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Lietuvos miestai žibėtų iliu mes, nors visi iszsiskirstę po nįkais ir rado „Lietuvos ūkiminacijomis, namai butų isz- I įvairins kampus szios placzios nįkų kalendorių 1892 m.u,
Prisiartino Spalinio 28 die rėdyti puikiausiais papūszi- žemės, galime susirinkti į ma taip gi nekurį antimaskoliszką
na, kurioje sukanka lygiai mais ir dekoracijomis, po uly- žesnius didesnius būrelius, pa- rankrasztį. Krata buvo per
szimtas metų, kaip užgimė ežias vaikszcziotų tukstaneziai sznekėti apie Simano Daukan skundų: pakiszo savo nedorų
musų tautos milžinas, Si man as tautieczių su muzikomis ir pa- to gyvenimų, veikalus, jo dar- liežuvį Silvestras AmbrozevyTų dienų mes sižįmėję tėvyniszkais ženklais. bavimųsL ir pasiszventimų dėl ežius. Visūtina opinija tvir*
Daukantas.
Galime tos iszkil- tina, kad Ambrozevyczių įgąs
Apsivilktų miesteliai ir kai tėvynės.
vadiname jubilėjaus bei dide
lio džiaugsmo diena, nės žodis mai szventdieniniais rubais, mes atmintį paszvęsti kokiu dino ir prikalbino skųsti Ake
jubilėjus ženklina lietuviszkai bažnycziose skambėtų varpai nors tautiszka dalyku ant gar lį valdžiai Aleksa, tada sudžia
ir kiltų padangėn isz szimtų bės jubilėjaus S. Daukanto. Liudvinavo. Mat Akelis bu
— klikavinių isz džiaugsmo.
Jubilėjaus diena turi būti tukstanezių burnų linksmi Simanas Daukantas, pabaigęs vo visų mylimas ir pramokįtas
dėl musų didei linksmi ir giesmė — Te Deum lauda- augsztus mokslus, priėmė tar žmogus, daugelis ūkinįkų ren
Visų musų tėvynė nystę, kurioje augsztai iszkilo, gėsi jį rinkti ant sudžios.
szventa; joje turi džiaugtis mus!..
kiekvienas tikras tėvynainis, klikūtų džiaugsmu ir links turėjo gūdonę ir perteklį. Tokiu budu Aleksa neapken
visa musų tauta, cziela Lietu mybe.
Dabar barbarai mos- Bet, uždegstas tėvynės meile, tė Akelio, kaipo savo konku
va — Tėvynė, nės apsivaiksz- koliai apkalę musų tėvynę, meta tarnystę, iszsižada pa- rento, nors asabiszkai tarp jūcziosime gimimo atmintį di szventų Lietuvą, geležiniais garbės, linksmo ir dagi szei- dviejų jokių ginezų nebuvo.
džiausio ir garbingiausio mu fanatizmo, egoizmo ir szūve- myniszko gyveninio, važiūja į Kaip sakiau, įbaugįtas Am
sų rasztinįko; rasztinįko, kuris nizmo lankais, lygiai žydai Lietuvų ir tenai priimtas vie brozevy ežius apskundė Akelį
nū metų tuksianczio suraszė baczkoje nekaltų krikszczio- nu kunįgu d ar bū j as užsidaręs valdžiai, kuri darydama kratų
musų prosenelių būdų, papro- niszkų kūdikį, kankina, žudo, iki galo savo amžių, raszyda- atrado virszuj4 minėtus daigežius, apsiėjimus ii1 pasielgi- ir nedūda pakelti sopulių bal mas dėl Lietuvos įvairias knį- tus. Akelį tūjaus suėmė ir
mus, bei szeirayniszkų, naminį sų,tarsi bijodami,kad neiszgi ra gas. Darbūjas ir kokį užmo pasodino į tamsų, kū baisiau
ir ukiszkų jų gyvenimų. tų sveti mtaucziai to ai iii an avi kestį už tų darbų gauna? sių kalėjimų ir nieko prie jo
Rasztinįko, kuris per savo am mo. Lietuvoje suriszė maskoliai Nėkokio kito, kaip iszjūkimą, neprileido, net nė jo locna pa
žių knisėsi, it kurmis po žemę, musų brolių kojas ir rankas, pažeminimų ir, tarsi, persekio ti negalėjo su jūm matytis.
po įvairius arkyvus, knįgynus, idant jie negalėtų vaikszczioti jimų nū tūlų žmogysezių. Pasėdėjus nekurį laikų, kada
pervartė ir perskaitė tukstan- ir darbūtis dėl tėvynės; už Beveik visi lietuviai miega, jo kaimynai sudėjo 800 rub
ežius knįgų ir rankraszczių smaugė jų gerkles, idant ne- paskendę lenkiszkoje dvasioje, lių kaucijos, kad jis niekur ne
' raszytų visokiose kalbose, isztartų, jog yra lietuviai ir nuslėgti maskolių, o Simanas bėgs, tapo isz kalėjimo paleis
idant sujieszkoti ir apraszyti nori savo tautiecziams tarnau Daukantas darbūjas karsz- tas ir buvo tik po liūsu areszmusų tautos garsius ir labai ti, nori jūs mokinti ir szviesti; cziausiai. Tadgi ir mes broliai tu, t. y. turėjo paskirtūse tarakyvus veikalus; veikalus, jie yra padaryti tėvyniszkūse per szimtmetinį jo gimimo ju- pūse laiko pasirodyti Kalva
kuriūs, jei Simanas Daukantas dalykūse nebyliais, jiems vis bilėjų persiimkime jo dvasia, rijos policijai. Viskas apty
nebūtų surinkę^, sunku ir pa kas yra užginta maskolių kų nenusiminkime darbavę dėl ko, rodos kad jau butų pa
tėvynės ir nejieszkokime už baigai tik suvėjo visi metai,
gabaus negalima butų da vien galima užginti.
bartės surasti, nės rasztai, kuTaip, musų broliai Lietuvo savo darbus nei garbės, nei paskui beveik pusė antrų, o
riūse jie buvo užraszyti, vieni je nieko negalės daryti dieno užmokesties, nės ateitė ant ko tos kaucijos 800 r. negrąžina
jau visai pražuvo, supuvo, ki je Simano Daukanto jubilė užsitarnausime užmokės mums ir pro vos kaip nėra, taip nėra.
ti uždaryti giliūse akyvūse, jaus, bet mislyti ir jausti szimteriopai, kaip musų jubi- Pats Akelis po kelis syk pa
davinėjo praszymą, kad greiprie kurių musų gadynėje ne nieks jiems negali užginti. lijatui Simanui Daukantui.
cziaus jį ar sziaip ar taip sū
begalima prieiti. . Simanas Jie negalės jokios iszkilmės
dytų ir sugrįžtų kauciją.
Daukantas, lig pranaszystės daryti, jokio susirinkimų ir
Isz Lietuvos.
Tik ežiomis dienomis, visai
dvasia pripildįtas, prijautė sznektų laikyti, bet misle ir
Lietuvos ateitį ir pasirūpino szirdžia apvaikszczios jie tų die JAudv Ina va s. ‘ A psigarsė - netikėtai parėjo žinia, kad jau
iszkasti ir užbėgti pragaisztei nų kaip galima iszkilmingai. jus pernai pavasarij4 byla M. Akelis apsūdytas ant dviejų
jos veikalų. Jeigu musų tėvy- Bus jų tylas, bet szventas ir Akelio isz Turgalaukio (Bro- mėnesių kalėjimo Kalvarijoj4,
nė nebūtų prisl ėgta ir žudoma gilus* apvaikszcziojimas; ne kiszkių) da tik ežiomis die o paskui ant trijų metų isztrėbarbariszkiausi u budu; jei! vienas apmislijęs gyvenimų ir nomis pasibaigė, ir tai nelai mimo į Maskolijų. Nabagas
maskoliai nebūtų atėmė musų! darbus Simo Daukanto pakils mingai dėl jo. Negirdėju- palikęs gerai įtaisytų ūkę,'ku
szventai Lietuvai neteisingiau dvasioje, užsidegs tėvynės siems arba pamirszusiems apie ri, nėsant kam rėdyti, gali vi
siai jos nū amžinių tautiszkų meile.
tai perpasakosiu trumpai vis- sai nupulti, sėdi dabar Kalva
tiesų, ir dūtų jai nors kiek
Mums-gi broliai lietuviai, kų isz pradžių. Pernai (1892 rijos pestungėj4, o paskui, ne
kvėpūti tautiszka dvasia, tė gyvenantiems szitoje liūsybės! m.) da turbūt gavėnioj4, ar į davus nė atsikvėpti, bus iszvynėje diena Simano Daukan- žemėje, nieks nekenkia iszkil- gal tūjaus po Velykų buvo vežtas ant trijų metų į MeszEina gandas, kad
to jubilėjaus būti| iszkilminga mingui apvaikszcziojimui Si pas Akelį krata; krėtė atva- koriją.
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graudinga:
visi mano Daukanto jubilėjaus, ževę naktį žandarai su virszi- patsai caras sudijąs, dėlto nė-
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Vienybe

Lietuviszkoji kalba Prusftse
ja jokios apelliacijos. Alek girtftkliai, dėlto abejotina, ar „dftksz man penkrublę, o tu
sa, suėdęs žmogų — gerą lie jie ją apkriksztijo, ar nekrik- eik iszsimainyk szimtinę, tftm- taip yra paniekinta, kad jeigu
tuvį, nieko isz to nepėlnė, nės sztytą parvežė. Kad nebūtų tarpu asz už savo pinįgus tau Tilžėje ant ulyczios arba karjau sziądien jis ne sudžia, tik tos abejonės, buvo dfttas jai, nupirksiu“. Žydas, palikęs czemoje kas nors isz inteli
užsipelnė vardą iszgamos ir jau suaugusiai, ežiomis dieno penkrublę, nuvėjo, ir dau gentų lietuviszkai kalba, tai
keiksmus likusios, gali sakyti, mis taip vadinamas įtartinis giaus negrįžo, o tftm tarpu prastesni vokietpalaikiai lohaszlaicziais Akelių szeimy- (warunkowy) kriksztas, o ansai vyras užmokėjo 35 rub joti pradeda, žinoma labjaunos. Negana to, pad ft tas blo mums visiems isz to pamoks lius už kumelę ir nesulaukęs šiai tą daro tie, kurie patys isz
gas paveikslas randa kitus ju- las, kad į kriksztatėvius niekad žydo, pamatė, kad yra apgau lietuvių į vokieczius iszvirto.
doszius skundikus, kurie tu girtftklių neimtame, o da ge tas žydo ant 10 rublių: kume Visi czionykszcziai lietuviai
rėdami tokį savo vadovą ir naus, kad visai su jais nieka lė daugiaus per 20 r. neverta, vokiszkai moka ir todėl vopradėją, beveik didžiftjasi isz me nesusidėtume.
o jis užmokėjo 35; penkis kiecziai suvisum lietuviszkos
to, kad ve jie gali sekti pėdo Žydus buvo valdžia pradė rublius paliko žydas savo, tai kalbos mokįtis nereikalautų,
mis pono Aleksos....
jus krapsztyti isz kaimų, bet vis da deszimtį permokėjo. kad ne lietuviai isz maskolių
dabay vėl aptyko^ viskas. O Paskui pasirodė, kad ta ku pusės, kurie vokiszkai nemo
Suvalkuse gimnazijoj* nū buti^isz ko pasidžiaugti, kad melė buvo anojo žydo, o žmo ka, o su kuriais kaipo su pir
ežių mokslinių metų tapo į- jūs iszgįtų! Kas per pauksz gus, ją ' pardavinėjantis — ki kais galima tiktai lietuvisz
vestas pensijonatas: pastatė ne ežiai yra tie žydai, gana aisz- žydbernis. Ir taip žydai nė kai rokfttis.
toli gimnijos namą, kur kiek kiai parodo sziftdu atsitikimu. žingsnio be szelmystų nežen Ne veltft tada Tilžėje viena
satira pasi plati no; kurią ežia
viena gimnazijos mokįtinis tu Geistariszkėse (Karklinių gm., gia.
*
padftdame:
ri gyventi, mokėdamas 180 Vilkaviszkio pav.) ukinįkas
rublių už stalą ir apskalbimą. Szmulgsztys užsiaugino dailų
„Vienybės“ N. 9 (szių me Nors*) esame lietuveis gimę,
Kitur niekur nevalnia gyven arkliuką, kurį žydai užsimanė tų) yra paminėta, kad mirus Bet vokieczeis tureme but.
ti, jeib tik pas tėvus. Jei pigiai nupirkti; lakstė jie pas Vincui Ramanauckui, mokį- Nors garbę gavom užgimime,
prie tų 180 r. už valgį ir ap- tą ukinįkągal kokį szimtą sy tiniui 8 kliasos Senapilės gim Bet toji garbė tur pražūt*.
skalbimą pridėsim 40 rublių, kių, tik tasai be tjkros prekės nazijos, draugai ir mokįtojai Nės kožnas jau vokiszkai moka
mokami|jų už mokslą ir viską, nepardavė. Tada žydai per- sudėję kasztą ketino parupįti Vokiszkai kalba ir dainoj*,
kiek kasztftja drabužis, knį- pykę, kad negavo žmogų ap antkapį ir paraszą rengėsi pa Visi kreic -, obezvalcus szoka
gos ir t. t., tai pasidarys pusė sukti, numVlijo tą arklį, vertą daryti gudiszką. Paminklas
O kas lietuviszkai — kolioj*
tina suma, kurią ne jeib ūki- kelių szimtų rublių. Tai to jau yra pastatytas ir paszvennįkas gali isztesėti, leisdamas ki diegai tie žydai!
tytas, tik pasiprieszinus moti Senprusiszkoji kalba žuvo
sūnų į mokslą; dėlto nevienas
Arba sėtai kitas atsitikimas, nai mirusiojo, paraszą padėjo Ir musiszkoji turi žūt*.
Teip vokieczių nusprensta buvo
mokįtinis — lietuvis, nors taip-gi gerai karaktiravojantis ne gudiszką, tik lotyniszką.
verkdamas turėjo atsitraukti, žydus: vienas vaikinas norėjo Taip vadinama „muitinė Teip yra liepta, teip tur but*!
kada tėvelių kiszenius netesė nusipirkti
ant
jomarko karė“ tęsiasi toliaus. Visi ja Veltu mes suėjimus darom,
jo tiek, kiek reikia. Sako, (metturgio) kumelką. Rado vai, iszskyrus avižas ir linų Kad savo pasius pastatyt*.
kad ir Senapilės gimnazijoj* jis vieną tokią, kuri jam ro sėklas, nepaprastai pigus. Veltu brolius raginam, varom
padarysią taip pat, jei suspės, dėsi atsakanezia ir įsiūlė už ją Maskolius lyg neva atliftsavo Neleis mums ponai to daryt*!
ant ateinanczių metų, o jei ne, 20 r., nės daugiaus nebuvo truputį rubežių: kiekviena, jei Daug ką vaikelis užsimano,
tai atidės ant toliaus.
verta. Priszoko prie jo žy tik ką neszasi, k. a. maiszelij* Ir sztai norėtu viru but*.
das ir tftjaus įsiūlė 30 r., bet javų, visztą po pažaste ir t. t. Kaip ganė kiaules, lai ir gano
Senapilėj' kuri jau turi žmogus nepardavė be 40 r. gali liftsai pereiti per rubežių, Arba už pecziaus eina put*.
tiek vardų, kiek pirsztų ant Tada žydas vedasi į szoną tą maskolių rubežiniai sargai vi
vienos rankos: Senapilė, Sta- vaikiną ir sako jam: „Tav sai nekliudo, o važifttiems da- Jftg prie senatvės dar ligonis
rapolė, Marijampolė, Marijos pardfts tą kumelę pigiaus, leidžia ir be kardontyį Prusus Gyvastį nori isžlaikyt*.
—pilis ir dabar da neseniai kaip man, žydui; nupirk tu važiftti. Užtaigi Prusftse vo- Ant amžinos einant keliones
gautos vardas „Senalaukis“ ją neva f sav, o asz ją paskui kiszki sargai praleidžia isz Negali daktare pataisit*.
(kurį jos kriksztų tėvai sutei pasiimsiu, gausi
magary- Maskolijos tik tfts, kurie nie Teigi Lietuva pasidftke
kė, neva versdami isz lenkisz- ežių; jei už pigiaus negau ko nesinesza. Tokiu budu Po vokiszku nusprendimu.
ko „Starapol“, kurs buk susi- si, tai gali užmokėti 35 rub perėjimas per rubežių, kaip Tąsei jums dftda rodą tokę,
dedos isz žodžių: stare pole), lius“. Taip kalbėdamas, isz- pasakoja, yra dabar lengvas: Kurs yra su iszmanimu (?)
tai-gi toje senatvėje krikszti- siėmė žydas isz maaznos szim- reikia ką nors nesztis, tada Priimkit gatavą kultūrą,
jamoje Senapilėj* buvo ap- tinę ir sako jam: „eik, iszmai- maskoliai leidžia eiti; pėrė- Gatavas knįgas ir kalba.
krikaztyta neperseniai jau su hyk szitą bumaszl^ąir nupirkk jus-gi pro maskolius ir nume Nep.usket Lietuvai i r...;
augus merga. Tėvai jos jau man kumelę; asz turiu smul tus ant rubežiaus, kas buvo Nes ji jau yra par sena.
seniai iszmirę, gyva tik bobu kesnių tik 5 rublius“. Tada neszama ir prusai nieko nesa
Jau laikas parėjo dėl josios.
tė, kuri tik tiek žino, kad tos ansai, nenorėdamas imti tiek ko.
merginos kriksztų tėvai buvo daug pioįgų sako žydui:
*) Raszyba nopertaisyta [R.].
J. Vėžys.

Lietuvininku
Žemdarbystė stovi
VivatGermanja>, VaterlandW ) dėl prastų žmonių paliko. bet savę už vengrus skaito. Bet prastai.
Aria ežia vis dar viO jei Lietuva ką iszkoses,
Vienok
Tilžės inteligentai nekurie isz jų yra prieszingi žemai.
Varykit jųję į Ausland 2)
kaip vokiecziai, taip ir lietu vengrų spaudimui ir jų kalbos duramžiniais kokiais ten arktais. Rugius, avižas, miežius,
viai, katalikų bažnyczioję pa praplatinimui.
Į Maskolyjų, kur bizūnas,
Prūsų Lietuvoje, norėdami kvieczius pjauna vien tik
tys procesijos laike bald aky
Tegul ten jų is^tvatyje;
dabar savo pasiuntinius pasta pjautuvais. Dirvos labai už
O jei ten gyvas bus jos kūnas, inus ir karūnas nesza.
Apie
Prūsų Lietuvoje • pas vokie- tyti, patrijotai baisiai darbū- leistos: daug dirvonų.
Ir ten atras Germanyje.
ežius yra toksai būdas, kad I jasi, o jų tarpe kūdaugiausiai, pagerinimų ūkės ligszioliai ne
Bukit tikt virai iszmintingi
Apie už
jeigu prie pietų ar vakarienės kiek žinau, p. G. . . ir p. sirūpinta anėkiek.
Mano „laiszkų“ skaitykite!
vedimų miszko jie supratimo
dūda bulves, tai nedūda do- Jūdaitis.
Buste protu kaip asz galingi!
neturi; anot jų „kai Dievas ne
nos ant pietų. Mėsiszkas tik--------Teisybę pripaž nsite!
tai vienas valgis, antra kūtan
Kauno paviete, kaipo tai ugdžia, tai nieko nepadarysi“,
O priekule 3) tai szauni vieta, kiausėi fruchtzupa (isz vaisių apie Eirogalą ir Keidainius, t. y. jeigu patys kur nedygsta,
Kur savo „laiszkų“ iszlaikau. sriuba). Lasziniai ir bulvės, isz priežasties nū prūsų muito ten nei sėk, nei sodink! Toks
Tenai į bueziu žmogų lėtų,
tai vokieczių mieliausis valgis, pakėlimo javai visai nupūlė: nelinksmas padėjimas žemdarLig paikų žuvę į varau.
Kartofel und Spėk, dass ist pūras kvieczių 2 rubliai 50 bystės daug priguli*nū to, kad
gut sęlimek“ (Bulvės su laszi-lkap.; puikiausi rugiai ir mie- gyvena dideliūse sodžiilse ir,
Ilgiu ilgiausei oorų metų .
niais gerai sinokavoja). To žiai: 1,80 kap. iki 2 rublių, besidalįdami tarp savęs, labai
Lietuvių kalba isztures,
kraszto vokieczių tarine per Avižos 1,50 kap., bulvės 60 susmulkina ukes. Skirstymas
Ir nors lietuvei nenorėtu,
ūkės į tiek dalių, kiek yra su
įtekinę senprusiszkos, lietu- kap.
Tikt vokietukus iszperes.
viszkos ir lenkiszkos kitoke
Apie Keidainius lietuvisz- augusių brolių gali netolymoIr, viekų tų paliks ant jūko,
pasidarė ir vokieczių tarpe už kos knįgos labai prastai eina, j e ateitėje paversti xisus į kamKas buvo pirm gūdojema.
Žinoma, nės ežia jau lietuvių daugu- pinįkus. Namai/visu r dengti
Nes tėvų kalbos nieks nemoka atskiriu laikoma.
kad mokįti vis vienokiszkai mas net dėl kasdieninio var sziaudais, kaimai per tankiai
Kur buvo pirm vertojeina.
tojimo lenkiszkų kalbų pasa ažustatyti, vienok mažai kas
knįgiszkai kalba.
Jei vokiszkos kalbos nemoki | Dabar Tilžėje yra jomarkas I vino, ltai p dedasi mažne vi- rūpinasi apsisergėti nū ugnies
Suprast lietuvio negali.
ir kermoszius, kurį rdkūja už|sur pagal upės Nevežos. Mu- ir moka ugnepinįgių tik po 30
Nes jau geresni žodžei toki
nenueidavusi, nes pirkikų la Isų patrijotai ten mažne suvi- kap., pb rub. kūdažniausiai.
Kur grinai yra vokiszki:
Kalba Salako parapijoj* tol
bai mažai yra. Ant vokisz- sum nesirūpina ir nesidarbūja.
nekaip
Gano, cimlich, (jar ir teip lo kos ulyczios cziela didelė eilė
Didžiojoje/Lietuvoje (po labjau pagadinta,
liaus, visokių tavorų: saldumų, per- maskolių) sviets baisiai ant Tauragnų. Bet kas ypatinga,
Dabar jau yra sakoma.
nįkų net isz Torunio, moli iszdavėjų skundžiasi.
Kur kad vieton pirmiau vartotų
Nes toji kalba tink geriaus, nių ir blekinių indų, drabužių tiktai koks girtūklis žino, kad lenkiszkų žodžių, dabar įeina
Kurioj i yra poniszka.
vietoje
ir t. t. Visokių karurelių, ap yra pas kų lietuviszkos knįgos, rusiszki, kaip va:
linkui einanezių gelžkelių ir ar kokios gromatos, policijai I miestas - goroda%vietoj* liczba
Nebuste ponais lietuvei,
valczių gal deszimts gatunkų, danesza, o toji krato, ir ne - czislas ir t. p. Užvis blogėsNors ir kalbestė vokiszkai.
szaudymų ir t. t. Rodo ežia vienų taip pražudė. Už tai nė kalba apie Duksztą, taip
Kaip buvot, bukite kvailei,
Czikagų, Paryžių ir kitus reikėtų tokius ponus ne tiktai tol, kad kūne treczia dalis guNepasielgste poniszkai.
Labjausiai
Ant jūsų sprangios visad jos daigtus. Bet publikos labai po laikraszczius kaiszioti, bet diszkų žodžių.
mažai yra. 1 Spalinio jau ir gerai įlupti, kaipo tai su darko kalbų buvusiejie karei. Konservativai i r kiti.
valkiszkiai savo vaitui padarė, viai ir sąnariai valszcziaus rėdaug daugiau atsirado.
Ir jumis jodint* nenustos,
Dejūja vėl, kad laukai .nū do. Czia tokiu budu gali už
Už Karpatų kalnų VengryPakol nebūsit* mokįti.
joje, gyvenantiejie lenkai va lietaus yra labai szlapi ir per keletą desėtkų metų lietuviszVaikų neleidžiat į mokslus,
dina savę tai slovakais, tai tai ne visi žieminius javus: ru- ka kalba pavirst į rusiszką.
Skaityti vėl nenorite.
Taigi rūpinkimės, kurie galim
vengrais, bet netikrai, nės ten gius ir kvieczius į sėti gavo.
Toks žmogus ne^al but gudrus lenkiszkoji kalba iki szioliai
44.
. paturėti savo kalbų ar tai perPar tat kvailais paliksite.
\--------spėdami ir pataisydami blogai
vieszpatauja ir tai yra kitą
— fyz^auragnų ir Salako kalbanczius, arba platindami
kart Lenkijos dalis vengrų
1893
28 Jiiujsejo.
užkariauta. Taigi tų isz Ven- parap.Zarasu^AleksaJulravo) lietuviszkus laikraszczius ir
Kitų kart ponybė sav uždipav. Teko man szįmet ap knįgeles. Neužilgo gali but
dėlę gūdonę laikė, jeigu galė
lankyti szirą kaupelį Lietuvos, jau per vėlu.
jo prie miszių, procesijų laike žėje, kurie blekoryste užsiim
Priesumaiszymo kalbosdaug
patarnauti, bet dabar tų visų dami, kiti jau szeszerius me Kų ten maeziau ir girdėjau,
tus gyvena.
Skundžias^ na taikau sav už garbę pasdalįti prisideda czia apsigyvenę sena1) Lai gyvoja Vokietija, tėvyne!
tiktai (staravierai), kurių yra
bagai, kad jiems dabar ežia su skaitytojais.
r
Abi yra didelės parapijos; apie 10$. Jie susitikę su lietu3) Prūsų Lietuv oje kur „Konser- prastai eina, nės savo iszdirbiaiszkas“ iszeina, nių vis mažiau iszpardūti gali. iszszėmus mažą saujelę žydų viais mėgsta vien tikt rusiszLietuviai lig
už valdžios pinigus priesz Lietuvius Tie vyrai nors lenkiszkai kal ir senatikių, — grynai lietu- kai sznekėti.
raszantis,
bą, neturi jokio patrijotizmo, viszkos. Kaimiecziai gyvena I sziol per neiszmanymų nesi-
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prieozina ir taip pripratina negalėtų jais būti?
Teisybė, Paslauckas pardavė ją žydui giaus. Nu vėjau į „jurinįkų
ruskiuš, kad tie jau net reika- atsiranda ir isz musiszkių ir taip paikiai, jog už 1 skati namą“
(Secmanns-Heim),
lanja, kad tikt rusiszkai jūs kupcziūjanczių sziūm tftm ką žydu iszpūlo po 3 ir dau kurs dėl to įsteigtas, idant ju•veikintų ir prakalbintų. At ir tokių pirkėjų vis dau giau medžius, už kuriūs po 3, rinįkai, isz kitų žemių atva
sitiko girdėti barnis vienos giau randos.
Ponas P. žiavę jure, galėtų czion atėję
Szįmet su 5 ir 8 rub. ėmęs.
lietuvės su ruske.
Ruskia sidėję keletas lietuvių iszpirko dabar kaip girdis nubiednėjo; savo kalboje pasiskaityti laik
įnėjus pirkian pas lietuvius, isz visos apielinkės linus ir žydasgi sukrovęs milijonus. raszczių ir knįgųfO neprivaly
pradeda sznekėti rusiszkai, nuvežę Dinaburgan pardavė. Nedyvai potam, kad kaimie- tų po karcziainis valkiotis.
lietuvė atsakė jei lietuviszkai, Žydai ’negali jiems to dova cziai ant keleto valakų žemės Radau czion kelis lietuviškus
ji vėl savotiszkai sako, gauna noti ir pp sziai dienai.
Kiti gyvendami szį tą prigyvena, rasztelius, o ir kelis lietuvius.
atsakymą vėl lietuviszkai. kitokiais smulkmeniais kup- ponai-gi turėdami kelesde-. — Norėiams tolyn keliauti
Ant galo užpykus ruskė sako, cziūja. Vienok mus pirkikai szimtis valakų, nubiednėjo.
susi jieszko jau pad vadą — žykad gangreit moki rusiszkai, užsiima tūm tik rudeniais, ka Baigdamas laiszką turiu diszką, suderėjau tris rublius
tai turi ir sznekėti, nės Rusi da turi daug liūso laiko. pridėti, kad tauragniecziai nū Klaipėdos iki Liepojaus,
joje gyveni. Lietu vė-gi atsako, Apart to tik apsukresni vyru labjau palinkę prie skaitymo 14 mylių kelio, ir iszvažiavau
jog ežia ne Rusija, o Lietuva, kai, kurie ir be to nebiedniai laikraszczių ir gbįgelių, dau pietų laike. Butų geriaus ke
tai viena, o antra lietuviszkam gyvena, nesisarmatija prekys giau vaikų leidžia į gimnaziją. liaut isz Palangos su garlai
name reikia lietuviszkai ir tės. Kiti sako, kad ta žydisz- Apart to tauragniecziai gali viu, bet nežinant, kada gar
kalbėti.
Ruskė patylėjus, ko užsiėmimo lietuviui neisz- pasigirti, kad jie stovi aųgsz- laivis eina, reikėtų kartais
pradėjo sznekėti lietuviszkai. pūla varyti ir jie veli badūda- cziaus už visą rėdybą nės....... Palangoj4 kėlės dienas laukti,
— Painiojas kur ne kur ir mi patinginiūja, mat, tai ne 3 verstai atsto nū Tauragnų todėl norint veik į Liepojų
miestelio randasi pats augsz nukakti geriaus padvada valenkiška kalba. Keletas'žmo- sarmata!
gyszczių norėtų net praplatin Paskutiniūse metūse įtaisė tasis visoje Kauniškėje rėdy- žiūti. Draugais mano buvo
ti ją, tik nesiseka vargdie keletas lietuvių malūnus, ku boje kalnas. Vadinasi Dovi- viens kupezius isz Liepojaus,
niams: jų lenkystė, kaip žir rie anot jų valgyti ne praszo, do kalnu, nės didesnė pusė jo kurs toli Vokietijoj4 aplink
niai nū sienos atszoka nū sa- o uždarbį gerą dūda. Vienas priguli prie ukinįko to vardo; keliavęs, viena moty na isz
lakieczių ir tauragnieczių. tauragnietis nusipirko masziną vadina taippat pilekalniu arba Liepojaus, kuri ibuvo savo sū
Užmirszta ponai lenkintojai, vilnom karszti; džiaugias, kad tiesiai pilium. Kalnas neisz- nų į Ameriką keliaujantį pa
kad kaip but pikta, jeigu kas per metus apie szimtą rub. rodo ir nėra augsztas, tik ant lydėjusi, viena mergina isz
Lenkijai
norėtų iszplėszti dūdanti, — Prasimanė dabar augsztos* vietos randasi, užta Klaipėdos, kuri gorėjo Lie
prigimtą lenkų kalbą, taippat superfosfaltą (dulkes rugiam tai tol nū jo matosi. Keletas poj ii je tarnauti ir dar viens
bloga, kad ir Lietuvoje kas ne sėti) susidėdami patys czielais ežerų, du parapijiniai mieste jauna latvis, kurs toli sviete
Žinoma pi liai, daugybė kaimų ir viena- aplink.keliavęs, Australijoje,
tik kad ne paturi lietuviszkos, vagonais pirkti.
bet dar ją ir naikintų, kad ga giau kasztūja, negu perkant sėdžių matos kaip ant dėlno. Amerikoje ir dar kitur buvęs,
Tikt sziaurinė pusė apaugus o taeziau kitų kalbų jokią ge
lėtų. Daro kitiems to, ko sav nū žydų maiszais.
Nemažas ^skaitlius taurag miszku, užtatai nieko ten ne rai neiszmokęs. Kalbėjo vien
nenori!
Pasakoja, jog isz savo mylima latviszka kalba
Nemažas skaitlius kaimie- nieczių leidžia vaikus į gimna simato.
Pirmiaus, jeigu kas ir czia giedrūtoje dienoje galima ir skubinosi atgal, idant at
ežių turi tik po keletą desenti- ziją.
nų žemės, taip kad negali isz- ketindavo mokįti, tai vien tik esą su žiūronu ir Vilnių ma liktų tarnystę kariumenėj4.
Važiūdami rubežiaus link
to pragyventi ir norom neno dėl to, kad išleistų ant kunį- tyti (už 15 mylių).
sutikome daug pruaiszkų.ka
Dabar-gi užklausti ant
rom turK^jieszkoti uždarbio go.
reivių, pėkszczių ir raitų markur kitur. Jieszko ir neran ko mokina, atsako: ,,norėtum
gūse drabužiūse, kurie czion
da, nės jieszko visur, tik ne- ant kunįgo, vienok bus kūm
Suvažiavome
Laisma jiems
Idant pažinti latvius, jų manėveriavo.
uždrįsta apsidairyti ten kur Dievas dūs.
isztikro galėtų rasti. ‘ Kad pabaigti gimnaziją, tada patys pagyvenimą ir jų darbus tau pas rubežių maskolių, pada
tiszkus, apsiėmiau pas jūs ke vėme pasportus; ilgai reikė
vietoje tarnavimo kitiems ar iszsirinks sav stoną“.
ba važiavimo į miestus, ar į Szią vasarą Salakiszkiūse liauti. Nuvažiavau į Klaipė jo laukti, o tuls urėdnįkas su
tolimas szalis, kaip ligszioliai užeziupo policija vieną žmogų dą, apsigyvenau pas pažįsta kosi aplink vežimą, idant gau
daro, užsiimtų amatais ir pre mokinantį 5 vaikus lietuvisz mą lietuvį ir pabuvau czionai ti keletą kapeikų nū kėliaukyste, ‘ butų szimtą kartų ge- kai skaityti. Už korą moky 4 dienas. Pažinti gavau czio nįkų. Galintis padavė musų
riaus. Jog isz prekystės pra tojas buvo pasodintas į kalinį nai ne retą lietuvį, kurių ke pasportus vienam kareiviui,
gyvena ir prasigyvena szimtai ant dviejų mėnesių, o tėvai li kupeziauja, keli tarnauja, turineziam tutoriszką veidą;
žydiszkų szeimynų; kodėlgi mokįtinių užmokėjo po 10 keli kitokiais darbais užsiima. didis skirtumas yra tarp mas
Bet apie Lietuvos reikalus jie kolių kareivių ir prūsų karei
lietuviai negalėtų isz to, turėti rub.- pinįgų.
Czia rūsziasi pristigti misz- nieką rūpinasi. Patyriau, kad vių visūse dalykūse, o ypadūnos? Kalviai, siuviai, mufinįkai; stiklioriai, degėjai ko, nės paskutinį isz didelių ir gimnazijoj1 paskutinioj‘ ežiai aprėdė, szitas turėjo bai
kalkio (vapnos) — kone visi —- Minczias girią baigia, j kliasoje esąs viens lietuvis — sią rudinę apsisiautęs. Puczž^dai. Dėl ko-gi lietuviai Ppiesz kelioliką metų ponas viens, gal žemesniose bus dau- ką su bagnitu ant peczių už-

Man teitai i Lalu

Lietuvininku
si movęs atsisėdo jis užpakalyj4 pirma buvę miszkai ir pelkes, misi i ja, kad moka skaityti, ra- ti kelis namus lietu viszkų in
vežimo ir taip nugabeno mus isz miszkų medžių sakų atsi szyti, gerai pakalbėti, tai esą teligentų. Labai miel gyven
pas muitbutį. Truko czion radęs gintaras, o isz pelkių gerais aristokratais. Susipa ti lietuviszkftse namftse tarp
czielą adyną, kol viską per szitos turpos. — Po pietų at žinau su tulu latviu-studentu, mokįtų žmonių; apžiūrėdama
žiurėjo ir, ką reikėjo,^apmui- kakau į Liepojų. Liepoj ųs jis interesavojas labai už lietu tokį pagyvenimą turi sakyti:
*tyjo. Tad n įjome į paliciją, gana gražus miestelis, beveik vius, latviai yra musų tikri bro
kuri •’įraszė į jpasportus, kad toks kaip Tilžė, bet antra tiek liai, ne tikt žodžiais, bet ir dar
prapuls, Kad ir nepriegali likti Maskolijos ,šven didesnis. Gavau pažinti Lie- bais. — Apžiūrėdama, ką lat te! iai kasžin kaip durnfttų.
toje žemėje44 pusę metų. Kar- pojuje kelis lietuvius, labai viai sav įsitaisę, pamislyjau, Vyriszkius radai
visados
cziaraoje, kur Jmvo lietuvisz szaunius vyrus; su keleis lie- kodėl tai ir lietuviai nedaro, karsztais lietuviais
kai kalbama mažuma pasival- tuviais-urėdnįkais turėjau vo- b(et atsiminiau, kad lietuvių moteriszkių buvo kita netikė
gę, iszvažiavonie jau temstant. kiszkai kalbėti, mat, kad ir rankos eu r isz tos, kad jie nega lė. Viena sakė man: Lietuviszki inteligentai sziaip geri
Įvažiavome į didi jį cariszką turi/y lietuviszkas pravardes
miszką, kurs yra 12 mylių ii ir gimę .Lietuvoj4, tacziau tė Liepojaus palydėjo manę ant žmonės, bet jie didi atėistai ir
gas ir 8 mylių platus ir nuten vai būdami sulenkėję, jų ne- geležindvario apie 10 tautie bedieviai, todėl jų negalių
ka nft Palangos iki arti Lie iszmokino lietuviszkai. Ale czių.
Czia galima matyti, kęsti; mano gentys visi len
pojaus.
Užsilaiko czion vi ir tarp tokių randasi szis ir kokia meilė ir tarpe lietuvių kai, kur su jais susieinu, turiu
sokių girinių paukszczių, ir tas, kuriftse pabunda meilė į gyvena, kaip lietuviai, atskirti lenkiszkai kalbėti, lenkiszkai
neretai atkeliauja czion Caro savo senąją tėviszkę. Užti nft savo tėviszkės, džiaugiasi pasielgti, o man lenkiszka
gentainiai dėl fiiedžioklės. kau kelintą sulenkėjusį, kurs susiėję su savo tautiecziu. kalba ir geriaus patinka ir asz
Užtinki tame miszke neretai dabar mokinasi lietuviszkai Bevažiftjant į Mintaują patė- prie jos lyg prilipusi. Tokaimų su mažais laukais. Tie ir pradeda lietuviszkai raszi- mijau maskolių kareivius: kiftse namftse vyrui labai sun
kaimai iszrodo biednįgi ir nėti. Liepojaus gymnazijoj4 baisu žiūrėti, isz visokių tau ku lietuvystę užlaikyti, pati
žmonės regis neapszviesti. lyra apie 130 lietuvių, kurių tų suszaukti, viens*su mango- mokina vaikus lenkiszkai, vy
Daugel vietos^ yra miszkas neretas mokinasi neturėdams liszku veidu, rauplėtas, kits ras lietuviszkai, pati kalba
Užsipelno sav visai ruds, lyg isz Indijos, o lenkiszkai, vyras lietuviszkai
iszkirstas ir czion guli dabar nė skatiko.
tyri laukai, kurifts dalina tarp pinigų ant iszlaikymo gyvas drabužiai tokie, kad jfts Pru- — kiaura viera. Kita ponė
isztąrnavusiųjų kareivių; dft- ties, mokindami kitus vaikus. sftse neigi praseziausias ker man vėl sakė: Asz esmi lenkė,
da kožnam p o 3 desėtinus, Kitas
lietu vis-gymnazistas džius nedėvėtų, baisi rudinė, niekad negalėsiu sakyti esanti
bet retai kas jas ima, mat dftda lekcijas n A 8 iki 12 guzikai iszplėszti, skylės su lietuve ir mano szirdis kybą
nei dyka jų nenori, nės per laikrodžio (ziegoriaus) vaka virvutėms užrisztos, rodos lyg prie lenkystės, o jei asz lietu
prastas laukas. Kalba ežio re, nepalaikydams czėso dėl valkatų gauja, o ne kareivių. viszkai namftse kalbu, lietu
nai latviszka, tikt kareziamos patięs iszsilavinimo, tacziau Vagonai trūkio yra kur kas viszkai vaikus mokinu ir lie
regis Vokieczii! rankose, nės jiems mokslas sekasi. O prie didesni neg Prusftse, bet trū tu v isz k ai užauginu, tai darau
czion kalbama vien vokiszkai. [to yra jie szaunus lietuviai ir kis bėga daug pamažiaus ir vienat isz meilės į vyrą. —
— Vakare deszįmtoj4 adynoj4 papratę jaunystėje prastai gy ilgai stovi prie stacijų; sako Užaugs mums veik ir lietunukakome perįzalę į Rucavą, venti ir daugel dirbti, liekti dėlto stovi ilgai prie stacijų, vaiezių, tad neprivalysime
ir pernakvojom už 30 kapei- jie ir vėlesniame amžiuje kadangi sziaip nieks bufetų kibtis į lenkes. — Atgal parLaukai tarp važiauvau tftm paežiu keliu ir
H Ryte ketinome anksti darbsztus ir stropus. — Lie- nearendavotų.
iszvažiftti, bet kol toks žyd- pojuje kalbama labjaus vo- Liepojaus ir Mintaujos neper
Tilžėnas.
palaikis iszsik •austo, tai vis kiszkai ir latviszkai. Latviai geriausiai apgyventi, daug
trunka kelias .balandas. Va turi įsitaisę dėl savęs didelius miszkų, retai kaimai. M i n •
v
žiavome, važiavome per misz- namus, didelę salę dėl balių, talijoj1 apsigyvenau kelias
Isz Kitui-.
dienas,
susipažinau
su
keliais
koncertų
ir
teatrų
ir
daugel
kus, szalyse prasti kaimai szen
Valstijos.
lietuviais, kurie — Suvienytos
ir ten nekada kiūtojo miszke kam barnį dėl visokių reikme szauniais
pakavoti. Dvi myli szepus nių. Turėjau nusidyvyti ma czion kur kas Vainiaus gyve — Bottle Ereek, Mieli , 20
Ve trumpas bai
Liepojaus iszvažiavome isz tydama, kokia meilė tarp lat na, neg didžioje Lietuvoje. Spalinio.
tftjaus visai kita vių gyvena, jie laikosi visi per Aplankiau ir Rygą, miestas sios nelaimės istorija: Eina
miszko, ir tujau
szalis: gražus kąiimai, laukai brolius, ar czia bagotas ar didis ir gražus, kone gražesnis vienas trūkis isz Chicago's4 nft
pilni javų, visu r matyti ap- vargingas, ar mokįtas ar ne už K arai i aut į. Ir czion ga visasvietinės parodos, pristumas.
Atva žiavome prie mokįtas, visi lygus, o tokios vau pažinti lietuvį — vyrą kimsztos pasažieriais; trūkio
jūrės kraszto ir važiavome pa- broliszkos meilės reikia tarp mokįtą. Taip musų broliai konduktorius gauna telegramą,
gal patį vandenį iki Liepo tautieczių, kada nori ko nau iszsibarstę po visas szalis, ko jog turi ant stacijos Nichols
jaus, vandft nėr•etai tekinius dingo isztaisyti.
Įpacziai kia tai nauda butų, kad gy kito su pasažiežiaia trūkio
tarp jaunųjų latvių pabuda ventų krūvoje laisvoje žemėje, laukti: konduktorius neat
s k u rifts jurė tikra tėvyniszka - demokra- < kaip tad musų tauta kiltų vi- kreipia ant to atydos ir leidžia
laukan iszmetė, regis, kad tiszka dvasia, o tą jie gavo sftse daigtftse. — Bekeliau trūkį tolinus eiti graitume 40
czion, kur dabar jurė yra, nft lietuvių; senesniejie latviai dama turėjau progas atlanky- mylių per adyną; užtrumpios

Vienybe
valandos susitinka szis trūkis vų su tukstancziais kareivių,
pasažierską trūkį, kurio ant kurie nuvykę į ten, pradėjo
virsziaus minėtos stacijos tu dabar prie vandens gulinczius
rėjo laukti, su tokiu pat grai- maurų miestus ir miestelius su
tumu.
Abiejų trukių kon kanklėmis ardyti; ką pamatę
duktoriai, matydami neisz maurai nors nusigando, tavengtiną susidurymą — szoka cziaus dar nemeta ginklų, bet
nft trukių ir taip iszgelbia sa vis labjaus rengiasi į taip daTrukiai susimu- vinamą „szventą karę“ priesz
vo gyvybą.
sza baisiausiu budu ketvirtoje netikėlius, taip jie jfts vadina,
valandoje isz ryto, kada dau iszpanus, norėdami jfts visai
gumas pasažierių miegojo; po iszginti isz Aprikos. Nežino,
didesniai daliai abiejų trukių kas isz to iszeis.
vagonai tampa sudaužyti, ku— Vokietija. Dabar Vo
riftse dvideszimts szeszį paša
žieriai baisiausią smertį gauna kietijoje ir Prusftse yra dide
ir daugiau kaip keturios de- lis trukszmas isz priežasties
szimtis baisiausiai lieka sužeis rinkimo pasiuntinių į cieso
tais; daran pakilsta ungais rystės seimą. Tame dalyke
vagonftse ir daugel suskaldin- nemažai darbftjasi ir Prūsų
tų ir sugniužįtų pasažierių, bet lietuviai ir lenkai; apie pas
dar gyvftjanczių, iszkepa ir kutinius vokiszki laikraszcziai
taip sudegina, kad tūlų nebe daug raszo, apie lietuviusgi
galima pažinti.
O koks tos nieko negirdėti, turbut dar
katastropos laike buvo szauk permažas jų krutėjimas ir
amas, stenėjimas ir vaitojimas bruzdėjimą link pastatymo
suleistųjų, tai tik szirdis žmo savo pasiuntiniiį į minėtą sei
mą, kad jų vokiecziai dar ne
gaus gali atjausti:....
labai patėmyja.
— Brazilija, 21 Spalinio.
Revoliucija didinas ir maisztinįkai kareiviai beveik visftse Prancūzų su maskoliais meipunktftse esti pergalėtojais; lavimasi persikėlė isz Toulotaip antai prie Ibicuy, kruvi n‘o į Paryžių. Kada maskonoje muszcrįe, kurioje krito lių opicieriai ir kiti nėdnįkai
1,000 vyrų, rebllai (maisztinį- atvažiavo į Paryžiaus vakzalą,
kai) visai sumuszė rando ka- tukstaneziai prancūzų vyriszkų ir moteriszkų, sveikino jfts
riumėnę.
klikftdami. Kas dar įpatingesnio: važiftjantiems per uly— Apr ika, 23 Spalinio.
Jau buvo laikraszcziftse ra ežias maskoliams pr ancuziszižyta, kad szito mėnesio pra kos ponios ir panos szokinėjo
džioje buvo užpultas Iszpani- ant ratų, ir, apsikabirę, spaus
jos valdžiai prigulintis miestas damos prie sžirdies, bucziavo
Melilla, gulintis ant sziaurinio ir glamonėjo jfts.
kranto vieszpatystės MarokVisas miestas bu v
ko‘s, per 6,000 maurų. Tame iszrėdytas, netik ulyczios pil
mieste Iszpanijos kareivių bu nos žmonių, bet pagaliaus ant
vo tik 40C, kurie tacziaus savo, namų — ir medžiai buvo prikariszka drąsybe ir sukrumu sikarstę ir, mojftdam ran kopergalėjo tukstanezius maurų. mis, kepurėmis ir skepetomis
Muszoje iszpaniszkų kareivių szaukė: „ura, vivat R ussia, vikrito tik 18'ir 35 tapo sužeis vat Car!“ (tegyvftja Rossi j a,
ti, maurų gi daugiau kaip 200 tegyvftja Caras),
Paskiau
galą gavo. Iszpanijos tvaldžia prasidėjo įvairus pasilinksmi
ant pagelbos savųjų ir dėl nu nimai pas visokius Prancūzi
baudimo maurų iszsiuntė į A- jos didžiūnus.
priką keletą kariauniszkų lai

kas ilgainiui .persimaino; ko
kios įrėdnės lapart Bažnyczios
užsiliko isz, vidurinių amžių?
Nevienas isz „ Vienybės“ Negalime apie szias gadynes
skaitytojų girdėjo apie arei- spręsti pagal senovės dinasti*
vyskupą Ireland‘ą, vieną isz jas lyginai kaip negalime ap
garsiausių ir prakilniausių vilkti milžiną į kūdikio dra
kunįgų Amerikoje. Užtikęs panas. Svietas persikeitė ir
keliftse angliszkftse laikrasz- supratimas apie jį taipgi per
cziftse, neseniai laikytą to gar si mainė. Kas mali naudos
saus vyro kalbą mieste Du sziądįen isz .Aristotelio Teorijų.
reikalai peraikeibuque Mo (Grand Opera sa
Bet svieto> reika
____
lėje) ir tikėdamas, jog nevie tė tik kas link mtdegisįskų at
nas su akyvumu, o ir nauda žvilgių, įvairių pakraipų žmo
ją perskaitys, pasidalinu per nijos. Matemati z kos tiesos
„Vienybę“ taja *^inia su savo pasiliko tos, paczilos.. ' Kodėl
tautiecziais. Kokį vardą Ire negali likti nepeirsikeicziusia
land's turi pas žmones nuih^- tikroji tikyba? Tik
nys malonus skaitytojai isz to, yra Ita, kurios tiesps (teisybės)
amžinos. Jeigu kokioje
jog nors tą vąkarą (kada jis yra amžinos,
laikė savo szią kalbą) labai tikyboje yra kas toks, kas
lijo, vienok tenykszcziai gy persimaino, isznyksta su laiventojai kftdidžiausiame skait ku, tad toji tikyl a turės iszTikroj
liuje susirinko, idant iszgirsti nykti.
kalbant garsųjį kunįgą; rui pasiliks ant ami;;ių. Jijė yra
minga salė pasirodė peranksz- organizacija, kok i ą tik mes
ta
grūdosi galėjome tikėtis apt urėti n ft
prieaugėje,o kiti pagaliaus Kristaus. Neyra tai negalim u daigtu, jog JI
iszgirsti nors kelintą žodelį. rinti seną praeit,;, gali visisz- < '
Tarpe klausytojų buvo dau kai pakakįti dal •artinės ėros
gybė netik taip žmonių, bet reikalavimus.
Nekurie Bažn yezios sūnūs,
ir kunįgų nekatalikų.
Arei vyskupas, perstatytas ką nesupranta jc 3 galybės, isz
susirinkusiems’ tūlo vietinio priežasties stokoii nftd ugninės
istoriszkos žinio
igyjo tąjį
jog kalbėsiąs apie Katalikisz* klaidų supratirnq ir tik tosios
kos Bažnyežios sutikmę *) su savo pavirszutii iszkos žinios
dėlei platina kla džias nftmodabartinė m/is gadynėmis.
f,Bažnyczia yra sena, pradė nes apie Bažny ežią. Bažny jo jis, bet nors jos istorija se czįa negali būti aprnbežiftta
na, ji)ė visiszkai yra pritaiki tftmi ar tftmi amžiumi. Jijė
sziądieninėms gadynėms. Žo yra Lotyniszka Romoje ir
dis „Katalikiszka“, tai yra vi Graikiszka Athenftse, nebū
satinė rodo, jog jijė yra pri dama vienok nei Lotyniszka,
taiki visoms gadynėms lyginai nei Graikiszka Jijė bendrakaip ir visoms
giminėms. vo su imperijalismu ir feodąlismu viduramžiftse, nebūda
kasžinkoki Bažnyezios n ft pel ma nei imperijaliszka, nei feonai buvo praeitėje, jeigu bet daliszka. Tas pats buvojai
ji negali būti pritaikįta prie su Jtalais ir Frankais; Jijė nedabartinių gadynių, jei ji da atsidavė nei vieniems, nei ki
bar nesuteikia mokslo ir tie tiems. Taigi dėlto, jog ji ga
sos, teeina ji szalin, o mes kur lėjo pereiti nft aristokratijos
kitur jieszkosime tikros Baž prie demokratijos pastarftse
nyczios. Jijė yra sena. Vis- laikftse, dabar jijė gali susi
*) Sutikini, galėjimą* sutikti > taikyti su didžia W amžiaus
įeipokratija (plojimai), - .
angį, fitness,

Apie viską.
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Jijė gali susidraugauti su gi musU munis Sako, jog tra jimai.)
pagaliams už dangiszkųjų er
įvairiiį gadynių įvairiomis kos ir iszminties szaltinis yra
Szis amžius yra amžių so- dvių. Dievas, suteikė mums
valstijomis; tį^sa kanoniszka Dievystė. Katalikiszka baž cijaliszkosios teisybės. Szisai protą, idant jūmi mes galėtu
yra tai liklaikinis dalykas, nyczia laimina visas kolegijas, socijaliszkos teisybės klausy mėme pasinaudoti dėlei žmo
kuris gali būti permainytų, mokyklas, kur mokinama yra mas turi būti patvirtįtas Baž nijos bei draugijos progresso
nepažeidžiant
Bažnyczios dangiszkos teisybės.
nyczios principais. Jijė pir (to 1 y n ž e. n gy s t ės ), pe rse r gėj o
esencijaliszkų nūsėdų (prin
Kadągi szis amžius yra de ma pripažino tąjį principą ant tik, jog su taja tolyn žengyste
cipų). Josios negalima dary mokratijos amžių, Bažnyczia pamato įstatymiszko komu privalo eiti iszvien ir dora.
ti kalta nei viename dalyke, jauczia neiszpasakytą džiaug nizmo, apgarsįdama, jog dide Dabartinis popiežius Leonas
kuriūs jai užmėtinėja, noris ir smą. Jijė buvo prie visokių liame reikale, paveizdan, iszti- XIII yra vienas isz liberaliszgalima butų darodyti, jng tie valdžių, bet labjausiai sutinka kus badui kokioje szalyje, kiaušių ir progressy viszkiaudalykai paėjo isz jos nūsėdų. su jos mokslu valdžia liaudies, pripažįstama yra tiesa abelnos sių szio amžiaus vyrų..........
Dabartinės musų gadynės kurią mokįti tiesos yra jai pa savasties — būtent ant dūuos.
. . . Kas bus ateitėje? Atdaugelyje dalykų gali būti vesta.
Jijė pripažino neatbūtinu mą eilėje žmonija gal įgis dau
stebėtinos. Jos yra gadynė
Pastarose Romėnų imperi privatiszkos savasties, kaipo giaus socijaliszkos teisybės,
mis intelektualiszko darbsz jos dienose trys ketvirtos da socijaliszkajį neatbutinnmą — daugiaus žmoniszkumo, .dau
tumo. Jieszkome žinios vi- lys jos žmonių buvo vergai ir nės privatiszka savastis yra giaus laisvės. Teisybė ir ma
same kame «,nt dangaus ir Romos protgalviai mokino, neatbūtinai reikalinga dėl su lonė dasigaus gal netikt į pas
isztyrinėjimūse apie mažytė jog vergai yra leisti dėl tar žadinimo energijos bei emu- kiausias miestų ulyczias, bet ir
lius gyvulėliu^, kurių ’negali navimo nedaugiui didžiūnų. liacijos žmonėse.
į tamsiausia^ girias Kontinen
me įžiūrėti paprasta akia. Ir Kristus atėjęs ant svieto mo
Bet privatiszkos savasties to. Rasi ateitė suteiks mums
visūse tūse darbavimūse Baž kino žmones melstis prie Mu tiesa neturi būti taip iszgul- daugiaus palaiminimų, dau
nyczia ima dalyvumą. Jijė sų Tėvo. Tai buvo pirmas doma, jog vienas gal i viską giaus socijaliszkos (draugijiszmokina, jog ū daugiaus ži- pripažinimas Dievo Tėviszku- beveik užimti, kada kitas pri kos) laimės. Tokios ateitės
nios protas įgyja, jū labjaus mo, o žmonių brolystės. Ka verstas yra maldauti d Anos mes geidžiame, bet ir su taja
jis tampa pant szum dievystei. da mirė vergas ir buvo palai szmotelio. Bažnyczia moki ateite Katalikiszka Bažnyczia
Tai yra isz til^ro Dievo Baž dotas ant krikszczioniszk^ka na, jog kiekvienas prakaitū bus tobuloje harmonijoje (au
nyczia. Joje yra dvi žinios pinių, ant kapo jo paraszas daine turi uždirbti ' sav dūmą. ti k mėje)........
szaltiniu, p rot is ir apreiszki- vadino jį ,,broliu“ ar „sesere“. Jijė taipgi mokina, jog kiek
mas.
Kontridikcija (nesu Taip prasiplatino visatinės viena turi tiesą ant savo dar
tikmė) gali būti tarp nedamo- brolystės idėja ir jau III (po bo. Ji mokina, jog turi būti
kįtų mokslinczių ir tokių pat piežius) galėjo isztarti: „tarpe pripažįta kiekvienos žmogys
Pasaka isz tikru atsitikimu penktos ir
teologų; nedamokįtasis mok krikszczionių nėra vergų“. tos verjtė, jog kiekvienas žmo
szcsztos deszimtles musu amžiaus.
slinczius tvirtina daugiaus, nei Žmonių bet godulystė ir jų gus turi tiesą gyventi. ' Taigi
Mykolo G.
i
faktai, kurie dar prie tam ne puikybė vienok vėla įvedė ver- jos principai yra ant pamato
(Tąsa.)
yra tikrai isztįrti; netikęs te gybą, bet tasis dalykas visa darbi nįkiszkų
organizacijų,
Skundikas ponas Aleksan
ologas iszvadžioja daugiaus da prieszinosi katalikiszkam kurios reikalauja atsakanezios
nei katalikiszkoji tiesa (teisy mokslui.
mokesties už darbą. Jijė mo dras, iszlepįtas matulės sūne
Didis Bažnyczios theologas, kina apie žmonių brolystę, lis, yra mažo iszmanymo ir
bė), kuri pries tam niekada nebuvo oficijali)szkai Bažnyczios szv. Tamas isz Aquino moki teisybės neatbutinumą. Jijė mokslo, nės vargais negalais,
apgarsįta. Męs privalome at- no, jog politiszkoji valdžia, sako žmogui, kurs klausia iki treczios kliasos daėjęs,
mįti, ką Bažnyczia nuveikė kuri paeina nū Dievo, pir „ar asz esmi mano brolio sar užsimanė nesimokįti ir prie
praeitėje dėl praplatinimo ap miausiai buvo pavesta patiems gas?“ jog jis neyra krikszczio- matulės pagrįžo; kuri savo
szvietos.
*T0igu nekuriose žmonėms, kurie ją pavedė sa niu. Jijė mokina, jog neyra vienaieziui »atidavusi ūkės rė
szalyse, nekuriūse amžiūse tū vo iszrinktiemsiems, ir kada mus pareiga isz malonės pa- dą, pasimirė, o ponaitis vedęs
los žmogystos ar tautos nesu- žmogysta, kuriai buvo paves dūti savo artymui dūuos plu paezią, dėl savo žmonių yra
judo, pasiliko nežinės tamsoje, ta, toji valdžia, suteiktą jai telę, bet jog mes taip privalo nedoras. Galutinai reikia ži
neyra, tai Bažnyczios kaltė, galybę blogai ir neprideran- me su jūtni apsieiti, kad jis noti, kad dvaras ir valszczius
pono Aleksandro nedideli, o
nės jos pasiuntinystė — mo- ežiai ima vartoti, žmonės turi nereikalautų musų malonės.
Didžiausia laisvė ir didžiau pats ponas bjauriai szvėplūja.
kįti dieviszkų tiesų, kurios tiesą, o ir privalo jos neklau
prisidėjo akcidentaliszkai ir syti. Tokiu budu katalikų sia teisybė, laisvės ir teisybės Apsiėjimas to pono su valszprie gamtiszkųjų tiesų atiden Bažnyczia pirmutinė pripa principai turi būti paremti czionimis, panaszus apsiėji
gimo. Sziądien tautos ir pa žino musų Respublikos (Su ant Katalikiszkos Bažnyczios mui kitų ponų ir dėl to už
vienės žmogystos didei r u pi vienytų Valstijų) principus pamato. Jijė yra progressy tylėdamas paprastus vargini
nasi apie apsiszvfetimą, o Baž ir sziądien apart katalikiškos viszka Bažnyczia. Jijė laiko mus pavaldinių, apsakysiu
nyczia - tiesa - tvarka ir isz- Bažnyczios nėra institucijos, progresso evangelijos ir pa iszskytinai 'ežia vartojamas
mintis ne be pasekmės, darbū- kuri labjaus mylėtų szią Res liepė žmogui žiūrėti virszun, koravones. Ponas turėjo prie
jasi dėlei apįsvietos. Sąžinė publiką. (Garsus delnų plo į pasmilę szviesos ir progresso savęs vieną seną gi rtūklį Bal-
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truką, kurs lupdavo kailius
padvėsusiems gyvuliams, szunims ir katėms, o drauge bu
vo dvariszku budeliu, tai yra
plakė žmonis ir pagal pono
įsakymo visaip vargszus baudė.
Prieangyje dvaro sėdėjo
ponas, stovėjo du suriszti jau
ni vyrai ir keturi žmonės su
pagaliais rankose; Baltruks
gi laikydamas žirkles, britvą
ir bliudą muilinių puti|, kal
bėjo: — nu vyrucziai asz
jums uždėsiu gražias muczikės.
— Dėl ko jus, szelmiai, plėsziat mano liepas? — užklau
sė ponas.
Tą pirmą sykį dovanok, ponuti, tik porą deszimczių kar
nų iszplėszėme vyžoms rugpjucziui — atsakė kloniodamasi vienas isz surisztų vyrukų.
Ai jus vagiliai palodisiu
„porą deszimczių“ Baltink
gliebkis plie dalbo — isztarė
ponas.
Ponuti susimylėk ne bjau
rok musų pa veikslų — mes už
iszkadą užmokėsime — atsi
liepė antras vyrukas. /
Man jūsų užmokesnio neleikia! — imkite pilmiaus tą
Jplaukį — suszuko ponas,
o du žmonės paėmę vieną isz
surisztiį vyrukų, pasodino jį
ant sūlo, tvirtai už peczių lai
kydami; Baltruks gi, priėjęs
su žyrklėms kalbėjo: — nu,
broleli, dūk szian savo vylnas,
negreitai priesz mergas sklaidįsi plaukelius. Ką pasakęs
pradėjo iszpryszakio grynai
kirpti plaukus, o paskui pa
teks muilu nukirptą pusę
galvos, ėmė aną skusti; krai
pė* ir raukės skutamasis, bet
Baltruks suvis ant to netėmydamas, plikintėliai skuto na
bagą kalbėdamas: — nesiju4įk szeszke, nės su pjaustysiu
kailį, kaip to szuns Rudkaus,
kurį neseniai nulupau.
Kada buvo atliktas skutimas, tai Baltruks atneszęs szuką smalos, patepė su pendzeliu nuskustą vietą ir tardamas
—- neverk, berneli, neverk; nA

Vienybe
to tepalo greicziaus atžels vydai baudžiaunįkus Zakarą nai dar žmonės rodo, apžėlu
plaukeliai — iszėmė isz krep- ir augszcziaus minėtą mote- sią kariais kūdrą, kur kitkart
szio rieszkuczias plunksnų ir riszkę, nūgus pririsztus prie buvęs dvaras; žmonės nū tos
smalūtą galvą visą anomis ap- žardo ir taip apsėstus vūdų, vietos bėga su pasibaisėjimu!
kad veido ir akiu negalėjai Tokiūm pasirodo iszdavėjas
lipino.
Baltruks stovėjo „Saulės“ kaip nedoras „Či
Baisu buvo paveizėti į tą iszpažįti.
subjaurotą ir graudžiai ver pasirėmęs ant žardo, o ponas činskas“, nebūdamas tikru lie
kiantį žmogų; o kada ponas Aleksandras kalbėdamas: „as- tuviu, tarp lietuvių maiszosi;
su savo pagelbinįkais galvą tys, astys, jus prisisiulbėt leis lietuvius veda ant paleistuvys
užvertęs jūkės, tai antrasis su- kit kitiems sutūpti44 braukė su tės savo begėdingiausioje „tarisztas vyras, noris kaip įma szlūcziuke nū kūno pririsztų- radaikoje“ ir, kaip anas „Či
nydamas praszė pasigailėjimo, jų žmonių prisisiurbusius vū- činskas“ gadino gerus užma
bet nieko negelbėji, turėjo dus, idant nauji kraujagėriai nymus dėl lietuvinįkų ir dėl
savo bendro daliai prisilenkti. galėtų sutūpti. — Tokia ' tai visos buvusios Lenkų karalys
railaszirdystė pono tės, taip dabar gadina szitasai
Atleiskite vilves, teeina po So
visą, ką lietuvinįkai turi ge
ksandro.
velnių vagiliai! algildit, jus
Ir lietuvinįkai pasi
icliai, kad antlą kaltą sugau Kankinamoji i moteriszkė resnio.
siu gilioj4 tai visą galvą nu silpnu balsu atsiliepė: ponuti rodo, kad menki yra ir kaip
taisysiu, it szimtą bizūnų ant nžmusžk manę, ilginus neisz- vergavo lenkiszkiems paszlemėkams, taip ir tebevergauja.
laikysiu.
magaiyczių dūšių.
Lydimi j ūkais paleisti vy O Jėzus, Marija! v ūdai akis Tas naujos gadynės „Cicins- i
rai, užsimovę kepures greitai ėda — pilna burna jų prilin kas44 nesigėdija raszyti j ūdai
isz dvaro iszbėgo, o sustoję do — nztarė Zakaras.
ant balto, kad „Susivienyji- ■
— Tlivosite, tlivosite — mas“ lietuviams nėra veika-'
girioj4, vienas kitam pesziojo
nusilbs tingiiiiszką lingas, Musų neprieteliai se
prilipytas prie galvos plunks vūdai
nas, kalbėdami: — O kad vėl klaują, busite dalbingesni — niai nori mus suskaldytus ir
niai tūs rupūžes! tai kad pa pasakė ponas.
be^ienybės, kaip pauksztelius
Jau pradėjo auszti, kada iszgaudįti ir isznaikinti lig
darė, tai padarė — dabar per
visus metus negalėsime svietui Baltruks atriszo nū žardo nu vienam.
Vokiecziai ryja va
pasirodyti, o ką sakys musisz- baustus žmonis, kurie rėplo karus Lietuvos, lenkai nori
mis namo nuslinkę, kaip avi pražudįti pietus, rytus ir žie
kės Onutė ir Elzytė?
Apart to ponas Aleksan liąi isztino ir gana ilgai sirgo, mius musų brangiausios Lie
dras yra savotiszkai milaszir- o ant jų kūno įkandžių ženk tuvos turi apžioję Rusai.
dingas ir apie tą jo ypatybę lai pasiliko neiszdildyti.
Kiekvienas nori savo dalią
(Dar neviskas).
pakalbėsiu: — Baudžiaunįkai
skirtai nulaikyti ir perviiįti
vyras Zakaras, ir moteriszkė,
savo pilve.
Lietuvius musų
kurios pravardės neatmenu;
tiko viduriūse savo uždarįti
už negerą atlikimą baudžia
svetimų tautų kultūra.
To
vos darbo pasekancziu budu
kiame padėjime esant tiktai
Shenandoah 16 Spalinio.
buvo vargįti.
Skaitant „Saulės“ paskuti smertinas musų neprietelius
Gražus ir sziltas buvo va nius numerius nežinai žmogus gali sakyti nereikia Lietu
karas, pradėjo brėkszti. Mi ką ir bemislyti: ar tas žmogus viams „Susivienyjimo^.
Tą
lijonai kraujagerių vūdų ir pasiutęs ar taip nedoras, kaip mums sako Rėdytojas buk ten
maszalų spiecziais lakstė ir U pi tos Voi vadas, kuris būda lietuviszkos gazietos „Saulės44.
zyrzdami nedavė ramumo nei mas tarp lenkiszkų ponų visu- Broliai lietuviai nebūkime lig
žmonėms, nei gyvuliams, dėlto geriausius užmanymus gadin galui begalviais avinais, kuvyrai vaikszcziojo rūkydami davo ir ant galo piktybėje riūs nori papjauti neprieteliai,
pypkius, moterys: dangstė vei toje iki to daėjo, kad žmonės supraskime ir pažinkime iszdus skepetomis, o galvijai tel užmuždavo, mergaites jaunas, simaisžiusius burin lietu vių.
kėši prie rukstanczių diendar- pirma užgėdinęs liepdavo įli> smerties
gaivalus,
kurie
žiūse dūlių.
pus medžian kukūti, kaip ge mums tiktai, pikto ir isžnaiKlūne po žardu, stovėjo dvi gutei ir, potam ipasityczioda- kinimo tenori!
Gimine nejūdos kaip murinai žmonisz- mas jas nuszaudavo. Cziczins- czysta bus isznaikinta, sako
kos stovylos, o dvi aplink kas (Čičinskas) dėl jo nedo Szventas Rasztas, „Saulė44 savo
anas vaikszcziojo. Isz tolo rybės buvo perkūnijos už- numeriūse mokina neczysladauginus nieko negalėjai ma musztas, kaip pasakoja žmd- tos, begėdiszkai apraszydama
tyti, bet prisiartinęs iszgirdai nės ir raszo Mickeviczius, ir jo iszmislytas ant lietuvių paleis- *
skaudulingą vaitojimą ir jsz- visą dvarą žemė prarijo ir te tuvystes ir ant to begėdiszkais
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Lietuvininku
lietuviai kad braszka ir atvykę gi į szitą liftpaveikslais viliodama.
Kas mi ant musų daug padeda vil nys, aimenys!
platina tarp lietuvių paleistu- ties; nekurtos knįgos labai klausote aklų piktybės vado syljės žemę, valname laike vie
toje pasilsėti arba pasiskaityti
vystę, smertį platina ir isz naudingos lietuvystei paliko vų, įkrisite dftbėn!.. .
naudingų laikraszczių ir knįgų
J. Debesilas.
naikinimą; tokiftm pasirodė atspaudintos ir bus daugiaus
laisto savo brangų kraują, ku
Rėdytojas „Saulės“ n ft pat spaudinamos; tarp musų pa
Seniai jau rasziau isz musų rio be to ant anglių nevienas
pradžios lig galui.
Visoje ežių pradeda rastiesi didesnis
Susipras
pasaulėje nėra begėdingesnio pasipažinimas. Man paežiam mietto, nės kągi ir raszyti? laszas iszvarva.
apraszymo bjaurių paleistu- važinėjant po Ameriką dau gerų naujienų negirdėti, o kite, broliai ir liaukitės blo
vysczių, kokias atrandame gelyje vietų tapo „Susivieny- blogų nenorėjau garsinti, bet gai darę, nės jau atėjo laikas,
„Saulėje“. Čičinskas ardė tarp jimas“ už auksą brangesnis dabar nebeiszkencziu, matęs idant ir mes savę ir savo dar
ponų vienybę ir darė nesutiki ir, būdamas Amerikoje pasi tokį nedorą pasielgimą, musų bus pažintume, idant metę vi
sus blogus pasielgimus ir ap-'
mą ir tftm tėviszkei” gatavojo rodė, kad tarp savųjų esmi. jaunftmęnės.
smertį ir isznaikinimą, taip p. Po visus miestus yra preziden 14 d. Spalinio buvo jaunos siejimus, apsidarytume rubais
B. Savo „Saulėje“ iszjftkia, tai draugysezių „Susivienyji poros veselija M. K. ir M. K. dorybės ir apszvietimo. Czia
ardo ir gadina sziądien, „Su- mo“, visų antraszai yra dėl ži Kaipo kaimynui ant praszymo Amerikoje, toje liftsybės ^že
- sivienyjimą lietuvių“. Vyreli nios visų lietuvių padftti jaunųjų teko ir man nueiti mėje, kur nei žandarai mus
Jaunftmenė negaudinėja, nei policija ne
gėda?’ta v dėl tokios tavo nedo „Vienybėje“. Eini su antra ant svodbos.
rybės, gėda ir lietuviams, kad szu prezidento „Susivienyji linksminos vieszbutyje pagal persekioja, mokinkimės bro
sziądieną dftda vietą savo tar mo“ to miesto ir atrandi visą, senos gadynės madą, o tūli liai, szvieskime savo protą,
Dabar riiums vaikinai, susirinkę į skiepą dailykime szirdį ir jausmus,
pe, gyventi Cičinskio dvasiai. ko reikalavai.
Geri lietuviai nors jau szią dėl „Susivienyjimo“ Ameri prie alaus, taip nusi mylėjo, idant įvyktų tarp musų vie
O kad beveik nežinojo ant ko jų nybė, atsirastų tikra meilė ir
dien pradeda busti isz miego, kos žemė nebesvetima.
Tarp jų pa pažinimas savo ir tėvynės rei
pradeda dėl savųjų dirbti kad parodysi ženklą „Susivie galva laikosi.
!
tai tujaus') atsiranda ardytojai nyjimo“ busi prijimtas, kaip kilo pesztynės netik ant kalų!
Argi negeriau ir naudingiau
ir geros pradžios gadintojai ir ti kriaušis brolis. Per „Susi- kumszczių, bet pagaliaus su
taip lietuviai niekaip negali vienyjimą“ Amerika mums bonkomis ėmė daužįtis galvas. butų, kad mes paszvęstume
pasikelti augsztyn. Mahano paliekta, kaip rfauja Lietuva, Tarp tų musztynių labjausiai, ant metų po deszimti dolerių
jaus lietuviai, kaip skaitėme kurioje atrandame savo bro rodos nekaltai, nukentėjo J. ant knįgų ir laikraszczių^ ir,
„Vienybėje“, ketino visi pri lius lietuvius, lietuviszkai P., kuriam baisiai sužeidė gal turėdami liftsą valandėlę, vargulėti prie „Susivienyjimo“, o kalbanczius; tiek vaisių jau vą, pramuszdami su stiklais titume ir skaitytume jfts; tokiu
dabar girdėtis jau visi sako turime sziądien isz „Susivie keletą skylių ir labai subjau budu netik apsiszviestume ir
Jis nabagas perleistu me linksmai laiką,
neprigulėsią nei vienaSy pirma nyjimo“, o dar daugiaus turė rojo drabužius.
ėjo garsas per visą svietą, kad sime ant ateinanezių laikų. iszsprukęs bekepurės parbėgo bet dar daug atliktų kiszeniuTaipogi ir daugiau je sunkiai uždirbtų dolerių,
Mahanojaus gražiausios drau Čičinskas pakarftklum buvo ir namon.
gystės pasmirdusios paleistu jį perkūnija pirmą dieną Ka liko sudjaužįtų, isz kurių, gal nės nereikalautume valkiotis
vyste „Saulės“ nei vienas ne lėdų nutrenkė ir dabar tas nevienas gaus galą.
Gėda po karezemas ir nereikalingas
skaitysiąs, o dabar vėl visi pa- nedoros atminties žmogus yra mums broliai, kad mes szitoje vietas, kur naikina sveiką ir
sidftda įtekmei to begėdiszko baimė visos anos szalies, o liftsybės žemėje, kurioje rei delmoną tusztina.
Baigdamas savo raneziuką,
raszto. Broliai, lietuviai, ne dėlto daugumą isz ponų atrado kėtų kaipo broliams vienos
būkite visados vaikais, nenu- szalinįkais savo nedorybių, motynoą gyventi sutikime, velycziau savo broliams pasi
mananeziais, kas gera, o kas kurie draug visi blogumą darė meilėje, muszamės ir skaldo- naudoti isz tų kelių žodžių,
bloga ir nenaudinga. „Susi- Lietuvai ir lietuviams, taip ir mės viens kitam galvą! Vie idant taptų naudingesniais dėl
vienyjimas“ mums yra neatbū sziądien neprietelius lietuvių toje susirinkus į vieną kūpą savęs ir savo tėvynės, pamestinai reikaUngąSy gal lig szio- p. B. atranda daug szalinįkų: gražiai pasilinksminti, paszne- darni savo netikusį pasielgimą.
laik jis dar neturėjo labai daug pasmirdusiftse saliunftse jftkus kėti apie tėvynę, apie būdą,
J. Eąmanauckas isz She
gero,tai tas neturi atimti vilties, provija, aprugę girtftkliai isz kaip galėtum pagelbėti savo nandoah y Fa.
kad niekados gero neturėsime. p. B. „Saulės“ skaitindami, brolius persekiojamus ir var
Jei busime pavieniais prapub kas atsitiko su keno ten bobo ginamus maskolių, kapojamės
Elizabethy N.
sime, o jei risžimės į „Susivie- mis; ir jeigu Skuilkilo pavieto su stiklais galvas, kaipo bePas mus buvo žydas, kuris
nyjimą“ atrasi me sav stipry-" Pensilvanijos lietuviai atsisa proeziai. Skauda, skauda bro savę .vadino bankieriumi; jis
bę.
Jau ir dabar turime
s di- ko nft „Susivienyjimo“, gali liai szirdį, žiūrint į tokius ne pardavinėjo laivakortes, mai
delį vaisių isz „Susivienyji tftm džiaugtiesi neprietelis dorus musų apsiėjimus, koki nė ir siuntinėjo pinįgus į se
mo“, musų lietuviszkas vardas „Susivienyjimo“ p. Boczkaus- atsitinka netik per szitą svod- nąjį svietą. Pas jį daugiau
jau naliko gaisus ir žinomas* kas, jo piktybė dėl lietuvių bą, ' bet neveik per kiekvieną siai ėjo lietuviai, lenkai ir dė
visoje pasaulėje.
Rusai jau pasirodė vaisinga ir stipria, tą patį iszgirsi. Isztrukę isz- jo į jo banką pinįgus. \ Žydas
sako apie mus., kad Amerikos kaip seniaus Čičinsko viražus po maskoliaus kuloko (kumsz- surinkęs tokiu budu kelioliką
lietuviai turi stiprias kolioni- būdavo ant blogo, taip szią ežio), nft kurio neretam, papu tukstanezių dolerių, praeitą
jas. Broliai Lietuvoje būda- dien p. Bockausko,
Akme lusiam į kariumėnę, net žandai mėnesį iszsmuko, kur pipirai
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Daugiausiai jis nu parapijos komitetas susideda šių sąnarių: Ignas Greszis, Jo tojanti lenkiszką kalbą, kuri
skriaudė lietuvių ir lenkų; isz isz 8 vyrų; viskas eina gerai nas Bekicze, Andrius Novic- dėl jų esanti poriisžka. Todėl
lietuvių kitam isz vežė kelis ir teisingai ir, nei vienas su- kas, Martynas Gelaželė, Izido ir ncdyvai, kad ežia gangreit
szimtns dolerių.
Szitas atsi rinktas centas negali pražūti^ rius Manelis ir Jurgis Baltru- visi lietuviai yra pasipūtę
tikimas tegul bus persarga Newark‘o lietuviai ir žada szaitis. Kaip darbai prasidės lenkiszkomis varnomis. M u-.
dėl visų lietuvių, idant su. žy prie mus prisidėti. Mums da eiti gerinus, tai ir daugiaus si| miestelyje g^ras lietu vys,1
dais nesėbrautų ir savo pinįgų bar tik kunįgo reikia, taigi, isz musų brolių noriai prigu kad ir pasitaiko kaip kada
nebruktų jiems į kiszenius. jeigu kur rastus kunįgas lie lės. Mes lietu viszkūse darbio apsigyventi, tai ilgai negyve
Kur tik lietuviai gyvena, ten tuvis, praszome atsiszaukti pas se nenorime likti užpakalyje na, bijodamas, idant ežia il
savo brolių lietuvių, kurie ginus būnant nepapultų po
ir žydų kai p skruzdėlyno; jie mus.
sparnu lenkiszkos varnos.
smarves labai mums vardą ga Tas musų darbas labai glaudžiasi prie „Susiv.“
dina, nės amerikonai, matyda Brooklyn‘o daktarui J. nepa Begėdžiui Taradaikai, kai Czia lietuviai, neturį jokio
mi mus su žydais sėbraujant, tinka, kuris kas nedėlią rėkte po lenkų paszlemėkui ir lie supratimo apie savo tėvynę —•
skaito jūs už mus tautieczius, rėkia savo skiepe, kad nieks tuvystės darkytojui, visi isz- Lietuvą; jie tankiai pasirodo
nės sako, irtapaczia kalba kal neprisidėtų prie Elizabethisz- tariame užpelnytą paniekini dar didesniais lenkiszkais pa
ba. Pas mus taip lietuviszką kių ir cento ant to nedūtų, mą: szelauk begiedi! tavo triotais, negu patys lenkai:
kampą žydai apsėdo, kad isz- nės isz to nieko nebusią, tik pliovonių mes neklausome ir Gal kada nors į musų kampą,
rodo, kaip Egipto ryksztė, keli Sav karczemas nusipirk- neklausysime. — O jos, mie žvilgterės lietuvystė! tada gal
nors ir lietuviszkų biznierių šią (sic). Nežinia dėlko jisai li broliai lietuviai, ir neklau atsirastų ir daug daugiaus lie
nestoka.
Dabar pasakysiu taip szneka, gal bijo, kad jam sykite begėdiszkų pliovonių tuvių. Bet dabar jų negali
dar vieną atsitikimą žydiszka- karvutė neužtruktų, kurią iki to bedievių tarno taradaikos, surasti ir jieszkodamas, nės .
me krūme. Inėjo tūlas lietu szioliai milžo? Bet jau užtru ką jisai pliovoja ant „Susi- kožuas yra apsidengęs „Polvienyjimo“ ir ant musų nekal szcza“ arba „"krajus“.
vis pas Mauszienę kopūstų ko!... zvT (R.)
Vietinis.
rukszczių pirkti.
Mauszienė
E lizabeth'o Pavapijonas. tų kunigų. 9 jeigu j,s (Ta
radaika) nepames savo bėgė
pasiraitė rankovę ir ėjo prie
baczkos kopūstų kabinti; pri Plymouth, Pa. 24 Spalinio. diszkos pliovonės, tai turėsi
-A.r myli? .
Pas mus apvaikszcziojimas me patys pasirūpinti, mieli Ko tos akys žiur‘ ant manęs
ėjus sukiszo ranką iki peczio
į kopūstų rašalą ir laikė kele Simano Daukonto jubilėjaus broliai, kad jis užtiltų lojęs.
Vis isz paszalių?..
prasidės,
kaip
jau
buvo
raszyKupos Vyriausybė.
tą minuczių.
Lietuvis pa
Turbut manę jiji myli? —*
klausė ją, dėl ko ji mirką ran ta, subatoje (28 Spal.) po 6
Asz jos nemyliu.
—
Nanticoke,
Pa.
Musų
vakare
ant
Antano
Pajaujo
ką kopustūse. Žydeika atsa
Žiur‘ tiesiog vis mą į veidą,
miestelyje
yra
dikcziai
lenkų,
salės
ir
pasibaigs
nedėldienio
kė: niu, u, u! szita mano ran
Kęst to negaliu. ..
lietuvių
mažai;
bet
ir
tie
vakare
ant
tos
paczios
'
salės.
ka labai sutinus, ba rauraatizTurbut manę jiji myli? —
patys
visai
nykstaretas
isz
mo pagauta, kaip palaikau ją O nedėldienyje po 8, popietų,
Asz jo — nemyliu.
jų
skaito
kokią
lietuviszką
meldžiame
pribūti
ant
tos
pakopustūse, tai tūjaus atsiliksNės tas žvilgis asztrus szirdį
knįgą
bei
laikrasztį.
Isz
viso
czios
salės
visus
lietuvius
ir
ta. '•Lietuvis szitokį žydo
Veria lyg peiliu. . .
lietuvių
vyrų
butų
galima
sus

lietuvaites
kaip
plymouth
‘
iszkiauliszkumą pamatęs, spjovė
Turbut manę jiji myli?
kaityti
apie
porą
szimtų.
Isz
ir iszėjo isz žydiszkos krautu kius, taip ir aplinkinių mieste
Asz jo... nemyliu.
vės. Jis žada daugiau nieka lių, nės bus tada skaitymai ir biznierių yra trys ar keturi Žiuri, žiuri — atsiduso
dos nieko nū žydų nepirkti. sznektos apie Si maną Dau- lietuviai. Bet ir tie dėl ge
Atsidūsiu giliu.
resnio
susilenkinimo
net
savo
kontą
ir
jo
jubilėjų.
Žydai isz tokių szmeižimų ir
Gal ji, klausiu, manę myli?
pravardes
permainė,
kad
dar
Komitetas
S.
Daukanto
juapvilimų krikszczionių labai
Asz jos nemyliu.
gerinus ir aiszkiaus pasirody
x
džiaugiasi, todėl privalome Ulėjaus.
Nū to syk1 jau nežiur1 - pilnos
tų esą lenkais. Negana to,
mes tautiecziai pasirūpinti tą
Aszarų gailių;
— Union City, Pa. Se dar po kora tūli uždraudžia Tikrai jiji manę myli
jų džiaugsmą sumažinti.
Da
priminsiu apie musų, Eliza- niai musų miestelio lietuviai savo vaikams sznekėti lietuIr asz ją myliu.
viszkai.
Jeigu
taip
biznieriai
betb‘o, parapiją: viskas isz P. mislijo prigulėti prie „Susiv.
Jns. I
Dievo padėjimo eina pirmyn; L. Kat. Am.“, bet, isz priežas daro, tai jau nėra ko reika
nors pas mus didelė bedarbė ties bedarbės pas mus, vis ati lauti, idfint kiti lietuviai ge
vieszpatūja, tacziaus jau turi dėdavome tą naudingą darbą rinus darytų. Berods yra ir
me surinkę keletą szimtų do ant tolesnio laiko. Bet kaip lietuviszka draugystė po var
“vienybe lietuvnikų”.
lerių; nd vyskupo turime pa- begėdis Taradaika pradėjo du Jagelos, bet apie „Susiv.“
»»l»oę
velyjimą ir iszdavė mums knį- piemeniszkai ant „Susiv.“ visai nenori nei girdėti, užtad- F. J. Brvo Athol
„l,o0
gelee dėl pinįgų kolektavoji- pliovoti, tai mes 15 dieną szio gi jau seniai, beveik nū jos vf Jankeliūnas Detroit
J. Shay Lawrence
„l,oo
mo. Surinktus pinįgus pade mėnesio susirinkome ir nuta užsidėjimo, visi priguli prie J. Bajorūnas Scranton
„l,oo
dami pas vyskupą, Nevvark‘o. rėme uždėti tūmtarpu nors lenkiszko „Z\viązek“; kaip N. Stankeviczia WilkesBarro „2,oo
Susirinkimus laikome kas pir „Susiv.“ kūpą, kuri susideda girdėjau, tai szi draugystė ir P. Leonaviczia
„
, „2,oo)
ma mėnesio nedėlia,
Musų isz, sekanczių jau užsimokėjo- ant savo susirinkimų buk var- A. Maslauckas Plymouth
»2,oq

UžmoMo Ui laitai.

LIETUVOS ISTORIJA
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai.

Rasi butų Gediminas ir grįžęs Vladislavui telkinėti, jei
jis nebūtu įsipainiojęs į kitas kares. Minavojau virsziaus, jog
Tau tori ai valdė Gudus rytinius, paskui Maskoliais vadina
mus, kurių kuningaikszcziai mokėjo Tautorių kanams, taip
vadinamiems vieszpacziams, donį, ir kiekvienas naujas Mas
kolių kuningaiksztis turėjo eiti pas jūs patvirtinimą savo val
džios lugoti, idant galėtu didžiūju kuningaikszcziu vadintiesi
ir kitais kuningaikszcziais, Maskolių vieszpacziais: vienu žo
džiu, kas norėjo įpatingai rėdy tiesi, tas turėjo nū Tautorių
kano patvirtintu būti ir donį jam mokėti.
Tūlu laiku Uzbek, Tautorių kanas, patvirtinęs ytulus
Maskolių kuningaikszczius įpatingais valdimierais, liepė vaidintiesi savo rumūse Tvero kuningaikszcziui Aleksandrai ir
jį (Uzbeką) savo vieszpacziu iszpažinti ir donį jam dūti.
Bet Aleksandra niekaip nenorėjo to daryti noris jo 'tėvūnai,
kuningai ir ūkėjai jam linkėjo tenai eiti; bet jis niekaip jų
neklausė, sakydamas, tenai galą gausiąs. Pleskavionys vieni

PABASZYTA SIMAKO DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS
UNIVERSITETO PHILOSOPHIIOS MAGISTRO.
M '
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Tą patį metą, norėdama Vladislaus, Lenkų karalius, savo
nėlaimas kryžeiviams atmonyti, rengėsi j karę ir Gediminą,
savo fiszvį, vėl patelkė, su kuriuini nutarė matkibdžo dieną
Nujautęs apie tai didysis
vienkartu kryžeivius antpulti.
mistras, ėmė skardus Drevensos upės tvirtinti, vildamosi neįleisti Lenkų į Par usnį, bet nū rytų pusės nestiprinosi, tardams Lietuvius pulsent vien kartu su Lenkais. Kaipogi Gediminas, nesula Likdamas paženklintą dieną Lenkų, grūdosi
viens į Osteradįs pilės apygardą, vis kas vien tenai pasipaiGeniojo smurtam Lietuviui, tas guro nū jo rūstaus kardo,
d i mitins, apvertęs tenai visą krasztą į rustą tyrą, pasibloszkė krūpaudamas Tautorių apmauda ant savęs pakelti, pleskavioTaip belė- nis iszkeikė. Aleksandra, nenore lamas pleskavionių žudyft,
ant Lebavos pilėsV kurią netrukdamas sudegino,
baujant Lietuviams, urėdas Kulmijos, susirinkęs veikiai sav<^ palikinęs tenai savo žmoną su kūdikiais, pats iszėjo į Lietuvą
• • •
J• •
•
kareivius, traukė, priesz ir su pirmosiomis jų sargtimis susi- nū Gedimino pagelbos lugoti, kurį jis tenai žmoniszkai pri
skardė.
Ged minas, tardams visą kryžeivių kariauną priesz ėmęs, pagelbą jam pažadėjo.
traukiant, pasiszalino nū pilės, nės antrą dieną metėsi GediUžteikęs Aleksandra Gediminą ir iszvieszėjęs 18 mėne
dalia
savo
jūties
Kavernikų
pilen
į
paDreminas su viena
sių jo rumūse apent sugrįžo į Pleskavą, kurį gyventojai didei
vensį, vildamos tenai Lenkų karalių rasįų bet ir tenai jo ne- meilingai priėmė ir savo kuningaikszcziu jį pakėlė, nū Nauradęs, nusiminė ir tarėsi nukroptu esąs, vienok ir taip paeida- gardo atsikiedė, Arsenijį kuningą sav įpatingu vyskupu pas
mas dar visą srytį nudegino, o pilę žeme aprausė. (24)
kyrė ir iszsiuntė jį į Rausvūsius Gudus nū metropolito pąsiVienok Lenkų karalius buvo atėjęs su savo kariauna ant, laiminti, kurio Gediminas ir Aleksandra Tvero kuningaiksz
antros dienos į Mikčiau apygardą, kurią paDrevensiu eida tis lugojo, idant naują pleskavionims vyskupą palaimintu,
mas lig Strasbūrgo pilei baisiai baisesniai nuteriojo. . Bet bet metropolitas TeognastesGievien to nedarė, bet dar pleska
mistras, kaip sakiau, su visa savo galybe taip buvo stipriai vionims asakė Naugardo arce-vyskupo, kaipo visuvyriausios
Drevensos antskardėse apsitvėrę5!, jog Lenkų karalius nekaip dvasiszkos valdžios klausyti.
negalėjo į antrapus upės įsigauti ir, nieko negalėdamas per
Tūtįi tarpu naugardionys, norėdami apmauda nugiežti
kėlės dienas mįstrui-padaryti, pasitraukė dar tolesniai upę ant Lietuvių, traukė į Padaugavį ir tenai su jais grūmėsi, kū
pagal lig Libicziaus pilei, ties kurią rado ir seki imą.
Mis rins vienok Gediminas pergalėjęs sudraudė, aree-vyskupą
tras vienok įkandėti vien antru paszaliu upės jį sekė, karalius Naugardo keliaujantį per Lietuvą į Rausvūsius Gudus suga
ir ežia nespieriai tegalėjo per upę persikelti, už vis, jog Ven vęs, pakajų su (Įaugardionirnis padarė ant tokių iszlygų:
grai jo teikėjai buvo pradėję trakoti.
Kaipogi karalius, ju Tverui vis sugrąžinti, su Lietuviais senases sandaras saugoti,
tęs Gediminą paėjus, i buvo iszleidęs siuntinius, 1 ligodamas jį, su pleskavionimis susiderinti, jiems viskupą palaiminti; bet
idant grįžtu ir vienkartu kryžeivius griestu. Bet didysis Lie dar naugardionys prižadėjo Gedimino sunui Narmontui La
tuvos kuningaiksztis įbingęs jam atsakė:
„Asz buvau vieną dogą su kitomis srytimis adūti amžinai į"J^armonto valdžią,
kartą su tavimi sutaręs ir dieną susieiti paženklinęs.
Asz kursai noris buvo netikėliu ir siuntiniu Lietuvos pas naugaratėjau, o tu ne, ir jei manę tūkartu nebūtu mano Dievai sau dionis, bet tūjau persi kristyjo ir prisiekė S. Sopijos, naugargoję, asz bucziaų tavo viliu Vokieczių vergu tapęs, dabar asz dionių užtarytojos, tarnu būti, su visa kliaute gyventi, nū
pažįstu mano vilėją.” Pajutęs apie tai Vilelms, Vengrų kar- paojaus globti, kurie piles Ladogos, Keksalmo, tai yra, visą
vedis, sakė karaliui: „Tu nori, regiu, netikėliais krikszczio- Kareleją ir pusę Kaparijos, tai yra, sziądien gubernijas Vinis kariauti. Jei taip, leisk mumis namon grįžti, bet jei nori, burgo ir Peterburgo adavė jam ir jo vaikams amžinai veldėti.
kad mes su tavimi būtume, leisk netikėlius namon eiti; tū- Ir taip pasidarė Narmontas, Lietuvos kuningaiksztis, įpa
kartu mes tavę szvankiai ir stipriai szelpsime”. Darau kara tingu kuningaikszcziu ant upės Nevos: turi savę ir naugarlius, noris nenorėdamas, turėjo persikeisti su Gediminu, kur
sai įbingęs tą paezią dieną atleido siuntinius pas karalių, ruJonas, Maskolių kuningaiksztis, regėdamas tokią Lietu
goddmas ant jo, jog jį veltu sutrukino ir reikalaudamas auk vos galybę, visaip gerinosi Gediminui; to dėjus iszpirszo jo
so, sidabro, gelumbės ir žirgų, kaipo žadėtos nū jo algos savo ' dukterį Aigustę, ant krikszto Anastazija pravardūtą, savo su
kareiviams,
alvienam
pagal jo nūpelną.
Karalius Vladislaus
■
,
.
,
.
1
c
------------------------------. nui Simonui, ir tūmi tarėsi paojų savo įnamystės attolinęs.
tfljau Gediminui užganą, padarė, o jis su savo pelnu pargrįžo
26) Karaknzin. T. IV. k. IX.
namon į Lietuvą. (25)
... . ......... /
(Tolinus bus.)
24) Wigand Marburg, p. 280.
25) Wigand Murburj . 1. c.
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ISTORIJA Katalikų Bažnyczios
Knįgos poetiszkos.
— Forest City. Naujai už Jokūbas, o motina Magdė Audrulia.
'»c. gaunama yra pas Re v. A. Burba
Jurgis
,,
„
sidėjusi v. M. Volouczausko vieziai, o mano sesers vardas Marijo Benkaus
Vltoliorauda, puikus poeinatas isz
Box 1058,
senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gos 1.25c. Plymouth Luz. Co. Pa.
draug. smagiai gyvftja: uždė na. Kas danesz kur ji yra, tas gaus Ddueialczio
15c. pas Rev. P. Abromaitį
pavasario linksmybės
Jordan st.
nu manęs gerą dovaną Mano adre
10c.
„
„
jo mokslainę, dėl kurios tft- sas toks: Ignacy /Vndrulevicz 13 N. Konradas Valenrodai
kasztflja $loo.
5c. Shenandoah, Pa.
Tėvyniszkos giesmės
if
jaus iszraazė ganėtinai įvairių Fell st. Wilkes Barre Pa.
5c.
Jdkaunos dainos
n
Į
ioc.
Naujos dainos
mokai isz k ų ir sz i ai pjau dėl
10c.
Birutės dainos
~
Tėvynainių
giesmės
„
,,
tw
pasiskaitymo naudingų knįgų Kas nori gero tavoro gauti ir ska- Į Pirmutinis degtinės varytojas pulki komedija 40c
.Toliu :iVT. CJai-r
10c
ir laikraszczių. 14 d. Spalinio naus gftrymo ragauti, tegu atsilanko
Patronas (advokatas) provų. Oflisai:
Apysakos.
«■
rjr
1
ii Palangos Juze, linksmi skaitymai
„
3ftC.
McAlarney Block, Plymouth, Pa.
ant garbės ir naudos draugys pus Joną
^lll kailCKą
Kas teisybė tai nemelas puikios apysakėlės
15 S. Frankin St., Wilkes-Barre, Pa.
tės buvo padarytas balius, ant
20c.
, 'u isz. lietuvių gyvenimo
L lyinOUtll, L a.
Į Pajudėkime vyrai žemę, puiki apysaka
kurio susirinkęs gražus lietu
paraižyta patrijotlszkoje dvasėje pagal
vengrlszkų pono A. isz B. autoriaus
vių ir lietuvaiczių būrelis, pa
25c.
kn|gutės „Kas teisybė tai ne melas
Uždėjus kromą Pittstone, parda
Žiemos
vakaro
adynėlė,
voklszkom
raidėm
:10c.
silinksmino priderincziai iki
„Progresą“ \
flic. vinėju viską ktimi pigiausiai.
Mužikėlis
,,
,,
,,
12 nakties ir, broliszkai atsi Jjiteratiszkai — politiszka peri,- Pasakų kninga
,25c.
„
„ „
Tam. Pauksztis.
Afoksliszki rankvediiai ir
sveikinę, iszsiskyrstė į namus valga. Maskoliszkas dvinedėlinis laikitokios knįgos
123 N. Main str., Pittston,'Pa.
ant atilsio. Ant rytojaus t. y. kraaztis, kuriame skaitytojas ras Lletuvlizka Gramatika
paraižyta
50c.
kun|go Mikolo Miežinio
15 d. draugystė turėjo susirin daug pilningiį apraszymu apie mas30c.
kimą ant kurio prisiraszė prie kjlhl car^ir valdžios neteisybes ir glemeDtorl„8 notnvYszkas
15c.
Vyrai! vyrai!
25c.
jųjų
politiką,
Kasztuja
tik
1
doleri
Kninga dėl Iszslmokinimo rokundų
draug. J. Tumosa, o į draug.
Kningadėl iezslmokinlmo vlsasvletlnėe kalbos 15c.
Kurie norite gautie katalogą lie
ant metų. Adresas:
„Progress
10c.
Apie buwlmu Diewo
,,
irttą įplaukė $5,25 c.
15c. tuviszku knįgų ir parsisiųsdinti sav
Grieszninkas priverstas metavotis
1216 Milwaukee avė Chicago Ill.
H

į

>9. J/. Zapiszkietis.

Kn.in.gos
pargabentos jaz užmarės:

Prisiraszė prie „Susiv.“ ChicagiszMaldų knįgos^
kts kfipos: kun. M. Krauczunas ir Aukso Altoriui,
arba Ssaltlnla dangiszkn skarAnt. Olszevskis; Szv. Stanislovo isz bn 2.25c., 2.75c., 3 25c., 4.00c., 4.50c., 5.00ir 5.50c.
2.75c.
Carbondele: Jonas, Zubas, Mote- Senai ir naujas Aukso Altorius „$2.25„ Ir $2.00Garbe Diewuj ant auksztybėa „
uszas Žirglys, Moteuszas Jakaitis, Balsas Balandėlės
1.25c., 1.50c. Ir 2.00c.
Kninga
giesmių
arba
Kantlczkos
»»
75c.
Martynas Brazauckas ir Mateuszas
150 Pualrn u Dowido karaliaus ant
Bolevy ežius;
Szv. zlntano isz Ed
paveikslo kanticzkų
75c.
wardsville: Jonas Akucziunas, Mar Istoriszkos dvasiszkos įtalpos knįgos.
tynas Kvies, Jonas Siuczvaitis ir Gyvenimas V less paties Jėzaus Kristaus, „ 75c.
Adomas Szilingis; Szv. Jfizapo isz Istorija seno ir naujo Įstatymo su abrozėl. 25c.
35c.
Istorija seno Įstatymo
„ „
„
Pittston‘o: Jonas Rudvalis. Ir pa Gyvenimas Marijos
26c
,,
,,
30c.
vienis Andrius Apanavyczius isz Menuo Szwencxiauslos Marijos Panos
20c.
Sopulej Motynoe Diewo
,,
,,
Duryea, Pa. ir J. Bakutis, isz Com- Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais 1.25c.
Gywenimaj Szwentuju, ant visų metų kožnos
bridgeport, Mass.
dienos, pirma, antra, treczla ir ketvirta
Vincas Szulgauckas isz draugys dalis už kožnų dal| po
75c.
„
„
„
10c.
,,
tės „Lietuvos Sūnūs“ Wilkes Barre Gyvenimas szv. Benedikto feabro
40c.
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
Pa.
„Sus iv.“ Vyriausybe.
Įvairios dvasiszkos knįgos,
i

Pajieszkojimai.
Pajiekau p. Antano Kirsevyozios,
kuris pirm 20 metų gyveno Utikoje,
New Yorke; jis turėjo pažintį su
Lajdych‘u gimine. Kas apie jį dažinoe, arba jis pats norės atsiliepti,
tegul atsiszaukia ant szio adreso:
Jan Božek, Ennis, Ellis Co., Texas.
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50c.
Ei Uote a arba kelias | maldingų gyvenimų
15c.
Pokilis Szventųjų
„
„
„
Iszguldimėa metiniu s^weneziu
10c.
labai naudinga knlngelė
50c.
Mokslas Rymo kataliku
„
■ „
20c.
Kas yra griekaa?
t*
30c.
Nekaltybė
20c.
Vartai dangaus
35c.
Garsas apie bajsybes Diewo sūdo
20c.
Raktas {dangų
„
»>
5c.
Didžioji nedėlia
„
20c.
Kaip Sumenijų nuspakajjtl
,50c.
Vadovas | dangų
'
„
♦»
Prislgatavojlmas ant smerczlo
5C.
Draugija dėl duszių
,,
10c.
Ltetuvlszkos miszlos
„
»»
Zlne apie gydymų ligų kūno ir
duszios, apie Liuterį ir Kalwina 1.00c.

Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Asz Ignas Andruliaviczus du me
tu szitam kontre, paeinu isz krajaus,
isz Trakėnų dvaro, Auksztakalniu
palivarko, gmino ir pavieto Kalva
rijom, gubernijos Suvalkų, pajieszkau savo sesers, kuri isz tos paezios
vietos atėjo su tėvu ir motina; dabar
jau deszimti metai, tėvą josios užSnuszė majuose; jos tėvai vadinosi -

Istorija Lietuvos
,,
,,
,,
50c.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija
20c.
Aplinkrasztis kun. Petravycziaus | Vilniaus
džlakonystėe kuningus 1870 m. ,,
10c.
Už kų mea lenkams turime būti dėkingi arba
nedėkingi, graži kn(gutė kurioje apraszyta
visi musų prietikiai su lenkais n& pat
krlkszto Lietuvos 5c.
Žlponas bei žiponė
,,
,,
50c.
Žirgas ir vaikas
,,
„
25c.
40c.
Vytautas didis Lietuvos kunĮgaiksztla
20c.
Apie senovės Lietuvos pilis
„
„Ausz.ra” keturių metų puikiose apdar&se
po$l ,25 kninga, viaaa perkant
4.0c0,

5c.
Pamokslai apie trusų
10c
Talmudas Ir musų žydai
n
25c •
Užkala su kalba
„
20c.
Prieszanszris
„
25c.
Kaip (gyti pinigus ir turtų
10c.
Girtybė
„
Genių dėdė, graži pasak u tė kur iszrodyta,
kaip Labai svietų slogina maskolių valdžia 10c.
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų
Amerikoje 20 c.,. dėl perkupczlų po 10c.
Kalendorius ant 1889 m. 25c. ir ant 1890 m. 25c.
Visokį Abrozėliai su maldelėmis po 5 centus.

POCNOS SPAUSTUVĖS.
Lietuvos Istorija, nd seniausių gadynių Iki Gedi
minui D. L. K., paraižyta 1850 m., Slinano Dau
kanto. Kninga pirma, gaunamų'hž
1,50c.
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Ženiaiczių
paraižytas 81 m ano Daukanto, gaunamas už 1,00
Istorija Katalikų Bažnyczios,.
„
1,00.
Europos Istorija su žiamlapials
„
50 et.
Lietuviszkos Dainos Isz. visur surinktos
200c
Pasakojimas Antano Tretininko paranzė vysk:
Žemaiczių Motiejus Valanczlauskas,
26 et.
Ponas Bartkus, paraižė kun. A. Burba,
20 et.
Dievaitis, apysaka ežios gadynės
i 1,00 et.
Apieka Diewo
„
,,
„
„
$1,00.
Aukso Verszls, labai puiki drama
/,
20 et.
Boleslawas arba antra dalis Genowefos
30 et.
Du pujkus apraszymaj apie nedorybę žydo
ir piktų augynimų wajka
„ „
>1,00.
U is to riję gražios Katrukos ir joa wysoki atsy.
tykiiusj
„
,,
„
10 et.
Historijė apie gražų Magelona, duktery karalaue'lsz Neapolo ir apie Petra karėjwi 40 et.
Historije isz iajko Francuzkos wajnos Afri
koj
.»»
„
k
,,
30 et.
Istorija Septynių Mokintojų ir
Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Mlloslawskis
,,
,,
80 et.
Juozapas Konluszewskls arba jeankinimas
50 et.
Unijotu po waldže maskolaus
10 et.
Konstytncyje del darbininku
Namelis pustelniko paraižytai del pujkiii
75 et.
Ltetuwniku
,,
„
„
„
Nedorybes Rymo Ciesorių, historije isz iajko
80 et.
ponawojlmo Nerono
,, ,,
„
Pujkus apraszyinaj tikru atsytikimu isz c. zesu
40 et.
wajnos 1863 metn
,,
,,
„
$1,00
Prawadnlkas angelakos kalbos neabdar.
$1,25.
o abdarytas
„
„
$1,00.
Pujkus apraszymas apie Lletuvų
„
$1,50
et.
Rinalda Rinaldlnas
»»
Senowes apraszymas apie Duktery Pilypo
„
50 et.
Karejwio
„ „
„
Sumyszymas arba 6ajme tūry dydeles akis
Tykra tejsybe isz Suwalku gubernijos 15 et
65 et.
Szwlesa Diewo
„
„
25 et.
Tltkus Persų Karalius,
„
50 et.
Užsystanawik aut to geraj
»>
»»
VVitasir Korynna historije Ibis Iajko perseklojimo Bažnyčios S. per Devklecijaaa 95 et.

laikraszczius ir knįgas isz Tilžės, tąi
raszykite ir pinįgus siųskite pas Mo
tiejų Noveskį, o greieziausiai aptu
rėsite, ne taip kaip kurie yra siuntę
pas vokieczius, nfi kurių nieko yra
negavę daugelis. Norint gautie ka,talogą, reikia įdėti į gromatą marke
lę pacztavą už 5 centus.
Jo adresas toks:
Lietuviszku knįgų prekystė.

Mathias Noveski
TILŽEJE-TILSIT
Goldschmiede str. 8 GERMANY.

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

‘i8,1

The Crandall Machine Co.,

Groton’c, N. Y., U. S. A.
Kuri tai kompanija apsiėmė padary
ti dėl savo Type-Writer Cilinderį
su lietuviszku alfabetu pagal naują
raszliavą. Norintis turėti „drukavo
jamą” masziną geriausio fasono, ku
ri kasztuja 50 dolerių, tesikreipia į
mus REDAKCIJĄ, arba į fabriką
tų maszinų, kurio adressas:

The CRANDALL MACHINE Co.,

