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ant elementarnos geograpijos, vį $. Daukanto jubilėjus ir Gurka apie tai dagirdo, tūjaus
prižadėdami apie 200 rub. ant eilių — dalykų stovis tu patsai nū savęs atsiuntė kunįDžiaugėmės, kad turime (100 dol.) premijos, tacziaus ri būti antgalvis Jukai, o tai gui Maksui praszpartą, o vir
daug apszviesztų ir mokytų iki sziol atsiszaukia tik vienas, pogi negerai buvo padėti tūlų szinįkas Golekovskis gavo už
vyrų, tvirtų artojų ant lietu- norintis raszyti geograpiją.
„Snsivien.“ virszinįkų adresai. tai kūasztriausią pabaudimą
viszkos dirvos, * kurie taipogi
Juk, ir „Susivienyjimo“, Todėlgi meldžiu malonių skai (strožaiszij vigovor).
Ir kaip dabar czionais no
parengė įvairių rankraszczių pirma uždūtė — spaudi nti tytojų atkreipti ant to atydą!
rėti, kad lietuviszki laikraszRedakcija.
bei įrankių dėl plėszimo tos moksliszkas knįgas dėl mokscziai neapszaipytų maskolių,
dirvos. , Bet tik, bėda, sako lainių, bet kad nėra jų para
ir kad žodis maskolius taip
me, kad tie musų rasztinįkai szytų (o gal ir yra, bet nenori
Isz
Lietuvos.
tankiai nesivalkiotų po pus
yra jauni ir taip? medegiszkai jų rodyti, laukdami kokių ten
neprasigyvenę, jbg paraszytų laikų), nėra ką spaudinti, — Isz Suvalkų gubernijos. lapius laikraszczių, kad net
rasztų neįstengia savo kasztąis nors ir kasztų atsirastų. Motiejus Akelis isz Turgalau- toki gudai, kaip virszinįkas
iszdūti ir paskleisti jūs tarp Sznekame apie mokslainės, o kio (Brokiszkių), kaip Be Golekovskis, kurs yra d a ge
tautieczių dėl apsiszviėtimo, o neturime knįgų dėl jų, ren niaus paminėjau, tapo apsū resnis už nevieną kitą gudą,
isz kur kitur nesiranda ant to giamės kariauti be ginklų, no dytas ant dviejų mėnesių ka nesigėdi taip bjauriai dergti
pinįgai. Dėl tosgi priežasties rime eiti rugius kirsti, kuriūs lėjimo ir ant trijų metų isztrė- ir niekinti žmogų (jau tik.
dar iszgirsi nevienų sakantį — vėjai barsto, žvirbliai laša, mimo į Maskoliją. Į kalėji kaipo žmogų), kad praszantis
ką asz raszysiu, kas-tūs mano neturėdami dalgių.
Tadgi mą tapo tūjaus įmestas, o da daleidimo nukakti pas gydįrasztuš atspaudins.
Žiūrint privalo musų inteligentai apie bar da neseniai liepė jam isz- toją, liepti nū gėlimo dantų,
į tai isztolo, rodos teisybė, bet tai kū veikiausiai pasirūpinti sirinkti rėdybą, į kūrę norėtų pasikarti! Ar kitiems besiujeigu arcziau prisistebėti ir į ir rankraszczius, kurių patys būti isztremtu. - Jo moteris linėdamaą, nepasikabys kada
praktiszką pusę pažvelgti, tie neįstengia iszdūti, prisiųsti į (pati) padavė sziorais dieno ant kokio panezio ir patsai
musų džiaugsmai ir sąprota vi Ameriką^ kame bus kūgeriau- mis praszymą paežiam carui. ponas Golekovski ir be gėli
Atsakymo da negavo; tik ar mo danių, kada netekęs tar
niai kritikos neiszturi.
šiai atspaudinti.
nystes nenorės elgėtauti (uba
Gal būti, kad daug ran Dabar k. J. Žebris apsigy gaus ir kokį?
gauti) ?. ...
kraszczių yra paraszytų, bet venęs Plymouth^ ant nekurio
Atsivertus puslapį kokio
netokių, kokių mums tūjaus laiko, užsimanė paraszyti lieBaisi viesznia, cholera, sykį
ir neatbūtinai reikia, beje tuviszkų kristomatiją, bet jam nors lietuviszko laikraszczio
moksliszkų. Moksliszkų knį stoka medegos, tadgi atsiszau rasim po kelis-syk: maskolius, įsisvecziavus Europoj1, nenori
gų, pasauliszkos įtalpos, mes kia jis į Lietuvos inteligentus maskoliaus, maskoliui. ... Ir taip greit pamesti ją; matyt
beveik visai neturime, apart ir meldžia j ils savo straipsniais asz papasakosiu apie vieną patinka jai labjausiai „szvenistoriszkų. Lietuvoje, kur vis ir rasztais tame dalyke su- maskoliszką pasielgimą vieno toji Rusei j a“, kad jau isz ten
maskoliaus — Senapilės vir- nelabai nori iszsi kraustyti,
kas lietuviszkai yra užginta, szelpti.
trankydamasi po visą jos plos
Medega turi but siuncziama szinįko (naczelnįko).
nėra jokių lietuviszkų moksĮ Senapilės kunįgų Marijo tį. Mes da vis tik isztolo žiū
lainių, bet visgi, kad butų ant szio adreso:
moksliszkų knįgų, žmonės jas
Edi tory of ,, Vienybė“ nų kliosztorių atsiuntė gudai rėjom, mislydami, kad ji Lie
kelis kunįgus isz Liublino gu tuvos neatlankys.
Bet žiupirktų ir privatiszkai maž
Plymouth, L. Co. Pa.
v
bernijos (apie ką „yra „Vie rim, vis artyn eina ir dasiekė
N. Amerika.
daug apsi pažintų su tūlomis
nybės“ N. 34) ant „metavo- jau Grodno, Minsko, Lomžos
mokslo szakomiJ.
Bet pa
žiūrėkime į Ameriką, kur mu Malonus ,,Vienybės“ skai nės“ (?!) (na pakajanije), ir kitas aplinkines gubernijas.
sų- broliai kvėpūja visiszka tytojai, kurių jau pasibaigė kaip garsina Liublino guber Antgalo atsirodo ir v Kaune,
liūsybe, turi savo parapijines prenumerata, teiksitės atnau natorius, už unijotus. Vie kur buvo keli atsitikimai my
mokslainės, kurios kasmet jinti ją, kitaip bus sulaikytas nam isz tų kunįgų, kun. Mak rio nū choleros. Atsitrenkė
sui, pradėjo gelti dantį ir jis isz Kauno vienas žydas į Seauga ir augs, dargi szuekama laikrasztis.
nu vėjo pas Senapilės virszinį- napilę ir fenais apsirgo chole
yra apie uždėjimų augsztesnės
Redakcija,
ką, Golekovskį, kad ansai isz ra. Isz tų namų, kur anas
mokslainės bei lietu v isz kos
dėtų jam praszpartą (pasą) kauninis žydas apsirgo, poli
gimnazijos; kiekgi yra sziaipjau vakarinių ir nedėl d leni Klaidu atitaisymas. nuvažiūti pas dantų gydytoją. cija iszginė visus kitus žydus,
nių mokslainių, kuriose musų ’* Kadangi daug laiko susi- Virszinįkas Golekovskis atsa palikdama tusę v is ūse namūse
vyrukai, susirinkę vakarais, gaiszimo ant „Seimo“, tadgi kė jam: „Kada vienai bobai tik aną vieną cliolei ūtą žydą,
norėtų szio bei to pasimokinti. reikėjo labai skubintis, idant gėlė dantį, tai ji pasikorė; ga kur jį prižiūri daktarai. Vi
Bet isz ko ir kaip mokintis, nenusivelįti su iszleidimu N li ir tu taip padaryti“. Gavęs sam mieste užsakyta, kad bu
kad nėra moksliszkų knįgų. 44; isz kurios priežasties įvy tokį begėdiszką atsakymą, ku- tų kūdidžiausias szvarumas
Mes neturime jokios geogra ko į N 44 „Vien.“ keletas ži nįgas Maksas davė apie tai ži ir paženklytas kūdidžiausios
pijos, aritmetikos, kristoma- nių klaidų ir iszleidimu, beje: nią savo vyskupui, o vysku bausmės už n eapsi valymą.
tijos ir t. t. Berods apszaukė korespondencijoje isz Ply- pas Varszavos general-guber Visas miestas pasmirdęs nū
amerikiecziai
ir konkursą nontlVo reikėjo uždėti antgal- natoriui Gurkai. Kaip tik karbolinės rukszties, arsziaus
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Vienybe

— Vainuto) e,
Resiainių
kaip aptieka. Įpacziai žy maskoliams yra nū kraszto ir ir ne brangi n į kė. Paczta iki
deliai su baime laukia, kas todėl tenai visus vaikus pri maskolių rubežiui gali knįgas paviete, kunįgo gaspadinė
ežia bus toliaus, nes cholera verstinai į maskoliszką moky- pridūti, nės maskoliai per ru- Emilija Raceviczienė, nū pa
gedimo (pasiutimo), jeigu papirmiausiai visur prie jų kim lą varo. Kauno rėdyboje tai bežių anų neleidžia.
giadę szunys aprijo, labai ge
dar kartais kaip kas nori, lei
ba.
rai gydo ir daugel žmonių nū
Kaimų žmonės ne taip bijo džia ar neleidžia.
Lenkiszką kalbą 'Resiainiū
tos baisios ligos iszgelbėjo.
si choleros, tik saugojasi žy
se persekiojant, Resiainių kle
Vilniuje, trys maskolių ka
Nū Rumsziszkių viens vai bonas 25 rublius sztriopos už
dų. nės yra tarp žmonių tokia
niimonė, kad atsiradus tarp kinas į Ameriką ėjo, taigi ne mokėjo. Net palicistas uriad reiviai buvo visai subludę; dėl
žydų jeib kokiai užsikreczia- doras žmogus nū jo už rūbe- nįkas Buszeckis vokietis įkliu jų pagelbėjimo aną ten nuve
Ana anūs iszgydė, bet
mai ligai, jie stengiasi užkrės žiaus pervedimą po Jurbarku, vo, nės pas kupeziaus Jero- žė.
ti jaja ir krikszczionis, parda net 15 rublių nuplėszė, nors zolimo kromą įėjęs lenkiszkai daktarams savo sekretą neiszvinėdami jiems u|nūdytas sib len kitur yra tokios vietos, prakalbo, o ežia tūjaus žan davė. Sakė, kad tai yra toki
kės, druską, dūną ir kitus val kurios žmogus be maskoliaus daras iszgirdęs daneszė ir tas Vabaliukai su kureis iszgydo,
gomas daigtus. Tą nūmonę baimės, arba, davęs maskoliui 25 rub. maskoliams sztriopos Asz žinau, kad žmonės nū pa
gedimo „mojavus vabalus“
patvirtino tarp žmonių paskli pusrublį, pereiti gali.
užmokėjo.
Galės dabar tie
(Maikefer) gauda ir anūs
dus knįgutė „Žydų talmudas“,
rupūžės už ką lyg vapsos kib
Žydai matydami, kad isz ti j gerti, pakol katras nepad- spirtu užpylę nū tos ligos kai
kur yra apraszyta, kaip žydai
po vaista dūda. Bet ar ana
nukaszieriję druska numirusį lietuviszkų knįgų kontrabanvės!
tūs ar kitus vabalus vartoja,
žydą, tą paezią druską paskui to galime daug pelnyti, tai
to žinoti negalima; Aną visi
vėl žmonėms pardavinėja; ar pradėjo lietuviszkas knįgas
Po Rumsziszkiais, Kauno ten po „Cioces“ (tetos) vardu
ba apkrauja nuparkusį negy net į Vilniaus rėdybą varyti,
vą žydą silkėmis, o paskui tas nežiūrint ant to, kad kitas pav. skersai Nemuno, yra isz pažįsta. Prie jos adresas yra
silkes vėl žmonėms parvadi- knįgas yra dėl jų labai prie- akmenų sumestas taip vadi toks: Emilija Racevvicz Aleknėja. Tai-gi dabar žmonės szingos, kaip tai: „žydų tal namas „Velnio tiltas“, apie sandrovska Koven. gub. w
stengiasi nieko valgomo pas mudas“ ir kitos. Bet žydui kurį yra tokia pasaka: Kaip Voinutu y Nastojatelia. Rus
žydus nepirkti, velyk kriksz- bile ant to karto „geszeftas“ Pacas Pažaislyje palocių ir land.
czionių krome, arba visai pėt- eitų! Vilniaus rėd. už lietu- kliosztorių mūrijo, tai jam ta
Parubežyje
Naujamestį,
nyčzioj4 be silkės apsieiti, kad viszką knįgą reikia trigubai, me darbe velnias padėjo su
tik nik žydo neimti.
keturgubai tiek ^užmokėti, maiszu akmenis, neszdamas. Resiainių paviete, maskoliai
Bet kad vieną kartą, vidur Aleksandrovsk
pramanė ir
Taip tai cholera vis artinasi kiek už anas Prusūse moka.
naktyje jam akmenis neszant, dabar todėl taip ir adresą rei
ir prie mus, tik mes tikimės,
kad Dievas mus nū jos iszgelLietuviszkai raislei vis to gaidys užgiedojo, ans akme kia raszyt. Antrą Naumiestį
bės, nės jau netoli žiema, o liau einant ir knįgų pareika nius ant tos vietos pabėrė, ku Suvalkų rėdyboje lenkai VIa
mes.... ne maskoliai.
lavimas vis didinasi.
Pas ris, dabar „Velnio tiltu“ vadi dislavovo praminė.
Bikavėnų kaime, Žvingių
Rudū sziltas, labai dailus, Tilžės spaudė) ą Maud&rods nasi. Taigi tas velnio tiltas
beveik kaip vasarą./ Sziluma pasirodo, kad kas metą lietu daugel blėdies selems, botams, parapijoje, Žemaicziūse, pas varstosi tarp 10 ir 15 laipsnių viszkų knįgų pareikalavimas dirbo ir per tai per ilgą laiką, prusyje maskoliai užpūlė ir
Reaumuro, o pereitėj1 nedė- ant 15$ procentų auga, tai daugel isz tų akmenų reikėjo lietuviszkos knįgas nū gaspąlioj‘ (20 spalinio) į buvo net yra jeigu pernai reikėjo 100 iezimti. Dabar taip gerai jau doriaus atėmė.
Dabar 1 maskoliai po lai k17 laipsnių, taip kad žinau knįgų, tai szįmet 115 anų rei apsivalė, kad nū Kauno augvieną žmogų, kurs tą dieną kia.
Dvasiszkų knįgų kū- sztyn kiti garlaiviai net į raszczius ” pradeda garsinti,
Druskinįkus, kad su lietuviais kitaip rodos
maudėsi.
daugiau reikalauna, bet szale Birsztonius,
nedūs, tik kad reikės anūs vi
Sziluma ir į czienią lietus jų svietiszkų knįgų pareika Gardiną nueina.
Dabar paskutiniam ųVar- sus isz ežia į Maskoliją iszkellabai dailiai sudaigino rugius vimas vis yra didesnis. Nės
ir kvieczius.
Bulvės visur žmonės iszmokę ant maldaknį po“ numeryje atsiras labai ti; dvigubai žemės dūdant,
Vaidilos kur jie be bažnyczių būdami
nukastos, neužilgo pradės li gių gerai skaityti paskui ir svarbus p. P.
styaipsnis: „Devintas Rusisz greitai į burliokas, kacapus
nus minti. Bulvės pasirodo kitas permano.
ne visur vienodos: vietomis la
Spaudikai (drukoriai) tik kas arkeoliogiszkas kongre iszvirs, o kad į Lietuvą kabai dailios, kitur skundžiasi, tai savo spaustuvių knįgas sas.“ Autorius ežia pranesza capų privaryti. Ale tai tik
kad supuvę, pagal kokybę že pardfida, per tai visokių knį apie, daigtus ant Vilniaus tai tokiu budu galėtų katali
mės.
gų žmonės ne galėjo gauti. kongreso aptaremus. Yra tai kystę po maskoliją praplatin
t7. Vėžys.
Bet nū kelių metų p. Naves- labai mokytas vyras, bet tin ti. Iki°szioliai galima matyti,
kio firma Tilžėje, Goldschmi- gi ar neturi laiko daugiaus kad visus maskolių blogus no
— Vilniaus rėdyboje Žiž- da strass 8, atsidengė ir dabar dėl mumis raszyti, bet gaila, rus Dievas tiktai ant gero ap
m ar ūse daug didesnis prispau tenai visokių spaustuvių knį nės mažai tokių vyrų turim. vertė. Maskoliai sav tiktai
dimas jaueziamas, negu Kau gų, net amerikoniszkų galima Dūk jam Dieve daugiaus isz- blogai padarė. Tie burlio
no rėd. Mat, anoji rėdyba gauti. Yra tai firma teisinga galėjimo ir Szventos Dvasips! kai, kuriūs pas mus atsiun-

Lietuvininku

535

atlaidus Szitave būdamas ant „peligrimas“ pėsezias, basomis trukdė tūm, jog negalėjo su
vienos naszlės nąmų užpūlė ir kojomis.
prasti, kas tai buvo do vardas
Moteriszkujų-gi — pusėti draugystės, o draugystės var
kratydamas vieno kontraban tnįko ant 12 rublių vertybės nai isz Lietuvos yra, bet ir das toks; — ,,Rįgos lietuvių
knįgų paėmė. Kontrabant- toms czionai užsiėmimo dėl sa pagelbos draugystė „Rūta".
Mat, Peterburgo mokslinnįkas tų knįgų užsigynė, o vęs atrasti dar vėl sunkiaus,
naszlė po sudu bus už tai pa nekaip vyrams, į patinga i to ežiai nežino kas tai do žodis
traukta.
kioms, kurios apart lietuvisz- ,,Ruta“ ir atsiuntė atgal į RįKelmėje yra per maža me kos kalbos kitoniszkai nemo gą dėl paaiszkinimo to žodžio;
dinė bažnyczia, todėl žmonės ka kalbėti! — Užtai-gi pasku žinoma czionai vėl isznaujo
— LiandrvuĄe, Lidių para gubernatoriaus praszė, idant tiniame laike, daug matyti pergulėjo kokį mėnesi, ant
pijoje, Resiainių pa v. toks at daleistų ją paplatinti. Gu lietuvaiczių lengvaus gyveni galo tapo iszsiunsta, su paaiszkinimu. — Tai dabar, jau
sitikimas buvo: Du vagiu bernatorius pasakė, kad gali mo, (proptitutkų).
Lietuvių tėvynainių(patrijo- daugiau kaip mėnū, nei jokios
Rimantu tenai arklius pavogė, tą savo kasztu viens žmogus
ir kada ant jų užsėdo, tūm- daryti, bet nevalia ant to pi tų) tai dar mažiau czionai yra, žinios nėra apie musų ,,Ruta“.
Kas mums užkerta kialius?
tarpu naktį anūs tų namų gas- nįgus sudėti. Visokias da nekaip kur kitur, atskyrus
padorius
užklupo
ir ro priežastis, idant tiktai trug- kokį dv’ulesėtkį, kurie užsiima kur tiktai mes noriame eiti,
imtis su jais pradėjo.
Pa dyti. O ten yra taip angszta, nors szipkių tokių knįguczių tai lenkai priesz mus, kaipo
ėmė senį už gerklės ir pradėjo kad mažus vaikus isz nuspau ekaitimu, o apie rasztinįkus, didžiausi musų neprieteliai —
tai ir kalbos nėra. — Nėra o tai dėlto — jog nies nū jų
smaugti. Ant to karto sūnūs dimo baimės negalima vesti.
suprantama dėl ko nų)sų lietu norime atsiskirti.
pajutęs su mitu užpūlė ir pra
44.
Prie raszymo įstatymų tarp
viai toki iszgamos? maž daug
dėjo tūdu vagiu muszti iki
pramokę svetimos kalbos, jau kitų punktų ir pasargų, dėl
smercziui mažne primuszdasakos, kad lietuviszkai nebi- stiprumo liet u v isz kos drau
mas. Paszaukė, prie jų jau
gystės, buvo paraszyta, .jog
Musų mieste gana daug yra moką, jog jau ją užinirszę.
ant žemės guliūczių policiją.
DabarL paskutiniame laike, draugystės susirinkimūse ki
Asesorius dar ąnūs į galvą su lietu viii (apie keletą tukstankojoms spardė, vienok anūs ežių), įpatingai sodieczių, — tarytum ir musų lietuviai jau toniszkai nebus daleidžiama
gaspadorius kaipo vagių už (prastų darbinįkų), kurie, ne pradėjo busti isz miego — nės kalbėti, kaip tiktai lietuvisz
muszėjus suėmė. Vagys pas norėdami Lietuvoje sunkaus szen bei ten gali iszgirsti lietu- kai, o lenkiszką kalba visiszRodos
darbo dirbti, tikias czionai at viszką kalbą, jau lietuvis su kai nedasileidžia.
kui pasidvėsė.
Žmonės Nemunu silius į rašant pinįgų kalnus sukrau lietuviu susitikęs, kad ir prie czionai nieko pikto nebuvo,
Prusus leisdami, ant jų nū lie tus. Bet nabagai didelei ap svetimų, ne belabai gedžias bet, — lenkai, esantiejie gu
kanceliarijoje,
taus ir saulės sziaudinias bū sigauna taip mislydami, nės ir lietuviszkai kalbėti. Būdavo bernatoriaus
das pasidaro. Taigi prusai czionai nieks be darbo nei vie įeisi į bažnyczią, kur nepa pajutę tai, perkalbėjo sekre
isz Maskolijos choleros bijo no skatiko dykai nedūda; pa žvelgsi, tenai isz lietuviszkos torių, jog toki įstatymai nėra
dami tas budeles deginti lie kolei dar su savim atsinesztų knįgos meldžias, bet iszėjęs geri, jog reikia perraszyti, o
pė.
Taigi po Smalenįkais pinįgų turi, tai prie to sunkaus oran, niekur neiszgirsi lietu: jeigu mes ant to nebūtume su
parubežyje tas daromas yra. darbo, koki Rįgos darbinįkai viszkos kalbos, bet dabar su- tikę, tai įstatymus butų parBet dabar kada tas budžiu kės dirba, nemaž nenor eiti, bet visu kitoniszkai — eidami į grąžinę atgal. — Perraszė įnū lietaus suszlapusias rado paskui, kad jau paskutini namus kalbas gražiai lietu statymus, ir ką jie tenai per
Tai matant žmogui mainė? daugiau nieko, kaip
ir uždegti negalėjo, liepė 30 rublį iszmaina (iszkeiczia), ta viszkai.
markių dėl žmonių sztriopos da bile prie kokio darbo grie lietuviui labai džiaugsmas ima tiktai tūs punktus, kur bu
užmokėti. Taigi tie biedni biasi. — Bet ir czionai norįs ir — musų žmonės pradeda savę vo kalbėta, jog lenkų kalba
žmonės, savo tarpe turėjo tūs sunkaus darbo, greit atrasti pažinti! Net ir apie lietuvisz nebus daleidžiama ^susirinkipinįgus sudėti ir užmokėti, negali, nės dabar Rįgoje tokia ką draugystę pradėjome mis- mūse draugystės, taipo-gi ir
nės žydas tų silių glspadorius daugybė darbinįkų, jog tuks- lyti. Ilgą laiką aimanavome, tą, jog susirinkimūse turės
ant mokėjimo nesutarė. Bied- taneziai vaikszczioje be darbo. kolei ant galo sutarėme raszy- kalbėti vien tiktai lietuvisz
Pasakykite
niems žmonėms visūr neteisy Kurie isz lietuvių prie kokios ti įstatymus. Apie praėjusias kai — iszmesta.
norint vietos prisikabina, tai Velykas, susirinkome keletas dabar, ar bereikia didesnių
bės pildomos!
Dabar ant žiemos maskoliai jūs pigiai nepaleidžia, nės ži karsztesnių lietuvių ir nuta mums prieszų, kaip lenkai?
savo maskoliszką darbą spar- no vietą prastojęs, turės daug rėme raszyti įstatymus, o kaip Buvo jau viena czionai lietuežiai varo. Sztai Kelmės (Re- mėnesių vaiksztinėti be darbo, jau buvo paraszyti, nuneszė- viszką draugystė „Auszra“, tą
sei. pav.) „uezitelis“ su pali Kiti-gi, kuriems nepasiseka me į gubernatoriaus kancelia- lenkai suėdė, o dabar vėl jau
cijos pagelba į savo mokylą nei darbo atrasti, nei nekokios riją dėl peržiūrėjimo, o kad rengias nū musų atimti tą
vietos gauti, grįžta atgal į Lie jau buvo perveizėta, tai tū į- draugystę, kuri tik da pravaikus varo.
tuvą, ir dažnai atsitinka, kad statymus su praszyinu iszsiun- dėjo dėtis ir nieko tikro nėra,
— Kelmės žandaras Volo- ir ant „maszinos“ nebeturi tė į Peterburgą pas ministrą o lenkams tūjaus dantį gelia,
Mes czionai, iki praėjusių
sinko rudbarzdis, per Szilinės nei skatiko; tada eina kaipo dfel užtvirtinimo, bet tenai su-

tė į lietuvius ir katalikus virs
ta. Tie, kurie buvo isz Lietu
vos per lenkmetį į Maskoliją
iązsiunsti, socijalizmą prapla
tino. Lietuviszkų knįgų už
draudimas lietuvystę pakėlė
ir t. t. Dievo Apveizda žino
ką daro, tiktai mumis neap
leis !
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metų rudens lietuviszkų pa yra elgetomis, bet ir tinginiai, kurioje aplanko deszimts ir

— Washington, 30 Spalinio
mokslų neturėjome, norint jau dykadūniai, kurių skaitlius daugiau elgėtų (dideliūse so- Sherman‘o sidabro bill‘a tapo
apie 5 metų atgal buvo klebo kelis sykius didesnis už skait džiūse, gulenczcziūse prie ke republikonals atmesta, 45 bal
nas praszytas, kad daleistų sa- lį tikrų pavargėlių. Skaitlius lio) taip kad vienam darbinį- sais priesz Š2.
<
kinėti lietu viszkua pamokslus, tinginių vis auga ir augs, jei kui atima jų užganMinimas
nors retkarcziais, bet klebo mes nėpasirupinsime jo suma kone visą dieną. Rokūkime
f Krakow a, 1 Lapkriczio.
nas, nei girdėti nenorėjo — žinti. Rokūjant ant szimto tą gaisztį abelnai pigiausiai Mirė garsus, pagal gimimą lie
vyrus, nuėjusius prie jo pra- duszių mažiausiai po vieną ei- po 5 kap., ant dienos, per me tuvis — teplioris (malioris)
szyti, iszgindavo su žodžiais, gėtą, turėsime jų savo kraszte tus turėsime apie 20 , rub., u Jonas Motei ko.
kuriūs nei praszcziausias žmo 30,000, isz kurių J tinginių, skaitant tik 100,000 kiemų ir
Motei ko gimė Krak a vo j e
gus neisztartų, vadindamas galinczių pilnai užsidirbti sav vietų, pas kuriūs elgėtos užei 30 d. Liepos, 1838 m.
Iszlietuviszką kalba pagoniszka dūną, kad dirbtų. Kam-gi na, turėsime vėl 2,000,000 r., pradžių jis mokinos Settlerio
kalba (cheą wprovvadzic do dirbti, kad vienas žebriokas ir taip isz viso per metus isz- įdailų mokslaiuėje, potam lan
katolickiego košciola pogans- dykas vaiksztinėdamas dau- dūdame pseudoelgėtoms, ku kė Munohin‘o ir Vienos dailų
ki język).
Tiktai praeitą giaus surenka, kaip du, £rys rie pilnai galėtų patys dūną akademijas. Svarbiausi jo vei
„Skarga sako
metą 8 dienoje Grūdžio mėn. darbinįkai, prakaitaudami per užsipelnyti, 10,000,000 rub kalai szie:
naujoje bažnyczioje, Maskvos isztisus metus. Isztikro, vik lių! Tiek kasztūja mums kas pamokslus priesz karalių Si
priemiestyje buvo sakytas lie- rus vyriukas arba bobukė va metą užlaikimas armijos elgė gizmundą“, „Staponas Bato
tuviszkas pamokslas,— taipo saros laike per dieną apibėga tų. Kad mes tą suminą ap ras yra praszomas anaskoliszgi ir giesmės dabar yra gie lengvini szimtą kiemų ir su verstame ant apsiszvietimo ir kų pasiuntinių pakajaus“,
damos — tai atsiprovyja kas renka mažiausiai 60 svarų dū ant ekonomiszko pakilimo sa „Liublinska Unija 1595“,
„Kova po
treczia Sz. diena.
nos, o kur nekur gauna ir mė vo kraszto, tai jis greitai ne „Kopernikus“;
Nereikia Grunwaldu“. „Sobeskis priesz
Bet suplikacijos anaiptol sos porciją, miltelių ir t. t., taip iszsižiurėtui
klebonas nedaleidžia giedoti. žodžiu sakant, per dieną su užmirszti ir tą, kad į maiszą Vienos vartus“.
Mateikos
koloritas
yra
Tą szv. dieną, kurioje pripūla renka ant rublio maisto, o per elgėtos neretai įsmunka, apart
lietuviszkas pamokslas su metus bus mažiausiai ant 300 aukos, ir nepaaukauti daigtai: puikus, bet priegtam margas
giesmėmis, klebonas tyczia rublių. Ne vienas elgėta su tai siūlų kamūlelis, tai pirsz- ir neramus, kompozicijos ta
eina tas miszias laikyti, po dėtų nemažą kapitalą, jei pri- tinė, peilis ir t. t.; kitas vėl, lentas yra didelis ir turtingas,
kuriomis priguli suplikaciją siturincziai gyventų ir mokėtų jei pats ne grabsztauja, tai jo fantazija ugninga ir augsznaudotiesi aukomis. Atsiran tarnauja sznipuku dėl tikrai taižingenti. Mateiko nutepė
giedoti.
Toks klebono pasielgimas da teisybė, ir kapitalistų, vie ragių: jis apžiūri, koki szei- daug paveizdų lenkiszkų kos
lietuvius baisiai liudnina, nės, nok labai retai; daugumas-gi myna, kad vyrų ne bus na- tiumų, kuriūs lenkai nū 1222
nedaleisdamas
suplikacijos pildo žodžius: „lengviai gau' miej‘, koki ir kur stovi raktai, iki 1795 dėvėjo. ‘ Mateiko
lietuviszkai giedoti, daug dėl na, lengviai iszleidžia“. Ką- kur kas guli ir t. t. ir viską buvo nū 1873 m. direktorium
lietuvių blogo daro; lietuviai gi musų elgėtos savo iszdavi- apsako savo bendrui-vagiui. dailų akademijos Krakovoje.
mat nori atkerszįti užtai ir tas mais paturia, szelpia! Ar sa
/ (Dar neviskas.)
teisingai butų, nės isz visų ka vo pavargusius geradarius, ar
— Prusai. 1 Lapkriczio.
B. N ienas.
talikų czionai esanczių dau isz savo lūmos ką? Ne, ne:
Daugumui vokieczių dantį ge
giau nekaip pusė, — lietuviai, mieliausis jam žydelis; pas jį
lia, kad dabar prusiszkas ran
Isz Kitur.
o vienok mums ir treczios da skubinasi musų elgėta, ap
das iszdavė reskriptą, kuriame
lies nenori atidūti — tai len sunkintas savo tripuriniais
daleidžia lenkams Poznanijo— Suvienytos
Valstijos.
kų vaisiai.
dūnos maiszais,- ir atidūda jūs
je, Vakariniūse Prusūse ir PaKiszkis isz kopūstų.
jam už stiklelį, kitą degtinės, — Havanna, 3 Lapkriczio. mariūse - bažnyczių, ir valszkas vertas dviejų ir daugiau Sudegė ant marių garlaivis ežių perdėtiniams iszsirinkti
rublių. Už tat žydų karvės, „City of Alexandria“ turintis officijaliszką kalbą, kurioje
priputę musų dūnos, pieno 307 pėdų ilgio, 38 pėdų, 5 co ateitėje turės tarp savęs ir su
daug dūda. 300 rublių per lius ploczio ir 26 pėdų, 3 co kitais aųgsztesniais urėdais
Apie 60 de susineszįi. Turbut ir Prūsų
Viena isz sunkiausių ligų metus atima nū musų darbi- lius augszczio.
lietuviai neužilgo įgys len
musų tėvynės yra elgėtos nįkų vienas ubagas, o 24,000 szimtis pasažienų prigėrė.
kams dūtas tiesas.
(ubagai). Nėra ir negali bu žebriokų — 7,200,000 rub.,
ti nė vienos vieszpatystės, ku prie tų pridurkime kelias de— Portland, 1 Lapkriczio.
— Chicago, 28 d. Spalinio.
rioje jų ne rastum, bet tokią szimtis tukstanczių rublių, Elektros kąrąs įgriuvo į upę
proporciją, kaip pas mus, var kurie įplaukia elgėtoms į Willameter River; kare buvo Burgmistras miesto Chicagos
giai koks krasztas turi. Dėl- maazną per atlaidus, tai turė 15 pasažierių, isz kurių 7 pri Carter IL Harrison didei poko gi taip? Ne vieną atsaky sime iszdavimo pilnus 8,000,- gėrė; tiltas buvo per tą upę, puliariszkas ir malonus žmo
mą galima ant to dilti, bet 000 rublių! O gi kiek laiko bet tame laike buvo nutrauk gus, tapo nuszautas locname
svarbiausia, rodosi, bus: dėlto, susigaiszina ant patarnavimo tas į szalį dėl praleidimo laivų, name Patriku Prendergastu.
Prendergastas atėjęs į Harkad pas mus ne vieni elgėtos elgėtoms? Yra toki diena, o buvo didelis rūkas,
■
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Mik tajalis Ilsta U
tais Basai!

Lietuvininku
rison‘o namus, pasakęs tarnui,
kad nori pasimatyti su namų
ponu) Harrison‘as tai iszgirdęs, iszėjo su sVeoziu pasima
tyti, bet tik priėjo prie jo,
Prendergastas, isztraųkęs re
volverį, szovė į Harrisqn‘ą tris
sykius ir visus tropijo; Harrison‘as sugniužo mirtinai su.žeistas.
Hirrison‘as mirda
mas liepė paszaukti savo sužiedotinę, kurią turėjo užde
szimties dienų vesti, bet szi
atbėgus, rado sako numylėtą
Harrison‘as buvo
mirusį.
chicagieczių didei mylimas,
todėl jo netikėtas myrius isz
szaukė mieste didelį nuliudimą ir apgailist ivirną. Jis buvo 68 m. amžiaus.
P re nd ergas tas
, Žmogžudis
pats atsidavė Policijai ir pasa
kė, kad jis Hirrison^' už tai
užmuazęs, kad jam a as priža
dėtą urėdą nedavė.
Little Kok, Ai k, 4 Lapkriczio.
Užpūlė septyni žmogžudžiai
paoztos-expresstrukį, kuriame
buvo gerokai pasažierių. Tik
trukia apsistojo, po 10 vaka
re, prie stancijos AliphanPo,
du banditos (razbainikai) užszoko ant lokomatyvos ir atkiszę revolverius į masziniatu8, liepė jiems ramiai laiky
tis, tylėti; kiti penki apsiau
tė trūkį ir pradėjo szaudyti
isz revolverių, idant perdėti
nius.trūkio sujudinti duris va
gonų atidaryti. Drąsus kon
duktorius iszszokęa priesz plė. szikus, ėmė į jūs szaudyti, bet
perdurtas razbainįkų kulka,
pagriuvo ant vietos. Žmog
■ žudžiai per jo kūną įpūlę į
vagoną, pergalėjo trūkio tar
nus ir ėmė rubavoti vagoną;
kiti trys nuvyko į pasažierių
vagonus, kame iazbal tįsiems
nū iszgansczio pasažieriams
mandagiai bet prisakancziai
liepė atidūti jiems visus savo
brangumypus. Dūsaudami bet
be pasiprieszinimo atidavė pa
sažieriai žmogžudžiams vis, ką
turėjo brangesnio. .< Žmogžu
džiai muko apsikrovę gery

bėmis savu keliu, szaudyda
mi isz linksmybės.
Tacziaue perangsti buvo jų
linksmybė — buvo privyti
ginklūtų žmonių, du nuszauti,
penki iszbėgo, bet jūs, yra vil
tis, kad sugaus.
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co“. Miestas sujudo, atbėgo taipgi miesto gubernatorius,
gubernatorius su 4 kitais aug- vienas markizas ir daug kitų
sztais urėdinįkais, idant gel augsztai stovincziųžmogysczių.
bėti žūstantį akrutą; taipgi
Iszvisų aplinkinių miestų
susirinko tukstancziai žmonių, pribuvo įvairi nelaimingiems
idant
prisižiūrėti gaisrui. pagelba, nės, neskaitant užGubernatorius liepė kūgrei- musztujų, szimtai tapo visaip
cziausiai degantį garlaivį at- sužeisti, tukstancziai naszlių
— Chicago, 4 Lapkriczio. titolinti nū kitų garlaivių ir ir naszlaiczių liko be pastogės
Vietoje vadinamoje Willmette, namų, idant jų neužkrėsti. ir be jokios mantos.
F. Wheeler iszgirdęa, gulė Dažinojęs gubernatorius, kad
Prie gyvybos likusieji©
damas, vidurnaktį brusdėjimą ant liepsnojanczio garlaivio miesto gyventojai taip buvo
szaliniame kambaryje, atsi randasi 20 verpelių (baczke- nusiminę ir nusigandę, jog,
kėlęs, paėmė revolverius ir lių) dynamito, prisakė tūjaus tarsi, nejautė galvos ant savo
ėjo žiūrėti, kas ten dedas. iszneazti ant kranto, kas ir peczių, bėgo isz miesto laukan,
Pažiūrėjęs per durių sky lėlę, buvo akies mirksnyje iszpil- pavesdami miestą ir daugybę
pamatė szviesą ir du žmogžu dyta.
Potam szoko kelios garlaivių visų naikinancziai
džiu rubavojancziu jo gėrybę, deszimtis matrosų ir apicierių Ugnei. Ant galo, - kad ir at
ant grindų gulėjo ūszvė krau- darinėti deganczio akruto lan budo isz to mirtino miego
jūse, surisztoms rankoms ir gus ir duris, norėdami ugnį skaitlius miesto gyventojų ir
kojoms.
Wheeler szovė į užtroszkįti.
Bet užminutos griebėsi su kitų miestų vyrais
razbainįkus ir vieną tūjaus girdžiasi už perkūnijos dides gesįti ugnį, bet nieko nega
paguldė ant grindų, kitas ėmė nis griausmas ir trenksmas — lėjo padaryti, nės ugnis jau
bėgti, Wheeler vyti, bet papra iszsiverczia stulpai didžiausi perdidei buvo isžsiplėtojus ir
tęs, kad jo namai dega sugrįžo. liepsnos isz garlaivio ir ne-, daugumas gesinimo įrankių
Namus su kaimynais užgesino, laimingas „Cabo Machicho-< buvo sudegę, todėlgi isz pui
bet supancziota žmogžudžių co“, suplėszitas į tukstanczius kaus miesto liko degėsių ir
moteriszkė baisiausiai liepsno szmotų ir skeveldų, skrenda yra krūva.
Į vietą nelaimės atvyko tū
se gyvenimą pabaigė.
į padangę su sziratais žmonių
ir visūm kūm, kas vien ant jo jaus isz Madrido, Iszpanijos
— Baltimore 5 Lapkriczio. ir arti jo yra. Už mylių ap sostapilies, ministras ir pati
Lenkų szv. Rozalijos bažny- link žemė dreba, namai supas karalienė.
»
czioje pakilo didelės tarp len ir griūva ir, savo griuvėsiais
Pinįgų Amerikoje netruks.
kų pesztynės. Mat taip buvo: vėl sziratus žmonių, bėganczių
kun. Barabosz‘as liepė neleis nū strosznios ekspliozijos pa Tūjaus pradės muszti sidabri
ti į bažnyczią nei vieno, kuris kilusios isz 480 dynamito nius dol. ir atmusz nedaugiau,
buvusių užslėp nei mažiau kaip 53,000,000; o
neturėtų tam tinkanczios kor verpelių,
telės; bet daugumas lenkų ir tų kaip kontrabantos vie paskui žada varyti iki 140,000lenkių nenorėjo to parėdymo tos, jau užinusza, jau baisiai 000. Turbut geras dalykas,
klausyti ir ėmė varu veržtis į sužeidžia. A par to pakilsta jog * tapo atmesta Sherman‘o
bažnyczią, sargai neleisti, isz gaisras pacziame mieste ir silver bilba.
ko ėmė pliovotis, o ant galo liepsna dar prie gyvybos žmo
— Brazilija, 4 Lapkriczio.
baisiai musztis, į tą musztynę nes kepa, varydama isz svieto
Aplink Nuskendo didelis garlaivis
turėjo įsikiszti policija ir sep- sunkiausiu myriu.
tynioliką lenkų ir lenkių su- po orą lakstanti deganti daig ,,Respublico“ „Rio de Janei
aresztavojo, tulus sukiszo į iai užkreczia daugybę ūste ro“, kuris vežė kareivius dėl
garlaivių ir mieste namų, prezidento Peixoto isz Rio
cipę (želę).
tįstas kimsza žmonėmis į- Grande do Sul į Rio de Jenei— Sandar (Iszpanijos Ka musztiemis į vandenį smarkiu ro. Pagal tūlų laikraszczių
ralystėje)-6 Lapkriczio. Ve oro siaubimu. Szirdį plėszen- daneszimą — 1300 kareiviu
prigėrė.
trumpa neapsakomos nelaimės ti buvo regyklė:
Szimtai žmonių baisiausiai
istorija: tįstos miestas Sandar,
turintis45 tukstancziųgyv. bu užmuszti, vieniems galvos nu — Japonija (Azijoje) 2
vo ramus ir linksmas, neprijau suktos, kitiems kojos, rankos Lapkriczio. Daugeliose vie
tė jokios baisybės. Praeitoje nutrauktos; kitų kūnai taip tose Japonijos vieszpatystė*
pėtnyczioje ant 3 po piet at sužeisti, sudeginti, jog pažinti yra didelis patvinis, taip pre
fekturoje (gub.) Okaczam?
sirado ugnelė ant garlaivio, nebegalima.
Tarp aukos szimtų randas vandū nuneszė 200 namų i
vadinamo. ,,Cabo Machichi-

VleiW*
daugiau kaip 100 žmonių pri- sprųstanczia isz jų rankų val laikydamas rankoje popierą jums sudtisime garo — akruigėrė, kitoje vietoje laike gaiš džia, nesiliovė spausti žmonių garsiai kalbėjo: klausykite dino gaspadines ktigreicziaus
ro sudegė 50 žmonių.
ir darydami daugybę palivar vyrai, szitai rasztas ministro, mėsą virti, o gaspadorius deg
kų, vertė isz gyvenimų gaspa kurs raszo, kad baudžiava jau tinės parneszti. — Nemitę
— Aprika, 3 Lapkrįczio. dorins; o ypacz norėdami nu isznaikįta, ir dėl to neprigul nkinįkai matydami, kad ežia
Isz miesto Kapsztadt prane sikratyti taip vadinamų „vai tiems geltpilviams veltui dirb neįtikai, szoko sekretoriaus
«za, kad tenykszcziai gyven naskazkių“ 1858 metise raszė ti, vienok patys .žinot, kad jieszkoti, kad jis pakalbėtų su
lojai, matebelai, vesdami da antis prie miestų ir karališ sauso nieks neklauso, todėl apicieriumi ir parodytų jam
bar karę su anglį kais, priki- kų valszczių, atimdami žemę, sudėkite man po tris rublius ministro rasztą, bet niekur ne
szė savųjų apie 3,000.
Ži kurią vargdieniai nti amžių isz durno, o asz nuvažiavęs radę apgaviko, nabagai kasi- •
nia ir anglikai isz savo pusės valdydami sriuntais prakaito prie paties caro, parvesziu nėdami pakauszius, vienas ki
nevienų szimtą kareivių pa aplaistė.
jums aukso literomis spaudįtą to klausinėjo, ką dabar veikti ?
klojo.
Prie tokių tai iszlygų ir pri- rasztą, o tada szpiga ponams
Ant rytojaus vienuliktą va
taisymo protų' tamsus paval ir urėdams.
landą priesz pietus dideliame
— Maurai su iszpanais diniai, klausydami neiszmin— Gerai, poneH, gerai! — dvaro kieme apsiaustas kariudar neperstojo kariauti; iszpa- tingų kalbų, ėmė tarp savęs atsiliepė daug balsų, o Balt mene stovėjo valczionių bu
nai drasko su kanklėmis (ar sznekėti, kad pavaldonystė ruks, kurs pas argamistrą mo ris; kazokai, mostidami bizū
motomis) maurų miestus ir jau isznaikįta, o tik ponai pa- kinosi mistranturo ir skaityti nais* jodinėjo po kiemą, o pa.kaimus.
Maurai taipgi isz pirkę vietinę vyresnybę, nez ant aukso altoriaus isztarė: — szalyje gulėjo krūva ryksz
savo pusės renkasi į krūvą, prigulincziai į baudžiavą varo. aczių ponui sekretoriui Deo ežių. — Isz gubernijos atsiųs
daro drutvietes ir regint ren —- Nekurie valszcziai pradėjo gratįas, vienok pagal mano tas urėdinįkas r drauge su
gias antpulti iszpanus. Į tą dvarų nepriklausyti, ir nus iszmanymo tamsta priimda spraunįkų ir vietinių pristokarę nori įsikiszti anglikai ir tojo baudžiavą eiti, d ponai olas pinįgus, turi mums rasz vu, iszėjęs isz dvaro, suszuko:
,,sustatyti ttis miatežnikus į
prancūzai.
Tūli politikai vietoje lengvo ir , tėviszko su tą iszdtiti.
Žinoma, kad iszdtisiu ir tai eiles“, pristovai su kliuezvai•šneka kad szitą karė nepatar savo pavaldiniais, apsiėjimo
nautų tik priežasczia europisz- ir aiszkaus jiems iszguldymo, ant sztenlpliavoto popieriaus ežiais sutaikinus vyrus, ponas
koe karės.
kad iki užbrėžtam valdžios — atrėmė sekretorius, o ne urėdnįkas prisiartinęs užklau
. --------- —----------- laikui, paskirtas inventoriais kurie isz būrio kalbėjo: — sė: dėl ko .jus maisztą keliate
dienas reikia atlikti, ėmė mat musų Baltruks kaip isz- ir nenorite dvaro klausyti?
Vyrai tylėdami ir kumszteskųstis vyresnybei, kad žmo gudro ir lotyniszkai jau grie
maisztus kelia; vyresnybė biasi! ’O ką, brolau galės į Įėjimais vienas kitą atsakyti
Pasala iu titrą atiittkima >eaktos ir nės
ragindami, isz tarp savęs iszsumiszimo daleis- kunįgėlius iszeiti.
KttitK (entities misa amžiaus. nenorėdama
Kada nkinįkai susitarė su stūmė knįginįką Baltruką,
ti, dėl suvaldymo kelenczių
Mykolo G.
keterą pavaldinių siuntė į dėti po tris rublius ir sekre kurs pasikloniojęs ir atsiko
(Tąsa.)
valszius urėdinįkus su kariu torių į Petropilę siųsti, o tti sėjęs, atsiliepė: — Vasze blaXIFPASKUTINIOS VAL menės skyriais, ir ttimi prasi tarpu baudžiavos szuksztu gorodije, męs nei jokio maiszDŽ1OS VARTOJIMAS.
dėjo ilga eilė persekiojimų ne neiti, tada davėsi girdėti, bal to nekeliame, dvaras gi per
Dėl palengvinimo valszczio- paklusnų valszczionių, o pas sas barabano, sublizgėjo ka daug mumis sunkina, ant galo
uių, valdžiai liepiant, padaryti kutinės poniszkos valdžios riumėniszki ginklai ir kazokai visi sako, kad baudžiavos jau
buvo inventoriai, tai yra nu dienos paženklįtos buvo bai į kaimą atlėkė. — Kaime ki nereikia eiti.
Kas jums sakė, kad bau
tarimas, kiek dienų baudžia sia prispauda ir smarkiais pla lo sumiszimas ir szauksmas:
vos priguli atlikti dvarui; bet kimais. — Prisiveizėkim tada „maskoliai, maskoliai ateina“. džiavos neprigul eilti? - klau
taria įstatas, tankiai nebuvo vienam nuraminimui paval — Gaspadoriai iszsiskirstė, sė urėdinįkas.
moterys į grįczias suėjo, vai Baltruke persižvelgęs su vy
užlaikomas ir dvarai po seno dinių.
vės, kiek tinkamai į baudžia Nedėlios dieną po pietų, kai į kanapes sulindo; o po rais, drueziai atsakė: — Sek
vą varė.
nkinįkai didelio kaimo, į būrį nas sekretorius vasarojų slink retorius isz Kauno tą mums
Po sunkia priespaudos ran susirinkę sznekėjo apie bau damas, atsidūrė krumtise ir kalbėjo ir rasztą nti ministro
rodė.
ka vaitojo ir klupdinėjo varg džiavą, kurią nti praeitos ne sav žinomu keliu nutraukė.
— Tikra teisybė jūsų my- *
Atėjusi į kaimą k ari u men ė
dieniai1, o reikėjo pyldyti dva dėlios nustojo eiti. Tarp vy
rų liepimą, nės mažiausius ne rų stovėjo jtidai apsivilkęs, savotiszkai ėmė gaspadoriau lieta! — atsiliepė daugumas
paklausymus baustas buvo kasžin koks žmogus,
O 1 kurs isz ti; pėstinįkai, įsikūrė po ke vyrų.
smarkiu plakimu. — Nd am- miesto atplūdęs, . vadino savę turis kožntise namtise, paka Dtikit szian tą jųsų sekre
tių užbrėžtas laikas iszlitisa- sekretoriumi, turėjo prie isz- binimui savo įtaisų ir ginklų, torių — isztarė urėdinįkas.
Vyrai, vienas į kitą veizė
vimo pavaldinių jau artinosi dėvėtos kepurės žvaigždelę, kalė vagius į sienas, kazokai
ir kada prajutis liūsybėsf kaip o raudonumas jo ' nosies ir statė arklius tvarttise, neszda- dami, valandą tylėjo, o pas
atbalsis isz laimingesnio svie sptigai ant veido aiszkino, jog mi isz daržinių sziėną ir ne kui vaitas Armonas atsakė: —
to, pradėjo tarp žmonių plės tas ponas labai mėgsta deg kultas avižas, o visi szaukda atėjus į kaimą kariumenei,
tis, tada ponai naudodamiesi tinę gerti. Ponas sekretorius mi; nu vi miatežniki, mes sekretorius kasžin' kur dingo,
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ežių lakstė, kruvini kūnai , kareziais galima pamatyti ir ežių ir savųjų, negu butų
o dabar negalime jo surasti.
Asz jums parodysiu „nega drebėjo isz skausmo ir krau rugių. Į North am pton‘ą suei skaitliuje garbingų Lietuvoj
sūnų ir nežine dėl' kotai?!
lim* surasti“ dar jus dengsite jas bėgdamas cziurkszlėmis, na 5 geležinkeliai.
apgaudinėtoją! baudžiavą tu žemę vilgino, o baudžiami
Norhamptone sziądien skai- Northamptone isz viso randa
rite eiti ir dvaro klausyti. žmonės piktais balsais szaukė, tome lietuvių 48 asabas, isz si 7 dirbtuvės, tai yra 1 szilUkinįkai tarp savęs persižvel- rėkė ir vaitojo. — Po ilgos |I kurių yra 39 vyrai, 7 moterys ir kų, kur daugiausiai*randa už
_ • _ . . ibetj nelaimė,
!•.
• .
siėmimą mergos; czia taiposgę ir susznabždėję „vyrai lai valandos to nemilaszirdingo i n2 __
merginos;
jog
kykimės iszvieno“ garsiai su plakimo,
kada paskutinis tarpe czionykszczių lietuvių gi galima ir lietuvaitėms gau
szuko: „pon‘ mes baudžiavos szesztas buvo nudyžtas ir dau- nesiranda apszviestesnių, to- ti darbus.
2. lempinių knatų, kur dir
neisme!“
gumas isz nubaustų žmonių, dėl iki ežio laiko, misliju, nie
* Ach vi miatežuįki, asz jums negalėdami stovėti, gulėjo ant kas nieko ir negirdėjo apie ba taipgi mergos, 3 iszdirbimc
parodysiu, rūstingai kalbėjo žemės, tada urėdinįkas gru- :czionykszczius lietuvius. Pir- d rato, 4 matikų [kauptukų]
urėdinįkas, o paskui liepian- mojaneziai atsiliepė: — eikite nias lietuvis czionai apsigyve ir špatų, ir t. t.
Northamptone taiposgi ran
ežiu balsu suszuko: kazaki, baudžiavai!, už neklausymą no 1886 . m. — Jonas Kliurykszczių! iszperkite kailį iki smert užplaksiu.
kinskas. Czia lietuviai netu dasi pataisymo namai, tai yra
/" Vyrai palikę neplaktais, ri jokio prisiriszimo prie skai dėl tų, kurie yra iszproto isztiems niekadėjams.
Ant tų žodžių buris k azo greitai iszdvaro bėgo, o nu tymo, ir neužtėmysi nei pas ėję; užlaiko savo didelę ūkę,
kų ėmė neszti glėbius ryksz plakti rėplomis ir prisilaiky vieną nei naudingų laikrasz- fabriką ir puikų sodną, už
czių, o valszczionys truputį dami tvorų, namo slinko. — czių, nei gerų knįgų; dėl tos imantį apie 12 akerių žemės..,
nusiminę, nedrįso" nei prieszį Dar keletą nedėlių stovėjo gal priežasties iki szio laiko
tis, nei bėgti, Inės būdami ap kaimūse kariumenė, o žmonėm jie neturi tarp savęs jokios
— Hliorences - Mass, yra
siausti kareivių, pabūgo szu- po senovės sunkią baudžiavą vienybės, jokios draugystės; puikus miestelis, turi szeszias
vargo.
vių ir blizgapežių bagnietų.
bet telesniame laike yra viltis, dirbtuves ir vieną katalikiszką
Pirmiaus imkite tą kalbėto Tūlose lietose tulygus bu kad ir czionykszcziai lietuviai bažnyczią, atokume nū Nort
ją — rodydamas pirsztu, isz vo, paskutinės valdžios varto pabus ir pradės krutėti.
hamptono 2 angliszkos mylios.
tarė urėdinįkas, o kazokai jimas, sulyg praszvitimui
Northamptono lietuviai su Czionai randasi ir lietuvių,
kaip velniai duszią pagriebę linksmos dienelės 19 Vasario sideda visi isz prastų darbi- kurių skaitlius isznesza szią
Baltruką knįginįką, apnūgino, 1861-mu metu, kada caras nįkų, ir nėra nei vieno prakil dien 13 asabų, 11 vyriszkų ir
keturi užgulė ir isz abiejų'pu Aleksandras Il-as, pildydama nesnio, kurs turėtų užsiėmimą 2 moterys; czionyksziai lietu
šių su puniįaisi rykszczių sus gadynės reikalavimą, savo ma kokiu amatu arba prekyste; viai yra panaszus Northamptoję, laukė paliepimo urėdi- nifestu isznaikino pavaldonys- apart p. Zaliszkiavicziaus, toniszkiems, bet skyrius tas,
nįko, kurs isztarė: „tam szim tę dovanojo ^alszczionims liū- kurs turi savo locną namą, jog czionai nėra naujalenkių;
tą penkesdesžimts! — su lyg sybę ir pripažino valdymą tos pirktą už 15 szimtų dol. Czia į draugystę jokią nepriguli,
pasibaigimui tų žodžių, kazov' žemės, kurią jie sunkiu darbu lietuviai daugiausiai dirba o ir savo jokios neturi; pirmas
kai pradėjo smarkiai plakti, iszgyveno ir prakaitu savo nu- dirbtuvėse | pabrikūse], kurių lietuvis czionai apsigyveno
ryksztės rankose
ezvilpė, tręszė.
czion yra keletas. Szio lai 1890 m. D. Endrikis. Czia
(Dar neviskas).
kraujas tiszko, o nabagas Bal
kinis lietuvių uždarbis nū visi lietuviai dirba vienoje
♦ -*■-+- Wi ------------------truke, nesavu balsu szaukė.
1,25 c. iki 175 c. ant dienos. dirbtuvėje
| peczių ir siu
Kazokai paleidę Baltruką,
Mėnesinis pragyvenimas isz vamų maszinų]; darbas leng
pagriebė nelaimingą Armoną,
nesza 12 dol. ir beveik visi vas - 10 valandų laiko; szios
kuriam taipgi szimtą penkes
— Nortamptonas Mass. lietuviai užsilaiko ant Wil dienos mokestis lietuviui nū
deszimts atskaitė.
galima sakyti randasi gfcna liams street.
1,15 c. iki 1,50 c.
Ukinįkai pabūgę’ taip bai puikioje vietoje; jeigu paž Ant galo turiu ir tą pasa Fliorence Mass, merginos
saus plakimo, norįs sakė, kad velgsime į vidurį, rasime kil kyti, jog, apart czionykszczių lietuvaitės gali turėti atsakanklausys dvaro ir baudžiavą szvariausiai, gatvės yra visos lietuvių dar didesnis skaitlius tį užsilaikymą, nės vyrų yra
eis, bet nenumaldaujamas urė sodįtos miadžiais ir dau randasi ant farmų, pas ūkinį- į vales, o mokestis nedėlinė
dinįkas isztarė: „jus miatež giausiai vaisingais, obelimis ir kus,‘bet aiszkaus jų skaitliaus nū $2oo iki 3,50:........
nįkai, szeszias dienas baudžia kitais. Czionai randasi 2 ka- nežinau, todėl ir czionai nepaV. Žukauskas.
vos sugaiszino;e dvarui, o už talikišzkos žinyczios (bažny- dūdų.
Pastari ejie uždirba
tą szesztas isz jųsųgaus ryksz ežios) 1 airiszių ir 1 prancū ant mėnesio po 10 dol. ir
— Hazleton Pa. Nors pas
czių.
Kazokai!
Kožnam zų. Gyventojai galinta saky maitnastį gauna. Bet anų mus nėra tai]) blogai su dar
szesztam szimtą kareztųjų!
ti susideda visi isz ukinįkų ir padėjimas daug yra blogesnis bais, kai]) girdėti kitose sza. Prasidėjo rinkimas szesztų, visi yra turtingi, skaitlius ku- tėvyniszkame dalyke, negu t lyse, bet czia lietuviai iszrodo
o kožnas vienas į tą nelaimiu •ių isznesza 18,000. Laukai mieszczionių, nės retas isz jų lyg visai numirę; czion nėra
gą skaitlių papūlęs, .pri liktų yra derlingi; daugiausiai so pagal i aus iszdrįsta prakalbėti jokio, kuris užsiimtų prekyste,
dalį ki rožių tu ’ėjo gauti.
dina tabako ir kukuruzų su lietuviszkai; vertesniąi jam yra apart trijų suliuninįkų, nės
Kazokai
persi keisdami bulvėmis ir kopūstais; sėja parodyti savę polenderiu ir galiūnas turėti mus lietuviui
smarkiai kirto, nulaužai ryksz- žolekvieczius ir avižas, o ret- būti apjūktų nū svetimtau iszrodo lengviausiu darbu.
-------------------- 1
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Atvažiavęs pas mus kožnas kreiva akia ant to žiuri... gu kas mainose susižeistoj, tai amžius, kurio b’ufro dėl tUnsiį
tautos tamsybe uždengti; Įki
gauna darbo, bet sveczias il Hazletono lietuviai gali pasi
gai pas mus nėsti.
Priežastis girti, kad nors bažnyczią turi daktarą ir ant nedėliosapie 5-6 ro musų tautos ir kiti didvy
yra ta, kad czia tik dvi kom ant savo vardo, bet nežinia, d. pinįgais; kad visai taptų už- riai, bet nesirado tokių kaip
panijos darbą dūda — P Ardei kas do priežastis, kad to len- musztu, tai kompanija pakastų S. Daukantas. Buvo vyrai
<fc Co. ir Sinderman & ^kier- kiszko organo neiszdildo isz ir dar dūtų keletą desėtkų arba iszmintingi, ale neturėjo tos
Stokkton turi apėmė ,visas bažnyczios, norint lenkai se szimtų dol. numirusio arty- dvasios, idant parodyti veika
niai atsiskyrė, turi savo baž mams. Bet jeigu darbinįkas lus musų tautos. Žilą musų
anglekasykles.
Darbus dūda ne kasyklių nyczią ir kiinįgą, tacziaus lie- susirgtų sziaipjau, ne iszprie- tautos senovę tik S. Daukan
prižiūrėtojai, ale tara tikri tuviszkoje bažnyczioje skamba žasties angjių kasimo, tai nie tas stato mums priesz akis nekaipo veidrodį „Lietuvos Is
perdėtiniai, supratender; užtai lenkiszkos giesmės. Kad nors ko negautų.
Žmogus, gavę^ ar gero ar blo priderencziai giedotų, bet da Isz plymouthiszkių beveik torijoje“ ; isztiesų mes galime
go darbo, turi jį laikyti, n ės bar lyg pjaunami ožiai rėkia nieks neprisiraszė ir gerai pa didžiūtis, turėdami tokį vyrą,
pametęs jį, negali kito gauti nesavu balsu; anglai eidami darė, nės kompanijos negana kaip S. Daukantą.
Mes negalėdami kitaip jūsų
ir reikia szalin pasitraukti. proszalį valandą pastovi, pa savo sztorus turi, į kuriūs vaKita priežastis ta, kad czia klauso ir nusiszypsoję trau rytinai varo darbinįkus pirkti, paremti dalyke apvaikszcziovisur yra kompanijos krautu kiasi szalin. Sakau, kad gir ir taip gadina ir didei kenkia jimo S. D. jubilėjaus, tai nors
tokį
giedojimą, musų broliams uždėtį biznį, o per laiszką pritariame tam jū
vės visokių ta vorų, o darbinį- dėdamas
varnų
krakejimą, dabar pradėjo ir giliaus lysti i sų garbingam užmanymai, lin
kai, gyvendami tankiausiai geriau
kompanijos stubose, verstinai ir negyvas turėtų jūktis norint norėdami musų graž ias ir isz- kėdami, kad kūgeriausiai szį
priversti yra ir visokį ta vorą bažnyczioje nepridera. Man ganingas draugystes paardyti. dalyką atliktumėte.
Turime pasakyti, kad ir
imti isz jų krautuvių, tadgi ding apie Hazletoną yra ganė Kam mums prie tų kompanis
varyti prekystę sziaip jau žino tinai jaunų lietuvių, kurie ga tų dėtis, kurie isz musų pra mes Chicagos lietuviai nepragui yra didei sunku, nės ba lėtų gražiai pagiedoti bažny kaito ir beto milijonus sudėjo. žiovausime tos dienos ir mes
pirkėjų (kostumierių) negali czioje, tik bėda, kad neturi Mes turime savo draugys iszreiszkiame dėkingumą ir
tes ir mes patys kūgeriausiai gūdonę S. Daukantui ir tikiama gauti. Nežiūrint į tą visą prie to prilankumo.
Dažnai velyja liūsą laiką ir broliszkiausiausiai galime mės sutverti draugystę akaiyra ir czia tautieczių gana gerai
pasiturinczių, kurie, jei rupin karcziamoje prasidėti, negu nelaimei atsitikus tarpu sa- tinyczios vardan S. Daukanto,
tus, vis galėtų szį bei tą užma pasimokinti giedoti, Asz ro- vęs susiszelpti ir pisigelbėti. kuris visą savo gyvenimą
nyti, todėlgi žiūrint į-jūs, ro dycziau, kad iszmanesni už Svetimtaucziai nieko mums paszventė dėl musų ir mus pa
dos, kad jie neatboja apie sa dėtų tam tikrą giedojimo gero.nevelija, bet tik iaz ne- mokino, jog drąsiai galime ,
vo gerovę.
Czia szeimynų draugystę; butų labai gražu, suprantanczių c^ilykų stovio vadintis lietuviais.
Kol mes buvome tėvynėje
yra daugiau kaip szimtas, pakeltume mes savo vardą ir nori sav biznį bei reikalą pa
Lietuvoje, mažai supratome
daryti.
vienaty p i ų-gi tryssyk ■ tiek; Dievui didesnė garbė butų.
mokslo naudą, laikėme moks
Nereiks daug laukti, mums
vienybės ir susiriszimo pas
lą mažos vertės dalyku ir su
jūs visai mažai yra ir nėr kam kantrybės yra, o su kantrybe
vis prastam žmogui nereika
stebėtis, nės trugdytojų su ar viskas įvyks.
lingu; bet atėję į szią žemę ir
Ilazletoniet'is.
(NU. Dankanto jubilėjaus.)
dytojais czia netrūksta, tarp
apsipažinę nors tik pavirszutokių ima pirmą vietą ,,Saulė“
Mieli broliai!
tiniszkai su amerikieczių gy
su taradaika.
Yra pas mus
Jieszkodami dūnos kąsnelio venimu, aiszkiai matome kaip
gana protingų ir iszmąnanczių kriczio. Atvyko net isz New
kompanijų agentai, arba bėgdami nū nevidonų reikalingas yra mokslas. Be
lietuvių, bet jie didei trugdi- Yorko
narni, o negaudami nei i'szkur iszlipinėjo po ulyczias plaka maskolių nevalios, mes iszkri- abejonės, jeigu ii\ musų bro
paszelpos, ]pailso savo darba tus lįetuviszkoje ir lenkisz- kome po szitą Amerikos že liai tėvynėje butų prasilavinę,
vimūse.
Tacziaus nereikia kojė kalboje, užkviesdarai lie mę ; bet, nors esame vieni nū apsiszvietę, kaip szios žemės
Hazletonas tuvius ir lenkus susirinkti ant kitų toli, keleis szimtais my gyventojai, ar gi nebūtų jie
nustoti vilties
Jeigu nebūtų
krutėjo kada ir vėl pradės salės „Peoples Theatre“. Tei lių perskirti, iszgirdę apie vie laimingesni
krutėti; tik bėda kad nėra sybė, sjisirinko ant 8 vakare ni kitų linksmybes ar nuliu- musų tėvynėje tos prakeiktos
gerokas buris lietuvių, lenkų dimus, isz visos szirdies džiau- maskoliszkos geležinės val
kam jo gerai pajudįti.
ir buvo laikomos sznektos, pa- giam s savo brolių pasiseki džios, kuri visokiais muitais,
ir pamaži slenka. Szią vasa traukianczios darbinįkus prie mu ir nuliūstame, žinodami įstatymais ir gaujomis czinovrą tapo prisatytas prie bažny- prisiraszymo prie taip vadina jūs nelaimėje esanciius. Szi- nįkų slogina baisiausiai musų
czios namas su keturiais kam mo „Accedento Insurance“ tai ir dabar, dagirdę apie jū brolius; kad ne maskoliai ir
sų puikų užmanymą paminėti musų tėvynė ar ne butų turtin
bariais. Musų klebonas žada (priepūlio užtikrinimo).
iszligos tos sukaktuves 100 metų gimimo ga ar neturėtų ji daugybes ge
minyszkas partraukti, žinoma Svarbesnės
j>olskas, dėl mokinimo musų kompanijos szios: ml kiekvie musų rasztinįko S. Daukonto, ležinkelių, visokių pabrikų ir
vaikuczių.
Tik abijotina ar no uždirbto dolerio atitrauks to musų tautos žibintuvo, ku- maszinų; butų tenai geras gy
tai ivyks. n ės parapi jonai kas menū po du centu, o jei- 'ris mums apszvietė praeit ės venimas, atsakantis uždąjdus;
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nereikėtą niunis trankytis į tas, kuris darbavosi daug me mas visų mažiukų, silpnųjų,
pasaulės krasztus, idant turėti tų vien tik dėl apszvietimo sa vargtilių, nuskriaustųjų, jog
vo tautieczių, todėlgi tebūna jųjų raudoj imtise, vargtise
geresnį dtinos kąsnį.
nieks jiĮ nemislija ranųti, o
Gal jus broliai nematote jam už tai amžina garbė!
Pennsylvanijoje daugybės viTūli prakilnesni lietuviai taipojau niekas nesikvopia
šokių pabrikų ir navatnų ma- kalba, kad ant garbės S. 1). jųjų linksmybėmis džiaugtis. szinų, kurios yra iszmislytos reikia uždėti jo vardo d rang, Bet ir mažiukui, vargtiliui
atmuszti medali k us. kaip kada praszvinta laimės
mokslu žmonių, kur ant die arba
nos tukstanezius dolerių už Mes pritariame tam puikiam saulelė; nenusimindamas ir
dirba, bet kiekvienas isz jūsų užmanymui ir tikimės, jog jus nenustodamas drųsos bei vil
gerai supranta,, jog tos paezios plymouthiszkiai, kuritis gali ties jis kariauja su savo var
mainos [ anglękasyklos ], į ku ma pavadinti lietuvystės va gu, savo kliūtimis, pergali jtis
rias kasdieną lendate, nėra į- dovais, dtisite tame dalyke pa- ir nors su dideliu savo gyve
nimiszkų pajiegų nustojimu,
taisytos bemokslo, Szimtus veiždą kitems lietuviams.
Dabar, sveikindami jtis vi iszkyla ant savo neprietelių,
ir tukstanezius metų žmonės
mislijo, kolei prasimanė kaip sus, broliai, linkime jums gero atsikrato vargus ir įgija leng
gali lengviau iszgauti turtus, pasivedimo vistise jūsų dar- vesnį, laimingesnį gyvenimų,
kurie giliai žemės ineziuje btise ir praszome maloniai, kuriti nors pats negalės J Igai
[živate] tuno, taigi gerai be kad primtumėte už gera szitis džiaugtis, bet turi džiaugsmų,
abejonės suprantate ir jus, musų žodžius ir dovanotumėte žinodamas, jog jo triūsas, jo
mieli broliai, jog mokslas yra mums, jei kame prasižengė vargai, jo kruvinas prakaitas
labai, labai reikalingas žino- me! Jei Dievas dtis kada su visgi nenuvėjo ant niekų, —niems.
Žmogus
mokytas eiti į vienų vietų, padtisime jojo visų tų rupesezių vaisiu
vertas yra kebų deszimczių, viens kitam broliszką rankų mi pasinaudos jojo vaikai, ai
o gal ir szimtų nemokytų. ir prakalbėsime molonu pas niai, turi ir turės naudų isz jo
Mes nėsame arszesni užkitiĮ veikinimu brangioje musų darbavimosi jojo tautiecziųj,
tautų žmonėm, tadgi galime kalboje ir gyvendami iszvie- jojo tėvynė
Taip ir mes, mieli broliai,
lygiai su kitais naudotis isz no darbtisimės dėl tėvynės!
nors silpni dar esame, vargiezChicagos „SusivL kupos
mokslo dėl pagerinimo savo
ui ir nubudę daugiausiai bū
Lietuviai.
dvasiszko ir kuniszko stovio.
Musų broliams tėvynėje yra Rokunda 1893 ant 8 s. name, girdėdami apie savo
brolių baisiausius pažemini
užginta visokis mokslas ir apĮplaukimas:
siszvietimas sąvo kalboje, bet
1) Liko nti pernykszczio mus, nuskriaudiraus, nesvie
mes litisybės žemėje gyvenda seimo-------11,64 c. tiszkus persekiojimus, negir
mi ir permažąi susidavadijo2) Surinkta per metus nti dėtų iktol suspaudimų, apsun
mė, idant galėtų musų broliai sųnarių-------313,oo kinimų, o ir patys ne taip jau
lengvai ant dtinos kąsnelio
įgyti mokslų. Apie tai turi
me patys rūpintis ir prigulėti
Laiszkas nū Antano Milu uždirbdami, nenustokime bet
prie draugysezių, o tos drau ko ply mouth'tiecziams Ii etų - vilties; smagiai griebki mės
gystės prie kSusivienyjimo“. via ms, a p va ikszcz i oja n t i ems prie darbo, kurio pasekmių
Draugystės turi rūpintis ne S. Daukanto, didžiausio Lie isz syk gal dar ir patys nema
tik apie paszelpų ligoje savo tuvos rasztinįko 100-metinį tome, bet tas darbas musų,
jeigu tik mes jį mokėsime su
sąnarių, bet ir apie palengvi jubilėjų.
jungti su kitų savo brolių
nimą abelno jų gyvenimo isz
Mieli broliai!
triusu, pasidarys labai žįmumi
lygų U’įgyjimo mokslo. Taip
Susirinkę sziųdien dėl pa-’ ir atiiesz vaisių, kokio mes nei
darydami didesnius turėsime
isz savo darbo vaisius ir leng minėjimo sukaktuvių szimto nesitikėjome.
Darbinįkas daugiams isz sa
viau iszpildysime savo gerus metų nti tos taip svarbios dėl
užmanymus. Nedavė Dievas musų dienos, dienos musų di vo darbo įgija naudos, jeigu
visiems lygaus proto ir dau džiausio raszėjo gimimo, teik jo teisingumų, darbsztumų užgumas negali paneszti augsz- sitės maloniai priimti ir szitis tėmija ir kiti, netik viena jo
to mokslo. Tie vyrai kurie kelis mano žodelius, kuritis sąžinė jam apie tai liudija;
per savo protų ir gabumų įgi rasziau būdams atokiai nti sa tada jis gali tikėtis (ir tankiai
jo augsztą mokslų, kurio nes vo tautieczių, tarp sveti m tau • neapsiviba), jog žmonės, su
lepia, bet kiek įmanydami ežių, katriems anaiptol nerupi pratę vertę jo darbų, jojo ga
platiną jį tarp savo broliu, yra pasidžiaugti su mumis musų bumų, geri rupįsis jį remti, su
valandėlėmis. jtimi sėbrauti, o jo nepriete
verti pagtidonės ir garbės. linksmomis
Tokiumi vyrų yra S. Daukan- Ką darysi, toks jau yra liki liai, nevidonai bijosis jam da

ryti kliūtis, jį skriausti, kaų
tai darė pirmiaus, kada mislijo, jog tas žmogus yra silp
nutis, jog galima, kų nori, su
jtimi daryti, — nemokės jit
pasiprieszįti, negalės atkerszyti ar kitiems pasiskųsti, rast
sav užtarėjus.
Taigi ir mei
lietuviai, kų esame tokiame
pat padėjime, kaip ans silpnu
tis, vargti lis žmogelis, bet jau
cziame savije pakaktinai pa
jiegos, diktokai pastumiant
pirmyn savo tautiszkųjį dar
bų, laikas nti laiko jtimi pasi
gėrėdami netik priesz sav
prietebus, tautieczių s, bet i
savo nevidonams, skriaudi
kams durdami jtimi į akis i
parodydami ttimi, jog jųjį
paneziai, jųjų persekiojimai
skriauda nieko mums negibti
ja; mes krutame, kassyk vi
smarkiaus ir netolima ta va
landa, kada turės trukti si
žvangėjimu tie paneziai ir pa
tys musų kankytojai priverst
bus su didžiausia gėda neszin
tis szalin nti musų. — Pate
ginusiomis valandomis dėl te
kio pasijrodymo yra žįmesni
kokis atsitikimas musų toj«
jei taip tarsiu, už būvį kovoji
kuri nuspręs, ar mums prilil
ta yra augsztai iszkilti, ar, n
ko Dieve mus sergėk ir k
mes anaiptol nesitikime, ž<
mai nupulti*). **Žįmesniai
atsitikimais, tomis it ir prii
plan komis musų tautiszko g;
veninio jūrių, kuriose tai pri<
plaukose mes, laivinįkai li<
tuviszkusios valtelės, galim
staptelti, atsilsėti, dirstelėj
atgal į perplauktąjį kebą ai
siramįti, sustiprįti savo drąsi
ir, įgauti viltį, jog jeigu tiel
įstengėme per tokį laiko gabi
lą nuveiti, tai beabejonės tu
rėsime pajiegų < laši irti į s<
kanezias prieplaukas ir ar
galo dasigauti į kitų kraszti
'*) Sukaktuvės tūlo metą pėdei
nii gimimo kokio užsitarnavusio di
musu draugijos vyro, n ft laiko koki
vaisingo savo iszganingomis dėl ta
tos pasekmėmis veikalo, nuveik
per musą didžiūnus ir yra tais<
įžiūrėk kur augszcziauj.
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kur Pramžinasią
paskyrė
mums, jei jau nevienas links
mybės, tai nors gyvenimą ge
resnį, gyvenimą be tiekos var
gų, tiekos suspaudimų, tiekos
paniekinimų, kalinimo tokio.
A p vai kszczioj imas
musų
tautos ge radėjų gimimo, pra
dėjimo veikti dėl draugijos
arba apgailėtino myriaus su
kaktuvių yra musų tautiszkaja
pareiga ir kiekvieno tautieežio
azirdis džiaugsmu prisipildo,
kada iszgirsta, jog toje ar toje
vietoje jo broliai isz paskutinųjų stengiasi tąją pareigą
kūtobuliaus atlikti.
Pirm
kelių mėnesių (būtent,Kovo
mėnesi je) nevienas lietu vys
pradžiugo, girdėdams savo
brolius amerikieczius lietuvius
stengiantis kiek galima iszkil*
mingiaus apvaikszczioti su
kaktuvės deszįmties metų nū
lašėjimo pirmojo laikraszczio
„Auszros“, įkuria, taip pasise
kė sujudįti lietuviszkąją drau
giją, jog nū jos pasirodymo ir
musų tautiškasis klausymas
įsikūnija ir veikiai ima plės
tis, savo, jei taip tarsiu, vilni
mis apsiaubdamas kas valanda
vis didesnę lietuviszkos drau
gijos dalelę.
Daukanto bet
jubilėjaus apvai kszczioj Imas,
galima tikėtis, suteiks didesnį
džiaugsmą visiems lietuviams.
Po teisybei, tai szis jubilėjus
bus tik antru, kuiį mes, lietu
viai szveneziame sziek tiek atsakaneziai. Nors jau nevieną
ir didelės svarbos jubilėjų ir
dar nelabai seniai turėjome,
kaip antai 500-metų sukaktuvės nū įvedimo Kristaus
mokslo musų tėvynėje, arba
atliūsavimo nū baudžiavų su
kaktuvės, bet tū tarpu silpni
dar tebuvome mes; nevienas
isz dabartinių ūlų tėvynainių
vos pradėjo suprasti naują
dvasią, kiti dar visai nieko
nenumanė apie lietuvystę, lai
kė savę už palioką (polanderį), ar ką kitą, taigi tasias iszkilmingas valandas galėjo ap
vaikszczioti tik mažas musi|
pirmtakunų būrelis, be didelio
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garso, be tokių iszkilmių, ko paisziniu, beje „Lietuvaitė“ ir d r -ė, kada ją pasiekė garsas
kią reikalavo paminėjamo at „Dėdė“, kuriūs žada atmuszti apie tokį nelaimingą padėjimą
sitikimo svarba.
Dabar-gi, kasztais draugystės; taipgi pas to gabaus lietuvio, szelpė jį
kada jau deSzimtys tukstan- manę, o ir pas P- J- Pauksztį kiek galėdama,. pritrukus piežių musų tautieczių ėmė yra keli labai puikiai nupai nįgų kasoje, du tos draugystės
karsztai užsiiminėti tautisz- szyti paveikslėliai, apart to sąnariai nepasigailėjo kelių
kais reikalais, ir tautiszki j u- p. Žitkeviczius neseniai pri graszių „extra“ ir lietu viszkas
bilėjai su didesne iszkilme ga siuntė plymontlViszkiams ir tėpliorius gavo apie kelis
li būti apvaikszcziojami, di Chicago‘8 lietuviams du pui szinitus markių pagelbos nū
desnę naudą lietuvystei atne- kiai nupaiszytu diktokamę amerikiszkų savo tautieczių.
pa Bet tik maistas ir kambarys
sza:
tukstanc^iai tautieczių formate S. Daukanto*)
susieidami ^r jūs, iszreiksz- veikslu ant 100 metinio iubi- Munchene kasztūja mažiausiai
dami viensJ kitam savo nūmo- lėjaus, o taipgi kėlias ihusra- 30 markių kas mėnū, o mo
nes, patyrelius, atliktus tau: cijas dėl p. L'ik.uno „Senkaus kestis už mokslą „Dailų Aka
naujo iszdavimo. demijoje“ taipgi nemaža. Rasz*
tiszkus darbus, per vieną tą Jurgio“
jubilėjaus dieną padaro dides Isz tų paisziniu galima maty liaviszkos draugystės dosnu
nį progressą (daugiaus pra ti, jog jųjų autorius turi ne mas pastarame laike taipgi
moksta) nei per metus, kitus, mažą talentą, o kadągi tai yra sumažėjo ir p. Ž. dabar netik
tikras lietuvis, karsztas tėvy ką neturi kūini už mokslą už
kasdieninio krutėjimo.
Jubilėjaus svarba ir nauda nainis, tai Lietuva isz jo turės mokėti, bet ir gyventi turi ant
dėl musų jū didesnė gali būti, nemažą naudą ir garbę ateitėję bargo, o nežinia, kaip ilgai tas
kū daugiaus paminavojamame tik. . . . reikia jį szelpti, kad bargas (trustas) gali prasitęs
fakte (atsitikime) randame galėtų pabaigti savo mūkslus. ti.
Kiekvienas tautietis, kuris
dėl savęs pamokinimo, rodų, P. Prano Žitkevicziaus, kaip
kaip savo tolesnį gyvenimą ir daugybės kitų gabių musų nori savę vadįti tėvynės mylė
sudavadyti.
Dabartinis Si- jaunų tėvynainių, skverbiau- toju, privalo szelpti tą musų
mano Daukanto jubilėjus pri cziųsi į eiles mokslo vyrų, me- brolį, kuris norėdamas įgyti
valo prie svarbiausių, naudi n- degiszkas padėjimas yra nepa mokslą, kad per jį pagarsįti
giausiujų; isz szio jubilėjaus vydėtinas, apverktinas. Tėvai ir savo tautos vardą, turi kęsti
mes daug galime pasinaudoti, jo neyra turtingais ir savo sūnų vargą.
Man užklausus, p. Žitke
apszcziai sav pamokinimų, kas galėjo leisti į mokslus tik su gi
link savd darbų dėl tėvynės minių pagelba^ kurie tikėjosi vicziaus atsakė, jog jis apsi
labo, per szias sukaktuves ga „turėti savo familijoje kunigė imtų nupieėzti paveikslus kūlime įgyti, perkratinėdami jo lį“. Nejausdama bet paszauki puikiausius kiekvieno lietu
jo veiklumą, o jo dvasios sti mo į dvasiszką lūmą p. Ž. ap vio, kuris jam prisius savo
prybė nevieną lieti!vį paragįs leido seminariją ir sekdamas photographiją ir suteiks szioprie darbo, iszsklaidys vargi savo paszaukimiį su keliomis kią tokią paszelpą. Taigi, vy
nančius jį abejojimus, nusi deszimtimis rublių (kuriūs ga rai, nepraleiskime taip puikioj
vo nū savo tėvų ir tūlo nfusų progos; ką dūdame tėplioti
minimus.
prakilnaus magnato) isztraukė savo paveikslus svetiintau(Dar neviskas)
į užrubežį, tobulįti tėnyksztėse ežiams, siųskime vely savo
„Dailų Akademijose!4 savo ta photograpliijas p. Ž. ir kelis
Overbook Pa.
.Buvo kūne metus dolerius, o jis pagal tasias
Teiksies pataipįti „Vieny lentą.
bėje“ szį „atsiszaukimą į.lietu- Krokavoje, kur su pasekme photographijas nupaiszys pui
lavinosi paiszyme ir rėžime kų paveikslą (abrozą) kiek
vius tėvynainius“:
„Dailų Akade vieno.
Kūpuikesnį paveiks
Malonus Tautiecziai jau lenkiszkoje
girdėjo sziek tiek apie musų mijoje“, rėdomoje garsaus, lą ir kūdidesnį, kas norės
lietuviszkąjį tėpliorių tėvynai pagal gimimą lietuvio, Jono įgyti, tai žinoma daugiaus pinį Praną Žitkeviczių; skaity Mateikos.1 Gavęs puikų paliu nįgų turės nusiųsti, nės dides
tojai „Apžvalgos“ ir „Vieny dijimą ir pavieszėjęs kiek savo nį paiszant daugiaus procios,
bės“ turi sziokį tokį suprati tėvynėje nuvyko į Munclien4 o ir kaszto reikia padėti. Amą apie jojo gabumą, nės p. kur taipgi nesyk į turėjo merikos tėplioriai mažiausiai
Žitkeviczius nupaiszė dėl tų būti be skatiko prie savęs, o už 5 dol. nutėplioja nekam ti
dviejų laikraszczių dabarti per tai gerai patyrė, kas tai kusį paveikslą, o p. Ž. nupai
Raszliaviszka szys už 3 dol. puikų paveiks
nius jų antgalvius Rasz- yra vargas.
Uždidesnę sumą pinįgų
liaviszkos draugystės perdėtis *) Daukanto paveikslu p. 2. nu- lą.
(kun. Burba) turi du, labai paiszė pagalI R. padarytą jį pa- apturėsite tokius paveikslus,
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nusisekusiu tojo tėplioriaus gal Daukanto giminių paiszinį. A. M. (Pąbaiga ant puslapio 544)
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czionių Gudų tikybos negaiszino, bet ją taupė ir gerbė
kaipogi Kijave padėjo urėdu Mintautą Lietuvį krikszczionį
sūnūs savo Andriejų, Liubartą ir Olgerdą apkriksztinęs; An
padėjo pirmu urėdu Palacko, paskui Pleskavos, Liu
nū seniausiu gadynių iki Lublino unijai. driejų
bartą apipaliaudino (apženidino) su krikszczione Gude, ku
PARASZYTA 8IMAN0 DAUKANTO BUVUSIOJO VILNIAUS
ningaiksztaite Palacko, ir perdėjo urėdu Padaliju, o Olgerdą
DNIVEBSITETO PHILOSOPBIJOS MAGISTRO.
apipaliaudinęs su Julijona, Tvero kuningaiksztaite, pakėl
(T>i«a).
urėdu Vitebsko ir v’^sų Kriviczių arba Baltųjų Gudų, kursą
1334. .Lietuviai savo bendro Aleksandros, Tveiro kunin- tenai dvi muro bažnyczi krikszczionims Gudams įkūrė, ku
gaikszczio, sūnų Joną buvo pakėlę urėdu Smolensko.
To riodvi ikiszioliai visudidžiausiu gražumu tebėra tos pilė*
kios pažinės Lietuvių su Tverionimis didei neliko Maskolių Tas yra dar didesniai minėtinas, jog Olgerdas gyveno ir mir
d. kuning. Jęnui Danilavycziui, už vis, jog Tvero kuning. pagonu, vienok krikszczionių užtarytoju ir geradėju buv<
taippat didžiūnu kuningaikszcziu vadinosi; bet pats Danila Pacziame Vilniuje, kaip pats Gediminas savd taszte, virsziau
vyczius savo gale nieko negalėjo nuveikti, vienok rymojo minavotame, sako, dvi bažnyczi krikszczionių buvusi jau p«
kaip noris Lietuviams Smolenską iszveržti. Dabar tarusi su strunyti, vienoje mokįnę svietą kuningai Pranciszkonys, an
laukęs patogų pragumą, girdėdamas Lietuvius ir Žemaiczius troje Doinininkonys. Naujapilėje (Novogrudek) taippat bu
įnikusius Padaugavyje ir Panemunyje su Vokiecziais mel- vusi krikszczionių bažnyczia, Ugruiske kliosztorius nū Vas
džionimis kariauti.
Toje dingstėje sukėlė savo ūkės karei liaus Rimonto arba Vosilko, didžio Lietuvos kuningaikszczi
vius ir patelkęs dar Tautorius, savo užtarytojus, traukė į Lie ir sunaūs Mi n tau to, Lietuvos karaliaus, vyduryje paežių neti
tuvos krasztą, vildamosi užimsęs Smolenską, kol Lietuviams kėlių kraszto įkurtas. Darau Gudai regėdami taip taupomą 8!
isz kalno neatėjus.
Bet Jonas, Smolensko urėdas, nujautęs vo tikybą, kalbą ir apsiėmus laikomus, didei mylėjo Lietu vii
lig laikui Maskolių d. kuning. į karę ant Lietuvių rengantįsi, ir visurustose nelaimose savo ūkės pas Lietuvius, noris netiki
nevien pats pasirėdė drąsiai remtiesi ir savo pilę stipriai ap liūs, glaudiesi ir nū jų užtarymo lugojo, velydami iszminting
tvėrė, bet dar ir Lietuvius patelkė. Maskolių didis kuning. ir malonių pagonų klausyti, ne kaip neteisingam ir bedievii
Danilavyczius, noris apgulęs buvo Smolensko pilę, vienok ne krikszczionui kalpoti.
Stebėsis kurią dieną palikunys, las^
galėdamas jos nuveikti nei pasalu, nei narsybe ir kantrybe, darni (skaitydami) Lietuvių veikalus, jog kad jie, tai yra Lt
ant galo, iszgirdęs Lietuvius pagelbon pilei traukiant, vis pa tuviai, nū vienos pusės kruvinai grūmėsi su krikszczionių me
likinęs, grįžo namon, nieko nepeszęs.
džionimis, kurie isz visos Eurojuįs tvino krauju kristyti Li
1335. Tumi dar Maskolių d. kuningaiksztis nekakinosi, tuvius ir, atkeliavę į jų krasztą, rado sav neprietelius lygi’
sakiau, jog naugardionys prapernykszcziai buvo sandaras su savo aitrai ir pasi antinui, tūm tarpu tie patys Lietuviai r
Lietuviais padarę, dabar gundinarni ir masinami nū Jono Da- antros pusės gūdojo krikszionis Gudus, jūs globė ir užtar
nilavycziaus, pradėjo su jūmi bendrautieji ir bicziuliautiesi, bažnyczias jiems strųnyjo ir jūs gyniojo nū smarkiausių n
ketėdami jį savo užtarytoju aprinkti.
Lietuviai, regėdami prietelių paties krikszczionių vardo, kuriais patys buvo n
sandaras laužant naugardionis, karę jiems apskelbė ir tūjau teisingai tariami.
Nū to gal lemti, d. kuning. Maskol
jų pilę, Toržek vadinamą, užėmė.
Jotis Danilavyczius, Mas Jons Danilevyczius, negalėjo sav rasti prietelių tarp pacz
kolių d. kuningaiksztis, norėjo tū Lietuviams atmonyti; do Gudų, kurie geriaus velyjosi Lietuvių valdžioje gyventi, 1
ran ateinantį metą, įėjęs antru atvėju į Lietuvos dalykus, su kaip jo klausyti ir jam tarnauti.
degino vietoves Riaszną ir Aszelszną, urėdui Palacko" prideKad taip vieni Lietuviai ir Žemaicziai Gudūse ir Pad
ranczias, bet radęs stipresnę atsparą tolimesniame* kraszte, dijose kruvinose karėse jau su Tau toriais, jau su Gudais ar1
tinkinosi vėl su nieku namon pagrįžęs, o naugardionys, vieni Maskoliais žuvo, tūm paežiu laiku kiti Padaugavyje dar bi
nėtotiek negulėdami stengti Lietuvių raminti, senąsias su jais sesniai su Vokiecziais meldžionimis kariavo.
Kaipogi ka]
sandaras patvirtino. (28)
vijouys savo rižimu ar Maskolių patarimu ėmė Lietuvius k
Ir taip Veltu paliko visas rengimąsi Maskolių d. kunin- riauti, ko dėjus visupirmu antpūlė urėdą pilės Santok, vien
gaikszczio Jono Danilevyczio, Lietuvius isz Kriviczių žemės dalies baltųjų Gudų ar Kriviczių, į kurią vėtra įsilaužę ing
tremti, kurtoje Gediminas, didysis Lietuvos kuningaiksztis, lę iszkirto.
Bet Lietuviai tūjau nevien kalavijonis nū ter
nevien narsybe ir kantrybe savo tautos, nės savo gudrumu ir pavijo, bet dar apmauda gieždami patį Padaugavį baisiai b
buklumu mokėjo tenai turėtiesi. Kaipogi Lietuviai nū ne sesniai n tvertojo.; noris Vokiecziai brostviai buvo ėmę Liet
atmenamų laikų, noris patys pagonys, vienok krikszczionis vius ir Žemaiczius ramdyti, vienok patys, atvėjų atvėjais p<
Gudus taupė ir gerbė, leisdami jiems pagal jų būdą Dievą galėti, įkanden vyjami, tinkinosi pilėse beužsirakinę, o Liet
garbinti, pagal jų dabos gyventi ir jų kalba kalbėti.
Regė viai tūm tarpu, nū tų grobį pagilėję, pagrįžo namon laim
jom jau, jog pirm 100 metų Lietuvos urėdas Palacke Ginvi- gai.
liūs ir jo sūnūs Par‘s nevien tenai krikszczionių Gudų ne
spaudė, bet dar patiudu persikriksztijusiu bažnyczias kriksz(Toliaus bus.)
czionims strųnyjo.
Lygia dalia paskesniai Arvid‘s, Tautviliūs, In gan is, Lietuvos urėdai Krivieczių žemėjes, nevien
krikszczionių nenovyjo, bet jie patys, kaip virsziaus regėjome, krikszczionimis tapo,
Gediminas taippat nukariavęs
nfevien jūdūsius, bet ir rausvūsius Gudus, kriksz■ ,
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(Pradžia ant puslapio 542). F. Damorauckas New York „l,oo
„I/>o
kad negalėsite atsižiūrėti; ma J. Griger Calfox.
tysite savę it gyvus ant popieros.
Taigi, broliai, nepra
pargabentos isz užmarės:
tiovaukite, ir ypacz jauni, ką
Maldų knygos. '
norite gauti sav drauges, siųs Aukso Altorius,
arba Szaltlnls dangtszkn skarkite kelis dolerius savo broliui bu 2.25c., 2.75c., 3 25c., 4.00c., 4.50c., 5.00 ir 5.50c.
Senas ir naujas Aukso Altorius
$2.25 Ir 2.75c.
lietuviui, kuris kftgeriausiai Garbe
Diewnj ant auksztybėe ,, • ,, „ $2.00.
Balsas Balandėlės
1.25c., 1.50c. ir 2.00c.
isipildys jus norus.
Tokiu Kninga
giesmių arba Kanticzkos
„
75c.
150
Psalmu
Dowido
karaliaus
ant
bud u patys turėsite naudą ir
paveikslo kanticzkų
75c.
auszelpsite savo brolį, padėsite Istoriszkos doasiszkos įtalpos knįgos,
jam mokslus dabaigti, kad Gyvenimas Vieszpatles Jėzaus Kristaus, 75c.
Istorija seno Ir naujo Įstatymo su abrozėl. 25C
jis paskui galėtų nupieszti to Istorija seno Įstatymo ,, „ „ 35c.
25c.
Marijos
,,
„
kį paveikslą, kuris Lietuvos Gyvenimas
Menuo 'tzwencziauslos Marijos Panos
30c.
Motynos Diewo
,,
,,
90c.
vardą pagarsįtų tarp viso svie Sopulej
Evangelijos be apdarų 75c., o su apdarais 1.25c.
to tautų.
Gywenimaj Szwentnju, ant visų metų kožnos
dienos, pirma, antra, treczla Ir ketvirta
Pinįgus ir photogrtphijas dalis nž kožną dal| po ,, ,, ,, 75c.
szv. Benedikto Labro
,,
10c.
(pikezierius) galite siųsti per Gyvenimas
Stebuklai Dievo Szvencz. Sakramente
40c.
Įvairios dvasiszkos knįgos,
„Vienybės“ redakciją, arba
Flllotea arba k Bias | maldingą gyvenimą 50c.
staeziai į Muncheną paežiam Pokilis Szventųjų ,, „ „ 15c.
Iszguldimas metiniu szweneziu
tėplioriui; jo adresas:
*
labai naudinga knlngelė
10c.
Rymo kataliku
„
,,
50c.
Akademie der Kunstler fur Mokslas
Kas yra griekas?
,,
,,
20c.
den Herr Fr. Zytkievicz, Nekaltybė
30c.
„
„
Vartai dangaus
„
,,
20c.
Munchen, Bayern, Germany.
Pekla, arba amžinas pragaras
1.00c.
Arielka yra n&dai; su iliustracijomis
4Oc.
Visi lietu v isz k i laikraszcziai Garsas
35c.
apie bajsybes Diewo sudo
20c.
Raktas
(
dangų
„
ulpraszomi pad fit i žinią apie
5c.
Didžioji nedėlla „
azį dalyką.
p. Žitkeviczius Kaip
Sumenlją nuspakajįtl
20c.
50c.
j dangų „
ypacz bus dėkingas Amerikos Vadovas
50c.
Prisigatavojlmas ant smerczlo
5c.
dėl duszių
„
lietuviszkų laikraszczių redak Draugija
’I
Lietuvlszkos miszios
,,
10c.
toriams ir iszdavėjams už su Žino apie gydymą ilgų kūno ir
duszloe, apie Llnter| ir Kalwlna 1.00c.
teiktąją jam paszelpą.
Istoriszkos knįgos svietiszkos įtalpos.
Istorija Lietuvos
H
,,
„
50c.
Antanas Milukas.

I „Susiv“. užsimokėjo
Prie „Suaivienyjimo“ prisiraszė isz Plymouth‘o Pa: Marė
Pauksztienė, Ona Semaienė,
Liudvina Burbiutė ir Rožė

K. A. Burba.

Pajieszkojimai.

Kninga dėl iszslihokinlmo v isasvietlnėe kalbos 15c.
Kas nori gero tavoro gauti ir ska
Apie buwiiną Diewo
,,
,,
10c.
naus gėrymo ragauti, tegu atsilanko
Griesznlnkas priverstas inetavotla
,,
15c.
Pamokslai apie trusą
„
„
5c.
Talmudas ir musų žydai
,,
,,
,,
10c.
25c
Bzkala eu kalba
,,
,,
l’rieszauszris
,,
,,
20c.
Kaip |gyti pin|gua ir turtą
,,
23c.
Girtybė
„
,,
10c.
Genių dėdė, graži paaakutė kur lezrodyta,
kaip labai svietą slogina maskolių valdžia 10c.
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų
Chicsgo'je užlaiko daugybą visokių kn|gų lietuj
Amerikoje 20c, d ėJ. perkupczlų po 10c.
viezkų, lenklszkų ir angliszkų ir pard&da labai
Kalendorius ant 1889 m.‘25c. ir ant 1890 m. 25c.
pigiai.
Visokį Abroz.ėliai su maldelėmis po 5 centus.
Taipgi pard&da farmas, 18lua, namus, ealiunns,
groserniasir t t. Pard&da szifkurtes ant goriau
sių laivų. Siuncala pinĮgus | visas szalis svieto.
Viską dirba dėl lietuvinjkų kfipiglausiai.
Taip pas j| galima gauti visokių tnaszinukių dėl
drukavojlmo gromatų. O dabar pirko sav locnai
HOC ĮSTOS SPAUSTUVES.
drukarnlą, kor iszd&da latkraaztĮ „Lietuva" ir
Lietuvos Istorija, n& seniausių gadynių Iki
drukavoja nekūriau knjgas, konstitucijas, tlkietus
Gediminui I). L. K., paraszyta 1850 m.,
ir t. t. Adrossas:
Slmano Daukanto.
Kninga pirma,
>
gaunama už
1,50c.
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaiczlų
941 33-rd. Court, Chicago III.
paraszytas Slmano Daukanto, gaunamas už 1,00.
arba | rėdystų Lietuva, 041 Court, Chicago, ill.
Istorija Katalikų Bažnyczios,
„
1,00.
Europos Istorija su žiamiaplais
„’
50 et.
Lietuvis/,koa Dainos Isz visur surinktos
200c
Pasakojlmaą Antano Tretininko paraszė vysk.
Žemaiczlų Motiejus Valanczlauskas, 25 et.
Ponas Bartkus, paraszė kun. A. Burba,
20 et.
Kurie norite gautie katalogą lie
Dievaitis, apysaka szlos gadynės
1,00 et.
tuviszkų knįgų ir parsisiųsdinti sav
„
„
„
Apteka Diewo
$1,00.
Aukso Verazis, labai puiki drama
20 et.
laikraszczius ir knįgas isz Tilžės, tai
Boleslawaa arba antra dalis Genowefoe
30 et.
raszykite ir pinįgus siųskite pas Mo
Du pujkua apraszymaj apie nedorybę
žydo ir piktą augyniiną wajku
$1,00.
tiejų Noveskį, o greieziausiai aptu
Eglė, žalczių karalienė ir lazgrlovirnas Kauno
rėsite, ne taip kaip kurie yra siuntą
pilies 1382 m., du puikus dramatai
paraszyti Aleksandro Gnžuczio,
25 et.
pas vokieczius, nfi kurių nieko yra
Historlje gražios Katrukos Ir jos wvsokl
negavę daugelis. Norint gautie ka
,,
„
„
atsytykimaj 10 et.
Historlje apie gražų Magelona, dnktery karalaue talogą, reikia įdėti į gromatą marke
isz Neapolo ir apie Petra karejwl 40 et.
lę pacztavą ųž 5 centus.
Historijelsz lajko Prancuzkos wajnos
30 et.
„„
„
Afrikoj
Jo adresas toks:
istorija Septynių Mokintojų ir
Lietuviszkų knįgų prekystė.
Lietuvio Sapnas 50c.
Jurgis Miloslawskls
,,
,,
80 et.
Juozapas Konluszewskis arba kankinimas
Unijotu po wai4že maakolaus
50 et.
Konstytucyje del darbininku
,,
10 et.
Namelis pnstelnlko paraszytas del piijkiu
„
„
„
Lletuwniku 75 et.
Trumpa senovės Lietuvių Istorija
20c.
Goldschmiede str. 8 GERMANY
Nedorybes
Rymo
Ciesorių,
historlje Isz lajko
Aplinkrasztls kun. Petravyczlaus | Vilniaus
„
,,
ponawojimo Nerono 80 et.
džlakonystėe kuntngus 1870 m.
„ 10c.
Pujkus
apraszymaj
tikru atsyttklmn Isz
Už ką mes lenkams turime būti dėkingi arba
40 et.
„
„
czesu
wajnos
18»H metu
nedėkingi, graži kn|gntė kurioje apraszyta
Nevienas laiszkas atėjo į „Vieny
Prawadnlkas
angelskos
kalbos
neabdar.
U,00
visi musų prietikiai su lenkais n& pat
bės” redakciją su užklausymu apie
|1,25.
,,
„
,,
atidarytas
krlkszto Lietuvos
5c.
Pujkns
apraszymas
apie
Lietuvą
,,
$1,00.
Žiponaa bei žiponė
,,
„
I50c.
„drukavojamą” masziną. Pakakin
Hinalda Rinaldinas
„
,,
,, $1,50 et.
Žirgas ir vaikas
„
„
!25c.
dami savo tautieczių praszymus
Senowes apraszymas apie Duktery
4Oc.
Vytautas didis Lietuvos kun(gaiksztls
,,
,,
Pilypo
Karejwio
50
et.
20c.
„Vienybės” iszleistuvė padarė sutar
j Apie senovės Lietuvos pilis <
„ C
Snmyszymas arba bajme tūry dydeles akis
„Anszra" keturių metų pniki&se apdar&se
tį su
Tykra tejsybe Isz Suwalku gubernijos
15 et.
4.00c.
po $1.25 knlnga, visas perkant
Szwlesa Diewo
„
,,
,,
.,
05 et.
Knįgbs poetiszkos.
25 et.
Tltkus Persų Karalius,
,,
„
25c..
Senkaus Jurgis
,,
„
Užsystanawlk ant to gera]
,,
,,
50 et.
Vltoliorauda, puikus poemataa isz
Witasir Korynna historlje Isz lajko persekiojimo
senovės lietuvių gyvenimo, 2 kn|gbs 1.25c.
Dažny ežios 8. per Deoklecijana 95 et.
15c.
D&nelalczlo pavasario linksmybės
10c.
Konradas Valenrodas
,,
„
5c.
Tėvynlszkoe giesmės
„
„
,,
,,
ISTORIJA Katalikų Bažnyozios
5c.
J&kaunos dainos
gaunama yra pas Re v. A. Burba
10c.
Naujos dainos
10c.
Birutės dainos
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053,
Tėvynainių giesmės
40c.
»»
Pirmutinis degtinės varytojas puiki komedija 10c pas Ręv. P. Abromaitį
Jordan st.

“vienybe lietuvniku”

A. Ramanauskas Banksvillo 42,oo
J. Žalgiris Baltimore
„1,00
J. Martin Festus*
„l>oo
Kun. M. Kraucziunas Chicago „2,oo

Plymouth, Pa.

Antanas Olszewskis

Vyrai! vyrai!

Mathias Noveski
TILŽĖJ E-T1LSIT

The Crandall Machine Co

Pajieszkau Juzo Myrunaiczio paeinanezio isz kaimo Kirsnakavizmo
Skrandžių par. jau bus keturi metai
kaip amerike, jeigu kas apie jį žino
arba jis pate, tai meldžiu duti žinę •
Apysakos.
' Palangos Juze, linksmi skaitymai
,,
ant szio antraszo:
Kas teisybė tai nemelas puikios apysakėlės
Vincas Peczkis Edwardsville Pa.
isz lietuvių gyvenimo
PajndĮkime vyrai žemą, puiki apysaka
arba į Rėdyste.
(47)

Joną Žukaucką

paraižyta patrljotiszkoje dvasėje pagal
vengrlezką pono A. isz B. autoriaus
knjgutė, „Kas teisybė tai ne melas
Žiemos vakaro adynėlė, voklszkom raidėm
Mužikėlis
,,
,,
„
Pasakų kninga
,,
„

Shenandoah, Pa.
20c.

25c.
30c.
15c.
25c.

Moksliszki rankvedtiai ir
kitokios knįgos
Jjletuvlszka Gramatika paraižyta
kun|go Mlkolo Miežinio
Abėcėla
,,
,.
Klementorius lietnviszkas
,,
Kninga dėl lažai mokinimo rokundų

kasztuja

$loo.

Groton’c, N. Y., U. S. A,

25c.

50c.
30c.
15c.
25c.

Kuri tai kompanija apsiėmė padary
Uždėjęs kromą Pittstone, parda ti dėl savo Typk-Writer Cilinderį
vinėju viską kurni pigiausiai.
su lietuviszkų alfabetu pagal naują
raszliavą. Norintis turėti „drukavoTam:. Pauksztis.
jamą” masziną geriausio fasono, ku
128 N. Main str., Pittston, Pa. ri kasztfija 50 dolerių, tesikreipia į
mus REDAKCIJĄ, arba į fabriką
tų maszinų, kurio adressas:
•Toliu ]VE. Carr
Patronas (advokatas) provų. Offisai:
MoAlarney Block, Plymouth, Pa.
15 S. Frankin St., Wilkes-Barre, Pa.
■ I

The CRANDALL MACHINE Co.,
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