
daugelį, o ir isz tų, gal, 
truputį pamirszau:
Vaikinukai geltonplaukiai 
Ko n‘einat į Maksvą.
Keno penki brolužėliai 
Tie n‘eina į Maksvą 
O mudu du brolužėliai 
Ka eisim į Maksvą.

Malonu butu surasti 
tekstą szitos giesmės. — 
turi, gal, ne mažą kulturiszką 
svarbą pagal savo gaidą. <

Isz žaislinių įrankių Gude- 
liūse-Žiuriūse vartojo kankles 
retu ką (bugniali - bubniali) 
vamzdį, vamzdį su ragucziu. 
Kol buvo didelės girios aplin
kui skerdžiai turėjo ilgas triu- 
bas, ant kurių tūli mokėjo 
gražiai žaisti - triubyti.

Isz taip žaislų mėgamiau- 

ne
da

visą
Ji

kai muszdavo kiaulelę, eidavo 
smigutia, akutia;; katinais 

Kuczios* vakare eidavo apie 
namus. Gaspadorius namūse 
po Jangu sėdėdamas būdavo 
klausia:

Kas czion eina?

Ponas Dievas. 
Ką czion nesza?

Paskui gavę nū gaspado- 
riaus kokių tian dovanų, eida
vo pas kitą. Bet szitą kuczia- 
vimą asz jau neradau ir dėl to 
tikrai jį nežinau.

Per užgavėnes kaip ir visur 
buvo paprotys pasivažinėti.

davosi, marguczius marginda
vo, kiausziniais musztyn eida
vo.

Pavasaryje ,,gužynes“ bū
davo daro.

Per sekmines szakomis ir 
žolėmis kaiszydavo gyvulius, 
priganytus „sekini npievyje“, 
tyczia dėl sekminių uždrausto
je.^

Szvento Jono naktyje mer
gos eidavo į laukus kupoliauti.

Buvo h’ kiti, gal būti, seno- 
viszki paprocziai, bet ir minė 
tus ir kitus, tai laikas, tai ku- 
nįgai visus iszveisė, nepridė- 
dami suvis doros gyventojam.

Margumynai

žinomos tik nū 1840 metų. 
Pirmai už persiuntimą laiszko 
mokėdavo tas, kuris jį į7riėmė. 
Kadągi nebuvo paskirtos pre
kės, pacztoriai, atidavinėdami 
laiszkus, tankiai labai skriaus
davo žmones, liepdami 
giai mokėti už laiszką.

bran-

UllCS-

na stuba stovi laiszkų neszio-

nenorėjo priimti jojo 
adresantka, jauna žmona. 
Dainius nusidyvyjęs prisiarti
no prie besideranezių ir už
klausė žmonos, kodėl ji neno-
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ri priimti laiszko.

„Neturiu pinįgų, kad užmo
kėti už jį“, atsakė žmona 
Colevigele iszsiėmęs pinįgus 
išpirko laiszką ir padavė jį 
žmonai, bet labai nusidyvyjo, 
kad szi, atidariusi kopertą, ra
do tik baltą popierą.

<7
„Kas tai yra?“ užklausė dai

nius. „Mano brolis — atsakė 
moteriszkė iszvažiavo ant ilgo 
į Prancūziją, o žinodama, jog 
esmi pavargusi ir neiszgaliu už
mokėti laiszknesziui už laisz- 
k u s taip su manim susitarė“. 
„Laikas nū laiko“, sako, „pri
siųsiu tav tuszczią kopertą — 
isz adreso pažįsi, jog tai nū 
manęs — tai reiksz, jog asz 
sveikas. To laiszko gali ne
imti, nės nieko jame nerasi 
paraszyta ir tokiu budu ne
reikės tav mokėti už kasztus 
persiuntimo laiszko“.

„Tokiu budu jau nū pusan
trų meti| gaunu žinią apie sa
vo brolį“, pridūrė moteriszkė 
raudodama.

Dainius Colevigele po ne- 
kurio laiko papasakojo szį at
sitikimą viename susirinkime 
London‘e. Buvo ten ir augsz- 
tas parlamento sąnarys sir 
Rouland Hill, kurį labai su
graudino dainiaus pasakoji
mas ir jis ėmė mislyti, kaip 
iszrasti pragumą kokį, kad ir 
pavargėliai galėtu raszinėti 
laiszkus ir ant galo po ilgų 
rodavojimųsi nutarė iszdūti 
pacztines markes.

Anglijos paveizdą ėmė sek
ti ir kitos szalys, taip kad da
bar ir vargiczniausias žmogus 
gali įgyjęs už porą graszių 
markę, susižinoti per laiszką 
su toliausei gyvenancziais savo 
giminėmis, pažįstamais.

— Didžiausi knygynai. 
Najorkiecziai mislyja suvieny
ti abu didžiausiu knįgynu, 
Astorą ir Lenoxą, ir dadurt 
prie jų knįgyną, kuris turi 
būti supirktas isz fondo Til- 
deno, o tokiu budu tikisi, kad 
najorkiszkis knįgynas bus di
džiausias ant svieto, v Vienok

vilisi. Knįgynas Astora, į- 
kurtas mete 1849. talpina sa
vyje 250,000 tomų; knįgynas 
Lenoxa, uždėtas mete 1870 tu
ri tomų 70,000, o už pinįgus 
užraszytus per p. Tildena ga 
Įima nupirkti 200,000 tomų. 
Taigi suvienyjus tūs tris knį- 
gynus, naujas įkūrimas turėtu 
520,000 tomų.

Tūm laik knįgynas miesto 
Paryžiaus, kuris po pažiūra 
daugybės veikmiiį pervirszina 
visus kitus, turi 2,100,000 to
mų. Knįgyne prie Britanisz- 
ko muzėjaus Londone randa 
si 1,200,000 knįgų. Cariš
kam knįgyne Petropilėje yra 
1,000,000 tomų, o knįgyne 
monachiszkara 810,000. Ber
lyno knįgynas talpina savyje 
800,000, o Drezdeno 525,000 
Taigi po suvienyjimui trijų 
knįgynų New York‘as turėtu 
tik septintą isz eilios po didu
mui knįgyną, sulyginant su 
Europos miestais.

Bet ir Amerikoje yra mies
tai turintiejie didesnius knįgy- 
nūs kaip najorkiszkis. Bos
tono publikos knįgynas turi 
597,000 knįgų. Kongreso 
knįgynas Washingtone susi
deda isz 395,000 knįgų ir 
150,000 broszurų. Chicagos 
universitetas turi knįgyną tu
rintį 380,000 tomų, o knįgy
nas Newberry Chicagoje, ar
ti parko Lincoln turi 175,000 
tomų. Kiti dideli knįgynai 
sviete talpina savyje sekan- 
ežias daugybes knįgų: Vied- 
niaus knįgynas, 450,000; knį
gynas Kopengagene, 400,000, 
o Vatikanskas knįgynas Ro
moje 350,000, universitetas 
Oxfard Anglijoje 300,000, 
knįgynas vardu OssolinskiiĮ 
Lvove ir knįgynas Jagėliszkas 
Krokavoje turi veik po 100,- 
000 tomų.

— Ką gali pagyrimai. 
Tūlas gaspad orius nusiuntė 
du bernus parneszti akėczias 
pas kaimyną. Kaip greit nu
sidavė į vietą, sako viens isz 
jų, kuris buvo dideliu baįko-

riumi, į kitą: — ką tai musų 
gaspadorius sav mislyja? argi 
tai mums gyvenimas nemiela, 
kad liepė mum dviem tokią 
sunkenybę vilkti? Isz kas 
žin kiek eieziau į laižybas, 
kad szias akėczias trys vyrai 
nepavilks, o ne dabar du toki 
kaip mes. — Oj, oj, oj, atsi
liepė kitas — trijų vyrų ant 
vienų akėczių! ha, ha, ha! — 
Na ir ko tu jūkiesi! tarė pir
masis buk tai užpykęs. - Ba 
ir kaipgi nesijūkti, ha, ha, 
ežia vienam nėra ką neszt, o 
jis apie tris vyrus szneka. —r 
Tfu, tfu, žiūrėk, koks tai 
d rotorius, szidijo szits, įsirem
damas į szonus - kibą tu jas 
panesztum, a? — O ką gal 
ne? riktelėjo anas ir pasis
pjaudęs abi saujas: padėk tik
tai užsikelti man ant peczių, 
sako, o pamatysi, kad jas par- 
neszu. ?’ Baikorius nesidavė 
du sykiu paragyti, užkėlė jam 
akėczias ir kada tas kvailys, 
rodydamas savo galę, stenėda
mas velka, jis jį dar pagiria: 
Tai drūtumas, kad tavę neži
nau kur!.... Ir kas galėtu 
mislyti, kad tu toks drūtas! 
Na, na, žiūrėk na, dievaž, jau 
man kasžin kas darosi nū dy- 
vų. Ha, ha nevelycziau nie
kam su tavim eiti galynėn - 
ale gi tai galė, o dėl Dievo! 
Kad kitą syk sav ką nekenk
tum! Padėk biskį akėczias 
ir pasilsėk. — Nereikia! at
kirto tas gūsdamasis pagyrais 
ir tūmi dar labjau rodėsi, kaip 
jį nieko o nieko nesunkina. 
Pagaliaus namieje atsidengė 
viskas ir didelis pakilo jūkas 
tarp žmonių. Turėjo varg- 
szas taipgi nemažai sarmatos 
nukęsti, kada pamielino, kad 
taip lengvai davėsi prisigau- 
ti. Bet tas jį iszmokino isz- 
minties ir nū tada jau netemy- 
jo nei ant jokių pagyrimų, 
jeigu apie kokį menką daigtą 
dalykas ėjo.

— Valakų karalienė yra 
didele rinkike — czeverykų. 
Prilaiko ji pas ąav^ czevery- 

kus, kuriūse Marija Stuart ėjo 
ant scenos; czeverykai Joanos 
d4Are, Marės Antaninos, porą 
pantaplių Minon de Lenclos, 
czeverykas karalienės Liudvi
kos ir t. t. Apart to yra vi
sokio darbo moteriszki apa
vimai visokių tautų ant svieto, 
ką surinkimas turi didę ir 
etnografiszką vertę. Pirmas 
vietas tam rinkime užima dvi 
poros vaikiszkų czeverykų, — 
pirma, padaryta isz aksomo 
ant dratų, czeverykai pasekė
jo sosto Viktoro Emanueliaus 
ir skuriniai czeverykai, kuriū
se kunįgaiksztis pirmą sykį 
pradėjo dar vaikszczioti. Tos 
dvi poros yra vienįtėliu „vy- 
riszku“ apvalu visame rinki
me.

Dainos.
Surinktos Krupių parapijoj 

Sziaulių paviete.

XVII.
Kad asz tave mylėjau, 
Labai linksmas buvau, 
Kad nustojau mylėti, 
Regiu jau nebmano, 
Ak berneli brangus: 
Kaip augsztai yr‘ dangus 
Kad ir saloj‘ sėdėczia 
Bile tave regėczia 
Szit‘ ant mano rankų 
Žib‘ aukso žiedelis
O ant gelsvų kasų rūtų vaini

kėlis, 
Su savo rankelėm 
Vainikėlį pyniau, 
Ant galvelės dėjau, 
Ir su tavim ėjau 
Nė deszimts žingsnelių 
Dar nenužingėjau 
Dar nenužingėjau
Kaip jau vainikėlį savo neb- 

regėjau. 
Pailiai 12 Vasario, 1888 m.

Atarė Dreinienė.

Gromatnyczia.
Cleveland, Ohio. M. A. Z. 

Korespondencijos be pilno pa- 
sifaszymo mes notai piname,
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai. 

PARASZYTA SIMANO DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 
UNIVERSITETO PHILOSOPHIES MAGISTRO.

(Tąsa).
Tas tai k ėjas arba iszguldyto- 

jas kaip Vokieczių rasztai stygavoja, buk perkaitęs draus
mins žodžius Elfenbach’o į bjaurę kolionę sakydama, jog jus 
keta jis apkalti ir užmuszti. Įbingę Žemaicziai reikalavo, 
idant nukankintu skundėjus jų nekaltųjų mirusiųjų brolių. 
Elfenbach to suvisu neklausė. Iszguldytojas jiems tais žo
džiais atsakė: „Negosz jis krikszczionių krauju netikėliams 
szunims”. Žemaicziai tūmi abidyti dar drąsesnei kalbėjo. 
Elf.enbach ar nū baimės ar nū apmaudo liepė jūs kalinyczion 
užrakinti, kaipo paikintojus ir atkaklius savo padonūsius. 
Bet nekaltybė visur randa savo užtarytojus; kaipogi vyresny
sis kalinio buvo Žemaitis perkriksztas, kanakados kūdikiu į 
Parusn į isz vary tas, pasigailęs savo nekaltų vientauczių, naktį 
kalinyczią jiems adarė ir parodė taką į minus paties krauge
rio Elfenbach, kurie, įėję į jo kambarį, begulentį lovoje nuga
lavo su kitais jo tarnais. Ant ga*rso tos noties visi Žemaicziai 
kėlęsi griebė į ginklą ir prisiekė ar Husais dar gyventi ar yro- 
se savo tėvynės užsirausti. Kas apraszys tą namų meilę ir tą 
stropumą, kurį toje rustoje dienoje Žemaicziai rodė, norėda
mi dar liūsais po seno gyventi: kaipogi visi už kits kito grie
bė ginklūtiesi; laimingas tas, kas dar beturėjo užslėptą kami- 
norint ginklą, neturintysis brangiai brangesniam jį steigė, 
į vieną karės žirgą du tris valakus žemės davė, jei tiktai kame 
begalėjo gauti, ir taip vieną mažne valandą visi Žemaicziai 
ginklūti bruzdėjo. Tūjau naujases piles Pridberg ir Tabisząi, 
kurias buvo kryžeiviai Žemaicziūse pa-Dubisoje pastrunyję, 
su žeme sulygino. Vienus kryžeivius nugalavo, kitus iszvyjo 
laukan ir viename ak i mojyje tarėsi liūsais esą. Bet tūjau vis 
kitaip dingosi: tūjau pats Vytautas, kas galėjo viltieji, atėjo 
į talką kryžeiviams Žemaiczių drausti. Lygia dalia Lenkai 
atleido jiems savo kariauną, su kuriais patys kryžeiviai pasi
tikę atgrįžo į Žemaiczius ir taip visi trys susinėrę kariavo isz 
vieno rusczius Žejnaiczius, kurie nei tokia galybe nenusiminę 
suite suitesniai, iszgožę kraujo latakus, už savo liūsybę iszgu- 
ro. Ir tai Į) ne kantrybė ir narsybė, bet nedorybė svieto isz- 
gaiszino garbingą tautą ir isz tautų skaitliaus szios pasaulės 
iszpaiszė Vytautas; norėdama dar pasigerinti kryžeiviams, 
pats padėjo jiems sugriautąsias y rose Žemaiczių piles strunyti 
ir penui, kurio Vokiecziai neturėjo kur paglemžti, davė savo 
klėtis Kaune iki minavotas piles neįkuriant: kaipogi noris 
Žemaicziūse po tokių terionių vienos bebuyo girios, o jų tar- 
puse rustus degėsiai buvusiųjų pilių, kiemų, namų bei tyrus 
laukai, kuriūse Vieni vėjai zvilė, plėnis degėsiūse sukinėdami, 
svietas vienas iszkirstas, kitas j vergus iszvarytas, likusiejie
giriose ir versmėse iszbaszkyti kiūtojo, kuriūs ir tenai baisiu 
budu rusti giltinė gorino; czionai ir taip dar neprieteliai jų 
Bzaszūlieczio nugūstaudami stiprinosi ir tvarstėsi pilėmis.

Paskui Vytautas norėjo dar su d. mistru pasiregėti, bet 
jis susirgo; czionai Vytautas ir sergancziamj dovanas siuntė, 
lygia dalia ir jo žmona, kursai dėkavodamsį atraszė Vytautui 

tais žodžiais: „linksminūsi, jei d. Lietuvos kuuingaiksztis tai 
dūmoja, ką daro, asz jam niekados savo gyvy bos' neskusiu” 
ir taip rodėsi jau amžina bendryba tarp Vytauto ir kryžeivių 
pateksenti.

Žemaicziai nebgalėdami savo liūsybę kardu nuturėti, no
rėjo dar ben szaszūliecziu jos džiaugtiesi, klausydami naujų 
savo valdimierų: to dėjus iszrinko visusenūsius tarp savęs ir 
iszleido į Marienburgo buveinę kryžeivių pas d. mistrą lugoti 
jo, jei Žemaicziai liūsai begyventi pagal savo senų dienų įsta
tymus, idant jis, kaip jų vieszpats, teiktųsi leisti jūs rėdytiesi 
pagal kulmo vietovės įstatymus, kuriūs jie rodosi nupelnę tiek 
kraujo goždami už savo senąją liūsybę. Bet nūžmus mistras 
jiems atsakė: ,,Žemaicziai nei už savo liūsybę, nei už savo 
kraują nieko negaus". Taip Žemaiczių siuntiniai, kaip verk
dami iszėjo, taip verkdami ir pargrįžo. Kas iszguldys tą nu
budimą, koksai tūm metu tenai radosi, kad jau ne patys savę 
rėdė, bet svetimi ėmė jūs rėdyti. Tūjau nauji Valdimierai, 
idant aptvirtintu savo valdžią strunyjo tenai piles, o idant nu
vergtu tikėjus, audėjo baudžiavas arba lažus. Nu liepė Že- 
maicziams kirsti savo szventus lieknus, kuriūse daug kartų 
iszeidami į karę žmonas su kūdikiais suvedę paliko, tūs ąžū- 
lūs amžiais nurembėjusius, po kuriais tankiai jų bocziai pra- 
bocziai ir patys meldėsi, reikėjo, sakau, tas ragotines, tūs kar
dus ir bardiszius, kuriais tiek amžių neprietelius savo ūkės 
graudino, kalti į žambrius, kirvius ii' akėczias ir savo židen- 
cziae lankas dirbti ir daržus bei dirvas isz jų taisyti, kurių tū
jau nebkako, ilgainiu turėjo keres svarstyti, balas ir versnus 
džiovinti, dieną ir naktį kruviną prakaitą braukdami, ne dėl 
savo labo, bet dėl svetimų kraugerių, kurių kalbos nesuprato 
ir su paskutine Iryždamiesi pasigūsti niekam negalėjo. ' Oi 
kaip rustus likimas taip nelaimingo žmogaus! Kas gal tas 
kruvinas dienas apraszyti: mano plunksna linksta nū gailės- 
ežio ir neiszgal tos gadynės vargų, pagal iaus jų szaszūlietį už- 
pieszti. Žaliukai vyrai pakriuszo nu darbų, jaunikaiezių 
liemenys pakumpo nū žambrių ir dalgių svetimiems krauge
riams betarnaujant, kurie jų kalbą, būdą bei apdarą niekino 
ir apjūkė. Bet kas dar yra galingesniu žiaudi sziaurė suputė 
skaisezius veidus grakszczių Žemaiczių mergaiezių, o vasarų 
kaitros iszdildė paskutinius spindulius jų skaistybės ir gražy
bės, baudžiavas trivojant ar tūžmingas žiupones slaugant, ku
rios savo nedorybe iszplėszė joms jų szirdies linksmybę ir jų 
viežlybumą bei brangų jų vainiką po kojų pamynė,- perdary- 
damos jas į įvairius įvairesnius visos pasaulės kekszių drabu
žius. Raszo, jog toje gadynėje Žemaicziai, laidodami savo 
nabasznįkus, giedoję tūs žodžius: ,,keliauk, vargdieni, į antrą 
laimingesnį gyvenimą, kuriame jau ne tu vokiecziams, bet tav 
vokiecziai vergaus". (44)

Nu Vytautas norįs nusikratęs buvo kryžeivių, bet įsiszi- 
lęs virsziaus minavotomis karėmis isz piuįgų, kurių nujau 
tiekdamas! ir maskolių karei didei stokoja; todėjęs įdavė le- 
cybąs žydams, kurie noris jau nū metų 13*23 Lietuvoje, kaip 
virsziaus minavojau, gyveno, bet globos nū vyresnybės netu
rėjo; dabar leido jiems savo senagogas pilėse strunyti, pre- 
kinti ir savotiszkai Dievą garbinti, už ką jam žydai didę su
mą piuįgų sudėjo.

44) M. Stryjkoveki Erom L. k. VI.

(Toliaus bus.
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25C.
30c.

10c.

30c.
1

50 et.

15C.

75c.tl timpas pat-
75c.

durnų, į ugnį
15c.

2OC.

15c.

20c.

H15c.

,8

Didei iszkilmingas
APVAIKSZGZIOJIMAS!

sumų $!•

PATENTS

15 et.
55 et.
25 et.
50 et.

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

1,00.
50 et 
200c

1,00 et. 
|l,00. 
20 Ct. 
30 et.

10c.
10c.

55c.
10c.
40c.

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

25 ct.
20 et.
1.00c.

nė vienas ne

kuria gindami savo tėvynę nu ne-

1.25c.
10c.
10c.

5c.

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

5c.
15c.

5C.
10C.

Promptly secursd.Trade-Marks, Copyrights 
and Labels registered. Twenty-flvs years ex
perience. We report whether patent can be 
secured or not, free of charge. Our fee not due 
until patent is allowed. 3‘Jpage Book Free.

40 ct.
|l,00

atidarytas >1,25. 
>1,00. 

>1,50 ct.

5c. ir

Patarles
Peczius vasarą - molis, žie

mą - brolis.
Pjauk paskutinį oželį, kad 

tik soti butų duszelė.
Pienui meilija, savo kailį 

vaduja.
Pikto neprityręs, gero ne

pažįst
Piktas sapnas veikiaus įvyk

sta.
Piktoji ožka vilkui kliun‘. 
Pilvo szauksmas yr įkirus. 
Pirkta diina neskalsi. 
Pirsztu dftnos neatrieksi. 
Ponas ne brolis.
Po pietų szauksztai.
Po vargtį malonu atsilsėti.
Prakaito nebraukęs, gero 

nepadarysi.
Prikibo prie manęs kaip 

pikts pinįgas.
Prispaudimas yra mokinto

jų dorybės.
Prie žilos barzdos, reik ir 

lazdos.
Priesz Dievą neiszsimelflsi.
Protas iszmintį vadžioja.
PCilęs į klaną sausas, nekelsi. 
Kaus tavę giltinė.
Rėkia it ožys į turgų veža

mas.
Rožė ant popierų iszraszyta 

nekvepia.
Rūstybė yra 

rauk imas.
Saugodamas 

įkrisi.

mato, svetimų visi.
Seniai antrų kartų yra vai

kais.
Slinkiui (tinginiui) visūmet 

szventa.
Sopulys visiems suteikia isz- 

kalbų.
Sotus alkano nepažįsta.
Su meszka nearsi, su vilku 

neakėsi.
Su dalgiu giedros nelaukk.

1’lvinouth‘o draugystė vardan 
Vytauto I). K.“ ant susirinkimo

17 <1. Kovo m. nutarė padaryti at
mintį savo broliu Lietuvos kareivių, 

cziojant podraug su amerikonais 
ant „Decoration Day“. Kaip vi
siems žinoma, toje dienoje visokios 
dirbtuvės nustoję dirbę po pusiau
dieniui, o nekurtos ir suvis nedirba, 
užtaigi ta diena yra dėl musų atsa- 
kaneziausia 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 didžiausią visų 
Lietuvių atidą atkreipiam ant to, 
kad po parodai, susirinkus ant salės 
People‘s Theatre bus laikomos kal
bos prakilniausių lietuviszkų patri- 
jotų, o kurių bus net septyni. Po 
visų kalbi! bus dailus pasilinksmini
mas: patrijotiszkos dainos ir szokiai, 
o įėjimas ant salės bus tiktai 25 c. 
ant visos dienos.

Ant taip didės iszkilmės, užpra- 
szome kunodaugiausei sveczių, o la- 
bjausei visą jaunūmenę isz aplinkės, 
kaipo tai: isz Pittstono, 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.

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

BZnirygos 
pargabentos isz užmarės: • 

Maldų knįgos^'
Aukso Altorius, arba Szaltinis danglsz.ku skar- 

bu 2.00 Iki 3 00.
Garbe Diewuj ant auksztybės ,, ,, ,, >1.50. 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. Ir 2.00c.
Knlnga giesmių arba Kanticzkos ,, 
150l*salmu Dowldo karaliaus ant 

paveikslo kanticzkų
Istoriszkos doasiszkos įtalpos knįyos, 
Gyvenimas Vieszpatles Jėzaus Kristaus, 
istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 
istorija seno įstatymo ,, ,, ,,
Gyvenimas Marijos ,, ,,
Menno -izwenczia-isios Marijos Panos 
Sopnlej Molynes Dlewo ,, ,,
Szkala su kalba „ ,,
Prieszauszrls ,, ,,
Kaip įgyti ptnįgns Ir turtų ,, 
Girtybė
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

kaip labai svietų slogina maskolių valdžia 5c.
Apie Dangų 5c.
Etnai ir jų gyvenimas, Ir pirmutinė az.alna 10c. 
Lietuvos gaspadinė 10c.
Žodynas kun. M. Miežinio $200.
Naujas elementorius {1893 m.] apdarytas 

su puikiais paveikslais
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c., dėl perkupezių po 
Kalendoriai ant 1889, 1890 Ir ant 1891 m. po 

įvairios dvasiszkos knįyos, 
Pamokslai ant didžiųjų metinių asvunclų ir dl 
džlosios nedėlios, 
Tiesos Zodžei, 
Eiliotea arba kelias į maldingų gyvenimų 
Pokllis Szventųjų ,, ,,
lezguldimaa metiniu ezwenczln 

labai naudinga kningelė 
Mokslas Rymo kataliku ,, ,,
Kas yra griekae? ,, ,,
Nekaltybė „ ,,
Vartai dangaus |, ,,
Pekla, arba amžinas pradaras 
Arielka yra niidai; su iliustracijomis 
Garsas apie bajsybee Dlewo sudo 
Raktas į dangų ,, ,,

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

Didžioji nedėlia ,, >1 5c.
Kaip Sumenijų puspakajįti >> 15c.
Vadovas j dangų ,, 40c.
Prisigatavojimas ant smerczlo 40c.
Draugija dėl dusz.lų ,, 11 5c.
Lietuvlsz.kos miszios ,, tt 10c.
Kasdieninės Maldos 5c.

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

Paveikslai [abrozai].
Kražių skerdynė 50c. Paveikslas Gedimino 30c.
i’aveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijos 25c.

Visokį Abrozėlial su maldelėmis po 5centus.

lOCNOS SPAUSTUVES.
Lietuvos Istorija, n& seniausių gadynių iki 

Gediminui D. L. K., paraszyta 1850 m.' 
Simano Daukanto. Knlnga pirma, 

gaunama už 1,50c* 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalcz.lų 
paraižytas Simano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, ,,
Europos Istorija sn žiamlapials ,,
Lietuvlsz.kos Dainos Isz visur surinktos
Pasakojimas Antano Tretininko parasz.ė vysk.

Žemalcz.lų Motiejus Valancziauskas, 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 
Evangelijos supuikels apdarais
Gywenimaj Szwentuju, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta 
dalis už kožnų dalį po ,, ,,
Gyvenimas szv. Benedikto Labro 
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Istoriszkos knįyos svietiszkos įtalpos.
istorija Lietuvos ,, ,, ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Aplinkrasz.tis kun. Petravycziatis į Vilniaus

■ džlakonystės kunlngns 1870 m. ,, 5c.
Už kų mes lenkams turime būti dėkingi arba 

nedėkingi, graži kn|gutė kurioje aprasz.yta 
visi musų prietikiai su lenksianti pat 

krlkszto Lietuvos
Žiponas bei žiponė ,, ,,
Žirgas ir vaikas ,, ,,
Vytautas didis Lietuvos kunįgaiksztls 
Apie senovės Lietuvos pilis ,, 

Knįyos poetiszkos. 
Senkaus Jurgis ,, ,,
Vitoltorauda, puikus poematas isz. 

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knįgos 
D&nelaiczlo pavasario linksmybės 
Konradu Valenrodas — —
Tėvynlsz.kos giesmės — 
Jtiksimos dainos ,, ,,
Naujos dainos ,, ,,
Birutės dainos ,, ,,
Tėvynainių giesmės ,, ,,
Petro Armino rasz.tai — eilės 
l'agirėnų gobtuvės — teatralis/.ka
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczio, 
A p y sakos. 

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

isz. lietuvių gyvenimo
llistorije apie gražų Mvjelonų, dukterį karaliaus 

isz Naaoolio ir apie Petrų kareivį 
Pajudįktme vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrijotlszkoje dvasėje pagal 
vengrlszkų pono A. isz. B. autoriaus 
knįgutės ,,Kas teisybė tai no melas 

Pasaka apė Hzaltabuzlus (jukinga) 
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm 
Mužikėlis ,, 
Vaikų kningelė 
Ant Nakvynės 
Kaimynų pasaka 
Kaukazo belaisvis 
Kur meilė, ton ir Dlev 
Kas kaltas 
Negirdėtas dalgtae 
Pasakojimas apie vaitų ir jo rasz.tinįkų 
Senis Makrickas 
Vakaras Tilviko pirkteiė 
Gyvenimas Stepo Raudnoslo ir kiti naudingi 

skaitymai. (ketvirta dalis 
,,8z.iaiilėntsz.kio Senelio”]

Afoksliszki rankvediiai ir 
kitokios knįyos

Knlngadėl isz.slmokinimo visasvletlnės kalbos 15c 
Apie buwiinu Dlewo ,, 
Grleez.ninkas priverstas metavotls 
Pamokslai apie trasų ,, 
Talmudas Ir musų žydai „ ,

15c.
5.

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

Dievaitis, apyeaka ežios gadynės 
Apteka Dlewo ,, ,, ,,
Aukso Versz.ie, labai puiki drama 
Boleelawas arba antra dalie Gfcnowefos
Du pujkns apraszymaj apie nedorybę 

„žydo ir piktų augynlmų wajku >1,00. 
Eglė, žalcz.lų karalienė ir Iszgriovimas Kauno 

pilies 1362 m., du puikus dratnatal 
paraižyti Aleksandro Gužucz.io, 

Hlstorlje gražios Katrukos ir Jos visokį 
„ „ „ atsitikimai

Hlstorlje Isz laiko Francuzkos 
„ ,, vainos Afrikoj’

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

,, „ ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Mlloslawskis — — 80c.
Juozapas Koniuszewskis, arba kankinimas

Unijotų po valdžia maskoliaus 50c.
Kabalas talpinantis savyje visokius užmlnlinus 

ir ant jų reikalaujantį ateakymų 10c.
Konstitucija dėl darblnįkų — 10c.
Namelis pustelnįko — — 75c.
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorlje isz lajko 

80 ct.,, ,, ponawojimo Nerono
Pujkus apraszymaj tikru atsytlklinu isz 

,, ,, czesfl wajnos 1868 metu
Prawadnlkas angeiskoė kalbos neabdar. 

n n ii

Pujkus apraszymas apie Lietuva ,,
Rinalda Rinaldinas „ ,, ,,
Senowes aprasz.ymas apie Duktery 

,, ,, Pilypo Karejwlo
Sumyszyinas arba bajine tūry dydeles akis 
Tykra tejsybe isz Suwatku gubernijos 
Sz.wieaa Dlewo ,, ,, ,, ,, i
Titkus Persų Karalius, ,, ,, !
IJžsystanawlk ant to gera] ,, „ I
Wltaslr Korynr.n hlstorlje isz lajko persekiojimo 

Bažnyczios S. per Deoklecljana 95 ct.

Kas nori atsigert gardaus Alaus 
ir kitokių saldžių, karužių ir kitokių 
skan.ų gėryinų, tegu užeina pas tik- 

lietuvį Maslauską.
Jis taipgi laiko didelę krautuvę viso
kių reikalingų dėl žmogaus dalykų 
ir mėsinyczių su szviežia mėsa ir rie
biomis deszromis, tadgi nepamirszki- 
teatsilankyti: po NI’. 415, 417 ir 
419 W. Main str., PlymOUth, P3.

Teisingas Elgin Laikrodėlis 
ir Lenciūgėlis Doranai. Prlsiųsk szltų ap

garsinimų eu savo pil
im adresu, o mes tav 

eime teisingų 
in laikrodė- 
• .Lenciūgėlį 

dykai dėl peržiūrėjimo.
Luksztal padaryti 14 

prabos aukso eu pridė
jimu metalo, kurie jam 
pridftda drutybų ir ge
riau laiko neg už >40.oo 

Viduriai yra teisingi 
Ir gvarantavojami ant 
20 metų.

Lencitigėlls dailus pa- 
aukautas ir pardavinė
jamas pan dzlegornį- 
kirn po >3.50. l’eržlu- 

/gj rėk nuėjus ant express 
k/ otllco tų viekų ir jeigu 
> atrasi vertu tų pinįgų 

tai užmokėk tų menkų 
25 ir laikrodėlis eu lenciugėiu bus tavo.
DIAMOND WATCH CO.

Masonic Temple CHICAGO, ILL.




