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Plywilli, Pa., 4 J. Birželiu.
Apreiszkiu visiems „Vieny

bės Lietuvnįkų“ skaitytojams, 
kad musų rėdytojas, Jūzas 
Petraitis, po ilgam ir sunkiam 
sirgimui 27 d. Geg. iszkeliavo 
ant kokio laiko į tėvynę—Lie
tuvą dėl sustiprinimo savo 
sveikatos. Užtaigi meldžiu 
visų abonentų ir koresponden
tų, turi n ežių reikalą į rėdystę, 
nesiųsti laiszko ant jo vardo, 
bet ant iszdūtojaus. B.

Isz Lietuvos.
— Suvalkų rė<l ubą. Džiaug- 

amas ukinįkams, kad prekės 
javų nors sziek-tiek pakilo. 
O javų da žmonėse yra. Isz 
rudenio, kada javus reikėjo 
beveik pamesti nai parduti, ne
vienas kiek galėdamas laikėsi, 
kad tik nepardūti. Gynėsi 
kaip įmanydami, pardūdami 
tik tiek, kad už paimtus pinį 
gus atlikti didžiausius reika
lus, o kitus javus laikė arūdū- 
se, belaukdami pabrangimo. 
Tokiu bud u javų ant szio pa
vasario užsiliko gerokai. Yra 
ir tokių ukinįkų, pas kuriūs 
da ir užpernykszcziai javai ne- 
parduti. Vis tai laukia pa
brangimo. Na ir dabar javai 
truputį pabrango, o kviecziai 
ir dikcziai pakilo: už puikių 
kvieczių pūdą mokėdavo po 
GO kapeikų, o dabar ir už 
menkesnius moka po 80 ka
peikų. Beveik (langiaus kaip 
20 kapeikų ant pūdo pakilo, 
tai jau daug stovi. Bet var
giai ilgai bus pakilęs turgus.

Degucziiise, priemiestyje 
Stinapilėt), ; pats užmuszė pa- 
ežią. Pati rinko isz Szeszu- 
pės kalkinius akmenis ir užsi- 
krito ant vyro, kad ir jisai 
padėtų jai suneszti surinktas 
kalkes į vieną krūvą. Isz to 
kilo tarp judviejų ginezas, ir 
įpykęs vyriszkis, nusiavęs nū 
kojos klumpę, kirto paežiai į 
galvą. To vieno kirezio bu
vo gana: parvežus gydytoją 
ir kunįgą, žmona numirė.

Kiek man teko matyti, so
dose medžiai gana tankiai žy
di. Kaip kur matyti nesvie- 
tjszka daugybė žiedų: rodos, 
kad isz dvideszimties žiedų jei 
vienas obūlys užaugtu, tai ir 
tai szakos neatlaikytu vaisių. 
Ypacziai ant obelų daug žie
dų. Žinoma, kad ne visur 
taip: yra sodai, ką vidutiniai 
turi žiedų, o kiti gali pasi
skųsti, kad menkai. Bet 
abelnai imant, rodos kad szį- 
met bus obūlių, jei gerai 
mezgs.

Laukūse javai dideliai rei
kalauja lietaus. Ypacz nusi
minę rugiai. Kviecziai tan- 
kiausei dailus ir turi da laiko 
pasitaisyti, kad tik palytų. 
Vasaroj as nelabai spareziai 
dygsta, nės per sausa žemė, o 
lyti vis nelyja. Dabar pa- 
skutinias dienas vis niauksto
si, gal ir surengs lietuko.

J. Vėžys,

mųl) įtaisymo baisiai daug 
piriįgų reikėtų.

Žeimėje pa-Kurszėje, Pa
nevėžio paviete, yra dvi baž
nyczios katalikiszkoji ir liūte- 
roniszkoji latviszkoji, aptieka, 
du daktaru: pp. Skieteris ir 
Kiszkis lietuviai, bankas, 
paczta, telegrapas, gmina, bet 
lietu viszko kroino nei vieno, 
vis tai žydų rankose. Kurszų 
pusėje Rundalių dvare yra jau 
latviszki kromai, bet szio 
kraszto lietuviai vis dargi ne- 
sumislus yra. Szio kraszto 
lietuviai slyvų sodus turi, ku
riais, taip kaip Žagariszkiai su 
vyszniomis, prekiauja į Rygą 
veždami.

Turbut jau žinote, kad mas
kolių valdžia norėdama lietu
vystę isz szaknų iszrauti su 
prūsų valdžia susikalbėjimą 
padarė. Ant to susikalbėjimo 
pamato Prūsų policija musų 
knįgų neszėjus staeziai ant 
rubežiaus maskoliams iszdūda. 
Jau sziokiu budu trys knįgų 
kontrabadnįkai Prusūse suim
ti tapo ir maskoliams į nagus 
padūti. Isz tų du staeziai isz 
Mauderodės spaustuvės Tilžė
je suimti buvo. Per tą baisų 
prispaudimą, net bajorai dėl 
Jietuviszkos kankinįkystės 
simpatiją įgyja. Pasaulės isto
rija davedė, kad per prispau
dimus kožna įdėja augsztyn 
kyla. Bajorams prie lietuvys
tės pristojus tautiszkas musų 
reikalas taip smarkiai turės 
eiti, kad maskoliai nė nesitiki, 
kokią iszkadą sav padarė: 
Kražieczius skersdami, kunį- 
gūs siuntinėdami, o musų knį
gų neszėjus kankindami.

Prie taip sunkių iszlygų bū
dami kantrabadnįkai gūdžiasi, 
kad dabar ,, Ūki n įkas“, p. 
Noveskio rankose Tilžėje bū
damas baisiai pabrango, nės 
kožnas numeris, kuris pirma 
15 fenįgių kasztavo, dabar 25 o

1) Szpicdainas yra tai toksai už- 
prudymas isz. akmenų ir karklą, kur 
vandū žeinią prinesz.a, o isz to kran
tas ir pieva darosi. Prusūse visur 
pa-Nemuniu tą matyti galima.

— V ilki j a y Kauno paviete. 
Czia upės Nemuno sraunumas 
pagal pat miestelį bėga, per 
tai jau nū daug metų krantus 
pagriauna ir per tai per tva
nus nekurie namai žemyn į 
Nemuną virsti pradėjo, bet 
gaisrui atsitikus paskiau sude
gė. Yra czia dvi žydų iszka- 
os, o viena isz jų taip arti nūl 
Nemuno pusės žemes pagriu
vusias turi, kad policija už
draudė žydams į aną eiti mels
tis. O isz antros pusės, Su
valkų rėdyboje, kur yra p. 
Domanskio Pavilkijos dvaras, 
žemės skaitlius didinasi, nės 
upės vaga nū ten tolyn eina, 
pieva ten vis daugiau pribu- 
na. Nū Vilkijos ant Kauno 
važiūjantyra Nemuno krantas, 
Nertu vadinamas nū senei per 
Nemuną griaunamas, bet ten 
dabar ant vandens pradėjo sa
la darytisi ir per tai regis tas 
griovimas apsistos. Vilkijos 
miestelis vienok per tą paplo- 
vimą mažinasi, o dėl tos nelai
mės sulaikymo dėl szpicda- 

fenįgius kasztūja. Žinoma, 
kad ir „Ukinįko“ besiplatini- 
mas sziokiu budu silpnai eina. 
Dadar jau nėra vilties, kad 
ansai per savo brangumą pre
numeratorių skaitliuje ,, Ap
žvalgą“ pravirszįtų.

— Kas dabar javų turi, tą 
javų prekės galės prajūkinti, 
nės Vilniuje už rugius moka 
po 45 kapeikas ant pūdo ir 
tai be jų pristatymo. Szaulių 
paviete avižos isz 35 kapeikų 
ant pūdo lyg 45 kap. paszoko, 
bet gaspadoriai nori 50 kap. 
gauti. Szaulių perkupeziai 
pradėjo visokius paukszczius 
ir kiaules į Prusus supirkinė
ti, už antis moka jau po 90 
kapeikų už gabalą. Visur 
didesnis sujudėjimas ir dėl 
ateitės geresnė viltis.

Szaulių paviete ypacz pa- 
kursziais spraunįkas (pavieto 
naczelnįkas) labjausei ant to 
stovi, idant keliai isztaisyti 
butu. Vienok tų kelių šutai- 
symas labai sunkus yra, nės 
žvyro kitur suvisu nėra, o ki
tur labai sunku yra gauti. 
Vienas dvarponis Krukių pa
rapijoje, žvyro neturėdamas, 
tokią pat krūvą žvyro kokios 
nū jo reikalavo apsiėmė ge
riau javais atpilti, negu žvyrą, 
brangiai užmokėtą, isz toli ga
benti. Pakol tūs kelius su
taisys, daugel ten yra vaitoji
mo, nės dabar ponai ant kelių 
taisymo žabus isz miszko ir 
žvyrą turi dūti, o ukinįkai tu
ri aną atvežti ir pripilti, bet 
kartą gerai kelius sutaisius vi
si besidžiaugs.

Karszcziai p^< mumis neap
sakyti, o lietaus visgi nėra, 
per tai javai ant laukų džiūs
ta, upės pamažėjo. Vienas 
ponas, kuriam reikėjo kelias 
mylias važiūti gyrėsi, kad 

'nors ant savęs vasarinį ir žie- 
'minį burnosą turėjo ‘ vienok 
sziluma sulyg jokunui kiaurai 

| praėjusi (!!) ir nedyvai, nės 
■sziluma pas mumis dabar lyg 
25 laipsnių pagal Reomiuro 
daeina. \ aszkūse, Panevė
žio paviete 27 Balandžio ledai
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nukrito, bet iszkados nepada
rė, nės javai per jauni buvo. 
Kitur dejūja, kad dar pas jfts 
nft pavasario lietaus nebuvo.

Vyskupas Paliulionis szį- 
met vizitavos Žemaiczius. 
Gegužės mėnesyje bus Szaulių 
paviete, Joniszkyje ir kitose 
aplinkinėse bažnycziose.

Žemaicziftse dabar apie 
Tauragę atsikartoja tankiai 
galvažudystės, o apie Krftpius 
(Szaulių pav.) arklevagystės.

Žagarės par. Szaulių pavie
te, Stungių kaime gaspadinė 
S. buvo subludusi. Laimė 
tai Į) norėjo, kad ant to laiko 
tenai vengras Jurgis Dobro
volskis užėjo. Tam vyrui tą 
bobą iszgydyti nusidavus 
praktiką aname kraszte įgyjo, 
kur yra už didelį daktarą lai
komas.

Žemaiczių budftse tokios 
ypatybės atsiranda, kurios ki- 
tftse Lietuvos krasztūse neat
sitinka. Sztai Žagarės apy
gardose mergos per metus 40 
rublių algos imdamos, tokius 
darbus ežia dirba, kurifls ki
tur dirba tiktai vyrai, nors 
Maskolijoje, kur vyrai isz na
mų ant uždarbių į tolymus 
miestus iszeina, tas tankiai ir 
visur mažne atsitinka. Tas 
būdas ir Igaunijoje atsikarto
ja. Taigi apie Žagarę bobos 
eina arti ir pievas pjauti, o 
vyrai daržus ravėja. Jog ne
vienas, kuris apie tą nebuvo 
girdėjęs gali netikėti arba pa- 
si j ūkti.

Dėl pirmesnės javų pigybės 
iszvengimo pradėta gyvulius 
auginti, o labjausei kiaules, 
dėl kurių galima buvo pigius 
javus szerti, idant už meitė
lius brangius pinįgus paimti. 
Bet ir ežia taip didelė konku
rencija pasidarė, kad po kitus 
Lietuvos krasztus žalę kiau
lieną po C> kapeikas ant svaro 
pardavinėta. Butu tai jau 
per daug pigiai nors javų 
menkos prekės ir nurodytu, 
kad net ’pigiais javais kiaulių 
penėti ant pardavimo neapsi
mokėtu. Vienok dabar ja

vams taip staiga pabrangus ir 
szerti jais gyvuliai turės pa
brangti. Taipojau pigi sulyg 
szioliai žemė staiga savo pre-’ 
kėje kilti pradės.

Jau regis visus paukszczius 
turime, ir tai ne tiktai giedorką 
laksztingalą, bet ir griežulę, 
kuri po paaugusius truputį 
rugius ir geriau paaugusias 
paupiais pievas bėgioti ir rėk
ti pradėjo.

— Abeliai, Zarasų paviete. 
Ir ežia, kaip girdėtisi, ponas 
K. kromą uždėjo, bus tai pir
mas lietuviszkas kromas ana
me kraszte. Isz Abelių pa
rapijos eina 7 vaikinai į mok
slus, isz tų 6 eina į Szaulių 
gimnaziją, o 1 į Rygą. Gir
dėjau, kad ežia vieno pono 
Tamaszauskio dvaras tapo 
burliokams iszdalintas, kurių 
dabar 70 gyventojų atsiranda.

Netoli nū ežia Kelbutiszkių 
kaime Jūžintų parapijoje yra 
vėl didelis burliok\| kaimas 
kurio gyventojai apart gaspa- 
dorystės, kuria nenoringai už
siima su perkupezyste verezia- 
si, paukszczius ir kitus daig- 
tus nū žmonių supirkinėdami. 
Yra ten ir vienas perkupezius 
lietuvys, kuris regis pasiseki
mo neturės, nės už žąsis neda- 
mokėti pradėjo, per tai dau
giau nesirodo. Žmonės ežia 
malkas perka isz karaliszkų 
girių, kurios yra didelės.

— Liepojuje. Per rankas 
pono Knie agento, kaip „Li- 
bausche Tagesblatt“ raszo 12 
Gegužio iszkeliavo į Argenti
ną 400 žydų, už dviejų nedė- 
lių 400, o dar po to už dviejų 
nedėlių vėl 400 žydų. Dides
nė jų dalis isz vidurinės Mas- 
kol i jos paeina. Tie pagal 
Barono Hirszo rokundą bus 
ten iszsiųsti, gaudami po ga
balą žemės dėl užgyvenimo. 
Barono Hirszo delegatas ant 
trumpo laiko su anais drauge 
ant garlaivio „Kurland“ ke
liaus. Su kožnu kolionistų 
transportu drauge žydų reznį- 
kas ir kukorius važiūs.

— Javai į Liepoj aus ūstą

isz visų pusių siuneziami Lie- 
pojaus gelžkeliu, net isz vidu
rinės Maskolijos eina, nės sa
vo prekėje pakilo. Per tai 
Liepojuje ne tiktai prie karės 
ftsto žmonių daugybė uždarbį 
turi, bet ir prie javų isz vago
nų iszkraustymą ir į akrotus 
prikrovimo.

— Barovka, Oberlandijoje 
( Auksztesnėje Kuržemėje) 
Sziczion yra labai energiszkas 
urednįkas V. kuris, kaip „Mb 
tausche Zeitung“ pranesza, su
ėmė dabar du galvažudžiu ir 
arklevagiu, isz kurių vienas 
pirm deszimts metų buvo isz 
Siberijos atgal iszbėgęs. 
Anas urednįkas dabar savo 
kraszte visokius pesztukus, 
vagius isznaikino o taipojau 
paslaptinę medžionę už
draustame laike. Vienas 
toks medžiotojas suimtas tapo. 
Už vieno zuikio užmuszimą 
10 rublių sztropos gavo užmo
kėti ir vieną dieną ant areszto 
atsėdėti.

— Jelgava. Szviežiai at
naujintas garlaivis ,,Mitau“ 12 
Gegužio pirmą kart upe Mu- 
sza nedėliojo su svecziais isz 
Jelgavos 8 adynoje isz ryto į 
D u bei tą į Pajūrį iszėjo. Va
kare 6 adynoje isz Dubelto į 
Jelgavą grįžta, o isz ežia vėl 
ant vakaro į Szlioką, kuris 
nebetoli nū Dubelto pajūryje 
atsiranda.

Ne tiktai Niamunas, bet ir 
Musza yra tai vandens kelias, 
kuriūmi į didesnius miestus ir 
užrubežį musų baiktinai ker 
tami miszkai nuplaukė. Sztai 
Muszos keliu, kuriam N i amu- 
nėlis daugel pridūda, per Kur- 
szę pro Bauskę, Jelgavą eina 
isz musų raustų siliai į Rygą 
taipojau anžftlai, ūsiai ant vy
tinių kraunami. Muszos van- 
dū po Jelgava penkias mylės 
nū juros jau labai pamažu ei
na, nors yra ant kelių sieksnių 
gilus. Taigi porą mylių nū 
Jelgavos žemiau siliai turi ap
sistoti sraunumui nebeesant o 
buksyriai (garlaiviai prie 
traukimo) anūs į Rygą gabe

na, kur ant akrotų liodftja į 
užrubežį einami. Daugel isz 
tų medžių Jelgavoje ir Rygoje 
pasilieka, kur lėntpjovinės 
dirbtuvės atsiranda.

— Jelgavoje malkos yra 
baisiai brangioj, nės alksni
nių ir beržinių1 sausiĮ malkų 
aszis (aktainis, kubiszkas siek
snis) kasztūje pas pardaviką 
30 rublių. Per kelias uly- 
ežias jų atvežimas kasztūje 2 
rubliu o su ran tymas ir sup- 
jaustymas 3 rublius. Isz viso 
gatavos namieje malkos 35 
rublius kasztūja. To bran
gumo priežasezia yra ta, kad 
ežia vieninteliu malkų prekė- 
j u yra Jakobsonas ir nėra nei 
jokios konkurencijos. Bet 
dabar ežia mėgina dėl piges
nio kūrenimo durpes įvesti. 
Czia durpinių balų daugybė 
yra, taip kad gerves ir žąsis 
lekenezias gali mažnė kožną 
dieną girdėti ir matyti, kas 
kitur tiktai pavasaryje ir ru
denyje atsitinka, taipojau 
spangūlių, girtūklių ir mėly
nių gali czia taip privalgyti, 
kad reikėtų ant pilvo lanką 
užvaryti. — Sviestas czia isz 
priežasties konkurencijos ne
girdėtai atpigo, nės ant 18-19 
kap. svaras nupūlė.

— Vilniaus rėdyba isz lie- 
tuviszkų kūvėliaus kultūros 
dalyke eina, bet bėda, visų 
pramonysezių motyna, ir aną 
tolyn stumti pradėjo. Sztai 
Szventėnų paviete, y paežiai 
gudiszjcoje jo dalyje ponai 
trilaukinę gaspadorystę pra
dėjo mesti, o po devynis ir 
daugiau laukų po dvarus da
ryti. Isz priežasties javų pi
gumo pradėjo visi gyvulius 
auginti, o labjausiai kiaulias, 
per tai didelė konkurencija 
pasidarė ir kiaulės visiszkai 
atpigo. Aname kraszte pra
dėjo daugel arklių auginti per 
tai iu ant arklių auginimo 
konkurencija laukiama yra. 
Stambesnius gyvulius ne taip 
galima priauginti, bet labai
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butų geistina, kad Lietuvoje 
daugiau galvijų pradėtu ant 
mėsos auginti, Prustise labai 
brangiai antis pard Adant. 
Apie mėsos brangenybę Vo
kietijoje galima ir isz to datir- 
ti,kad Berlyne jautienos svaras 
C>5 pėnįgus (32 kap.) kasztti- 
ja. Apart žydų savo tarpe 
neturime taip pramoningų 
žmonių, kurie žinotų, kaip rei
kia su Vokietija tų prekybų 
vesti.

; — Eiriogala, miestelis 
Kauno paviete, kadatai Že- 
maiczių sostapilis ant Dubisos 
kranto, kur yra dar žymi pylė, 
kur kunįgaiksztis Vytenas gi
mė. Tas miestelis per viorstų 
ilgas po gaisro atsibudavoda- 
mas turi jau nemaž puikių na
mų ir kromų, kurių tarpe yra 
ir du lietuviszku. Bajoras 
Jonuszka jau czia seniai kro
mų uždėjo. Antras menkes
nis kromas užpernai uždėtas 
p. Roczkui priguli. Bet kar- 
cziamos ir baliai baisiai žmo
nes sužudė, taip kad gaspado- 
rių .daugumas į skolas įbrido. 
Gaspadoriai ktilabjaus žydams 
ir Betigalos bankai skolingi 
pasiliko. Tos skolos lietu
vius vargina ir jie vis žemyn 
eina. Prie to dar reikia pri
pažinti, kad lietuvių stengi-

- mas yra ne demokratiszkas, 
bet aristokratiszkas, tai yra 
ponų ir bajorų mados pase- 
klojimas. Per tai yra didelis 
prilankumas prie lenkiszkos 
kalbos, bajoriszko gyvenimo 
bajoriszkų drabužių, su gra
žiais arkliais į neticzankų va
žinėjimas, kas viskas musų 
žmogų ne tiktai tautisžkai, bet 
ir medegiszkai žudo. Morkus 
czia pasidarė Morkiavyczia, 
Riekus — Rickiavyczia, Di- 
gris vadin save Kuczinskiu ir 
t. t. Kaip visur Lietuvoje 
taip ir czia davatkos, kaipo 
„szventos“ žmogystos norėtų 
netiktai visa parapija, bet 
bažnyczia ir kunįgais valdyti. 
Bet reikia pripažinti, kad czia 
yra smarkus klebonas Morkus, 
kuris netiktai M„szventoms“ 

davatkoms, bet ir urednįkams 
moka per kuprų užvažititi ir 
jų pageidimus sustabdyti.

Kad Vilkijoje nėra nei vie
no daktaro, kur žmonės atsi 
szaukti galėtu, tai Eiriogaloje 
buvo net trys, o vienam nu
mirus, du pasiliko. Gyvųjų 
tarpe yra nū metų pribuvęs 
jaunas daktaras Rokas Szliu- 
pas, amerikoniszkojo dr. Jono 
Szliupo tikras brolis. Tas 
Eiriogaloje taip ukinįkų kaip 
ir ponų tarpe didele simpatija 
džiaugiasi.

Kaip visur Lietuvoje taip ir 
Eiriogaloje prie valscziaus 
(gminos) yra mokyla, kur 
vien maskoliszkai mokina, bet 
prie szio vieszpatavimo dėl 
vaikų mokinimo nėra prispy
rimo ir taip kožnas daro kaip 
kas nor. Vieni leidžia vaikus 
kiti jų neleidžia. Leidžia į 
ttis mokslus labjausei tie, ku
rie norėtų karumėnės laike 
sziokius tokius palengvinimus 
gauti.

Kaip po kitas upes, taip ir 
Dubisoje isz szalczio ir epide
mijos priežasties vėžiai mažne 
visiszkai isznyko. Atsiranda 
dar žuvys ir tai nedideliame 
skaitliuje.

Gali būti, kad jaunesnė 
karta vėžių nebematys ir tik
tai isz girdėjimo žinos arba 
sveti mtise krasztūse antis ma
tys. Po kitus ežerus ir upes 
žydai gaspadoraudami, vėžius 
į užrubežį veždami, anų nei 
veislei nepaliko.

Nors per szimtų mylių nti 
mus į sziaurę po Petropilį ant 
Ne vos upės dar 21 Balandžio 
ledai stovėjo, pas mus vienok 
griaustinis griovė, lietus ru
gius, kvieczius ir velėnų nu
mazgojo, kurie dabar žaliftti 
pradeda, bet nei ant kerų nei 
ant medžių nei jokio žalumo 
znaimos nėra, nieks dar ne
sproginėja. Dangus vis už
simaukęs jir szilta, per tai tu
rime viltį kad daugiau, ttim 
geriau, tai ženklas kad grei- 
cziau prigimimas atgis. Su- 
lyg szioliai nei arti nei akėti 

negalima. Keliai baisiai 
bjaurus.

44.

Isz Kitur.
Suvienytos Valstijos.

— Washington, D. C. 28 
Gegužio. Ministeris valstijų 
Gresham numirė sziųdien isz 
ryto apie 1-mų valandų. 
Smertis jo buvo užvis tyka ir 
szvelnia. Numirė jis ant ran
kų savo duktės, ponios And
rews. Gresham apsirgo priesz 
mėnesį, bet jo padėjimas ne- 
iszrodė paojingas, tiktai vakar 
žymiai sublogo.

— Washington, D. C. 29 
Gegužio. Eina garsas, kad 
prezidentas Cleveland‘as muš
to dtiti nominacijų ministerial 
Čarlis1 ui ant ^urėdo ministerio 
valstijos ant vietos mirusio 
Greshamo. Ant kiek tie gar
sai yra teisingi, sunku pasa
kyti. Kaipo kandidatų ant 
urėdo ministerio valstijos per
stata taipgi William‘ų Coomb- 
s‘ų isz Brooklyn‘o, esantį siun
tiniu į kongresų; John‘ų Ste- 
vvartų, Aleksandrų Orr‘ų ir 
Charlas‘ų Farchild‘ų.

— Washington, 31 Gegužio. 
Susiriszimas, susidedantis isz 
Rosijos, Prancūzijos ir Vokie
tijos, kuris taip nedavė ramy
bės Japonijai, pradeda pa
krikti. Tien-Tsen, kur- ypa
tingai stovi užrubežiniai flotai, 
Prancūzai ir Maskoliai vieni 
neiszkabino vėliavų ant ap- 
vaikszcziojimo dienos gimimo 
Bismarckio, nors jų apie tai 
buvo meldžiama isz pusės ad
mirolo, ruūdytojo vokiszko 
flota, kuris apie tai praneszė 
savo valdžiai, szi gi neatbūti
nai pareikalaus iszaiszkinimo 
nti Prancūzijos ir Rosijos. 
Abelnai daleidžia, kad galu
tinai paseks sųprotavimai tarp 
Japonijos ir Rosijos tame da
lyke, kad Japonija daleis pa
ilginimų Rosijos geležkelio 
per sziaurinę Koreję, net iki 
portui Lazaroff.

— Wilkes Barre, Pa. 31 
Geguž. A n gi ek ašy k l o j e Wy • 
oming Colliery Port Bowkley4- 
je, prigulinezioje prie kompa
nijos ,,Lehigh Valley“, pasi
darė ugnis, kuri su paszėlisz- 
kuinu platinasi po kasyklų. 
Apdeginti paliko tiktai Pat- 
ryks Duddy, prižiūrėtojas ka
syklos, ir Bewana. Ugnis ne
mažai blėdies kasykloje pada
rys.

— New York, 31 Gegužio. 
Didžiausia sziluma miesto isz- 
nesza sziųdien 94 laipsnius, 
isz kurios tai priežasties atsi
tiko keli desėtkai saulės spin
dulių griebimo.

— New York, 29 Gegužio. 
Naujas amerikanskas garlai
vis „St. Louis“, didžiausias 
laivas, kokį kada nors pabu- 
davojo Suvienytose Valstijose, 
pargrįžo sziųdien po pusiaudie
niui isz bandymo kelionės. 
„St. Louis“ iszėjo suimtoje isz 
ryto isz Philadelphijos. Ant 
jo pribuvimo laukė szi m tai 
ypatų porte, kurie jį pasveiki
no riksmais.

Garlaivis „St. Louis“ atliks 
pirmų kelionę į Southampton, 
į kur iszplauks ateinanezioje 
Seredoje.

Bandymo kelionė „St. 
Louis“ suteikė visiem užganė- 
dimų. Maszinerijai, kaip ir 
paežiam laivui, negalima nie
ko iszmėtinėti, jis yra, taip 
sakant, naujausios technikos. 
„St. Louis padarė abelnai 1,- 
200 mylių, darant į valandų 
22į mylių. Yra tai didelė 
greitumą, palyginus, kad gar
laivis „Paris“ daro į valandų 
20, garlaivis gi „Lucania“ 22 
mylies. Szie paskutiniejie iki 
sziam laikui skaitėsi už grei-O 
cziausius laivus.

— Chicago, III. 31 Geguž. 
Didelis karsztis, kuris czia 
vieszpatavo per visų vakaryk- 
szčzių dienų ir sziųdien dar yra 
neperneszamas,dtidasi į ženklus 
žmonėms, ypatingai darbinį- 
kams, dirbantiems dirbtuvėse.



272 Vienybe
Ihz priežasties saulės spindu
lio griebimo numirė sziądien 
trumpai po pusdieniui p. M. 
Arndt. William Mangan. 
Sziluma daeina iki 91 laipsnio 
ant termometro.

— Chicago. 27 dieną Geguž. 
Vakar po pusiaudieniui atsiti
ko baisi scena szeimyniszkam 
name Liudviko Kracmeno. 
Kracmenas netekęs savo pir
mutinės paczios, apsipacziavo 
antru kart, bet gyvenimas su 
sziaja nebuvo laimingas. Nū 
pirmutinės paczios jis turėjo 
dviejų metų mergaitę, kurią 
užvis mylėjo. Meilė jo prie 
kūdikio suteikė pavydą jo ki
tai paežiai, kuri laike jo nebu
vimo apsieidavo ruszcziai su 
nekaltu kūdikiu. Barnis tarp 
tos poros buvo kasdieniniu 
paproeziu ir gyvenimas su ki
ta paezia taip įkiro Kracme- 
nui, kad pasirįžo padaryti tam 
galą. Vakar po pusiaudie
niui, laike prasiszalinimo pa
czios, szovė isz revolverio į sa
vo mylimą dukrelę, padedant 
ant vietos lavoną, antru szu- 
viu perkirto siūlą savo gyve
nimo. Kada penktą valandą 
pargrįžo pati namon, rado stu- 
bą užrakytą. Dasiprantant, 
kad tai turėjo stotis kas tai ne
paprasto, liepė duris iszmuszti. 
Duris iszmuszė, o kambaryje 
pamatė baisią regyklą. Ant 
mažos lovukės gulėjo negyva 
mergaitė, o ant žemės palei 
lovelę, tėvas. Ant stalo rado 
kortelę paraszytą Kracmeno, 
kurioje meldė, kad jį palaido
tu drauge su mergaite vienam 
kape. Nuszovė jis tą nekaltą 
kūdikį už tai, kad nenorėjo 
daleisti pražūti rankose bepro
tės pamotės (moezekos). 
Kracmenas buvo isz gimimo 
czekas, 38 metų amžiaus, sta- 
liorius. Nū kelių nedėlių ne
turėjo darbo. Sztai prie ko 
daveda kvailas moteriszkas 
pavydas!

— Rochester, N. Y., 27 Ge
gužio. Egbert Chatfield lab 
ke kalbos viename isz ežio- 

nykszczių saliunų prisipažino 
atvirai, kad yra sąnariu A. P. 
A. Dominykas Hearns, kuris 
stovėjo szale jo, pasakė: 
„Linksmina manę, kad nors 
viens žmogus isz tų katalikų 
neprietelių drąsiai prisipažįs
ta“. Chatfield, iszgirdęs tūs žo
džius, pagriebė revolverį, szo
vė ir ant vietos padėjo Hearn- 
s‘ą. Žmogžudį ant tų pėdų 
suaresztavojo. į

— New York, 31d. Gegu
žio. Į laikrasztį „Heroldą“ 
pranesza isz Manzanillo, Mex., 
kad ant garlaivio „Colima“, 
kuris Panedėlio vakare susi- 
muszė į pavandeninę Ūlą arti 
Cayutlan, pražuvo daug žmo
nių, kaip isz darbinįkų, taip 
ir isz keleivių; iszsigelbėjo 
tiktai 29 ypatos, o pražuvo gi
lume marių 184. Tarp nelai
mingųjų randasi taipgi ir ka
pitonas „Colimy“ — pirmuti
nis apicieras ir maszinistas.

— Kingston, N. Y. 31 d. 
Gegužio. Baisi audra atlankė 
szį miestelį sziądien po pu
siaudieniui. Audra dūko per 
20 minutų, laužiant ir iszrau- 
jant medžius su szaknimis, 
nuvereziant stogus ir kaminus. 
Blėdis labai žymi. Kiek iki 
sziam laikui žinoma, tai nieks 
isz žmonių nepražaidė gyvastį.

— Summerdal, III, 25 Geg. 
Czia tapo papildyta baisi pik- 
tadėjystė. Ant farmos Bud- 
longa, vadinamas, „Piekles 
Farm“ darbavosi per du metu 
25 metų Ona Kamerkienė, pa- 
liokė, kurią vyras Jūzas n ūse- 
nei jau apleido. Darbavosi 
ji, kaip galėdama ant gyveni
mo: kaimynai ir pažįstami gū- 
dojo ją ir brangino, kaipo 
teisingą ir darbsztę moterį ap- 
linkėję. Vyras josios buvo 
žinomas kaipo pijokas ir pesz- 
tukas ir pasakodavo, kad sun
kiose dienose paezią nemeilin
gai korojo. 25 dieną Gegu
žio vakare atsilankė ant far
mos ir nuėjo į gyvenimą savo 
paczios. Kaip pasakoja kai

mynai, rūpinosi prikalbinti 
paezią prie to, kad grįžtu at
gal pas jį ir su jūm drauge 
gyventu. Ji vienok nenorėjo 
nei girdėti apie tai ir po ilgam 
rokavimuisi, liepė jam iszeiti 
per duris. Tas jį supykdino 
iki augezeziausiam laipsniui; 
iszsitraukė revolverį ir szovė 
į užsi grįžusią paezią, pataikin
dama į kuprą, kaip rodosi, 
smertelnai. Pokam iszbėgo 
isz namų, bet, matantiejie bė 
gantį, nusivijo paskui jį. Bė
gantį užvyjo į giraitę: kada 
žmogžudys patėmyjo, kad jau 
neisztruksęs, numetė revolverį, 
iszsitraukė peilį ir kelis syk 
dūrė sav į gerklę. Jį nuvežė 
į Alexyonu ligonbutį, o pa
ezią į vokiszką ligonbutį. 
Abiejų žaisdos, kaip rodosi, 
smertelnos yra.

— Shenandoah, Pa. 2 Sė
jos. Czia subatos rytą sude
gė daugybė namų, tarpe ku- 
rių pražuvo liepsnose ir namai 
dviejų lietuvių: A. P. Ta
boro, kuris turėjo mėsinyczią 
ir Kazio Radzevicziaus namas 
su valgomų daigtų krautuve. 
Visa blėdis padaryta per ugnį 
isznesza $145,000, o įtrauki
mas į ugniavą stovi tiktai ant 
$4,500.

— Petrapilis, 27 Gegužio. 
Baisus žemės drebėjimas buvo 
apielinkėje Bakum, o viduriu 
jo buvo Agikent. 95 namai 
sugriuvo, palaidojant savo 
griuvėsiūse daugybę gyvento- 
H-

— Berlynas, 27 Gegužio. 
Policija darė reviziją name 
anarchistiį davadžiotojaus, 
Kochlerio. Rasta tarp kitų 
svarbių popierų taipgi laiszką 
su vardais draugų anarchistų.

—• Berlynas, 28 Gegužio. 
Nū kalno der Schvvarze Mo- 
ench atskilo krasztas Ūlos ir su 
paszėliszku trukszmu krito ant 
lygumos Lauterbrunnen, isz- 
kertant ant kelio girias. Ant 
laimės nieks nepaliko nei už- 

musztu, nei pažeistu.

— Hamburg, 31 Gegužio. 
Laike audros perkūnas įtren
kė į namą, pripildytą baczko- 
mis kerosi no ant salos Wil
helmsburg. Viskas sudegė. 
Blėdis isznesza ant $500,000. 
Ugninė sargyba ir kariumenė 
įstengė iszgelbėti artymūsius 
namus.

— Paryžius, 30 Gegužio. 
Buvo czia pojedinkai kunį- 
gaikszczio Arseno Karageor-' 
gevieziaus su rėdytoju m Dol- 
fusu. Muszėsi su kalavijais; 
Dol f ūsas liko pažeistas. Prie
žastis pojedinkų buvo straip
snis prieszai kn. Karageorge- 
viezių, kurio autorium buvo 
Dolfusas.

—. Homa, 27 Gegužio. Po
piežius sziądien priėmė ant 
audiencijos (iszklausymo) vys
kupą isz Davenporto, Jovą, 
kuris pribuvo czia priesz kėlės 
dienas.

— Z aus i bar, 27 Gegužio. 
Czia vakar buvo drebėjimas 
žemės apielinkėje Mombassa, 
kuris vienok mažai blėdies pa
darė. Daugiausei davėsi 
jausti drebėjimas Malindijoje, 
kur keli namai. paliko su
griauti.

— Vigo ,1* ponija, 28 d. 
Gegužio. - Prancuziszkas gar
laivis Dom Pedro susimuszė 
arti Corrobedo. Rodosi, kad 
daugumas žmonių patrotijo 
gyvastį. .

Telegramas isz Carill pra
nesza, kad Dorn Pedro plaukė 
į Carill ir artinosi jau į portą, 
tad ekspliodavajo jo katilas. 
Garlaivis paskendo į kėlės mi- 
tūtas paskui. Dalis keleivių 
tapo iszgelbėta, bet 80 ypatų 
turėjo prigerti.

- Londonas, 31 Gegužio. 
Garlaivis Bittern susimuszė 
arti Grimsby ir 9 žmonės pri
gėrė.
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Lietuvininku
— Londonas^ 31 Gegužio. 

Laikrasztis „Times“ garsina 
telegramą isz Tien-Tsin, kad 
Japoniecziai skubinasi apleis
ti pussalį Liao-Tung— ir kad 
tą suspės į 10 dienų.

— Lubekay 31 Gegužio. 
Vokiecziai turi mieryje būda
vot! naują perkasą, kuris su
vienys Elbą su upe Trava. f

taira sfiiilM,
Apysaka isz baudžiavos gadynių- 
(Latv. raszė Upitsy liet. g. L.).

(Tąsa.)
Viens isz gaudytojų, ranko

je laikąs kirvį, pasirodė labai 
pažįstamu Kalnėnams ir vi
siems namiszkiams, nėsa pasi
rodė žinąs Petro lovą. Jis 
pamaži ėjo pas duris ir mojo 
savo draugui, kad jį sektu su 
virvėmis. Tretysis su senu 
dalgiu liko bestovįs prie lan
go. Abu gaudytoju, prisiar
tinusiu prie,jūrių, užpūlė ant 
vidurinės lovos miegancziui 
vyrui, kurs apie prisiartinau- 
ežias baisybes visai ir nesap
navo, bet ant sienos atsigrįžęs 
labai kietai miegojo. Vienas 
ėmėjas užėmė jam burną ir 
laikė rankas, kūmet antras 
atitaisęs virves riszo nelaimin
gai-

Isz miego pažadintas vyre
lis gana spardėsi rankas ir ko
jas kilnodamas, bet nieko tas 
negelbėjo. Veik jo rankos 
buvo surisztos ir retėžiai ant 
kojų uždėti.

Prie lango stovintis ėmėjas 
džiugingai, jei galima pasaky
ti, su velniszku džiaugsmu žiu
rėjo ant savo draugų besidar- 
būjanczių. Galop, kaip jis 
pamatė, jog nelaimingasis vi
sai virvėse, surisztas taip, kad 
nū pusės nelaimingojo nebuvo 
jokio apsigynimo, jis žengė 
arcziaus ir su paniekinimu 
jūkdamosi, klausė:

„Argi tatai tam paukszcziui 
jokio ginklo nėra apsigyni
me?“ Vienas draugas tūjaus 

apžiūrėjęs lovą, pasakė, kad 
jokio ginklo negalima rasti.

„Tai vaikinas visai nebuvo 
pasirengęs ant ilgo kelio“, tas 
pats, prie lango stovintis, sakė.

Gaspadorius per visą laiką 
bailiai žiurėjo, bet nedrįso 
nieko sakyti. Dabar jis atsi
grįžo prie lango stovinczio ir 
pradėjo:

„Tamstai, urėde, gan nerei
kėjo užpulti kaip ant kokio 
žmogžudžio su visokiomis pa- 
būklėmis! Kas tai yra matęs, 
kad vaikinai yra gaudomi, 
kaip vilkai, su dalgiais ir kir- 
veis?“

„Ką tu, Kalnėnai, niekus 
szneki, mes tavo paezią burną 
seniai pažįstame. Tu ^visados 
nori kitus pamokįti, bet kož- 
ną sykį savo nugarai už tai 
reikia atsakyti. Taip ir yra: 
„ko burna pilna, tai nugara at
sako“. Urėdas pradėjo jūktiesi, 
žiūrėdamas į savus draugus, 
tarsi prisakydamas ir jiems 
jūktiesi. Szie nusidavė su
prantą ir taippat darė.

Vienas urėdo draugas buvo 
peczkuris arba kaip jį žmonės 
vadino rykulis. Szis, taip sa
kant, buvo urėdo geroji ran
ka: kaip urėdas baimijosi, ar
ba viens pats negalėjo pri- 
muszti drūtą darbininką, tai 
Rykulis buvo pagelboje; pri
truko urėdui kaip kada ryksz- 
ežių, rykulis tūjaus pristatė 
akiesmirksnyje. Apart to jis 
vaiksztinėjo ir sznipinėjo po 
visus kampus; jeigu iszgirdo 
kur kokius niekus, tad tūjaus 
praneszė arba ponui arba urė
dui. Ponas, žinoma, nieko 
neklausė, ar tai yra teisybė ar 
ne, apie kurį jam pasakyta, 
bet tulid atszaukė urėdą ir 
prisakė:

„Nuvesk tą kaltąjį nū mano 
akių ir padaryk jam gerus 
pusryczius ant kelinių! Urė
das, arba ir rykulis, nelaukė, 
kad ponas dusyk pasakytu, 
bet tūjaus nuvedė nelaimin
gąjį arba jaujon ar kitur ir 
padarė jam „pusryczius“ be 
skaitliaus. Velnias visados 

yra geresnis, negu velnio tar
nas, taippat ir urėdą dar už 
kiek geresnį žmonės skaitė ne
gu rykulį. Treczias isz gau
dytojų, po pažastia su virvė
mis, valszcziaus senis, Rogulių 
gaspadorius. Tas buvo urė
do giminaitis. Trumpai po 
urėdo apsivedimo Rogulis bu
vo tapęs urėdo pagelbininku. 
Toliau senis Rogulis tapo isz- 
mestas isz urėdo pagelbininko 
ir pasodintas į ūkę per gaspa
dorių. Žmonių burnoje jis 
turėjo vardą „tamsus j ūdas 
vyras“. ♦ Labai tankiai buvo 
girdima, kad jis su urėdu va
gia javus isz pono klėczių. 
Tūli sakėsi, net regėję va
giant, bet kuris uždrįstu apie 
tai donui praneszti!

Tokie tatai vyrai buvo su
sirinkę pagauti vargūlį Petrą. 
Laukpusėje buvo Rogulio 
bernai.

„Gal but, kad tav gaila ta
vo berno!“ Rogulis atsigrį
žęs į Kalnėną tarė.

„Žinoma, kad gaila. Kam- 
gi yra tokia nemilaszirdystė, 
kaip.... Kamgi nebutu gai
la tokio gero berno?“ Kal
nėnas rūpinosi pataisyti. 
„Dabar galime savo darbo 
pabukles mesti szalyn, darbas 
yra pabaigtas. Ei, bernai, 
eikite vidun ir saugokite musų 
sugautą pauksztelį!“ urėdas, 
iszkiszęs galvą per langą, 
szaukė: „bet dabokite, kad jis 
jums nepabėgtų; jeigu pabėg
tų, tai mes jus visus povie- 
ną iszsiųsime ant 25 metų tar
nauti maskoliui“. Tad, atsi
grįžęs prie Kalnėno, jis trau
kė: „nu, Kalnėnai, tu turi 
mus gerai pamylėti! Dabar 
nebusime iszlepę. Szmotelis 
kiaulienos ir kokie ragaiszėliai 
bus mums gana. Žinoma, 
pirmiausei mums kožnam 
dūk po vieną sznapsą!“

„Taip, taip, tėve Kalnėnai“, 
Rikulis įsimaiszė į tarpą, „po 
tokių baimių ir džiaugsmų 
sznapso stiklelis visai yra rei
kalingas“.

„Kokios tenai jums baimės 

ir džiaugsmai turėjo būti? 
Pas manę visai nėra tokių pik
tų szunų, kad galėtumėte bai- 
mitiesi“, Kalnėnas atsakė.

„Nu, tu ir vėl savo burnai 
dūdi perdidę valią!“ Urėdas 
ant jo užriko: „gali tiktai pa- 
dėkavoti, kad asz dabar esu 
linksmas, kitoniszkai tu ryt 
dar priesz auszrą paimtumei 
savo tiesą per kelines. Ne- 
mislyk, kad mes pas tavę atė
jome pasikieminėti ir pasi
klausyti tavo paikos sznektos; 
esame atėję dėl veikalų reika
lo, o tu manę isz tos priežas
ties turi priimti kaipo patį po
ną!“ Po valandėlei jis, pa
mažu truputį apsimalszinęs, 
toliau sznekėjo: „juk musų 
gyvenimas yra beveik kaip 
szunų, jeigu dar nebjauresnis. 
Eik tatai tokioje tamsioje 
naktyje, lietus pila kaip isz 
viedro, o priegtam turi drebėti 
ir apie savo gyvybą, kuri kož- 
no j e valandoje yra paojujp. 
Ar visur taip laimingai pasi
baigia, kaip sziezia? Daug 
sykių paukszteliai, užjautę 
medinezių, iszlaksto, o pasitai
ko ir prieszingai — tada dar 
blogiaus, jog tūlas pasiprieszi- 
na ir kerta tav kur papūla kas 
jo rankoje randasi arba nevie
ną ir užmusza. Vis tai žmo
gus darai dėl pono bei vals- 
cziaus labo, visai užmirszda- 
mas apie savo gyvastį. Asz 
tokio gyvenimo nevelyju nei 
savo didžiausiam nepriete
liui. .. . “

Surisztas bernas besisukinė
damas ir visaip besikankinda
mas kamsztį isz savo burnos 
iszmetė ir pradėjo szaukti pa
gelbės. Gaspadorius nusi
gando ir pribėgo Į>ri<i berno. 
Ir trys ėmėjai paskui jį sekė. 
Gaspadorius, pažvelgęs ant 
susiriszto berno ir ant ėmėjų, 
podraug ir ant tuszczių lovų, 
prabylo:

„Ką jus ežia suriszote? 
Mano pusbernį, 15 metų seną; 
kur jus jį dėsite? Biednas 
Andriau, kokią tu baimę tu
rėjai!“
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Gaspadorius norėjo tūjaus: 

jį paleisti.
Urėdas jam nepavelyjo to j 

daryti, bet pats prisiartino su 
žiburiu, kad galėtu persiliudy- \ 
ti, ar teisybę szneka gaspado
rius.

Taip, teisybė! Andrius 
gulėjo surisztas ir iszbalęs nu 
baimės kaip giltinė. Urėdas 
tūjaus jį pažino.

„Koks velnias Petrui prane• 
szė,kad mes ežia busime szį va
karį? Ar tu tiktai, rykuli,tei-j 
singai žinojai, kad Petras ežia 
guli?“

„Kaip tai asz nežinosiu! 
Kad atėjau isz dvaro su žinio
mis, tikrai jį maeziau. ežia be \ 
gulint“ rykulis, kirvakoeziu j 
rodydamas į lovą, sakė.

„Tas pauksztukas nū musų j 
nepasislėps“, urėdas įpykęs 
rėkė: „Kalnėnai, kur tavo 
bernas pasislėpė?“

Kalnėnas ramei stovėjo 
priesz p rėdą ir pamažėli, kas 
urėdą labjaus įpykino, atsakė: 
„isz kur man tai žinoti? Lo
voje jo nėra“.

„Matau, kad lovoje jo nėra, 
ar tu mislyji, kad asz spangas 
esu. Bet asz tavęs klausu, ar 
girdi, kur dabar yra lovo ber
nas Petras, asz tavęs neklausu, 
kur jo nėra“, urėdas prisiar
tindamas prie Kalnėno bliovė.

„Neužmirszk,tamsta urėdai“, 
kad esi mano namūse, o prieg- 
tam dar nakties laike įsilau
žėte. .. . “

„Rykuli! Rykuli! suriszki- 
te tą szunį, kurs drįsta man 
prieszintiesi, man.... Ko jus 
manęs neklausote, jus bobos, 
jus traukiatėsi atgal, bijote 
vieno vyro!“

Bet kaip Kalnėnas drąsiai 
stovėjo ant vietos, tada urėdas 
mislyjo iszmintingiaus darąs, 
atsitraukdamas. Jis priėjo 
prie savo draugų pas langą.

„Nemislyk, Kalnėnai“, kad 
mes atėjome ežia baikauti“, 
urėdas nūlaidžiaus pradėjo: 
„sakyk, kur tavo Petrai, var
dan dvaro valdžios tavęs to 
klausiu, mums jo reikia“.

Vienybe
„Kad tamstoms jis yra rei

kalingas, tad jieszkokite jo, 
man jis nereikalingas, todėl 
ne jieszkosiu“, Kalnėnas 
smarkiai atsakė, ir ėjo savo 
k am bary n.

Draugatėjusiejie bernai bu
vo sustoję lauko pusėje langų 
ir stebėjosi isz Kalnėno drąsy
bės, visi juk priesz urėdą nu
siminę drebėjo..

Urėdas stovėjo kaip ir per
sigandęs: jis nežinojo ką pra
dėti. Visi Kalnėno žmonės 
buvo prisikėlę ir bailiai žiurėjo 
į ėmėjus.

Urėdas paszaukė Kalnėno 
įnamį, Martimą, ir pradėjo jį 
perklausinėti. Martinas pa
sakojo, jog Petras vėlai vakare 
parėjęs/] ir tujaus atsigulęs, 
kaip ir kas vakarą. Po to 
niekas negirdėjo, kad Petras 
butu iszėjęs laukan.

Urėdas prisakė gerų gerai 
peržiūrėti visus kampus, palo
vius ir visus pasūlius, bet Pet
ro niekur nebuvo: jis kaij> į 
vandenį įpūlė. Visi negalėjo 
nusistebėti, kur jis dingo.

Pats urėdas perkratė kam
barius, peczių, papeczkį, net 
kubile vandenį, bet niekur ne
rado.

Niekur neradęs, urėdas su 
savo vyrų pulku iszėjo, keik
damas ir prižadėdamas nepa
liauti jieszkojęs, pakol Petras 
nebus retėžiūse ir į kariauną 
nudiltas.

Kada ėmėjai buvo iszėję, 
namiszkiai pradėjo labai dy- 
vy tiesi, kokiu bud u Petras 
taip ūmai galėjo pasislėpti. 
Juk jis vakar buvo atsigulęs 
ir nieks negirdėjo apie jo isz- 
ėjimą isz ’stubos. , Įnamio 
Martino sena motina galvojo, 
kad ji per visą laiką negalė
jusi užmigti, vienok negirdė
jusi, kad Petras ar kas kitas 
butu iszėjęs laukan. Nėviens 
negalėjo iszpra^ti, kaip jis ga
lėjo iszbėgti ir kur dabar yra. 
Tūli net szaukė jį vardu ir sa
kė, kad ėmėjai jau iszėjo, bet 
Petras neatsiliepė kaip į van
denį pidęs.

Tujaus antrą rytą Martino 
pati nuėjo pas Stipnėkus ir su 
visomis mažmožėmis iszpasako- 
jo apie Petro likimą. Trynė, 
tai girdėdama, ženkliai nuba
lo, bet niekas to neužtėmyjo. 
Galop kaip Martino pati pasa
kė, jog Petrui pasisekė lai
mingai iszbėgti, tada Trynei 
pasidarė rami aus ant szirdies. 
Tiktai urėdo kersztavimai dar 
užgaudavo szirdį. Visur, ku* 
tikt ji ėjo, jos ausyse skambė
jo szie žodžiai: „asz nebusiu 
rainus, pakol Petras nebus su
rakintas ir į maskolius atidė
tas“.

Ji norėjo bėgti į dvarą pas 
urėdą ir melsti, kad Petrui 
nieko nedarytu. „Bet ar 
klausys manęs urėdas? Ką 
sakys žmonės, kaip gaus žino
ti, kad asz buvau pas urėdą 
dėl Petro?“

Trynė iszginė bandą ir tad 
nuėjo pusrycziam ruksztelių 
rauti. Viena aut lauko būda
ma pradėjo verkti ir melsti 
Dievo....

Ai, kad ji tiktai žinotu, kur 
dabar yra Petras! Kas žino, 
ar jis jau tikt nėra retėžiūse 
arba į maskolius nudėtas? 
Ne, ne, tas negalėjo būti, Pet
rui reikėjo iszsigelbėti ir na- 
inieje likti! Taip per kiaurą 
dieną Tryne nežinioje kanki
nosi.

Kaip tai ilga buvo szi die
na! Trynė negalėjo sulaukti 
vakaro. Tacziaus galop szis 
prisiartino, visiems suteikda
mas taiką ir pailsį. Bet Try 
nei ar szis vakaras suteikė rei
kalingą taiką? Ne, visai ne. 
Ji negalėjo užmigti, noris jau 
pusnaktis prisiartino. Ji lo
voje voliojosi nū vieno szono 
ant antro. Kožnas menkiau
sias su brazdėjimas, niekingas 
suszlamsztėjimas, kurie kadais 
visai nebuvo tėmyjami, dabar 
Trynei taip buvo svarbus, jog 
ji kožną sykį su atyda prisi
klausė. Net porą sykių, kaip 
szunys sulojo, ji iszėjo laukan, 
įhislydama, kad Petras atėjo. 
Bet vis tikt vylius! Petras 

gal būti jau tupėjo dvare, re- 
tėžiės apkaltas, drąsioje vieto
je! Ak, nežinia, nežinia, szi 
kankino Trynę-. P nebū
tu davusi, kad tiktai žinotu, 
kur Petras randasi, kad ir vi- 
sunedoriausibse aplinkybėse!

Pirm auszros, kaip vyrai 
pirmą sykį buvo paszėrę žir
gus, Trynė ant valandėlės už
migo. Szi miego valandėlė 
nedavė jai menkiausio pailsio, 
bet sukėlė dar didesnį skaus
mą szirdyje. Tikką ji buvo 
įmigusi, kaip jai rodėsi, kad 
Petras yra paimtas per urėdą, 
berods iki vartų Petras dar 
nubėgo, bet ir sugautas ir nu
vestą į dvarą. Dvare jau jo 
laukė ir ....... Dauginus ji
nematė, nėsa isz baimės suriko 
ir pakirdo. Trynė nū baimės 
buvo szlapia kaip iszmaudyta.

Valandininkas skambėda
mas iszmuszė ryto treezią va
landą.

Trynė iszszoko isz lovos, 
spieriai apsirėdė, įėjo štubon, 
kad galėtu savame laike darbą 
padaryti. Ji iszvilko isz po- 
didelio katilo tulus gruzdan- 
ežius kelmelius, kurie ir nū 
vakarykszczios dienos buvo 
užsilaikę, ir, isz peczurkos isz- 
ėmus kelis sausus szakalius, 
nagingai pradėjo pustyti ugnį. 
Veik visi namai praszvito nū 
gerai sukurtos ugnies: garas 
pradėjo keitiesi iszkatilo,o rau
dona liepsna, apsiaubusi visą 
katilą, plasnojo, tarsi užklaus
dama, kokis darbas dar jai 
reiks nuveikti. Artį ugnies 
matome j ūdą peczių, kuris be
veik užima pusę stubos. Pe- 
cziusumkimsztas žabais, o pe- 
czurlJ^ prikrauta szakaliais. 
Szale pecziaus ant sienos su
kalinėti vagiai, ant kurių 
sukabinėti visoki daigtai 
reikalingi tai kepsenai, tai 
virsenei, ir t. t. Priesz pe
cziaus ryklę paguldytas kiau
lių lovis su visokiais reikalin
gais daigtais. 1 Kitoje vietoje 
stovi sumusztas didis katilas, 
pripiltas pelenais; dar kitoje, 
viedras su grynu vandeniu,
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rieklės palubėje prikrautos vi
sokių malkų....

(Toliaus bus).__  1

te MA flirvu Mojo
— Newark N. J. Godoti

nas „Vienybės“ Rėdytojau! 
nūszirdžiai meldžiu patai pįti 
į savo laikrasztį szią linksmą 
žinutę: kaip jau pirma garsi
nome, kad Netvarko Lietuviai 
rengiasi perstatyti Tragediją* 
„Kankinimas kražieczių“ 25 
dieną Gegužio, taigi tos dienos 
ir laukėme nekantriai. Bet
gi ant galo sulaukėm ir su di
deliu žingeidumu nuvykom 
ant paskirtos salės. Prasidėjo 
perstatymas. Iszpradžių visi 
žudytojai klausė ausis iszputę 
sznekos ukinįkų, bet kaip tik 
pasirodė urėdnįkas su karsztu 
prisakymu, potam spravnįkas 
su visais savo pristovais, lie
piant užpeczėtyti bažnyczią, 
visi nuliūdo. Su antra per
maina pradėjo žiūrėtojai net 
balsu verkti: taip visiem grau
du pasidarė ant szirdies, kad 
broliai taip yra kankinami nu 
barbamų maskolių. . Abelnai 
sakant, perstatymas labai pui
kiai nusidavė, kadangi akto
riai roles savo atsakancziai at- 
liko, už ką jiems yra garbė. 
Sveczių buvo gana dikcziai, 
kadangi isz aplinkinių mies
telių dikcziai suvažiavo, kaip 
tai isz Elizabeths, New Yor- 
ko ir kitų. Bet didelį papei
kimą reikia isztarti nekuriems 
vietiniams lietuviams, kurie 
nėjo ant perstatymo, bet nu
važiavo ant kokio ten lenkisz- 
ko piknįko. Buvo daug susi
rinkusių ir svetimtauczių, 
kurie, matydami tą visą bai
sybę, meldė paaiszkinti, ar tai 
tikrai taip buvo Kražiūse. 
Ant pabaigos perstatymo, už 
ėjo ant scenos giedorių drau
gystė po vardu „Mildos“ isz 
New Yorko, kurie labai dai
lei padainavo porą lietuviszkų 
dainų. Už szitą visą Newar- 
kieczių triūsą, tegul jiem bus 
garbė ir pagūda ir velytina 

butu, kad nepaliautu ir ant 
toliau darbavęsi sziame daly
ke. Velyjantis jiems kūno- 
geriausios kloties ant tolesnio 
laiko, pasilieku su gūdone 
V. Kalinauckas prezidentas 
p Susi v.“ kūpos Elizabeth N. J.

— Union City, Conn. 20 
Gegužio. Gūdotinas „Vieny
bės“ Rėdytojau! nūszirdžiai 
meldžiu patalpinti sziūs kelis 
žodžius į savo laikrasztį:

Musų miestelyje neperdaūg 
randasi lietuvių, bet jie dar- 
būjasi apie lietuviszkus reika
lus, t. y. apie pakėlimą lietu
vi szkos tautos. Nors menkas 
mus pulkelis, bet, jau turime 
vieną draugystę, po vardu szv. 
Jurgio Kar., į kurią jau pri
guli keli desėtkai tvirtų vyrų. 
Taipogi pradedam ir tą vai 
niką pinti, kuris yra stipriau
siu pamatu musų tautos, t. y. 
„Susiv.“ kūpą, kuri ypatingai 
sziūse metūse pradėjo žymiai 
augti: o tai isz tos priežasties, 
kad aplinkom gerą virszinįką, 
kuris labai stropiai darbūjasi. 
Užtaigi, broliai, persergszeziu 
visus, kad, kur tikt užsidedat 
kokią kūpą ar draugystę, pa- 
siskirtumėt sav už virszinįką 
iszmanų vyrą, o tada viskas 
klosis gerai.

,, Susiv. “ są narys.

Plymouth, 30 d. Gegužio 
iszkilmingai tapo apvaiksz- 
cziota atmintis apie brolius 
Lietuvos kareivius, kurie, gin
dami savo Tėvynę nū neprie
telių, galvas padėjo. Visos 
draugystės kaipo dienoje „De
coration day“ po miestą vaik- 
szcziojo drauge su ameriko
nais. ( Po vaikszcziojimui visi 
Lietuviai, kaip draugysczių 
sąnariai, taip ir sziaip jau 
žmonės, susirinko ant tam pa
skirtos salės, kur buvo laiko
mos kalbos. Svieto ant salės 
buvo daugybė. Kalbėtojai
buvo sėkantiejie: Simana-
vyczius ir kun. A. Burba. Ant 
pasiklausymo , kalbų buvo 
daugybė svieto ir isz aplink) 

nių miestų. Po visų kalbų 
buvo balius, kuris nusidavė 
labai puikiai, kadangi nebuvo 
matyti perdaug užsigėrusių ir 
kožnas pasielgė kūnomanda- 
giausei.

-7. A.

PATĖVIAI.
Pasaka.

Paraszyta isz tikrų atsitikimų 
A leksandro (ružuczio.

Tiesą perguldymo ant svetimų 
kalbų, rasz.ejas sav palieka.

I.
Tėvai ir motinos yra sargais 

szventos namų ugn avietės; to
ji ugnavietė! vienodin gimi
nes, isz kurių žmonija suside
da. Visos gentys, katros gau
davo, namų ugnavietę, tėvy- 
niszką kalbą ir budus, galin
gais pastojo, o gentys, nieki- 
nanczios tas dorybes, į nūpū- 
lį atėjo.

Pakalbėjus apie svarbią 
ženklybę tėvų ir motinų, at
eina ant m išlies klausymas: 
koksai yra paszaukimas ir ap
žadai, patėvių ir moczekų? — 
Ant to galim atsakyti: kad 
pagal įstatymų Dievo ir žmo
nių, patėviai ir moczekos, vie
tą tikrųjų tėvų m užstoja, ir vi
sus jų prigulėjimus ant savęs 
priima; bet isz szimto patėvių 
ir moczekų, gal tik vienas! 
naszlaitėnis yra tėvu ir moti
na; mažnė visi savo posūnių 
ir podukrų neap ken ežia, 
skriaudžia anūs ir vargina; o 
dėlto paaugę vaikai, neapy
kanta užmoka vargįtojams, 
kylsta barnys ir musztynės. 
Tokiu bud u patsai vardas pa
tėvio ir moczekos, ženklu blo
go pastojo. Tiesą kalbant 
yra patėviai ir moczekos, ku
rie savo posūnius ir podukras 
myli, kaip tikrus vaikus; bet 
toki didelei reti, ir prie viso 
tinio vainojimo patėvių ir 
moczekų, nū augįtinių dėkin
gumo nedatirią.

Musų pasaką pradėjome nū 
protavimų, apie tėvus ir pate- 

vius, dėlei to: kad toje paša- 
koje, tankiai sutiksime paveiz- 
dus tokių žmonių, kurie vieto
je teisingo ir žmoniszko apsi
ėjimo su padėtais jų globon; 
vargina anūs kaip patėviai sa
vo posūnius: todėl tokius ne
labus perdėtinius, ir visus 
skriaudikus artymų, abelųai 
patėviais vadįsime.

II.
Graži yra musų Lietuva! 

Kada ant kvietkūtų pievų, nu
geltusių grūdais laukų, ir ža- 
liūjanezių girių, saulė szviesą 
beria; regis visas prigimimas! 
garbės giesmę Sutvertoj u i 
giesta. — Dėkingas žmogus 
akis pakelia į dangų! o tasai 
dangus taip yra skaistus! kad 
rodosi patį poną Dievą, tūjau 
pamatysi.

Tarp nedidelių - įkalnių, 
krisztolo upelis bėga; antkran- 
ežiai jo nudaigįti įvairiais me
džiais, isz kurių žalumo baltė- 
ja žiedai putinų. — Netoli 
upelio stovi szvarus namai, 
prieszais katrų užveistas sod
nas, isz abiejų pusių ukiszkos 
triobos pataipįtos, pakrasz- 
ežiais upelio dobi lėtos lankos, 
du kartu vasaroje pjaunamos, 
o ant į kai n i ii n ė laidus laukai. 
Tai prigulinti karaliszkam 
valszcziui viensėdyja pakalnė, 
kuri pirmai prigulėjo prie 
ukinįko Ruguczio, bet tam 
mirus, jo pati Ona pasilikusi 
naszliasu mažumi sūnumi Jur
giu, neįveikdama viena ūkę 
vesti, paėmė į užkurius szustrą 
vyrąJūzą Galbogį; tasai ra
dęs visoko- pilnus namus, ir 
gerai įtaisytas triobas, gyve
nimo neapleido, bet nieko 
prie ano nepridėjo. Posūnis 
Galbogio Jurgis Rugutis, no
rįs buvo paklusnus vaikas, 
vienok nevieną pantį ir diržą 
nū patėvio gaudavo.

,, Jurgiu k! parvesk arklius - 
Jurgiuk pakinkyk. Eik! jau- 
ežius ganyti. - Dėlkotaip ma
žai įnėszlo iszkratiai? —J ur
giuk! eik akėti. — Taip pa
tėvis per dienas szaukė, o Jur
giuką bijodamas patėvio; kaip
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įmanydamas sukosi. Metas 
po metui Jurgelis į dailų vyru
ką iszaugo, jau szieną pjovė, 
arė, ir visus darbus dirbo, o 
norįs žinojo kad po tėvo likusi 
žemė ir ūkė, prie jo priguli, 
vienok nA patėvio gaspado- 
rystės neveržė; patėvis gi jau 
su diržumi nesisz vaistė, bet 
szirdyje posūnio labai neap
kentė, ir mislyjo kaip jo galė
tu nusikratyti, o visą ūkę sa
vo vaikams paglemžti.

Į namus viensėdijos įėję Ra
sime: vienam gale grįczę su 
užrukusiomis sienomis, ir di
deliu pecziumi be kamino; 
tai gyvenimas szeimynos, avių 
su ėrirkais ir šviežiai turėtų 
verszių^kurie žiemoje ežia tai- 
pinasi. Antram gale namų 
bu vi mastas padorių: seki y ežia 
iszgrįsta, su szviesiais langais, 
baltomis sienomis, ir pecziu
mi su iszvestu per stogą ka
minu. — Tarp dviejų langų 
stovėjo maliavotas stalas, prie 
sienos du uslanai, keletą kre- 
siu, nupįtu isz karklų, dvi bal 
tai užtiestos lovos, treczioji 
dėl vaikų stovinti užpeczkyje, 
ant lango muka Vieszpaties, 
o ant sienų keletas popierinių 
pavydalų szventųjų. — Ot ir 
viskas, kas seklyczioje buvo. - 
Darbymetis, visAse namftse nei 
gyvos duszios nėra, apart ur- 
zenczių musių ir gulinczio ant 
lovos katino.

Kada saulė pusiaudienyje 
pradėda smarkiai szildįti; ta
da miestų gyventojai užsidarę 
langinyczias, pavėsyje sėdi, ne
kantriai laukdami vakaro, kad 
galėtu atvėsti ir pasivarksz- 
czioti. Laike didžiausio tvan
ko, kad saulė (kaip žmonės 
kalba) žemia ritinasi, tai kai- 
miecziai laukAse ir pievose, 
sunkiai darbAjasif — Srautai 
prakaito per jų veidus bėga, 
o visAmi atleszimu suszilusių, 
yra pūdynė vandens. - Gy
ventojai Pakalnės, lygiai su 
kitais kaimiecziais, nebijoda
mi szilumos skubino szieną 
grėbti. —Brigui mums su tais 
darbinįkais įsipažįti.

Gaspadorius Jfizas Galbogis 
gerai apsenęs žmogus, jfldbru- 
vis, akys jo isz po žemos kak
tos nemeilingai žiuri, nosis 
smaili, snapui vanago paveidi.

Pati Galbogio Ona, mote- 
riszkė meilingo veido, 40 me
tų amžiaus.

Posūnis Galbogio Jurgis 
Rugutis, ką tik į 20 metų pa
rėjęs, szviesbruvis, meilingo 
veido, augalotas vyrukas.

Dukterys Galbogio: Urszu- 
lyke 16-os ir Marykė 14-os 
metų, j ūdų akelių, dailios mer
gaitės, savo pusbrolį Jurgutį 
dideliai mylinczios.

Paskutiniu griebėju buvo 
bernas Elizeuszas Stumbris, 
gerai apsenęs, nedailiaus veido, 
sukumpęs, protingas ir pado
rus žmogus. - Jaunystėje sa
vo mokinosi, malonėdamas į 
kunįgus stoti, bet isztikus su- 
miszimui 1731 metų, isz augsz- 
tosios Lietuvos atklydęs, pris 
tojo prie Jono Ruguczio už 
berną, ir lyg szioliai Pakalnėje 
užsigyveno. - Galbogis neap
kentė Stumbrio, už tą kad ji
sai mylėjo jo posūnį, ir ant 
didžiausios apmaudos Galbo- 
giui, iszmokino Jurgį skaity
ti ir raszyti, keturių veikimų 
aritmetikos, o taipgi savo pro
tingomis pasakomis, apie ge- 
ograpiją ir dėjas svieto, jauną 
Rugutį nemažai apszvietė, dė
lei to vaikinas mylėjo Stumb
rį kaip tėvą, ir be jo rodos 
nieko nedarė.

Galbogis anb mokyto berno 
dantį griežė, ir daug sykių no
rėjo jį atstatyti; bet pati Gal- 
bogienė drucziai priesztaravo.

„Kam tu tais mokslais pai
kini vaikiną“ kalbėjo Galbo
gis Stumbriui - „iszmokes vi
sokių talaluszkų, nenorės dar
bą dirbti.

„Nebijok gaspadoriau! Jur
gutis bus darbus ir akylas“ - 
tą kalbėdamas Stumbris, nu
davė neiszmanymą, kad to
liams tas akilumas Galbogiui 
nepasidabojo. Stumbris taip
gi neapkentė Galbogio, vadi
no jį Pilotu, ir dideliai lau

kė tos linksmos dienos, kada 
jo mylimasis Jurgutis atims 
nft patėvio žemę ir ūkę.

Visi augszcziaus minėti 
žmonės, darbiai szieną grėbė, 
o Galbogis atsiliepė: Vaikai 
skubinkim baigti grėbti, pa
vakare senei grėbtą szieną 
reikia suvežti.

Neszdamas didelį kertymą 
szieno, Jurgis atsakė: nešim- 
pįk tėvai, viską nudirbsime; 
kad tik sveiki bu tume.

Stumbris dirbdamas isz pe
ties, murmėjo: otų Pilotai! 
ragįdamas prie darbo, nori 
vaikiną patrukdįti; bet mano 
Jurguczio neįveiksi! o asz dar 
sulauksiu tos dienos, kada ta
vo valdžia, sprogs kaip paku
linis pantis.

Ona Galbogienė, tankiai į 
Jurgį pasiveizėjusi, sunkiai 
duksavo.

Urszulytė ir Marykė tarp 
savęs sznabždėjo, ir sidabri
niais balseliais jūkėsi. Dar 
dviejų žmogysczių neužmirsz- 
kim, tai yra sunaus Galbogio, 
Tamosziuko li tu ir Jonuko 
9 tų metų, kurie galvijus ganė.

Saulei žemyn nusileidus, 
musų grėbėjai namon grįžo, o 
Jurgis su Stumbriu, be- 
virszAjant kupetas sugaiszę, 
paskiau s ėjo.

Mano Jurguti, dėl ko tu nA 
to Piloto, savo žemės ir ūkės 
neatimi? - kalbėjo Stumbris.

Bus dar laiko - atsakė Jur
gis.

Tav vis bus laiko; o tas 
szungalvis, szneira į tavę žiū
rėdamas, blogai mislyja - ta^ė 
Stumbris.

Dėdute tu per daug manę 
mylėdamas, gal neteisingai 
patėvį nutari

Nu jau! asz užAdžiu kad jis 
velnią mislyja - kalbėjo Stum
bris. - Sulaukus rudens, vesk 
paczią - asz numanau kad tu 
Rozalytę dideliai myli.

Priminus vardą Rozalytės, 
Jurgis atsid ūksėjęs pasakė: 
tiesa kad tą mergelę labai my
liu, ir ką greicziaus norėcziau 
ją, savo paczia vadįti,

Taip besikalbėdami, Jurgis 
su protingu bernu namon pa
rėjo; kur užvalgę rūgusio pie
no pasiskubino szieno vežti.

III.
Netoli Pakalnės ant n Alai • 

daus įkalnio buvo kita viensė- 
dyja, prie karaliszko valsz- 
cziaus prigulinti, vadinama 
Kajnūcziai — toji viensėdy j a 
buvo valdyme Agotos Dane- . 
lienės; kuri su mažais vaikais 
pasilikusi naszlia, preikszo 
neėmė, bet nusisamdžiusi szei- { 
myną, dailiai gaspadoravo.

Laike musų pasakos vaikai 
Daneiienės buvo suaugę - su
nns, Mateuszas turėjo 22, o 
duktė Rozalija 18 metų, pa
doriai elgėsi, ir motinos klau- 
sė, o dėlei to, jų namftse vis
kas gerai klojosi.

Rozalytė buvo jAdbruvė, 
mėlynų akių ir dailaus veide-* 
lio, su rožėmis ant skristų žy- 
dancziomis, raudonomis kaip 
Aga lupelėmis ir žemcziugų 
danteliais — žodžiu sakant, 
mergaitė graži be jokio papei
kimo. Motina savo vientur
tei, ilgai negalėjo vyro pris
kirti - vienas buvo negražus, 
antras nedoras, treczias netur
tingas, ir taip toliaus: kožna- 
me kokią norįs papeiką rado. 
— Isz daugio vaikinų, malo
nėj anczių užpelnyti prilanką- 
mą Danelienės ir gražios Ro
zalytės, vienas Jurgis Rugutis, 
pagal nAmonę Donelienės 
vertas buvo jos dukters; Roza
lytė gi, apie vertumą daug ne- 
mislydama, mylėjo Jurgį visa 
galybe pirmosios meilės, o 
pasiklaususi motinos, sukeitė 
žiedais su Jurgucziu, ir jo pa
czia būti prižadėjo. - Svodba 
ketino atsilikti ateinantį ru
denį, o tAmi tarpu Danelienė 
baigė kraitį taisyti, ir rūpino
si apie surinkimą trijų szim- 
tų sidabrinių rublių, kuriAs 
dukterei prižadėjo dilti.

Jurgis tankiai lankė Roza
lytę, meilingai su jaja kalbėjo 
apie laimę ateinanczio būvio, 
kaip j Adu gaspadoraus, gra
žiais arkliais į bažnyczę važi-
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— Kaip tai? Netiki? 
gi norą dievų apreiszkė

gu miesto mūras bus pastaty
tas ant vaikino, vienturczio, už
kasto gyvu ir paaukautu tam 
mieryje savvalei per motina.

—• Gerai — atsakė ant to 
kunįgaiksztis, — praplatyti 
žinią szią po visą krasztą.

Praslinko daug laiko, bet 
tokios motinos nesirado. Ant 
galo, kur tai ant rubežių ku- 
nįgaiksztystės atsirado žmona, 
kuri pasiszventė taip 
tam siekyje iszpildyti 
dievų ir paaukaut sav 
tinį, 10 metų vaikiną.

Paskirta diena iszkilmėsant 
uždėjimo kampinio akmens 

visi pra- 
kunįgaiksztystės vy- 

gaujos žmonių; kunįgai
vyras, kurs koją pražaidė, nei 
už 15 tukstanczių dolerių nau
ją koją negaus, ale naszlė su 
5000 dolerių gauna labai leng
vai kitą vyrą, kurs netikt taip 
geras kaip naujas, bet kartais 
dar ir geresnis yra už pirmąjį.

džiosios Britanijos 
ja isznesza pagal I) 
Giffir, 1885 m. apie 
037,000,000, arba A. 
000. Žmonija 
1885 m. skaitėsi 
Tokiu budu ant 
gaus iszeina po $1,390 
atmesti nū Britanijos Irlandi- 
ją, tai turtai pavieniu žmonių 
Anglijos, Skotlandijos ir Va- 
lijos isznesztu daug daugiams. 
Pavienis turtas Britanijoje yra 
didžiausias isz visų vieszpatys- 
czių ant svieto, iszskyrus Aus
traliją.

Turtai Prancūzijoje pagal 
aprokavimą daugelio ekono
mistų, isznesza 200,000,000,- 
000 frankų arba apie $40,- 
000,000,000, isz kurių prisiei- 

pagal vinie turto.
, pagal didumą tur- 
ntrą vietą ant svie- 
ausei pasidaugino 

turtai tūlų prekybini 
patysczių 
metu. T

Margumynai.
Salamoniszlras apniidi/j i 

Sziaurinėje Amerikoje nusly
do mete* 1867 vienas trūkis nū 
vėžių ir du keleiviu patiko ne
laimė: viens pražuvo, antram 
tapo koja nu važiu ta. Pasku
tinysis kai ii ir naszlė pirmojo 
apskundė geležkelio kompani
ją už atlyginimą blėdies. Su
das prisudijo nasžlei 5,'000, 
vienkojui 15,000 dolerių. Tas 
naszlei nepatiko ir ji atsi- 
szaukdama slidžios klausė, ko
dėl viena koja tris kartus tiek 
verta esanti, kaip ezielas vy
ras ?

Sudžia atsakė: „Tas daly

kinio 
po’ miestu; susirinko 
kilnesni
rai ir
atvedė vaiką, aprengtą k vi etko 
mis. Ir sztai valandoj 
turėjo jį jau paszvęsti ant 
kos dievams, vaikas 
pė į kunįgaiksztį:

— Kunįgaikszti, asz neti 
kiu, kad tai butu noras dievų

Vaikas buvo per daug kyt 
ras. 7 'u r t i ngu m a s s v i et o.

avimas visų turtų I)i- 
su Irlandi- 

Robert 
1T0,- 

$50,000- 
Britanijoje 
36,013,937. 
kožno žino-

- akniū. 
pasididžiūdam 
lininiu

ant ten esanezių.
stovėjo nulenkęs galvą. E 
tiejie dy vi josi ir kiaušy 
vaikino ir mani

tarė Jaugalius.
Kunįgai nesuprato
— atkirto vaikas su 

persitikrinimu.
— Pavelyk man kunįgaik

szti, kad kunįgams uždūcziau 
tris klausymus; jeigu jie ant 
jų atsakys, tada įtikėsiu ir. .. . 
tegul stosis noras dievų!

Kunįgaiksztis sulygo ant to 
ir vaikinas uždavė kunigam 
sekanezius tris klausymus: 1) 
kas yra ant svieto lengviau
sias; 2) kas yra ant svieto sal
džiausias 3) kas yra ant svie
to kiecziausias?

Kunįgai užsimislyjo, pasi
teiravo tarpu savęs ir atsakė:
— Lengviausiu ant svieto yra
— pūkas, saldžiausiu medus, 
o kiecziausiu

Kunįgai

nės. — Rozalytė rokavo: kad 
sviestą ir sūrius sudėjusi, va- 
žiūs į miestą pardūti ir ruble
lius rankios. Abudu laimin
gi buvo; jisai gražiose akelėse 
mergaitės, dangų matė, o ji 
mylimame regėjo: prietelį vi
so amžiaus ir globėją. — Taip 
mąstyjimai jaunystės! kėlę am
žiaus kvietkomis kloja; bet 
nenumaldauta dalis tankiai tą 
kėlę asztriais akmenais ir ersz- 
kėcziais nutiesia. — Vargin
gi keleiviai! einam vaitodami 
sopulingai, o pėdsakius musų! 
prakaitas ir kraujas ženklina. 
Galbogis žinojo, kad posūnis 
paezią ves, ir jį nū gaspadorys^ 
tės atstatys; dėlto norėdamas 
tą užsikėsėjimą sugaiszįti, tan
kiai vaikszcziojo prie savo bi- 
cziūlio Lekuczio kurs starastu 
buvo
karezemoje arielką ir alų gėrė, 
taipgi vaiszino gaspadorius, į 
karezemą pakviestus, Kasžin 
ką su j eis tylomis kalbėjo, o 
vyrai prisigėrę atsiliepdavo:

„Nebijok! Jūzuti - mes už 
tavę galvą guldysime, o tas 
szasznis tavęs neįveiks“.

„Ar girdi Jūzai, dėlko tu 
taip tankiai į kareziamą eini, 
ir sutais girtūkliais girksznau- 
ji? kalbėjo pati Galbogiui.

„At ką tu namų reikalus 
suseksi“, atsakė Galbogis.

(Toliaus bus.)

Pasaka w aždeiirna Vilta
Nekokis’p. Samuila padūda 

sekanezią pasaką apie uždėji
mą sostapilės Lietuvos kunį- 
gaiksztystės:

Vieną sykį kunįgaiksztis Jau • 
galius medžiojo draugėje kitų 
ir užsilaikė, stebėdamasis ant 
dailięs vietos iszžiuros prie į- 
takio upės Vileikos į Viliją.

— Noriu ežia uždėti pilį — 
tarė kunįgaiksztis — vienok 
geiseziau žinoti, ar laimingąjį 
bus szioje vietoje.

Suszaukta kunįgus, o 
apreiszkė valią dievų.

— Pilis bus ir garsi h 
minga — tarė kunįgai, —

Visi buvo užsitikrinę, kad 
atsakymai buvo teisingi. Pa
sekė tylėjimas.

— Na tai ką? užklausė ku
nįgaiksztis vaikino.

— Ne - atkirto vaikinas — 
kunįgai nesuprato mano klau
symų ir neatsakė ant jų ir no
ro dievų taipgi nesuprato; 
lengviausiu ant svieto yra — 
kūdikis ant rankų motinos, 
saldžiausiu yra - pienas mo
tinos, kiecziausiu - szirdis ma
no motinos, kuri dūda ant au
kos savo locną, vienatinį sūnų.

Žmonės stebėjosi iszmiiiczei 
vaikino, o kunįgaiksztis per
sitikrino, kad gunįgai klaidin
gai apreiszkė norą di4vų. 
Tada kunįgai, trokszdami isz- 
gelbėti savo gūdą, paliudyjo, 
kad pasimilino: ne vai ką J bet 
mergaitę reikia dūti ant au
kos. Misi i no, kad mergaitė 
bus kvailesnė.

Paskleidė vėl žinią po visą 
szalį ir po nekokiam laikui 
rasta mergaitę. Paskirta vėl 
iszkilmė ir kunįgai atvedė 
vargszią auką, aprengtą kviet- 
kais. Nutarė pastatyti mer
gaitę parenktą kvietkose ir su 
kvietka rankoje ant kraszto 
prapulties,o isz virszaus nuleis
ti ant jos didelį akmenį, kuris 
krintant, turėjo pagriebti ir į- 
versti su savim vargszę mer
gaitę.

Ir tai stojosi stobuklas: ak
inu, krintant, paėmė su savim 
tiktai kvietką, isztraukęs ją isz 
rankų nelaimingos. Laike 
pūlinio akmens visi esantiejie 
užsidengė akis isz strioko.

Praėjo valandėlė.
Dirstelėjo visi ant vietos, 

kur stovėjo mergaitė - nieko 
jai neatsitiko, ji buvo nesu
žeista.

Sziame atsitikime visi matė 
r didelei nudžiu- 
budu pilis uždėta 
ir pramytą Vil

nium, nū upės Vilijos.
Szitą pasaką apsakė p. Sa

muliai tūlas senelis isz Smor- 
gonijos mete 1870.
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isz priežasties padauginimo ir 
pagerinimo didelių budavonių, 
didelių dirbtuvių, geležkelių, 
žemės apdirbimo ir t. t.

Belgija, kuri yra viena isz 
darbszcziausių ir prakilniau
sių vieszpatysczių, stovi turtū- 
se daug žemiau; iszneszatik 
$835 ant žmogaus. Danija 
skaito $1,150, o Ispanija $740. 
Germanija yra verta apie 
$32,000,000,000, arba po $700 
ant žmogaus. Italija yra ap
rūksta ant 54,000,000,000 
frankų, arba $11,000,000,000.

Rosija žemai stovi 1 igsvary- 
bėję turtų. » Jos turtai iszne- 
sza apie $25^000,000,000, kas 
sulyginant su Didiaja Britani
ja, pagal jos platumų ir žmo- 
gingumą, yra tik pusė. Tur
tas Išsijos isznesza tik po 
$275 ant galvos.

Austro Hungarija yra verta 
apie $18,250,000,000, arba 
$4 95 ant galvos. Szveicarijos 
vertė yra lemema ant $2,500,- 
000,000, arba $825 ant galvos. 
Ji stovi žemiau tik už Angliją 
ir Prancūziją, bet augszcziau 
už kitas vieszpatystes, atme
tus Daniją ir Hollandiją.

Turtai Suvienytų Valstijų 
Amerikoje isznesza $65,037,- 
019,000, arba $1000 ant gal
vos abelnai. District of Co
lumbia skaito pagalvinę vertę 
$1,491; Rhode Island valstija 
$1,459; New York - $1430, 
- Illinois $1324, Minnesota - 
$13000, ir Massachusete - $1- 
252. Pietinės valstijos stovi 
turtftse daug žemiau. Pagal
vinis turtas’ South Carolina 
vertas $348; Mississipi - $352; 
NorthCarolina - $361; Ar- 
kanso - $403; Alabamos - 
$412; Lousianos - $443 ir Ge 
orgijos — $464. Augszcziau- 
sei pagalviniai turtai stovi 
valstijose Nevada, Montana, 
Wyoming ir Arizona, nors ir 
pabrikų tenai nėra taip daug, 
kaip rytinėse valstijose.

— Žydiszkose kolionijose 
Argentinijoj‘ ne perkaip ve 
dasi gyvenimas sunam Izra- 

eliaus. KolioYiistai yra toly
džias barnius su perdėtoj ais 
br. Hirscho. Kalionialiszkas 
užvedimas, kad įkurti szio- 
kią tokią tvarką, turi imtis 
prie czystai maskoliszkų būdų 
koros. Taigi maisztihįkus 
liepia paguldyti paeiliu ant 
sfilų (taip buvo kolionijoje 
„Klavo“), iszauklėti tarptau- 
tiszko susiriszimo izraelitų lai
ko kaltinįkus, o vienas isz po
nų rundytojų atskaito rimbu 
savo ranka savūtiszkus primi
nimus. Skaitlinė 25 rimbai 
visados buna, laikais su pri- 
dėczku užsibaigia. Pagaliaus 
dar įsodina kąltinįką ant ke
lių dienų į kalinį. Nekokia 
Rappaport, generalnas direk
torius visų kolionijų, kada ap
važiąja aplinkui savo „viesz- 
patystę“, turi jį kolionistai 
priimti eiliose, be kepurių ir... 
basi. Szis paskutinis pagil- 
dos iszreiszkimas lengvai jiems 
prisieina, kadangi retas kuris 
turi czebatus.

— Amerikiszka kompanija 
geležkelio Southern Pacific 
pradėjo statyti tiltą ant upės 
Missisipi arti Naujo Orleano. 
Tas tiltas, bus baisaus didumo 
kadangi turės ilgio 3100 met
rų. Svers 15,000 tonų ir 
kasztfls 10 milijonų dolerių. 
Suvienys jis Valstijas sziauri- 
nes su pietinėm.

Dainos.
Surinktos K rup iiį,parapijoje, 

Sziaulių paviete,

XVIII.
Po beržyną vaikszcziojau, 
Bėro žirgo jieszkojau (du kar.) 
Vidur žalio gojelio 
Susitinku mergelę (du kart.) 
Klaus4 ko jieszkai berneli, 
Szį miglotą rytelį?
Jieszkau bėro žirgelio, 
Risavoto balnelio. 
Tavo bėras žirgelis 
Mano tėvo stainelėj4 
Prie žaliosios gembelės 
Prie margosios geldelės, 
Sakyk tiesą mergele

Ką padarė žirgelis? 
Naujus žiogrius iszlaužė, 
Žalias rūtas iszmindė. 
Nuėdė lelijėles 
Ir brangiausias žoleles. 
Sakyk tiesą mergele 
Kiek praszysi nagrados? 
Už rutelias szimtelį, 
Už lelijes žirgelį, 
Už szią treczią žolelę 
Stok ir patsai berneli, 
Sakyk tiesą mergele 
Kaip žydėjo žolelė? 
Žydrutelei geltonai, 
Lelijėles mėli n ai, 
O szi treczia žolelė 
Žib4 per visą darželį. 
Dėk szimtelį ant stalo 
Vesk žirgelį į balą. 
Ein bernelis verkdamas, 
Žveng žirgelis vedamas. 
Verk bernelis pinįgų, 
Žveng žirgelis avižų.

Kevelkes 5 Vasario 1888 m. 
E ve Melienė.

Per szilą jojau, 
Žalę szėką pjoviau, 
Ant tvorelės, 
Szėkelį džiovinau, 
Szienelis pavyto, 
Žirgelis snliso, 
Vai kam benujosu, 
Pas jauną mergelę, 
Mano mergelė, 
Oszvelės dvarilyj4 
Oszvelės dvarely j ‘ 
Po lango sodnelyj4 
Tame sodnelyj4 
Auga serbentėlė, 
Tame serbentėlėj4 
Sirpst brunos ogelės, 
Vai tu serbentėle, 
Tu žalias medeli, 
Asz tavę kiršu, kirtęs pagenėsu, 
Iszpaszaknėlės sav lovelę dirb-

• h su, 
O isz virszunėlės lingunėlę 

lenksu, 
Toje lovelėj4 asz patsai gulėsi!, 
O lingunėlėj4 mergelę lingusu,< 
Nelingftk tu manęs, 
Nepraszau asz tavęs,
Asz iszlingflta senos matuszėlės 
Asz isznesziota vyresnių seselių 
Ir iszkakota tikrųjų brolelių.

Kevelkės 5 Vasario.
E ve Melienti.

Einu keliu keleliu, 
Sutikau žilę žiletę, 
Imsu žilelę ant rankų, 
Ant savo baltų rankelių, 
Kfim asz žilaitę lesinau 
Kūm asz žilaitę girdysi!, 
Baltu cukreliu lesinau, 
Žaliu vyneliu girdysu, 
Leisu žilaitę pro langą, 
Pati žiūrėsi! pro antrą, 
Ką dirb4 žilaitę darželyj4 
Ką veik4 seselė avirnelyj4 
Žilatė skynė rūteles, 
Seselė pin4 vainikėlį, 
Žilatė pilkiai geltona, 
Sesatė skaistei raudona, 
Žilatė balsiai giedojo, 
Seselė graudžiai raudojo.

Kevelkės 5 Vasario, 
Kobrina Pucienė.

Patarles.
Su szaukaztu upės neiszsem- 

si.
Su tfi žmogum nė rask, nė 

pamesk. #
Su vaiku perdaug iszmin- 

tingu ne ilgai tedžiaugsiesi.
Su vilku nearsi, nors pabar

si, ar pakarsi.
Su viena ranka glosto, o su 

antra pesza.
Su žodžiais maiszelio nepri

krausi.
Sunku jfiktis, kad skauda.
Sunku szieną vežti, bet leng

va peszti.
Sutinka kaip akmft su kir

viu.
Sutinka kaip ugnis su van

deniu.
Svetimi kailiniai neszildo.
Svetimus daržus laistai, sa- 

vienišiems džiustant.
Sziluma kaulų nelaužo.
Szneka it kiaulė su žąsia.
Sznypszczia it žaltys be ož

kos pieno.
Sznypszczia kaip kirmėlė 

po laužu.
Sznypszczia kaip szlapias 

nedegąs.
Szoka kaip varlė per tvorą.
Szunies balsas neina į dangų.
Szunmazgiais eina mėsa per 

darbymetę.
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LIETUVOS ISTORIJA
I

nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai.
PABA8ZYTA 8IHAN0 DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS 

UNIVEB81TET0 PHIL0S0PHIJ08 MAGISTBO.

Taip pasipelnęs Vytautas suko visa savo 
galybe ant Vosyliaus, Maskolių didžiojo kuningaikszczio, ku
rios karės toksai lyczius buvo, Pleskavionys užmuszę Lietuvių 
prekiotojus, jų turtus pasavino. Paskui, atsiszaukus gentims 
isz Lietuvos, Pleskavionys pelnų jiems negrąžino. Todėl Vy
tautas, norėdamas sudrausti nedorybę Pleskavionių, įsakė 
jiems karę; kaipogi isztraukęs tenai su rinktais pulkais varu 
įsilaužė į jų pilę Kalože ir 10,000 imtinių į Lietuvą iszvarė. 
Pleskavionys nestengdami patys su Vytautu grumtiesi, telki- 
no Gardonis, kurie jų nepaklausė, ant galo pasidavė į užta
rymą Vosyliaus didžio Maskolių kuning. kursai girdamas Vy 
tautą jūs kariaujant jo globoje esanczius, tūdrin norėjo nu
giežti apmaudą ant jo. Tūdrin iszleido savo vajevodus arba 
karvedžius su kariauna Lietuvos kariauti, kuriems tenai ne
vyko ir nieko nepeszę turėjo apent namon grįžti. Vosylius 
įbingęs taja neklote karės, regėdams viens neveiksęs didyjį 
Lietuvos kuningaiksztį Vytautą, patelkė sav Sliadžibeką kaną 
arba Tautorių vieszpatį, su kuriūmi susinėręs traukė priesz Vy
tautą. Susiartino abi szali ties pile Krapionu, sziądien Tūlos 
gubernija esanczia, abi pusi laukė tiktai mostelėjimo į muszį, 
bet nenorėdami kraujo gūžti bei abejodami pergale ėmė sau- 
daranti, paskui taikytiesi, ant galo paliaubas padarė.

Tasai pakajus neilgai tepatvėrė tarp Maskolių ir Lietu
vių: Svidrigalius savo atkaklybe jį suardė. Kaipogi Vytau
tas pasigailęs jo, visas jo kaltybes ir nūdėtnes buvo užmirszęs 
ir pagrįžusiam isz Parusnip buvo įdavęs valdyti Starodubą, 
Branską ir visą Severiją; negal žinoti nū kokio lycziaus pa- 
rėdęs minavotas piles Vosyliui didžiam Maskolių kuningaik- 
szcziui, pats iszsidangino į Moskvą pas jį gyventi, kurį Vosy
lius su dide iszliga priėmė ir piles savo Perejeslave, Juriev 
Volok, Rževa su puse Kolom uos apygardos, padavė jam val
dyti. Vytautas įpykęs ant Vosyliaus, jog jis trakuną pas sa- 
vę laikė ir Severiją pasavino, karę jam iszsakė. Susitiko abi 
pusi paupėje Ugrija ir tenai mostelėjimo į muszą belaukė, bet 
Vosylius nevedamasis Vytautą nuveikti, užimtūsius krasztus 
ir piles jam pagrąžino, Svidrigalių, kaipo lyczių tos karės, 
iszdavė ir sandaras su jum padarė. Lygia dalia taippat Ples
kavionys su Vytautu suderėjo.

įgavę kryžeiviai Žemaiczius, kaip virsziaus minavojau, 
įdėjo tenai savo vyresnybę ukiszką ir dvasiszką, beje: vysku- 
kūpą, pralotus ir kuningus, bei džiaugėsi Padaugavyje su Pa- 
rusniu, ko per du szimtu metų negalėjo nuveikti, kaipogi tū- 
mi nevien pasistiprino, bet dar praplatino, nū upės Odra iki 
pinų atsiautai, vildamosi ilgainiu valdimierais visos Lietuvos 
tapti. Dariu didis mistras Juningen, norėdamas garsesniu 
tapti ir prekybą savo karsztūse praplatinti, paeziame vydury- 
je savo rykės ėmė naują sav buveinę Ilako, Nemuno striunyti.
Jau dailydės surinkti isz viso svieto murus trivojo ir. pamatus 
naujai pilei kėlė, ir tukstaneziai svieto baudžiauninkų suva-
ryta, vieni akmenis ir plytas tąsiojo, kiti murus kybė. Nū ko 

Žemaicziai naujus vargus, naujas sunkenybes turėjo kentėti ir 
žūti, jau medegą likdami, jau paczią pilę strunydami.

Taip sakau sunkius darbus savo dūna trivoti, dar veltui 
ir svetimiems, rodėsi Žemaicziams velnių ne žmonių darbu: 
kaipogi sziądien dar yra patarlėje minavojant: „Velnias tav 
tevergauja, ne žmogus”. Žemaicziams tūjaus įkirėjo kruvina 
vergyba kryžeivių, kurie jūs nemeilingai baudžiavomis bei 
vinklevomis žudė ir nūvė, sako vienas raszytojas tų laikų: 
„Žemaicziai turėjo vieną vyskupą, pralotus ir kuningus, kurie 
vilnas, pieną nū jų rinko, jų kraują gėrė ii- kūną nū jų kaulų 
graužė, o tikyba krikszczionių nemaž nerupinosi”. Skaityto
jas tur sav minti, jog tie kuningai nebuvo Žemaicziai, bet Vo
ki eczi ai kryžeiviai. Ir taip rodėsi Žemaicziams vergauti sve
timiems įr kaip jie ne žmonėmis butū. Tū dariu ilgainiu įsi
rūpinę, sutarė ar mirti lig paskūju, ar liūsais gyventi, staigu 
antpūlė striunyjamą pilę Memuno įtakoje ir jo darbininkus 
paleidę, vokieczius vienus iszblaszkė, kitus iszmuszė, kitus į 
vergus iszvarė ir pamatus minavotos pilės iszvertė, tėjau kitas 
piles, kurias kryžeiviai buvo Žemaiczių žemėje įkūrę, su žeiiie 
sulyginodr vėl įsitraukę į gires ėmė tiektiesi į karę.

Taip berūstaujant Žemaicziams pradėjo spyksoti pagel- 
bos spindulys. Czia dar reik minti, jog noris Vytautas bu-
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vo pavedęs Žemaiczius kryžeiviams, czionais spaudžiamas ne
laimėmis ir vildamosi kūmet noris jūs apent įgauti. Nesang 
didei narsos ir kantrei žmones kariaudami per tiek szimtų 
metų su kryžeiviais buvo į kares įpratę, noris pagonys, bet 
drąsus, narsus ir smurtui bei į paczią ugnį veikiant pūlą visi 
liūsi nežiną nei kokių mokesnių, lažų arba baudžiavų netrivo- 
ję, tiktai vieną kartą metūse abraką dūdą savo tėvūnams ir 
pilės vyrams, kurie jiems teisybę darė tūm paežiu skudriai, 
guviai, pagepszniai, greitai ir sumaniai nei kokio didumo pa- 
ojumo nenugandinami, neprietelių suspaudžiami, negalėdami 
jiį pergalėti, velijusi sav galą bedarą, nekaip neprieteliui par-
sidūdą. Kad tūm tarpu kiti Vytauto padoniejie Lietuviai ir 
Gudai kaip veikė krikszczionis taip ir vergai baudžiavomis, 
mokesniais nunūdyti tūm paežiu slinkiai nulūzgė ir sustipę 
karėje trapus ir buksztus, trumpai sakant Žemaicziai buvo vi- 
sugeriejie Lietuvos nū amžių,kareiviai, Vytautas tarė: jei mo
kės kryžeiviai jiems prisigerinti, visunarsiausius sav kareivius 
turės, kurie ilgainiu galėjo būti paoju tapt patiems Lietu
viams ir Lenkams, ant kurių galėjo už tai vien, kad jūs vo- 
kiecziams apleido ir už niekus paskaitė apmaudą giežti; tū 
darin nenorėjo jų Vytautas būtinai užiųirszti, kaipogi ir tą 
mętą esant dideliam badui Žemaicziūse, kuriose nū pradėju
sių karių vieni degėsiai ir rustus tyrai bebuvo, o likęs svietas 
giriose važojosi, žievėmis ir maitomis misdami, sziądien dar 
neiszžengiamose giriose dirvų ežios ronynėmis eglėmis ir pu - 
szimis apaugę, szulinys ąkmenais grįsti, degėsiai pamatų per ž
sieksnį žemėje randami, yra palaikai tų rustų dienų. Bet ir į
taip rustoje dienoje graudino savo neprietelius velydamiesi , ;
liūsais mirti, nekaip jiems vergauti. Czionai pats, Vytautas 
negalėjo jų szelpti sandarų nelaužydamas; todėjęs perkalbėjo 1
Jaugalių, kursai tą patį metą buvo trisdeszimts laivų javais ,
nuslogūtų Visla pagal per jurą norėjo Žemaicziams į Palangą 
nusiųsti, kuriūs kryžeiviai, beirklūjanczius Visla, nugriebė. J

(Tolinus bus.
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mu szias knįgas:
1. Istorija Katalikų Bažnyczios. 

Ji yra labai naudinga dėl perskaity
mo kožnatn katalikui. Kasztuja 1,00.

2. Trumpa peržvalga lietuvystės 
darbų /Amerikoje 1892 m. Ji iszro- 
do aiszkiai lietuviszkų bedievių dar
bus ir podraug kaip katalikas turi 
nu jų apsisaugoti. Kasztuja. 20c,

3. Valtis bei iszguldymas szventų 
evangelijų ir lekcijų ant visų metų 
su labai naudingais dvasiszkais skai
tymais. Puslapių esti 896. Linkėk 
tina kad kožno lietuvio namuse ji 
butu. Kasztuja — 1,50c.t

pas Kun. A. Burba. Box 1053 
Plymouth, Luzerne, Co. Pa.

Mio H lailcraszti.
“VIENVBK LIETUVNIKU”.

M. Mularczik Athol Mass. tl,oo 
V. Liutkevyczia Mahanoy City 75c. 
V. Kraucziunas Minersville ,,l,oo
P. Velminski Coalgate ,,2,oo
S. Kaeris Hanna ,,l,oo
V. Paczkauckas Waterbury ,,l,oo
J. Karoblis Brooklyn „1,00
P. Draugelis „ ,,4,oo
J. Katilius ,,l,oo
J. Valinczius Edwardsville „1,00
M. Barinas Highland Sta.

I) KI.8 KA IT YTOJ Ų.
Užmokėjusiejie, o nepakvitavotie- 

jie abonentai užpraszomi yra atsi- 
szaukti. Raszant i rėdystę su kokiu 
norint reikalu, reikia pridėti už du 
centu markę dėl atsakymo.

Dailus jasilMn.
8 d. Beržini i o Waterbury j e 

Conn, bus pirmas metinis pa
silinksminimas už miesto, ant 
atviros vietos. Užpraszoini yra 
isz visų apielinkių lietuviai ir 
lietuvės. Bus tenai dainūta, 
grajita ir szokta. Pasilinks
minimas gražus ir naudingas 
patiems lietuviams. Pelnas bus 
ant lietuviszkos bažnyczios.

Užprašo Komitetas.

Vyrai pikninkas!
Unija kriauczių Lietuvisz

kų ,,United Garment Workers 
of America“ isz New Yorko 
daro didelį Piknįką vienam 
isz didžiausių ir dailiausių w 
Ridgewood Coloscum Parkų 
Piknįkas paskirtas ant 15-tos 
dienos Sėjos (Juniaus) Suba- 
toje; visi unistai iszeis su mar- 
sza 10 adymų isz ryto nū salės 
214—220 Broome str. New 
York. Unijos Komitetas.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo vyro Jono 

Aleksos, 25 metų senumo, 5 
pėdų augszczio, pailgo gymio; 
paeina isz Suvalkų rėdybos, 
Naumiesczio pavieto, Kidulių 
gminos, kaimo Ramoniszkių, 
du metai kaip paliko manę su 
vienu vaiku ir ikisziol nežinau 
kur jis yra. Jeigu kas žinotu 
kur jis yra, nūszirdžiai mel
džiu dūti man žinią, jo pati 
Marijona Zarackiutė, MtCar- 
mel, Pa.

Kningos
pargabentos isz užmarės:

Maldų knįgoSy
Aukso Altorius, arba Szaltinh danghzku skar- 

bu 2.00 iki 3 00. * 
darbe Dhwuj ant auksztybės ,, ,, ,, >1.50. 
Balsas Balandėlės 1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Knlnga giesmių arba Kanticzkos ,, 75c.
1501’aalmn Dowldo karaliaus ant

paveikslo kantlczkų 75c. 
Istoriszkos dnasiszkos įtalpos knyjos, 
Gyvenimas Viešpaties Jėzaus Kristaus, 75c. 
istorija seno ir nanjo įstatymo su abrozėl. 15c. 
Istorija seno Įstatymo „ ,, ,, 25c.
Gyvenimas Marijos ,, ,, 20c.
Menuo izwencziaisios Marijos Panos 30c.
Sopulej Motynoa Diewo ,, ,, 2Oc.
Szkala su kalba ,, „ 20c.
Prlesz.ansz.ris ,, ,, 20c.
Kaip |gytl pinigus Ir turtą ,, 20c.
Girtybė 5c. Ir 10c.
Genių dėdė, graži pasakutė kur iszrodyta, 

kaip labai svietu slogina maskolių valdžia 5c. 
Apie Dangų 5c.
Pinai ir jų gyvenimas, ir pirmutinė azalna 10c. 
Lietuvos gaspadinė 10c.
Žodynas kun. M. Miežinio $200.
Naujas elementorius [1895 m.] apdarytas

su puikiais paveikslais 15c.
Trumpu peržvalga lietuvystės darbų

Amerikoje 20c., dėl perkupczlų po 10c.
Kalendoriai ant 1889, 1890 Ir ant 1891 m. po 10c.

Įvairios dvasiszkos knįgos. 
Pamokslai ant didžiųjų metinių esvenclų Ir di
tižiosios nedėlios, 50c.
Tiesos Zodžel, 35c.
Kiliotea arba kelias j maldingą gyvenimą 50c.
Pokilis Hzventųjų ,, ,, ,, 15c.
(szguldimas metiniu sz.wencz.lu

labai naudinga kningelė 10c.
Mokslas Kymo kataliku ,, ,, 40c.
Kae yra griekasf „ „ 15c.
Nekaltybė ,, ,, 20c.
Vartai dangans ,, ,, 15c.
Pekla, arba amžinas pragaras 75c.
Arielka yra nddal; su iliustracijomis 30c.
Garsas apie bajsybes Diewo sudo 25c.
Kaktas | dangų „ „ 15c.

Didžioji nedėlla ,, II 5c.
Kaip Sumeniją nuspakajįti >• 15c.
Vadovas į dangų ,, >1 40c.
PrhigatavojlmM ant emerczic » 40c.
Draugija dėl duszių ,, H 5c.
Lietuviszkos mlszios ,, II 1()C.
Kasdieninės Maldos 5c.

Notos dėl p ar t up ij o no.
Varpelis [valcas] 30c. Dėdienė [polkai 30c,
Sudiev [mazurka] 40c.

Paveikslai [a^rozai].
Kražių skerdynė 50c. Paveikslas Gedimino 30c.
Paveikslas Vytauto 25c. Paveikslas Litanijos 25c.

Visokį Abroaėllal su maldelėmis po 5centus.

LOG'UOS SPAUSTUVUS.
Lietuvos Istorija, nd seniausių gadynių Iki 

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

gaunama už 1,50c* 
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žeinalczlų 
paraszytas Siinano Daukanto, gaunamas už 1,00. 
Istorija Katalikų Bažnyczios, ,, 1,00.
Europos Istorija su žiamlaplals ,, 50 et
Lietuviszkos Dainom isz visur surinktos 2(X)c 
Pasakojjmas Antano Tretininko paraszė vysk.

Zemaiczlų Motiejus Valancziauskas, 25 et. 
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba, 20et. 
Evangelijos supiilkeis apdarais 1,00c.
Gyweniinaj Hzwentnjii, ant visų metų kožnos 
dienos, pirma, antra, treczla ir ketvirta 
dalis už kožną dalį po ,, ,, ,, 65o.
Gyvenimas szv. Benedikto Labro ,, 10c.
Stebuklai Dievo Sz.vencz. Sakramente 40c. 
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos. 
Istorija Lietuvos ,, ,, ,, 30c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija 10c.
Aplinkrasztls kun. Petravycziaus | Vilniaus 

džiakonystėe kunlngus 1870 m. ,, 5c.
Už ką mos lenkams turime Imti dėkingi arba 

n ‘dėkingi, graži knjgutė kurioje apraszyta
visi musų prietikiai su lenksianti pat 

krikszto Lietuvos 5c. 
Žtponas bei žiponė ,, „ 40c
žirgas ir vaikas ,, ,, 20c.
Vytautas didis Lietuvos kun(galkszlis 30c 
Apie senovės Lietuvos pilis ,, 10c.

, Knįgos poetiszkos. 
Senkaus Jurgis ,, ,, 15c.
Vltoliorauda, pulkus poemataa hz

senovės lietuvių gyvenimo, 2 knįgos 1.25c. 
D&nelalcz.io pavasario linksmybės 10c.
Konradas Valenrodas — — 10c.
Tėvynhzkos giesmės — — 5c.
Jdkaunos dainos ,, ,, 5c.
Naujos dainos ,, ,, 10c.
Birutės dainos ,, ,, 10c.
Tėvynainių giesmės „ ,, 40c.
Petro Armino rasztai — eilės 10c.
Paglrėnų gobtuvės — teatralhzka 10c.
Ponas ir Mužikai, Drama penkiose permainose, 

paraszyta Aleksandro Gužuczio, 15c.
Apysakos. 

Palangos J iize, linksmi skaitymai ,, 20c.
Kas teisybė tai neinelas puikios apysakėlės 

isz lietuvių gyvenimo 1.5c.
llistorlje apie gražų Mageloną, dukterį karaliaus 

Isz Neapolio ir apie Petrą kareivį 20c.
l’ajudįkime vyrai žemų, puiki apysaka 

paraszyta patrijothzkoje dvasėjo pagal
vengrhz.ką pono A. hz B. autoriaus 
kn(gutės ,,Kss teisybė tai na melas 15c.

Pasaka apė Szaltabuzlus (jftkinga) 5.
Žiemos vakaro adynėlė, vokhzkom raidėm 20c. 
Mužikėlis ,, „ ,, 15c.
Valkų kningelė ,, ,, 15c.
Ant Nakvynės 5c.
Kaimynų pasaka 5c.
Kaukazo belaisvis 5c.
Kur meilė, ten Ir Dievas 5c.
Kas kaltas 5c.
Negirdėtus baigtas 5c.
Pasakojimas apie vaitą Ir jo rus/.tinįką 5c.
Henle Makrickas 5c.
Vakarus Tilviko pirktelė 5c.
Gyvenimas Stepo Itaudnoslo ir kiti naudingi 

skaitymai. (ketvirta dalie 
„Sziaulėnhzkio Senelio’'] 15c.

Moksliszki rankvediiai ir 
kitokios knįgos

Kningadėl Iszslmokiniino vlsaevietinėo kalbos 15c 
Apie buvvimą Diewo ,, , ,, 5c.
Grieeznlnkas priverstas metavotie ,, 15c.
Pamokslai apie trosą ,, ,, 5c.
Talmudas ir rnueų žydai ,, ,, ,, 10c.

Dievaitis, apysaka ežios gadynės 1,00 et.
Apteka Diewo „ ,, „ „ $1,00.
Aukeo Verezle, labai puiki drama ,, 20 et.
Boleeiawae arba antra dalie Genovvefoe 30 et. 
Du pujkus apraezymaj apie nedorybę 

žydo Ir piktą augynliną wajku |l,00. 
Eglė, žalczių karalienė ir lezgriovlmae Kauno 

pilies 1362 m., du puikus dramatal 
paraezytl Aleksandro Gužuczio, 25c.

llistorlje gražios Katrukoe Ir jos visokį
,, ,, „ ; atsitikimai 10c.

llhtorije hz laiko Francuzkos
„ ,, vainos Afrikoj’ 30c.

hz. po budelio kalavijo ir Kajimas, dyl puikios 
apysakos, ant lietuvlezko perdėjo V. Stag. 40c.
istorija Septynių Mokintojų

,, ,, ir Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgio Mitoslawskh — — 80c.
Juozapas Koniuszewekle, arba kankinimas

(Jnljotų po valdžia maskoliaus 50c. 
Kabalas talpinantis savyje vleoklue užmlnlmtis

ir ant jų reikalaujanti atsakymą 10c. 
Konstitucija dėl darblnįkų — 10c.
Namelis<pueteln|ko — — 75c.
Nedorybes Kymo Ciesorių, historlje isz lajko

,, ,, ponawojimo Nerono 80 et.
Pujkus apraszymaj tikru atsytiklmu isz

,, ,, czesu wajnoe 1863 metu 40 et.
Prawadnikae angeiekos kalbos neabdar. >1,00

,, ,, ,, abdarytas >1,25.
Pujkus apraezyinas apie Lietuvą ,, >i,oo. 
Rlnalda Klnaldlnas „ „ „ >1,50 et. 
Senowee apraezyinas apie Duktery

,, ,, Pilypo Karejwlo 50 et.
Sumysz.ymas arba bajme tūry dydeles akis 
l'ykra tejeybe isz Suwalku gubernijos 15 et.
Szwiesa Diewo ,, ,, ,, ,, 65 et.
Tltkiis Persų Karalius, ,, ,, 25 et.
Užsystanawik ant to gera] ,, ,, 50ct.
Witaeir Korynna hhtorljo iez lajko persekiojimo

Bažnyczios S. per Deoklecijana 95 et.

PATENTS
Promptly secured. Trąde-Marke. Copyrights 
and Labels registered. Twenty-five years ex* 
perlence. We report whether patent can be 
secured or not, free of charge. Our fee not due 
until.patent is allowed. 32Tpaire Hook Free.

Kas nori atsigert gardaus1 Alaus 
ir kitokių saldžių, karezių ir kitokių 
skan.ų gėrynių, tegu užeina pas tik- 
ni Hetuvį ai. Maslauiiką. ’ 
Jis taipgi laiko didelę krautuvę viso
kių reikalingų dėl žmogaus dalykų 
ir mėsinyczių su szviežia mėsa ir rie
biomis deszromis, tadgi nepamirszki- 
teatsilankyti: į)O Nr. 415, 417 ir 
419 W. Main str., PlyiDOUttl, Pl

teisingą

Teisingas Elgin Laikrodėlis 
ir 11^ dl D0Y31131i PrhlųHk szltą ap- 

garsinimą su savo pIL 
nlfllliillj] nu o mes tav

prisiusimo

rifui
IfįVp f o ■ /J

i v

dykai dėl peržiūrėjimo, 
l.uksztai padaryti 14 

prabos aukso su pridė
jimu metalo, kuris jam 
pridiida drutybų ir go- 

. jių riau laiko neg už > IO.00 
Įųpfl Viduriai yra teisingi 
f ęfl ir gvarantavojami ant 
jhM20 metų.
įjffl! Lenciūgėlis dailus pa- 
MbJ auksiitoH i ir pardavinė- 
irffl jamas plis dzlegornį- 
LM kits po >3.50. l’eržlu- 

rėk nuėją.a ant express 
oillce tą viską ir Jeigu 
atrasi vertu tų pinįgų 
tai užmokėk tą menką 

sumą $9.25 ir laikrodėlis su lonclugėiu bus tavo.

DIAMOND WATCH CO.
Masonic Temple CHICAGO, ILL.

icįjFS




