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Lietuvininku

Pinuti Pa. 5 t. Msi
\ Paėmęs į savo rankas „Vienybės“ rėdymą, praneszu jos
sądarbinįkams, s kaitytojams ir
visiems gerai mislyjantiems
lietuviams, kad asz nedarysiu
joje jokių žymių reformų, n ės,
rodos, to ji nereikalauja.
Bus jos įtalpa, įvairesnė,
aiszkesnė ir da labjau pritai
kinta prie skaitytojų suprati
mo ir reikalavimo. Daugiau
joje talpinsis žinių ir atsitiki
mų isz visokių pasaulės kam-

p

1 PUNeviena
‘ .
girdė'au sznekantį,
kad „Vienybėje“ mažai tėra isz lietuviszku dirvų Ameriko
je, o perdaug mažos vertės žinių
isz Lietuvos. Tai teisybė, bet
kas tam kaltas? Juk Vieny
bės redaktorius negali ir (netu
ri laiko važinėti po miestus ir
tenai prisižiūrėti, kaip mųsų
broliai —- lietuviai gyvena,
pasielgia, kas tarp jų atsitinka.
Žinoma, kad musų laikraszcziai taip butų iszsiplėtoję,
kaip svetimtauczių, galima
butų užlaikyti, jįcuj ' gyvena
didesnis lietinių skaitlius,
apszviestus korespondentus,
kurie tą svarbų dalyką atliktų; kadagi to da • neįstengia
me padaryti, p
pagal iszgalėjim į apie tai pasi rūpinti. Kiek vienas ^protin
gas žmogus, mok antis raszyti,
gali padavinėti į redakciją ži
nias ir atsitikim us, kurie turi
vietą tarp lietuvių, arba paraszyti szį bei tą isz jų gyvenimo, apsiėjimo
Negailėkite, broliai ant to
cento kito, jei mylite tėvynę
— musų tautiecz iai gyvenauneszyksztūja
deszimties ir dvi deszimties ka
peikų, kurios jiems yra braugesnės neg mums centai, ir
j

pų.
Antra, jeigu kas isz
amerikieczių lietuvių gerokai
prisidės prie mųsų laikraszczio
savo rasztais isz lietuviszku
dirvų Amerikoje ir, jeigu tie
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per 10 auksinų (pusantro rub
turėjo su gėda iszdilbįti.
Jokia krata be skundo n‘es- liaus). Jei pakils turgus, tai
ti, turėjo ir Žilinską kas ap tik tada, kaip maskolius su
skųstų.
Bet kas skundė — vokiecziu susitaikįs ir numes
kas gal žinoti?
Sako, buk muitus viens nū kito ta vorų.
krėtikai prasitarę, kad jiems Tik derybos apie sumažinimą
praneszęs naujasis Liudvinavo muitą, pagal norą vokiecziu,
vaitas (neseniai iszrinktas į da ne tūj‘ bus; prasidės tik
vietą numestojo pirmesniojo 1 d. Spalinio, kada jau beveik
vaito S., gero rusafilo) kad visi mus jaivai esti pardūti.
p. Ž. buvo koks susirinkimas Maskolius norėtų pradėti de
ir dėlto daryta buvo krata. rybas pirmiaus.
Szis muitas
Nežinant gerai, negalima žmo smaugia labjausiai tik mus
gaus sūdyti, bet jei tai butų krasztą: Maskolija veža savo
teisybė, tai Liudvinavas labai javus į užrubežį per Jūdasias
but nelaimingas su savo vir marias (daugiausiai per Odesszinįkais. .. .
są), tokiu budu Prūsų muitas
Kaip ten nebe-butų, kratos smaugia tik mus ir Lenkiją.
vis taukiaus ir taukiaus atsiIszei vystė į Ameriką jau vi
taiko, ir pats krėtikai vis gu- sai apsistojo, kaip paprastinai
driaus jieszko, bet tas neatima apie szį laiką.
Kaip girdėt,
mums drąsos, tik mokina at prusai rengiasi jau visai ne
sargumo ir d a labjau s pakurs leisti per savo žemę iszėivių
to, kad žmogus sukandęs dan isz Maskolijos be praszpartų.
tis stengiasi da daugiaus pa Tokiu budu beveik nieks ne
daryti, kad iszstatymas savę galėtų nueiti į Ameriką per
ant pavojaus, žinot, kad isz- Vokietiją, tik reikėtų eiti per
statai neuždyką. ...
Matant Prancūzų žemę, kas daug dau
vis didesnį maskolių szėlimą giaus kasztūtų. Ant galo tas
ir atsiminus tas kalbas, kurios isz kitos pusės but ir nelabai
Isz Lietuvos.
szįmet pakilo, kad maskolius bloga: dabar eina į Ameriką
— Senapilė.
Rugpjuczio jau rengiąsis sugrąžįt mums kam reikia ir kam nereikia,
12 dieną maskoliai darė kratą spaudą, nežinia jau ką nė mis- tada gal susimažįtų tas ėjimas.
Cholera vėl pradeda visus
Skardu piūse pas p. Žilinską, lyt‘: ar mus ketina da labjaus
apszviestą ir turtingą ukiiįįką. spausti, ar tik tūm tarpu szur- baugįt, nors da pas mus nepa
Kaune, sako, yra la- •
Atbruzdėjo ten žandarai su įnikau j a priesz kitus, laimin sirodė.
bai panaszi į cholerą liga.
virszinįkais, sznipinėjo, jiesz- gesnius mums laikus.
Didžiumą javų jau apsiva Gal Dievas dūs ir szįmet mus
kojo visur, tik nieko nerado.
Padarius tokį truksimą, kad lė: rugiai visų jau namieje aplenks toji baisi viesznia.
net virszinįkai buvo
revizi didesnė pusė miežių tai p-gi Aplinkui mus isz visų szalių
jos, o nieko neradus, krėti- jau klūnūs. Kviecziai da tik ji siauezia, nors silpninus kaip
Maskolijoje truputį
kams pasidarė didėlė gėda, kertami, ir tai da ne visur. pernai.
kad ve jie ant nekaltų užpul Avižos da žalios. Javai, abel- pasididino, bet vis da toli iki
dinėja, o jei ne, tai nemoka nai imant, visur geri, ypacz pernykszczių metų, ir tik nekrėsti, kad nieko neranda. ant sziaudų, nors brandos, re kuriose vietose apsireiszkė
Kad atsikratyt' nū gėdos, jie gis, nebus įpatingos, nės gru epidemimame bude: Apie SeBet vis gi napilę atsirado dezinterija
labai geidė rasti nors mažiau dai yra smulkus.
sią lietuviszką knįgelę, bet metas yra vienas isz geresnių (raudonoji), tik nelabai tan
matydami, kad visi jų krėti jų, o kad tik turgus giliūtų — kiai jaj‘ apserga.
J. Vėžys.
mai vėltū nueis, pradėjo gra galėtų būti vienu isz geriau
žumu praszyt p. Ž., kad jis siųjų. '
— Isz Pilviszkių, Suvalkų
Tik turgaus gero neturėsim,
atidūtų jiems nors lietuviszką
Marijanpolio
pav.
kalendorių, sakydami, kad jie bent iki rudeniui: ėda mus gub.,
tikrai žiną, kad pas jį esąs Prūso uždėti muitai ant ja „Vaito kaime pirm 4 nedėlių
lietuviszkas
kalendorius. vų. Ūkinį kai atsiveža į mies naktyje isz 14—15 Liepos m. •
K r ecz i a m a m j am u žs i gy n u s, tą jau sziomeczių miežių, tik keletas žmogžudžių užmuszė
kad pas jį nėra jokių lietu turi pardūti pamesti n ai: už Vincą Starkevyczią, to kaimo .
Suėmė Czirviską
viszku rasztų, maskolpalaikiai puskartį negauna daugiaus ukinįką.

jo rasztai turės literatiszką
vertę, bus jam priguliu ežiai
už.jo triūsą atlyginta.
Atsiszaukiu į Lietuvos ir
Amerikos inteligentus, 'tikrus
tėvynainius, savo draugus ir
pažįstamus ir meldžiu jūs
szi rd ingai prisidėti piriė „Vie
nybės“ jau darbais savo, jau
žodžiais ir rodomis!
Visi straipsniai ir korespon
dencijos, atsiusti į mus redak
ciją, bus sunaudoti laikrasztyje, jeigut tik jie galės atneszti
sziokį tokį labą tėvynei.
Teesti visiems žinoma, kad
„Vienybėje“ neturės vietos tas
visas, kas kvėpia asabiszkumu; kas gali sukelti tarp lie
tuvių vaidus, nesutikimus, ne
supratimus, partijas; vienu
žodžiu sakant, neras vietos
musų laikrasztyje tie visi rasz
tai, kurie kenkia krikszczioniszkai meilei, tautiszkai vie
nybei ir nu visų pripažintai
teisybei.
J. Petraitis.
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ir 3 kitus vyrus, bet nieko ti kiausiai turėtų isz ko rinkti, paliepimą prisiklausinėt, ką jais ir kratos (revizijos).
kro dar nežinome, kas jį už- juk kožnam valscziuj* yrrf jau žmonės szneka (vsluszivat‘ia Kiekviena turintis lietuviszmuszė“.
JV.
ne po vieną, bet nors po ke v razgovory obyvatels4kija). kų knįgelių tur but atsargus,
lis gerus vyrus, kurie galėtų Baldosi jis ir po atlaidus, ka nežinodamas, kada bus krata,
— Dzūkija.
Tarp kitų, būti ir vaitais gerais. Teisy binėjasi prie kunįgų ir sziaip o kratos tur laukti kožnas.
vietų ir Simno (Kalvarijos bė, ir žmonės ranka ant vaito žmonių, jei tik iszgirsta kur Labjausiai prižiuriami yra apszviestesni. Zemskiai turi nū
pav.) bei Szventažerio (Seinų žmogų „gerą44, bet tą gerumą kokį žodelį.
pav.) valscziūse tapo įkūnytas kitaip supranta: kas pastatys — Liadvi^iavas. Jei kar valdžios paliepimą ypaeziai
valdžios • paliepimas: kitaip didesnį bertainį degtinės, tas tais ir užmirsztame, kad esam daboti tūs ant tų, kurie yra
nekalbėt valszcziaus kancelia geresnis, tą ir renka vaitu, tik maskoliaus letenoj4, tai tūjaus buvę gimnazijoj* (sliedit4 za
Tik
rijoj4, kaip vien tik gudiszkakr: tankių-tankiausiai apsirinka atsikvoszimę, kada I muš toji každym gimnazistom).
Simne tai padarė stropus* (apsigauna), *nės iszsirenka letena spustelė. Jei kas buvo zemskiai, gavę stiklelį degti
vaitelis su rasztinįku, kurie sav žmogų žioplą, nieko ne- pamirszęs, kad su lietuvisz- nės, nelabai paiso apt to pa
pasigvėszę ant „nagradų“ pats nuvokentį apie kanceliarijos kais rasztais reikia būti atsar liepimo valdžios, ir da pranepasiraszė ir apmonijo desėtnį- dalykus, kursai paskui pasto giai, nės jūs maskoliai taip sza tam, katrą lieptą saugoti,
kus pasiraszyt, kad niekad ja aklu įrankiu rasztinįkėlio; gaudo, kaip nelabasis duszią, kad ve jam liepta kožną žinkkanceliarijoj4 nekalbės kitaip, jei pataiko kartais iszsirinkt tai dabar atsiminė, iSzgirdęs snį daboti. Mus zemskiai yra
tik maskoliszkai.
žmogų ne žioplą, tai kita bė apie dvi kratas, padarytas ant toki, kad gavę į kiszenių arba
Szventažerij* prigavo naba da: su pagelba degtinės įsi syk. Buvo krata, negaliu pa koserę, nusidūda, nieko nema
gą vaitą urėdnįkas naczelnį- veržia sukezius, kursai paskui sakyt kokią dieną, Stebulisz- tant, gali dėl jų nors vogt; ta
ko kanceliarijos ir Szventaže szimteriopai iszlupa už ,,pra- kėse (Liudvinavo gmino, Kal bloga ypatybė maskoliszkų
rio gmino rasztinįkas. Tasai lakdįtą sznapsą“.
Galima varijos pav.) pas ukinįką Ma zemskių iszeina ant gero lierasztinįkas žmogus bailus, drąsiai sakyti, kad su degtine tulaitį. Atpyszkėjo zemskiai, vioms.
kaip kiszkis, priegtam su ku veržiasi prie vaitystos tik tie, pasiėmę & su savim drauge Javų didžiuma* jau apsivalė.
liu ir duszia lenkas, gal isz ne kurie jieszko „unaro“ arba Liudvinavo vaitą, krėtė ir ra Rugepjutė buvo giedra. Dzū
apykantos lietuvystės, ar gal pelno; žmogus, norintis pa- do visokių laikraszczių szio kijoj4, sako, tankus lietus
dėl prisilaižymo maskoliams, siszvęsti dėl visūmenės labo meto ir tai nemažai. Krėti- trukdęs kirtimą javų.
20. VIII.
V. Stagaras.
arba isz baimės ‘n’etekimo tar niekad nejieszko pagelbos kai atsivežė su savim visokių
nystes, apgavo prasezioką vai degtinės.
vitrikų su kuriais atrakinėjo
Vilniuje, namūse buvusio
tą, sakydamas, kad tą palie Kas link valscziaus pszti- visas spynas. Nėpergerai bus
pimą reikia
neatmestinai nįkų, tai tie beveik visi ima tam, aht ko virs kaltė, o da lietuviszkojo Tribunalo (da
įvykdįti, nės kitur jau jis visur kyszius, nės su savo maža al sziądien nežinia kas pasiliks bar svetinyczia Poznanskio)
Rugpjuczio 15 dieną buvo 9
esąs» įvestas.
Iszmislijo ir ga (10-15 r. ant mėnesio) nu kaltu....
Buvo apskųsta, mini ir var arkeologiszkas susiėjimas. Isz
priežastį, nors ir labai kvailą, gai iszmist, ypacz da kurie
dėlei kurios reikią kanceliari yra su szeimynom. Jei už pa- dą skundiko, bet pakol neper arkeologų lietuviszkų atvažia
joj4 maskoliszkai kalbėti: o raszymą kokio liudijimo pa si tiki įsi u, kad tikrai tas ap vo Taturas isz Minsko, isz Petai, kad vyrai, parėję isz ka ima nū žmogaus kelias kapei skundė, negaliu to vardo* pa tersburgo propesoris, E. W61ri u menės, neužmirsztų carisz kas, nieks jam to nepadyvija, sakyti. Kitą kartą, kada pra- teris ir Wissendorfas Zensiem
kos kalbos, tankiai ją girdė nė pats davikas. Bet tas yra nesziu apie visas aplinkybes (latvis); isz Rygos Ar VVebedami kanceliarijoj4.... Ap bjįauriausia, kad kiti pasinau to atsitikimo, galėsiu ir kalti- ris, P. Avenarius isztyrinėto:
jas Jatvingių kapų Gardeno
gautas vaitelis pasiraszė, po- dodami sunkum padėjimu ar- nįką tos nelaimės parodytu
>
tam laikė valscziaus susirinki tymo, iszlupa nū jo už menką Kita krata buvo 12 Rug- pavieto ir kiti.
mo (skodo) buvo apgarsįta ir pagelbą paskutinį graszį, ir tai pjuczio Skardupiūse (Kark Vakar kalbėjo ant pirmo 4
visi, lyg avinai, nepriesztarau- tankiausiai nū pavargėlio. linių grn., Vilkaviszkio pav.) abelno susirihkimo ponas Stodarni priėmė. Matyt, kad da Da bjauriausi yra tarp jų ir pas ukinįką Žilinską. Krėtė roževas isz Maskvos apie masežia žmonės daug pavalnesni iszgamų, kurie iszdūda mus tenai žandarai su „ponstva“, koliszkus vojevodas isz laikant visokių valdžios užmany maskoliams už mėnką „uagra- t. y. su virszjnįkais, bet nieko meczio (kunįgaiksztį Szachov-;
mų: kitur laike apgarsinimo dą“ arba ir už pagyrimą* tik neradę, turėjo iszvažiūt, nei skoj4ą) Vilniuje ir jų politiką
szuniui į subinę paksztelėję. pagal arky valiszkus materiolus
apie tą paliepimą pakilo bai tai.
sus sumiszimas (kaip buvo
Įstabus daiktas, kad randui Da priesz iszvažiavimą nesigė lietuviszkos metrikos ir arkyPilviszkiūse), o ežia žmonelės neužtenka jau žandarų dėl dijo! gražumu praszyt p. Ži vo Ministerijos vidurinių vei
iszklausė ir priėmė, kaip paslėptų paliepimų. Po Sei linko, kad jis atidūtų jiems kalų (vnutrenyk del). Lienų pavietą važinėja zemskis lietuviszką kalendorių, šaky tuviszkas knįghs toliau pakaszventą daigtą.
Ir dimnas daigtas: kur tik isz Krasnopolės, koksai - ten darni, kad jie tikrai žiną, kad vojo ir ant vystaukos nero
kas blogo kokiam nors vals Konstantinavyczius (o gė.da - pas jį yra. Sako, kad ir' ežia dė; rusiszkujų, senų knįgų
daug.... (?red.)
ežiuj4 atsitiks, vis tai yra dar lietuvis!) neva jieszkodamas buvo užskųsta.
N. N.
bas vaito.
Valsczius rsenka 4,vagies su pora arklių“, o '.Taip tai vis taukiaus ir tan
vaitą patsai ir tankių-tan- tūm tarpu turėdamas paslaptą kiaus atsitinka skundai, o su
i
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— Linkava\ Panevėžio pav.
Kauno gub. 2^ Liepos m. bu
vo diena szilta giedri, suvažiavo tukstanciiai žmonių ant
Motynos Sz. Szkapliernos at
laidų. Vakarop suskambino
ant niszparų; į bažnyczią pri
ėjo žmonių iki lindo; kunįgas,
paėmęs Szvencziausį, gieda
. o salutaris — suskambėjo di
dysis varpas, ėmė žmonės
sznipždėti — dgnis, gaisras ir
pradėjo verstis galvatrukcziais
per visas duris : riksmas, kliksmas, raudojimas — sudna
diena.... Tacziaus pamatę,
kad ugnelė nesieks bažnyczios
apsimalszino žmonės, bet ant
oro kas darėsi, tegu Dievas
myli: namai dogą prie dviejų
didelių staklelių, prjkimsztų
arkliais ir vežimais — kiek
vienas bėga, rėkia, pūla, idant
«avo arklius, vežimus iszgelt$ti, o szimtue arklių per vieMnas, dviejasdmris ant sykio negalima isztra>ukti, neregėta
valanda — žmonės viens ki
tam ant sprando lipa, muszasi, verkia, kei da, ir Dievas žino, kas butų pasidarę, jeigu
ugnies nebūti, suturėjęs vie
nas mūrinis namas — beabejonės butų pražuvęs nevienas
žmogus ir daugelis gyvulių;
dabar susikur no tikt du nam u ir keletas arklių.
Priežastis atsiradimo ugnies nežinomii, tur but, kad
vagys uždegė, mislydami per
tą laiką pasinaudoti.
1
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Isz Prūsų lAetuvos. Mas
koliai uždeda muitą ant tavorų einanczių isz Prūsų, o pru
sai ant maskoliszkų tavorų.’
Ir taip eina lig koke licitacija
in plus. Klaipėdoje pažinę,
kad asz nū Maskolijos esmu
atvažiavęs, pr adėj o ant manęs
szaukti ir tai balsu:
— Kodėl jūsų karalius
mums malkų neleidžia, kodėl
ant rubežiaus mokesczius kelia, per tat czi onykizcziai žinonės pelno neturi ir be malkų
bus. Ja, te maskolius visokiąs Batukas bildu! Ja, te mes

j

,

...

taip padarysime; kad ans
krauju spjaus!
Isz tos priežasties taip mas
kolių, kaip ir prūsų Lietuvoje
padėjimas yra labai sunkus.
Isz priežasties ant javų muito
pakėlimo, žmonės būnanti po
maskoliumi negalės nieko
pardūti, o nū mokesczių mas
koliai nestupįs, nors jie patys
yra priežascziumi tų visų
bjaurybių. Chot radi, a da
rai! (Norins pagindik, o
dūk).' Czia maskolius ant
jokių iszsiteisinimų nežiūrės,
nės junta, kad tą . krasztą rei
kės iszcziulpus palikti, o kaip
kitą kartą „SViet“ garsino isz
einant ant musų stogų raudo
ną gaidį paleis, idant nei mes,
nei prusai atėję nieko nerastų.
Prusūse biedniems žmonėms
taip sunku yra gyventi, kad
jeigu ne bus karės, tai galės
maieztą pakelti. Labjausiai
jie pyksta ant to, kad kariumenės šyla yra padidinta, o
per tat ir kasztas.
Sztai neseniai Tilžėje kas
atsitiko.
Murinįkai vienus
namus pabaigę mūryti, ant
stogo vainiką iszkėlę, o pas
kui nū tų namų gaspadorio
geras magaryczias gavę, ant
kelių piontrų augsztumo alaus
baczką užsigabenę gėrė. Že
mai vienas kareivis stovėjo,
taigi į jį girti vyrai pradėjo
plytas mėtyti. Tas davė ži
nią aficieriui; kuris 16 karei
vių atvedė, idant vieną isz
jų nutverti, o^tie ir tada pus
plytės pradėjo mėtyti, saky
dami ant kareivių, kad jie dykadūniai yra, kad per anūs
tur didelius mokesczius mokė
ti ir anūs maitinti.
Tilžėje dabar vieszi D r.
Sauerveinas, didelis lietuvių
užtarėjas. Yra tai mažas, bet
daug iszmanans žmogus, ant
lietuvių skriaudos labai jaut
rus. Valdo 25 kalbas, per tat
yra sąnariu angliszkos bibliszkos draugystės ir biblijos ko
rektūrą, spaudinamą pridaboja. Dabar Berline spaudyna
lenkiszką bibliją vokiszkomis
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literomis dėl liuteronų mozū vos sėdžia, po nosę tau neaiszrų Prusūse ir ans czia būda ką „Mein!“ atsakydami, o
mas atsiuncziamą jam per jeigu lietuviszkai ką paklausi,
pacztą korektūrą taiso. Da tai atsako. — Ich bin n ich so
bar ans truputi nervais žirgu specjalizirt!
Tilžėje ir Klaipė
li ūj a pas Dr. Brūžį besigydy Ir
damas ir Nemune besiplauky- doje ne labai jau gali lietu
viszkai susikalbėti. Ne viens
damas.
Lietuviszkoji kalba, kaip isz vokieczių mislydamas, kad
žinoma, dėl viso mokįto svieto tai yra maskoliszkai, atsako:
turi savo interesą. Netiktai Ich verschteje nicht rusisch!
maskoliai isz savo universitetų Gavau ne kartą girdėti,
kas metą tai vieną, tai kitą į kaip vokiecziai alų gerdami
Lietuvą siuntinėja, bet ir Da pasijūkė isz lietuvių, lenkų ir
nijoje szįmet isz Kopenhage- t. t. būdą, apsakinėdami, kaip
no į Tilžę vieną savo univer- jie daug valgo, kaip jie nešito studentą atsiuntė dėl isz- szioja, ir taip per cielas adysilavijimo lietuviszkoje kal n as.
Bet maskolių urėdnįkai
boje. Ans dabar isz czion
priesz vokiszkus, yra tai tik
iszvažiavo.
*
Bet patys lietuviai kaip tai tinginiai*. Czion ant gelžczion, taip ir po maskoliumi kelio stacijų gavau patėmyti,
savo kalbą niekina. Irf czia kad tas pats urėdnįkas: telekaip ir Palangoje, lietuviszkai grafavojo, bilietus pardavinė
į žmogų prataręs, galėtumei jo, po vagonus ir stacijoje
jam gėdą padaryti, nės jį už lempas degino, szvilpdamas
maszinistui signalus davinėjo
būrą laikai.
I — Klaipėdoje prie ūsto ir t. t. pas maskolių czia rei
moterys darbi nįkės dejavo, kėtų trijų, keturių urėdnįkų,
kad jų vaikai vokiszkai mo nės ten vieni kitus nū vagys
kėdami jau su savo tėvais ne tės daboja, o visi vagia.
Klaipėdoje man pasakojo,
benori „buriszkai“ kalbėti.
Prūsų lietuvis yra tai netep kad musų pusės lietuviai mastas sunkus vežimas, kuris ir koliszkus pinįgus ant prusiszį pakalnę nesiritina, bet reiki kų iszmainę, o jų nepažinda
jį dar stumti, o nustojus stum mi saujomis dūdą; nežinoda
ti vėl ans stovi. Tie žmonės mi kiek reikia dūti. Isk to
tautiszkūse dalykūse suvisum labai žydai pasinaudoja, ku
kūdikiais yra, nės ne turi ant rie'ir czia ant tokios žvėrines
savęs tokio votago, kokį mes tykoja, į Bremeną bilietus siū
po maskoliumi turime, o per lydami.
tat nėra nei atsi rėmimo. Vo Czia ant gelžkelių vagonai
kiecziai moka žmogų užmig- turi keturias kliasas. Ketvir
dįti, o maskoliai suarzina, nės toje kl i ąsoj e yra tai po jau ge
duria lyg bulius su ragais. rai važiūti, nės vagone yra 24
Jau czia lietuvis geriau pasi sėdinczios vietos, o 19 stoviurėdžiusį sutikęs, ne drįsta jam ežių. Dėl pasažierių trukių
„Labą rytą!“ pasakyti, bet yra mažoji lokomativa. Yra
„Guten Morgen!“ pasako. czia toji negerybė, kad kami
Nors dabar jau iszkalose lie- nas lokomatyvos yra labai že
tuviszka kalba yra daleista, mai, o per tat perlangus, sky
bet daugelis lietuvių nori vo les, dėl kvapo virszuje ir du
kiecziais būti. Savo vaikus ris durnų į vagonus prieina.
ypacz panemuniais taip mo Prie to dar kaip vokietis ai
lietuvis uždegs cigarą akėt
kinti.
O vokiecziai, czia tikrais virbalio didumo, tai dumi]
ponais pasirodo; nės ir po kaip pakuroje pasidaro.
Dabar Vilniuje IX arkeolio
stubas su kepurėmis * ant gal
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Vienybe
kalba lig anie kvailiai vokie szirdiūgai iki sziol atvažiūjan- skaitytiį.
Leon Gabryszek, Milwaukee
czius pas mus tautieczius.
czius nudildami:
Grunto dar yra pakaktinai Wis. Michal Dutkewicz, Chi
— Ich schpreche niekt
dėl tukstanozio ir daugiau cago, Ill. Marcin Pawlus, Det
letsch!
szeimynų. Paraszykite tik į roit, Mich. Wawrzyn MierzJ. J. Hofą Land Co. į Milvau- wa, Monistee Mich. Jozef ,
kee, o jis jums atsiųs mapas Laskowski, Cleveland Ohio.
Prisiuntimas.
ir knįgas apraszanczias ežio- Piotr Szewczyk, Pittsburgh
Hoįo Park ir Pulaski 28 Ragp. 93
nykszczius grunte. Tokias Pa. Jozef Kuklinski, Buffalo,
G-ūdotini Tautiecziai! mapas ir knįgas gali gauti N. Y.’Jan Zagielski, Jersey
Didei mums butų linksma, kiekvienas, kaip Amerikoje, City, Nj J. Jan Perz, Phila
kad jus atvažiūtumėte pažiū taip ir Europoje, bile tik pa- delphia, Pa. August J. Glubrėti mųsų erdvių daržinių pri praszys padūdamas savo adre ka, Winona, Minn. Walenty t
krautų puikiais javais ir szim- są. Czion nėra nėi vienam Grych, Hay Springs, Neb.
tų placzių ir gražių kukuruziĮ jokių ambarasų, perkaneziam Tomasz Banach, Calumet,
raszcziai:
laukų/ Klimatas yra labai gęuntą nū tos kompanijos, nės Mich. Roch Walesiak, San
1) Tiesos žodžiai.
2) Ant didžiosios nedėlios pa geras ir kukurūzai auga tro- nėra ant tų gruntų jokių sko Francisco, California.
mokslai.
sziai. Beveik kiekvienas isz lų, nei didelių dūklių, ir taip
3) Ant didžiųjų metinių Viesz- mųsų turi prie namų gražų atsisėdusiejie ant jų neturi jo
Isz Kitur.
įvairių vaisingų^ medžių sodą. kių klapatų. Szįmet kompa
paties Szvenczių pamokslai.
— Suvienytos
Valstijos.
Vieta yra gera, gyvename sav nija užmokėjo kelioliką tuk4) Girtybė.
stanezių dolerių dėl pataisymo Chicagoje 31 d. Rugp. m. su
Tilžės miestas vis labjau linksmiai ir laimingai.
kyla, kas karts nauji ir tai la
Mažne ^kožną metą turi kelio, kuris vienyja Pulaskį sirinko ant juros kranto subai gražus namai atsiranda. me derlingą pjūtį ir ežį- ir Krakawą su nauju miestu viražu m 7000 bedarbių darbiMacziau vienus gražius na met mųsų javai, kaip antai Sobieskiu, kuris yra padėtas nįkų ir darbinįkių, ypacz len
mus; kuriūs už mųsų pinįgus kviecziai, rugiai, žirniai, bul ten pat. prie' geležinkelio „Chi kų ir italų. Ant to susirinki
cago Milwaukee <fe st. Paul“. mo laikomos buvo karsztos
nA kontrabantnįkų gautus isz- vės ir kiti yra labai^eri.
Dabar yra gražiausia laikas sinektos, kurstanezios mynias,
statyta.
Czion y fa taip daug geledėl gruntų kliaravonės Wis- idant jos varu, ginklais, reika
Karaliaucziaus universitetas
turi du studentu lietuviu; ku ežero Michigan ir Green Bay, consinoje. Daugiau galima lautų nū vyriausybės ir kapi
rie už savo gimine stovi.
kad iszsiuntimas tavorų ir dabartiniame laike padaryti talistų ar dūdos ar darbo. Ką
per keletą nedėlių, klar^jant iszgirdę \ miesto perdėtiniai,
Jeigu savo -nūmonės neat produktų nedaug kasztūja.
kreips tai visi lietuviszki „ceiCzion yra dvi lenkiszki baž- gruntą, nės pavasarį per kelis nusiuntė į susirinkimo vietą
tungai“ nupuls, nės dėl skai nyczi ir dar dvi bus pastatyti, mėnesius, neg dabar yra ant 500 szi nitus u n if or mū tų potytojų jokio intereso neturi. viena "Sobieskyje, o antra to geriausia laikas; , Dar ne licmonų, kuriūs susirinkusioSkaito anas tiktai senesni, o Krokavoje. Suprantama, kad buvo czion niekados toki<o<ge- jie pasveikino akmenimis ir
jaunesni geriau vokiszkas ponas Hofas linkėtų matyti ro pragumo dėl grunto pirki pagaliais. Muszis, kuriame
skaito, nės tų „ceitungi|“ nei daug lenkiszkų szeimynų at- mo, kaip daboties, kiekvienas tapo keliolika sužeistų, neilgai
įtura, nei ka'lba nekūm neti vykstanezių ir perkanezių tą pripažįs. Szi nitai farmų truko — darbinįkai
kusi, o net vietiniai inteligen czion fafmas. Isztiesų nežino- yrh czion iszmierūtų, ir beveik policijos iszsisklaidė į visas
tai neturi vilties prilaikymo me kas bus laimingesuis ar visos randasi prie naujai pa- szalis, tik keletas liko suaresz-1
lietuviszkos kalbos. P. Szer- ponas Hofas ar perkantiejie
tūtų.
nius ,,Lietuviszkos Ceitungos“ nū jo gruntą. Mes dūmoja- arba kelios szeimynos gali at
Klaipėdoje rėdytojas tame da me, jog tie, kurie turės pra vykti ir tūjaus savo daigtus
— Springfield Mass. 31 d.
lyke labai abejojo, nės sakė, gumą įgyti czion gruntą, jau ir materiolus dėl statymo trio- Rugp. m. Ėjo isz Chicagos \
bų ant grunto, kurį nupirks, expres trūkis per geležinį til
gerai kad ans su paczia vaikų sis laimingais esą.
nebeturi, nės tie į vokieczius
Kas mus link, tai mes ve bejokių sunkenybių nugaben tą; tiltas įlūžo ir keletas vago
iszvirstų. Ką gi prastesniems lytume kad ponas Hofas ne ti- ; \
nų įpūtė į vandenį Westfield
,
žmonėms reikia daryti, kad jų pardavinėtų gruntą, nės kol
Visokias naminės įrėdnės, Riverdo nū aukszczio 25 pė
vadovai taip sako? Idant czia jis jam priguli, mes galime ukiszkus įrankius u’į inventurą dų; 15 žmogystų tapo užmuszlietuviszkas klausymas kiltų, visados isz jo naudoties, beje galima czion pigiai nupirkti, ta ir daugelis baisiai baisiau
tai reikia, idant lietuviai dėl — pjauti szieną laukose, ga o ponas Hofas turi iki valiai siai sužeistų.
spaudos ir raszto vokiszkas nyti bandą. Tacziau s nega derlingo gruntĄ kuriūs parliteras pamestų, o skaitytų lime būti taip savmeiliais.
dūda labai pigiai.
Chorleston S, C. Rugsėjo
mųsų rasztus, kur kitoniszka
Mes, žemiaus pasiraszę, visi 2 d. Beaufert‘o paviete pakilo
Nės puikiai iszsižiuri, kad
yra dvasia ir įtura. Taigi girios persimaino į apdirba gyvename ant savo farmų toje baisi audra------- 800 žmonių
isz nri n tingesni czionykszcziai mus laukus; todėl padūdame kolonijoje, o atvažiavome isz užmuszė, daugybe sužeidė.
lietuviai ant to sutiko ir ne broliszką ranką ir sveikiname vietų szale mųsų vardų isz- Vąisius ąnt laukų sunaikino,

susivažiavimas. Bet
ežia apie Lietuvą maž ką gali
ma rasti: lietuviszkųjų senoviszkų dalykų skyrius’su Slovėniszku ir Auszrinii| tautų
senobinėmis Suvienytos.
Czia ant parodos nėra nei
vienos lietuviszkos knįgos isz
XVI ir XVII amžiaus. Visi
skaitomi straipsniai eina per
Vilniaus mokslų kuratoriaus
cenzūrą. r
Į Tilžę dabar pribuvo nau
ji lietuviszki dvasiszki rankg isz kas
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Ant salų Jacorų or- įvokiecziams
■
medžius iszrovė, triobas su sėjaus.
atlyginti, uždėjo pradėjo ant žemės spindėti
griovė; gyventojai paliko ap kanas, viesulą, ant sau- ' isz savo pusės ant vokiszkų dangiszkoji sz vieša, vienok
sos daug blėdies. pridarė, ūste tavorų siuncziamų į Finlandi- yra žmonės, kurie savo szirdyverktingiausiame padėjime.
Fayal du, o Teiceira tris gar ją 50 procentų muito. Ta- se užgesinę tą žiburį, klaidžio
— Beverly, Rugp. 14. Bos laivius paskandino ir keletą cziaus Finai, norėdami paro ja tamsybėse ir jieszko kelio
dyti, jog tas visai ne nū jų 1 atmainingose nūmonėse “nesuton Post ‘pranesza, jog Mrs. žmonių prigirdė.
paeina, prižadėjo nepertraukti jtinkanežių tarp savęs protMartin Murray, kuri per 20
— Anglija.
2 d. Rugsė prekystės su vokiecziais ir galvių. — Ne, broliai, ženg
sąvaiczių, buvo stabu isztikta
Sustraikavo 10,000 priėmė ant savo sprando nū dami paskui tų klystžvakių,
ir daktarai buvo atsisakę ją jaus m.
nerasime nuraminimo dvasios,
pagelbėti prigimtu bu du, tapė kasyklių darbinįkų ir reika maskolių uždėtą muitą,
padidinimo
algos.
Caras uždėdamas Liepoje nės didžiausia iszminczia yra
stebuklingai iszgydyta per sa lauja
krikszczioniszkas,
kariumeniszkos mokslas
vo karsztą maldą prie Viesz- Skaitlius sustraikavusių #dar- pamatinį
paties dėl sugrąžinimo sveika binįkiĮ tik vienūse distriktūse drutvietės, krepasties, akmenį, kurs sakydamas: „Mylėkite
pasakęs — tegul Europa toje jurų neprietelius ir darykite
tos. Ji šoko, n akties laike asz Wales pereina 30,000.
notyje atmena, kad Baltijos gerai tiems, kurie jumis perse
iszgirdau labsą : tavo maldos
kioja“, darodo mums dangisz— Praneija.
Raszo tūli jura yra maskoliszkajura.
yra iszklausytos; kelkis ir
Praeitą nedėlią Maskolijoje ką savo paėjimą ir pakelia
vaikszcziok! Daktaras Ha- laikraszcziai, kad katalikai
ges atsilankęs has ją, tą iszgy- suorganizavo politiszką par buvo sekanti choleros auka: žmogų augszcziaus jo paties. Padilijos 969 Nepeikiam mokslų ir gamtos
jimą ir pripažino už stebuk- tiją, kuri turės vardą Liga gubernijoje:
katalikiszka ir socialistiszka. apsirgo, 255 mirė; Kursko tyrinėjimų, dėlei teisybės iszlingu.
Lygia dalia ir Austrijos kata 439 apsirgo, 181 mirė; Kaza- reiszkimo, bet reikia mums
— Savannah l d. Rūgs. m. likai rengiasi padaryti, pa- nio 390 apsirgo, 104 mirė; žinoti, kad ir prie isrmintinžmogaus
Atvykęs į Savannah garlaivis veizdan vokiszkojo centro, Wladymiro 337 apsirgo, 116 gi ausiu įneszimų
mirė; Tūlos 358 apsirgo, 100 proto mųsų szirdyse turi pa
Tullahassee
pranesza, kad kataliktszką susi vienyj imą.
mirė; Lomžos 106 apsirgo, 64 silikti tvireziausias tikėjimas
distriktūse Georgijus ir Pieti
— Maskolijoje sykiu ir mirė; Wolinijos 124 -apsirgo į Sutvertoją viso prigimimd
nes—Karalinos laike didelii}
viesulu ir audrų ant sausos ir Lietuvoje, isz priežasties dide 49 mirė; Charkovo 182 apsir Dievą ir Jo dieviszką pasiun
vandenio apie du 2000 negrų lio isz Vokieczių pusės muito go, 87 mirė; Chersono 185 ap tinį Kristų.
Lietuvoje, kaip ir kitose
pražuvo ir d augi aus neg 10,- uždėjimo ant maskoliszkų sirgo, 103 mirė; Donp apy000 liko be dūnos ir pastogės. produktų, kassyk javai eina gardėje 172 apsirgo, 93 mirė; krikszczioniszkose . szalyse,
pigyn, dėl ko ir padėjimas Jekaterinoslavo 72 apsirgo Kalėdų szventės su linksmybe
— Cincinnati 3 Rugs. Elek- ukinįkų kasdien ' bloginąs. 72 mirė; Petersburge 40 ap yra apvaik^zeziajamos, dėlto
rikos karas pradėjo lėkti į pa Randas stengiasi | padaryti sirgo, 15 mirė; Maskvoje 102 kuczių dienoje moterys szvarina visus namus, maudo, szukalnę labai greitai, kunduk- prekystės sądorą su Autro- apsirgo, 58 mirė.
kūja vaikus, rėdo anūs į bal
toris norėjo suturėti, bet tūm Vengrija, pagal kurią galima
— Kynai.
31 Rugp. m. tus marszkinius ir taiso kutarpu, pagedo įtaisa suturėji butų siųsti žemės vaisius per
mo: karas nuszokęs nu vėžų, Austro-Vengrija į Szvaicari- Atvykęs į San Francisco ky- ežioms valgius, tai yra silkes,
numuszė telegrapiszką stabą ją ir Italiją. Tam užmany niszkas laivas, praneszė, kad rugszczią sriubą su grybais ir
ir, iszmuszęs ^ieną, įvažiavo į mui Vokiecziai didei prieszi- sziauriniūse Kynūse vieszpa- aliejumi, kisielių, žirnius ir
tau j a baisi cholera, viename kvieczius su saldumi mieszisaliuną. Karas sutrupėjo į nasi, nežinia ar įvyks.
Maskoliai, kaip pranesza mieste Hokktczan mirszta kas mu. Atėjus seniai laukiamam
szmotus, ' du žmogų tapo už
musztu, 6 sunkiai ir 40 leng 26 Rugp. Naue Erei Presse, dieną 30 daugiau žmonių, o vakarui, vargužių triobelėse ir
rengiasi padidinti savo viesz- badu szimtais krinta vyrų, mo puikiūse turtingųjų namūsė
vini sužeisti.
linksmai szvieczia žiburiai,
patystę Azijoje, beje — už terių ir vaikų.
skūmės plonai aptiestos szienu
Raleiglų N. C. 29 Rugp. imti valstiją Herat, arti prie
ir baltomis drobulėmis apdeng
Karnesvillę atlankė cyklonas: Auganistano rubežiaus. Einitos, o visa susirinkusi giminė ir
4 žmones užmuszė ir 100 ma ras, valdonas tos vieszpatysszeimyna rengiasi kuczią val
tės, turi tiktai 500 kartumenų sudaižė.
Pasaka
isz
tikra
atsitikima
penktos
tf
gyti. Vaikai gi nusižiūrėję,
nės vyrų.
szesztos
deszinilies
musu
amžiaus.
niekam neniatant, mėgina pa
Nors maskoliai sargybą ant
— Wilkes-Barre 3 d. Rugs.
Mykolo G.
ragauti saldžiai sutaisytų val
Buvo paszven tin imas lenkisz- prusiszko rubežiaus padaugi
(Tąsa.)
gių. — Prisiartino laukiamo
kos bažnyczio kampinio ak no, vietomis padvigubino, taji valanda, gaspadorius su
IX KALĖDOS. .
mens, kurioje iszkelmėje ėmė cziaus kontrabanda žemaitiszKalėdų sz ventė yra pa vaikais ir szeimyna, sustojęs
dalyvumą ir li etų vi szk a sz. ka taip pradėjo didintis, kad
Kazimiero dr ingystė isz Mor- ir prusiszkas randas ketina minklu užgimimo Vieszpaczio, apie skūmę, po atkalbėtos
isz savo pusės sargus ant ru įkūrusio žiburį szviecziantį maldos pajima plotkelę ir dū
gentown‘o.
visai žmonijai, o noris devy da visiems po szmotelį nusibežiaus pastatyti.
MasRoliszkas randas, idant niolika amžiij baigias, kaip įlaužti, prie tos gi įmonės vaiH
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Vienybe

kai taikinusi kūdaugiaus gau Barnis su bernais rūpinosi raminimo visokių rupesezių me — atsakė Julytė ir iszti plotkelių, kurias vadina apie prirengimą szventoms dižiausiu vaistu yra užsiėmi traukusi savo rankelę isz ran
Pono Dievo pyragais. — Po dienoms kratinio ir malkų.
mas kokiu noris darbu, dėlto kos Kaire vyczios, nubėgo prie
suvalgytos vakartės visi dėJulytė didei laukė atvažia iszmintingai daro žmonės, ku motinos.
kavoja gaspadoriams už ku- vimo dėdės, o kad pamislijo, rie datyrdami liūdnumą ir pa Kada Burnienė su duktere
czią ir daugybė žmonių ren jogei su jūrai pribus ir dakta ilgi, griebiasi prie darbo, o dangstė skūmę ir neszė kuczių
giasi eiti į bažnyczią ant raro ras Kairevyczia, kurį Szilave prieszingai
neiszmintingais valgius, tū tarpu vyrai iszėmę
tų, tai yra ant ankstybųjų mi matė, tai jos szirdelė pradėjo yra tie, kurie, datyrdaiųi ru- isz keleiviszkų skrynelių bonežių.
labjau plakti ir gražus skrūs- pėsezius, neužsiima darbu, b ką gero vyno, po porą stik
Priesz Kalėdas daug buvo teliai nuraudo.
tik ruko pypkius arba degti lelių iszgėrė. Moterės priren
sniego, o lyg kaip stiklas Mergaitė ligi szioliai isz- nę geria.
gusios vakarienę užpraszė sve
vieszkeliu cziūžė szlajos pacz- skyrtinai mylėjo tėvus ir dė
Iszmuszė devintą, Btirnių czius prie skūmės, kur visi potos arkliais pakinkytos, kurio dę, o dabar patėmijo, kad di seklyczioje vieszpatavo liud draugiai sukalbėjo maldą.
se sėdėjo du vyru. Jaunesnis desnėj! dalis jos szirdies pri ningoji tyla; szitai artinos de- Malonu buvo veizėti į mokįtus
atsiliepė prie savo draugo: guli prie svetimo žmogaus, szimta valanda, o Julytė, pa vyrus, gūdojanezius senovės
— Kasžin ar laukia mumis kurį tik vieną kartą regėjo; metusi darbą, greitai prakal paprotį ir drauge su KaimėMalženūse? — Žinoma, kad nabagytė szirdelė kaip pauk bęj o:,m am u te, ar girdi, rodos nais besimeldžianczius. Tas
laukia, o labjausiai Julytė sztis žabangose veltui stengėsi skamba? — Tū tarpu aiszkiau paveikslas užgėdina tūs nedageidžia kūgreicziaus tavę re atgauti laisvę ir noris savije davėsi girdėti žvangėjimas mokįtus žmonis, kurie, lyžte
gėti — atsakė senesnis.
protavo, kad Kairevyczia ne- skambalo ir visi szaukdami lėję mokslo, nenori persižeg
Gražioji Julyte gal ir ne- iszpažino jai meilės, dėlto ųe- „atvažiūja! atvažiūja!“ iszbė- noti ir priesz Vieszpatį nusipamislijo apie manę.
priguli apie jį mislyti, o dar go suszviesa į priangį, o ežia žemįti. —• Po maldos prasidė
Nekalbėk to, mielas preite- labjaus tą jaunikaitį mylėti, skambant ir gyrgždant, prie jo laužymas plotkelių ir val
liau, nės gerai žinai, kad mer vienok tokie dūmojimai Ju durių sustojo szlajos, isz ku gymas kuczių.
Vakarienė
gaitės tankiai mislija apie tą, lytės pritaisymo nepermainė, rių iszlipęs daktaras Rimei atlikta buvo tarp linksmos
kurs joms patiko. — Dievas nės mislis gymiszkai grįžo ka su savo draugu Kairevy* kalbos ir gėrimo vyno, kurio
žino, ar turėjau laimę jai pa prie jauno Viktoro ir nū jo ežia, , atsiliepė: — labą vaka stiklelį vartinama didžiaus ir
tikti.
negalėjo atsitolįti; tas gi virsz- rą! ar priimate* keleivius ant Jūlytė turėjo iszgerti.
— Nėra abejonės, kad pa noringas, o nenuveikiamas pri- nakvynės? Po kuczių namiszkiai drau
<
tikai, nės tą aiszkiai patėmi- taisymas nekantrino mergaitę,
Priimsime^ priimsime mie ge su svecziais, teiraudamiesi
jau isz mano sesers ir paczios kuri, tankiai iszbėgusi ant lus svetelius! — kalbėjo l\ur- keno bus ilgesni linai, traukė
Julytės laiszkų.
kiemo į blizgantį kelią veizė niai ir besisveikįdami įvedė isz po drobulės patiestą ant
Kūgreicziaus norėcziau ją jo, ir matydama daug važiū- sveczius į seklyczią, kur anūs skūmės szieną, Julytė su dak
pamatyti — pasakė jaunesnis janezių szlajų, laukiamu sve nurėdę, vėl pradėjo sveikįtis taru Kairevyczia isztraukę il
ir pradėjo raginti pacztos ve czių neiszvydo.
ir teirautis, ar laimingą turėjo giausius žolynus, rokavo, kad
žėją spėriau važiūti.
.
Taip praėjus dienai ir pri kelionę; o tū tarpu gaspado- jų linai bus augaloti, o dakta
Szlajos it pauksztis lėkė, siartinus vakarui, saulutė at rius su bernu keleivių daigtus ras Rimeika, vietoje sziėno
o senesnis keleivis kal.bėjo! — gulė į minksztus Antlantijos į vidų suneszė ir . paszėręs prigavęs trumpą sziaudgalį,
vargas su tais įsimylėjusiais, didmario patalus ir milijonai pacztos arklius, liepė vežėjui jūkdamasi pasakė: — mat
nės prie savo mylimųjų kreg žiburių apszvietė clangų, o ne eiti į grįczią valgyti su szei- asz senis isztraukiau sziaudą,
žde lėkdami, mislija kad ant ramus Burniai ligi pusiau- myna kuczią.
tur būti mano
linai neužderės
5
*
knnklės joja.
nakezio, ketino sveczių laukti.
— Akis pražiūrėjome, lauk ir kaip žmonės sako, isz tų
Tūdu keleiviai buvo tai Laikrodis iszmuszė asztūnias, dami.tamstų— kalbėjo Bur- sziaudų nebus grudų, kas kita
daktarai Rimeika ir Kairevy- o sveczių dar nebuvo; Julytė nienė.
Julytė su ponu Viktoru, ku
ežia, važiūjantie pas Burnius, klausės, ar neiszgirs skamba — O mes, tą žinodami, kaip riems teko pusantro masto ii- P
kuriūs Malžėnūse ir Szilave lo arba giržgždėjimo szlajų, įmanydami skubinamės;* ma giszienai, turės laimę prie li
matėme.
bet nieko negirdėdama, kele no gi jaunas draugas be ma nų ir prie grudų. Isz tos kal
Persikelkime į - viensėdiją tą sykių atsiduksėjusi, pradė lonės ragino pacztbrių kūgrei- bos Rimeikos visi jūkėši, o
Malžėnus,
į triobą Jurgio jo panezeką nerti. Pirszteliai cziau važiūti — sakė jūkda- Kairevyczia atsakė: — Ką
Barnio, kur kurczioje nū pa jos smarkiai judino blizgan- masis Rimeika. Julytė tūs žo daryti mielas prieteliau, buvo
ties rytmeczio visi namiszkiai ežiais dratais, mislys toli klai džius iszgirdusi, besisveikįda- laikas, kada ir tamsta prie vi
rūszės apie prigulintį priėmi džiojo, o įtemptas girdėjimas ma su Kairevyczia it rožė nu so ko turėjai laimę.
mą sveczių, isz toly mos kelio bukliai jautė. Žmonės kalba, raudo; jaunikaitis gi suspau Linksmai buvo praleistos
nės laukiamų. -4* Ona Bur- kad mylėti be savotarpumo dęs jos rankelę, pusbalsiai isžį szventės, o Kairevyczia neatnienė taisė valgius, Julytė su ir lūkėti, o nesulaukti yra tai tarė: — daktaro Rimeikos stojamai būdamas prie July
mergaitėmis szvarino sekly- dvi didei įkirios kanezios. ežia visi laukė, o manęs kas tės ir su ana kalbėdamas apie
ežią, mažgojo indus ir baltais Gal būti ir teisybė, bet nema žin?
įvairius daigtus, datyrė, kad
4 ,
a p vai kais patalus valkstė, o žesnė yra tiesą, jogei dėl nu — Lygiai ir tamstos laukė mergytė yra padori ir protinI
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Pabaigę pasaką apie July tai Dievas galingiausis vei
ga. Dėl to didei įsimylėjęs, siunezia vienam kanezios aszanorėjo tik nustebėti pri taikią ras, o kitam nožmų jūką tę ir Viktorą Kairevyežią, pa kiaušiai apszviestų visas ame
valandą, kurioje galėtų savo nutrenkto į pragarą vel kalbėsim apie kitus vargdie riszkas draugystes, įkvėptų ji
nius, o pagal mųsų prižadėji sąnariams, jog mes visi esain
nio.
meilę iszpažįtį.
Augszcziaus isztartų žodžių mo isztarto Vili me persky lygus vienos motinos — Lit
Nauji metai artinos ir sveežiai rengėsi namon važiūti, o netaikome prie Viktoro ir Ju rime tos pasakos, apsakysime tuvos vaikai, troksztanczia
pamislijus' apie Viktoro atsi lytės, kurie savo meile buvo apie garsingą tarp valszczio- tarp savęs' turėti vieną tvirt
tolinimą Julytės szirdelė skau laimingais ir gal tokiais bus nių Gabrį Zubrickį ir jo ne ir broliszkai lietuviszką vieny
bę ir sutikinę, kurios negalėti
paprasta darbavimą.
džiai plakė, nės visą pirmosios per visą amžį.
paardyti nevien svetimtau
Vakare, kada visi susirinko
meilės galybe mylėdama jau(Dar neviskas).
ežiai, bet ir pats pragaro vėl
nikaitį, gerai numanė, kad be į triobą, Viktoras iszpažinęs
n i as.
jo negali ant svieto gyventi, tėvams ir dėdžią savo meilę
Nors pas mus yra tikti
Vieną dieną, kada daktaras prie Julytės, praszė jos ran
Rimeika drauge su gaspado- kos, o szie, pritardami linkė — Forest City, Pa.
Kad apie 80 lietuviszkų pamiliji
riumi iszvažiavo prie sergan jimui jaunos poros, palaimino ir nedidelis mųsų brolių lietu vienok isz Dievo malonės ja
ežio kaimyno, o Burnienė isz aną, prie ko nemažai buvo vių skaitlius yra sziame maža pernai metą uždėjome sav
ėjo apie ūkę, tada Kairevy- aszarėlių, reiszkianczių ne so- me miestelyje, vienok mes ne- lietuviszką parapiją, o.szį m<
ežia pasilikęs vienas su Julyte pulį, bet jausmą linksmybės, sitoliname nū susidraugavimo tą jau ir Jotus dėl statym
bueziūdamas jos rankelę atsiIsztiesų graudi yra valanda, su visais iszmanesniais mųsų bažnyczios turime pilnai iss
— brangiausioji Julyte, kada duktė drauge su savo broliais lietuviais, dirbaneziais mokėję, o dabar tikt laukini
myliu tavę vis a mano szirdies mylimu praszo tėvų palaimi dėl gero mųsų tėvynės — Lie tos valandos kada gausini
galybe, dėlto praszau isztark nimo naujam gyvenimui, tada tuvos.
Taigi savo miestelyje lietuviszką kunįgą; tada pai
žodį, ar dalini su manimi tą nuliudusi yra szirdelė mergai turime tik dvi lietuviszkas kutinio cento nesigailėdan
bažnyczii
meilę ir pritari amžiaus ke tės, nės atėjo laikas atsisvei draugystes, bet abidvi priguli statysime savo
kinimo su gimdytojais, kūdi ir prie „Susivienyjimo“, kurio Juk kada turėsime savo k t
lionėje man draugauti ?
Nekalta Jucytė noris geidė kystės vieta, mylimais žoly darbai ir visi stengimai yra nįgą ir bažnyczią, girdėsiu
iszpažinimo meilėj bet isz- nais, kėretinu jaunystės dienų nevien mųsų visus brolius lie Dievo žodį garsinamą lieti
reiszkimu tos paslapties, didei laime ir liūsybe. — Lygiai tuvius sutraukti į vieną didžią viszkai, tada mums pasirody
nusiminusi, akeles nuleido ir tėvai atidūdami svetimam kūpą arba tautiszką ryszį, kad nors toli gyvename nū sav
ką tikt girdžiamu balsu iszta- žmogui mylimą kūdikį, su ne mes gyvendami svetimame tėvynės: už jūrių marelių, i
rė: myliu tavę, Viktorai, ir ramumu mislija apie ateinan kraszte ir tarpo svetimų tautų gilių vandenėlių, už augszt
tį būvį ir laimę iszaugintos nenutaustume, nepamirsztume ir tamsių girelių, jog mes tar
pritariu tavo paezia būti.
Aczių tav, mieliausioji! dėl po motiniszkos globos sparnu savo tėvynės, neatsižadėtume esame savo tėvynėje, szneki
tavo laimės paszvęsiu gyvybę. dukrelės.
mųsų brangios tėvyniszkos me su savo tėveliais, bčolia
To džiaug
Tą pasakęs Kairevyczia ant Antroje pusėje Gegužės mė kalbos, bet ir pasirūpinimas seserimis ir t. t.
baltos kaktos Julytės sudėjo nesio žydėjo visa grožybė me apie spaudimą lietuviszkų m o mes neiszpasakytai trokš
pirmą skaistų pabueziavimą, džiai, o daržai ir pievos pasi- knįgų, isz kurių galėtume tame veik sulaukti. Gal l)i<
kurio neužsigėdįtų ir patys pūszė žolynėmis, paukszteliai geriaus pažinti ir pamylėti sa vas veik susimils ant mųsi
aniūlai. Bucuiūjama Julytės įvairiais balsais cziulbėjo, o vo tėnynę — Lietuvą, o po gal veik galėsime pas savę la
rankelė silsėjdsi Viktoro del visa gamta, kaip vedama į draug ir apsiszviesti. Todėl- kyti savo lietuviszką kdnii
ne, o per gražius nuraudusius vynezių karalaitė, tartum no gi mųsų lietuvių būrelis aisz- gėlį, kurs rodys mums kel
mergaitės skrūstus ridėjo rėdama pradžiuginti pakvies kiai suprasdaipas reikalingu netik į amžiną iszgaijymą, b
tą ant gyvybės bankieto žmo mą ir naudingumą „Susivie parodys mums kelią, kuriūt
aszarėlės.
Tūdu jauniejie žmonės, pa- gystę, iszreiszkė visą savo gro- nyjimo“, noriai prie jo prigu eidami, galėtume netikt dr
darę apžadą amžinos meilės,! žybę ir turtus. — Tokiam tai li, o podraug laukia tos die ežiai užsilaikyti prie lietuvy
neapsakomai buvo laimingais, gražiam laike, 22 dieną Gegu- nos, kaip saulės potekant ka tės, bet ją karsztai mylėti
nės jų gyven imo kelią meilė žip, dienoj1 varduvių jaunosios da ir kitos visos lietuviszkos gūdoti, kaip savo baczių pr
apszvietė ir kvietkomis nuk- aitjliktas buvo sudorojimas Ju- draugystės supratusios „Susi boezių brangų palikimą.
lojo. — Isz tiesų tokios lai- lytės su Viktoru ir svodbinė vienyjimo“ reikalingumą ir - Berods lenkiszkas kuuings
mės vieną tik kartą amžiuje rėdą atsiliko su visomįs lietu- naudingumą, prisiraszys prie J. kokiu nors bud u norėt
gali ragauti žmogus, bet ne- viszkomis įmoriėmis.
jo, o tada tikrai galėsime mųsų' užsidėjusią parapi
vienas ir už tą szviesią valan Ant rytojaus po svodbos džiaugtiesi lietuviszkai bro- paardyti, bet mes nū tok
dėlę užmoka baisia kanezia, jaunoji pora graudžiai atsis- liszku džiaugstu, tada pasiro- ponų nieko geresnio dėl sav
nės pastatytas ant szirdies au- veikinusi su tėvais ir dėdžiu-l dysime. ir mes tarp sveti m tau- ir galime laukti, kadangi v
kuro idealas tankiai apvilia ir mi Rimeika, iszvažiavo į Ozer ežius, jog mes lietuviai dar dar isz jų smagenų negali is
nuvirtęs veidų į purvyną, su- kesiją (ant Kaukazo), kur gyvūjame ant szios aszarų pa dilti szis kvailas sanprotav
teikia skaud ulingą atkėrėji-, daktaras Kairevyczia ant tar- kalnės ir trokeztame gyventi mas: lietuvis tur mokėti le
iki svieto pabaigai,
O kad kiszkai ir tur būti lenku.
mą, o tada nusopusi szirdis’nystės nukeltas buvo.
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to nū mųsų nesulauks lenkisz- ir broliszkai užpraszome visus nuvedėte. Toliaus jau neno
Jus
ki vadovai.
Mes neniekina brolius lietuvius, apilinkėsė rime su jumis keliauti.
eikit savo keliu, o mes savo
me lenkus, mes nenorime jūs gyvenanezius, pribūti.
keliu trauksime.
Mes į jūs
Parapijos komitetas.
paversti į lietuvius, todėl ir
reikalus nesikiszim‘, ale jus
jie tegul nelenkina mųsų jeigu
— Pittston Pa.y lietuvių mus nekliudykite ir lyg koki
mes esame lygus su lygiais,
valnai su valnais. Teisybė, „excursion“ isz priežasties lie piktadėjai kelius užstodami
neseniai mes tą tautiszką skir taus tapo atidėtas nū 24 d. nesijūkit. — Dasiprantame
tu nų supratome, bet jau szią- Rugpjuczio ant 31 dienos to jau mes truputį, kas tą bėgėApie tūkstan diszką korespondenciją isz
dien aiszkiai supratę, to ir pat mėnesio.
laikysimiesi, pakol gyvi būsi tį vyrų ir moterių atvyko Jersey City paraszė. Turbut
me: niekas mus nū brangios ypatingu treinu isz visų aplin tam ponui didelei užkenkia,
kinių miestelių į Luzerne kad jis tą draugystę taip sąrlietuvystės neatszaldįs.
Sako,
Baigdami szią koresponden Grove ir tąją lietuviszką zo- kastiszkai iszjūkia.
ciją, praneszame visiems bro bovą galima butų pavadįti la- kad lietuviai nū lenkų skyrdaliams lietuviams, jog 12. d. baisnusidavusią, kad nevienas miesi nacionaliszkus sav, ruRugsėjo m. vakare po septin nelaimingas atsitikimap. Be- bus nori taisyti. Gerai Jersey
tai adynai mųsų miestelyje szaudant į cielių tūlas Tarnas Citiecziai padarytų, kad pasi
ant lietuviszkos salės
bus ke- Zurnauckas taip neatsargiai naudotų isz tos lenkų neapy
v
lios sznektos laikomos apie iszszovė, jog kulka pataikė į kantos prie mus rūbų, kad
lietuvystęl).
Pribukite vy poakį Jonui Murauckui ir isz- įsitaisytų sav sermėgas. Mus
rai, moterės, merginos ir vai ėjo per virszugalvį, paszauta- tie rubai suvis negėdina, o
kai, o nesigailėsite, ba szne,k- sis tūjaus sudribo ir pusiau lenkai sarmatydamiesi anų,
tos pasibaigs su pasilinksmi deszimtą valandą tos dienos gal nors sykį nū mųsų atsto
vakare numirė Wilkes Barre‘s tų, nės dabartės musų jūdi
nimu.
A. a. J. Mu- kotai, o labjaus kisze.niai tų
Szv. Jurgio dri prezidentas ligonbutyje.
Pranas Dragūnas. Szv. An- rauckas paeina isz Birutos kotų, kaip magnesu lenkus,
tano dr. prezidentas Ignas kaimo, Rudaminos par. Kal ypacz nekuriūs, prie lietuvių
varijos pavieto.
Atvyko į traukia.
Narusevvczius.
Ameriką su paezia pirm kelių
Ne Jersey Citietis.
-- ----Dieve
— Wilkes-Barre y
Pa. metų, ne isz bėdos.
— Baltimore Md.
Rug
Nors menkas mųsų lietuvių dovanok - jam nusidėjimus ir
pjuczio 28 dienoje. Draugys
yra būrelis, vienok su Dievo dūk amžiną atilsį.
Susiedas.
tė Sz. Kazimiero kareivių,
pagelba ir paežių rūpestį pe
Susivienyjimo N 16 kūpa lai
reitą metą uždėjome savo lie— Isz Jersey City.
Len- kė savo mėnesinį susirinkimą
tuviszką parapiją. Nors dikcziai turėjome prisiklausyti kiszko laikraszczio „Polonia“ Rugpjuczio 37 dieną, ant ku
visokių neszvankių žodžių isz 34 numeryje raszo tūlas ko rio tarp visokių veikalų drau
burnos leukiszko vadovo, nors respondentas isz Jersey City: gystės, buvo įneszimas apie
tūli ir isz paežių brolių lietu „Tūli, sako, lietuviai (ne tūli, delegatus į Susivienyjimo sei
vių, lindojanezių lenkiszkame mus visų yra vienok siekiai) mą.
Visi draugai, per paaiszki
kailyje, rūpinosi mųsų iszga- neprielankus lenkams (?vėla),
ningą darbą jei nepaardyti, ketinę uždėti naują lietuvisz nimus apie Lietuvių krutė
Czion dar jimą visose szalyse, uždėkti
tai nors iki laikui sutrukdįti, ką draugystę“;
vienok isz Dievo . apveizdos prideda: „turbut, girdi, pa lietuvystės meile negalėjo at
sigėrėti tūm užmanymu. De
viską kantriai perkentėjome, pirkti per maskolius?“
Matai koki lenkeliai geri — legatas į seimą likosi iszrengo szį metą jau statome ir bažgarbės K. S. Pantienyczią, kurios paszventinimą kaip tik lietuviai ims stengtis sįas
Kuris, kaipo tėvynės
kampinio akmens iszkilmin- ką gero padaryti dėl savęs, o nius.
gai apvaikszcziosime ateinan ne dėl lenkų, tai lenkai tūj‘ m y lėtoj as ir geradėjas savo
tį nedėldienį, tai yra 10 dieną rėkia, kad mes maskoliui par tautieczių, ant savo iszlygų
O ne, vyrueziai, mes apsiėmė atlikti tą kelionę ir
szio mėnesio po dvyliktai (po sidavę.
praneszimus nū
pietų) 4 adyną. Lietuviszkos da( maskoliui neparsidavėm, geriausius
draugystės jau užpraszėme per bet lenkams ir dyka neatsidū- musų draugystės su teikti Su
gromatas, o dabar nūlankiai sim. Gerai Jersey Citiecziai sivienyjimo Seimui.
Sekr. Jonas Kurtinaitis.
1) Dėl »znekti| laikymo pribus lietuviai sako, kad jau gana
„Susivienyjimo“ prezidontąs ip daug jus mumis prikėrrjote; ve
— „Vienybės“ 22 nū Grab
kitą prakilnesnių vyrų.
dėte mus, vedėte ir negerai
O

takojo korespondencijoje ne
mažai nusistebėjau žodžiams,
buk Petropilės Labd. draug.
negalėjusi sujieszkoti lietuviszko giesminįko. Kiek man
žinoma, jų ten yra nevienas.
Operos boritonas, numylėtinis
liaudies, Stravinskis: paeina
nil Luboczo Vilkom. pavieto.
Taip užtikrino manę jo giminaieziai. Buvusi operos primadonna Sonke (Sąchockos)
buk esanti lietuvė nū m. Linkavos,
Panevėžio pavieto.
Paeinanti isz sodieczių. Už
tikrina taip Sąchockių gimi
nietis.
Operos primadonna
Mrąvina taipat buk esanti lie
tuvaite (isz bajorų). Jei taip
yra (Petropilės lietuviai galė
tų tame akyvai persitikrinti,
nuėję pas jūs), .tai kamgi
skųsties ant lietuvių giesminįkų stokos. Manav, jog Stravinsjeis su Sonki noriai padainūtų ant lietuviszkų koncertų.
Ant. Kaupas.
— Waterbury Rugp. 25 d.
Pasirinko Kazimieras Gieb»a,
paeinantis isz Szilainių so
džiaus, Bartinįkų parapijos,
Kalvarijos pav. Suv. gub.
Jis nepaliko dėl pakavojirao
jokio pinįgo, neprigulėjo prie
jokios lietuviszkos draugystės;
butii jį miestas pakovojęs,
jeigu nemilaszirdystė dviejų
Sz. Kazimiero ir
Kara
liaus Gedimino, lietuvisz
kų draugysezių, kurios susi-,
mylėję ant jo, perstengimąsi
jųdviejų prezidentų, nedavė
miestui pakasti, bet paezios
iszkelmingai jį palaidojo.
J. J. A.

— Scranton Pa., ant Mont
Plesent pereitą nedėlią tapo
užmuszti anglikasyklė du vai
kinu — J. Pranokus 21 metu
ir Grabovskis 18 metu; abu
paeina isz Kauno gubernijos,
Viduklės parapijos.
Vienas
buvo atvažiavęs isz Lietuvos
pirm dviejų mėnesių, o antras
pirm metų ir keturių mėne
sių.
_
V. DillionaSy
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Lietuvininku
Ką asz nebutu tik valandiniu dru
maina yra skelbėja nelaimin venimas geresnis
go man gyvenimo ir karezios dabar turiu? — tik šarma- karsztu jausmu, bet tyku
Kad girdžiu drutu geiduliu įsigyvenus
jo užbaigos.. .
Taip bedū tą vieną!
mojant jai,- įeina į stubą jau tai jis krautuvę dėlto vien tik ant visados stipriai szirdi
nas vyrukas, vardu Antanas, užsidėjęs, turėdamas biskį pi gilume — tada tai isztikrų
dar neseniai apsivedęs. Bar- ningų, idant gražesnią mergi moterystė bus laiminga, ir p
bytė praszo jį prisės^ ir pati ną gautu, o paskui kas jam ra gyvens linksmai vienas a
drauge atsisėda. „Kodėl, ba galvoje, ar jis sztorninkas, ar trą ramindami kokiūse neb
landyte, taip nuliudusi?!“ — mainieris, bile jis tik gavo atsitikimose it kokiame r
užklausė smagiu balsu Anta gražią paezią.
Tasai tai yra juje ant žemės.
O kad nu
nas — pažiūrėjęs jai į veidelį. didžiausia dalykas, kuris ma ginoms taip nesykį nusidūd
— ,,Ot, visokį dalykai susi no szirdį skaudžiai graužia ir tai joms, kaipo gydyklą t
dėjo krūvon ir nedūda szirde- gimdo neužkantą I dėl jo. kios žaisdos, reikėtų pažin
lei atgauti linksmybės“ — Kaip man su jūmi smagiai ir ra kas tai yra tikra meilė ir k
atsakė liudnu balseliu Barby- miai gyventi moteryi^oje, kad ki; tai galima atlikti per api
tė, kaip ir žemyn žiūrėdama. asz dėl jo tikras anioliszkos szvietimą ir skaitymą knįi
aiszkiai parodo
mano bei laikraszczių panaszios į t;
meilės nejaueziau
ir nejaueziu
— „Malonėcziau labai žino dangaus
dabartinį
padėjimą
ir tolymesszirdyje,
nors teisybė,
jis pos, kur nemažai pamokini!
ti, jei mylista ir galima, koki savo
nį likimą,
regėdama
liu-ir tokiūse dalykūse, galima ras
niekūmo jįnedėtas
vyras
tie dalykai yra“, tęsia Anta yra
dnaste tik
persiimu
visajisir szirdis
nas toliau.
myli,
tfek, kad
manę Kitokiu budu sunku tą žaiz
mano
lyg sztoreliu
kokiu jieszmu
bado užgydyti.
Tamsta pats žinai, jog ne su
savo
ii masino,
Tiek tai pasai
apsipila su
visagrkrauju,
kaip Antanas nubudusiai Barbyt
seniai isztekėjau už vyro — ma
it kurapka
ais į spąsta saulelė
leisdamasi
biznierio, kuris laikė valgių lūs?
Taigi
tai/atmaina
ant ramindamas ją, kaip įmanye
-----------raudo
—
krautuvę arba grosernę, o da nais debesiais; priegtam jau- mas, kantriai nelaimę tą nes
bar darbams einant blogai ir ežiu, kad užgesiu pasinėrusi ir szaukties Dievo pagelb
koštu meriams į krautuvę ne liūdnumo tamsybėse, kaip mėgindamas uždegti visoki
užsimokėjus, turėjome suban- saulelė szį vakar, kad užgeso. privedžiojimais jos szirdi
krutyti ir dar savo skatiko Skaudu, skaudu man Dieve meilę dėl vyro, o po draugą
pridėti.
Likome biedni ir v isogal įs!
tardamas, kad apie tai tyh
— ,,Ką daryti ?“ — Barby- ir niekam neskelbtų dėl sa
užtai vyrui vėl reikės eiti į
mainas dirbti, isz ko asz bai bė, nėra ko didei aimanauti ir gero vardo ir isz mo n ės
siai sermatyjosi ir nerimsta.
linksmai atsisveikino ir isz<
Tie tai dalykai liudnina manę
namon.
Po tam visam B
Barbyte už biznierio. be galo.“
bytei ir pasidarė kiek lin
Raudonais debesiais apgul
„Tiek ir bėdos“, atsakė An
miau ir smagiau ant szirdel
ta saulelė baigia leisties už tanas raminaneziu balsu —
ir ji užsibrožė sąžiniszkai 1
jei Dievas visogalis laimins,
savo brieszkimu pradėjo to- tai ir vėl užsidirbę piningų,
altorių akyveizdoje Dieve
dienos galėsite kitą krautuvę arba
dyties,
kunįgo <jo tarno, taryda
skaistų szviesumą į nakties geriau kareziamą užsidėti, tik ežiu balsu Antanas — tamsta sav, jog ji isz geros valiof
Tą atmainą ant reikia rupinties ir mokėti ska pati kalta, kad neiszmintingai noro yra paėmusi jį už vi
tamsybes.
dangaus aiszkiai matydama, tiką užlaikyti, o prieszingame ir nenūsaikiai padariai tekė ir prižadėjusi mylėti iszti
sėdi Barbytė prie langelio atsitikime ir be krautuvės ga dama už jo be meilės! mote mai ir viežlybai su jū gyve
stuboje ir dūmoja rankele pa lima gražiai gyventi, bene ry stės-gi ryszys nesutrauko ir neapleisti iki smert
sirėmusi: „tokia tai atmaina ežia jau žmogus saulės amžių mas pagal Kristaus mokslą. Taip man padėk, Dieve ir v
Nereikia ant to paisyti tekant szventi!
ir mano gyvenime esti, pirma gyvena ant szio svieto.
buvau akais a ir linksma, ly
„Be krautuvės ir vyrui mai- už vyro, ar jis sztorninkas, ar
M. Szeszkas.
szį praeinanti szviesi dienelė, nieriu ėsant, sarmata /pasku mainieris; nereikia klausyti
bet dabar, Dievulėli mano, tinė dėl manęs!“ — neramiu visokių neiszmintingų tėvų ar Iszminties žodžiai
paskendusi kareziūse nuliu- balsu urnai Barbytė ; atkirto. giminių paliepimų, tik reikia
Jei nori kad kiti tavę gū<
dimūse ir nerimastėje szirdelė „Juk asz tekėdama už jo, ne vienas antrą žinoti ir drueziai
tų, mokėk pirm pats savą j
mano plyszta į skiltis ir nai- tekėjau dėlto, kad asz jį bu- mylėti, taip kad szirdyje vi
doti.
kiną mano viisą skaistumėlį, it cziau mylėjusi tikrai savo szir sados jaustus meilė tikra ir
Paveizdas yra iszkalbin^
kokia viešu a skindama gra- dyje, ale dėlto, kad jis buvo gryna, kuri degtų liepsnūdanis už visas szn^ktas.
žias puikeleu nū mano baltai biznieris ir krautuvę laikė. ma be paliaubos, lyg kokia
Kas ne vengia mažų nū;
Sunku Tamsta žinai, kad už biznie ugnis, ir kad jos nei jokios
raudono ve delio.
limų tas įbrenda veikiai į
man dabar gyventi ant svieto rio nutekėti yra garbė dėl kliūtys neįstengtu užgesinti,
įdėlius,
ir, turbut, ta dangiszkoji at- jaunos merginos, o dar ir gy- reikia ir žiūrėti, kad ta meilė

— Philvdefyhijos lietuviai
per malonų stengi mąsi szviesaus
kunįgo Kaulakio buvo nupir
kę nūprotestonų už 7000 dol.
senąmurinę bąžnyczią su kle
bonija, bet patyręs szviesus kunįgas Kaulakis su komitetu,
kad lietuvių skaitlius Philadelphijoje yra daug didesnis,
. neg mislyjo, ir kad dėl tokio
skaitliaus nu pirkta bažnyczia
visai permąži ir perprasta,
atsisakė nū jo 3, iszko parapijai
jokios blėdiesi nebuvo, ir nutarė statyti, pagal arei vyskupo
linkėjimą, bažnyczios ruimin
gą, puikią u ž kokius 30,000
Kas jiems rodos, nebus
dol.
didei sunku, nės beveik per
vieną mėnęs i sudėjo keletą
tukstanezių dolerių; isz ko
kad ir tolesniai
neatsileis taip
neatszals,
szventame ir garbingame užO Jjeigu
manymo darbe.
o savo pinįgais neįstengtų padaryti, gaus 1 engvai kiek reikiant pinįgų pasiskolinti , n ės
bažnyczia statysis ant arei vys
kupo vardo.
Neparupijonas.
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LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai.
PABA8ZTTA SIMANO DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS
DNIVEBSITETO PH1LOSOPHUOS 1AGI8TB0.
(Tąsa).
Ą
Pradėjus kariauti Lietuviams su Gudais, kas'dcarta Gu
dai jau artinosi paczion buveinen Karjoto, norėdami ją užim
ti. Karjotas, besirėdydams ir pilę bestiprindams, buvo isz
siuntęs Parajų su maža saujele kareivių drausti ir nuterionių
griesti lig į karę jam pasirėdant; vienok Parajus ir su tokia
gale pergalėjo Gudų dvigubei stipresnę kariauną ir but jis
lig paskūjo Gudus iszkirtęs, jei nebutu besimuszant subrieszkusi.
Parajus, palikęs Gudus pacziame abaze apgultus, patsai
sugrįžo į buveinę, kurioje buvo nū visų kaipo iszgelbėtoju
sveikinamas su didžiu džiaugsmu ir iszkilme: kaipogi Karjots pats kuningaiksztis, su visa iszkilme Parajų į savo rumus
parvedė ir labai jam dėkavojo, girdams jo narsybę ir kantry
bę. Parajus, regėdamas didei linksma kuningaiksztį, pūlė
jam po kojų ir tarė: „Tiesa, vieszpatie mano, pergalėjau ne
prietelius tavo, rasi man Dievai padės iki paskūjo jūs iszgaiszinti, už tą mano visą steigimą negeidžiu nū tavo baltos gal
vos kitų dovenų, kaip tiktai, idant leistumi už manęs Živilę
tekėti, asz tav už tą pataiką mano gyvyba ir turtais tarnausiu?1
Karjotas tai girdėdamas, Užsirūstinęs, tarė: „Parajau, tu
manę ir palinksminai ir užrūstinai; džiaugiūs, girdėdamas ta
vo garbingus karės veikalus, bet rustinūs, jog asz negaliu to
daryti, ko tu reikalauji. Tu žinai, jog musų bocziai, didiejie
Lietuvos kuningaikszcziai, niekūmet neleido tekėti savo dūkterims nevien už savo tarnų, bet ir už kuningaikszczių: nepa
doru yra, kad kas savo kilties neanturi, lygia dalia ir tam,
kurs isz savo laimos didžiūjasi. Taip tatai mano duktė apjūkė tėvo namus, vienok asz dar netikiu, idant tu bu tumi esąs
lycziu taip didės nūdėmės, nės turi man aiszkiai apie tai pa
pasakoti, o asz žinosiu ką daryti:” Tūm tarpu Živilę ketina
jis jau Perkūno arba Saulės Dievui ant apieros arba aukavimo dėginti.
Taip pasibilojusiu pasiskeidė viens antrą neapkęsdamu,
Parajus grūmodamas, jog Živilės negalėjo iszliūsūti, o kunin
gaiksztis tūždamas, jog Parajus nevien jo dukterį apjūkė, bet
paežius Gudus pergalėjo, idant paskui patsai kuningaikszcziu
taptų, todėlgi rymojo, kaip jį galėtu nugalūti; vienok jis to
taip veikiai nedrįso daryti, idant ūkininkai nepatraktu isz
didės meilės dėl Parajaus, kurį savo apginėju vadino, už vis,
jog kantrybė Parajaus buvo dar reikalinga dėl nuveikimo
neprietelių.
Rytą metą, kaip sakiau, tai yra dieną szventės Perkūno,
kurią sziądien S. Jono nakti vadina, kuningaiksztis ketino
Živilę deginti.
f
Tūm tarpu Ivans, Gudų karvedia, pergalėtas ir apgultas
nū Parajaus, abaze rymojo, nebsumanydamas ką ežia padary
ti? Taip jam berymant įėjo į jo szietrą svetimas kareivis
jūdūse szvarkūse ir jam tarė: „karvėdi Jone, asz esu Parajus,
kursai tavę du kartu pergalėjau ir tavę apgulęs dabar turiu,
atėjau įdūti tav buveinę Karjoto ir jį patį su jo turtais ir ka-

reiveis. Bet tai man turi prisiekti, jog nieko pikto nedarysi
gyventojams pilės ir leisi man kuningaiksztatę, kalinyczioje
esanezią, už manęs tekėti?* Jonas vis jam prižadėjęs, su pa
ežiu Parajumi įėjo į Karjoto buveinę.
Tūjau nūgąstis ir
brusdėsis visoje pilėje pasidarė, gyventojai, kareivei, pagro
bę ginklą, norėjo gintiesi nū rūstaus neprieteliaus, bet iszguro ir, nusižeminę, pasiėmė jo klausyti.
Tūm tarpu Parajus, įpūlęs į kalinyczią, randa tenai Živilę
iszbliszkusią, rūpestingą, ant sziaudų pusgyvę, pamestą tam
sybėse, kuri pamaeziusi Parajų, tūjau nualpo.
Skubinai iszneszė jis ją į gatvę gaivinti, visaip tenai jis
kutino, bet ji to nebjuto, svietas susirinkęs jau varkė, jau rau
dojo, Živilės gailėdami, vienok ji to nebnumanė. Po valan- _
dos, perkėlusi graksztes akis, apsižvalgė ir, regėdama pas sa->
yę nepažįstamus kareivius, nusiminusi klausė Parajaus: kas
Parajus atsakė: „nebijokis, mano
per vyrai ežia rioksoją?
miegamoji, tatai yra Jono,,mudams nelaimų atmonytojai, ka
reiviai”. — „Zdraica, tu padaviai neprieteliui tėvynę savo už
truputį menlios mano gražybės, taip tatai užmokėjai man
mano jaunas dienas, szalyn, pergalūne nū mano skreito”, tai
sakydama, pagrobusi kardą Isz paszonės Porajaus, szirdį jam
pervėrė ir į timsanezius tarė: „o jus ko vėpsote, tartum it ne
jums asz ežia kalbėcziau, ko nevejat savo neprietelius lau
kan?”
Isztarusi tūs žodžius, pati pūlė ant Gudų su kruvinu
kalaviju ir jūs graudino. Ūkininkai, it žaibai, ant tų žodžių
grobė ginklą ir neprietelius grūdo laukan isz pilės, kurie ta
me subrusdėjime vieni sukniusto, kiti kulyertiniais iszsprunko laukan.
Živilė, tūm tarpų nuteknojusi pas kunin
gaiksztį, savo tėvą, krinta po jo kojų ir mirszta, tardama tūs
žodžius: „Tėve mano! taip Živilė savo kantrybe ir tėvynės
meile iszgelbėjo buveinę savo tėvo nū neprietelių ir zdraicą
jos nukorojo”.
Palaidojo ją ties kapais Lietuvos karaliaus Mintauto ir
minavoniai tos garbingos vitienės, kurią sziądien dar garbina
dainose Lietuvės ir Žemaitės, kapą supylė ir žales medes apdaigė.
Taip nevien vyriszkiejie savo kantrybe ir narsybe
gyniojo Lietuvos ūkę, nės ir paezios motriszkosios lygia dalia
jos neprietelius savo dorybe ir drąsybe graudino.
Neveikiai
teras skaitytojas lygų povizių kitoje giminėje tokios meilės
tėvynės 1).
1316. Negalėdami Gudai vieni/Lietuvių nuveikti, atleido
tą patį metą pas kryžeivius savo siuntinius pagelbos nū jų
meilauti. Gediminas, noris tai žinojo, nedraudė vienok tūjau
Gudų, norėdamos pirmu su kryžeiviais atsirieti, kurie tūm
tarpu tūįtimpos su Žemaicziais koravo.
Kaipogi tą patį metą atėjus nū Reno gaujoms Meldžio- x
nų į Pariisį, tūjau marczelga'kryžeivių Euryk Plok savo ka
riauną su jomis sunėrė, paskui su viena dalia tos kariaunos
teriojo srytį Pasuajų, o su kita Varnių, drevėdamas ir grobdamos vis, ką sutiko, gyventojus, kurie nepaskubėjo pilėse už
sirakinti ar giriose iszsislapstyti, vienus iszkirto, kitus į ver
gus pavarė, už vis didei įveikė apygardas pilės Meduagelės,
kuriose sugrieję meldžiohys gausų grobį sugrįžo laimingai į
Parusnį. Su antra dalia kamendotas Attenburg, įsilaužęs vė
tra į pilę Bistę arba Bisenę, paezią pilę sudegino ir visą gimi
nę jomylistos Sudargos iszkirto, o valszczius iszdrevėjo 2).
.
r
1) Narbut. Tygod. Wilepakl f. IBI?,
2) Diiabtirg c.
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1317. Nei ateinantį metą kryžeiviai neliovėsi nū karių; iszpiloto pririszę, gyvą sudegino.
kryžeivius, joi
tas pats marczelga, vėl sukėlęs stiprią kariauną, įsigrūdo į
Vaigių apygardą, nės beeinant per rubežius, kėlėsi tokios nemintąs didysis mistras Trier paliaubas ant dviejų metų s'
perkūnijos, jog 500 žirgų iszduko nū paties trenksmo, į girias Lietuviais ir Žemaicziais padarė, kurie ir patys nebspėjo te
paskydo, kuriūs paskui vos su didžiu vargu besuvokielėjo. liaus su kryžeiviais bekariauti: kaipogi Gudai pradėjo veri
Kryžeiviai, tylėdami tai už ženklą ateinanezios nelaimios, grį tiesi į Lietuvą, tūs reikėjo ramdyti.
Taip nudraudąs Gediminas kryžeivius, sukosi su visa gal
nujautą
žo į Parusnį, už vis didesniai dėl to, jog Lietuviai,
r!
kryžeivius ateihant, taip didę kariauną surrinko Vaigių apygar- ant Gudų, kurie seniai jau ermavosi ir Lietuvių nebeklausi
bevyję, aiszkiai but sav Visųpirmu įėjęs Volinijos krasztą, pilą Vladiinierą apguL
doje, jog kryžeiviai,, jei but toliaus bevy
galą radę.
Lygia dalia nevyko tam paežiam marczelgai Pa- kurios įgulė lygiu su gyventojais susinėrusi didei kantriai gj
graudenio apygardose kariauti, kuriose noris kariauna buvo nėši, vildamosi veikios pagelbos nū lauko ateinanezios, kas i
paskydusi teridti, vienok gyventojai, nujautą kryžeivius atei nutiko: pats kuningaiksztis Volinijos, patelkęs rimtus pu
nant, Gedimi o pilėje užsirakino, noris kamendotas Ragainės kus Tautorių, traukė priesz Lietuvius savo buveinės liūsūt
Liebenzel nąre iai vėtravojo, bet įgulė taip kantriai gynėsi, Nujautęs tai Gediminas, patikęs vietovę, sukosi ant ateinat]
jog kryžeiviai tenkenos (greitai, urnai) papilęs arba priemies- ežių Gudų, norėdamas kelyje susigrumti, vienok to Gedimine
tės nugruzdip^.
Nevyko marczelgai nei tretysis žygis, kur nebsuskubėjo bepadaryti: kaipogi Gudai buvojau pas pilį at<
jū marczelga ....
nar- ję, su kuriais Gediminas tūjau susirėmė mažne paeziūse Vlad
sai norėjo į |li ę Gondingeno įsigrūsti, nės ju
sesniai grūdasi, jū kantresniai įgulė gynėsi, kurios vus paezias miero pamuriūse. Visųpirma jotys paezios skardėsi, Lietuvi?
papilęs nudeginęs^ sugrįžo į Parusnį.
buvo pradedą jau gurti, už vis Tautoriai nū visų pusių j
1318. \ Ateinantį metą gieždainas ant kryžeivių apmauda rindą jaugė ir neleido jų visa siena ant Gudų gulti. Gedim
Komendotas Kartynos Dovets, įpūtęs su 800 rimtos joties į nas, tą matydamas, liepė Žemaiczių pėstiemsiems spraustie
Natangiją ir jos krasztą baisiai baisesniai jhuteriojęs, daug į rindą gurstanezios joties ir ją stiprinti. Žemaicziai su toki
gyventojų iszkirto, daug į vergus iszvarė, kurį grįžtant namon buklumu ir drąsybe pūlė ant Tautorių, jog jūs beveizaūt*a
grūdo; paskydus Tau toriams neilgai beturėjosi ir Gudai, ki
kryžeiviai apnikę didumą grobio iszkratė.
Tūm tarpu Gediminas, didysis Lietuvos kuningaiksztis, riūs jų kuningaiksztis kaip įmanydamas drąsino ir su visųd
sukėlę kariauną visos ūkės, traukė į Žemaiczius ir ant žei- džiausią kantrybe norėjo dar muszą atnaujinti; to dėjus nor
melės upės į abazą sustojo, laukdamas teikėjų - isz Palacko ir pats vienur kareivių, kitur karvedžiu rodėsi, nės paeziame si
Gradno ateinant, kurių sulaukęs, Gudus pastatė į sparnus, vi sigrudime stiprinant jam savo gurstanezias eilias, užsiausl
Nustoję Gudai savo karv<
duryje Lietuvius, o pryszakyje Tautorius.
Antroje pusėje kardu per makaulę sukniusto.
marczelga kryžeivių, pryszakyje ir sparnūse pastatė vokie- džio ir kuningaikszczio spruko kas kur begalėjo. Gedimini
czius, o užpakalyje perkriksztus Samionis, žadėdamas jiems tapęs pergalėtoju, tūjau nevien į paezią buveinę įėjo, bet
liūsybę sugražinti, jei jie turėsiesi su kryžeiviais. Tūjau pra visą krasztą užėmė ir tenai savo vyresnybę perdėjo, o įguL
sidėjo kruvina musza.
Visupirmu susirėmė Vokiecziai su pilėse patekęs, įsakė didūmėniai Gudų dvasiszkai ir ukiszk
Tautomis, paskui grūmėsi Lietuviai, kuriūs pats Gediminas Su visa tauta nū sziol rėdos ir vyresnybės Lietuvos klausyti
Gerindamosi dar didesniai Gediminas Gudams, iszleic
su Gosztautū rėdė, ilgą laiką pergalė varžėsi, ant galo regė
dami perkriksztai taip įnirtusi abi pusi, atsiliepė jų szirdyje savo vjeną dukterį už Dimitro, kuningaikszoziio Gudų metūi
Bet tūs Gudus, kurie nenorėjo jo klausyti, ketėf
tėvynės gailėsis; darin pūlė staigu nū užpakalio ant kryžei 1320.
vių, tūjau Vokiecziai, paskydo ir, kas kur beįmanė, muko drausti 4).
Taip nukariavęs Gediminas Valini ją tumi paežiu t žyg
szalin, kuriūs tautoriai įkanden vydami skynė laukan; jei ku
rie kokių pragumu beiszsprudo, tūs piemenys, giriose klajo traukė su savo rimtais pulkais ant Levo, kuningaikszcz
janezius, szųnįmis užpjudė. Ginklai, karių padarga ir kryžei Lucko, kursai, kariaujant Gediminui su kryžeiviais, buvo u
ėmęs Lietuviams piles Draiczino ir Brestių Jatvežų arba La
vių turtai, kliuvo tą dieną į ranką Lietuviams 3).
1319. Atenantį metą kryžeiviai, norėdami apmauda nu vezų kraszte, kaip minavojau, jisai nusigandęs nelaima V]
giežti ant Lietuvių už savo nūkritį, traukė vėl į Žemaiczius ir dimiero kuningaikszczio, nebsumanė patsai ką bedaryti,
tenai apygardas Medininkų arba Vaynių su didei stipria ka abejojo grumtiesi ar Lietuviams pasidūti, bet visaip pras
Gediminas 1
riauna baisiai, baisesniai nuteriojo ir nudegino bei gausų gro galą sav regėdamas į Severiją iszsidangino.
bį sugrėtą virdė (traukė) jau į Parusnį, bet Žemaicziai, nu kausinos (be musztynių) į Lucką ir kitas artymas piles įėję
jautą kelią, kuriūmi kryžeiviai ketina grįžti, užtaszkavo jie Draicziną su Brestiu užėmė, kuriūmi žygiu nevien Paletių a
girias ankszmmoje ir, antpūlę tenai staigu, visą Vbkieczių ka ba Latvėžų .giminę nū Gudų atvadavo, bet ir paežių Padalij
riauną iszklojlo: pats marczelga Block, 40 brostvių ir daug krasztus po didei kruvinų karių su Lietuvos ūke sunėr
tukstanezių meldžionių Vokieczių paliko l^arvietėje bebenb- Norėdamas Gediminas tenai gerą rodą įsteigti, patsai Bręsti’
je žiemavojo, į tolesnę karę tiekdamasi.
są, ginklai, szarvai, žirgai ir kariųt Lpadarga
su visu
abazu vėl
------------“ ~~~~~
.
4) Karamzin. T. IV. k. VII. B. 170.
kliuvo į ranką
kiį Lietuviams ir Žemaicziams; kurs meldžionių
beiszsprudo nū kardo įbingusio Lietuvio ir Žemaiczib, tas gi
(Dar nevjskas).
rioje badu nustipo; patį urėdą Somejos Gerardą rudąjį, kaipo
visųpirmiauų tarp imtinių, nulėmė dievams apieravoti už per
galę, kurį apihovę trimis szarvais ir ant žirgo, į keturis stiebus
Į"
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3) Hchio^er.
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»i SMWiiio Lia
Mi Malta Amerikoje
8-tas Seimas.
Praneszu visiems Susivienyjimo sąnariams, jog szį metą
isz Dievo apveizdos 25 dieną
Spalvą (Oktobriaus') bus lai
komas seimas Pittston‘e Pa.
Todėlgi meldžiu visų lietu viszkų draugysezių, kaip prigulinezių prie Susivienyjimo
taip ir norinezių prigulėti,
iszrinkti ant artymiausio savo
draugysezių susirinkimo (mi
tingo) jeigu ne du tai nors po
vieną delegatą ir tfijaus apie
iszrinktus delegatus praneszti
Draugystės, kurios

negali

Jonas Jūzupaitis

LiMuta kri&udu
Persikėlė ant E. Main St. 429

Plymouth Pa.
Russkija Novosti

Vienatinis, nedėlinls * maskollsakas laikrasztis
Amerikoje. N&ld. Liepos iszelna padldĮtame
formate, kasztdja ant metų >1,50 c., 6 mėn. 80 c.,
3 mėn 45 c.
Adresas: Russian News, 20 Jefferson str.
NEW YORK CITY.

Kningos
pargabentos isz užmarės:
Maldą knįgos,
Aukso Altorius, arba Szaltinis dangiszkn skar3 25c., 4.00c., 4.50c., 5.00 Ir 5.50c.
bu 2.25c., 2.7
>2.25 ir 2.75b.
Senas ir naujas Aukso Altorius
Garbe D lew u j ant auksztybės ,, „ „ >2.00Balsas Balandėlės
1.25c., 1.50c. Ir 2.00c.
Kninga giesmių arba Kantlczkos - ••
75c.
150 Psalmu Dowldo karaliaus ant
paveikslo kanticzkų
75c.

gatų į seimą, gali savo įnesziIstoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos,
mus dėl Susivienyjimo gero Gyvenimas Vieezpatles Jėzaus Kristaus, 75c.
Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 25c.
pavesti artymiausios draugys Istorija
85c.
seno įstatymo
„ „
„
25c
tės delegatams arba ant po Gyvenimas Marijos
,,
,,
80c.
Menuo Szwedczlausloe Marijos Panos
pieros suraszius prisiųsti vie Sopulej Motybos Dlewo
20c.
,,
,,
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais 1.25c.
nam isz Susivienyjimo vyriau Gywenlmaj Hzwentdju, ąbt visų metų kožnos
sybės, nelaukiant paskutinių dienos, pirma, imtra, treczla ir ketvirta
75c.
dalis už kožną dal| po
,,
„
,,
10c.
dienų priesz seimą.
Gyvenimas sajv. Benedikto kabro
,,
40c.
Stebuklai Dievo Bzvencz. Sakramente
Delegatai turi su važioti ant
įvairios dvasiszkos knįgas,
vakaro į Pittston‘ą, Pa. Spa Viliotes arba kelias | maldingą gyvenimą 50c.
Pokllis HzventJjjų
„
„
„
15c.
lių (Oktobriaus) 24 dieną. Iszguidimas
metiniu szweneziu
10c.
labai naudinga kningelė
Tą dieną vakare pusė po sep
50c.
Mokslas Rymo kataliku
20c.
tynių ant salės bus laikomos Kas yra griekas f
„
aoc.
Nekaltybė
„
visokios kalbos apie Susivie- Vartai dangaus * „
20c.
35C.
apie bajsybes Dlewo sodo
nyjimą, po kam bus dailus Garsas
20c.
Raktas | dangų
„
5c.
„
lietuviszkas pasilinksminimas. Didžioji nedėlla
20c.
Kaip Sumeniją nuspakaj|ti
Ant rytojaus tai yra 25 die Vadovas |dingų
50c.
„
50c.
Prlsigatavojimas ant smerczlo
„
ną Spaliu lietuviszkoje baž- Draugija dėl duszių
5c.
,,
„
10c.
Lletuviazkos
mlezioe
„
„
nyczioje bus iszkilmingai lai Žlne apie gydymą ligų kūno ir
duszioe, apie Liuterį ir Kalwlna 1.00c.
komos Szv. Miszios lygiai ant
asztuniu, ant kurių turi susi Istoriszkos knįgos svictiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos
„
„
„
50c.
rinkti visi delegatai.
C) pusė Trumpa senovės Lietuvių Istorija
20c.
Apllnkrasztls kun. Petravyczlaus (Vilniaus
po devynių prasidės seimas.
džiakenystės kunlngus 1870 m.„
10c.
Už
ką
mee
lenkams
turime
būti
dėkingi
arba
Kuningas ll. Burba
nedėkingi, graži knygutė kurioje apraszyta
visi
musų prietikiai su lenkais nu pat
Susivienyjirno prezidentas.
'
krlkszto Lietuvos 5c.
50c.
Žiponas bei žiponė
25c.
Žirgas ir vaikas
40c.
Vytautas didis Lietuvos kunįgaiksztis
20c.
Apie senovės Lietuvos pilis
„
„Auszra” keturių metų puiki&se apdar&se
4.00c.
po >1.25 knlnga, visas perkant

»♦

“vienybe

lietuvniku

P. Balseviczia Spring Vally
Kun. Kaulakis Philadelphia
P. Vaicziulis Marinette
J. Titus Melrose
S. Cartell Sauquoit
M. Zioba S Boston
V. Szidlauckas Falll Brook
J. Let Catskill

% ■

V.-- v.

„1,00
„4,oo
„2,oo
„1,00
„2,00
,,1,00
„1 ,oo
„2,00

Knįgos poctiszkos.
26c.
Senkaus Jurgis
,,
,,
Vitoliorauda, puikus poematas isz
senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn(gos 1.25c.
D&nelaic^io pavasario linksmybės
15c.
Konradas Valenrodas
10c.
Tėvyniszkos giesmės
5c.
J&kaunos dainos
5c.
Naujos dainos
10c.
Birutės dainos
,10c.
Tėvynainių giesmės
40c

PirmaUMia degtinės varytojas puiki komedija 10c

Apysakos.
Palangos Juze, Unksipl skaitymai
,,
Kas teisybė tai nemelas puikios apysakėlės
isz lietuvių gyvenimo
Pajudėkime vyrai žemę, puiki apysaka
paraszyta patrljotiszkoje dvaeėje pagal
vengrlszką pono A. isz B. autoriaus
kn|gutės „Kas teisybė tai ne melas
Žiemos vakaro adynėlė, vokiszkom raidėm
Mužikėlis
,,
„
„
Pasakų kninga
„
„

28c.

Tam. Pauksztis.

20c.

123 N. Main str., Pittston, Pa.
25c.
30c.
15c.

Moksliszkif rankdėdiiai ir
kitokios knįgos
Lietuvlszka Gramatika paraszyta
kun|go Mikolo Miežinio
50c.
Abėcėla
,,
,.
30c.
Elementorius lietuviszkas
„
15c.
Kninga dėl iezsimokinlmo rokundų
25c.
Kninga dėl iszsimoklnimo vlsasvletinės kalbos 15c.
10c.
Apie buwimą Diewo
„
15c.
Grleszninkas priverstas metavotla
5c.
Pamokslai apie trusą
10c.
f Talmudas ir musų žydai
25c.
8zkala su kalba
„•
20c.
Prleszauszrls
,,
25c.
Kaip (gyti pinigus ir turtą
10c.
Girtybė
’
„
Genių dėdė, graži pasąkutė kur iszrodyta,
kaip labai svietą slogina maskolių valdžią 10c.
■ Trumpa peržvalga lietuvystės darbų
Amerikoje 20c., dėl perkupezių po 10c.
Kalendorius ant 1889 m. 25c. ir ant 1890 m. 25c.
Visokį Abrozėlial su maldelėmis po 5 centus.

tOCNOS SPAUSTUVES.
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemalczių
paraszytas Si m ano Daukanto, gaunamas uįi 1,00
Istorija Katalikų Bažnyczios,
„
h,00.
Europos Istorija su žlamlapiais
„
50 et.
Pasakojimas Antano Tretininko paraszė vysk.
Žemalczių Motiejus Valanczlanskas,
25 et.
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba,
20 et.
Dievaitis, apysaka szios gadynės
fl,00 et..
Apteka Diewo
„
„•
„
v
|l,00.
Aukso Verszis, labai pulki drama
„
20 et.
Boleslawas arba antra dalis Genowefos
30 et.
Du pujkus' apraszymaj apie nedorybę žydo
ir piktą augynimą wajko”' „ „
>1,00.
Historije gražios Katrukos ir jos wysokt atsy.
tykimaj
„
„
„
„
„
10 et.
Historije apie grąžę Mbgelona, duktery karalaus isz Neapolo ir apie Petra karejwl 40 et.
Hiątorije isz tajko Francuzkos wajnos Afri
koj
n
i»
i»
»•
Ct.
Istorija Septynių Mokintojų ir
Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Mlioeiawskls
„
„
80 et.
Juozapas Koniuszewskls arba kankinimas
Unijotu po waldže maskolaus
,
50 et.
Konatytucyje del darbininku
„
10 et.
Namelis pustelnlko paraszytas dėt pujklu
Lletuwniku
„
75 et.
Nedorybes Rymo Ciesorių, historije isz tajko
80 et.
ponawojlmo Nerono
,, „
„
Pujkua apraszymaj tikru atsytiklmu iaz czesu
40 et.
wajnos 1868 metu
„
„
„
Prawadnikas angeiskoe kalbos neabdar.
>1,00
>1,25.
o abdarytas
„
"
>1,00.
Pujkus apraszymas apie Lietuvą
„
>1,50 et.
Rinalda Rlnaldinas
„
„
8enowes apraszymas apie Duktery Fily po
Karejwlo ,, ,,
,,
„
„ „ 50 et.
Sumyszymas arba bajme tūry dydelee akis
Tykra tejsybe isz 8uwaiku gubernijos 15 et
65 et.
Szwiesa Dlewo
„
„
25 ctf
Titkus .Persų Karalius,
„
50 et',
Užsystanawik ant to geraj
VVitaslr Korynna historije iSZ tajko perseklojimo Bažnyczios 8. per Deoklecijana 95 et.

ISTORIJA Katalikų Bažnyczios
gaunama yra pas Rev. A. Burba
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053,
pas Rev. P. Abromaitį Jordan st.
Shenandoah, Pa. kasztfija t loo.

JTolin

Uždėjęs kremą Pittstone, parda
vinėju viską kurni pigiausiai.

Carr

Patronas (advokatas) provų. I Offisai:
McAlarney Block, Plymouth, Pa.
15 S. Frankin St., Wilkes-Barre, Pa.

Antanas Olszewskis
ChlcHgo'jo užlaiko daugybę visokių kn|gų lietuviszkų, lenklezkų ir angllezkų ir pardiida labai
pigiai,
Taipgi pard&da farinae, lotus, namus, eallunus,
grosernias ir t t. Parduda szifkortes ant goriau
sių laivų. Slunczia pinigus ( visas szalis svieto.
Viską dirba dėl lietuvlnjkų knpigiaiiaiai.
Taip pas j| galima gauti visokių maszinukių dėl
drukavojimo gromatų. O dabar pirko sav locnai
drukarnią, kur iszdfida laikrasztį „Lietuva'' ir
drukavoja nekurtas khjgas, konstitucijas, tikietus
ir t. t. Adressas:
VV n?“*,

941 33-rd. Court, Chicago III.
arba | rė<lyetę Lietuva, IMI Court, Chicago, 111.

Vyrai! vyrai!
Kurio norite gautie katalogą,lietuviszkų knįgų ir parsisiųsdinti sav
laikraszczius ir knįgas isz Tilžės, tai
raszykite ir pinįgus siųskite pas Mo
tiejų Noveskį, o greieziausiai aptu
rėsite, ne taip kaip kurie yra siuntą
pas vokieczius, nū kurių nieko yra
negavę daugelis. Norint gautie ka
talogą, reikia įdėti į gromatą marke
lę pacztavą už 5 centus.
Jo adresas toks:
Lietuviszkų knįgų prekystė.

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

Nevienas laiszkas atėjo į „Vieny
bės” redakciją su užklausymu apie
„drukavojamą” masziną. Pakakin
dami savo tautieczių praszymus
„Vienybės” iszleistuvė padarė sutar-

‘i8u 1 The Crandall Machine Co.,

Groton’e, N. Y., U. S. A.

Kuri tai kompanija apsiėmė padary
ti dėl savo Typk%Writkr Cilinderį
su lietuviszku alfabetu pagal naują
raszliavą. Norintis turėti „drukavbjamą” masziną geriausio fasono, ku
ri kasztūja 50 dolerių, tesikreipia į
mus REDAKCIJĄ, arba į fabriką
tų rnaszinų, kurio adressas:

The CRANDALL MACHINE Co.,
k

(iroton, N. Y., U. S, A.

