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Moksliszki rasztai

Szoskino stalioriaus Paryžiuje. Rasztas isz Prancūzijos
L 9.
apie Maskoliiį ezunybes ir' Lietuvių vargus
ChronopoUtanus. Mes ir vokiecziai
B. Isz Lietuvos.
žambrukas. V.isztutis
- 1. 18.
#S*. Jurjevicz. Laiszkas isz Austrijos
L 32<^
Korespondencijos isz įvairių Lietuvos , vietų
kiekviename
1. 48.
A. K. Trumpas atsakymas „Garso’’ Spigleliui
humerije.
■ • \
i
i
,1. 117Czaskierio. Laiszkas isz Paryžiaus
1. 118.
A. Milukas. Pro domo su a
ės Jezzftus
1. 181.
IszKitur.
L 142.
„Auszros pastaros dienos”
s .
v
\
155. 165.
Visokios žinios isz Suvientyų Valstijų ir kitų svieto kampų—, Tarnas teisybės. Vardan teisybės
1. 176.
inios isz
no v
kiekviename numerij e. .
.,!
Kun. L P. Leonas XIII Rytų szalyse
1. 179, 191.* 202.
Žaltys. Devintas arcbeologiszkas susivažiavimas Vilniuje 18
’ *f j• j
d? J»*• '
<*
•
* ir 26 Rugpjuczio 1893 m.
1. 213.
p. Isz lietuviszku dirvų Amerikoje.
A, K—as. Lenkiszka seminarija Detroite ,
*
1. 227
*
k 288.
Korespondencijos isz įvairių Anierikos vietų apie lietuvių rei L. Latvių draugveikmė su lietuviais
i J
Izlnlririnn nliin n o»»».
.
t
.
1. 238. 250.. 268.
A. K. Ferdinandas Lessepšas “
kiekviename numerije.
kalus
281.
Lietuvių protestas priesz iszda vinių sandorą
žaltys. Vardan teisybės
1 aajL
800.
E. Poezija.
Panemunietis. Apie vaiskų
.*•; ,
f
ChronopoUtanus. Mažmožiai ssz lietuvių mytologijos L 309.
Žem. Afy liausią
1. 385.
1. 135 Panemunietis. Apie, viskų \
Jonas Mrk. (Ad. Mikkevicžiaus) Gražina 1. 147. 158. 169. Agnieszka B. Laiszkas į Redakcijų
1. 336.
347.
182.! 207. 217. 231. 241. 253. 265. 276. I. ‘Kolyta Reikale liet UV1SZK naujokynių
; . 1. 167. A. Milukas. Ljetu v i ų/ antras literatiszkas konkursas 1. 357.
Kn. A. Burbos. Padėkavonė ,
1. 287. ChronopoUtanus. Mažumos isz lietuviszkos botanikos 1. 888.
Pustė. Mergytė
i
‘ . 898>
1. 313.
Puszė. Lietuvaitės troszkimai .
1. 418.
1. 332. Atsiszaukimas
Smertis ir meilės daina
1. 405.
344. Lietuviszkos draugystės „želmū”
Svetis. Susipratęs nąujalęnkis
409.
'
348. Kova
Puszė. Bajorams
1 419.
. Al. Guiutis. - .Sapnas
> 361. Prancūzijos Lietuvių protestas
420.
1. 375. Panemunietis. Apie viskų
Puszė. Margis
• 1. 423. Sveczias. Ipatingas lietuvių susirinkimas Forest City 1 458.
□4. B. Rauda
'
1 478.
1.
A. Kibirksztelė Krbnsztadts ir Tublons 1. 578. 589. 602. P. isz G. Kiek kasztūja Lietuvai vienas žydas?
1. 566. Kun. A. Burba. Lietuystės ir 8usivienysimo reikalūse 1. 492.
Mr. Ins. Kas galėj< tikėtis I
Ant Milukas. Szis tas apie apie maskolių darbus Ameri*.
koie
.
1. 494. 502.’
Septinto „Seimo” Delegatas. „Susivien.” reikalūse 1. 504.
F. Istorija
1. 512
Tilžėnas. Mano kelionė į Latviją
1. 514.
1. 423. — 603.. A. Milukas. Apie viskų
S. Daukanto. Lietuvos Istorija
1. 524.
i. 14 — 229 J. Petraitis. Seimas Pittstone, Pa;'
S. Daukanto. Budas senovės Lietuvių
1. 525.
'Nū Lietuvos Lietuvių.
1. 526.
Telegramai atsiusti į „Seimų”
1. 528.Ant. Kaupas. Malonus tautiecziai!
G. Biographija
B. Vienas. . Gelbėk Vieszpatie Lietuvius nū elgėtu!
536. 577.
Žaltys. Kunygas Martynas Pacziobutas—Odlanickis J. 81
1. 540.
1. 274. Chicagos „Sus iv” Lietuviai. Mieli brpliai!
Krasuski's. *
j
* i
1. 541.
1. 489. Ant. Milukas. Mieli broliai!
Mr. Jonas. Mykolu Elviras Andriollis
L 549*
I. 580. Kun. A. Burba. Mieli broliai!
8 i man as Daukantas
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Pavtieniaus ir hun

Kaulakio
1. 550
įtalpos sznektų.
1. 55Į<
viekas. Mieli broliai!
1. 551
1. 552
Milukas. Mieli broliai!
1. 554
ATim. tZ. Žsbrys.
Broliai lietuviai!
M. J-as. Chicaga ir jos paroda, 1. 560. 573. 58 597 609

•o seimo Delegatas.

Ką lenkai ra.zo ap

lietuvius
1. '564.

«/. Debesilas. Apie lietuviszkas kolionijas
■JT. (h. Mano atsitikimas
J* Galas. Apie raszyba
-Pi Nsmura. Apie lietuviszkas kolionijas
etatas.
Apie raszybą

621
625

Belletristiszki rasztai
33.*47. 57.
Z. ^SvmduUo.) Sugyvenimo Veny
H. UatSetis. „Nedarinkta pora”
1. 70. 82. 04. 106. 119.
« 1. 13|1. 143. 154.
JT. Mažutis. Depozitas
Jtr. Tiyniszkių Andrius. 1. 166. 178. 190. 195. 20 1. 214. 226.
1. 242. 254.
(gužutis. Seną peczių velnias kuria
j<lt Gužutis. Eglė žalczių Karalienė (Dramatas) 1. 266. 278.
289. 302. 314. 3$5.
Mykolo G. Vargdieniai (pasaka)
L 298. 310. 322. 338.
344. 358 370. 383. 394. 406. 417. 429. 442. 454. 464. 479.
. 49L 502. 515. 523. 538. 547.
M. Gužutis. Iszgriovimas Kaunu pilies
1362 m. (Drama* tas) 1. 326. 338. 340. 361. 373. 386. 397. 410.
A. X. Kaip ^Lietuvos kerdžius pateko prie dangaus vartų 1. 369
tl. 433.
$z«-sz£<M.Barbytė už biznieriaus
* 1. 453.
4. Brangaus darbo atminimas
1. 598. 611. 623.
Stagaras. Kajimas (apysaka)

Kritika bei Bibliographija
J. Menowski’o „Zr6dla do mytologii litewkiej od
Tacyta do korica XIII wieku
1. 11.
žaltys. Trumpa Lietuvos Istorija,
degtinės
1. 23. 24.
varytojas
Ckronopolitanus. .Kritika rasztų apie seniausią Lietuvos ..
46. 58.
istoriją
nas
meto
Lietuvos ukinįkų kalendorius

Žaltys.

1. 301
Lakūnas. „Konwersazijas wahrdniza
Berisliė. „Znaczenie litowkoho jazyka v voprosie o prois
choždėnii Rusi”
1. 589
Sapnuczius. N. Daugszo Katekizmos

M.

Margumynai
omų ūgis

/
ir jo atmainos. Kaip pasibaigė ženybos
1. 13,
Pasitaisymas
'
*>■
1. 23,
Didžiausia ant svieto spaustuvė. Pyragai isz molio. E graciją isz Europos(
1. 37.
Keli žodžiai apie Ūdrijos par. Suy. gub., Kalv. p. ir
Į
j L selijas kele:
1. 60.
Pjutė įvairiose svieto szalyse
88.
Szis tas'apie Ramygalos parapiją. Panamos kanalas 1. 9?
Kariumenė Su vien. Valstijų. Rūpestinga pati
1. 109
A. K. Upytė ir ir Čičinskas
1.321.
A. A. Smertis Liudviko XVI
\
1. 122.
A. -4. Užlaikymas žiuvių j)rudūse laike szaltos žiemos. ?
Isz Kauno vyskupystės. Sanskritiszkas rankraštis 1. 157,
1. IB
Szis tas •
Vynas isz bulvių, žydų statistika
1.206.
Honoras Kirkoras. Jūrių vėžiai
1 216.
Čhicagos miestas
.
. *
.
1. 229.
1. 240.
Ipatybė žmonių seilių. Jūkingas atsitikimas
Ii4 233'.
Szis tas
/
Priežastis sziandieninių sausių formų
1.255.
1. 264.
A. Gužutis. Kalba dviejų prietelių
Pirmutinė pramaniszka- mokslišką ekspediciją
Liedu jūres. Ar Grenlandija yra sala* ar /
Smiltiniai arba garbiniūti vikiai
1. 288.
1, 801.
Pirmas trūkis Palestinoje
1. 813.
Zingeidingos lenktynės — Archeologiszki radini*
1. 337.
Marso žvaigždės klimatas
1. 349.
Greitas apsipratimas gyvulių įvairiose kliniat
1. 372.
Mėnesio užtemimas
skiepijimas nū
Sanitaiszk
choleros i
561/
Rokunda 1898 m. ant 8 „Sueit.” seimo
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isz tvįrtynės priežasties, kad
karės laike sūdai ten butų nepakajingi.
Norėdami vėl
maskoliai isznai kinti vokieLietuvininku
tystę ir latvystę prieniarinių
Num. L
gubernijų, - Kuržemę ketin‘
kolių įisz
kad dalį
pas tuviszkos kalbos.
tai padavėme į spaustuvę ir skelti
dvito isztinka,
dali: vieną
Del
skaitytoju.
V
j
’
j.
apgarsinome visam svietui.
kutiniūse
laikd.se daugel
atprie
Rįgos gubernijos,
o antrą
Sulyg szioliai nežinoma nei
Szią nedėlią pradedame isz
Taigi mes nūszirdžiai už prie
puskų
po bažnyczias
pakasaKauno
pridėti.
siuntinėti dovanas — kaleh- prašome visus savo skaityto vota irkunįgus už pamokslus kiek yra lietuvių, nei kaip
Petropilio
„Lietuviszka placziai anie gyveno. Latviai
dorins ant 1893 meto, vįsiems jus nepatingėti ir paraszyti persekiota
pinįgiszkoms
Labdaringa draugystė
“, su
|iėms, kurie užsimokėję už pas mus po trumpą žinutę sztriūpoms. Per tat prusisz- taiųe dalyke daug toliau nusavo’ peczėties ir da- .ėjo, nes jau turi tokias inapas,
laikrasztį musų už visus sziūs apie savo parapiją ir apielin- laukus
kos knįgos
vis labjau
skaito
leidiųio,
spaudine
dabar
įsta
metus, o seniems kostomie- kinės vietas, ar ten vieni tikt mos ir užlaikomos, nes jos tą kurios nurodo, kur jie gyven‘,
savo
o kur ne.
Taigi neKUfie
riams, kurie prisiuntė užmo lietuviai gyvena, ar yra ir sve tus
viską
užtar4, ką maskoliau nie mokslesni isz musų panorė
vo
vardo
kestį už pusę szio meto, t. y. ti m tau ežių (mozūrų, burliokų kina. Atnėszimas vienok jų
net žemę.
iki 1 d. Liepos mėnesio szių starovierų, vokieczių), ar daug per rubežių vėl apsisunkino, jo tą dalyką isztirti, bet jie be
kitų pagelbos ir be laikraszmetų. Primename visiems da yra tų svetimtauezių ir kaip nes sniegas užsnigo ir eirianežių negali to padaryti, nes
neatsilyginusiems su mumią, ant jų musų žmonės žiūro, ar ežių pėdas galima susekti. ‘
jiems patiems apvažiūti visus
kad pasiskubįtų su prisiunti- geri susiedai isz tų^vetimtauIsz Szaulių pavieto. Isz Lietuvos^. kampus negalima.
mu savo mokesties už sziūs ežių.
Taipogi užraszę pri- Kesių kaimos žmonių prova Isz knįgų ir taip nū« kitų žimetės, nes kitaip negaus do siųskite mums kokias jus ži
dėl Bandžiavicziaus užmuszi- noma, kad mažne visa Kauno
vanų — kalendoriaus.
note; mįslis,, priežodžius, o mes
ųies mo Kuržemės rubežiūse Jel rėdyba lietuvių užgyventa.
Rasząnt į rėdystę kokiame tai iszdrukūsįme gazietoje, gavoje 24-26 d. Lapkriczio Apart B rosi a vo, Ažerėnų pa
reikale reikia padėti aiszlciai kad visas svietas žinotų apie Užatlaikyta, o dekretas 28 dieną vieto, kuris prigul Gudams,
savo adresą: neretai pasitaiko, tai.
i ? .
apkaitytas. Buvo vienūlika. Janovo Kauno pav., kur gyjog dėlei netikusiai padūto
eigų kuris isz musų skaity apkąltintų, isz kurių szeszi ven starovierai burliokai, dar
adreso iszsiuncziamos knįgos, toji. prisius diktai žinių apie tą po kų visum paleisti, o pėn- nė laiko Petro didžiojo - laike
laiszkai ar laikraszcziai grįžta savo krasztą ir daugelį priėžo- ki nusūdyti į katorgą,
persekiojimo tų tikėjimo Masatgal. . Norintis gauti nū rė dživ, mįslių ar pasakuotai tam muszėjas oreikis ant vienū; kolijoje . — pabėgę. Pagal
dystės atsakymą, tūri prisius 18Z8 ųsjme dovanų po puikią likos metų, Jokūbaitis ini- upę Nevežę apie Vendziogalą,
ti už 2 c. pacztavą markę.
pilę.
Žinoma kū dail cijatorius (t. y. kuris prie to Labūnavą, Kąuną, Keidaiia jis mums žinių prisius, prikalbėjo) ant dvylikos me nius, Datnavą ir Laudoją at
tū didesnę ir dovaną gaus— tų, du broliai Dvariszkiai, siranda kelios lenkiszkos pa
pagal savo darbą.
Taigi ne viens ant septynių, kits ant rapijos, taipojau panemuuiais
Užpraszome,
maloningus praleiskite, broliai, taip geros deszimts metų, J asu tis ant pradedant nū Nevežės sulyg
skaitytojus atkreipti savo aty- pro'gos, ir visi turėdami Ii ūsą deszimts metų. Sudas praszė Dubissai daug lenkiszka? kal
dą (ūvogą) ant patilpusios nū darbo laiką griebkitės už ciecoriaus dėl jų, idant a ai- ba. 1816 m. Palanga nū Lie
sziame numeryje korespon plunksnos, raszykite ką žino n y tų katorgą ant; iszsiuntibąo tuvos tapo priskirta prie kurdencijos- musų darbsztaus ir te apie savo krasztą, kokius į S i byri u. Apie tą dalyką, szų. Czia vėl lietuviai — ženen uilstau ežio korės pį>h d e n to priežodžius, patarle
placziau maieziai gyveiV.
mįslis,
Kurszūse
p. Žalczio;
pąsakas atsimenate, judėkite
taipo jau apie Iluksztę, Grivą
keti n kel- ir sulyg Dinaburgui » vis gyLabai puikus ir naudingas nai paskui į kon vertą, padėki
Panevėžį. ven‘ lietuviai. Suvalkų rėd.
yra jo užmanymas, kad kiek me ad resą: „ Vi enybė Li eluv i į pietus nū Visztytažerjo gyvienas isz musų pranesztų į nįfau11 PlymoutPe Luz. Co.
ven jau mozūrai. — Kurszalaikraszczių rėdystės apie savo Pa. ir tokiu bud u pasirodysite
tis isz Prūsų paraszė lietuviszvyrais, lietuviais.
gimtinę vietą, parapiją, koki akrais
. 1
■
...
ką gramatiką ir prie jos pri
ten žmonės gyvena, ar vieni ^Tik raszydami žinias apie
dėjo mapą lietuviszkos’ kal
lietuviaį< ar prisimaiszę ir mo- savo prigimtas vietas, raszyki
bos, bet toji mapa yra netik
zurų- lenkų, maskolių-stara- te teisybę, neiszmiąlįkite isz
ra: rodant kalbos rubežių per
vierų ir ^okieczių, kokia kal savp galvos, kad paskui nerei
Vilniaus rėd., Lidos pavietą
ba daugiausiai vartojama, ko kėtų būti užgėdįtais, jeigu ki
prie gudiszkos kalbos paliko.
kias dainas jo parapijoje ar nas per ^azietą iėzrodytų, jog
Kū mažiau Vilniaus rėdyba
kaimę dainūja, kokias mįslis Jus neteisybę paraszėte. • v ,
yra žinoma, labai per gudus
ar priežodžius žmones žino ir
Į darbą broliai! Rasi (mažu)
iszmarginta. Apie patį Vil
t. t.
Pamislykime* tik bro apie kitus Naujus Mestis ga
nių kalba gudiszkai, vienok
liai, ar nebūtų mums smagu gėsime skaityti iszdrukavotą
viename -Vilniaus priemiesty
rasti gazietoje ar knįgoje atdraugystės ir ant sa- je Snipiszkiūse yra k,eli szimspaudįta, t. y. iszdrukavota priežodžių knįg.ą
tai tikrų lietuvių, kuriūs ten
žinias apie savo prigimtą szalį
Įstatai bus masko- Žemaicziais [Žmujdzini] vasavo parapijos ar kaimo (so
i ,Isz Lietuvos.
kalboje ir lietuvisz- din/, lietuvių vardą dėdami
džiaus) mįslis, priežodžius,! pa
L'.
’
,
sakas, o po tūmi visu iszdruZemaicziuse tarpe žmonių toje. Dabar jau daro verti dėl tų, kurie gudįszkai ir len
Kokia ’ kur
kftta ir savo vardą, jog mes didelis murmėjimas ant mąs mą isz maskoliszkos ant lie- kiukai kalba.
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Vienybe
ilba yra vartojama Vilniaus kų laikraszczių redystės sus- parapijoje, o toliau nežino, sisukęs į namįszkius, sakyda
dyboje, raszo apie tai isz tatinėtų užklausymus, kur o nors ir visa Lietuva žinotų, vo: „Matot, kad taip yra,
irmesnio laiko Sirokomla Lietuvoje vartoj ama, o kur ne- tai, jeigut nebus užraszytos, caip asz sakiau; tūjaus pama
^Vycieczki
po Litvvie] ir vartojama, kur’ nyksta, kur ptagaisz taip kaip senovės di tysit, kaip y r supuvę plauitarožytna Polska“ Tom III. isznykusi lietuviszka kalba, džiavyrių dainos, apie kuriūs ežiai
Atversdavo czionai
ilniaus rėd. lenkiszka kalba kokias kalbas lietuviai pasi tik pamen4 metraszcziai.
?upą ir visi pamatydavo mėly
ra labjau už kitas pasiplati- savino, idant sustatyti mapą.
Prisidėkite kožnas su savo nus puczkus ant lupos tose
usi. Lietuviai tik namieje Czia ant tų klausymų, turėtų plytele prie lietuviszko rūmo! vietose, kur žydas dasilytėjo
ietuviszkai bekalba, o iszėję žinovai atsakyti
laikrasz>
Žiema tikra pasidarė, upės su galu savo lazdukės. Žydas
r į bažnyczią, ar į turgų, kai-. ežiams ir per tat nurodyti, užszalo ir diktokai užsnigo jiems
avo, kad visi
>a jau lenkiszkai, bažnycziose kur ir kaip mes esame. Sztai Yra jau szląjų [rogių] kelias. olancziai taip yra ėupuvę ir
dauso lenkiszkų pamokslų, Amerikoje yra daug lietuvių,
pamėlynavę, kaip, tos Vietos
Žaltys
kea ten kunįgai labai už len kad tik kožnas apie savo kai
ant lupos. Žmonės nesupras
kiuką kalbą stovi irWauge su mą paraszytų, butų žinios la — Senapilė. Lietuvos len dami, kad tūs puczkus; už
maskoliais nor4 lietuviszką bai placzios. Kurie vėl nū gvatikius žmonelius tankiai graužė stiprumas [madnumas]
kalbą pražudyti. (Kiek žino Lietuvoj krasztų gy vęn4, ga apgaudinėja visoki sukeziai, ;o mėlynojo daigto galelazme ir Vilniaus dicezijoje yra lėtų nurodyti kokiose para besivalkiojantiejie isz^ kaimo delėd, įtikėdavo į žodžius žy
ajerų tėvynainių kunįgų, taigi, pijose lietuviai su mozūrais,' į kaimą.
Keliais metais at do ir laukdavo, -ką/jis. toliaus
nevertėtų ant visos^tenyksz- vokiecziais, gudais, latviais gal aplink Senapilę nemažai pasakos.' „Daktaras pradė
tėe kunįgijos už klaidas kitų rubežiūjasi. Tai butų laik žmonjų prigavo žydas „dak davot pasakoti, kali p tai yra
lenkiszku raugu persiėmusių raszczių kūdidžiausias nūpel- taras“. Gydė jisai nū visokių baisi liga
negajį i su
„vyrų“ mesti tokį nutarimą nas dėl tautos ir dėl savęs,- ligų, o labjausiai nū puvimo gydyti mus „kvaili“ daktarai,
Rėd.)
nes/apie tokį daigtą gali kož kepenų ir plauczių. Įėjęs į nes nei viens apie tai nieko
katras ir
Pjūsų Lietuvoje į pietus nū nas mokantis rasztą suraszyti. grinezią kokio nors ukinįko neiszmano
Niamuno, visi lietuviai moka Bėda tik su žmonėmi^, kad ne ir pamatęs sunykusį žmogų, numanytų, tai vaisto [ liękarsvokiszkai kalbėti, o po dau kožnas turi būdą tokio kaip ir stepįdavo [tikrindavo] jį, kad tvų j nu jos jokioj4 aptiekoj4
gel vietų tik seni lietuviszkai plepėjimo. Gal asz ir • czia jo kepens [jaknos]
au nėra, t k vienam Karaliaubekalba, o jauni jau vokiszką daug sumelavau, gerai neži ežiai pusta. Dėl parodymo, cziųj*. Vaistas nū tos ligos
abai
kalbą pasisavino.
Darkie- nodamas, ar nū kitų girdėda kad teisybę kalba, sodįdayo esąs „deimanto laszai4
szas
miai - vieta, kur musų dainius mas — bet tą gerai žinau, kad tokį žmogų ant kėdės viduryj1 brangus, nes vienas
Donelaitis gyveno, jau prie nėvienas ir radęs klaidą tame aslos ir ketindavo iezvaryti prekitija 10 rublių. / Bet jisai,
vokiszkos kalbos
priguli, dalyke, . tai ją papeiks, o ne isz vidurių tą puviųią ir paro- žydas, parvažiūjąs dabar isz
nieks ten lietuviszkai nemoka. sutaisys, sakis: ,,ans sumelavo, dįti jo paveikslą ant lupos. Karaliaucziaus ir paręivežąs
To
Vienose vietose, kur buvo asz ten gimiau, augau, asz ge- Atyersdavo paskui ligonio tų „deimanto laszų“.
kitą syk vartojama lietuvisz- riau žinau“. Taigi gerai kad apatinę lupą ir b aketei davo kioms ir tam lygioms kal
tu žinai, nesigailėk savo ži- ją trijose vietose su maža laz bomis taip užsukdavo ukipįkų
avo kad^'
ta vokiszka, gudiszka [bąlt- nios, bet ir kitiem! aną per- duke, vienam gale kurios ma galvas, kad tie mi
rusiszj^a | ar lenkiszka, kitur leisk, nes jeigu už dantų lai tyt buvo mėlynas daigtas, la-’ įsz tiesų visi daktarai i ieko
tik seniai lietuviszkai kalba, kyši, tai sviete isz tavo jinių bai panaszus į paprastą, vi rieiszmano, b tasai pries
o jaunūmenė svetimas kalbas nepasinaudos, Atsiimk žinią siems žinomą, akmenėlį, saky stovintys žydas yra gc^h U81U
pasisavino. Ne trukus ten, į laikrasztį, tai ir savo vardą damas: „szitose trijose vieto ant svieto daktaru [gydyto
aszydavo jo, kad nors
seniems iszmirus suvisum lie pagarsinsi ir mano melagystes, se pasirodįs toksai supuvimas,
tuviszkos kalbos nebebus. Per jeigu kokios yra, nurodysi. kaip yra supuvę tavo plau- jis apsimtų iszgydyti tą r
Žydas užsipras^ydatat gerai butų pakol dar lai Bus tai vis daigtaį akyvi ir cziai; kaip supuvimas pradės mingą
bliu, bet
kas, idant užraszyti nors vie naudingi^. — Juk žiriote, kad eiti isz plauczių į lupą — pa vo už gydymą 10
tų, upių ir t. t. vardus, tų vie to negal padaryt nei viens jusi kartumą gerklėj“. Po- pasiderėjus, a psiimdavo už 3 r.,
tų pasakas, dainas, nes tas ne nei du, nei trįs, bet czia rei tam skubiai pridėdavo įvairio o, jei nei tiek nedūda -u- ir už
trukus suvisum pražus. lietu kia, kad kožnas kelii| žodelių se vietose prie krutinės ir pe- pigiaus. Matydamas, ka
viai savo kalbos per mokslą nesigailėtų. Gal tas, ką tu ežių mažą baltą torielkaitę ir žmogus daugiaus nedūs,
nenori palaikyti, pasisavina žinai yra taip svari i, kad ki- barkszkįdavo į ją kokiu ten įsiūlė, žydas sakydavo:
Taip pa- rai, ant pirmo sykio asz jau
svetimas kalbas ir turės * isz- tas patrotytų daug pinįgų il apvalum stiklu.
barszkinęs
nekurį
laiką, už tiek iszgydysiu—| tegul
nykti lyg tie musų pusbroliai laiko, pakol sužinot^!
Prusai ar Jatviai! [SziądieTaipo jau ne vienas žinote klausdavo ligonio, ar da ne. jau mano pereina! jfnt Ka
niszkas tėvynainių triūsas lai visokias daineles, pasakėles, jauezia kartumo < gerklėj4. lėdų asz grįszdamas užvažifb
įkvėps mums vilų, jog di priežodžiu
suraszinėkite Tasai paprastinai atsakydavo: siu, tai kaip jau ’busit visai
linksm ateitę ir meš turime anas. Neklausykite ‘tų kvai „Jaucziu lyg kokį gaižumą svei ki, prim esi t d a man rublių, kurie sako, kad visi ana^ gerklėj4, apatinę lupą pradeda liuką — kitą“. Žmogus,' jaii1
Gerai
žino, nes anas tik žino jūsų veržti.“ Tada „daktaras“ at- tikt pamislijęs, kad taip ūmai
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vienas skaitytojas žino,* jog
visiszkai pasveiks, džiaugėsii sikulus tarp ukinįkų pakyla tą žinią isz Tauragės
ir žadėjo gausiai žydui atly- kalbos apie kares ir kitus ne- kraszte dabar daugiausiai kai szioje žemėje, o ir kitur tarp
gįti. Czia žydas isssiimdavo• paprastus «daigtus.
Vienok bama apie pastorių Kėtura , apszviestesnių, yra paprotys
Keturakai siuntinėti per Kalėdas viens
isz skurinio krepszelio bonku- szįmet nei neiszsikulę prade kaitį Tauragėje.
tę su raudonu skystiinu, įvar- du kalbėti apie kares. Prie- tis, lietuvis isz¥Prueų, pastoje kitam dovanas, taip vadinamas
vįdavo ten isz mažos bonku- žastį toms kalboms padavė pirm mažne 12 metų pasto „Christmas present“. Visokių
dovanų apszcziai* yra iszsauntės baltų , deirnanto laszų“, pats maskoliai Mat,\ užvagi rium Tauragėj
kurių viens kasztūja 10 rub- no taip vadinamus „rąudpn Prusūse dvasiszką seminariją tinėjama kas metas.
Szįmet vienu isz dosniausių*
Ii u, padūdavo ligoniui, ir pa- bilieczius“ [vyrus, kurie atsi baigęs, bet kadangi Maskolisiėmęs rublį, arba kelis — tarnavę kariumenėj* gavo rau joje beveik visai nėra lietu - dovanotojų be abejonės yra p.
kur kiek iszvil ioio — keliavo donus bilietus], kad sunesz- viszkų pastorių, todėl jį ten Rackefeller isz New York'o,
Dėl įgavimo to* kuris
padovanojo
kaipo
toliaus ji.eszkoti mulkių | k vai- tų savo įlietus ir sudėtų vale- pavadino
ėdo pastojo jis rusiszku pa- „Cristmas present“ Chicagos
lių|. Tankiai ligoniai nei ne cziaus kanceliarijoj*. Paskui
dabar daugel universitetui 1.000.000 dole
gerdavo'to vaisto, per vėlai antra, naujai atėjęs 9-as pul-ldonu
žinoma yra rių. 1. d. Sausio 1890 m. jis
susipratę, kad yra apgautais. kas dragunx| iszsiuntė į kai- vaiki
Girdėjau, kad kelios vietose mus savo szni pukus [razvied- Inū lenkmeczio Maskolijoje už padovanojo tam paežiam uni
kurio užraszinėja, drausta vartoti lietuviszkas versitetui t $600.000 Spalių
tam sukcziui daktarui paėmė czikus]
paudintas nemasko- mėnesije tų paežių i etų $1.ukinįkai „kacziargą“, bet vis kiek.pas kurį ukinįką tilptų I knįg
tik nū daugumo, įpac£ seniai kareivių, kiek arklių, kiek I ] isz komis raidėmis. Todėl val- 000.000 ir Vasario mėnesije
naėlų $1.000.000.
paliegusių, iszplėszė po kele^ yra > dūninių pėczių, ar yra džia dabar nepaliautinai me- pereitų
tą rublių. Matyt, kad jam szulinyj4 vandenio ir t. t. Ma- džioja ant tų knįgų, kurios isz Taigi viso p . Rockefeller paChicag
universi
gerai sekėsi „daktarauti“: bu tydami tai žmonės, da tik pa- Pyusų įgabenamos ir gotiszko- dovanojo Chicagos
ijonus szeszis szimvo dailiai pasirengęs, o nei maži viens kitam kugžda: mis arba lotyniszkomis raidė- tetui 3 milijonus
Kada di- mis spaustos.. Atėjo Kovo mė- tus tukstancziųdoler ių.
pėkszczias nevaikszcziojo, tik b,bu8 vaina....“
Gausią taipogi, nors netaip
važiūts važinėjo. Ketino ant džiuma iszsikuls, pradės drą- nesyje pereitą metų palicijair
Kalėdų antru syk atsilankyti^ siaus kalbėti, o iszsitraukę už pas pastorių Keturakatį ir jo kaip Chicago's universitetas,
bet numanė, kad jau gerai ne szįmeczius javus po keletą namus perjeszkojusi paėmė dovaną apturėjo Darmouth
pasibaigtų* tas atsilankymas, „szmiczkių“, pavirs į tikrus visas lietuviszkas nepagal pa- College, kuriai tūlas gana tur
liepimą rusų įstatų spaustas tingas ukėsas isz Kansass City
kelintas metas apie jį nieko politikus.
Kaime Vaitiszkiūse žentas knįgas, kurias priėjo rado, mirdama užraszė kūne visą
negirdėti..
Szį rudenį atsirado kitokios užmuszė savo vūszvį. Žentas, Pasilikęs be knįgų negalėjo savo turtą —- $180,000.
„Kam Dievas dūda, tai ir
apgavikės — moterys. Vaik- likęs naszliu, norėjo, gauti sau K. savo dvasiszkus darbus
Bažny- driptelia“, parasžė musų gar
szcziojo po kaimus trys mo už paezią vieną- mergą, kuri pilnintėliai atlikti.
ters, sakėsi
kad keliauja į jam atsakė, kad už jo tekėtų tiszka vyriausybė dėl to be sus rasztinįkas, „o kam nesi
Gercz valdą, Nieks jų nepa- tik tada, jie nebūtų jo vūsz- rods pasiskundė, bet iki ęzibl seka, tai nesiseka“. Szie žo
žįsta, kas jos do vienos, nei vio, tėvo pirmosios paezios. nieko negelbėjo. — Pirm ke- džiai atėjo ir man raszant apie
lietuviszkai dorai jos nemoka Ilgai neraislįdamas, žentas nu-|lių nedėlių pareina pas K. pa tų geradėjų gausias dovanas
kalbėti. Nudūdamos dievo- žudė senį—vūszvį, bet ir pats davadyj inias caro, kad pašto- dėl taip prakilnių arba augszbaimingą gyvenimą, įgydavo pakliuvo j rankas tiesos, ir Irius lietu rakai tis „dėl nenau- tų siekių. Anglai amerikiesąjausmą ukinįkių. Apgau- dabar £ėd kalėjime, pakol dingo“ politiszko triusavimo cziai turi ligi valiai moksisz urėdo atstatytas -ir niekur liszkų įrėdnių ir da gerai pidinėjo jos tūm bud u, kad ap- bus tyrinėjirtias.
aprupįtų, taigi ir
Szįmet labai tankus gaisrai Vilniaus Generak-Gubernitė- nįgiszkai
siimdavo nuneszt į Greczval
dą ir paaukūti Dievui ant Dega daugiausiai žydai, ku-|toj‘ jokio urėdo negausiąs. gauna nūlat nū turtingų geros
garbės visokias daigtus, nū riems uždrausta valdyti lauką. Rodos, jog rusų valdžia visai szirdies žmonių tūkstantines
triobas, kurias | nekencz, tokių žmonių, kurie ar
milijonines
paszelpas.
vardo davusio. Nors daugu Supuvusias
ma davė audeklų, sūrių, pinį- pardūdami mažai ką laimėtų, dar sziek tiek susineszimo tur Tūm tarpu mes lietuvinįkai,
Tūm žygiu gir ką turime? kokioįms mokslo
gų ir kitų daigtų, . bet nieks padega, kad atsiimti didelius su Prūsais.
Netik patys dime ir apie naujus vaiskų įrėdnėmis galime pasigirti?
nematė, kad jos nesztų dide ugnepinįgius.
lius pundus; mat jos rasdavo savę, bet bandė žydai ir mus sutraukimus vokieczių rūbe- Ot turiūie porą mokslinyczių,
artimesnę vietą dėl „paauka- ukinįktis padegti, ant kurių žiauspi. — l'aUragės parapi kelias skaitinyczias, kurios
vimo“ tų daigtų, nė ‘ kaip turėjo piktumą. Sudegė ne joje yra 10.000 Lietuvių ir vienok legali atsakyti savo
Gercz valdą,
tų trijų, seniai taipos gi Kvietiszkio 8000 Vokieczių, kuriems da uždūtei dėlei stokos.... piLietuvių rędosi jau
kasžin isz
įsivilkusių dvaro vieni klūnai ir szeszi bar valdžia jų kunįgą atėmė. nigų>
gana turtingų czia
apgavikių,
iszmoko ir mus kūgiai javų ir szieno.
Chronopo titanus.
■)
Amerikoje, nemažai suskaity
V. Stagaras '
kraszto viena ,,da vatka“ ir
si m tokių, ką įsistatę sav pui
su pasisekimu rinko aukas“.
Isz Kitur.
kius namus, rumus gali saky
(apieras). 1
— Berlyno 1 „Kreuz-Zei
skaicziau
szi
Sv/v. Valstijos. Kiek ti, bet ant mokyloš, t. y. iszPaprastinai; aukse ziaus isz tung'oje“

Vienybe
calos kati butų kur paauka
/ę nors kelis szimtus, arba
aors ir keies deszimtis, tai da
negirdėjome. Reikia vienok
tikėtis, jog ir musų prakil
nesnieji© ir turtingesniejie
broliai supras naudingumą
mokslo. Gal pabaigoje ateinanezių metų ir mes galėsi me
pąsidžiaugti, jog ir tarpe mu&ų atsirado toki geradėjai, kq
ir ant įsteigimo mokylų nepa
sigailėjo dalelės savo turto.
Dieye dūk, kad tas įvyktų!

— Pagal apskaitymą vieno
Now York‘iszko laikraszczio
Suvienytose Valstijose perei
tus 1892 metus padaryta 4100
mylių naujų geležinkelių.
— „Pinįgai yr‘ galvažu
džiai“ sako priežodis.
Pereitą
seredą * apielinkėse miesto Denver Colo
rado^ valstijoje taip vadina
moje San J u an Camp vietoje
įvykęs atsitikimas parodė tei
singumą szio priežodžio ir tų
vietų gyventojams.
Tose apielinkėse žmonės
randa žemėje auksą ir už tad
ant San Juan Camp darbavo
si apie 5000 žmonių, beknisinėdami po žeme ir jieszkodami aukso. Pasitaikė, jog
vienas besirausdamas [besikasdams ] po žemę, atsikliuvo
kito daliankoje. Isz to * kilo
barniš, paskui musztynės, ku
riose imta szaudyti : isz revol
verių ir muszkietų ir 11 žmo
nių tapo užmuszta, o kur kas
daugiaus sužeista.
Nesma
gios Kalėdos ten buvo! •
Nelabai vienok linksmas
Kalėdas ir mes, lietuviai ke
liose vietose turėjome. Nors
mums nereikėjo ,pykestauti
vienam ant kito užjaukso verszį, t. y. pinįgus, bet toji deg
tinė ir alus nevienoje vietoje

liejimo, o ir užmuszėjystės.
Angliszkftse laikraszcziūse
pilna apraszymų, jog ten ir
polanderiai“ su peiliais
busipjaustę viens kitą, viens

[Užmena ant vieno laikrasz singai iszmoketa. Lenkų to
czio, kuris, o taipogi ir kiti „Związek‘o“ sąnariai „prakil
lenkiszki laikraszcziai, mėgs nesnieji©“ baisiai szirszta, jei
ta žmones, įpacz nepatinka gu kas jų apsiėjimą kritikamus iszplusti, r----*
iszkeikti ir tai j voja, tik da jie nepasiekė taip
žodžiais tokiais, kokius varto augszto mokslo, kad už tai
ja tik įpatingą apsiszvietimą reikia iszmesti isz draugystės
įgiję, pav. tu toks ir toks,
11] Kad niekad nedrau
tu sukezius, „gyvatinė veislė“,
— Skaitome laikraszcziūse „srutos“, „mėszlas“ ir t. t. gautum su žmogum, kuris
sziandien yra tolynžengiu, o
apie užmanymą patiekti elek- Rėd.]
triszką kelią tarp Baltimorės 3] Kad niekad negyventum vakar buvo konservatistu;
sziandied * nudūda
ir Washington4©.
Seredoje ant saliuno, kurio valdytojas kurs
tos kompanijos valdytojai tu kas subatą kelia „didelį ba „Związkowiec‘ą“ o vakar bu
rėjo paslaptų meeting‘ą tame lių“ [Mes savo skaitytojams vo „kropidliarzhi“ [i iais
velytumėme da daugiaus — vardais pravardžiūjasi
dalyke. ‘
kad vi^ai nevyventų ant sa- savęs lenkai. Rėd.], kuris
— Ketverge 29 d. Grūdžio liunų, nei jūs lankytų. Ėėd.] sziandien republikonas
isz ryto susimuszė pasažieri- .4] Kad niekad nesusigrau- kar buvo demokratu;
12] Kad isz ūtojai lenkisz
nis trūkis [treinas] sii strytka- dįtura ir nemokėtum isz sykio
Amerikt e ne
riu ant * krįžkelių u lyczu| 47 už metus prenumeratos už
ulyczįos ir Stewart Avenue. laikrasztį, kurio iszdavėjas ne dažinotų tavo antraszo ir ne
jaus iszleisti kaip apmestų Tavę isz visų pusių
Keturios žmogystos isz tos mis
savo laikraszcziais, o paskui
priežasties užmusztos ir apie 3 mėnesius;
skaitliumi [rokundi].
5] Kad neprigulėtum prie
asztūnios sunkiai sužeistos.
parapijos, kurios klebonu yra
— Suvienytose valstijose kunįgas, amžinai tikt dolerius — Pracuzija. ■ Skaitytojai
„Vienybės“ žino sžiek tiek
yra į 70,000 lawyer‘ių [advo renkantis.
katų, patronų]. Isz to skait 6] Kad niekad neprigulė apie įvykusį Prancūzijoje
liams tik New York‘e gyvena tum prie tokios politiszkos trukszmą isz priežasties pasi10,000 tų tiesų [provų] tyri partijos, kuri nūlat gaunA to i’odymo apgavyszczių kompa
kius smūgius, kaip pirm po nijos, susidarusicįs pirm kiek
nėtojų.
metų dėLperkasimo Panamos
ros mėnesių republikonai:
7] Kad nejieszkotum sav kanalo. į
— N. 44 lenkiszko laik
Kas syk yis įstabesnės ži
raszczio „Echo“ skaitome ve paezios arba vyro dėl dukters
nios dabar pareina isz Pran
lijimus ant Naujtį Metų nū ant balių!
rėdysi ės dėl skaitytojų, kurie 8] kad niekad nepapultam euzijos sostapilės (staliczios)
kurie tė Paryžiaus; kas syk vis gauni
tai velijimai kftaiszkiausiai į rankas „daktaru1
ežia žmo dagirsti, jog komisija užsiėmu
parodo visą lenkų gyvenimą, vynėje avis ganė,
si to dalyko tyrinėjimu atrado,
privatiszką ir draugijiszką. nis „gydo“;
Privedame ir mes savo skaity 9] Kad niekad neužsima kad d a ta’s ir t,as isz augsztųjų
tojams tūs- velijimus, kad ir nytum įgyti turtus isz užsiė urėdinįkų, tautos iszrinktųjų,
pridėjęs yra savo ranką prie
jie pažįtų gerai anų ' „ponisz- mimo politika.
ka“ kalba kalbanczių prieti 10] 'Kad niekad r edrįstum Panamos kanalo kompanijos
?
kritikavoti apsiėjimo „Zwią- suktybių,, apgavyszczių;!
kius.
urėdinįkų;
[Mat Prancūzijoje dabar, o įpacz
„Velijame Tau skaitytojau“ zek‘o“
„Związek‘o“ u|rėdinįkai ir Paryžiuje verda kaip katile.
raszo „Echo‘s“ rėdytojas:
. 1] Kad niekad neapsimai prakilnesniejie sąnariai kaipo Visas svietas jūkiasi isz prannytum su manim role nes ge tolynžengiai, liberalai, iszdū- cųzų, jog jų urėdinįkai, visi
riaus būti skaitytoju nei ra dami rokundas isz pinįgų ar tautos perstatytoj ai yra apga
sukeziaįs; o patys
szaneziu; lygiai taip pat kaip taip draugystės veiklumo tan vikais,
naudingiaus yra musžti kitą, kiai pasielgia nelyginant kaip prancūzai, kurie yra pasida
ką per vieną linę ant daugelio partijų, isz
anas
nei paežiam būti muszamu;
2] Kad Tavę jokia nelai seimą perskaitė tik, jog tiek gailystoš ir gėdos, nežinia, da
Nekurie . norį
mė nepatiktų: kad Tavę ne- ir tiek ant to ir ant to iszdūta ką 'padarys.
pervažiūtų nei elektriszkas ir viskas - nereikia parody iszversti visą dabartinę admino
karas, nei autorius „utarnįko nei „bilų nei „resyczių“, joį nistratyviszką tvarką, t
ri dabartinę valdžią republi
ir pėtnyczios pasisznekėjimų“.

kitą perszovę. Tarpe tų „polanderiių“ daugelis yra lietu
vių kaip gauname žinoti nū
nekuriu savo
viengenczių.
Tas tik mus suramina, jog ne
girdėjome, kad kuris isz mu
sų skaitytojų taip butų pasi-
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viską, isz panaguczių taip sa
nes
kant, apie nihilisrrią ir uždūti nelaimes
pas savę monarcnij
nihilistams ir kitiems caro klojimus mažai teiszgirsime
nės, pažįstanti ejie prancūzus ir
prieszams paskutinį smūgį svetinitauczių laikraszcziūse.
jų greitai užsidegantį pobūdį
(noturą), sako^ kad reikia
[kirtį]. - Tarpe* sūkalbinįkų, Reikėtų ir mums, broliai,
susikalbėjusių dėl negalavi pasirupįti, kad ir apie musų
laukti revoliucijos Paryžiuje.
mo cato, sako, yra daug aug- tautos priespaudas svietas ži
* Anarchistai jau pradeda kelti
sztų kaniszkų [vajaunų] urė notų ir matydama kaip bai
ragus savo ir su dinamitu plaidinįkų, aficierų, kurie paga- siai mes esame persekioti, paszyti trioįėsius.
Taip1 ket
liaus [navet] buvo pildę sar niekinami, už mus užtartų ir
verge (29 d. Grūdžio) isz ryto
priverstų, *- nors užgėdįdams,
gybą prie caro asabos.
visas Paryžius tapo iszgąsdįtas
Caras per savo szunelius maskolių geriaus su mumis z
uku didelės dinamitas eksplo — Maskoliia. Kaip jau
zijos policijos prefektūros ru-. žinote Maskolijos tūlose gu urėdinįkus siurbia žmonių, apsieiti.
Tą dalyką mes galime ge
mūse, kas buvo darbu anar bernijose arba rėdybose žmo įpacz nerusų [lietuvių, sūmių,
nės turi kęsti badą. » Paskuti- lenkų ir kitų] kraują, bet ir riausiai atlikti telkdamiesi vi
chistų. Į
Dabartinė prancūzų valdžia, niame laike ateina žinios apie pats už tad ramumo niekui si vienon krūvon, t. y. prigu
kuri yra apsunkįta užmeti pasirodymą bado ir Sūmijoje negali atrasti , Sutraukė žmo lėdami prie „Susivienijimo“.
mais, kad neesanti czysta nū Į t. y. Firilandijoje), kur, sako, gelis apie savę burius kariau Taip kada buvo „Susivieni
jimo“ seimas MtCarmelė^’e
suktybės Panamos kanalo apie 200 tukstanczių žmonių nos [vaisko],
laikkompanijos, nedrįsta niekoJ jau dabar neturi ką valgyti. kad jį sergėtų aficieriai apsi daugelije * angliszkų
daryti, kad pagrąžinti tvarką, Szvedijoje dabar renka pinį- ginklavę, bet i tarpe tų afi raszczių ' skaitydami apie
ir apmalszyti visokius sūmi- gus dėl pagelbėjimo badūjau cierių daugybė atsirado jc tą seimą, galėjome rasti
neprietelių, kurie tik tykoja nors trumpą paminavonę ir
tiems sūmiams arba finams.
szimus daranczius žmonis.
' Daug nesmagumo padarė ! Nors Sūmija priklauso Mas progos, kad nugalabyti tą apie caro ir jo czinovnįkų
szunybes, bei musų tautos ne
prancūzams ir tas atsitikimas, koliai, bet jos gyventojai ke- despotą.
z
lis szimtus metų iszbuvę po I Viena yra iszeiga carui isz laimes.
kad maskoliszkame
•• laikraszI
-1•
Taigi, broleliai, glauskimės
tyje „Novoje Vremia“ nese- szvėdų valdžia ir dabar patyrę jo tokios striukobiznės — dūniai pasirodė straipsnis, nu visą sunkenybę maskoliszko ti žmonėms didesnę laisvę [va kiek iszgalėdami prie „Susi
peikiantis maskolių sądorą su jungo, sząukiasi pagelbos ne lią], neužleisti jų taip savo czi vienijimo Lietuvių Ameriko
prancūzais. Nabagėliai pran- nū rusų bet nū szvedų, laiky novnįkais, žodžiu sakant tei je“, kuris ‘sustiprėjęs galės
cuzai kaip szųneliai laižė ran dami sziūs paskutinius už gė- I sybės laikytis. Bet jis velija daug gero netik czion dėl mus
kas sziaurės caro, jame savo rbsnius savo bicziūlįus [priete- gyventi kąsdieną smerties padaryti, bet ir tėvynėje varg
lukcziodams ir tamsybėje bei sta!) czi u s ir
viltis sudėj j, o dabar kada liūs], nei rusus.
jiems (geriaus jų valdžiai) bė
Isz priežasties bado pasku vergyboje laikydama milijonus musų brolius
da, striuka, tas jų „iszgelbėto tiniame laike labai pradėjo savo pavaldinių [padonų], nei sus
ne
laiką pripūla
jas“ imasznekėti apie nereika žmonės isžeidinėti isz Sūmijos ką džiaugtis ramumu ir savo
lingumą susidėti su jais.
į.Szvedįją. Dabar nekuriose žmonis matyti laisvais, laimin draugyszczių metiniai susirin
kimai, taigį kiekvienos lietu•
vietose sūmių kaimai yra už gais. .
— Vokietija.
Cholera pustyti sniegu, o žmonės ir gy Isz tikro žvėriszkae būdas viszkos draugystės virszinįkai
tegul perstato savo draugams
Hamburge vis po biskį plati vuliai taip apsilpę nū bado, sziaurės despoto!
siekius ir uždūtę „Susivieniji
nasi ir skina žmones.
jog neįstengia padaryti sav|
— Didelį sujudimą padarė kelio per tą sniegą ir.už tad - — Paskutiniame laike mas mo“, ir teparagina, jūs prigu
Vokietijoje straikas kalpaka- | tūli kaimų gyventojai prispir koliai vėl pradėjo spausti žy lėti prie „Susivienijimo“.
Draugyszcz iu virszi/njkai
šių Saar Louis‘e, Rheniszkoje ti tūnoti ir skursti savo na- dus, daugelije atsitikimų, gal
Prūsijoje.
Visoz distrikto mūse, kaip kokioje kalinėje. ir teisingai susi surydami jų užpraszomi yra prisiųsti savo
lima butt
darbinįkai metė darbą ir yra — Maskolių valdžia nese tiesas [provas]. Žydų yienok adresus, idant
usivieniji
labai inirszę ant didžturczių. niai atidengė platų nihilistų padėjimas po maskolium nėra jiems pasiųsti
Kad pėtnyczioje (30 d. Grū- sūkalbį dėl nugalavimo caro blogesnis už musų lietuvių pa\ mo“ konstitucvh
džio) nekurie .darbinįkai dir ir dabar caro žemėje visur dėjimą ir dabartiniai neva
bo, kasdami geležį ir szviną, girdėti tik apie aresztavojimus persekiojimai ‘ anaiptol negali
straikieriai su revolveriaus už j ir atidavimus po policijos sus
i su szunybėmis, ku
pūlė ant jų ir grasino, jog už- priežiūra žmogystų, neįtiku rias maskoliai iszdaro su lie maskolių szunybes ir
szausią jūs, jeigu neliausis sių žandarams ir užtraukusių tuviais. Bet pažiūrėkim kas
Lietuvos vargus.
dirbę.
Paszaukti buvo žan- ant savęs neužsitikėjimą tų darosi sviete įšztikus nors ma Dūdas girdėti per laiką
darmai dėl padarymo tvarkos. carb tarnų. Policija dabar žai priespaudai sūnų Izrae- rasztūse apie baisius nusida
Apie 8000 darbinįkų ima da- Į mislija suaresztavojus kūdi- liaus. Visų tautų laikrasz vimus musų tėvynėje Lietuvolyvumą straike.
džiausią skaitiny žmonių, kad cziūse ra,šime klyksmus ant je ir Žemaitijoje. Jū toliau,
Didesniėjie bravor Berly- ir visai nekaltų, iszkvoszti maskolių tyronybės
ai s jū sunkesnį jungą kabina aut

no, Brunsvvicko, Magdeburgo,
Hamburgo ir kitų miestų su
darė assekuracijiszką drau
gystę, kad apsisaugoti nū blėdies, kurią gali padaryti inir
szę darbinįkai, pakurstom!
socijalistų.
Vokiszki /darbdaviai tariasi
nepriimti daugiaus į darbą sy
kį straikavusius darbininkus.

Rasztas Isz Pranzljos ajis

Vienybe
sprando musų broliams rn as- mokslinyczias tikras isznaiki- tų, nei burliokų turės iszgą- isz antros pusės vėl vokiecziai
koliai.
paleng'
gvinimo no, o savo szkalas pavertė į stauti, tik dažinos, kaip gali jūs taip apgulų ir apglobę
musų broli ii pad imo, mes u r v us pal ei s t u vyszczių, isz isžvyti gubernatorius, numes- yra, jog jiems labai sunkių
turime įpacz rupįti
apie pa tvirkinimo jaunūmenės, per ti nū sprando jaungą masko- vienybę tarp savęs turėti.
kėlimą savo literatūros. Jei- savo „uczitel‘ių44 lupas bjau liszką ir burliokus iszvyti isz
Dar lietuviai Pruštlse ne vi
gu turėtumėme dabar savo Ii- riodami szventą tikėjimą i savo tėvynės.
sai iszn yko, dar jų szaunas
Mitteilungen44
teraturą, tai galėtumėm kibti varj’dami vaikus į cerkves.
Kožnas vienas vargdienis szmo telis,
litterariszkos
prie kitokio darbo: musų bro-Į Ai lietuviai! jeigu ir toliaus ^ajieszkokim savo kruvino lietu viszkai
liai gyvendami tarpe savo taip elgsimės, vaidysimės tarp prakaito nū neprietelių musų, draugystės statistiszkai suroprieazų maskolių suprastų, ką savęs, tplatysim kokius ten Neprieteliais musų yra caras, kūja, kad dar 143.000 lietuvių
jiems reikia daryti, mokėtų mokslus naujus, tad lengva jo senatoriai gubernatoriai, Į?rusūse esą. Bet jų sųskaity
kaip užrakįti nasrus sziaurės įspėti, neilgai Lietuva, musų spraunįk
pasrednįkai ir ki mui negalime tikėti. ‘ Jie
skaito lietuvį, kad jis vokiszerelio, iszvaryti isz savo namui tėvynė bėgy vūs.
Nevienas toki atskalūnai.
ilgaplaukius (popus).
Į apsiverksime kruvinomis aszaŽinome gerai, kad su vėl- kai gerai kalbėti mok, aA)a
Ak! Lietuva, brangiausia, romis, kad*> nustosime tikėji niu bic?iūlystės negali būti; vokiszką vardą tur, per’vokie
Dievo garbingiausia! kas gal mo szvento Rymo katalikisz- taipogi ir m asikblių turime tį ir tūmi, žinia, lietuvių skait
Noriu
apie tavo priepūlius apsakyti? ko, kad pamatysim4 brolių saugotis, nes jiems jau neuž- lių labai sumažina.
Lietuva sziandien nusideda kailius rokūjant ir savo ainius tenka prakaite musų siurbti, czion priminti, ką man
kaip apmirusi; kęžnas vienas (patamkus) cerkvėse kinkū- bet ir kraują pradedii siurbti, rėnas, augsztai mokįtąs lietu
galime gerai suprasti, kodėl jant.
Tada po laikui bus . Lietuva brangiausia! kas vių prietelius kartą pasakojo.
neina tiek garsas apie Lietu szauktis pagelbos; skubįkimės laikas tolesniai varo Tavų Jis sykį nukeliavęs į vieno lievos gyvėjimą, kaip į pravos- dabar apsižiūrėti ir apsisaugo maskoliai gilj i į pragarą! tuviszko pavieczio kanceleriją
laviją paskendimą.
ti nū prieszų, kad nereikėtų Pakelk akis isz miego, pra iszsipraszė statistikos raistus
Lietuviai brangus sakykit, pamatyti, kaip kazokai su bi szalink netikusius yadovųė, ir skaitė czion, kad labai menkas mumis per priežastis yra, zūnais kapos musų žmonis, kurie nevestų ant prapūlenės
jog taip silpna yra literatūra varydami į cerkves, perdary Tavo* vaikuczių.
šą.
Norėdama . dasižinoti, ar
musų tėvynėje?
ko mums tas isz musų bažnyczių.
Paraštė SzarJcieno stalio- taip tikrai butų, nukeliavo. į
z stokūja? vienybės ar tvirty | Kožnas vienas lietuvis ka- rius (^dailidė) Paryžiuje.
artimiausią kaimą.
Karcziabės! ar me" ji jau n4istengsimei talrkas pažiūrėkim ant darbų
moje radus pulkelį žmonių paį trumpą laiką atlikti savo•Jėzaus Kristaus. Iszganytomislyjo, ežia reik persitikrįt,
Mes
ir
vokiecziai.
.darbą? ar negalėtumėm kū- jas musų turėjo 12 apasztolų
ar anūse raistūse , teisingai, raPraėjusių metų „Varpe44 szyta.
placziausiai apgarsįti svietui su kuriais vaiksztinėjo sakyJis kampe atsisėda ir
apie savo skriaudas ir pris dams pamokslus ir be baimės radau straipsnius, ką buvo ra- priszauk‘ aniems žmonėms:
paudimus, kad maskoliai bu Į iszmėtinėdams prieszams jųjų szyti apie mus ir maskolius, „Kas isz jųsų lietuvis yra, tas
tų priversti ant galo atidūt nedorybes. ; Jeigu velniui tar apie mus ir lenkus bei apie teateina ir tegeria alaus dy
mums musų rasztus, kad da- nausime, neapturėsime dan mus ir (Jar kitus. Dyvyjaus, kai“; ir sztai, beveik, visi pri
1 eistų mums knįgas bei laik- gaus karalystės; taipogi jei kodėl apie mus ir vokieczius sipažino lietuviai esą ir mokė
raązczius spaudįti?
gu maskolių prisakymus pil nieko neraszyta; o juk mes su jo lietuviszkai kalbėti. Taip
Nebieri mums kantrybės dysime, tai nenusikratySime jais ir gana darbo turime. vokiecziai lietuvių skaitlių su
kensti, regint tėvynę tokiose jungo nū sprandų savo. .Kož- Galiausiai pamislyjau, rasi mažina.
nelaimėse paskendusią, aprytų n as. vienas atsiszaukime prie nieks nesiranda, kurs musų 'Berods iieks n.e gal užginti,
caro naarūse, o kitas tautas brolių saVo užrubėžije, kurie buvimą tarp vokieczių pažintų kad lietuvių skaitlius kas me
matant laisvomis (valnomis), gyven tarp apszviestų tautų ir ir apie tai skaitytojams pra tą mažinąs.
Tai .padaro iszkaip ir ežia Prancuzijo4 kož kurie gali suteikti naudingą nesžtų. Todėl dabar pats no lygos, po kurioms lietuviai
naa vienas žmogus liūsas kaip rodą dėl apsigynimo nū pra- riu sziek-tiek iszaiszkinti apie Prusūse gyvena. Jie tur tas
pauksztis ant oro, kada musų voslavijos ir pakėlimo tautos. būvį lietuvių tarp vokieczių.
paezias tiesas, kaip ir vokie
broliai turi būti didžiausiais
urėdinikais,
Būvis lietuvių Prusūse ne cziai, pastoja
Nevienas lietuvinįkas sako:
vergais (nevalnįkais), neap „kam man reikia laikraszczių' pagirtinas
neretas skaity valszcziaus perdėtiniais ir t. t.
szviestais. Jeigu kuris lietuvis Už tą naudą geriaus susitai toj as šaky
Na, tas ir tų pa (žinoma jei mokslą tur), o
knįgelę skaito, maskoliai žiuri sysiu* batus ar degtinės iszsi- ežią pažįstamą dainą dainūja: urbdo kalba, vokiszka. Pras
ant jo, kaip velnias ant szvęsto gersiu44.
Kitas sakb „kam Maskolijoje prastai, Lenkijoje ti žmonės Prusūse nėr taip
vandens; kad primanytų vie man reikia laikraszczių, ga prastai, Amerikoje prastai, o tamsus
kaip «,Maskolijoje.
nu iszsižio^imu prarytų visus manę su jais maskoliai sugau gabaus ir Prūsijoje prastai —- Vaikai pradedant ml 6-tų meskaitanezius, mokįtesnius lie ti, į pestungę (kąlėjimą) į- sakau negirtinas, kaczeig ga tų sulyg 14-tų tqr plaukyti
tuvius. Bet dar to negana: mesti arba dar ir sztrūpą už lėtų girtinas būti
Isz vienos isz kalas kur ganoliai sziek
maldos namus uždaro, kunį- dėti44. Bet abudu taip szne- szalies žiūrint lietuviai? mažai, tie iszmoksta
Iszkalose, žigua į Siberiją gena ir tenai kėdami klysta, nes skaitydami o kiti visai nesirūpina savo noma vokiszkai mokinama,
tarp kalnų i urvus sukemsza: laikraszczius neprastos nei ba- kalbą bei budus iszlaikyti, o tikt retai koks mokįtoj ais
/
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Konzervatyvų
tai tik mažumą tikėjimo daly mokinti ir jūs potam bažny- perdaug, po 3 iki 6 tustan- „Lietuvių
joje randasi
kų mokina lietuviszkai. Be czioje įžegnoti dėti. (Įžegno- ožių markių į dalį. Bet ir to Draugystės“;
rods valdžia paliepė per nedė- j ims, tai aktas evangelikų kių randasi, kurie po 30 iki kartais gražus straipsniai apie
Tikt rėdy
lią kelias adynas lietuvius lie bažnyczioje, kada vaikai savo 50 tukstanczių dūda.
Tur lietuvių siekius.
tu visikai mokįti, bet kas to krikszto pažadas patys atnau tingesnės lietuvaitės nenor‘ už tojai turėtų daugiaus grynai
atboja? Mokįtojų yra mažne jina). Prastesni lietuviai da mužiko tekėti, vely už kokio lietuviszkai mokėti ir sziaip
Mat nenor‘ daugiaus mokslo turėti.
30$ (t. y. 30 ant szimto) lie ro taip, kaip mato prakilnes ten urėdninko.
Mokįtų, kurios gim
tuvių, bet tie ar tingi lietu nius darant; jei szie leidžia dirbti.
— Matėme dabar,-jog lietu
viszkai mokįti arba patys jau kūdikius į vokiszką pamoks naziją butų baigusios, nedaug viai Prusų daug galėtų dirbti
į vokieczius pavirtę. Lietuvisz- lą, tai anie ir taippat daro. yra.
dėl Lietuvos gero, bėda, <jie
ki vaikinai, ką nori mokinto Norių czion privesti atsitikimi
Nepripnatę prie lotyniszkų yra patrijotiszkai visai užmi
jais pastoti, gauną Ragainės isz praėjusios vasaros. Tur raidžių Prusų lietuviai neskai gę. ' O jei kur koksai lietu
seminarijoje karaliszką pagel- tingas ūkininkas isz Kaukėnų to grynai lietuviszkų laikrasz vystės kėli kas atsiranda ir
bą pinįgais, o paskutiniame kraszto leido savo sūnų į vo czių, kaip ,įVarpas“, „Ūkinin žmonėms jų pasi laikymą iszlaike, girdėjau pusėtinai daug kiszką pamokslą.
Bet pąsi- kas“ ir kitų, atpencz skaito aiszkina, koks jis dabar yra
lietuvių Ragainėje mokinasi. mislyjęs, kad jis lietuvis ir „Lietuviszką Ceitungą“, „Ke ir.'koks jis galėtu pastoti per
Bet jau czion jauniemsiems vien lietuviszkai elgtiesi turįs, leivį“, „Konzervatyvų drau musų pasiprocevojimą, tai
įkvepia vokiszką dvasią, mo siuntė sūnų vėliaus į lietuvisz- gystės laiszką“,
„Alyvų la anie berods sako: „Tai butų,
kina. dainūti:
Deutschland, ką, w mat, vos buvo tai daręs, pus“ ir kitus Prusų Įaikrasz- vieryk, labai gerai, ale broly
Deutschland ueber alles (Vo tai~^ pradėjo lietuviszkų pa? ežius, kurie gudiszkomis rai ti, mudp gali va ir pasikart,
kietija, Vokietija per viską), mokslininkų daugiaus rastis dėmis (litarėmis) spausti. Jų mudu tikt nieką neisztaisysiva,
Mat, jie berods gana daugel yra, o it nes kiti juk nesirūpina“.
o kad potam dar apsipacziūja ir isz 7 pastojo 12.
O
su vokietaite, tai ir važiūja pamislyjo, kad ans bagotas ir daugel skaitytojų tur, bet bė {kad kartą reikia mažumą pi
pamaži į vokietizmą.
Tikt garbingas pone nesidrovįs sū da, kad ne grynoje kalbaje ningų tėvynei paaukaut arba
retas lietuvis teleidžia savo nų dūti lietuviszkai pamokin raszyti, pagal^vokiszką syn- savo kalbą tarp ponų užtarti,
vaikus į gimnaziją mokintis: ti, kodėl mes tai nedarytum- taksą. Daugiausiai (straip tad tikt rėts drąsumą tepalai
sako, perdaug kasztūja; o ta- bim. Taip tai visur. Pras sniai isz vokiezkos kalbos isz- ko.
Tacziati dingoju, jog
cžiaus yra Tilžės gimnazijoje tas daigtas, kad Prusūse labai versti, o isz verstoj ai toki, ku lietuvystė Prusūse paskūtiniū12 stipendijų po 300 Markių mažai tikrai lietuviszkų inte rie neiszmano grynos kalbos se metūse ne atgal, bet tolyn
ant meto.
Kadągi negana ligentų tėra, kurie galėtų lie ir žodis po žodžio iszverczia. žengė, o turiu vilti, kad ateilietuvių yra, kurie galėtų sti tuvių vadovais būti.
Tie laikraszcziai jokios nau sianeziūse metūse ir inteligen
Sugermanizavimas lietuvių dos neatnesza lietuvystei, bet cija lietuvių . pasididys, kuri
pendijas suvartoti, gauna ja
vokiecziai, kurie prie mokįto- Prusūse daug pamažiaus pa da pagelbsti) germanizacijai, savo kalbą daug galės užtarti.’
jo lietuviszkos kalbos lietu- akiui eitų, jei jie ne tą patį įpacz „Konzervatyvų draugys
Chron opolitanuto.
viszkai mokinasi.
Prie uni tikėjimą turėtų, kaip ir vokie tės laiszkas“, kurs vokieczių
Tikėjimas didžiausias konzervatyvų apmokame, darversiteto Karaliaucziuje liet, cziai.
stipendijos antra tiek didesnės, lobis prasto (o ir kiekvieno būjasi apie pavertimą lietuvių
Kasztu pateiktu ant vardo
600 Mark., bet ir ten labui Rėd.) žmogaus, sulaiko žmo į vokieczius ir konzervatyvus.
sunku lietuviszką studentą nes vienybėje; o kad Prūsų Užpernai per skyrimus dele daktaro Jūzapo MianovvskPo,
lietuviai butų katalikais, daug' gatų jis („Konzervatyvų dr. Varszavoje iszėjo szįmet svar
rasti.
Kunįgų (pastorių) lietuvisz- geriaus ten iszveizdėtų. Be laiszkas“) geriausiai pasirodė, bi dėl lietuviszkų dalykų knįkų tikt menkai tėr‘; keli isz jų rods praszcziaus iszveizdėtų kūmi jis yra. Jis baisiai isz- ga p. Antano Mierzynski‘0,
apie lietuvystę visai nėsifupi- Maskolijnje, jei gudai su lie bjauriojo lietuvių kandidatus, daugelio mokintų draugysezių
na, o kiti, tarp tų įpacziai tuviais tą patį tikėjimą turė visokiais bjauriais vardais jūs sąnario, po antraszu „Žrūdla
Jurkszaitis isz Saugų, sten tų; kasžin kiek tad dar ten minėdama. Lietuviai konzer- do mytologii litewskiej od
vatyvai užpuldinėjami taip to Tacyta do koiicaXIII wieku“.
giasi lietuvius iszhaikinti (su- butų lietuvių.
Autorius gana turtingas
lygįk: Liet, rasztai ir rasztiSziaip ekonomiszkas pagy laiszko tam prieszais iszplatininkai p. 122). Tam prieszais venimas lietuvių gana gražus. no kelis atsiteisiu i mus įpacz žmogus, Varszavoje gyvenan
pasielgia labai meilingai priesz 2inoju‘, kaip galima su menka atspaudįtūse laiszkūse. Tie tis, po Europą važinėjo, pakol
lietuvius keli vokiszki kunį- proce pinįgų r įgyti, o, netaip tapė žmonėms padalyti ir surinko medegą dėl busiangai, priszneka jiems savo vai puikindamies kaip vokiecziai, jiems parodė ano „Laiszko“ ežios lietuviszkos my tol ogi jos
kus leiszt į lietuviszką pa ir daugiaus pinįgų sukrauja tamsybės darbus bei veidmai (senovės tikėjimo). Gzia yra
ant 155 lapų in quarto sudėti
mokslą,
nežiūrint į tokius nei anie. Žinomi, ne, visi to nystę.
kvailius, kurie nenor‘ toliaus ki, daug yra ir tinginių kvai
Tilžėje- iszeina kasnedėlią dokumentai cieli ir isz dalies:
pasilikti, kūmi buvę. Vien at lių bei girtūklių.
Vaikai du kartu „Kaleivis“, Įaikrasz- I. Cornelius Tacitus
pamoksle prie kuuįgo lietu gauna įmanytinai daug turto tis be jokios vertės. „Nauja II. Wulstan.
viams valna savo kūdikius lie nū tėvų. Vidutinis ūkininke iet. Ceitungą“, taipojau du III. Vita I S-ti Adalbert!.
tuviszkai arba vokiszkai pa- dūda savo vaikams, jei jų ne- kartu iszeinanti yra organu IV. Vita II. S-ti Adalderti,
u
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Vienybe

Bielskas, Aleks. Strapas ir ta lenkiszkai), priguli prie retai ir smerti sav priskubina.
lenkiszkų „Związek‘ų“ ir len Pati, vaikai pasilikę varge ne
Dom. Strainis.
Kalektoriai turės iszdūti kiszkų draugyszczių. .. . Ne- galės miszias užpirkti, nei už
kvitas priimdami pinįgus, o kurie priguli prie lenkiszkų duszią atmįti, nes džiaugsis pa
taipogi gaus ml perdėtinio draugyszczių dėlei pagelbos tys kur ant dūnos kąsnio cen
ženklą, jog gali rinkti pinįgus priepūlije ligos ir smerties, tą sugriebę..
. į
Broliai! draugystės mumis
ant parapijos. Iki szioliai kiti dėl unaro. Kad kokis
jau surinkta $71. Užpraszo- svetimtautis paklausia jų: didesnę naudą atnesza, nei
me brolius lietuvinįkus, kad „kas tu per viens?“ tūjaus, kaip ukinįkystė. Visi žinom,
ateis kalektojiai, nepasigailė „polander“, atsako; gėrisi len- jog j’eįks mirti, taigi rupįkiti kelių centų ant Dievo gar kiszkais laikraszcziais ir jūs mės įgyti sav prietelius, kuriė
Užsimįk mus ligoje suramįtų ir po
bės. Rasi (mažu) mes su laiko • po kelis.
lauksime £avo mieste laiko, jiems apie lietuviszkus laik- smerties palaidotų ir da mus kad galėsime prigimtoje kal raszczius, tai tūjaus iszranda, likusius naszlaiczius (siratas)
boje garbįti Dževą ir klausyti kad negali suprast viską, kad szelptų. Taigi prigulėkime į
dvasiszkus pamokinimus.
ten neesanti lietuviszka kalba, lietuviszkas [draugystes ir
Ateinantis susirinkimas bus bet kokia latviszka ar žemai- abelną visų lietuvių Amerikonedėlioję 22 d. Sausio.
tiszka, kad per daug**apie lie- je „Susivienijimą“.
Jurgis Saurusowicz 336 Penn tuvius raszo (na tau L Rėd)...
N. F. Martiszauckas.
Ave Scranton Pa.
ir taip nudūda buk lenkiszkai
--------geriau viską supranta.1...
— Chicago III.
Paskui
— Cleveland Ohio.
Mieli broliai! mes privalo- „Lietuvą“ galime praneszti
Gūdotinas Rėdytojau!
me suprast vertę draugyszczių, I smagią naujieną musi| skaiNūszirdžiai meldžiu Tamis o taipogi ,,Susivienijimo Lie- Itytojams. P. Z. Krolis, lietutos patalpįti į laikrasztį „Vie tuvių Amerikoje“,
Jeigu vi8 isz Chicago^ gavo patennybė Lietuvinįkų“. szįūs ke mes neprigulėsim į draugys- tą Washingtone ant naujo iszlis žodžius apie mus miesto tęs ir „
tai ir radimo sukabinimo vagonų.
lietuvius:
nelaimėje jokios pagelbos ne-1 Pritaisymas sako labai prakGaspadorius tiszkas esąs.
i
p. V. Ambrozeviezius/teisy apturėsime.
gudrūlių,
tokių
bę raszo (49 „Vienybės“ 1892 (ukinįkas), kad pasėja pa va- Kiek
mas ir kitas tautas prie darbo m.) jog Cleveland4© yra daug sarij4 javus, negal tikėtis gau- gabių
vyrų
tarp mus
paragino. Krokavos universi naujalenkių, taigi ir asz noriu ti didelę naudą be rūpestingo yra, apie kuriūs sviete ( visai
tetas spaudina Juszkos lietų- szį tą ežia paraszyti apie tą apžiūrėjimo.
To
' da negana nežino!. Isz tikro, kad jie vi
viszkas dainas.
dalyką. — Yra czion kelios atėjus rudeniui, turi nū laukų si galėtų parodyti priesz svie- i allys.
poros — ženąti su lenkėmis suimti į savo klūną ir da savo tą savo gabumą, nemažą garbę
(ir mafio paežio pati yra len procės dadėti, iszkuldams ja mes įgytume tarpe svetimtaukė), bet visos tos poros gferai vus, tada tik gali turėti naudą czjų. Užtaigi kiekvieno lie
laikosi savo tautystės ir mo isz savo rupesties ir džiaugtis tuvio pareiga (pavidnaszczia)
— Scranton Pa. 11 d. kina lietuviszkai savo paezias per žiemą, jog užderėjo javai. yra, žinant apie kokį gabų sa
Grūdžio 1892 m. buvo laiko ir vaikuczius (ir mano paezios Taip ir mes czionai Ameri vo viengentį, kūplacziausiai
mas naujai užsidėjusios musų nieks negali suprasti, jog ji koje turime dėti savo graszį, apgarsinti apie jį vi«ūinenei.
mieste lietuviszkos parapijos nelietuvinįkė). Taigi paeziū- į draugystes ir „Susivieniji Gaila, jog ,,Lietu va“ tik ke
meeting‘ągk Tapū apskaityta, t\ su lenkėmis yra beveik vi mus“ prisiraszyti — tai bus liais žodžiais paminavojo apie
kad kiekvienas . jsingelis (ne sados pirmutiniais tautiszkūse mus sėkla pasėta. To da ne- I tą vyrą. Butų gerai žinoti
vedęs) turės iszsimokėti ant dalykūse. (Gerai, kad musų gana: reikia mokėti mokestis dauginus apie jį: isz kur jis
bažnyczios po $25, o pacziūj- broliai Cleveland4© toki stip mėnesines, posmertines, tada paeina? kur, kaip prasimoki-.
ti po $30.
*
rus lietuvystėje, bet tankiau atėjus žiemai — ligai, smeiį- no? ir t. t.
Ant to pat susirinkimo ap siai lenkės paezios ir vyrus į ežiui, bus lengviau sirgti ir
rinkta tapo ir parapijos vy lenkus pavęrezia. Taigi ne mirti, kada matysime, kad
Waterbury Conn.
11
riausybė bei kolektoriai. Szie sutinkame su gūdotinu kores mus aplanko broliai ir nesza d. Grūdžio 1882 m. szv. Kazi
yra iszritikti mus parapijoj pondentu, kuris rodosi, vely pagelbą. Tokis žmogui ir pb miero draugystė laikė metinį
virszinįkai: perdėtinis V. Bla tų, kad visi lietuviai vestų smerties gal tikėtis, kad už | susirinkimą. Draugystė už
žys, vice-perd. J. Tamulių- lenkes. Rėd.)
Prieszingai jo duszią atmįs likusi pamiliį- dėta 1885 metūse įr turi 80
nas, Sekret. J. Sauru^iavi tie, ką turi paezias lietuves, ja, gerai aprupįta. Bet suų- sąnariip Taipogi isz netoli
ežius, kasierius Pr. Matuzas^ visai silpnais lietuviais pasi ku žmogui sirgti ir mirti, jeį- mos Ansonios draugystė tu
Kolektoriai iszrinkti szie: Mi rodo, navet (pagąliaus) savo Jgu neturi isz kur graszio, pa rinti 30 sąnarių užlaiko su
kas Noruszis, Gei\ Varnelis, valkus mokina • lenkiszkai .imti ir da niekas' neateina atf- musų draugyste kūnūtVirJūz.
Martinaitis, Baltrus (nors patys mažai ką supran- 'lankyti; tada isz rupesezio nef- cziausią susiriszimą ir gy veBrunono.
V. Adomas isz Bremos.
VI. Vincentas Kadlubkas.
VII. Jnnocentas UI.
1
VIII. Oliverus Scholasticus
'IX. Sandaros 1249 m.
X. Henrikas Latvis.
XI. Livonijos Kronika, Alnpeko.
XII. Honorijus III.
XIII. Grigalius IX.
XIV. Isztraukos isz Jono Mąlialio.
- .
XV. Volinio kronika.
XVI. Dzieržwa.
XVII. Albrechtas von Bardevik.
Autorius norėjo daugunįą
paaiszkinti, bet, lietuviszkai ir
latviszkai nemokėdamas, ma
žai ką galėjo pasinaudoti isz
dainų, pasakų Lietuvos ir
Latvijos, per tat nekurtosei
vietose yra suklydęs. Darbasi
vienog yra labai svarbus, p.
M. yra žmogus labai mokin
tas, buvęs profesorius Varszavos universiteto. Ans ir to
liau raszo rinkdamas med'egą.
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name sutikmėje kaip gerų tė ežiai jųjų skaitlių perdaug savo virvę (kurią apsijūsia
vų vaikai. (Labai smagu isz- didino. Paskucziausi datyri- kapucinai) — ji jam tiks ant colio: nugarkaulis ir pakin
girsti apie tokį sutikimą Wa mai parodė, kad indijonai nė kaklo; 4) ponui Tierui jo rasz- kiai tada digcziai daugiaus su
terbury *o ir Ansonios drau laike atradimo Amerikos, nė tus, dėl to, idant dar sykį jūs inkšta ir tokiu budu sumaži
gyszczių, bet d a smagiau butų paskįaus nebuvo taip skaitlin perskaitytų; ir o) savo krep- na ūgį.
visiems, kad tūdvi d r angy st i gi, kaip europiecziai mislyjo. szį (į kurį jis rinko nū žmo
ir kitūse dalykūse rodytų pa- Pirmą kartą skaitė jūs Jeffer-. nių aukas dėl vargdienių) pa — Kaip pasibaigė ženybos.
veizdą lietuviszkoms draugys spnas 1782 mete ir suskaitė lieku Prancūzijai, nes ir jai Sziauczius gyvenantis Virbatėms. Parodykit, broliai isz tsz viso 69.040, skaitlius-gi neužilgio reiks elgėtauti (uba- lij‘ prisiplakė prie vienos
merginos su mieriu ją vesti.
Waterbury‘o ir Ansonios, jog piėtūse. 1887 padarytas, rado
Tankiai atsilankydavo į na
jus mokate gyventi sutikmėje 247.761 inęlijonų. Tokiu bu
mus merginos ir mokėjo pa
netik tarp savęs bet ir Su ki du per 108 metus indijonai
— Žmonių ūgis ir jo at- sinaudoti isz savo pažinties:
tų miestų lietuviais ir esate pasidaugino ant 178.721 žmo mainos. Nedaugeliui žmonių už merginos pinįgus insitaisė
suprantaneziais savo tėvynės nių. Palyginant abudu skait yra žinoma, kad ūgis žmogaus drapanas ir da pasiskolijo ke
ir tautos reikalus; pasirupįkj- liu, galima užtėmyti, kad Jef- kas valanda mainosi. Tegul letą rublių.
te ir prie „Lietuvių Susivie- fersonas'4 neminavoja daug kiekviens mierūjasi rytmety Priesz patį szliubą sziau
genezių, kurios yra ir szian- je atsikėlęs ir vakare guldama, czius apreiszkė merginai, kad
nijimo“
kite viens kitam per ateinan dien ir tai gana garsios, kaip tad pamatys, kad vakare ūgis nemislija ją kaipo pavargu
tį draugystės susirinkimą, kas apachų, utų, pueblų, o mina bus žemesnis ant |—į colio. sią vesti, jis jieszko turtingos.
tai yrr „Susivienijimas“, o be voj 8 tokias gentes, kurių jau Berlyno profesorius Martelis Už poros nedėlių vėl sziau
abejonės, supratę jo stengimus szia ien nėra, kaip mohika- datyrė, kad ūgis žmogaus ma- czius atėjo į merginos namus
Daugumas žinasi kas adyna
ir perskaitę apie jo seimą ir nusdr natezėsus.
ir per pasiskolįti porą rublių. Da
konstituciją isz N. 49 „Vieny- genezių, kaip paonijų, delava- visą dieną susimažina^ant 3-4 bar mergina kitaip priėmė
bės“ pereitų metų, ir jus prį- rų ir kitų, skaitliuje dideliai millimetrų, o pas nekuriūs net sziauczių, užrakino duris ir
siraszysite prie visų lietu visi paszoko. Jėffersonas suskaitė ant 6 milljm., bet žmogus paszaukė savo brolius, kurie
kų draugyszczių „Susivieniji krendų 300; 1887 mete — naktyje atsitiesia. Szitas at paguldė sziauczių ant zoslano,
mo“ ir tūmi pakelsite lietuvių, 1.800 žmonių; sijuksų 10.000, sitikimas žinomas buvo Pran o mergina su viržiu iszkarszė
o sykiu ir savp draugystės o 1887 m. 29.716; otavų ir cūzijos „burtininkams“, kurie savo buvusiam mylėtiniui pasczinevavų 6.200 žmonių, o už piningus apsiimdavo taip
vardą szioje žemėje. Rėd.)’
Tokį sumažinti ūgį vyrų, einanezių
Szie virszinįkai iszrinkti 1887 m. 16.816 ir t. t.
Kada matė, jog sziaucziaus
tapo ant 1893 meto: perd. J. didelį skyrių galima iszreikszti į kariumenę, kad tie netikda kailis gerai iszdirbtas, palei
Jankauckas; vice-perd. L. ir tū, kad daugumas mažų vo. Jeigu tikt rekrutas nebu do įsznekėdami, idant neužNevulis, sekr. A. Žvinake- genezių susivienyjo po vienu vo daugiaus, kaip colį, augsz- mirsztų savo veselijos. Lietuva.
viezius ir P. Budralviczius, ką- vardu. Svarbus taipgi yra tesnis už ūgį, kokio reikalavo
skaitlius myrių ir užgimimų kuriumenėje, tai burtininkas — Kadągi dėlei daugelio
sier. K. Urbus, ir kiti. ...
tarp indijonų, kurį daro nū liepdavo per 2-3 dienas ne užsiėmimų nespėjome perraA. Žvinakeviczius.
'i
..
kiekvieną metą migti, mažai valgyti, neszioti szyti užsimokėjusius abonen
— „Garsas“ prSnesza, jog 1874 meto:
ShenandoalPo muzikantai ui skaitlius užgimimų perėjo labai sunkius daigtus, o gerti tus į Ngujas knįgas, tai sžį
Vienok ga degtinę: ir vyras isztikro ne numery da leidžiame pagab
praszyti net į Waterbury gra- skaitlių myrių.
jįti ant baliaus ir net 200 do lima isz tų skaitlių matyti, tikdavo į kariumenę.
Jū adresus suraszytus senose kny
lerių ant kelio už tikietus pri kad dauginasi tiktai arba ga daugiaus ir sunkiaus žmogus gose. Ateinantį bėt numerį
siųsta Waterburiszkiu. Ma na civilizūti, arba suvisai dar dirbo per dieną, jū daugiaus ,, Vienybės“ apturės '-tik tie,
tyt, jog Waterbury‘o lietuviai laukiniai indijonai: tų kurie mažinasi jo ūgis. Tai paeina kurie yra užsimokėję savo me
jau per daug pinįgų prisikro dar tikt civilizūjasi, skaitlius nū to, kad dirbant kremzlės tiny mokesti.
vė, jeigu taip moka’jūs „speh- kas metas mažinasi.
ir mėsos prastoja savo taukų
dįti“ 11, v. iszleisti). 1 * |
ir drėgnumo, kurie iszeina Broliai Lietuvinikai
žinoti Jums, jog asz užsidė
— Tastamentas vieno ka per prakaitą ir kvėpavimą; jauD&du
saliuną ir pas inapę galima gaupucino. Paryžiuje 1872 mete prastoti taukai ir drėgnumas
Margumynai.
vienas kapucinas numirdamas negali taip greitai dasipildyti, vynų; alaus, o taipogi puikių cigarų.
— Amerikos
Indijonai. paliko tokį testamentu: 1) ku- įpacz jei žmogus negauna isz- Užpraszau visus insidėti, jog mano
Iki szioliai abelna buvo nijį- nįgui Michaud palieku savo simiegoti, kiek reikia. Kas no antraszas:
Geo Gruber 31 ant 25 So Front
monė, kad Amerikos indijo ritualu (knįgas, zkuriose yra ri dasižinbti savo tikrą ūgį,
nai jau baigiasi, kad jau ne apraszytos bažnytinės apei tegul mierūjasi keldamas ryt str. Hudson N. Y.
toli ta diena, kada neliks ant gos), nes jis pats isz savo ri metyje.
Žmogus auga, iki
ISTORIJA Katalikų Bažnyczios
svieto nė vieno indijono* tyrb tualo nemoka skaityti; 2) po 23-25 metų. Nū to laiko gaunama yra pas Rev. A. Burba
(czysto) kraujo. Galima tai nui
— Julijui Fabrui
----- —rsavo
-------abi( ūgis nesiinaino iki 60 metui
Plymouth Luz. Ck). Pa. Box 1058,
iszreikszti tū, kad laike karių tą, idant turėtų kū užsidengti amžiaus. Pradedant nū 55-60 pas Rev. P. Abromaitį Jordan st,
(vainų) su indijonais europio- nū gėdos; 3) ponui Gambettai meto ūgis žmogaus mažinasi Shenandoah, Pa, kasztfija 11 oo.
i

