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Lietuvininku

Num. 25.

nedaviję maskoliai pasergėjo,
kad jie porų rysziukų paliko,
tautų mųsų,
pažiurėjo, o ežia suvynioti ma
Kad tik neįkliūtų,
Kad garbinga ir turtinga
ži kūdikiai; taigi tūs nutvėrę
į tamožnę nuneszė. TamožSaugok Dieve tūs lietuvius, nėje nežino, kų su tais vaikais

nams mažiaus užsiimti su kaziromis, vyno, ir alaus bonkozi
mis, nekelti nereikalingų ba

Sziame „Vienybės“ numeryje p. Žalczio kurespondeneijoje skaitytojai atras užmany
se ar k Huse miestuse, tai galės
mą uždėti lietuviszkas kolioir didesnes algas mokėti dar
nijas kokiame nors szios žemės
biniams ir da patiems užteks.
kampelyje. „Vienybėje“ jau
„prijutų“ (prieglobstį) nusiųs, Kas link rankų gi bueziavin o,
nesykį buvo apsznekėtas tas
ant pravoslavijos apkriksztiję. jeigu tų paprotį prilaikyti,
užmanymas, bet nū nekurio
Nežinia ar tie vaikai buvo ty- tai ponai darbinįkams turėtų
Puszė.
laiko nustota apie tų kalbėti.
czia
pamesti ar užmirszti. kloniotis ir buezlūti rankas,
Kadųgi tai yra didelės svarbos
nės szių pastarų rankos uždir
Isz
Lietuvos.
dalykas, tai mes užkviecziame
butų lengviau ant kelio ir gy ba dūnelę dėl ponų. Red.)
— Pesiainiu parakvijoje venime, o jeigu per gerus tė Bet vėl yra teisybė, kad pogodotinus skaitytojus, o ypacz
Kalnujų, Pa vus isz baimės pamesti, tai liai nemoka
apsipažinusius su ukinįkyste ' 22 d. Gegužio isz Kalnuj
szioje žemėje, laikĮas nū laiko szaltūnio ir Pakažnupido suszį tų pranėszti per mųsų lai-'sirinko 30 vyrų, iidant eiti į; koliumi yra gyvenimas, kad 'džiavas turėję i
savo ne
krasztį savo tautie^žiifms tame Ameriką.
bėgant isz baimės reikia ir sadalyke.
Beragįdami vieni
Arti Jurbarko (Resiainių vo
vaikų iszsižadėt
Tas .do, *) nės jų žemė per bankus
, kitus, tan kiaus api
?ivių tarpe buvo ir apie Tauragę atsitiko,
Ilicitavojama arba pardūdama,
kalbėdami, su lai k u galėsime vienas ukinįkas su paezia.
Argi inegalėtumėte dėl jų kutankiausiai maskoliams ten• v •
•
i
įvykdįti lietuviszkis naujokų- Ten ai
sutikimo ant pamarių krasztų ka ir tai mažne už dykų, tūm
nes Amerikoje.
kokių kantorų įtaisyti, idant tarpu, kad dėl vietinių lietuvių

— Shenandoah‘0
n
N 36 iszėjo dvigubojoje formo
je.
„Garso“ iszdavėjas žada
ir toliaus iszleidinėti tokioje
formoje savo laikrasztį.
Lie
tuvystė Amerikoje žirniai kyla, tik gaila kad nevisi laikraszcziai atsakanc ziai užsiima
savo tautieezių reikalais.

Saugok Dieve mus1 tėvynę
Nū to sziaurės vėjo,
Nū tų sniegų, nū tų pusnių,
Ka isz ten atėjo.
Saugok Dieve riti pavietrės,
Jog isz ten atėjo
Mus naikino, įsikandus
Paskui mumis ė jo.
Saugok Dieve kalbų mųsų,
Kad suvis nežūtų,
Kad užversta pušniais rusų
Ant amžių nebūtų
Saugok Dieve vierųszventų
Kad ji tvirta butų,
Kad ji stipriai iszstovėtų,
Kad silpna negintų.
Saugok Dieve tėvus, sūnūs,
Kų myli tėvynę,
Kų nekenezia atėjūnų;
Uždraudžiusių žinių.
Saugok Dieve tųs lietuvius
Kur‘ laikos vieny bės,
Ir malonės savo tarpe
t1

ba to padaryti nesuspėjo ir
jų maskolius nutvėręs lyg vii
Žodžiu ga
kas kiaulę pirm savęs varė.
Gerai butų, kad pasirūpiu- kant, labai pageidautina, kad
rusūse būdamas o tumėte kokių dar neužgyven- mųsų žemė ne^į dykdūnių
Vyras
matydamas, kas mųsų pusėj tų teritorijų užimti .ir ten gryj
uai lietuviszkai vestis. •
Liūdnas likimas mųsų lau ant kurių procios svietas sto
neiszėjo.
Tame pat laike
buvo Prūsų pusėje 8 kantra- ki nįkystės laukių, nės geri vi.
v
bantnįkai su paikais, kurie darbinį kai iszeina, palikdami
paupiais už krūmų pasislėpę savo ubagus, senius iy mažų prie žemės laikysis
tykojo.tiktai, kaip dailiai be
kūrins Vįeti- lietuvių pavydėdami, nors pisubildėjimo į mipų pusę pe niai turi maitįti. Jeigu kak-Jgiai nepardūdami, o patys
reiti. Taigi tie nelaimingam
s ir grįžta tai Įgyvens, vis į skolas brisdami,
s
’

jiems 5 rublius

užmokės, tai ir

kad

ežio- 1 ]-0 ueKus

nės žemė pereis

į

tai, kad jiems per menkai- v i ai iszeis
ras su didžiausiu džiaugsmu
o
ant to sutiko.' Kantrabant- moka, kad ponams kloniojas
ir į rankas bycziūja.
Žino i lietuvių laimės ir dėl laimės
pusėje, perėjo į mųsų pusę, pri ma tas netiktai ponams, be
lupo anų maskolių, kiek tik visiems turtingesniems netin
tai anam tilpo, atėmė bobų ir
rai žinomas yra daigta
ponai dabar tiktai (sz seno
bar.ko karezemoje prie plianto papratimo su trota gaspado(Resiai. pav.) GOO žmonių be- riauna, kapitalus prie gaspakaip maskoliams ir krikszvojo, kurie visokiais keliais skolas brisdami, tai yra, kad czioniszka malonė visų
per rubežių veržėsi. Kelias
\ ieszpatautų. Dabar vienok
deszimtis jų sugautus atgal į (?Red.) užmoka, nėkų jie už
*) N 30 ,,Kovon. Gub. Viedosavo valsczius varė. Paskui dirba ir per tat jau ne apie mosti“ randame iszstatyta ant licitavieno žmonių pulko maskoliai algų padidinimų, bet apie pa- cijos Vilniaus žemiszko banko apie
reiktų kalbėti. 100 dvarų suvirszum 43,090 deset.
vijos, bet nesuspėjo, nės tie mažinimų
žemės’.! Red.
per rubežių perbėgo. Bet jų

y

.

.......

Vienybe
ponai, tikro reikalo nesupras tojo priesz maskolius nusidė- lavije“ yra tai dalykai, kurie isz bjaurios politikos. O te
dami, ant žmonių už brangias jimų, kaipo tai: paėmimų už mums praszcziau choleros ir gul tiktai į szį krasztų vokiealgas rugoja, o tie vėl už tat, falszių kokių nors įpinįgų ar bado naikina, nedūdami ra- ežiai užeitų, tai jiems Vichmanas pirmas žvakutę uždeg
kad žemės negauna pi giai kų kitų. Sztai miestelio Sz. miai gyventi.
pirkti tada, kada jų maskoliai žandaras labai lietuviszkas Sztai dabar į Titavėnus tų! Gal ir jį žandarai gerai
•
•
Iii
.
knįgas
ir mokyklas
persekio
1 (Resiainių pav.) atvažiavo daboja, kad neseniai net per
už dykų gauna.
gub.
Per tat kūlabjausiai rėfkia jo, bet turėjo vienų griekų, o naujas popas, kuris turi sav laikraszczius '(Kov.
ki ikszczioniszkos malonės pra- pertat jį lietuviai savo ranko už uždfitę katalikus į pravos- Vied.) vieszų isz^albėjimų nū
platinimo, o ne tikėjimui je laiko. — Dabar ir žydams 1 a vi jų veisti. Su žinia ir be gubernatoriaus gavo.
priesztaravimo.
Pirmiejie nevalia mokyklų turėti taip žinios į savo pravoslavnas bro — Kelmtie (Resiai. pav.)
krikszczionys, Kada savo tarpe kaip ir lietuviams. Taigi žy- lystes įraszo, o paskui už pra vietinis „uezitelis“, apart masgyveno, tai pas jūs nei turtin dai, davę žandarui kelias de- voslavu us skaito ir į cerkvę koliszkos kalbos, pradėjo stro
gų nei biednų nebuvo todėl, szimtis rublių, praszė, idant varo. Tame kraszte ir apie piai pravoslavnų poteriiį vai
kad jie krikszczionystės pri ans tas jų mokyklas neužreja- Szilavų yra 80 burliokiszkų kus mokįti/ Bobos ir moti
sakymus stropiai pildė. Ko tytų. Taigi dabar jas ei szeimynų, taipgi po tūs kai nos susitarusios pas tų mokįva dėl būvio, visame prigimi žandaras nei uriadnįkas, kui’is mus savo „prichodskas“ mo tojų su 8z|ūtomis ir kaczergome esanti, niekados lygybės taippat pinįgų gavo, neužma kyklas uždėjo (bene 4 aname mis subėgo ir su piktumu pra
nedaleis, bet tiktai malonė to. Uriadnįkas ir ant lietu- kraszte), kur burliokės ir už dėjo jo klausti: ar tu ežia at
viskų sulyginti gali. Bet prie viszkų dalykų per pirszius sitarnavę kareiviai mokina, ėjai vaikus maskoliszko skai
viso ko Dievo padėjimo rei žiuri, bet žandaras tankiai ten ir lietuvius patraukdami. tymo ir raszymo mokįti, ar ti
stengės ir labai pavojingu-bū O popas su palicija, kiek įma kėjimo? Mprie tikėjimo
kia!
Didesnių laukų gašpadoriai ti. Taigi dabar jam lietu v iai nydamas, lietuviszkas mokyk kunįgus turime ir patys to
Žiūrėk, kad to
mislija dabar, kaip anūs pa- primena, kad bitų atsarg us, las po kaimus ardo. Sztai mokiname!
mažįti, kaip gyvuliais, maszi- nės ir ans pats kaltas esti; j ei- Maižiszkių kaime popas su1 nebūtų, o ne tai kitaip su ta
nomis brangias žmonių ran gu jis nesiliaus anūs persekio policija'vienų tokių mokyklų vim apsieisime!
Tiligi apie tų buntų moky
kas užstoti. Bet žinoma, kad ti, tai jie augsztesnei valdžiai užgulė, bet, dikcziai kaimisztojas savo valdžiai praneszė ir
toksai padėjimas ilgai tverti danesz, o tada ans eis į kator
negalės, o Dievo teisybė turės gų. Taigi dabar ir žandaras pradėjo, jog ,,odin ne voin“ dabar netiktai ežia, bet ir ki
geras pasidarė, kų lietuviai (vienas ne kareivis). Norėjo tur nustojo maskoliszkų po
virsziy paimti.
tas popas į-sveczius pas ku terių mokįti.
Kitų kart, pirm kelių metų daro, nematydamas.
Per porų mylių nū Resiai
apie Resiainius maskoliai rai — Resiainiūse, kaip jau nįgus ir ponus būti priimtu,
teliai stovėjo, bet, tiems lie žinote, yra bumai pastaty bet visur priesz jį duris užda nių gyvena dvare Vid....
Bet rė. Jog, jeigu patys masko ponia Sta...; kuri turi dar
pus areziau rubežiaus į Jur ti ir imamas muitas.
barku atsitraukti, jų kazarmės isz tų surinktų- pinįgų, liai popus prųstai priima, nės kelias neisztekėj ilgias dukteris.
tuszczios pasiliko, į kurias sa- nei jokio pelno nėra dėl mies tiktai sulyg pirmo ‘balkio į Taigi ten neseniai su reikalu
vinįkai ponai visokių bobų, to pagerinimo, o viskas, kaip grinczių įleidžia, o popų sutik lankėsi asesorius ir pradėjo su
sako, eina į p. Vichmano ti už nelaimę sav laiko, kaip ponia apie panelių isztekėjimų
Dabar vienok tūs visus gyven spraunįko ir kitų urėdnįkų ki- gi gali norėti, kad meš a nūs kalbėti, kad Resiainiūse yra
tojus laukan varo, nės pėsti- szenes. Vichmanas nū kunį- gūdotu mėiųe?! Kiinįgai, ant daugel urėdnįkų maskolių, už
niai maskoliai netikėtai užei giį Resiainiūse turi dovanai kurių sprando ir ponai ,,inte kurių panelės isztekėti galėtų,
na, tas kazarmes užimdami. kvatierų, kelis szimtus rublių ligentai“ (?) nori užsėsti, la- p. St. pasakiusi, kad už mas
Maskolių ir Prūsų karumenė vertų, bet jam to mažai irjdar bai yra maskolių prispausti, kolių dukters neiszdūs, o ase
vis arcziaus ir arcziaus viena netiktai kunįgus, bet ir kitus Sztai gavau matyti vienų isz sorius, užtat supykęs, spravžmones; o ir miestų gerai nu- paslaptinių daneszi mų Vich nįkui Vichmanui apie tų pra
prie kitos esti.
mano, Resiainių spravnįko neszė. Taigi Vichmanas, pas
— Kraziuse, Resiainių pav, plėszia.
Isz Dienos pavieto, Vilniaus (pavieto virszinįko ), kuris ant p. St. atvažiavęs, pradėjo kabuvo dar 4 senos lygustos minyszkos, kurias, kliosztorių gub., raszo, kad ten yra tiktai kožno kunįgo du kartu ant bįtis, kodėl ji yra taip prieszinga maskoliams, - kodėl ne
kasavojant, ant Szaulių link penkios turgavietės, kad per metų tokį daneszimių dūda:
durno- norėtų už maskolių dukters
iszvežė. Tos žmonos, kurios tat žmonėms labai sunku, nės
prie jų buvo, sako, kad anas reikia į turgų per 40-50 v ers- ho napravl'enyja protiv pra- iszdūti ir t. t. - Kų tik nabagė
turėjo rėdytį ir nū lovų kilno tų važinėti, kad ten ant a dal voslarija (gudrus, paslaptus, naszlė iszsiteisino.
Dabar pakalbėsime apie
ti, taip ligūstos buvo.
dų į bažnyczias neiszpasak ytai blogos priesz pravoslavijų nūDabar lietuvinįkai su kant- daug žmonių per kelias dienas kraipos). Nors nū kunįgų antrų maskoliszkų priekabę.
Prie Resiainių kalinės vyrabantais ir mokyklomis daug susirenka, taipojau ubag ų ir VichmanaS be galo daug turi,
Tokiais resniūju (nadzi rateli u) yra
bet dar jam mažai,
gudresni pasidarė. Kaip tik t. t.. Tai vis dėlto jog
tai koks žandaras ar polici- baisiai daug pakasavotų baž- yra visi perkriks ztai, kurie katalikas p. Palceris, turintis
pravoslavija priimi ,, n ės tai jaunų dukterį, į kurių įsimy
jantas anus persekioja, tai jie nyczių.
alinimo bet lėjo jaunas maskolius, policirūpinasi dažinoti to persekio„Abruszenije“ ir „pravos-

nieko nekenkia būti Liudvi negeras sudžia?“ Visi prade
jot, ūrednįkat Emilijaninkov. r o stoka.
Tat vyras į namus p. P. tan — Szauliszkei žydai dabar navo. . . ponais.
da peikti Aleksa, nėviens jo
kiai‘landė, norėdamas dukte pradėjo platįti knįgutes: lieZingeidžiausia pažįti ,,po nenori: vieną jis neteisingai
rį; gauti, bet nežinia, ar ans tuviszgoje, lenkiszkoje, vo- nus“, renkamus \*alscziaus ant apsudijęs, nū kito paėmęs per
jainetiko, ar nenorėjo už jo, kiszkoje, žydiszkoje ir masko- trijų metų: sudžią, lovinįkus didelį kyszį, taip kad žiūrint
kaipo už maskoliaus tekėti, liszkoje kalboje apie Anti- ir vaitą.
jau nė viens nedūs balso už
gana to, kad vieną paskolytą cli risto atėjimą. Ant tų knį- Visur Lietuvoj' (arba kad Aleksą. Žydelis griebiasi isz
revolverį turėdamas, praszė gų labai szaukia kunįgai isz ir ne Lietuvoj1) rinkimas vai- kitos pusės: „Niu, vyrai, ko
joti; idant jį vakare palydėtų; sakyklų. Apie jų įtalpą ne cziaus vyriausybės neapsieina mies ežia stovim ant lauko,
bet kada mergina, lyg jusda žinau.
be degtinės. Liudvinave deg eisim pas manę!“ ir, nusive
ma'nelydėjo, szeszįs žingsnius
29. V
Žaltys.
tinė užima rinkimūse svarbes- dęs visą kūpelę į savo karezianū kalinės durių paėjęs, į
nę vietą, kaip bent kur kitur, iną, pastato jiems kokią kvor
gerklę sav szovė ii* ant vietos — Liudvinavas yra (men labjausiai dėlto, kad tie rin tą arielkos. Isztusztinus bonkrito. Jeigu anoji butų jį kas miestelis. Kalvarijos pa kimai atsilieka miestelij', tu- ką, žydas apgarsina, kad už
lydėjusi ir jai tas likimas bu viete, užsiaubtas žydų. Yra rineziam kelioliką karcziamų, szitą degtinę jis pinįgų neims,
tų tekęs; Maskoliai nusiszo- jame į pusantro szimto namų, kada tūin tarpu kitūse vals- o jai iszrinks A. sudžia, tai d a
vusį iszkilmingai palaidojo, o isz kurių tik deszimts priguli cziūse esti kanceliarijos so trissyk tiek pastatysiąs. „Niu
prie merginos tė^o pradėjo ukinįkams — lietuviams ir du džiuj', kur tankiausiai nėr' nė ką? klausia žydelis: „ar A.
kabįtis, kodėl r.ns dukters vokiecziams, o visi kiti — žy vienos kareziamos. Liudvi negeras sudžia?“ — „Nugi
Emiljaninkovui nedavė, nės, dų. Tie žydai, kaip visur, nave, kas nepragirdįs per rin neblogas. . .“ atsako viens —
kad> butų; davęs, tai ans butų minta ir lobsta isz prėk'ystės kimus szimto arba dviejų — kits ukinįkas, po tokio argu
nenusiszovęs ir nū vietos p. P. ir nū mirtį kystės. Yra Liud tegub.nė nemielija būti isz- mento, kai Į) degtinė, apie ge
atstatė!
vinave, ir vis tik žydų ranko rinktu ant kokio nors „pono“. rumą p. A.. Pamaži nūmoMat, mes dėl m askolių vis- se, septyni kromeliai ir tryli Papasakosiu, kokiu budu nės atsimaino, vienas pradeda
ką;turime atidūti: savo turtą, ka karcziamų.
Renka, dū pasakoti, kad jam A. tą ge
Karcziamų eina rinkimai.
ir savo sąžinę, ir savo dūk*i. butų lyg perdaug, o bet gi vi kiui sav, didžiausį Liudvinavo ro padarė, kitam kitą. Eina
teris, žodžiu sakar it, esame jų sos dailiai iszeina. 1 Aplinki poną — sudžią. Jau pulkelis ant balsavimo ir kūne visi dū
gyvuliai, kad jie nori, gali niai ukinįkai turi po daug metų, kaip to urėdo neaplei da savo balsą už Aleksą, iszmus papjauti ar laikyti, tai lauko ir galėtų dailiai gyven džia p. Aleksa, tas pats Alek skyrus tik mažą pulkelį tokių,
vis jų valia!
ti, kad tik neszelptų taip kar sa, apie kurį pernai kūne visi kurie nemėgsta „dyko laki
Apie po turkais esąnczius cziamų. Yra dar Liudvinave lietuviszki laikraszcziai taip nio“.
armėnus ir jų prispaudimą medinė bažnyczia, dvi pradi nelemtai atsiszaukė. Jau po Poną A., Liudvinavo su
žino Europa, bet ne apie mus, nės mokslinyczios (viena dėl nui A. ne pirmas sykis stoti džią, sutiko szį metą kelios
nės nesirūpiname |«ur reikiant katalikų vaikų, kita vokisz- ant rinkim Ib Jau P8 žino, ko- nelaimės: nors jau arti metai,
pagarsį ti!
ka), valscziaus kanceliarija, kiu budu lengviausiai laimėt'. kaip yra iszririktas sudžia, o
—• Szilava. Czia, po baž- sūdąs ir vandeninis malūnas. Da priesz rinkimus iszdalina da valdžia jo neužtvirtino,
nyczios gaisro, sutirpę varpai Malūnas yra taip-gi savasczia jis tarp ^ydų, turinezių kar- taip kad pats pradeda abejoti,
pasiliko. Taigi už tą sutirps žydų; numirus jo locninįkui, cziamas, kokius 200 rublių, ar taps užtvirtįtu. Antra ne
tą metalą žydai po 5 rųb. ant įpėdiniai, negalėdami jo ki kad jie dienoj' rinkimo dova laimė jo tame, kad numirė 28
pūdo davinėjo. Bet ant to taip pasidalįti, pardūda malū nai vaiszįtų valsczionis ir pri Balandžio jo pati, kuri pada
karto isz Petropr ės buvo pas ną žydui isz - Vilkaviszkio, kalbinėtų jūs rinkti ant su rė jį turtingu, įneszdama jam,
gimines atvažiavęs p. Babians- kaip girdlti, už 40,000 rublių. džius ne ką kitą, tik jį | A.J kaip žmonės pasakoja, 25,000
kis pulkaunįkas, karumenės Turi Liudvinavas ir savo Ateina diena rinkimo. Žmo rublių. Turėjo taip gi prieprokuratorius, ki tris to meta ponus: du mok į toj u, vaitas ir nės jau isz anksto pradeda pūlį su savo draugu Selvestru
lo szmotą paėmlęs į Petropi- jo du rasztinįku, teisdarys, jo rinktis į Liudvinavą, nės žino, Ambrozevyczium, taip-gi pa
lės chimiszką laboratoriją nu pagelbinįkas ir apgynėjas kad bus „lakinio“... Žydai garsėjusiu lietuviszkūse laikvežė: Tenai atrado , kad tai (advokatas) žydas Dovidkė; kaip vijurkai suki naši tarp raszcziūse savo szunybėmis.
yrav metalas „ rothusz“ ar taip-gi ponais savę skaito lo- žmonių, prisi klausinėdami, ką i Susėdo vieną kartą sudžia su
„rodelrusz“, apie Czenstacha- vinįkai.
Liudvinavo sūdąs jie szneka: ką ketina rinkti . Selvestru A. pas Mejerį, kuris
vą randamas ir k ad jo pūdas yra vienas ant trijų valsczių: ant sudžios. Prislinkęs kuri turi puikiausią kareziamą, pa
yra vertas 25 rub. Isz to me- Liudvinavo, Padovinio ir Ja- prie kopelės ukinįkų, žyd pa sikalbėti apie aavo reikalus.
talo Szilavoje buvo labai gra navo; kiekviena valsczius siu/- laikis užklausia: „Niu ką? ką Selvestras buvo jau gerai įkai
žus ir su geru bal^u varpai.
ežia nū savęs į sūdą po vieną rinksit ant sudžios? jau A. tęs nū degtinės it ne už szį, nė
p. Komaras Beisiogaloje, lovinįką, taip kad jų Liudvi nenorit?“ — „Ne, jau jo ne- už tą kirto slidžiai į žandą.
Kauno paviete, ss| įmet pirko® nave yra trys. Teisybė, kad rinksim, jau jis ir taip mums Sudžia, užgrūdęs Selvestrą už
sziaudų ant pasza ro už-4,000 lovinįkai negyvena Liudvina dasiėdė...“— „Oi, bracia, skūmės, iszdegino jam su pa
rublių; Isz to galite matyti, ve, tik atsilanko ten 4-syk kodėl tu szitoks, da tu niekad pirosu Įlenkiąs žaisdas ant
kokU |aį buvo ir kitur pasza- ant sąvaitės (nedėlios), ai e tai toks nebuvai! Niu ko, ar A. burnos. Tai toki žygiai tų
t

f

garsių vyrų — Aleksos ir kalba, tik vis lenkiszkai ar ukinįkų su gerais noras Tik, nių dūmos urėdnįkai ant po
Ambrozevycziaus!
maskoliszkai.
Susitikęs pa kaip jau sakiau, liudvi navisz ros tukstanczių pinįgų pavo
Galėcziau da apie jus ir žįstama, tftj‘ pasveikina len kiai renka ant savo vir szinįkų gę, revizijai būnant, svetimais
d auginus panaszių dalykų kiszkai: Dzindobli! co tam tik tokius, kurie jiems šutei- pinįgais papildė, bet visgi rei
praneszti, bet kas isz to? Už- ■ šilkite?“ (Reik žinot, kad p. kia „dyko lakinio“, p geri kia tfts pinįgus ižde (kassoje)
b-nka jau ir to, kad pamatyti T. yra szveplas ir jokiu budu žmonės nemislija įsų irkti su turėti, taigi anie urėdnįkai su
visų jų vertę.
szitfts žo- litaros r negal‘ isztarti.) degtine. Taip-tai Ii udvina- spraunįku Vichmanu pakal
džius teks skaitytis liudvina- Žmogus atsako lietuviszkai. viszkiams nedaleidžia turėti bėję, naujų pinįgų įėjimų iszviecziams, tada, tikinsi, jie su Ir taip paprastinai tęsiasi gerų virszinįkų žydai ir jų. .
mislijo, szeszis „barnus padir
pras, kad neverta laikyti savo kalba: ponas lovinįkas kalba, t ry 1 i k a k a rcz i a i ii ų.
bę. Pirmus metus ant arenneva-ponais tokius pelus, o kaip jis sako, „lenkiszkai“, o
Kai ji girdėt, ukinįkai nu dos miestas tfts bftmus už 2000
mislyti rublių iszdavė, bet kitų met
reikėtų pasijieszkoti geresnių žmogelis lietuviszkai. Priveapie uždėjimų, savo locnos jau ketino1 ant 8,000 rublių
grudų. Nors trumpai paini siu vienų tokių kalbų,
nėšiu ir apie lovinįkus, kad girdėjo mano pažįstamas. Po- krautuvės (kromo), tik tūl arendų pakelti, nės datyre,
skaitytojas turėtų pili ų* su nas lovinįkas sako ukinįkui > but jau sziftm žygiu iriiais prie kad žydai szitiek gali iszrink*
pratimų apie Liudvinavo po kurs turėjo tų dienų bylų su darbo isztikrųjų. Sako, kad ti. Isz to didelę naudų ir
Vichmanas traukė. Bet ne
nus, o kad tie, kurie turi pas de: „Nu co, \
Tai, pon‘s tiku ant uždėjimo o k romo laimė, kad 24 d. Gegužio gu
šiai imejesz?“
mo, ar negalima to pataisyti. lovinįke, tokių ir tokių“ — yra jau virszAus per 30. Ne- bernatorius užvažiavo ir liepė,
Garsu m savo laike buvo „Nu to nebois, bendzie osio tik ukinįkai,
i r keletas kad tftjaus tų bftmų po jo
žada salovinįkas B., kurs belpvinį- karaszo!“ Tolinus nusivedė
kaudamas „iszdyko“, kaip sa ponų lovinįkų į karcziamų ir v ° pagelbų. L'ft m i tarpu su-. su spatkis ir kirviais nubėgo,
ko liudvinaviszkiai, ir pabai klausia jo: „Tai kų, pons metus po kelis rubli us jau ir iszkasė ir sukapojo tfts bftgoje savo lovinįkystės pastatė Mantuke,, gersim?“
„7b co, namą dėl krautuvės nusisam- mus. — Ot, kaip sukcziaus
sav už idealus tik gražias mo kibą votki, piva nekcem /“ Isz- dė. Pirmiausiai sau dė namų ir lietuvystės persekiotojo
mandrybė pražuvo! Ne kų
terėles ir stiklelį su degtine. sigėrė po kiek; ponas lovinįDaug apie jį žinau, bet pa kas atsiminė, kad but gprai apie draugystę, nes urn išlytų ir pravoslavija gelbėjo, kad
apsieiti nemokėjo, nės be galo
pasakosiu tik, kaip jis neteko užkųsti
žuvies.
Priszokęs neparsamdyti namo,
lovinįkystės.
Sėdėjo vienų prie durių suszuko: „Pani go rengiasi eiti pas rajentų godus buvo! Dabar žmonės,
kartų, (žinoma, kad ne sude, Mejelova, plosa, dnc Ubą!“ (notarijų) ir padaryt reika? n ft tų bftmų k vi teles turėda
tik karcziamoj4,) jau gerai Mejerienė pasiskubina su žu 1 ingus dėl uždėjimo | )anaszios mi, ketina miesto urednįkus ir
įtraukęs degtinės, kaip, įėjo vimis ir lovinįkui, kaipo po krautuvės rasztus. Kaip gau spraunįku (naczelnįkų) skųssti už neteisų bftmų padarymų
Tik siu artesnes žinias, p
keli ukinįkai jo valscziaus. B. nui, padavė szakutę.
ir pinįgų lupinių. Tftmi skun
drųsiui užklausė jų, kų jie turbut ponas T. priesz savo siu apie tai praneszti.
Visi javai nft saus nno pra- dimu užsiims valszcziai (gmi
rinks szįmet ant slidžios ir lo- ponystę niekad nebuvo turėjęs
nos) ir ant to visur bftmų
vinįko. Vienas ukiriįkas at savo rankose szakutės ir neži dėjo gelsti, bet 25 ii
sakė jam: „Kas tav į tai? kų nojo kų su jaja daryti. Va gūžio sziltai ir daili ai palijo, korteles rankioja, atgal pinįgų
mes norėsim, tų ir rinksim“. landėlę pamislijęs, pradeda Už poros dienų po lit tu i rodos jieszkodamį.
— V ilkaviszkije^ 17 d.
Ponas lovinįkas szoko ant jo, pirsztais gnaibįti žuvis į ma laukai jau ne tie, k a p buvo
sudrožė kelis syk jam su nen žus kųsnelius, o paskui pasis pirmiaus. Daug pr įsidėjo ir Rugsėjo bus arklių paroda.
dre per peczius. Tasai ūki meigia szakute, valgo j^ats ir szilta, daili pagada."* Tik apie Galima bus tenai rodyti dri
nįkas nieko jam nedarė, tik savo interesantus peni: tie tu Kalvarijų tas lietus buvo ga gantus ir kumeles nft 4-6 me
padavė į sudų ir p. B. ant at- ri iszsižioti, o pats ponas lo- na skaudus; nės ant syk daug tų ir pernykszęzius kumelius.
einanczių rinkimų nebuvo pri vinįkas ■ su szakute įgrūda
Vied.“ skaitoleistas nė prie balsavimo ir jiems į burnų po kąsnelį žu»>
rne apie kelis lietuvius į Mastokiu budu neteko lovinįkys vies.
Neužilgo
— Taigi dabar gaunate ži kolijų iszėjusius.
Gal kam pasirodyti, kad
tės.
Bet-gi užtai yra kitas gar tai yra tik baikos, bet asz už nių kaip tai su Reniai nių bft rasi turėsime drausti žmonis
sus: lovinįkas Padovinio gmi- tikrinu, kad tai yra gryna tei mais pasibaigė. Jau nevienas netik n ft iszei vystės į Amerino, p. T.. Pakol jis nebuvo sybė. Liudvinavo valsczius patėmijo, kad bepigu prie bft kų, bet ir nū iszeivystės į Maslovinįkų, dauginus nieko ne beveik visus savo virszinįkus mų žydams pinįgus imti n ii kolijų.
— PHsos valsczius, Dianos
mokėjo, kaip tik arti, akėti turi tokius, lyg kad tyczia su blaivų į miestų įvažiftjanczių
Apie vaitų jau žmonių, bet kad butų nft gir. pav., Vilniaus gub., tai vienas
ir iszsigei’ti kokį stiklelį deg rinktus...
tų iszvažiftjanczių ėn ię, tai bu- isz vargingiausių krasztų lie
tinės. Net kitaip kalbėti ne anų sykį truputį pasakojau.
O tik rodos Liudvinavas tų buvę nft žmoni l į dulkes tu viszkos Gudijos, žemė pras
mokėjo, kaip tik lietuviszkai.
Grūmojo žmonės, ta arti didelės balos — GitoBet vos tik pastojo lovinįkų, galėtų turėti puikius virszinį paversti.
p. T. tarytum isznaujo atsigi kus, jei tik norėtų: y ra apie grūmojo, bet taip ir pasibar vizna, o žmonės szinkorių su
mė: net lietuviszkai suvis ne Liudvinavu daug apszviestų if(i. Pirm kelių ine tų Reniai- degtine ir szunadvokaczių su

— Panevėžio paviete, Pasz. dies daro ir mums — lietu
nereikalingomis bylomis nai kol ten su laiku kelis didelius
dvarus nepadarė. Paskui į par.
Pas mus lietuvės viams.
kinami. ( Vilen. Viest. |.
Sądora pradės būti pyldoSziokiu budu szios 857 de- turtą ir pinįgus įėjės, visą tą auksztai kelias, ale bet žemyn
sentinos pareis isz lenkiszkų abelną bajorų žemę užėmė ir nukrinta: gerų tėvų vaikai, m a nū 24 d. Birželio. Isz
isz auksztos pamilijos, tokią priežasties sudarymo szios su
į inaskoliszkas ar vokiszkas anūs apiprovojo.
Taip pat Raudondvariszkis durnystę daro, susideda su doros prie maskoliszkos pa
rankas, nes ne mokįtiems lieWashington‘e
tuviams vai na pirkti tiktai a. a. Benediktas Tiszkus ant tokiais burliokais, kur kailius siuntinystės
kėlės desentinas , o bajorams Vilkijos karalgirio pasiplati- dirba. Baisu pažiūrėti ant taps užlaikomi 4 paslaptiniai
no, nū kurio dar liko bajo tokių bjaurių gudų, atėjusių agentai su pensija 3000 dol.
su visum nevalnk.
„Kraj‘uje“ N. 20 p. 7 ran- rams 90 valakų žemės ir tą isz Maskolijos kokių galvažu kiekvieni. Visoki niekadėdame Koszicų n ieste, Vengri- žemę dabar sūdąs aplinkinių džių. Kad pamato kokia lie jai iszdavinėjami bus masko
pareikalavus
•avardę „Szal- bajorų tarpe dalįs. Per tat tuvė jaunikaitį, tai nosį gręžia lių valdžiai,
maskoliszkam
pasiuntiniui,.
kos“; primena nai mųsų Szil- p. W. |',,Kraj“ N. 20 p. 25 ] | tolyn, o pas burliokus lekia
Konsulini arba deplomatiszką ir be nebus viena isz pra- klysta tą Vilkijos karalgirį per 6 -7 viorstus. . . kad tik
Atsitraukite nū kam agentui.
vardžių Dakų g minės, isz ku- | lenk, pawiatdwka wilkijska], pamatytų.
rios, pagal must,i mokįto vyro vadįdams „ejrogolska pavvia gudo; pamislykit, seselės ma — Vokietija.
Rinkimai į
t6\vka
“
[
Eiriogalos
karalgino, kai Į) mus gudas ėda, ciecorystės seimą, kuriems su
Dr. Basanavyczj aus isztyrinėris|, nės Eiriogalos karalgirį kaip koksai pasiutęs szuva,
jimą lietuviai piįeina.
didžiasiu akyvumu prisižiūrijau
Burbai
ir
kiti
užvaldė,
o
ir
da
jus
vėl
susidedat
su
ko

Žemaicziuse, Kauno pavie
tiėjo visas svietas, atlikti 15 d.
tasis,
kur
dėl
dalybos
pasiliko,
kiais pisoriais ir urėdnįkais Birželio.
te, yra dar nū seine vės Lietuvos
215 pasiuntinių į
Eiriogalos
karalgiriu
vadinasi.
burliokais! Skaitykit knįgas seimą iszrinkta, o ant 185 rei
kunįgaikszczių patikti dėl ba
Ant
tų
karalgiriu
daugybė
ir laikraszczius, pamatysit,
jorų karalgiriai pawiat6vvka |.
mųsų mažų bajorų per savo kad reikia saugotis, kaip ko kės antrą kartą balsūti. <Val
Isz daugybės anų, kurių buvo
gudrumą į didelius ponus pa kių pi k tad ėjų, o jus dabar džia, sako, laimėsianti isz szių
28 Žemaitijoje, pa
rinkimų ir įgysianti pageidau
kilo.
susieinat
kaip
su
savo
tikriau

atminime
skaitliaus, mano
jamą didumą balsų. Kaip žino
Apskriczio sūdąs bus SzauKauno pa v. dar du toki ka- liūse tarpe 19-25 Geg. | pagal siais broliais. Atsitrauki t nū me,ir mųsų broliai prusai lieturalgirįai buvo. Vieną, Eirio- seną kai. j, o Tauragėje tarpe tų gudų, nebeturėkit tokių su viaiper sziūs rinkimus pastatė
nmą, dvarponis 25-29 Gegužio. | Kov. gub. I siėjimų kaip lyg szio laiko tu savo lietuviszkus kandidatus;
Kietas Burba gudriu budu nū Vied.]. Akyvas daigtas, kad ! rėjot. . .
matyt nemaž darbavosi „lietu(Isz Ukinįko) J. A.
bajorų, dar pi ii 1863, m. už- ežia bus szeszios pro vos apie i
viszkos partijos“ szalinįkai,
valdė ;o antras ilkijos karalgi- melagingus praneszimus |ložkad net czionykszcziūse ame
ri kiszkūse laikraszcziūse gali
ris per dvarponį K. Burbą, nije donosi |. Ir taip, isz
Isz Kitur.
gulintis Seradžiaus parapijoje, Szauliszkių apskųsti yra už
ma buvo užtėmy ti telegram—
Suvienytos
Valstijos,
kur dabar dvarai Pagausentis, melagingus praneszimus: Ona
mas apie susidarymą „naujos
Sziaudiniai ir kiti, sziokiu bu Abromaviczienė, Aleksandras Iszdavimo sądora, priesz ku Ii etų v isz kos partijos“. Po rin
du buvo užvaldyti, p. B. Kataviczia; isz Tauragiszkių: rią tiek protestų buvo pakel kimų bet dienai, kiek nežiū
turėjo kamisorių Rusteiką, Jonas Stankus, Liudvikai Na- ta, jau visiszkai priimta; po- rėjome į nū masto telegramlabai gudrų žmogų, isz bied grockis, Antanas ir Marei joną litiszki prasikaltėliai nebus mas apie rinkimus į vokiszką
iszdūdami sziaurės meszkinui. reichstagą, apie lietuvių kan
nų bajorų, kuris, p. B. visokių Lavrinskai.
gudrybių iszmokino. Tas kaTaigi norįs sykį ar neį i Tame dalyke galime gėrėtis, didatus nieko neužtikome.
ralgiris prie aplinkinių bajo klius malagiai, apkalbėtojai, jog savo protestais mes, Su- Matyt, jog ir dabar.Prūsų lie
rų prigulėjo ir taip, kaip ir vi kurie su savo liežuviu jau ir vinytų Valstijų ukėsai, ant tuviams nenusidavė su lietusi karalgiriai, nei ariamas, nei' maskoliams nusibodo.
Jų i savo pastatėme. Gaila tik, viszkais kandidatais į seimą.
triobomis apstatomas negalėjo ' tarpe yra daugumas tokių, j jog pagal szių sądorą bus isz- Kokių priežasezių dėlei taip <
būti, bet tiktai kertamas, i kurie, maskoliams gerais būti davinėjami tie, ką nugalabytų nepasisekė lietuviams, su nepjaunamas ir ganomas. Tai- norėdami, arba per kersztą, arba stengtųsi nugalabyti ca pantrumu laukiame žinių nū
gi dar pirm 1863 m. a. a. iszmislyję ką noris, maskoliams rą ar kurį isz jo szei mynės mųsų brolių Prusūse.
Rusteika p. B. iszmokino, kad pranesz, kad tas ir tas lietu- sąnarių, kad ir politiszkų prie— Prancūzijos parlamente 19 d.
žaszczių
dėlei.
Reikia
bet
ti

ten karcziamą ini bajorų žinia viszkomis knįgomis pirkliauja,
Birželio (panedėlyje), kada buvo apkėtis,
jog
ir
toji
iszlyga
Su
pastatyti, idant bajorai, žiemą arba lietuviszką mokyklą už
svarstoina apie rinkimus naujo įstato
laiku bus paniekįta. Suda projektas, įvyko barnis tarpe dviejų
tenįgirę atvažiavę, pasiszildy- , laiko.
ti ir pasismugįti galėtų. Isz-, Tarpe 13 Į 1] ir 22 | 10] rius tą sądorą dabar visoki deputatų M. l)eroulede‘o, jo draugo
praszė dar, kad prie tos kar- į Rugsėjo 1893 m. bus Vilnių- žmogžudžiai, plėszikai, vagiai Mulleroye ir M. ('lemeneeau; tautos
reprezentantams iszsipludus, vienus
cziamos ir valaką žemės pri- j e gaspadoriszka paroda dėl bus iszdūdami isz szios žemės, isz jų (Clemenceau) norėjo iszszaukVilniaus, Kauno, Gardino ir kurie tokiu budu netaip gru- ti ant dueliaus savo prieszus, bet jojo
leistų. Ant to3 žei
p. B. ne tiktai karczemą, bet Minskos gubernijos, (Kov. sis į Ameriką ir mes savo tar pasiuntinius sekundantus sziejie su
pe mažiaus turėsime visokių nose atleido.
Paryžiuje tas atsiti
ir dvaruką pastatė,
gub. Vied. j.
niekadėjų, kurie nemaž ble- kimas padarė didelę sensaciją.
paųiažų arė, kirto, tvėrė,, pa30, V. Žaltys.

dienio.
Ponas ką tik isz pa
delius, o to mokslo užvirszini- sunaus paliko.
mu buvo kalbėjimas prancuDabar jaunasis Randa Iškiš talo pakilo ir, sėdėdamas savo
gabinete, užsiėmė ; svarbiais
pagal Paryžiaus tarmę nelaibai priklausydamas n
Pasala isz tikru atsitikimu penktos Ir ziszkai
ir žaidimas ant partapijono, nos, per dienas po girias me- reikalais, o tas larbavimas
izesitos deszimtics iniisn amžiam. Szopeno
mozūrų ir Bethoveno džiojo, o naktimis daužės i su buvo didei nelengvas, nės vie
AI y koto (r.
Isztiesų dėlei mistrų savo prancūzu po kaimus, nu kartu keletą darbų varė,
Visas tiesas raszytojas sau pasilieka. sonatų.
iszrinkimo įreikia
ponams gaudydami mergaites, k irios tai yra gėrė kavą, rūkė papi
I RUGPJŪTIS.
Gražios yra Lietuvos upės, Randalskiams pripažįti sąmo nesuspėjo nil tų paleist uvių rosą, raivės (rąžės), žiovaivo ir
1 ai k r aszczi u s
kada tarp augsztų kalnų va nę, nės Szopenas su Bethove pasislėpti. Toks nedora 4 su p r a n c u z i sz k u s
ro skaistų vandenį, ir per ną yra garsingais muzikos naus apsiėjimas ne maža su- skaitė. Ponas Gilbertas buvo
sieksninę jo gelmę gali aisz- mistrais. Ramlalskiai, laiky rūpino motiną, kuri isz tu žmos augszto ūgio, szviesbruvys,
Ifonąs su didelėmis mėlynomis akimis
kiai matyti žvyrūtą dugną, dami savę augszto gimimo po susirgusi numilė.
padabįtą įvairiais akmenėliais, nais, mąstijo apie grapiszką Randalskis, sulaukęs pyli ame ir nubodusiu veidu, rodaneziu,
vikliai narstanczias žuvis ir lemtu mą ir ano žįmę patalpi ežio, padavė kamisoriui vai- kad dėl meilingųjų daigių
Antra
svarbiai rėpliojanczius vėžius. no ant karietų ir savo dvasisz dyti dvarus, o pats, paėmęs nesigailėjo sveikatos.
Upių pakraszcziai apžėlę alk kiųparėdnių, vedė puikų apsi ploksztą pinįgų, su neatstoja- žmogystė, sėdinti prie skūmės
sniais ir karklais, kurie,- savo ėjimą, priimdavo daug sve- mu prancūzu leidosi į Paryžių, gabinete ir skaitanti Koko
žalias kasas kriksztoliniame ežių, iszdūdavo piltas (balius) kur, keletą metų prabinglisiai meilrasztį, buvo prancūzas
vandenyje plukdydami, sza- ir važinėjosi pratėgium (ket pergyvenęs, nemažai pinįgų Bali, nedidelio ūgio žmogutis,
knų pynėmis prilaiko upių vertu), o važnyczioms liepė praleido ir į didelius skolas jūdbruvys, su užriesta augszsmarkumą, neleisdami griauti poszkįti botagais, kad net au įbrido; kamisorius-gi, neuž- tyn barzdele ir smailiomis
kvietkūtų pievų; isz abiejų syse cypė ir žydai kepures kil mirszdamas savo pelno, vargi kaip peiliai akimis, kurios,
Taip apsireiszkę po no žmonis sunkia baudžiava atkreiptos nū knįgos, tyrinėjo
pusių iszskleistų paupių kal nojo.
nai apaugę obelimis, gruszio- nystės ženklais, ponai Ran ir lupo nū jų paskutinę ka pono Randalskio veidą, nės
mis, lazdynais ir visokiais me dalskiai nenorėdami, idant jų peiką, o tai vis dėl pakakini- Bali geidė žinoti, ar ilgai dar
džiais, savo szlaitūse talpina sūnūs sėbrautų su žemesnio mo veltgaiszintojaus ponaiezio, galės misti savo mokįtinio
tukstanczius sparnūtų giedo- gimimų vaikais, neleido jį į kurs, barstydamas pinįgus už- kasztu.
— Ar žinai monsieur Bali?
rių, kurių vadovu yra laksz- abelnas mokyklas, bet mokino rubežyje, nieko nesirūpino
tangė, taip meilingai ir grau savo vienturtį namieje, laiky apie, savo valszczionių būvį, atsiliepė Randalskis,laikrasztis
džiai cziulbanczioji, jogei kitą dami mokįtojus ir isz paties negirdėjo jų skaudulingų vai „Debats“raszo,kad dieviszkasis
kartą mųsų didis kunįgaiksz- Paryžiaus prancūzą, kurs ta tojimų ir nematė aszarų per balsas prilankios man primatis, o lenkų karalius Jogėla, me mieste deginėjo po uly- pajūdusius skrūstus krintan- donnos Liauretės įžadino visa
beklausydamas
josios dai ežias liktarnas, o ežia Lietu ežių. Jaunas ponas neturėjo tinę iszeigą ir garbintojų
nelių būtinai užsimirszo ir voj* už geruswpinįgus apsiėmė laiko apie tūs daigius mislyti, spieczius apsiautė tą lakeztanperszalęs 31 d. Gegužės 1434 įkurti busianezio daugybės jam reikėjo prisisotinti Pary gę, o turtingiausioj! jaunūmem. amžį pabaigė. — Pradžioje pavaldinių»valdytojaus galvo žiaus meilingumais................. nė jieszko jos prilankumo.
Sziratas perkūnų! — suszuko
mųsų pasakos buvo Rugpjū je iszminties žiburį., BesintPritrukęs pinįgų Randals Randalskis trenkdamas J<umtis, dėl to netiktai nutilo pįdamas apie mokslą ir ateilaksztangė, bet ir gegužėlė nanezią sūnaus didybę, Ran- kis drauge su prancūzu Bali szczia į skūmę, ant kurios visi
liovėsi kukuti ir viltviliszkai dalskis pasimirė, o deszimtme atvažiavo į Kalnėnus, ypatin brangus niekniekiai smarkiai
j ilk tis isz tų mažų pauksztelių, tinis Gilbertas, pasilikęs my- gai dėl pripylimo aptusztėjtį sužvangėjo, - asz to nedaleisiu!
kuriems įbruko perėti savo linezios ir lepinanezios jį mo- sio maiszelio; bet czionai atra Turime kūgreieziausiai grįžti
itinos globoje, laisvai augo, o do tusezią skrynią, o rugpjii- į Paryžių, o| kad man ir tukskiauszinius.
Upės antkra utyje stovėjo sukakęs septynioliką metų po- ežio‘ laikas dijei nepritaikus taneziai kasztūtų, tai visus at
dvaras Kalnėnai, o tarp gra t naitis, mažai ką mokėjo ir buvo surinkimui mantos dėlto statys! u ir aniūliszkoji Liaužaus medžių žalumo puikiai drąsiai galėjo boti prilygįtas mųsų keleiviai, priversti per retė tiesiai isz operos regyklės
aiszkiuosi muro palocius ir ki anam fon-Vyzino neužaugai, gyventi Kalnėnėse porą mė Fausto Margrietos parėdnėae
tos ukiszkos triobos.
Kalnė kurs tvirtino, kad visiszkai nesių, skaitė dienas ir valan atvažiūs prie manęs._
'Mon ami! dailus esi vyras
nai drauge su daugumu pali neverta mokįtis geografijos, das, kada galė4 iązsprusti į
varkų ir dideliu valszczium nėsą važnyczios visur gali nu mylimą Paryžių. Randalskis, ir tavo linkėjimas pigiai gal
prigulėjo
ponui Gilbertui vežti. Asztūnioliktūse meti sveczias savo namūse, smarkiai įvykti, kad tik nusidūtų
Kandalskiui. Tėv>ii jo, turė se Gilberto amžiaus szio motina pailgęs ir nubudęs, neužsiėmė mums greitai pinįgus surinkti,
dami jį vieną, rūpinosi idant mislydama, kad jos mylimasis perveizėjimu savo reikalų ir — isztarė prancūzas, nusijūvienturcziui nestokotų mok vienturtis gana jau iszmoko, vargingo pavaldinių būvio kęs velnio, vedanezio duszią į
slo, kurį pagal savo iszma- > atleido visus mokįtojus, apart nėmaž nepalengvino, o verk žabangus, j ūku.
Nebijok, monsieur Bali, bus
nyma aprubežiavo
mokė ■ prancūzo Bali, kurį dėl drau smingas varginamų skundas
ir pinįgai, tai kamisoriaus ru
jimu szvelniai apsieiti, dailiai gystės ir tobulo iszsilavinimo nedrįso prie pono prieiti.
Dvylikta valanda pusiau pesnis surinkti mantą, o prie
szokti ir gvėruti meilingus žo ' prancuziszkoje kalboje prie

Vargdieniai

prisiveizėkime tada pietaujan noriu kūgreieziaus iszvažiūti. vos valdymą ir medžių kirti
Kamisorius taipgi geidė, mą, o tokiu budu kokį tūk
tiems. Laukueszėlulse barszežiai be uždaro, pražilinti pie kad ponas kūgreieziaus po stantį iszgausiu.
— Vikius esi, mano Da
nu, putra tik versziams pride szimto velnių iszvažiūtų, nės
ranti, kur nekur bulbės su gerai žinojo prižodį: „katinas nauski, tik darydamas priža
sriuba ir kosze, kurioj* su ži isz namų, pelės isz kampų“, o dus, neužmirszk, jogei kas ki
buriu reikėtų jieszkoti spirgo. tarp mųsų kalbant, ir ponas ta yra prižadėti, o kas kita
buvo isztesėti.
Ką-gi kalbėti apie mėsą? tos Danauskis prilinkęs
visiszkai nebuvo; ant galo dū- paprastam silpnumui — pir — Nebijokite, jųsų mylista,
na, isz pasturlakų su pelais, miausiai apie savę atmįti; to* Danauskis nesuklups, nės gerai
j Ada kaip vėdaras, kurią žmo dėl ponui, žemai pasikloniojęs, žino, kad per daug žadant,
nės valgė, imdami isz krepszių isztarė: — linkėjimą jųsų myi- mažai reikia isztesėti.
* *
— Dėkui, mielas Danauski,
Troszku mums tame savmeilės saujomis; maža tik dalelė bau- 1 i stos iszpildysiu, tik norėįir prabangos ore, iszeikim isz džiaunįkų turėjo dūną, katrą cziau žinoti, kiek teikėtės reb prilankų tamstos trusą malo
niai atmįsiu. Tą pasakęs, po
poniszko gabi neto atsikvėpti tumi vardu galima vadįti; kai auti?
skaistum oru lankų, didele daugumui "nebuvo laiko pra Mano Danauski, reikalauju nas Randalskis suspaudė ran
ką Danauskio, kurs, žemai pa*
ploty be apsiautusių dvarą. — sipjauti rugių ir pasidaryti 15,000 rublių.
Akimis nenuveiziAmas dirvą d finos, nės pirm i aus reikėjo
Kamisoris, pasikasinėjęsgal sikloniojęs, iszėjo, o ponas pa
plotas, apdengtas isznokusiais suvalyti dvaro rugius,o paskui vą, isztarė:- — noris tame laike silikęs linksmam pri taisyme,
rugiais ir kviecziaįs, nū vėje priszokcziais savo rugelius nu didei sunku surinkti tokią norėdamas gera naujiena pasi
lio siūbavo, o saul^, karsztais pjauti. Toliaus po ąžūlo pa mantą, bet pasistengsiu tą pa dalyti su savo prancūzu, atsi
spinduliais smarkiai deginda- vėsiu pietujo du pristovai; daryti. Dabar pardūdant ja liepė: — Monsieur Bali, pram visus lengvadarbius į pa- pas jūs buvo balta dūna, su vus reikia daug trotyti, vie szau ežia ateiti.
Ant tų žodžių isz antros
vėiį suvarė,
Noris buvo ris, sviestas, mėsos gabalas ir nok nėra ką veikti; pardavę
spaarkus tvankas, bet, nevei (Jegtinės bonka. Tur būti tie 2,000 purų rugių, turėsime seklyczios kaip isz verpeto
zint ant to, didelis būrys Kal ponai, zvaistydamiesi su bizū 4,000 rublių, už tūkstantį pu iszsprudo prancūzas ir, atsisė
nėnų dvaro baudžiąunįkų sun nais, sunkiau dirbo, kaip ru rų kvieczių užmokės 3,000 ir dęs szalyj1 Randalskio užklau
už 2,000 purų avižų 2,500, o sė - o ką, mon cker, pasakysi ?
kiai dirbo: vyrai kirto ru- gių kirtikai.
— Pasakysiu didei gerą
gius, o moters, mergaitės ir
Bandžiau n įkai nesiskubino viso labo 9500 rublių, tai
nepriaugai, pašilei kę, eidami valgyti, nės valgio laikas buvo mums dar neteko 5,500 rublių. daigtą, kad netrukus turėsiu
Paryžius jū— Isz kurgi iszimsi tą nete 15,000 rublių.
atbuli, rinko (grieb ė) ir ri.szo jų atilsiu, dėlto isz lengvo sėmė
kiasi prie mųsų ir jotie (daili)
pėdus.
Per pajiudusius jų szauksztus, sznekėjo ir jūkėsi, kimą? užklausė Randalskis.
Paimsiu į nagą * malūnų ir Liaureta bus mano prieglobaveidus, bėgo sriovėp prakaito, pasibaigus-gi pietums, ką tik
kurio neturėjo laik o nuszlūs- suspėjo
vyrai pypkius už karezemų arendorių, jis turės tije.
— Nėra ką sakyti, mon ami,
tyti, nės du pristovai , vaiksz- sirūkyti, mergaitės apkaiszy- dū.ti 1,500 rublių arendos už
cziodami su bizūnai s rankose, ti galvas kvietkomis, o neba- dvejus ateinanezius metus, o (mano drauge) caca mergytė,
tankiai kirto per nugarą pjo gytės moters pažindyti ir ap- kad suktas Jonkelis nenorėtų kad bueziau jaunesnis, tai tos
vėjams užtai, kad pagal užžiu- glamonėti gulinezius, po man tą padaryti,tai partrauksiu tokį žemeziugėlės tav pavydėcziau.
Pas mus yra priežodis: „se
rėtojų nūmonės negana sku- deliais kūdikius, tūjaus davėsi vokietį, kurs tūjaus dus pinį
pradalges girdėtis „prie darbo!“, o visa gus; nedatenkanezius-gi ketu name pecziuje velniai kuria
bino, neplaczi;
pjovė ir isznetyczių kokią pa bandžiau n įkų govieda, susiju ris tukstanczius surinksime mi“, dėlto ir asz negalėcziau
gulusią varpą nukapojo, o dinusi, prie sunkaus barbo taip: mųsų kaimynystėj* gy užtikrinti, kad mano doras
vena du bajorgaliai - B u kaus- mokįtojus netur* Paryžiuje
rinkėjoms (griebėjoms) už pristojo.
kis ir Milvydus, o tie nagi mi mylimos sav Lizetos — isztarė
nespėrą ir negryną rinkimą.
II Medžion ė an t pinigų.
Veidai tų nelaimingų žmonių
Paryžius, mokslo, pramonės, ežiai turi gana pinįgų, dėlto jūkdanuisis Randolskis ir pa
nereiszkė mažiausios geresnės dorybės, peržangos ir paleis nuvykęs pas jūs užpraszysių į sakęs (f rei'oir (lyg pasimaty
ateitės vilties, o rodi i vargingą tuvystės, turtų ir didžiausio dvarą; ežia anūs paglostysime, mo), szvil pydamas iszėjo.
Pasilikęs vienas seklyczioje
prigirdysime;
pritarimą savo liud n am prili- vargo sostapilė, garbindamasc priszersime,
barszkįdamas
ir augsztindamas laimingus prižadėsime girios, ganyklas, irancuzus,
kimui.
Vienas isz pristovų pasi • sidabro ir aukso valdytojus, taipgi Ii ūsą kelią per mųsų oirsztais į skūmę, pusbalsiai
žiūrėjęs į saulę suszuko: „pie viską po jų kojų tiesė, dėlto ir žemę, o apsvaigę bajorai isz <albėjo: — ar velnias jam pa
paskutinio pabargįs mums pi saką, kad asz myliu Lizetę?
tus!“ — Ant to žodžio
i darbast mųsų Randalskis, geisdamas,
apsistojo, o kirtikai, griebikai kūgreieziaus iszsprusti į tą už nįgų. — Jeigu dar netektų A!'žinau, tai tur būti tas kaBuszo,
palojo.,
ir griebi kės ėmė skirstytis, kerėtą miestą, paszaukęs savo mantos, tai nuvažiūsiu prie to mardineris
traukdami isz po maudei ių kamisorių Danauskį, prakal bagoeziaus karaiiszko mužiko Mon Dieu! (Dieve mano) ar
laukneszius ir krepsiius. — Po bėjo: — Pone Danauski, ne-- Burnio, kurs varo su dvaru tai senis negali įsimylėti?
taip sunkiam darbui prigulėjo kankyk manęs tame kalėjime ginezą apie nemažą pievos ypaez į tokį velnytį, kaip Lidarbininkams geras valgis, ir pasirupįk apie pinįgus: asz skrytį, prižadėsiu jam tos pie- zetė, kurios ugnimi žerūjan-

pono prigul* suvartoti aną, nie
ko sav nesigailint.
Taip,
prajovingoji Liaurėtė prigu
lės prie manęs, o, gavęs per
nosį murkyzas Lebel, sprogs
isz pavydo!
Teisybę kalbi, mon sage Gubert, nės didžiausi a iszminczia
' yra savo norus pakakinti ir
turtų bei jaunys ės dovanas
suvartoti, isztarė prancūzas.
*
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spėką. (Ablogiausi&i mąstantis.
naują kun. J. Sutkaitį, nese
ežio* akys ir sziaurės ledus su gą žmonių dvasios
2)
Vokietijos
garsingas
dainius.
nai pabaigusį mokslą St.
tirpytų. — Mano mokytinis Taip, giliai esmu parsitikri8) Pedanterija, ginczas, noras
mislij, kad tik vieni jauniejie nęs, kad žmonių dvasia [pro pastatyti ant savo, ar reiktu ar ne. Vincenta seminarijoje. Kun.
gal mylėti, o to nežino, jogei tas], jeigu tiktai neatsikratys 4) Evolucija, kilimas, sujudėjimas Jonas Sutkaitis paeina* isz
Sintautų parapijos, Nąumieszsenas žmogus, kurs savo, jau pedanterijos 3) ir savo evo5) Pagal Dievo tiesų mislijimas.
nystėje szirdies jausmu neisz- lucjoje 4) sulyg objektivizmui 5) Tobuliausis,- noprisiekiamas daly ežio pavieto, Suvalkų i guber
nijos; mokinosi Suvalkų gim- >
gaiszino, myli tvermingiau 5) nedaėjęs, turi susilaikyti tas.
aazijoje, o paskui Seinų sekaip jaunasis, kurio meilė ne- anksztose rybose paprastiy 7) Grekų galvoczius.
ninarijoje, isz kurios turėjo
tur tvarkos, ir paveidi yra lak- mokslų ir paprastų siekių.
pasitraukti apie pernykszczius
stanczioms nū vieno lyg antro Kaipgi suvisum kitoks yra li
Naujus Metus, kada tos sežolyno peteliszkėms. Teisybę kimas net prasto žmogaus, ap
— Elizabeth N. J.
Mu- ninarijos virszinįkai persitik
kalbant, norįs meilės jausmūse dovanoto pradinių jausmų
tankiai yra prigaunami, kaip grynumu, graudžio, kaip lie- siszkės 8zv. Kazimiero drau rino (?), jog reikia glumįti
jauniejie, taip ir seniejie, vie tuviszkos dainps gaida, paka- gystės’ perdėtinis ant pastaro lietuvystės dvasią. Kun. J.
nok senam vyrui prigul1 isz- jaus ir Spėkos pilno, kaip lie mėnesinio susirinkimo per S., įszventįtas ant kunygo
manyti, kad jaunoji moteriszkė tuvio duszia! Per jausmus skaitė isz N 22 „Vienybės“ Pittsburgh1© vyskupo Richar
niekados ne.gal1 jo mylėti vi tiktai mųsų dvasia su idealo paraginimą, kad visos lietu- do Phelan‘o 16 d. Birželio St.
sam to žodžio pažymėjime, nės 6) krasztu susivienyti galės ir viszkos draugystės pasirupįtų Vincents seminarijoje, atlaikė
įvairus meilės parodymai, da sziokiu budu pakajų ir pasi- apie įmuryjimą y Washington‘o iszkilmingai 18 d.-Birželio sa
romi yra dėl medegiszkų sie kakinimą atgaus, jeigu ano paminklą toblyczios nū lietu vo pirmas miszias Pittsburg*
kių; prie to negalimą tvirtįti, nustojo.
vių tautos, kad tokiu budu ir h‘o vyskupystės katedroje, asPaminėjau apie lietuvius mes lietuviai apsigarsįtume sirtavojant mus vyskupystės
jogei nėra ant svieto tokios
jaunos moteriszkės, kuri visa kaipo tautą, labai giliais ir priesz svietą. Musiszkė drau sekretoriui kun. Regis Gavė
szirdžia, nepasakysiu numylė stipriais jausmais apdovanotą. gystė pritaria tam naudingam nia ir St. Vinsent‘8 seminari
jo, bet prisiriszo prie seno vy Kas-gi Lietuvos istorijos ne užmanymui ir nutarta tapo jos klierikams Pranui Hodur
ro; isztiesų yra tokios motet, žino? Kas-gi lietuvių narsu paaukauti tam reikalui de- ir Karoliui Steppling. Kadąrys, vienok taip retai regimos, mui karės laike nepadyvijo, o szimts dolerių isz draugystės gi nepribuvo nei vienas lietu
kaip ant apsiniaukusio dan taipojau jų lėtumui naminia kasos, o taipogi atsiszaukti į viszkas kunygas ant primicijų,
gaus retai pasirodo žvaigždės me pagyvenime! Apie karės kitas lietuviszkas draugystes, tai kun. Cavonin, persipraprie tokių-gi žvaigždelių pri pergalėjimus ne laikas mums kad paremtų] tą naudingą už szęs, j°g nesuprasdamas liegul ir mano gražioji Lizetė.... dabar kalbėti; sziądien žmo manymą.
tuviszkai, negali prakalbėti
nių tarpe tyli kova eina,
V. Ambroževyežius.
y mus mus prigimtoje kalbo
(Dar ne viskas.)
nemažiau baisi ir nemažiau
Velytina yra, kad ir kitos je, pasakė angliszkai trumpą
iszdavėjinga — gailu! — Ką- lietuviszkos draugystės sektų bet gražią kalbą. Ant primi
Apie viską.
gi daryti?
Reikia likimui paveizdo elizabethiszkės szv. cijų pribuvo ir „Vienybės“
Taigi kovosime, Kazimiero draugystės, tada redaktorius A. Milukas isz
Apie ką gi raszysiu ? Nors pasidūti!
likimas sulyg szioliai nelabai idant nesidūti persigalėti! nemaž galėtume apsigarsįti Plymouth1© Pa [300 su virman prilankus buvo, pesi Taip nekurie kalba... Su tarp svetimtauczių ir pagerįti szum mylių isz ežia].
mistu 1) vienok nebeesmu! žmonių veidmainyste ir Šok- savo tautiszkus reikalus. Red.
Dieve padėk naujam kunįNės ir kamgi ežia isz tikro rates 7) taip kovojo. Kaipgi
— Pittsburg k Pa. Aplei gui pyldyti jojo paszaukimą
reiktų nubusti, jeigu viskas, ans mažai dėl savęs ir savo
su nauda dėl savęs ir savo taukas yra ant žemės kūbran gyvenimo nū žmonių reikala dus mus kun. Lopetai, netu
tieczių.
Pttsburgietis
giausiu ir kūszvencziausiu, vo, o vienok katras isz gu rėjome kokį laiką savo locno
yra dėl mųsų kožnoje valan driausių mųsų laiko sceptikų kunygo. Visokių žmonių yra,
doje prieinamu, jeigu to tik [netikėlių] anam prigulinczios taigi ir pas mus nekurie ėmė — Isz M'dfrod III. Mųsų
garbės ir gūdonės neatidūs?! visaip kaip tauzyti, net ir po
rai norėsime ir jieszkosime.
vienas skaitytojas persergsti
Dyvinas
vienok
daigtas,
kad
laikraszczius
melūdami
apie
— Ar tai didelė paslėptinė
savo tautieczius, kad apsižiū
tas
taip
teisingas
žmogus
ir
mųsų
parapijinių
dalykų
sto
yra Dievas ir žmogaus dvasia?
rėtų gerai parsisamdydami
— Ne — atsakė Goete 2) - nei vieno neužkliudantis, taip vį. Iszvydonie kokio ten nedirbti pas kokius 'f armėnus,
jeibent tiktai tiems, kurie jį daugel neprietelių turėjo; ku suvis teisingo savo brolio raszrie jį ant smerczio nutarė. tą Baczkausko „Saulėje“, o net nėsa tankiai tie neužmoka su
pažinti nebenoriI
derėtos algos. Taip antai ir
Mųsų laike žmoniiy daugy Isz priežasties to paveikslo ir ir vietiniam lenkiszkam lai k- jam vietoje suderėtų 18 dol.
„Jutrzenka“ buvo
bė, sunkioje už būvį kovoje, kitų, negalime niekados skųs rasztij‘
ant mėnesio užmokėjo tik 10,
arba po įtekmę dabartinių tis ant prispaudimų ir vargų, minavota apie mus parapiją
materijaliszkų pakraipų, atsi idant savę ainių kartoje ne su atsiszaukimu į lietuvius lie- o kad papraszė visų pinįgų,
tai nedoras farmer1 is, pagrie
tuviszkoje kalboje!
kratė
tikėjimo y Dievą, sugėdyti.
Panemunietis.
Dabar bet viskas pas mus bęs revolvery, norėjo perszauti
o drauge su tūmi įtikėjo į ne
paprastą, mažne stebuklin 1) Pesimistas žmogus apie viską į kitą pusę virto. Gavome savo buvusį darbinįką.

ta HM flim Amerikoje
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apie ąžūlą Baublį apie pi- varu mus verczia prie pravos- soti ant jūkingo dykūnų iszleKalnius: Birutės kalną, Ge- lavijos. Sziądien mes galime mislo.
Visų ezitų lenktynių
,, Konwersazij as wahrdniza ‘ ‘. diinino kalną, apie Kūrėjų- tautiszkai apsiszviesti tiktai per akyvu m as yra tame, jog graitlietuviszką užrubežinę spaudą, žengiai bėga su surisztomis ko
Virsz minėtą žodyną mok į Kūrėjų vardus:
Daro tai sziokiu bu
apie beje: isz Prūsų ir Amerikos jomis.
tesni latviai iszdūda nū 1891 vaitį, Disaikį ir t. t.,
paskyrtas graitžengių
metų. Jau pusė to darbo yra tūlų Lietuvos karvedžių var gauname lietuviszkas knįgas du:
atlikta, pasibajgianczio ant 18 dus: Daugerutę, Gelgudą ir ir laikraszczius. Nors dauge skaitlius, iszreiszkusių norą
Biržius, lis mųsų žmonių Lietuvoje I eiti lenktyn , sustoja poromis
sąsiuvos (buriniza).
Tarp
Greta stovinezias
daugelio latviszkų moksliu- Dieveniszkius, taipgi ir tūlų tamsoje snaudžia, bet ateis lai- pavyriku.
ežių sandarbininkų randasi ir pilių pagarsėjusiu mųsų is kas,' kada ir meszkinas turės kojas, t. y. tiesią koją vieno ir
mųsų du tautieezių, beje: M. torijoje: Grodną, Develtovą, sugrįžti į savo sziaurę, o tada I kairę antro drūtai surisza vir
Jurgaitis ir M. Dovoina Sil apart to ir apie lenkų buvei ines ir nuklydusius savo bro vele augszcziau ir žemiau ke
vestraitis, jau seniai žinomas nes, kur lietuviai buvo pri lius sugrąžinsime prie lietu- lių. Abu greitžengiai stipriai
isž literatiszkų darbų ant lie- versti susidurti sų svetimtau- viszko židinio, idant atsigai apsikabina ir pagal dūto žen
tuviszkos tėvyniszkos dirvos. ežiais „beje: Dobrina (Do- vinę nū žiauraus vėjo, galė klo, leidžias bėgti dviem‘s liūSziam žodyne jau yra pus brzyn) ir t. t. Isz mųsų rasz- tume visi Ii etų viszko j e dvasio som‘s kojomis, treczia „dvigu
lapių 674. Taigi mažų ma tininkų, kaip seniausių, taip ir je kvėpūti ir dirbti dėl savo bi“ tik už pasparą tarnauja.
Tokios lenktynės taip patiko
žiausiai dar bus tiek, kadągi dabartinių randame paminėtus nuvargintos tėvynės.
Mųsų pusbroliams
lat- berlyniecziatns, jog jie buktai
dabar yra nubaigtas tikt ant vardus, beje:
Daukantas
literos h.
Tame- žodyne yra Dauksza, Baranauskas vysku viams, turintiems dar sziokią užmanę „praplatinti“ jas.
visų garsiausių *vyrų vardai pas, kun. A. Burba, Bretkū bei tokią liūsybę tautiszkūse
- Amerikiszkos apsergėjimo
apraszyti, pirmomis literomis nas, Ant. isz Buknų, Chilins darbūse, velyjame kūgeriauLakūnas. Inu ugnies draugystės apgar
prasidedanezių, jau atspaudin kis, Donelaitis, Dovoina Sil sios pasekmės!
sino protestą priesz statymą
tų literų - vyrų, kurie yra at- vestraitis; taipogi ir lenkiu
augsztų namų. Isz priežasties
siženklinę visūihenoje be skir kai rasziuszius apie Lietuvą:
Margumynai
didelių blėdžių, paėjusių isz
tumo tautų, beje: mokslu, isz- AkelevycziuSjBužinskis, Choddidelių gaisrų, draugystės su
radimu, tautiszkame gaivini kieviez, Dlugosz, Dauggirdas
noje.
Pirm keleto mėnėsių sitarė visus namus, kurie pu
me, politikoje ir t. t.
Neku
atgal ant lygumų Palestinos santro karto yra augsztesneis
riu garsesniųjų europiszkų
Randame ir trumpą apradavėsi girdėtis szvilpimas trū už platumą ulyczios arba abelraszti ninku nep paveikslai yra szymą apie Lietuvos didį kukio, kuris, iszėjęs isz miesto nai siekianezius lig 18 siek
patalpinti sutrumpa jų bijo- ningaiksztį Gediminą.
Jaffa, pribuvo Jerozolimon. sniu augsztyn, o lygiai ir visas
Pagal mano supratimą reik
grafija.
Žinia, isz latviszkų
namas budavotas ne isz nederaszti nikų bei gaivintojų tau- tų kožnam mokįtesniam lietu
k$Į 87 verstus. Pirmiaus kelei ganezio materijolo, nepriimti
viui turėti savo namūse „Kon
viai, lankantiejie Szventą Že Idaugiau į apsergėjimą; apart
biografija.
Gūdolino An wersazijas wahrdnizą“ nevien
mę, turėdavo szitą patį kelią to dar padidinti mokestį už
driaus Dihrikio, kurs ir lietu- dėl žinojimo, ką pusbroliai
per 35 ir daugiaus valandų ei apsergėjimą ant 3$.
Valdy
viszkame laikrasztyje „Ausz latviai apie mus garsina, bet
ti; nūg szio laiko galės sav tojai augsztų namų didžiai nu
roję“ 1883 m. padavė savo du idant ir jų kalbą sziek tiek
pervažiūti jį, sėdėdami ramiai lindo isz tokio sūkalbio draustraipsnių, beje: latviszki lai- pažinti ir arcziaus su jais pavagonūse, nedaugiau, kaip per gysezių: jiems pris‘eina ardy
kraszcziai (žiūrėk p. 177) ir sipažinti. Tegul amžių ermytris valandas.
Jerozpliniai, ti savo namus, nės amerikiszki
kun. Ant. Juszkevycziaus bi- deriai mųsų vienos tautos kal
kurios gyventojų skaitlius pa didžiatureziai turi paprotį leis
jografiją (žiūrėk ant p. 248), bą perskyrė į dvi szakas, bet
gal naujai surinktų žinių da- ti pinįgus ant statymo namų,
randame jo uarbsztumą dėl vienok mes esame broliai ir mų
eina lig asztūnesdeszimts tuks- tik apsergėję jūs nūg ugnies;
supažindinimo; latvių su lietu- sų visų kūne tas pats lietuviszviszka kalbą, beje: mirdamas kas kraujas teka, o su laiku gal taneziu, naujas geležinkelis paaugsztintas-gi ant 3$ mo
27 Grūdžio 1Š87 paliko rane galėsime ir vieną politikiszką atnesz be abejonės daug nau kestis yra taip’ didelis, jog
krasztyje „Lietuviszką grama tendenciją turėti. Jukgi la- dos; tūm labjaus, jog- pereis vargiai tik gali but iszrinktas
dviem szakom lig Naszluzai. isz prieigos, dūdanezios na
tiką“, latviszkoje kalboje paraszytą, ir „Lietuvių-Latvių mes lietuviai su latviais eitu Tazai miestam ir tūm i j ne bet mais.
kaip atgaivįs Palestinos pre
žodyną“, dar nepilnai užbaig me atskiriu keliu politikiszkūIsz N. 23 „Lietuvos“ pati
kystę.
se dalykūse.
Teisybė, lat
tą.
riame, jog prie to laikraszczio
•andame
mes
ir
viai už mus apszvietime augApart to r
prisidėjo p. A. Aliszauckas
os
istorijos
bei
szcziaus
stovi,
isz lietuvisz k
norėjų skait- : Berlyne nedėldieniūse prab
vardus mųsų tautos rasztinin- ilus tautiszkas daug yra už manė graitžengiai žmonės ypa- kišzki žodžiai iszvyti ir naujas
kų. Isz mito.l iogijos skaitome mus mažesnis, bet mes tam tingas lenktynes. Isz anksto jie savinįkas bei redaktorius ruapie Auksztį, Bangputį, Div- nėsame- kalti, kadągi sziauri- apgarsina,
apgarsina,
Ikuriame ; laikei pinasi, matyti, apie padarymą
svitį, Gabėją,
uis meszkinas, uždraudęs 1864 -bus tos lenktynės ir tukstan-■ „Lietuvos“ verta lietu viszko
apie ežerus:
m. mums lietuviszką spaudą, ežiai žmonelių suveina jpavėp-1 laikraszczio vardo.
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Eglė (apglobstįnėdama ir bucziūdama vyrą).
Myli
masis vyreli, szirdingai dėkavoju už tavo malonę! TŪjaus
bėgu pyragus kepti (greitai iszeina).
.
Dramatas penkiūse apslreiszkimūse,
' Aalty*. Kepk, szirdele, kepk - paveizėsiu, kaip tu iszParaszyias isz mifologiszko senovės lietuviu padavimo
kepsi pyragus be laszo vandens, kurio negausi su kūm parsiper Al. Gužutį
neszti, nės visus indus liepiau paslėpti.
Norai moterų tver(T^a).
mingesni yra už vyriszką užsikėsėjimą, kurį mėnka kliūtis
tankiai suardo, moteresgi lepinimais, nusijūkimais ir aszaroGulbi-dievaitis. Vyras visūmet tur‘ pritarti linkėji
mis mažne visūmet savo užsikėsėjimų dasiekia.
Noris dide*
mui savo paczios, nės gražiose akyse bijosi iszvysti aszarėles.
liai nenorėcziau iszleisti paczios tarp žmonių, nės prajutis
• EglS.Vtv daug esi nedoras savo protavime.
man kalba, kad jų nedorybė sugriaus mano laimę, bet Eglės
Gulbi-dievaitis. Ką daryti Tamsta — ganėtinai isztynorui negalėsiu priesztarauti, jeigu be vandens įstengs iszkepnuėjau žmonių szirdį ir pažįstu anų visus jausmus.
i
(
i
'Žaltys (įėjęs bucziūja Eglę ir Gulbi-dievaitį, kalbė ti pyragus.
regykd
E 2.
.
o
damas). Laba rytą mano Eglelei ir tav gerasis prieteliau!
Žaltys ir Gulbi-dievaitis, paskui Eglė.
Egis ir Gulbi-dievaitis. Už meilingą pasveikinimą
Gulbi\-dievgitis (įeidamas). Deszimt — tūkstantinis
dėkavojanV Jųsų Mylistai.
Žaltys (prie Gulbi-dievaiczio). Jau pargrįžai isz ke žalczių virszinįkas skundžiasi, kad žmonės be jokios priežasties
lionės, mielas prieteliau. Kas ten girdėtis an t Wargo svieto? naikin* žalczius, kurie nieko blog(j> jiems nedaro, slepiasi ir
Gulbi-dievaitis. Kaip upė kaskart naują vandenį va bėga, o tik prispirti persekiotojų retai kada savo gyliu ginasi.
Zjaltys. Ką gi daryti su nedorais žmonėmis, kurie nero, taip atmainingi svieto veikalai vien‘s po kito seka: turtin
Nedyvai, kad
gi persotinti gėrybėmis ilgsta, o vargszai paskendę netekimū- linkstantį jų valdžiai gyvį norėtų isznaikįti!
tarp žmonių ir slenkanczių yra amžina neapkanta, bet di
86 liūdnai vaitoja.
Žaltys. Paprasti tai daigtai ant svieto, ką-gi veikia džiausio papeikimo vertas nožmus pri taisymas žmonių, kurie,
užmirszę apie visotiną brolystę, gaivina savije kvailą gentisztėvai mano Eglytės?
Gulbi-dievaitis. • Dar sveiki laikosi, prie dukters pasi ką neapkantą ir smarkiomis karėmis skleidžia smertį ir isznaikinimą.
ilgo ir dideliai jos laukia.
I
Gulbi-dievaitis. Tok‘s jau žmonių prigimimas — augŽaltys. Nelabai norėėziau paczią iszleisti į svietą, ku
sztin‘ savo protą ir vertumą, o neapsakomai žemin‘ savę to
rio keliai nukloti yra apvylimais ir nedorybėmis.
Gulbi-dievaitis. Tamstos pasikalbėkit1, o asz eisiu da- kiais darbais, kurių ir neprotingi žvėrys nedasileistų.
Žaltys. Žmonių budo mes nepermaifays‘me, teryjasi
siteirauti, ar kas neatėjo prie karaliaus su reikalu.
tarp savęs, bet už nekaltą persekiojimą mųsų pavaldinių už
'Žaltys. Gerai prieteliau.
leisiu tvanais, kurie isznaikįs javus ant laukų ir nevieną žmo
Gulbi-cjievaitia iszeina.
EglS. Brangiausias vyre ir vieszpatie! per daug metų gių nuskandįs.
Gulbi-dievaitis. Tą isztarmę praneSziu žalczių virszinegaliu nū tavęs iszmelsti pavelijimo atlankyti gimtinę; tur‘
nįkui; dar vieną veikalą protingam Tamstos nusprendimui
būti jau nemyli manęs.
U
Žaltys. Ot ir „nemyli“! — Tokia tai kalba moterės atneszu: ežerų Undynės viliojanczios į pelinę viltvyliszkus vy
pergali vyrus, kurie, norėdami darodyti paczioms meilę, pri- rus teraujas, ką tur‘ daryti, kad dabar lygiai su vyrais ir molinksta jų linkėjimams ir tūmi nevieno paklydimo dasileidžia. tores vyliumi nusikalsta: ar po senevės vienus vyrus skanEglė (prisi malonėjama vyrui). Mano balandėli, da dįti, ar taipgi ir viltvyliszkas moteris į ežerus murdyti?
bar dėlei dvieji| priežasczių turi iszpildyti mano linkėjimą, tai
Žaltys. Jeigu mųsų gražios sesutės lindynės pripažįstu
yra darodyti meilę ir isztesėti karaliszkus prižadus, kuriūs man kad moteres lygiai su vyrais yra viltvyliszkos, tai tegul nesdaviat, kad manę prie tėvų iszleisi, kaip tik plieninius czeve- kandin‘ nei vyrų nei moterų, nės anie vieni kitų verti. Baus
rykus sudėvėsiu.
mę likkime dievams parėdžijusiems, idant kožna peržanga pa
Žaibys. Teisybė, asz tą prižadėjau, bet tu, szirdele, dar ti savimi nusikaltusiam bausmę atnesztų.
negreitai tūs czeverykus sudėvėsi.
Gulbi-dievaitis. Tą protingą isztarmę apskelbsiu lin
Egis. Prieszingai, nū kasdieninio dėvėjimo czeverykų dynėms. Į
.1
' •
padai jau isztrupėjo (rodydama į gulinczius czeverykus).
Žaltys* Pasirokavę apie viszpatystę, pasikalbėsim4 apie
Saitai guli tie czeverykai — praszau paveizėti.
namų reikalus: norėdamas sulaikyti paczią nū važiavimo į
Žaltys (apžiūrėdamas czeverykus).
Dievaži! czeve gimtinę, prižadėjau iszleisti ją tada, kaip sudėvės plieninius
rykai jau be padų; mano szirdele, kaip galėjai taip greitai czeverykus, nės mislijau, kad tų czeverykų ir per deszimts
plieną sudėvėti?
metų neįveiks sudėvėti; bet veltas* mano iszsimanymas: per
ElglS. Kasdodyvįii? prie kasdieninio dėvėjimo ir pusę metų czeverykai sutrupėjo ir reikės prižadus isztesėti.
plienas sutrūksta.
Gulbi-dievaitis. Ką padarysi su užsigeidimu moteriszZjaltys. Teisybė, mano brangioji, moteriszkės norui ir kės? ji visūmet savo norą tur‘ iszpildyti.
kietas plienas negal‘ priesztarauti. Ką daryti! reikės isztesėti
'Žaltys. Dabar paskutinę kliūtį iszmislijau —įsakiau
prižadus ir tavę su vaikais prie tėvų iszleisti, bet be pyragų iszkepti kelionei pyragus, o tū tarpu liepiau visus indus pas
negali į gimtinę važiūti, dėlei to reikia pasirupįti apie isz*kepi- lėpti, idant Eglė neturėtų su kūmi vandens parsineszti, o jei
mą dailių pyragų.
J
gu mano pacziūtė suspės be vandens pyragus iškepti, tai

Egle Zalcziu Karaliene.

f

Lietuvininku

tolinus negalėsiu jai priesztarauti.
Gulbi-dievaitis. Nenaudingas stengi m as! asz žinau,
kad protingoji karalienė dtis sav rodų.
Eglė (įeidama, linksmai). Mieliausias vyreli, jau py
ragai iszkepti!
Žaltys (pusbalsiai). Szitai tav, gužuti, deszra — (bai
šiai) kaip galsėjai iszkepti pyragus be vandens? ar kas isz tarnų davė tav ndų vandenio pasineszti ?
į
Eglė. (nusitikdama).
Niekas isz tarnų nedavė man
nei jokio i nd 0 — (grūmodama pirsztu). Oi tu jtikdari! vb
sus indus liepiai paslėpti, bet asz susimislijau vandens parsineszti su rėcziu.

G ulbi--dievaitis (padtidamas rankų Eglei),
gos kelionės ir linksma pagrįžimo.
Žaltys. Dflk labas dienas tėvams.

Laimiu

Vaikai (buezitidami į rankų tėvui).
Likk sveikas,
tėveli, prie bobutės važiujam*.
Žaltys (buezitidamas vaikus). Sudiev, mano vaikeliai.
Vaikai (bueziudami į rankų Gulbi-dievaicziui). Likk
sveikas dėde.
(/ulbi-dicvaitis\ (buezitidamas vaikus).
Sudiev ma
žuliai.
Visi iszeina.

Uždanga nusileidžia.

Apsįreiszkimas IV".
(nusijtikdama).
Labai pigiai! tirszta teszla
Teatras iszrodo ukjszkų triobą: skumė ir sulai, po deszinei durya
užlipinau rėc zio skylutes ir vandens pakaktinai parsinesziau.
Ant
< Oi tu, iszmislincze! nėra ko veikti, reikia tavę pri.eszais kurių viduryj4 aslps trumpas sulas, stovintis galu į duris.
skumės ųsocziai (uzbonai)su; altini4, moliniai pudeliai, pyragų ir sūrių riekės.
prie tėvų iszleisti.
KEGYKLfc 1.
Eglė (apglobdama ir buezitidama vyrų).
Aczių tav
Rustulis ir Vainis, paskui Vaidevutis ir Audronė.
szirdele! einu į kelionę rengtis (greitai iszeina).
Gulbi-dievait\s. O kų, ar asz nesakiau, kad iszmintinJlustui is. Noris sykį Eglė davė žinių, kad aplankys
goji karalienė dtis sav rodų?
gimtinę.
Žaltys. Moteriszkės užsigeidimui nepriesztarausi.
iltys! per penkiolikų metų neiszGulbi-dievaitis. Silpna yra moteriszkė vieku,f bet ga leido paczios prie tėv
Kas mums do svainis (szvogeris),
linga savo norais ir szirdies prajucziumi. Taip, karaliau, tu kurs nenor su broliais
rėsi keletu nedėlių pan aszl auti.
Jlustulis. Jtidsi ii žino, kurni jisai yra? gal pavirsti į
Zgltys. Noris sunkus buvimas be mylimos Eglės, bet žaltį ir vėl priimti paveikslų žmogaus, o apart to garsiu* savę
■ sunkesnis bus rupesnis, iszleidus jų tarp klastingų žmonių, žalczių karaliumi ir vandeniniu dievaieziu.
kurių nadorybė gal* sugriauti mųsų moterystės laimę.
Vainis. Jisai yr a ne dievaitis, bet bjaurus staubunas*)
,
Gulbi-dievaitis. Nesirupįk, prieteliau, karalienė pa gyvus žmonės ryjantis; tokį neverta ant svieto laikyti.
dori ir neprieinama viltvilystei.
Jl,ustulis. Kadi tik mes jį prigriebtumėm*, tai dauginus
Zalty^; Tikėdamas paczios dorybei, nevarginu savęs nematys saulės.
pavyda, bet heatminamas prajutis slogina mano szirdį.
Vainis. Dar vadina savę karaliumi!
• Gulbi-dievaitis. Jausmas, kurį vadinam* prajucziumi,
Ilustulis. Mes jam parodysim* karalystę! reikia nū Egnevistimet yri neklystaneziu szirdies balsu, bet tankiai buna lės iszkvoszti, kokiais ž ėdžiais iszszauk* savo vyrų isz ežero, o
klaidžios vaidentuvės atbalsiu, kurios ugnėti pavidalai nera kad tų žinos‘me, tai iszmasinę Žaltį, dalgiais nukirs‘me.
miu* mumis.
Vainis. Protingai kalbi, brolau.
Zalt/ys. Gal* būti, — vienas laikas gal*
gal iszreikszti, ar
! smertis tam nedoram staubunui.
________ .J!„________________________________ i.i ’.i: _____ : i
*) Siaubūnas — siaubūnas, slibinas, smakas.']
manę neraminjszirdies prajutiš, ar klaidi vaidentuvė.
Vainis. Kad tik tėvai ir Eglė nedasižinotų apie mųsų
-q
REGYKLE 3.
Tie patys ir Zalczio vaikai: sūnūs Szviesutis, Anžulis ir duktė Mildė.

Eglė (pasirėdžiusį kaip į kelionę, sų vaikais įeidama).
Mieliausias vyre! naudodamasi isz tavo pavelijimo jau pasi
rengiau į kel tonę.
Žaltys. Gėjai, mano szirdele; be tavęs liūdnos bus mano dienos.
Eglė. Stengsies ktigreieziaus pagrįžti.
Žaltys. Su didžiausia pailga lauksiu tavęs, o kada lai
mingai pagrįžsi, tai, sustojusi antkrantij* ežero, taip paszauksi
manęs: „vyre mano, pati tavęs szaukia; kad esi gyvas, pasi
rodyk pieno putomis, o jeigu numiriai, apsireikszk kraujumi“. Po isztarimo tij, žodžių asz pasirodysiu.
Eglė. Pagal tavo velijimų padarysiu, bet kam tas
liūdnas atsiliepimas:
sveikų ir linksmų tikitis tavę rasti.
(Buczitidama vyrų). Lig meilingo regėjimo, mano balandėli.
Žaltys (buezitidamas Eglę). Sudiev mano brangiaušioji!
įl
....
Eglė (padtidama rankų Gulbi -dievaicziui).
simatymui, geras prieteliau!

Jlustulis. Isz kur gal* dasižinoti ? taip apsilitibs'me,
kad ir szuva nelos, žmonės neregės, o saulė ir žemė tylės.
Girdėtis eisena.

Vainis. Tur* būti tėvai pareina.
Ilustulis. Laikas mums eiti prie Vaizganczio rėdos.
Vaidevutis ir Audronė įeina.

Vaidevutis. Vai sai, kų ežia gaisztat*, dėlko neinat* prie
Vaizganczio rėdos.
aiyis. Einam* jau, einam* (iszeina).
\ aidevutis iri Audronė atsisėd4 prie skuuiės.

Vaidevutis. Sziųdien* tikimės dviejų linksmų atsitikiVaizganczio szveįtės ir apsilankymo seniai laukiamos

Audronė. Per penkiolikų metų savo gulbelės neregė
jau, o dabar laukiu josj kaip gervė pavasario giedros.
Vaidevutis. Szių'dien sulauksi, motin*, mylimos Eglės
ir anos vaikelių.
((Dar neviskas).

Vienybe
Lletuviszkos miszios
,,
.
,,
Zine apie gydymą ilgų kūno ir
duszios, apie Liuterį ir Kai wins

Progress
VIENYBE LIETUVNIKU

J. Stoczkus Kansas City
J. Matutis New York
J. Katkeviczienė Chicago
J. Russell Millbury
K. Tamijauckas Pittsburgh
M. Rokui Pittston
J. M arina. „
Al. Scheren Pittsburgh
J. Gurauskas Melcon
V. K. L.
A. Korluv North Am horst
/Kiveris Vaiszvillas Paviazill

1.00c

Ijiteratiszkai —politiszka perž Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos
valga. Maskoliszkas dvinedėlinis laiIstorija Lietuvos
,,
,,
„
50c
Trumpa
senovės
Lietuvių
Istorija
20c
$1,00 krasztis,
kuriame skaitytojas ras
Aplinkrasztis kun. Petravycziaus | Vilniaus
daug pilningų apraszymų apie mas
džiakonystės kunlngus 1870 m.
,, 10c
Už
ką
mes
lenkams
turimo
būti
dėkingi
arba
kolių caro ir valdžios neteisybes ir
nedėkingi, graži knjgutė kurioje apraszyta
jųjų politikų, Kaszt&ja tik 1 dolerį
visi musų prietikiai su lenkais nA pat
krlkszto Lietuvos 5c
ant metų. Adresas:
„Progress“
Žiponas bei žiponė
,,
,, ,
1216 Milwaukee avė Chicago III.
• Žirgas ir valkas
,,
,,
25c

Pajieszkojima
6 Dienojo Birželio Saman P;atriek
jis raszosi taip angelskai, > lietuviszkai — Simanas Petrulis
su tais
vogė 46 dolerius ir is
pinigais.
Mes turėjome kunigų
Pautieni
isz Baltimore‘s per 5 ir 6
įsi iszėjome į bažr Vczių u
jis, Petrulis, sakė, kad eisiųs i bažnyežių. Bet pasiliko namieje, audras
kė mano kuperukų ir paėmė pinįgus.
Simanas Petrulis arba Patrick 39
metų, paeina isz kaimo Bųrtnįkų,
Vilkaviszkio pavieto, Suvalkų gu
bernijos, 16 metų kaip isz L etuvos;
3 metus buvo Prususe ir pu rpczių
metų Anglijoje; jis turi br<
lijoje., 11 metai, kaip Ameri koje; jis
vis buvo Shenandoah‘6 ir c?ia atvažiavo isz Shenandoal^o. Yra ai vicjkitinio ūgio, nosis kumpa, isz paniūrų
žiuri-iszsižiuri kaip žvairas; plaukreivų
kai ir ūsai tamsus; sztyvų
kojų.
O jei kas žinotų a 10 jį, ta
labai gražiai praszau, idan dutu ži
mų man apie jį, už kų bus
mano adresas: Jūzas Blažys 27 State
St. Bridgeport Conn.

8,aL JĮSoolkales&o
Krautuvė k&nogeriauaių arielkų, alaus, visokių
gėrymų ir cigarų. Teisingiausias ir pigiausias
pardavimas. Lietuviai eikite pas lietuvj.

116 H. Main Str.y Shenandoah Pa.

Parsiduoda
visokį daigtai isz pirmos kliasos
sztoro Duryea Luzerne Co. Pa. ant
Red Bolt ulyczios ir sykiu galima
randavoti tenpat puikių karezemų ki
tus metus. Sztore gerai einabiznis ir
be btirgo.
Duryeoje gyvena daug
lenkų ir lietuvių. Dasižinoti galima
pas. J. Firstein Duryea Luz. Co. Pa.

Parsiduda pigiai ir ant lengvų isz
lygų saliunas ir du sztorai geriausio
je vietoje ant Main ulyczios Edward
sville‘je. Parsiduda dėl to, jog vai
dytojas iszvažiuja į kitų valstijų.
Pasiterauti galimas pas: D. L
Bowen Box 485 Plymouth Pa.

Patronas (advokatas) provų. OUisai
McAlarney Block, Plymouth, Pa
15 S. Krankiu St., Wilkes-Barre, Pa

Vytautas didis Lietuvos kun|gaiksztis
Apie senovės Lietuvos pilis
,,
„Auszra" keturių metų puikiuse apdaruse
po >1.25 kninga, visas perkant
4.00c

Knįgos poetiszkos.
Senkaus Jurgis
,,
,,
25c
Vltoliorauda, puikus poeinatas isz
senovės lietuvių gyvenimo, 2 knjgos 1.25c
Dunelaięzio pavasario linksmybės
Konradas Valenrodas
,,
,,
Tėvynlszkos giesmės
,,
,,
,,
,,
J Aksimos dainos
„
,,
Naujos dainos
,,
,,
Birutės dainos
,,
,,
Tėvynainių giesmės *
,,
,,
Pirmutinis degtinės varytojas puiki komedija 10c

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios
gaunama yra pas Re^. A. Burba
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1058,
pas Re v. P. Abro.maitį
Jordan st.
Shenandoah, Pa. kasztuja $loo.

Uždėjęs kromų Pittstone, parda
vinėju viskų kurni pigiausiai.

Palangos Juze, linksmi skaitymai
,,
Kas teisybė tai nemelas puikios apysakėlės
isz lietuvių gyvenimo 20c
Pajud|klme vyrai žemų, puiki apysaka
paraszyta patrljotisz.koje dvasėje pagal
vengrlszką pono A. isz B. autoriaus
knįgutės ,,Kas teisybė tai ne melas
25c
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkoin raidėm 30c
Mužikėlis
,,
,,
,,
Pasakų kninga
,,
,,

Moksliszki rankvedžiai ir
kitokios knįgos

Lletuvlazka Gramatika paraszyta
kunjgo Mlkolo Miežinio
Abėcėla
,,
,.
30c.
Elementorius lietuvlszkas
,,
15c.
Kninga dėl iszstmokinimo rokundų
25c
Kninga dėl iszskmokinlmo visasvietlnės kalbos 15c
Apie buwimą Diewo
,,'
,,
Grieszninkas priverstas metavotis
,,
Pamokslai apie trueą
,,
„ .
Talmudas ir musų žydai
,,
,,
,,
S/Jcala su kalba
,,
„
Prlėszauszrls
,,
,,
Kningos
Kaip |gyti pinigus ir turtą
,,
25c
Girtybė
„
„
Genių dėdė, graži pasak u tė knr iszrodyta
kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 10c
'Maldų k n įgos,
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų
Ankao Altorius, arba Szaltinls danglszku skar
Amerikoje 20c., |lėl perkupczlų po 10c
bu 2.25c., 2.75c., 3 25c., 4.00c., 4.50c ., 5.00 ir 5.50c.
Kalendorius ant 1889 m. 25c. ir ant 1890 m. 25c
Senas ir naujas Aukso Altorius
>2.25 ir 2.75c.
Visokį Abrozėliai su maldelėmis po 5 centus.
Garbe Diewuj ant auksztybės ,, >» », >2.00Balsas Balandėlės
1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kanticzkos
150 Psalinu Dowido karaliaus ant
75c
paveikslo kantlczkų
PO C NOS SPAUSTUVĖS

Tam. Pauksztis.
1^3 N. Main Str., Pittston, Pa

Vyrai! vyrai!
Kurie norite gautie katalogų lietuviszkų knįgų ir parsisiųsdinti sav
laikraszczius ir knįgas isz Tilžės, tai
raszykite ir pinįgus siųskite pas Mo
tiejų Noveskį, o greieziausiai aptu
rėkite, ne taip kaip kurie yra siuntę
pas vokieczius, nu kurių nieko yra
negavę daugelis. Norint gautie ka
talogų, reikia įdėti į gromatų malke
lę pacztavų už 5 centus.
Jo adresas toks:
Lietiiviszkų knįgų prekystė.

Mathias Noveski.
TILŽĖJ E-TILSIT
Goldschmiede str. 8 GERMANY

pargabentos isz užmarės:

icjsrijsroos

Pajieszkau Antano Visžniausko
Istoriszkos doasiszkos įtalpos knįg<
paeinanezio isz NaumieszcJ
Gyvenimas Vleszpatlea Jėzaus Krlataue,
disiavovo) Suvalkų gubern jos, jau Istorija
seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 25c
du metai kaip Amerikoje, Paskuti- Istorija seno Įstatymo
35c.
„ ,,
,,
25c
Gyvenimas
5L
ar
bos
,,
,,
nį syk1 raszė man gromatų padūdaMenuo Szwencziausios Marijos Panos
mas szį antraszų: „Ferenklin 1
Sopulej Motynos Diewo
,,
,,
1.25c
Evangelijos
be
apdarų
75c.,
o
su
apdarais
Box 726. Malone Nr. 7“.
Gywenimaj Szwentnju, ant visų metų kožnoe
plaukais, dienos, pirma, antra, treczia ir ketvirta
’ras,1 balaganais
o
,,
,,
„
Kas žino apie ji arba jo dalis už kožną dal| po
Gyvenimas szv. Benedikto Eabro
,,
antraszų, praszau varde V ieszpaties Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Dievo ir (lėl meilės artymo duti man
Įvairios dvasiszkos knįgos^
žinių. Esu jo moterė Morl a. Mono Filiotea arba kelias 1 maldingą gyvenimą 50c.
Pokilis Szventųjų
,,
,,
,,
antraszas toks:
M. Wisznewska
Iszguldlmas metiniu szweneziu
labai naudinga kningelė
P. O Wladislawowo, Gouvf. Souwal
Mokslas Rymo kataliku
,,
,,
ki (name Ragino). liussiĄ. |
Kas yra griekas?
„
,,

•Toliu iVT.

>1,25
o abdarytas
,,
„
>1,00.
Pujkus apraszymas apie Lietuvą
>1,50 et.
Rlnalda Rinaldlnas
Sonowes apraszymas apie Duktery Fllypo
,,
’,,
50 et. ■
Karejwio_
,,
,,
Sumyszymas arba bajine tūry dydeles akis
Tykra tejsybe Is/. Suwalku gubernijos 15 et.
65 et.
Szwiesa Diewo
„
„
,,
«,
25 et.
Titkus Persų Karalius,
,,
,,
50 et.
Užsystanawlk ant to geraj
,,
„
Witasir Korynna hlstorlje isz lajko perseklojimo Bažnyczios 8. per Deoklecijana 95 et.

10c.

Nekaltybė
,,
„
Vartai dangaus
,,
,,
Garsas apie bajaybes Diewo sudo
Raktas | dangų
,,
,,
Didžioji nedėlla
,,
,,
Kaip Sumeniją nuspakajjtl
,,
Vadovas | dangų
,,
,,
Prislgatavojimas ant smerezio
,,
Draugija dėl duszlų
„
„

20c
35c
20c
2OC

Istorija Katalikų Bažnyczlos,
1,00.
Europos istorija su žiamlaplais
„
50 et.
Pasakojimas Antanė Tretini.:’'-o paraszė vysk
Žemalczių Motiejus Valancziauskas,
25 et.
20 et.’
Fonas Bartkus, paraszė kun. A. Burba,
Dievaitis, apysaka szios gadynės
(1,00 et.
$l,00‘
Apteka Diewo
,,
„
„
„
Aukso Verszls, labai puiki drama
,,
20 et.
Boleslawas arba antra dalis Genowefos
30 et.
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę žydo
ir piktą augynimą wajku
„ „
>1,00.
Ilistorlje gražios Katrukos ir jos wysoki atsy.
tykiinaj
„ „
„
„
,,
10 et.
Ilistorlje apie gražų Magelona, duktery kara
laite isz Neapolo ir apie Petra karejwl 40 et.
Ilistorlje isz lajko Francuzkos wajnos Afri
koj
,,
,,.
,,
,,
30 et.
Istorija Septynių Mokintojų ir
•
Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Miloslawsklfc
,,
,,
80 et.
Juozapas Konluszewskls arba kankinimas
,
50 et.
Unljotu po waldže maskolaus
Konstytucyje del darbininku
„
10 et.
Namelis pustelniko paraszytaa del pujklu
,, 75 et.
Lletuwnlku
,, . ,,. - ,,
„
Nedorybes Rymo Ciesorių, hlstorlje isz lajko
ponawojlino Nerono
,, i „ ,,
80 et.
Pujkus apraszymaj tikru atsytikimu isz czeeu
40 et.
wajnos 1883 metu
,,
,,
„
Frawadoikae an geisk os kalbos neabdar. >1,00

jės” redakcijų su užklausymu apie
,drukavojamų” maszinų. Pakakin
ami savo tautieczių praszymus
,Vienybės” iszleistuvė padarė sutar-

-iThe Cranial! Machine Co.,

Kuri tai kompanija apsiėmė padary
ti dėl savo Type-Writer Cilinderį
su lietuviszku alfabetu pagal naujų
raszliavų. Norintis turėti „drukavojamų” inaszinų geriausio fasono, ku
ri kasztuja 50 dolerių, tesikreipia į
mus REDAKCIJĄ, arba į fabrikų
tų maszihų, kurio adressas:
The CRANDALL MACHINE Co.,

Groton, N. Y., U. S. A.

