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mokįtinių Petrapilės dvasiszkos seminarijos. Arcziaus to
Dažnai szneka musų tau tie- daugiausiai yra nū szeszių va- ti, ypacz, angliszkos kalbos, atsitikimo neteko isztirti, tik
ežiai, dejūdami, kad, pergy- kare liftsi, o jeigu kurie ir dir- kurios skaitymas yra didei tiek žinau, kad užklupo ant
venę Amerikoje penkis ir ba, tai visgi galėtų iszsitaikinti sunkus, nės vienaip raszos, o jų už lietuviszkus rasztus, ko
daugiau metų, nemoka nei porą sykių po adyną kitą ant kitaip iszsikalba, tadgi, idant kius ir kaip — nežinau. Gir
sznekėti, nei raszyti anglisz- nedėlios atlankyti mokslainę. iszmokti ją paežiam isz knįgų, dėjau, kad vienas iszprudo hz
kai.
Vienas sako, kad mo- Bet, mat, lietuviui, negana, reikia būtinai pirm iszmokti maskolių rankų (kas su ajitkėcziau nors sznekėti anglisz kad jį mokina uždyka, ale rei- gerai skaityti, ko negalima rilju atsitiko - negirdėjau) ir
kai, gaueziau lengvesnį darbą kia, kad jį prie to praszytų, o padaryti be mokinto tame da dabar jo maskoliai kaip padū
Todėlgi už kę laksto ir jieszko, net po
ir dvigubai uždįrbcziau. Ki- gal da ir užpundytų už kiek- lyke žmogaus.
tas’ skundžiasi tardamas, už vieną atsilankymą į mokslainę dėkime vakarines mokslaines kelis syk ant dienos krato jo
arba eikime į randavas szkalas tėvynėj - Gudeliūse.
dirbau kruvinu triusu gražią, | po sznapsą arba bifą.
Jau apsipratom mes su tais
saują skatiko ir norėcziau ant ; Misliju, kad prie to karak- tiek daug, kad nors iszmoktusenatvės lengvesnį užsiėmimą terio musų tautieczių blogos me gerai skaityti, o paskui, maskoliais ir jų nežmoniszku
turėti, uždėdamas krautuvę pusės nemažai prisidėjo tai, kad turėsime akvatą, galėsime bjaurumu, jų prispaudimai arba kitą kokį biznį, bet kaip kad mažai ką, tėvynėje būda patys isz knįgų iszmokti szne- kasdieninis dalykas, juk nė
pradėti, kad esmi aklas ir ne mi, isz savęs ir nu savęs veikė, kėti ir raszyti, o tą mokėdami ant valandėlės neliauja mus
bylia dėl amerikonų.
bet vis prie visokio darbo va pasikelsime mes žymiai kaip sloginę; jau mes apsipratom
Tokių tautieczių rastume romi ir siuneziami buvo jau medegiszkame taip dvasiszka- su tfim, kaip įsi vežęs jautis su
Amerikoje szimtus ir tukstan- tėvų, ukinįkų ir sziaip vyres me, o tarsiu, ir tautiszkame savo jungu, nesistebim, kad
Beto, nors botu mus neatleidžia, o vis kanki
ežius, kurie turi gerokai užsi niųjų ir rando urėdnįkų, už gyvenime.
dirbę ir į Lietuvią negali su tatai į cda atvykę, kur jų me iszmintingiausi, buvome ir na. Bet jau kada uždrožia
grįžti, o ežia, nemokėdami ang nieks nerupina, nevaro, turi busime pastumdėliais ir ber mums naują didelį smūgį, ta
liszkai, nieko geresnio neįaten savo pilną liūsą valią, kuri nais czionykszczių svetimtau- da tik mes atsipeikstim, at
gia pradėti, kaip tiktai visą pripratus — tik kito paliepi ežių.
siveria senos žaisdos, kurias
visogalis laikas buvo pradėjęs
amžių prie anglių paiszytis mus klausyti ir pildyti, ežia
temdyti musų atminti j‘, tada
arba pabrikflse smilkti, o už snaudžia ir atideda gerus už
Isz
Lietuvos.
pasidaro dideliai sunku ant
dirbtą skatiką ar prie savęs manymus, kuriūs protas lie
— Suvalkų gubernija, Ru szirdies ir pradedi isznaujo
laikyti ar į banką dėti, kur pia tūjaus įvykdinti, diena
ne vienam pražūsta.
nūdienos toliaus ir toliaus; di! pas mus su vėjais, lietum kelintą tūkstantį kartų apmisSupranta reikalingumą mo (tokiu budu liiDybę apverezia ir audromis, o audromis netik linėti, kūm mes taip prasi kai
kintis angliszkai ir dažnai ant savo locrios nenaudos. paprastomis, bet ir moralisz- tom jau netik priesz gudus,
kalba ir tariasi pradėti mo Prisistebėkime lenkams, oze- komis, užklupusiomis vis ant bet net priesz jaib ką, kad
kintis, bet tik tariasi ir taria- kams, rusinams, ir kitiems, nelaimingos lietuvystės. Ne mus taip nežmoniszkai slogi
si ir ant tarinimosį mėnesiai ir kaip jie griebiasi prie anglisz gana to, kad lauke ko tan na maskolius, kad ant viso
metai praeina, o musų broliai kos kalbos: turi daug savo kiausiai ūžia baisus vėjai, svieto sziądien nėra jokios ki
kaip nesi moki n a taip nesi mo [vakarinių mokslainių, o jei kartais, kaip vakar 5 Lapkri- tos tautos, kuriai butų už
kina. Teisybė, atsitinka, jog kame neįstengia jų įtaisyti tai ežio, tikros audros, kad mies drausta spauda. Atimti ko
nusamdo ruimą, paima mo eina į randavas mokslaines ir tas nudraskė skardinius sto kiai tautai spauda, lyginas at
kytoją ir, rodos, bus gerai: tenai mokinas; todėlgi jie už gus, numetė szildus, lietus pa imti pavieniui žmogui kalbą.
i pirmą vakarą susirinka kelio mus kaip medegiszkai, taip bjurino kelius, negana viso to, Toksai žmogus patekęs drau
lika, antrą deszimts, treczią tautiszkai ir politikiszkai ge prisideda ir kitos, daug bjau gijiniame gyvenime į tarpą rėk
penki, o už mėnesio kito tai idaus ežia stovi.
Teisybė, resnės audros, pakeltos su snių savpatmylių žmonių, turi
dėl sziokių, tai dėl tokių prie- perką ir musų tautiecziai gra prantama, ne keno kito, kaip žūti; tas pats, jei da ne aržasezių visai iszyra ta graži matikas ir kitas knįgas ir mo tik tų mus nevidonų maskolių. sziaus, turi atsitikti su tauta,
pradžia.
Jau tame dalyke szis 1893 neturinezia savo literatūros,
kinas patys angliszkai ir iszAtsidaro taipgi vakarinės moksta, kas yra jose paraszy metas yra labai nelaimingas, nės aut jos kaip koki iszsižiorandavęs mokslainės angliszko ta, bet kas isz to, kad j d matyt po tokia žvaigžde stovi. ję slibinai tyko kitos stipres
liėžiuvio, kur gali kiekvienas sznektos, iszmoktos isz knįgų, Vis smūgis po smūgini krinta nės tautos, su pasiskonėjimu
eiti mokintis be jokios mokes nei mandriausis anglikas ne ant lietuvių ir retina jų eilias, gatavos ją praryti. Tokios tai
ties, bet kur tav musų brolis gali suprasti.
Dėl kurios iszgydami isz tėvynės į užmarį rnislys skverbte skverbiasi į
— tai jam toli vaiksezioti , tai priežaĮsties peikia knįgas, jog darbsztesnius lietuvius, kaip galvą, iszgirdus apie kokią
buk neturi laiko ir t. t.
Jie negerai paraszytos.
tai atsitiko su Vaclavu Matu naują krucijatą ant lietuvys
supranta, kaip sakiau, kad
Ne dėlto negalite angliszkai Jaicziu, kun. Kraueziunu ir tės.
jięjns tai butukai reikalinga susisznekėti, jog isz blogų knį kitais. Dabar ir vėl iszskynė
Randasi isz ten pat ir kitos
yra ir didei naudinga, tacziaus gų mokinotėsi, bet dėl to, jog isz tarpo lietuvių — darbinį- rnislys: tikrai galime sakyti,
dėl atsekimo to trūksta jiems nemokate mokintis ir patys kų du nauju, asaboje dviejų kad spauda bus mums sugrą-
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žįta, pirmiaus ar vėliaus, bet sus, pertai esanti tarpe jų menę.
Miežinio lietuviuką. *žodyną
klausymas — kada ir isz ko smarki emigracija, pavojinga
Jei pats gudai į savo kariu kad niekam netikęs ir spaudos
kios priežasties? Ar masko Maskolijai.
Bet labjausiai menę nenor eiti, tai lietuviams nevertas, bet gerai p. Noveslius pasigailės mus ir susipra reikią dėlto sugrąžįti lietu visai nėra ką padyvyti, jei jie kis daro, kad aną iszdūda ant
tęs neteisingai su mumis pa viams lotyniszkas raides, kad iszlaksto nū jos į visus krasz- to nežiūrėdamas. Nės tada
sielgęs, daleis mums spausti užmuszti Tilžės ir Amerikos tus, o labjausiai į Ameriką.
ir tie, kurie peikė, ne ant pil
Ii etų v isz k as knįgas Maskoli- lietuviszkus iszdavinėjimus,
Derybos su Vokietija apie vo gulės, bet pradės ir patys
joj‘; ar mes prisigerysim jam labai neprielankius maskolių rubežių beveik ant daigto sto darbūtis. Dėl lietuviszko pasavo lipsznumu ir prisilaižy- valdžiai. Taigi czionai labai vi, pertai javai pas mus ne- trijoto kožnas lietuviszkas
mais ir iszkaulysim spaudą; aiszku, ko maskoliai bijosi ir, brangsta, da beveik atpinga. rankrasztis turi būti geras,
ar, ant galo, įbaugysim jį sa jei grąžįs mums spaudą, dėt ko Maskoliai, nors visaip kaip bile jį žmonės skaito ir ans
vo priesztaravimais ir pasi- grąžįs. Mums ne tas svarbų, stengiasi pakelti jų prekę, bet iszdavėją randa, o subildėjimą
prięszinimais ir iszgausim, ko kūm vadysim gudus, ar jų niekaip to negali padaryti.
ir trukszmą savo kraszte da
taip troksztam?
f
'
J. Vėžys.
tikru (?) vardu rusais, ar prarys didesnį, negu koks kits ir
i. V Kad maskoliai pasigailėtų vardžiūsim (?) gudais ir mas
gana mandriai paraszytas, o v
pats ant mus, pakol gyvija koliais, tik turim pasistengt — Prųsūso lietuvių tarpe nesuprantamai ir neprieinamai
^carizmas, asz visai nenoriu visūmenei pasirodyt, įtini yra tūm yra sunku lietuvius de žmonėms.
Per tai visokios
tam^škėti, net nė kalbėti apie dėl mus maskoliai, ko jie nū putatus iszskirti, kad daugu „Peklos“ ir „Liuteriai“ dėl lie
tai. Prisigėrinimais, man ro mus nori, o ką mes nū jų priva mas isz kandidatūros atsisako tuvystėsv didelį pelną atnesz,
dos, mes ir nedaugiaus iszgi- lom atsiimti, kaipo mums pri- tai ml vokieczių baimės, tai nės žmonės bent skaito ir skai
būsim. Ar-gi maskolius pa gulintį.
nū jų pakalbinti. Lietuvnį- tyti mokinasi, o paskui pradės
sidarys dėlto geresnis, kad
kai abejoja, idant ką savo kal ir geresnius daigtus iszmanyti
mes imtume jį į padanges gar Naujų atsitikimų su chole bos dalykūse -laimėtų nors ir ir suprasti. O jeigu butume
bindami kelti ir taip su jūm ra negirdėt. Liosai tol i aus tę savo deputatus, iszskirtų, nės laukę, kada kas ką genesnį
mandagiai pasielgti, kad nė siasi, jau beveik baigiasi. Pa- ir lenkai drauge su vendais, paraszys, o anų nespaufiinę,
maskoliais arba gudais jų ne- szauktųjų szįmet labai mažai danais ir kitais laimėti nega tai daug mažiau tautystės da
vadįtume, tiktai, kaip tūli no dėl priežasczių, apie kurias li, nės vokieczių vis suėjime lykūse būtumėme pasiekę.
ri, rusais? Nė nemisliju, kad jau pirmiaus rasziau. Ir isz daugiau yra, kurie perbalsūja. Reikia tiktai spaudinti, kas
jie pastotų mums geresniais, tų paežių da nevienas iszkurė Sztai danai turi vieną savo po ranka papūla, jeigu tiktai
da greicziaus labjaus pustųsi į Ameriką, taip kad labai re deputatą; kuris su lenkų pa- ant to skaitytojai ir iszdavė*
ir begėdiszkiau mus spaustų, tas kas gali tikėtis iszliksęs. gelba
norėjo szi sūriniame jai atsiranda, o tai patrijoto
a pj ftkdami mus prisigerini- Rekrutus užlaiko szįmet ki Szlezvige į mokyklas danisz darbas! O paskiau atsiras
mus. O ir patys lietuviszki taip, kaip pirmiasniais metais: ką kalbą įvesti, bet nelaimėjo. kritika ir geresni darbai. Nės
laikraszcziai kokią tada mums laiko beveik visai uždarę, dėl
Pas Tilžės lietuvius atsiran jeigu jų nebus, žmonės pra
da rankraszcziai geograpijos, dės isz noro dėl mokslo ir
naudą atnesztų? Tik paikin atsargumo su cholera.
tų žmones.
Kas taukiaus
Nors maskoliai raszo, kad dramatai, bet jie nespaudin skaitymo svetimose kalbose
tarp žmonių esti, da ir taip jų padonai labai noringai eina jų, laukdami pakol kas ką ge knįgas pirkinėti, o savo kalbą
gali iszgirsti isz jų burnos pa į kariumenę, o iszvesdami isz resnį paraszys. O tūmi tar niekinti ir užmirszti. Tada
gyrimus maskoliszkos val to, kad labai mažas yra pra pu nieko nedaro. Ar ne ge ponai profesoriai, dąktarai,
džios, teisingumo ciėcoriaus ir siszalinanczių nū kariumenės rinus butų tūs paežius spau- juristai galėsite savo augsztai
t. t. Jei didžiuma nekenczia procentas, tas yra aiszkus me dinti, negu laukti dar szimtą mokįtus rankraszczius į archigudų, tai labjausiai acziu lie- las, nės vargu kur taip bijosi metų? Pakol saulė patekės, vą atidūti, nės nieke jų jau
tuviszkiems laikraszcziams, isz kariurpenės, kaip Maskolijoj4; rasa akis iszės! Julf: galėtų nesupras! Vyriaūsis patrijo
kurių nė viens nedaro komple- jei isz gilesnėsės Gudijos ne statistiką ten pataisyti; kur to darbas turi būti paturėji
mentų maskoliams.
daug kas pabėga, tai dėl klaidžiai gyventojų skaitlius mas savo kalbos per knįgas, o
Kad tik pasiprięszinimais to tik, kad neturi kur bėg ar mylių paraszytas. O ant toliau sav mokslas kelią iszras.
galim szitą iszgriebti, matyt ti. Užtaigi žeidžianezių patys galo, kad butų nors klaidi
— VaMnįkų parapija, Pa
ir isz gudiszkų laikraszczių: savą, kad tik neiti į kariume geograpija atspausta, tai greb
ir taip, da nelabai seniai jų nę, didelė daugybė: kapoja cziaus atsirastų ir geresnė. nevėžio paviete,, yra labai di
laikrasztis ,,Novoje Vremia“ sav tyczia pirsztus, iszsi- Nekurios spaustuvės rank- delė, nės turi 16,000 parapiPrie bažnyczios yra
mėgino užtarinėti už lietuvius, muszinėja dantis jau kibą ne raszczių belaukdamas dykos jonų.
kad jiems butų pagrąžįta spau isz noro patarnauti carui. stovi, žmonės kas diena tų jau trys varpai, bet parapijoda, ne vardan teisybės ir ne Yra net tarp staezetikių to knįgų praszo. O mes tiktai nai ir ant didelio ketvirto var
kaipo atpildą už jų padonumą, kios sektos, kurios tarnavimą laukiame, kad ten kas už sziin po 2,000 rublių sudėjo, kurį
bet tik dėl egoistiszko masko- kariumenėj4 laiko už nūdėmę to metų geresnę geograpiją jau atliejo ir jam varpnyczią
liszko „man“, būtent, kad tai (grieką), o tas viskas parodo, arba tingiame tą paezią sziek pastatė, bet nū maskolių kikenkia reikalams Rosijos; mat, kiek tame yra teisybės, kad tiek žmoniszkiau pataisyti. szenvagių pusės vėl trugdydabar lietuviai esą labai tam Gudijoje noriai eina į kariu- Taip - kalbėjo ir apie kunįgo mai pasidarė. Kaip tiktai no■m i i «im — - r - ■.
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rėjo atvežę aną varpą kelti, susiprato: jo laiszko neskaito, neužmoka ir žydai turi pasi- Į Drogi Jegomošč! arba mabko
taip palicija užpeczėtijo aną pradeda jį barti, o kiti rengias ganėdinti sumos atsiėmimu. liszkai: Mnogouvažojemyi wy
naują Varpnyczią sziokiu bu- lupti. Dabar ans iszsigandęs Valdžia ukinįkus užstoja, ir Dėltogi n ėdy vai, kad Žemai
du, kad aplinkui virvėmis ap vaikszczioja, lyg toji katė pie jeigu žydai antis nori už sko czitise su tokiu užgalviu kaip
tiesti ir peczėtis prie durų ant ną paliejus. Lietuviai dėl sa lą taksavoti, tai isz laukų ir Gtidotinas tamsta! gromah
tų virvių padėjo, idant varpo vo tiesų iszderėjimo ketina gaspadorystės nevalna to da gavęs kožnas pasijtikia. Jau
nejkeltų. Parapijonai į Kon- drauge su Poznaaio lenkais ryti, tiktai isz atliekamų daig- ui lietuvnįkai žino, kad jri
sistorį į .Kauną pirm to nura eiti, taigi dabar turi darbo p. tų. Ukinjkas bėdoje būda žodis, bet ne žino kaip jį var
ižė klausdami ar vai na varpus Trauszis ir su lenkais kovoti. mas savo starszinai pakisza toti ir tiktai kalbą gadina.
44.
(kelti, ten pasakė kad valna. Jo laikraszczio kalba netiktai pinįgų, 0
atranda visus
Bet mat, kas ten atsitiko! yra bjauri, bet ir jūkinga „tu ukinįkų daigtus už neatbūti
Dabar isz Kauno ten atraszė, rėsit ale gerą prekę už Javus nai reikalingus ir kad taksa — Apleidimas senovės liek
kad tas dalykas be 30C rub- bey Sutwerimus“ (N. 41) pas voti už skolą negali. Sako, menų (liekanų) Lietuvoje. Pei
lių sztriopos neapsieisęs. Tas jo mat „sutvėrimais“ vadinasi kad dabar isz tos priežasties arkeologiszką susirinkimą Vii
varpas dabar guli ant žemės ir namų gyvuliai. Tas jo bjau žydai susilaikė žmonėms pi niuje nekurie jo sąnariai, ap
turi 10 birkų, 7 pudusirl3 rus laikrasztis iszeina utarnį- nįgus skolyti, o atsivertė la lankydami senoviszkas must
svarų vogos.
kais ir kaszttija 50 fenigių ant bjausiai ant ponų mieszczio- sostapilės bažnycziaš, X turėjc
bertainio (czvertis) metų p. nių, arendorių ir kitų, antis progą pamatyti pasekmes bar
, Kur tiktai caro-abrozas yra, Trauszis nori Lietuvą po že lyg vorai į vortinklius painio bariszkų maskolių apsiėjimo si
tai ten uždrausta yra lenkisz- me pakasti, bet vargu jam tas dami.
senovės liekmenomis. Susirin
kai kalbėti, taip prisako pa nusidtis.
kimo sąnariai tris kartus ap
liepimas.
Pagonystės dar laike pas lankė maskolių uždarytą szv
Vokiecziai turi viltį masko mumis kunigas, o pas lat Mykolo bažnyczią; tarp kitų
Vabalnįkų bankos bankiebuvo ten grapienės Uvarov‘ie
ris Jurgelis, pagavęs isz kasos lius pergalėti, nės kaip sako, vius kungas ženklino drau
nės dukters ir žentas, kunį
8,000 rubliu, iszspruko į Ame daugiau už antis turi kariume- giai ir svietiszką ir dvasiszką
gaiksztis Vasilczikov‘as: visi
riką. Gerai, kad tiktai dalę nės, bet bijo Prancūzo, kuris perdėtinį, tą pat ir pas seno
pamatė, kaip gudai moka ap
pinįgų paėmė, o kitus paliko. isz užpakalio yra. Jie norėtų vės lenkus ženklino ksiądz, ir
sieiti su brangiais arkeologijoi
Valdžia liepė banką uždengti. užimti Lietuvą ir Latviją, bet taip senovės popierose atran
apie Lenkiją durnos neturi, dame
paraszyta:
Wielki dalykais: du nedideli szvento
Lietuvių patrijotizmas ne nės sako, kad su lenkais ir ksiądz Litevvski; Didysis Lie rėliai apaugę laukinėmis žolė
tiktai po maskoliais, bet ir po taip jie labai daug turi Poz- tuvos Kunįgaiksztis. Betttise mis ir digtais krumucziais
vokiecziais ant tikėjimiszko naniuje klapoto, o lietuviai kraszttise krikszczionystę įve murai apžėlę žolėmis ir supe
Marmurinės grindys
pamato remiasi. Po prusisz ir latviai tik paikesni yra. dus, tas garbingas vardas pas lėję.
kus *) laikraszczius atsirandą Per tai visa šyla stengiasi sa- enkus ksiądz, o pas lietuvius vienui vienos^isz visų Vilniau*
dabar daugel patrijotiszkų at viszkius lietuvius prislėgti, kunigas, pasiliko tik prie d va- bažnyczių, daugelyje vieti
siliepimų; kurie drauge su idant su anais mažiau darbo siszkos Itimos. O isz tos prie iszlupinėtos ir sutrukę. Vis
vietine lietuviszka bažnyczia turėtų. Maskoliją gali tiktai žasties dėl svietiszkų valdonų brangesni bažnyczios indai ii
eina. Ir tikrai ant to pamato konstitucija iszgelbėti, nės ki pas lenkus vartojamas tapo žo abrozai perėjo į kitas Vilniaus
czionykszcziai žmonės patrijo- taip turi į dalis eiti. Kožnas dis pan', kurį ir lietuviai pasa bažnyczias, arba nežinia kui
savo pajieszko, net gudiszkos vino, nės musų vieszpats turėjo dingo........ pirm kelių meti
tizmą gali suprasti.
p. Triatiszis Priekulyje isz- giminės, kaip mažrusiai per daug augsztesnį paženklinimą. fotografas Czechovvicz‘ius nu
leidžia „Konservatyvų Drau Galicijos rusinus vislab agita Taigi lietuviai nenorėdami ėmė fotografijas nti kunįgystės — Laiszką“. Tas vy vo j am i yra. Ogi toki gaiva vartoti isz lenkiszko ponas, gaikszczių Sapiehų paminklų
ras valdžiai parsidavęs, ima lai, kaip skritverystes ir soči- pradėjo su visu m klaidžiai ta kurie dabar yra jau dideliai
me dalyke pritaikinti žodį sužeisti; turi jie didelę arkeo
nti jos ant metų po porą tuk- jalizmas vis nesnaudžia.
tamsta, kuris atmainįgą turi. logiszką vertę: jau pirm 4(
stanczių markių paszelpos,
Lietu v isz k as metų nekurie isz jų buvo isz
Isz tos priežasties, kad ant paženklinimą.
idant leistų tą savo laikrasztį
vokiszkoje dvasioje ir sziokiu rubežiaus javų prekyba per tamsta, tamista atsako len- dtiti pas garsų Lemercier Pa
budu greicziau prie lietuvių didelius muitus yra sustabdy kiszkam: waszed, waszmošč, ryžiuje. Paminklus ttis norė
susivokiecziavimo
^prisidėti. ta, žydai, norėdami didelius wasza inošd, jegomošč, tai yra jo paimti pas savę kunįgaiksz
Tas vis ten raszo apie reikalą palukas už savo pinįgus gauti, tiek kiekyų^ų mylista. Ttim ežiai Srtpiehai, bet maskolia
Neseniai
vienybės su vokiecziais, pri skolija antis reikalaujantiems tarpu tą, nti Resiainių pusės, I jiems\ nedaleido.
kalbinėja prie skyrimo vo- žmonėms, bet tankiai apsigau žodį tamsta, daugumas lietu miręs kunįgas Jagėla gave
kiszkų kandidatų, ir visokiais na, nės ir žmonės nėra taip vių vartoja, raszo gromatose.’i daleidimą perkelti ttis pa
kitais budais svaigi n žmonėms paiki, idant taip augsztus pro. (rudotinas Tamsta! To žo minkius į Bernardinų bažny
galvas. Bet dabar lietuviai centus po 48 rub. ir 36 ant džio vartojimą numanancziam ežią, pasirodė vienok, jog tai
darbas kaszttitų ne keleb
*) Tai yra lietuviukus vokisz- metų mokėtų. Tankiai jiems iezrodo taip, lyg kad kas pa
musų lietuvnįkai tą paluką sakytų: Szanowny Waszmošč! szimtų rub,, kaip mislijo kun
koms literoms,
t-”.-' ................... -

—i-------------------------

Vienybe
Jegėla, bet keletą tukstanezių, mė, sumislijo visus szventus
kurių nieks nenorėjo d Ati. Jei parėdyti į gudiszkų judųjų
valdžia dar ilgiaus laikys ap (czernecov) rubus ir tokiu
leidus tą bažnyczią, pamink būdų priversti žmones melstis
lai nueis ant niekų, ypacz gra jau priesz perkriksztytus į gu
tikėjimą szventAsius!
žus Sapiehienės paminklas: dų
laikosi tikt ant vinies ir bet Taip pražuvo visi brangus
freskai ir kiti tepliorystės pa
kada gali griūti.
Apžiūrėję bažnyczią, arke- minklai.............
Apleista yra ir jau baigia
ologai nusileido į jos skiepus,
r Zapyszkio bažnyczia
kur guli palaidoti kunįgaiksz(Suva Ikų gubernijoje), kuria
nai
ežiai
plauja Nemunaj4.
tą syk buvo įdėti į brangius nAlatai
metalinius grabus: maskoliai Vienok yra tai labai brangus
sudėjo j As į paprastus medi arkitekturos paminklas: viena
nius grabus, vienok dar padė isz jos trijų dalių pastatyta
jo paraszus.... Gudai ne tapo XIV amžiuje.
O kiek dar kitų bažnyczių
mažai turėjo sarmatytis savo
barbariszko pasielgimo, ypacz ir senovės liekmenų suardė ir
nft svetimtautiszkų mokintų dar nAlatai ardo arba iszplėarkeologų, kurių tada daug szia nelaba gudo ranka!
suvažiavo į Vilnių: ^neka,
Prūsų lietu
kad szv. Mykolo bažnyczią sukartą per delegatą į Prūsų ka
gražįsią vėl katalikams....
Tą paezią barbariszko gu-* ralystės seimą vieną lietuvį do ranką pamatysime ir kito ukinįką Tamoszių isz TramiTas pats žmogus, ku
se Lietuvos
bažnycziosė. szių.
Kauno katedra, Vytauto sta rį lietuviai pernai buvo pa
tyta (nors tai tikrai nežinoma, sistatę per kandidatą į cieso
bet maž-daug katedra ta sie rystės seimą ir kuri vokiekia Vytauto laikų) per gudus ežiai privertė kandidatūros
Szį kartą jis ne
negalėjo būti atnaujinta, nors iszsižadėti.
to atnaujinimo labai reikalavo tapo liet, politiszkos draugys
ir buvo jau begriūvant. Vys tės per kandidatą pastatytas,
kupas surinko ant jos atnau bet vokiszkos konservatyviszjinimo į 100,000 rub. kurie kos, kuri bijodama, jog sziaip
ilgus metus gulėjo banke, nės visai nelaimės, lietuvinįkui
gudai nesislėpė su savo sie turėjo tą garbę iszrodyti.
kiais, ketindami katedrą at Liet, politiszka draugystė bu
imti, kaip tikt katalikai ją at- vo susi vienyjusi su laisvamanaujys. Szįmet vyskupas"ga niais (liberalais) ir gal dėlto
vo turbut kokias-nors garan nelaimėjo, kadangi seniejie
tijas, nės jau katedrą pradėjo lietuvnįkai pripratę konserva
tyvus skirti. Szitas skyrimas
taisyti.
Netoli Kauno gražioje gi buvo dėl to sunkus dėl lietuvių,
rioje yra garsus kitą-kart ka- jog czion vienat pagal turtą
medulų kliosztorius Pažaisz- balsai atvirai buvo atidAdami,
cziAse. Prie kliosztoriaus bu o ne, kaip rinkimAse į cieso
vo puikiai įtaisyta bažnyczia. rystės seimą, kožnas paslėptai
savo vardą į torielių įdeda.
ir apsiėjo saviszkai: matyda Galime džiaugtis, jog dabar
mas, jog žmonės katalikai isz sykį savo tautietį turime sei
papratimo neperstoja eiti į sa me, gal jis sziek tiek gero dėl
vo buvusią bažnyczią, nors isz musų isztaisys.
jos padarė cerkvę, ir melstis
priesz savo senoviszkus abrožus, kurie neperstojo savo ver
tės pertai, jog j As gudai atė

Company, kad ji 4 GrAdžio
pradės darbą visAs 3 departa— Suvienytos
Valstijos. men t Ase per visas dienas, bet
Pabėgėliai isz Siberiios tik bus numažinta mokestis.
Kaip jau buvo raszyta, iszbė- Prie darbo reika
go isz pragariszko kankinimo 1900 žmonių.
Siberijos deszimts žmogysezių
ir atvyko, iszkentėję baisius
— Wilkes-Barre 26 Lap.
vargus, į IjAšybės žeidę Ame Kaip jau žinoma i sustraikavo
riką, į San Francisbo/ Iszgir- uredinįkai ir prasti darbinįkai
dęs apie tai maskoliszkas kon geležinkelio pehigh Valley.
sulas Kantakuzehas, liepė j As Priežastis straik<> buvo per
suaresztAti ir pasodinti į kali maža mokestis ir ežiaipjau
nį, kaipo didžiausius pikta- kompanijos kiszimosi į darbidėjus, kriminalistus.
Buvo nįkų susiriszimąsi. Strai koriai
apie tai dAta žinia į Petropilį, tvirtai tupiasi, ir j ali ilgai tuisz kur gavo atsakymą, idant rėtis, nės turi sa^o kasoje ga
pabėgėlius, kaip paprastus na pinįgų. Bet įsz to, rodos,
kriminalistų, Suvienytos Vals nieko nelaimės, nės kompani
tijos, pagal sądarą szįmet su jai pribuna kas aiena isz |vaiMaskolija padarytą, iszdAtų rių Valstijos kampų nauji
m as kol i s zk ai valdžiai. Buvo darbinįkai ir uredinįkai ir, supaėjęs garsas, kad pabėgėliai laikyti trukiai vėl pradeda
bus visi iszdAti, iszėmus du paprastai vaikezeizioti. Laike
ar tris, aiszkius politikiszkus straiko kenezia daugiau ir vi
prasižengėlius, carui. Bet isz- sai nekalti darbinįkai anglegirdę apie tai prieszingos są- kasyklių, kurios nebegalėda
darai draugystės, ypacz „So- mos minėtu keliu varyti ang
siety of Friends of Russia lių, sustabdė darbus ir tuksFreedom“ stipriai ėmė prie- staneziai darbinįkų turi szvęsszintis ir patys pabėgėliai ąt- ti sykiu su straikoriais.
siszaukė Amerikos ukėsus
kaipo liAsybės žmonės, idant
— Seimour^ Ind. 26 Lapk.
jie nepavelytų iszdAti j As bar
Kaime Union town, farmeris
barų maskolių valdžiai, kuri
John Foster, kuris buvo perj As vėl kankintų, kaip stab
siskyręs su paezia ir vaikais,
meldžiai pirmAsė amžiAse
bet paskutiniame laike susi
krikszczionis. Tapo> iszklautaikino -su savo szeimyna ir
sytas jų balsas: neatidavė jų
gyveno su ja sykiuje.
Neži
į letenas sziaurės meszkino,
bet iszleidė ant liAsybės. Tarp nia, kas per pasiutimas jam
praeitame nedėldienyje už
jų buvo paprasti užmuszėjai,
kurie prisipažino, kad Masko- ėjo, kad pagriebęs revolverį
lijoje gyvenant yra kartais nuszovė paezią, paskui, įpAlęs
į antrą kambarį, nuszauna du
žmogusj^rispirtas būti ne tik
vagiu, bet ir užmuszėjų, bet savo aunu ir vieną dukterį,
ežia, liAsybės žemėje, busią jie potam, sugrįžęs prie kūno sa
vo paežius patsai nusiėzovė.
gerais ukėsais.*
Tarp jų du buvo maskoliai,
— Liublinas, (Lenkijoje),
du lenkai, daugiau nežinia,
gal ir musų nevienas brolis už 24 Lapkriczio.
Direktorius
lietuviszkas knįgas buvo pauri urėdinįkai gubersko
pAlęs. Tokiu budu nulauž namo, kuriame surinkti yra
ta jau sykį ragai despotams dvasios ligoniai, (pabludėliai,)
maskoliams.
tapo iszvaryti ant trijų metų į
Siberiją už tai, jog ligoniams
— Liyeston Me. N. 24 Lap. neužgynė dainAti tautiszkas
Pranesza Bates Manufacturing dainas,

Isz Kitur.
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mų, kuriūse patilpo daigtai visi kiti įėjimai, iszdabyti sto
vy lomis ir paveikslais visokių
parodos.
Toliaus eina maKaip žiuri, tai rodos, kad iszradėjų.
trukiai,
garlaiviai
tas viskas jau metų metus isz szinos:
tik
modeliai),
stovėjo; kad tos kvietkos dar- (garlaivių
želiūse, tie visoki medeliai isz strytkariai.
kasžin kur pargabenti, tie krū Da toliaus vežimai isz se
mai įvairių karklų, ką pas niausių ir naujausių laikų isz
.— Persija. (Azijoje) 22. vandenį prūdų placziai keroja, visų krasztų pasvieczio suga
Yra didelis žemės drebėjimas, jau kas žiu kada ten auga, benti, — yra czion dviraeziai
du miestu Meszed‘a8 ir Ku- bujoja, o tai vis da tik pernai, Graikų, kuriūse sėdėdami važevo kautis su prieszu; yra ve
chan‘as ml drebėjimo visai susodyti.
O kas tai viską padarė? — žimai senos Romos, vežimai
{sugriuvo ir savo griuvėsiais
— Bedieviai anarchistai su daugybę žmonių užmuszė. Li- Tai pinįgai, doleriai didžtur- amžių vidurinių. Yra ten ir
Maskoliszkasis skyrius su kikruto szįmet smarkiai varyti kusiejie prie gyvy bos, iszbė- ežių.
O kas pinįgai? — Niekas. bitkomis, kuriose sėdi isz me
savo darbą: s^en ir ten su di ginėjo į laukus ant kalnų.
namitu visokius triobėsius su Daug žmonių kenezią badą, o Viską tai padarė, įrengė procė džio padarytas jamszczikas —
burliokas, žinoma, kaip vis,
griaudami, užmasza szimtus dar labjau troszkimą, nės Per ir prakaitas darbinįkų.
Bet darbinįkų procę rokilja su knutu rankoje. Yra mas
nekaltų žmonių, o dar dau sija yrasziltame kraszte, upių
giau sužeidžia, todėlgi, idant visai mažai ir vandil dėl gė- pinįgais, — parodos įrengimas koliškos rogės visokios ir įmaždaug numalszinti an ar rymo yra gaunamas isz labai iszneszęs į 30 milijonų dolerių. vairus užkinkymai arklių. . .
*
*
Apart rusiszknjo skyriaus
chistus, ant Iszpanijos užma gilių szulnių bei szaltinių,
*
nymo, Italija, Prancūzija ir kurie drebėjimo laike užgriu Įvaževau asz į parodos sodą yra skyriai ir kitų tautų.
,,Jacsos Park“ iszkeltūju gelž- Britanijos su kolionijomis,
kitos karalystės ėmė jūs krū vo žemėms.
keliu, kurs virszum ulyczių, Prancūzų, Vokieczių, Suvieny
vomis gaudyti, ir kiszti į ka
virszum namų eina, taip kaip tų Valstijų, Mexikos.. . kiek
linius.
Chicaga
ir
jos
paroda.
New York*j, o ir tiktai pernai vienos ponystės skyrius vis sa
Jų n am tise atranda daug
(papieszė M. J. .as).
da dėl parodos per Chicagą vo vežimais, trukiais, garlai
dinamitinių bombų, visokių
viais, orinėms maszinoms ir
ginklų ir pakus anarchistiszSakėm, kad net dyvai, kaip pravestas.
Kiekvieną kartą, įeinant į velocipėdais giriasi.
kų ir revoliucijoniszkų rasztų. greit iszsibudavojo Chicagos
Vaikszcziojau po tą rūmą,
Anglijos randas nutarė, jei miestas. Bet ne mažesnis dy- sodą parodos, reikėjo turėti,
anarchistai pradės aiszkiai va vas ir isz parodos, kaip ji greit tikietą (bilietą) už 50 centų. vaikszcziojau, žiūrinėjau, ste
Teisy bėjausi: czion dailu, ten da
ryti savo žmogžudiszką darbą, pastojo. Drąsiai nevat galima Nusipirkau ir įėjau.
vienas, įėjo dailiau; czion žingeidu, ten da
iszgyti visus isz karalystės į sakyt, kad didžiausi ant paro bė, įėjau ne •asz
#
• •
Nuvaževau isz
24 adynas.
dos dyvai, didžiausias stėbuk- szimtai žmonių, nės tremai žingeidžiau.
ias — tai yra josios greitas prikimszti vis czion atvažiilja, ryto, o ežia, žiūriu, jau ir
Ne, misi i j u
o važiūja vis vienas paskui ki dvylikta netoli.
— Italija 25 Lapkričzio. įrengimas.
O kiek da atšilaukan- sav, negalimas daigtas, kad
Peržiūrint randavas bankas,
Prancūzai turės paroda Pa tą.
rado didelį deficitą (stoką) ryžiuje metilse 1900; da sep ežiu jų parodą atvažiilja sziilm asz czion viską pamatycziau.
pinįgų, kuri As ponai augsztį tyni metai, o jau nlsztis ir gelžkeliu, kiek garlaiviais, Butų gerai, kad tikt nors perGalite bėgt viską gaueziau ir nors
uredinįkai iszėmė ir, vieni nu rengtis prie josios pradėjo. kiek strytkariais?
sipirko dvarus, kiti palocius, Ne taip buvo su paroda Chi- czion sav perstatyt, kokia tai tik žingeidesnius ir įstabesnius
minia žmonių turėjo sueiti kas daigtus ant parodos per detretiejie sziaipjau linksmai cagoje. 1
pagyveno. Dėl kurios prie Tiesa, sznekėt, apie parodą dien‘ ant tos parodos; ypatin szimtį dienų apžiurėcziau —
žasties Italijoje yra didelis ne Amerikonai pradėjo jau me- gai dienose iszkilmingose? Taigi apleidau namą vežimų,
ramumas, jog taip tankiai tilse 1887. Metilse 1890 pro Ulyczios, takai ir rūmai, kaip o nuėjau „Mineshouse“, kasy
pradėjo didžiūnai apsivogti. jektas tas buvo įnesztas į se skriuzdynas knibžda ml žmo klų namą. (Toliaus bus).
Visas kabinėtas, rodos, bus natą ir užtvirtintas, o tiktai nių.
paleistas ir naujas isztikimas pradžioje 1891 m. prasidėjo
Pirmutinis namas į kurį Per skaityki busi
iszrenktas.
darbai; ir taip į du metu už- įėjau, buvo ,,Transportation
sveikesnis.
pylta krasztą ažero, užpilta house“ t. y. namas vežamų
— Madridas, 27 Lap. Isz balos, sulyginta ir pakelta įrėdnių, kurios perveža žmo Dėl ko mes laikome žolynus
Atsakome: dėl
panų karė su maurais, Apri grumta, o ant jo iszdaryta nes isz vienos vietos į kitą. trioboje?
koje, dar nepasibaigia ir neži puikus sodas, darželius, įsikas Namas veik 150 siegsnių ilgio gražumo, dėl gardaus kvapo
nia, kas dar isz to iszeis, nės ta didelius dailius prudus su į 36 ploczio; sulyginant su ki ir dėl pagerinimo oro. Pir
Marokkos sultanas, vieszpats saloms viduryje ir įstatyta tais neperdidis, o kiek ten yra ma ir antra dalis atsakymo
visiems aiszkios: žolynai pa
maurų,
nors
iszpanams daugiaus per szimtą mažesnių visokių daigtų.
prižada maisztinįkus maurus 'ir didesnių ir labai didelių rū Prieszinės, kaip lygiai ir tinka musų akims-r-gražu
— Anglija 27 Lapkriczio.
Praeitu nedėlią siautė baisi
viesulą ir audra ant Anglijos
salų, o ypacz ant vandenių,
apsiauczianczių
Angliją ir
Prancūzijos
pakraszczius.
Szturmas padĮrė neapsakytas
blėdis: daugiau kaip tris szim
tai žmonių prigėrė, 40 garlai
vių ir didelių laivų ir szimtai
mažų laivelių tapo sudaužyti
ir paskandyti.

smarkiai nubausti, ir kasztus
karės laike panesztus, sugrą
žyti, bet tik žada ir rengiasi,
o ežia Iszpanijai su pinįgais ir
kitais dalykais, reikalingais
dėl kariavimo su maurais, yra
labai striukai.
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jų kvapą jauczia musų nosis, iszturėti kelių sekundų; be daigtų dulkelės, smulkiausios ir gyvuliai, bet auginiams yra
bet kokiu bud u jie orą page oro negali gyventi nei me gyvybės, (miazmai,) kirmėle labjausiai reikalingas tas, ką
rina ir tūm mums amžių ilgi- džiai, nei kiti auginiai, nės ir lės lipanczių lygų, gazai ir mes iszmetame, tai yra angletial Pirma, neg dūti ant to auginiai kvėpūja oru; isz jo kiti. Didesnioji dalis prives ruksztė, o ruksztagimdį ir
atsakymą, pasižiūrėkime, kas jie apturi didesneją dalį ir tų ir neprivesti| paszaljnių natrą jie meta laukan, tai yra
tai per d ai g tas oras. Oras materijos. Nors medis arba daigtų oro vienoje vietoje ir tą, kas mums reikalinga.
(kiti vadina pavietre) yra ne kits koks auginis siurbia szak- viename laike gali būti jame, Taigi žolynai, laikomi triobo
matomas, be kvapo, skonio ir nimis maista isz žemės, vienok kitoje vietoje arba kitame lai je, sugeria į savę anglerukszkolerio (spalvos), už vandenį daugiausiai jo priima per la kė nebūti, ale gazas angla tę, užmokėdami žmogui už tą
kel ius sykius lengvesnis daig pus isz oro. Kad auginiai vi ruksztė, yra jame visur ir vi- taipgi neatbūtinais jam daig
tas — gazas, jūrai apsemtas są savo materiją imtų isz že sūmet. Mes kvėpūdami įtrau iais. Žodžiu sakant, žolynas
visas žemės kamūlys ir labai mės, tai vietoje, kur kelius sy kiame orą, reikalingos jo da tame dalyke geras sangyvenstorai: mokslas daėjo, kad jo kius kertasi miszkas, arba lys pasilieka kraujuje, ale da tojas, dėlto laikykime jį savo
storumas, rokūjant nū pavir- pjaunasi žolė, pasidarytų slė lis ruksztagimdžio susimaiszo triobose visi ir busime svei
szio žemės auksztyn, isznesza nis, bet darosi prieszingai; tas su angladariu kraujo ir pada kesni, ilgiaus prasitįpts musų
kelis szimtus verstų ir nežinia, parodo, kad auginiai daugiaus ro anglaruksztę, kurią mes dienos.
K. Marka.
kur jis visiszkai pasibaigia. ima materiją, peno, ne isz že kaipo nereikalingą, iszpucziaGiedrioje dienoje arba nakty mės, bet isz oro. Arba sude me laukan; jei mes esame ant
je žiūrėdami-ant oro auksztyn ga aukszcziausis ir tankiaušis liūso oro, tai iszpustos angla
matome-milina-tai oras, vie miszkas, didžiausia .krūva me ruksztės mes antrą kartą nebe
nok ir tokiu budu matome ne džių ir kas atlieka? truputis įtraukiame, bet jei trioboje,
— Baltimore, Md. .' Kiek
patį orą, bet tik, taip sakysiu, pelianų ir krūvelė anglių; ką tai iszpusta anglaruksztė su- laiko atgal atvyko isz Lietu
jo mėlyną rūbą, nupintą isz szimtas arklių negalėjo pa* simaiszo su oru triobos ir ją vos į Baltimorę jaunas vaiki
mėlynų spindulių saulės, pa veszti, tą panesztų keletas žmo mes vėl įtraukiame ir, kūil-. nas, baigęs keturias* l^liasas
ties czysto oro mes nematome, nių; kurgi dingo daugumas giąu pasiliekame uždarytoje Palangos gimnazijos.
Pra
nore jis laužo medžius, drasko materijos? Oras ją buvo da trioboje, tū anglaruksztė vis vardė jo p. Mikuckis. Su ko
stogus, griauna triobas, purto vęs, į orą ji ir vėl sugrįžo. dauginasi, reikalingoji dalis kiu mieriu jis czion atvyko,
mares, daužo laivus, trauko Tą patį matome ir prie daigto oro nyksta, mažinasi, ir tokiu asz nežinau, — girdėti, buk
mums kepures, beria į akis puvimo. Auginiai užauga isz budu oras darosi vis blogyn ir, jį tikrasis jo brolis atkvietęs,
lietų, anidgą, dulkes; nors jis oro, gyvuliai maitinasi augi jei triobos neprąvėdintum, pa kad nereiktų eiti į kariumėnę.
ūžia, kriokia, szvilpia, kaukia, niais, mes gyvuliais ir augi sidarytų taip blogu, kad žmo P. Mikuckis, ant kiek asz paparodydamas • tūm savo bu niais ir tokiu budu didesnė gus arba gyvulys turėtų jame tėmyjau ir galėjau patėmyti,
vimą kūaiszkiausiai. Teisy dalis musų kūno taipgi isz oro mirti. Maž daug apszviesti turi gerą talentą ir paszaukibė, mes tokius apsireiszkimus pasidaro. Kas-gi negirdėjo žmonės tą žino, dėl to rūpina mą ant teplioriaus; jis pats
vadiname vėju, audra, viesulą žodžių: „dulkė esi ir į dulkę si, kad jų triobos buti| kaip man hz re isz k ė savo norą pa
ir kitaip, bet žinome, kad tai, pavirsi“. Isztikro, ką randa galima didesnes, turi viena siekti mokslą tepliorystės, tik
vis tas pats oras. Susideda mi grabe, padėtame su di žmogysta po kelias fgrinczias, dėja, kad jam, kaip ir kiek
orą# isz dviejų, susimaisziusių, džiausiu levonu skiepe, jei ne tankiai jas vėdina, atidarinė vienam beveik isz musų taudaigtų: ruksztagi radžio, ir saują dulkių. Kur-gi dėjosi dami langus, duris, įtaisyda tieczių, * troksztancziam įgyti
natro; jame visad plauko van- tas, kas keletą szimtų svarų mi tam tikras ventiliacijas, kokį mpkslą arba amatą, sto
dū, pavidale garo, angla- svėrė?
Tą viską atsijimė kūrindami peczius, ant galo, ka pinįgų, ir todėl reikia suruksztė ir kiti gažai ir smulki, oras. Apie gerumą valgymo, laikydami triobose žolynus. gahzinti savo talentą. Teisy
lengvi daigtai. Czion pami gėrimo ir apdaro, drabužius Vasaroje ir menkoje triobe bė, teko ir man* matyti vieną
nėsiu, kad visi, visi daigtai su- žmonės yra gana rūpestingi Įėję lengva užlaikyti gerą orą, paveikslą jo riutėpliotą isz
aid ėda tik isz-JJO į patingų bet apie gerumą, raematamo bet žiemoje, kad gindamiesi photograph ijos, kuris, kiek
daigtų, vadinamų^ elementais. oro, kuriūm kvėpūjame, dau nū szalczio, užlipdome visus galiu spręsti, buvo nutikęs ir
P.
Kad žmogų, visas gyvybes, ir gumas perretai atsimena.
plyszelius, mes ne ukvati ant rodė teplioriaus gabumą.
visus negyvus daigtus analiGeras oras tūmet, kada jis pravėdinimo oro, o yra ir to Mikuckis, rodosi, dabar pra
mokintis
zūtume,^ tai yra iszskirstytu- neturi savyje nereikalingų ar kių, kurie iszstokos arba dėjo vaikszczioti
me jūs į daigtus, isz kurių jie ba vūdingų (blėdingų arba brabgumo medžių, nepradaro pas kokį tepliorių Baltimorėsusideda, o paskui surinktume iszkadingų) mums daigtų. langų net per visą žiemą. j e. Kad p. Mikuckis parody
visus vienodus daigtus į krū Daug nereikalingų ir vūdingų Taigi tie, kurie ne užtektinai tų savo gabumą, nutėplioda
vas, tai pririnktume isz viso daigtų pajadczia musų nosis, vėdina savo triobas, gali pa mas ką nors prakilnų dėl lie
tik 70 įvairių krūvų arba sky užtėmyja akys, vienok yra di gerinti pagadintą orą, laiky tuvių isz lietuviszko lauko, tai
rių. Oras taip yra reikalin delė daugybė taip smulkių darni jose žolynus. Žolynai rasi, ir jį kaip P. Žitkevyczių,
gas, kad be jo nebūtų ant že daigtų, kurių mes savo jaus pagerina orą tokiu budu: visi dūsnus ir geibus lietuviai sumė* jokios gyvy bos. Žmo mais negalime užtėmyti, kaip auginiai, kvėpilja tūm paežiu szelptų, pasitikėdami, jog at
gus, ir gyvuliai be oro negali tai: labai smulkes įvairių i oru, kuriūm kvėpūja žmogus neš# naudą ir garbę Lietuvai
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savo vėlesniais darbais.
vam taip neiszpėla but varto anglekasyklių, o tai tenai gy kad „Saulė“ yra prieszinga
—• Girdžiu, jog Baltimorėje mu kito, o paežiam nepasiju- vena penkios lietuviszkos szei szventam tikėjimui ir žmonių
ėsą dar du lietuviai, neseniai dyti, pagal savo noro.
Toki mynos; isz viso — lietuviszkų dorai, tai tokiam kum
Maatvykę isz Lietuvos, isz kurių yra Bostono lietuviai, kad jei vyrų tenai dirbanezių yra 30 azotui seniai reikėjo suprasti*
vienas einąs ar eisiąs į univer- jūs kas vadintų polenderiais asahų. Tas lietu visikas kai Mums veidai paraudonfija isž
sitėtą ant medicinos kurso, o ar lietuviais jiems vis tiek melis, ketina prigulėti vienu gėdos, skaitant apie tokias
antrasis ant matematikos, tur pati jie nejauezia, kaip savę balsu prie lietdviszkos Wilkes paleistuvystes, garsi nanias pei'
būt, inžynieriaus; — kodėl patys apšijėkitt, kad svetini- Barrių parapijos, nežiūrint į „Saulę“, kai Į) ana: „girnds......
jiedu taip tylus lietuvystės tadeziams dėdasi vadžioti, tai, kad lenkiszka bažny- malimą........ pririszk... pareikalūset
Broliai, ežia yra už tiktai už viors- sirisk.. . . gėrimas. . . . und.
kaip už pavadžio.
Žmonės džiaugiasi dabar lietuviai Bostono! neniekin to, o lyg Wilkes-Barriu bus pakėlimas..... ir t. t.“.
sulaukę mokyklos uždėjimo ir kite ąavo vardo priesz visus 5 viorstai.
Vieta, kur prie Szv. Ant. draug. prezidentas
nevienas isz szirdies taria mei Amerikos lietuvius.
Pranas Burba.
Visur to vieno brėkerio dirba ta saulės bei garbės žodį kun. Pau lietuviai jau turi savo lietu- jal£> lietuvių, yra labai graži.
tienių! už jos parupinimą. visgkas, o lenkiszkas parapi Žemės tenai dirbti nemaž ne
— Elizabeth N. Y.
20
Toje mokykloje kunįgas pats jas, o ir lietuviszkų kunįgų galima, kadą gi pilna akme Lapk. Musų lietuviai, maty
mokina vaikus lietuviszkai jau nebetaip mažai, kad per nų. Nežiūrint į daugybę ak dami svarbumą ir darbsztumą
poterių irgi lietuviszkos kai storonę sav negalėtumėte gau menų visi kalneliai apžėlę „Susivien.“, skubinas kėdaubos. Tą uždėtą „privalo visi ti. ,0 jei patys negalite sav smukiais anžūlėliais ir pakai giausiai prie jo raszytis; ant
musų drasiszki vadovai atlikti dėti rodos, szaukitėU prie vir niai teka upelis, o tas vis pri naujų metų žada da kelios
szventai, jeigu gūdoja ir myli szinįkų „Susivienyjimo“, lie dūda vietai didelį gražumą. deszimtis naujų sąnarių prisiisz szirdies savo tėvynę, nės tuvių Amerikos, ir juras dės Einant Wilks-Barriūsna rei raszyti. Praszome, mes elizakitaip visa lietuviszkoji jau- tikrą rodą.
Sziądien raszo kia eiti pro tokius pat krūme bethiecziai, visų lietuviszkų
nūmenė greit įszvirs į grynus „Polonia“ kad lenkai ir lietu lius, kaip daugelyje vietų ma draugysezių Amerikoje ir visų
anglus. Juk nėra ko stebė- viai dėtų pinįgus kun, Chmie- tome Lietuvoje.
Darbai te brolių lietuvių rūpintis, idant
ties, jeigu vaikas gavęs visą liauckui ąnt bažnyczios. Kas- nai visfezkai silpnai teapsimo kūveikiausiai prisiraszyti prie
tikėjimiszką iszauklėjimą ir link lenkų, tai tie tegul dėda ka.
Susiryszę
Macziau kelis mainie- „Susi vienumo!“
iszmokinimą airiszių parapijos kun. Chmielauckui ant len rius, kurie dirbę per mėnesį, į vieną kūpą galėsime mes.pamokykloje, paliauja vaiksz-, kiszkos bažnyczios, o kas link nepelnė sav nei ant dūnos. rodyti svietui ir savo politiszcziojęs į lietuviszką bažnyczią lietuvių, tai nejoki „Polonia“ Karcziaraos tenai nėra.
Ne ką gyvenimą ir civilizėtos ir
ir eina į airiszių arba kitų, nės negali lietuvių bausti, kad ne- veiziant į neturtą, tenyksz- vieszpaįaujanczios tautos at
jau tenai viskaį, suprantamiau dėda ant lenkiszkos bažny ežiai lietuviai iszrodė links simins apie musų užtnirsztą
ir mieliau, ir tokiu budu tam czios; jei lenkai ir turės baž mus.
tautą ir pradės su ja rokūtis.
pa nuklydusia avele dėl lie nyczią, tas lietuvių nemaž ne
Debesilas.
Ant galo netik tėvynė musų,
tuvystės ir brangios tėvynės. dildys, kaip kad sziądien yra
bet ir mes patys turėsime isz
Daugsziszkis.
— Edwardsvile, Pa,
19 to didelę naudą, ypacz bedar
Shenąndorije, kur lietuviai
fe
pamūrijo bažnyczią draug su dieną szio mėnesio turėjome bės, laike. Dabar musų bro
— Apie Bostono, Mass, lenkais, sziądien lietuviai isz- metinį susirinkimą, kuriame liai važinėja isz miesto į mies
lietuvius. Mums gerai žino mesti isz bažnyczios, už savo tarp įvairių įneszimų bei per tą, jieszkodami darbą.
Ap
ma, kad Bostone jau taip pinįgus statytos, turėjo sav svarstymų perėjo sznekta ir leisdami miestą, kuriame kelis
daug yra lietuvių, kad prie budavoti kitą tikrai lietuvisz ant begėdiszkos „Saulės“. metus prigulėjo prie tūlos
geros valios ir sutarimo galėtų ką bažnyczią.
Todėl, Bosto Visi sąnariai vienu balsu nu draugystės, turi palikti į ją
turėti savo bažnyczią ir užlai no lietuviai! Graicziausiarae tarėme, jog niekas jos nebe- įmokėtus pinįgu, o atvaževęs
kyti lietuviszką kunįgą. Jau laike padarykite pas savę di skaitys, kaipo dvasiszkus mi į kitą miestą, graitai darbo
praeitame mete buvo žinia, delį mitingą, ant kurio turėti dus (trucizną), nūdyjanezius negaudamas, taipgi negali pri
kad lietuviai uždėjo savo pa visi ateiti, ir rodavokitės, kaip sveiko žmogaus protą ir d* siraszyti prie kitos draugystės
rapiją, o dabar apie lietuvius sutverti lietuviszką, o ne len- szią, ir kelenczią vaidus tarp ir tokiu budu lieka nei kur
nieko nebegirdėti, tiktai eina kiszką bažnyczią.
Ateikite lietuvių bei ardanezią musų neprigulintis. Prigu Ii ntiejiegarsas, kad atvažiavo lenkisz- visi, suraszykite vardus ir pra geriausią įrėdnę „Susivienyji- gi prie „Susiv.“, kur nenukas kunįgas, kad renka ant vardes, ir kiek kas galite dūti mą“. Papeikėme ir kun. Ma- važiūs, visados galės prigulė
bažnyczios jau nebelietuvisz- ant lietuviszkos bažnyczios, o azotą, kurs savo kvailu rasztu ti prie jo ir kas jam nū jo pakos, o lenkiszkos!
Lenkų potara per vyskupą jieszkoki- nori mums akis aptemdinti, skyrta gaus. Toliaus, jei su
Bostone labai mažai tėra, o te lietuviszko kunįgo.
girdamas „Saulę“, o tūmi pa sitvirtins kaip reikiant „Su
ežiu užtvirtindamas paleistu si v.“, įstengs biržę dėl bedar
lietuvių isztenkantis būrelis.
Kodėl tada Bostono lietuviai — Keyston Pa, Į žiemva vystės platinimą tarp Lietu bių darbinįkų, pastatys miestaip apsieina, kaip numirę. karius nū Wilkes-Barriu, už vių. Jeigu mes prasti žmone- tūse agentūras, kurias rūpin
Nabasznįkas dėdasi su savim Milkriko yra czielas sodžius liai sunkiai dūnos kąsnį už sis dėl savo brolių „Susiv.“
apseiti, kaip kas nori, bet gy pastatytų namų kompanijos dirbdami, aiszkiai suprantame, sąnarių darbą gauti.
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TarnauGal paisot, broliai ant musų kiems paszlemėkams nenusi- visame malkas atstoja, dėl ko darbais prislėgtas.
aplinkiniai miszkai užgriuvę janezios žmogystos prie ver
prieszų, kurie, dantis griežda- seks!
laužais, kaip senovės Lietuvos, telgų (biznierių) yra visos liemi stengiasi begėdiszkai viską Į
V. Ambrozevyežius
U.
isznaikinti, kas vien yra ge-J 6'2. Kazimiero dr. prezidentas. hės malkos ir žabos nereika tuviszkos ir isz lietuvių dilingos. Lietuvių yra, vyrų ir džiaus} reikalą (biznį) daro.
resnio dėl lietuvystės ir kata
— Plymouth Pa. Didžio moteriszkų, daugiausiai isz Turi vienas sveikas drūtas
likystės ir sėja ar p musų pesėklą nesutikimą. je ir svarbesnė Plymoutho pu Suvalkų guber., apie 1,000; musų tautietis salę, ant kurios
kliszką
szeimynų 150, isz kurių 30 lietuviai susirinkimus laiko ir
Tą savo piktybę, ypacz paroNeminė- iszsiblaszkus įlenkimūse ir ant dar priguli prie lenkiszkos mažus pasilinksminimus daro,
do N 46 ,,Saulės“,
Mergaiczių visai tas pats džiaugiasi puikia farsiu asz czia jos pagoniszko szonų neaugsztų kalnelių, ku parapijos.
katekizmo (septyni didieji rių viražai yra daugiausiai mažai — nės nei deszimties, o ma, kurią neseniai pirko,
griekai iszdėti ant nužemini miszku apaugę.
Pagal mies isz Lietuvos atvykusių tik ar rodos, už 18,000 dol., o dabar
mo katalikiszkos bažnyczios) tą teka upė, River vadinama; trys kas.
Vaikų taipgi ne jau ir už 30,000 kasžin ar ati*
Berods dūtų.
bet tik pridėsiu trumpą atsa upė nemaža, plauko maži dėl daugiau per/ 30.
Vienas laiko keletą
kymą buk tai raszytai stebuk žmonių važiojimo garlaiviai; gimsta, bet, labai ne tarpsta; gražių ant nusamdymo arklių.
lingai korespondencijai kun. vandū po miestu neezystas,. ir varnai žino, ar klimatas ar gy Namų locninįkų yra asztūni,
Maszoto isz Hazletono Pa. dėl maudimasi nėra labai svei venimo.aplinkybės ar kits-kas isz kurių du turi po kelis ga
(ar teisybė, jog katalikiszkas kas; žuvies taip-gi nedaug, stovi ant periszkados.
na gražius namus.
Draugys
kun. galėtų taip bjauriai ra- nors ir užginta ją gaudyti,
Visi plymouthiecziai, su- tės szeszios: pagalbinės — sz.
szyti?) Savo straipsnyje kun. apart meszkeriniais įrankiais. mažais iszemimais, dirba ang- Kazimiero, sąnarių 79 ir di
Maszotas darodinėja, kad lie Miestas yra dar jaupas, nės tik lekasy klėse ir vidutiniszkai už džio K. Vitautb, sąnarių 70,
tuviams nereikalingos yra lie- keliolika metų kaip pradėjo dirba; yra tokių, kurie gauna patrijotiszkos: V. Volonczaustuviszkos knįgos, nei ji| skai szvisti.
Nėra jame augsztų ant mėnesio po 50, 60, paga- ko skaitinyczios dr., sąn. 30;
tymas; sako — jau ir taip ir nedaug gražių namų. Uly- liaus szimtą ir daugiau dol. S. Daukanto rasžliaviszka dr.,
perdaug yra lietuviszkų knį- ežių daugumas dar neiszgręs Czia nebuvo szįmet darbo ba S. Daukanto dainavimo dr.
gų ir nėra laiko kad jų skaity ta, todėl darganos ir szlapumo do ir? nėra: kas at važi Aja, tai ir vaikų dr. paskiosios dvi tik
ti, o „Susiv.“ da vis nori tarp laike nelabai malonu vaiksz- gauna pasipaiszyti prie anglių. užsidėję, jaunūtytės.
Turi
žmonių platinti, gali sako, jos czioti po miestą ir, žergiant Kitokio darbo lietuviams yra plymouthiecziai, kaip jau ži
supilti arba ką maežys žmogui per ulyczią reikia moteriszko- labai sunku gauti, nės mažas noma, puikią ruimingą bažskaityti, kad negali matyti. sioms suknių gerokai pasikel miestas, pabrikų, kaip minė nyczią, kurioje, ant organų,
Žinot visi broliai, kad mes ir ti. Nėra jokio publiezno sod jau, beveik nėra.
garsiai ir miliodijiszkai skam
perdaug laiko turime, *bile tik no, kuriame galima butų pasi
Plymouth‘s yra 9 lietu visz- ba dievmaldystės laike lietunorėtume mokintis ir skaityti. vaikszczioti, grajįtų muzykė ki galiūnai, kurie, abelnai visi viszkos giesmės,
kleboniją
Toliaus raszėjas pjudo suval- ir 1.1. Plymouth‘as neturi ne gerai turisi, nės, mat, musų taipgi tarp gražiausių galima
kieczius lietuvius ant kaunie- va nei vienas pirties. Pabri broliai liubija gerai įtraukti.
ežių, už ką jis užsipelną isz kų yra visai mažai, tarp kurių — 3 dideles krautuvės (sžtoTai tą visą plymouthiecziai
abiejų pusių ant didžiausio du ar trys moteriszkų iszdir- rai), kurios taipgi nei maž ne turi, tai jų medegiszkas turtas
paniekinimo.
Pagiria ir už binių, kame ir lietuvaitės dar apsileidžia prekystėje svetini- ir pavirszutiniszkas dalykų
stoja bedievius, paleistuvius ir bo gautų, jeigu tiktai galėtų tautiszkoms; tūlos per mėnesį stovis. Kitą sykį paraszysiu, ko
jų rasztus, kurie yra vien tik susisznekėti ir numanytų apie iszpardūdA tavoro ant 1,600 plymouthiecziams stokūja.
dėl to, idant iszplėszti sz. ti darbą.
Gimnazijos ir svar dol. ir daugiau. Uždėjo ne
' Plymouthietis.
kėjimą ir visokią dorybę. besnių urėdiszkų ofisų taipgi seniai lietuvis ir ketvirtą szto---------- -----------------------Augsztina nedorus kunįgus, nėra. Gyventojų, su apielin relį (už kokius 200 dol.) ir
Turi I „Susiv“. užsimokėjo \
kurie mums yra gerai žinomi, kėmis, bus apie 30 tukstan- matyti, kad laikysis.
o visus gerus lietyviszkus dar- ežių, kurie susideda isz įvairių vienas taipgi mažą isz lentga Isz Detroit Mikolas Mockus,
lių sukaltą budelę, kurioje Vincas Jankeliūnas, Jonas
binįkus apdrebia purvai (gai tautų ir tikėjimų.
la. kad toks kn. lietuviszką
Oras butų sveikas, kad ne pardavinėja visokius vaisius ir Didžgalvis, Simanas Urbantas,
dūną valgo).
Raszo mandra durnai ir dulkės isz angleka- gana grąžiai pragyvena. Yra Jūzas Kam.arauckas, Kaži mie
galva, kad vokiecziai Ameri syklių, kurių czia yra apie 12. mėsos pardavinė (buezernė), gas Pūdžiunas, Ona Pūdžiukoje gimnazijų neturi, mes Anglekasyklės yra iszsimetę kurios valdytojas lygia dalia įienė, Jūzas Barila, Franas
tav parodysime netik vokisz- po miestą ir už miesto; josgi gerai tarpsta. Du tvirti ban Strakalaitis, Rožė Strakalaikas gimnazijas, bet ir univer atima daug gražumo miestui, deliai, kurie netik musų tau- tienė, Jurgis Szneideris, Juzesitetus, tik vokiecziai tokių nės negana, kad patys fyrėke- tieczius vežioja per gilūs van :‘a Szneiderienė, Antanas Amiszgamų Amerikoje visai ne r i ai kiszo nū tolo lyg pragaro denius, bet ir pinįgus jųjų >razaviczia, Eva Ambrazevyturi.
Mato patsai, kad me kaminai, bet apie jūs priversti vienus į bankas priimą, kitus, czienė, Jūzas Baczkierius, Jūlagystės raszo, bet drumszczia kalnai jūdų, kaip teufeldre- aivos prikrovę, varo į Szventą zu patas Bujauskas, Leonas
Dominika
Vienas tik lietu* Adamavyczius,
nabagas vandenį, idant jame kių, anglių sziukszlių bei isz- Lietuvą.
kraueziukas, kuris Adamaviczienė, Antanas Zvažuvis gaudyti, bet tai lenkisz- lavų.
Anglis czia pigios ir . visz kas
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nauckas, Antanas Kaupas,
Klierikas. Antanas Mantrimaviezius, Liudvikas Kriszcziunas, Pranas Baltruszaitis,
Antanas Stri kulis, Antanas
Vertelka.
Isz Edvardswille Pa. «zy.
Izidoriaus dr. Jonas Staniukynas, Adomas Miluncziūs, Pet
ras Bobelis, Petras Navasaitis
ir Jonas Kundrackas.
Isz
Forest City, Pa., szv. Jurgio
dr. Mikas Rutelionis ir Jonas
Brazauckas. Isz pavienių: isz:
Sugor Notch Pa. Jonas Sla
vickas ir Agota Deltuvienė.
Isz Forest City: Viktė Draguniutė, Ona Petrauckienė,
Magdė Deltuvienė, Ona Va
linskienė, Mikalina Petruszevyczienė, Magdė Rutelionienė,
Marė Pajaujienė,. Magdė Ste
ponaitienė, Magdė Sobienienė,
ir Rožė Gailevyczienė. Szv.
Kazm. draugystės isz Ply
mouth Pa. Jurgis Miliauckas,
Vincas Daimanta.
Szv. Kazimįero d r. isz Eli
zabeth N. Y.: Petras Kazuezonis, Antanas Pikutis, Jūzupas Batvila, Daminikas
Brazickas, Jūzupas Liausiąvyczus, Adomas Babarckas,
Jonas Gudeleaviczus, Ignotas
Mikszis, Kazimieras Trunka.
Tamoszius Zarnauckas, isz
Pittston‘o Pa., sz. Kazimiero
draug.
Kun. B. Burba.
’ Priėmiau nū pereito seimo
baliaus atlikusius nū kasztų
pinįgus**— $43-62 c.
Kasierius A. Tepliuszis

Gittk

Lietuva nfi
lai!

{Pradžią N. 45)
Neretai elgetos užkreczia
epidemiszkomiq ligomis; jie
jū labjausiai ir lanko tūs na
mus, kuriūse serga arba mirė
kas: ten jie geniausiai pelno.
Ar mažai buvo ir yra atsitiki
mų, kad elgėti, priimtas ant
nakvynės, namus iszkrausto,

arba savo draugams — va
giams iszkraustyti, arklius iszvesti, klėtį iszplėszti padeda,
arba da piktesnį ką papildo.
Isz doriszkos pusės tie musų
kazokai daro blogą įtekmę
ant darbinįkų.
Ne vienas
vargdienis ir neviena* vargdie
nė geriaus pasirūpintų apie
savo ateitę, jei matytų, kad ir
ubagu tapus reikia už dūną
dirbti. Kiek yra tokių, kurie
giriasi isz to, kad jų laukia
tarba ir, kurie tūi už jos ka
bintųs!, kad tik jų pavirszu
tinis pabudis tą pavelytų.
Yra taip drąsių, kurie nelabai
suką galvą ir tūm, kad nors
pavirszis ubagiszkas butų; be
gėdiszkai drąsiai praszo pagelbos nū to, ką jis pats ga
lėtų pagelbėti. Ant galo, ar
negėda mums priesz svetinitau ežius pasirodyti su tokio
mis gaujomis elgėtų? Per at
laidus į kokį miestelį ne pasi
suksi, ten rasi elgetų szimtais,
klikia, szaukia, mėtosi, tyczia
ar ne tyczia apsisegioję skur
liais, atkiszę sužeistus, pu vanežius sąnarius. Ta musų ar
mija žemina mus akyse svetini
tauezio, nekelia ir musų pa
ežių dvasės. Priegtam, kaip
galėtinas padėjimas tikrų pa
vargėlių, tikrų raiszų, paliktų
nū musų sav patiems! Szilta,
szalta, lietus, sniegas, szlapia,
vėjas, senelis arba senelė su
silenkęs, lupatomis, tarbomis
apsikrovęs, kregūdamas, pa
siremdamas ant poros lazdų,
koja už kojos kruta verstą ir
kitą į kokį sodžių, idant ten
ant gatvės ir kiekviename kie
me jį szunes draskytų!
Prisirenka pilnas tarbas ga
baliukų visokios dūnos: senos,
šviežios, žalios sudžiovusios ir
kur jam ją dėti: jo parsželis
ir taip dūnoje voliojasi, žmo
gus kaip ją valgysi: poniaiszą susitrynus, susispaudus,
apsivėlus, isztežus, o kad ir
atsiranda griežinėlis kitas ge
resnis,' bet ar ilgai jį gali už
laikyti, kad jis jau sąnvaitė,
kaip keptas; menki gabalėliai
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taipgi greitai sužiedėją, su
džiūsta. Tai į) kad noroms nenoroms pavargėliui reikia
szauktiesi prie žydelio, kad
jis jo tarbas iszdykytų. Z y
delis visad tame dalyke pa
tarnauja ir da degtinės, tabo
kos pakelį elgėtai primeta;
skatiką nū jo neveikiai gausi.
Taigi elgėtos, kad ir norėtų,
negali sunaudoti auką-dūną
kaip reikia. Szitai nekurie
simptomai
(apsireiszkimai)
tos musų ligos.
Kurni gi iszgydyti tą ligą?
Rodosi, kiekvienas atsakysi
me: aprūpinimu pavargėlių
ant vietos. Ir isztikro, tegul
kiekvienas miestelis, kaimas
arba starastija rūpinasi apie
savo pavargėlius ir tos ligos pas
mus mažai liks; nlusų tėvynė
turės kitoniszką iszžiurą, paliks
artojui nevienas kąsnis dūnos
kamaroje, o pavargėliai pasi
jus savę geresniame padėjime.
Pavargėlis sunaudos sav pas
kirtą pasz<dpą kūger i ausiai,
o sėdėdamas sziltoje triobelėje
nebus visą laiką be užsiėmi
mo: jei ne melsis, tai dirbs ką
ar dėl savęs ar dėl kito; žino
ma, ne už dyką. O vasaroje,
per darbymetę, kad „ir akmū
kruta“ turės pavargėlis sav
atsakanezio už siėmimo pilnas
rankas. Kam rupi tėvynės
laimė, tegul pasirūpina apie
tai!
77. Vienas.

Mano atsitikimas.
Buvo man toks atsitikimas.
Asz buvau Kurszėnų parapi
joje, Sziaulių paviete, Kauno
gub., pas bajorų II. Petkevyežių Nutauczių akalicos.
Jis
iszsiuntė manę raitą į Joniszkio parapiją su gromata.
Asz joju joju per visą dieną
ir pradėjo jau temti, reikia,
mislijų sav, nakvynės jieszkoti.
Įjojau į kaimą, užjojau
pas vieną gas padorių ir praszau
nakvynės. Gaspadinė nenori
manęs priimti, sakydama, nė
ra gaspadoriaus namieje, nieko

nežinau. Sziot man besipraszant tar tar tar parvaževo ir
gaspadorius; gaspadorius til
jaus manę priėmė ir arklį lie
pė paleisti klūne, kur buvo
nauja jauja arba rėja dėl kū
limo javų.
Asz, paleidęs
ten savo arklį, atėjau į triobą,
atsisėdau ir sėdžiu.
Sziot
man besėdžinnt iszvirė gaspa
dinė vakarienę ir įneszė dide
lį molinį bliudą varszkėtų pyragaiezių.
Kaip asz pamacziau tūs pyragaiezius, tai ma
no akys praszvito.
Turiu prisipažinti, kad mano
akys ir dabar yra szviesios, plaežios i-r nosis ilga, kumpa, dėlto
ir bajoraitės Kurszėnų Ii u biją
manim džiaugtis, sakydamos:
ten chlopak ma panską miną,
oczy jemu szyroki, nos ma
zgarbianą co za oczy, co za
nos jemu!..
Dėlto ir dabar,
kad priseina su kūm pasibucziūti, reikia man galvą pa
kreipti, nės staeziai bueziūdamas, antrajam iszdurcziau
akis su savo nosia, o kaip asz
galvą pakreipiu, tai nors ir
bakstelėju per žandą, tacziaus
nieko nesako mano nosiai.
Perpraszau, jog atsitolinau
nū dalyko apsakymo.
Pamaczius varszkėtus pyra
gaiezius praszvito mano akys ir
nosis labjau pakumpo, mat bu
vau labai iszalkęs ir pilvas ma
no buvo didei nusekęs ir bėjojant iszsikratęs, nės per visą
dieną buvau nevalgęs.
Gas
padinė, padėjus tūs pyragai
ezius ant stalo, tarė man —
aik szen prie veczerės!
Asž
pasakiau dėkui; ir manęs dau
giau nepraszo, o asz už kartą
praszymo neėjau, nės nedrį
sau.
Szeimyna valgo, manęs
antrą syk nekvieczia.
Liū
dna man, kad neėjau iszsyk —
szirdį skauda, pilvą sopa, o ir
akys su nosia.... Szeimyna
pavalgė ir liko szmotas tų
varszkėczių, asz žiuriu, kur
anūs padės ir mislijų sav —
asz tik prie anų naktį eisiu,
kaip jus visi su miksite. Taip
ir buvo.
Man pataisė gulti

stalo galo ant aūlo galo.
Manę miegas neima dėlto, kad
ttiaho pilte pustynė: A teigti •
lęs iluriuj kut ta gaspadinė
tŪs pyragaiėzius dės; sziot,
it* deda su bliudu Į peus pramurkų. Nu, jau visi
augulė ir tūli t pradėjo knark
ti — gaspadinė toje paczioje
stancijoje, kur asz gulėjau, o
gaspadorius antram kambary
je.
Tada asz pamaži atsikė
liau ir ėjau pirsztų galais prie
varszkieczių stypt, stypt kaip
gužutis (gandras) prie varlių;
priėjau prie pramurkos ir imu
pyragaiczių bliudų, bet bliudas slinkt isz drebanczių ran
kų ir tarksz tarksz ant žemės
ir nukrito: visi varszkiecziai
man ant basų kojų iszsitaszkė,
persigandau ir bėgau į savo
gulyklą susisukau ir guliu,
kaip nekaltas.
Gaspadinė, tai iszgirdus,
pradėjo szaukti — tėvai, tė
vai! Tas atsiliepė — ko? —
Matai, dar jis klausia ko,
kelk!
Sztai stuboje katinas
pyragaiėzius numetė. Gaspadovius atsikėlė, užsidegė szakalį ir žiuri, kad varszkiecziai
isztaazkyti ant žėmės, mato
kad yra ženklai - kaip asz bu
vau basom kojom ir varszkėtūtos pėdos lyg mano gulyklei.
Gaspadorius sako, tai asz ma
tau, kas ežia do katinas buvo
ir, priėjęs prie manęs, žadin
kelk kropiau! — Asz atsilie
piau — ko dėde? — Jisai —
dar matai — ko dėde, kam tūs
pyragaiėzius numetei? — Nu,
sukilo ir daugiau ir ėmė manę
egzaminavoti, kaip Tiszkus
kalę vesdamas karti; skaitė
jie man tada ir manifestų,
kaip kad skaito szū jūdas bal
tai oszkai manifestų.
Pradė
jo visi apie manę rūpintis ir
sznekėti, kad asz bueziau
varszkieezius suėdęs, apvogęs
jūs ir iszjojęs sav.
Nu kur
mes jį dabar dėsime, klausė
viens kito. „ Kitas atsiliepė,
niekur kitur nedėsim, reik ry
to anų varyti pas uriadnįkų. Gaspadorius — gerai, ale kur
Ui

j»er naktį dėsimi — Juk turi
me naujų jaujų, į jų nuvesti)
užrakinti per rlaktį, jis isz teii
rieisžeis.
Taip ir padarė —
liepė man apsirėdyti) nuVedė
Į jaujų ir viedų patį tamsybėje
užrakino. Nieko asz tamsioje
jaujoje taip nebijojau, kaip
velnio. Sztai, man velnio bebijant, girdžiu ateina per rėjų
kasžin kas batūtas — skrabu,
skrabu ^staeziai prie manęs.
Asz sugriebiau pagal sienų
pagalį nū keturių sprindžių
ilgumo ir, atminęs, kad žmo
nės sako, • jog reikia velnių
muszti ar vienų kartų arba tris,
sudaviau velniui triė kartus
taip, kad jisai, kroktelėjęs,
bimt ant žemės krito ir pradė*
jo muszti koja į žemę bakszt
bakszt, kas kart mažyn ir nu
tilo.
Asz apsidransinęs apcziupinėjau — mat buvęs verszis uždarytas ten, kur asz bu
vau.
Asz nusigandau kaip
žydas, kuris ežį radęs sako —
ui žmogau, as žaltį radu, kaip
szienų vežimų niu vien adatoms
apsidaigęs, ans ant man ku ku
ku, o as į kelnas tra tra tra.
Taip man tada nedaug ko tru
ko, jog kelinėse sveczių nepri
buvo.
Asz mislijau, nu da
bar tai papūliau, jie manę pas
uriadnįkų nuvarys ir į kalinį
įkisz. Bet szmakszt atėjo ge
ra > mislis į galvų — ėmiau su
tūm paežiu pagaliuku kastis
per pamatų. Iszsikasiau, iszlindau laukan ir, pasiėmęs
arklį, vali savu keliu, džiaug
damas isz savo iszmukimo.

Kronsztadts ir Tuolon'S.
(Apiš draugavimas! maskolių su prancūzais)
(Parūpino A. IŽibirksztėlė)

Kad koks žnioguš praded klysti ml tikros teisybėj
Pas jį nebliekt4 riiekė geto, kaip tiktai piktybės)
To negana, kad pats žūsta, bet į pinkles saVd
Trauk kų tiktai gal1 įveikti, o kad jį sugavo
Isz linksmybės nebe žino, kų reikia daryti....
Su visokiom žaidom *) monij4 kol tik gaus praryti.:. ,
Visas svietas tur žinoti Rusų nedorybę,
Kur didesnė (tarp apszviestų), jei ne jų tamsybė?
Visi trokszta savo žmones moksliszkai apszviesti,
O Gud‘s naikin, tiktai savo raugų nor‘ užmieszti....
Nor4 kad visi Rusais butų, ir kaip jis **) tikėtų,
Ir kad visas vieszpatystės į jo susilietų....
Kam y r4 akys tyros tiesos, tie regėti gali
Nors po mažai, bet vis platyn jis savoję szalį ***)...
Ar teisingai jis tų daro? Apie tų — tylėsiu r
Tik kaip teisus žmonės ryj4 jis, apie tų kalbėsiu.,...
Kas nežino, kaip Prancūzai teisybę mylėjo,. ♦
Kožnas žutėj4 vietų sziltų pas jūs apturėjo ♦
\
Kodėl sziųdien tie Prancūzai teisybės nustbjo?! .
Dėlko žmogžudžiais ir vagimis baisiausiais pastojo?..
Isz teisiausių ir geriausių nedorais palikot
Kaip su Anti-Kristo tarnais Kronsztadte sutiko...
Tūse vaiszes4 pasimokė: amato vagystės...
Bet pirma mokslas nelab‘ viko, jiems szitos blėdystės....
Kiti gavo gerų malkų „Panamos“ Užtraukti....
Ir tas amat’8 jiems tas tiko, tai geidė subraukti
*
Mokitojus tos blėdystės, kad geriaus iszmokti
Į Tūlunų jūs sulaukę, pradėjo vėl suokti:
Balsiais krokdami kaip Uvėriai: „vive la Russia“...
Ir didžiauses aukas dūd jiems, durno kad įgyja
Gerų amatą, Su kurio galės pasinaudoti....
Bet vargdieniams jų reikt4 jausti ir tų apraudoti....
Į pins Rusai labai dailėj4 į žabangus savo
Ir nuims jie tam Prancūzui.... mųdrę galvų tavo ....
r. (Toliaus bus)

*) Zaidas — senovės žodis — givoliszkas giliavimas zabova. Už
d ari k givulius stalde ir gerai szerk, o paleidus isz dviejų staldų, tada regė
si jųžaidą.
K. Cz.
**) Caras. •
***) Už juros Kaspijos — kiek kas metą užiin žemės ir vis artinas *
Pas „Susiv.“ knįgių kun. J. Zlo- prie rubežiaus Indijos....
torzynskų galima sziūs dalykus gauti:
1. Europos istorijų —— 50 c.
2. Budas senovės lietuvių Kalnėnų
Važiavo žydas per miszkų ir kas ten sueziužėjo. Paskui
ir £emaiczių------ 100 c.
žydas sako lietuviui: Ui! maeziau miszke baisybę — szimtų
Ir dėl „Susiv.“ sąnarių.
vilkų44.
8. „Susiv.“ ženklas auksinis—175c.
— Nujau, negi skaitei, gal ten 50 buvo? „Nu, kad ir
4,------ ----------- sidabrinis 75 c.
50, vis gi buvo“. — O gal tik 10? — „Tegul sav 10, bet bu
„Susiv“ Vyriausybe.

Klaidu atitaisymas.
Klaida — N. 47 apie kolo
nijas — vietoje Lanku pavie
te, paraszyta Ęenkų,

vo.“ — O maž tik vienas i — „Maž ir 1, o vis gi buvo“.—JO
maž ne vieno ne buvo? — „O kas-gi ten but cziužėję?“
**'l.....

■

————

Pauksztė volungė, giedodama sakant:
Aitų bobą gribauti tik neturi vyžų.
Nors tom paeziom, kad ir tos nupliszę.'
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veinę perkėlė isz Kernavo į Vilnių, kurį vadino senu praminimu Vilniumi nū žodžio vylius, vylioti vilkus, kurie tūse
kalnūse ir Keknūse savo kukiklas turėjo.
Platinosi jis kas
dieną trobesiais ir szeimyna pagal iszguldymą Lizdeikio; ir
(Tą«a).
taip radosi garsi vietovė, jog tenai daug buvo dirbinyczių,
•Tūm tarpu Gediminai, prie smertį suvadinęs savo vai- kuriose dirbo karės ginklus, puszkas liejo, sziądien dar vieta
kus, bruko jiems szirdingą vienybę ir kliautį tarp savęs, lin- tebėr puszkarne vadinama, kurioje Vytautas, didis Lietuvos
kėdamas jiems malonėje gyventi ir isz vieno steigti ir rupin- kuningaiksztis, pirmasis Lietuvoje, o rasi ir visoje sziaurėje
tiesi kaip įmanant, apent atimti visus tūs krasztus jų boczių bėdino; tenai kalė naudą arba piningus Lietuvos ūkės, vaszką
praboczių, kurtose Vokiecziai meldžionys 200,000 Lietuvių baltino, gelumbes ir drobes audė, adatas, spunkas arba sege
ir Žemaiczių nužudė, jau per 100 mylių platumo ir ilgumo les dirbo, nevien kitų daug įvairių dirbinių buvo, bet naudin
apsavino krasztą, Parusnyje ir Padaugavyje vieszpatauja sav, gai prekiojo su tolimais krasztais Gudų, Lenkų, Tautorių ir
mojodami amžinu pragaru visą Lietuvių ir Žemaiczių tautą. Tautonų.
Gediminas mirdamas paliko didei placzią savo kiltį, kuri
Paskui Gediminas, palaiminęs vaikus ir bendrus verkenczius,
pagal ūkės dabą pakylėjo mažąjį sūnelį Jaunutį savo karszin sziądien yra žinoma: duktė viena, vardu Aldona, buvo isztecziumi ir pats, isztraukęs vilyczią, tūjau numirė. Vyras savo kėjusi už Kazimiero, Lenkų karaliaus, artra Danutė už Venamžiuje didei garsus, karėje narsus, rėdė gudrus, vertas visos ceslavo, Mozūrų kuningaikszczio, treczioji Aigustė už Simano
giminės valdimieru būti, nū ko teisingai paežių neprietelių Dmitriėvo, kuningaikszczio Maskolių, ketvirtoji buvo isztekėrasztūse dėl savo galybės Lietuvos karaliumi buvo vadina jusi už Davėto, Lietuvos marczelgo, kurios vardas nėra žino
Montvids buvo urėdu Kerna
mas. Vienu žodžiu, Gediminas yra visugeriausiūju vyru Lie-’ mas. Sūnūs paliko septynis.
tuvių veikalūse: kaipogi jisai Voliniją, Padaliją, Jūdūsius ir vo ir Slonimo; Narmonts, Korelionų kuningaiksztis, valdė
Rausvūsius Gudus su Lietuva sunėrė ir monarkiją arba viėsz- Pinską, ir Mozyrių; Olgerds Kri vieži us ir baltūsius Gudus lig
patybę Gudų isznaikino.
Tau torius, Valakus, Maldavionis upei Berezina. Keistutis Žemaiczius, Trakius, Grodną, Kau
Karjots
pergalėjo ir su Lietuva sunėrė,
Bet Gediminas nevien bai- ną, Upitą arba Panevėžį, Palelius arba Letvėžus.
Liu
siomis karėmis nepietelius savo giminės draudė, nės ir paezia Naujapilę (Nowogrudek) su Vilkovisku ir Voliniją.
ūke rūpinosi ir apie jos reikalus ir laimą trusinėjo.
Trakių bartą valdė rausvūsius Gudus ir Padaliją; Jaunutis, visumavietovę, savo gito tu vę, praplatino, perkėlė buveinę isz Kerna žąsis kaipo karszinczius, veldėjo Vilnių, Lietuvos buveinę,
vo į Vilnių ir turtingai jį papūszęs, mūrais ir pylomis aprie- Aszmens, Vilkmergę ir Braslavą.
te. (32)
i
Jaunutis d. Lietuvos kuningaiksztis.
Pasakėja, jog Gediminas kitą kartą medžiodama Panerū1338. Palaidojus Gediminą pagal ūkės apsėjimą, tėvūnai
"Be ant visuaugsztojo kalno, turo kalnu vadinamo, o sziądien
pilės kalnu, patsai vilyczią turą buk nuvėręs. Paskui pavar Lietuvos ir Žemaiczių susirinkę į Vilnių, darydami užganą
gęs ten pat girioje apsinakvojęs, bemiegtant pasirodęs jam linkėjimui savo kuningaikszczio, Jaunutį pakėlė didžiūju Lie
sapne ant to kalno vilkas taip szarvūtas, jog viena gelžia ro tuvos kuningaikseziu, bet jog jis dar mažu tebuvo ir negalėjo
dėsi apkaltas, kursai į kuningaiksztį paveizėdamas dantis ka į kares traukti, darau tėvūnai Olgerdą ir Keistutį jo broliu
lęs, kuriame vilke dar buk rodęsi szimtai kitų vilkų užrakin karvedžiais perdėjo, kuriūdu nevien paczioje Lietuvoje, bet
tų, kurie tenai taip baisiai kaukę, jog girios ir tyrai gaudę. ir užrubežyje garsinamu buvo, idant lig paaugant karszinAtsibudęs Gediminas isz miego rymojęs savaip ir negalėda ežiui kare rėdytų. Rodėsi pradžioje, jog tas ilgai pateks, bet
mas permanyti, ėmęs teirau tiesi kuningų, kurie tenai szalip tūjau vis persikeitė: kaipogi mirus Gediminui tarsi visus Lie
Tautonipas Perkūno žinyczią ąžūlyne gyvenę, idant jam apreiksztu tuvos ir Žemaiczių neprietelius vienkartu atgyjus.
tos nakties sapną.
Pasitikęs tenai sumanus ir gudrus vyras joje kryžiaus karės ant Lietuvių ir Žemaiczių skelbemos, pati
Lizdeikis, visu variausia kuninga* arba vieszpatis, kurį kitą kar Lietuva ir Žemaicziai dabar minavotais žygiais kryžeivių ir
tą Vitis, didysis Lietuvos kuningaiksztis, medžiodamas girioje, meldžionių nuteriota, karės su Gudais, Maskoliais, Lenkais,
. erelio lizde buk radęs, kurį kuningams auginti adūdamas Tautoriais ir Žuvėdais tūįtimpos vedamos, trumpai sakant, nū
Lizdeikiu pravardžiavęs nū to, jog lizde buvo rastas, kursai te visur paojus, ml visur nelaimes gorino, o nei nū kur, nei panai gudinęsi į mokslą savo tikybos, paskui tarp kuningų ta gelbos, nei užtarymo nebgalėjo beviltiesi. Kas dar piktesniai
pęs visu vyriausiu iszguldytoju sapnų.
Tas Lizdeikis, girdė Merų vieszpats; Karolius, sūnūs Czekų vieszpaties, padovadojo
damas minavotą sapną, drąsinęs buk Gediminą, tardamas, jo kryžeiviams Lietuvius ir Žemaiczius, dar nū jų neužkariautus
sapnas jam laimą reiszkąs.
Vilkas szarvūtas, sako, vietovė it savo gerą; lygia dalia Tautonų vieszpats Liudvikas adavė
arba miestas su pilėmis, kurias tenai turi jis pamatūti, jos būtinai kryžeiviams nevien Lietuvius, Žemaiczius, bet ir Gu
garsas kaipo buveinės ūkės nusklis į visas pasaulės szalis. dus, kaipo savo gerą, liepdamas, idant kryžeiviai Bayer pilėje,
Patiko toksai sapno guldymas Gediminui, kursai tikėdamas nuveikę visą tą krasztą, arce-vyskupiją Lietuvos įkurtų ir už
tokį likimą nū Dievų esant leistą, taip darė, kaip Lizdeikis buveinę ją visų vyresnybių paženklintų. Lenkai patys saujam buvo kalbėjęs: kaipogi didis kuningaiksztis liepė turo daravo su kryžeiviais ir ketėjo iszvieno su Vokiecziais Žemaikalną perkasti ir srautu, Viliaus upeliu apleisti taip, jog pas ežius ir Lietuvius kariauti padėti.
Urėdais patys įpatingų
kui kalnas su szventais kapais, su ąžūlynu ir su Perkūno ži- krasztų pradėjo szauktiesi ir nebuorėjo beklausyti jauno d,
nyczia, sala tapo, ant kurio kalno įkūrė pilę ir tenai savo bu- kuningaikszczio.
(d/ollaus bus.)
32) Lucm JDtvhl Freue. Chron. b. 138,

LIETUVOS ISTORIJA
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Vienybe

Laikykit vagi
Kuris savę vadina

John Starbrod
21 met’ į amžiaus be barzdos

apie
žemo gymio, akys baltui mėlynos,
raudono budo, laszfitas bįskį, plau
kai gelsvi, kalbėdamas žiuri isz pa
niūrų, biskį pasitraukęs.
Atvažia
vo isz Philadelphijos į Wilkes-Bar
re, pagyvenęs dvi nedėli ant burdo
pas Ad$mą Zailskį 27 Lapkriczio
apsivogęs ant 80 dol. nežinia, kur
dingo. Kas atras jį ir pristatyk ant
žemiau paraszyto adreso, gaus 5 dol.
ir kasztai bus sugrąžįti.
A. Zailskis
13 N. Fell str.
Wilkes-Barre Pa.

Apgarsinimai
Botling Machine- Pair
Horses, wagon, harness and
route, for sale cheap Cause of
selling, wants to leave town
call at Ed. Geaton cor. Vine cfe
Main st. Plymouth Pa.
Pigieji parsiduda. Boti i ng
arkliai, vežimas,
maszina
pakinkiai ir kiti dalykai.
Priežastis pardavimo yra isz?
sikėlimas isz miesto. Dasižinoti pas Ed. Geaton cor. Vine
& Main st. Plymouth, Pa.
Kningos
Moksliszki rankvedžiai ir
kitokios knįgos
Lletuvlszkė G r aru Atiką paraszyta
kan|go Mikolo Miežinio
30c.
AbėcėU
„
15c.
«Įementoriua lietuvlazkas
„
26c.
jniaxa dėl Uzslmukinlmo rokundų
Kaln§^ lėl Iszslmokinimo vjsasvletlnės kalbos 15c.
„
„
10c.
Apie ba Hmą Diewo
izalaScaa priverstas ruetavutls
jkslal apie truaą
„
adąs ir tuuaų žydai
,,
,,
Ssk. a su kalba
,,
Prlealauazrla
„
„
25c.
Kaip įgyti pinigu* ir tartą
,,
Girtybė
„
„
Genių dėdė, graži paaakntė kur iszrodyta.
kąip labai svietą slogina maskolių valdžia 10c.
Trumpa peržvalga lietuvystės darbų
Amerikoje 20c , dėl perkupczlų po 10c.
Kalendorius ant 1889 m. 25c. ir ant 1890 m. 25c.

S

Įvairios dvusiszkos knyjo
Eiliotu* arba kelias | maldingą gyvenimą 50c.
PokĮIls Szventųjų
„
• ,,
,,
lazgaldimM metiniu aswenczlu
labai naudinga kningelė
Mokslas Rymo kataliku
„
,,
Kas yra grlekas?
Nekaltybė
(
Vartai dangaus
Pekla, arba amžinas pragaras
1.00c
Arielka yra nddai; su iliustracijomis
Garsas apie bajsybes Diewo sudo
35c.
Raktas (dangų
,,
,,
Didžioji nedėlla
,,
„
Kaip Sutnenlją nuspakaj|tl
„
20C.
Vadovas j dangų
„
„
Prlalgatavojltnas ant smerczlo
50c
Draugija dėl duszlų
„
„
Ueturiaakoa sulsdo*
,,

DEL.SKAITYTO.JŲ SZIO LAIKRASZCZIO
ZOCJVOS SPAUSTUVES.

Mus nuinaz.Įta
prekė

Lietuvos Istorija, nd seniausių gadynių iki
Gediminui D. L. K., paraižyta 1850 m.,
savo tikrą adress’ą; o mes tav prisiu
Sltnano Daukanto.
Knlnga pirma,
gaunama už
1,50c.
Dziegornjkų
sime dzipgorėlį kokį nori vyriszką
Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žeinalczių
prekė
ar moteriszką, b© jokių kasztų per
paraižytas Simario Daukanto, gaunamas už 1,00.
Istorija Katalikų Bažnyczios,
„
Expr©s8’ą ant persitikrinimo jogei
Europos Istorija su žlamlapiala
,,
50 ct
yra taip geras kaip kad už |38 oo ir
Lietuviszkos Dainos Isz visur surinktos
200c
Pasakojimas Antano Tretininko paraezė vysk
jeigu rasi jį tos veHė», užinpkėk
Žemalcztų Motiejus Valanczlanskas, 25 ct
Express’ui ♦11.25 ir bus tavo dziePonas Bartkus, paraazė kun. A. Burba,
20 ct.
Dievaitis, apysaka szios gadynės
irorėlis.
1,00 ct.
Apieka Diewo
„
„
,,
,,
$1,00
O je*£u ne
^av
jokių
Aukso Verszls, labai puiki drama
,,
20 ct.
Boleslawas arba antra dalia Genowefos
30 ct.
^asz^ll n6ra- Czia nėra blekinis paDu pujkua apraszymaj apie nedorybę
auksiitas su blogais viduriais bet
žydo Ir piktą augynimą wajku
$1,00.
dailus ant pažiūrėjimo ir taip geras
Eglė, žaiezių karalienė ir lazgrlovimas Kauno
pilies 1362 m., du puikus dramatal
kaip 14u>s prabos AUKSO ir daug
paraszytl Aleksandro Gužuczio,
25 ct.
Hlatorije gražios Katrukoa ir jos wyaokl
~
drūtesnis ir geresnis, be raktelio ųž,,
„
„
atsytykimaj 10 ct.
sukamas ir užstatomas, dailiai ^zHlstorije apie gražų Mageloųa, duktery karalaus
margįtas, laiką laikys per amžius,
isz Neapolo ir apie Petra karejwl 40 Ct
HlatorijeIsz lajko Francuzkos wajnoa
užtai ranezyjamės ir jeigu ne
30 ct
,, „
,,
Afrikoj
būtų tokis kaip mes gvarantavojame ant 20 metų, su kiekvienu dziegorėIstorija Septynių Mokintojų ir
Lietuvio Sapnas 50c.
liu, gali sugrąžįii.
Jurgis MHoalawakis
,,
,,
80 c t.
Ir jeigu prisiusi 50c. už lenciūgėlį kuris visur
♦3.oo ir
Juozapas Koninszewskis arba kankinimas
Unijotu po wal lže maskolaas
50 ct.
pritaikįtas prie dziegorėlio, taip-gi drauge prisiusime
Konstytucyjo del darbininku - 1 „
10 ct.
Pinjgns siųskite registravotoj’ gromatoj', per paczto arba Express money order, ant szio adreso
Namelis pustelniko paraižytas del pnjkiu
„
„
„
Lletuwniku 75 ct.
Nedorybes Rymo Ciesorių, bistorlje isz lajko
(INCORPORATED)
„
„
ponawojimo Norono 80 ct.
Pujkus apraszymaj tlkrn atsytikimu isz
,, ,, -czeaa wajnos 1863 metu 40 ct.
(Vienybė Lletuvn|kų Nr. 50.)
Prawadnlkaa angeiskoa kalbos neabdar. $1,00
„
,,
abdarytas $1,25.
Pujkns aprasžymas apie Lietuvą
„ $l,oo.
$10 ir $20, popieriniai tikri Confoderatų
Rlnalda Rlnaldinas
„
„
„ $1,50 ct.
pln|gal po 5 centus kožnas; $50 Ir $100
Senowes apraszymas apie Duktery
po
10
centų
kožnas; $1 ir $2 po 25 centua kožnaa.
Patronas (advokatas) provų. Oflisai
„
,,
Filypo Karejwlo
50 ct.
Ksh norite jų gauti eiųekite pin|gtie po adreeau
McAlarney Block, Plymouth, Pa tokiu: Char. D. Bakkkh. 00 8. Forsyth Street,
Sumyszymas arba bajme tūry dydeles akis
15 ct
Tykrž tejsybe isz Snwalkn gubernijos
15 S. Frankin St., Wilkes-Barre, Pi Atlanta, Ga.
05 Ct.
Szwtesa Diewo
„
„
,,
25 ct.
Titkns Persų Karalius,
„
„
Kas nori gero tavoro gauti ir ska
50 ct.
(Jžsysteaawik ant to geraj
„
„
Witasir Korynna hlstorije Isz lajko persekiojimo
naus gėrymo ragauti, tegu atsilanko
Bažnyczios 8. per Deokiecijana 95 ct.

Chicago Ill

100 Washingto

•Toliu ]ML Cnrr

ISTORIJA Katalikų Bažnyozios
gaunama yra pas Rev. A. Burba
Plymouth Luz. Co. Pa. Box 1053,
pas Rev. P. Abromaitį
Jordan st.
Shenandoah, Pa. kasztuja Moo.

Tikras Elgin

$11.50

Dovanai
(už dyką)

PziegornĮkų
Prekė

$40.oo

Goldachiuiede str. 8 GERMANY.

The Crandall Machine Co..

Kiekvienam, kurie prisius iezklrpląe ezltą
apgarsinimą eu savo vardu pravarde ir pilnu
adresatų apturės anksinj dziegorėlj, tok) gerą kaip

Kurio norite gauti© katalogą lie
tuviszku knįgų ir parsisiųsdinti sav 14-tos prabos czysto AUKSO bet daug
laikraszczius ir knįgas isz Tilžės, tai DRUTE8NJ su geriausiais ELGIN VIDURIAIS,
be raktelio užsukamas, dailei iszmarg|tae ir gerai
;e ir pinįgus siųskite pas Mo laiką užlaikantis.
rasz
tiejų Noveskį, o greieziaugiai aptu
Gvarantavojamas ant 20 motų.
rėsite, ne taip kaip kurie yra siuntę Dykai Express’ll dėl persitikrinimo. Ir jeigu
pasidabos tada užmokėk 11.50c. ant Exprese’o ir
pas vokieczius, nfi kurių nieko yra bus tavo, o jeigu no patiks tai be jokių tavo kasznegavę daugelis. Norint gautie ka tų bus augrąžjtas, mes užmokamo kaeztus.
l’rislųsk 50 centų už §3.oo, vertės lenciūgėli
talogą, reikia įdėti į gromatą marke kuris yra pritafk[tas prlo dziegorėllo. Siųsdamas
Į>in|gns siųsk, registravotoj' gromatoj’ paczto
lę pacztavą už 5 centus.
arba Express money order. Ir paraszyk mum
Jo adresas toks:
kok| dziegorėlj nori, vyriszką ar inoteriezką, ar
adarą ar uždaromą? Adressaa szioks:
Lietuviszku knįgų prekystė.

TILŽEJE-TILSIT

Plymouth r Pa.

'isu

Tam. Pauksztis.

Mathias Noveski.

Joną Žukaucką

Nevienas laiszkas atėjo į „Vieny
bės” redakciją su užklausymu apie
„drukavojarną” masziną. Pakakin
dami' savo tautieczių pras^ymus
„Vienybės” iszleistuvė padarė sųtar-

Uždėjęs kromą Pittstone, parda
nėju viską ki°imi pigiausiai.

Vyrai! vyrai!

Pas

Red Star Watch Co.
21 Quincy Sir.,

OHIO AGO, III.
XU. -21, fti.

Groton’e, N. Y., U. S. Ą.

Kuri tai kompanija apsiėmė padary
ti dėl savo Type-Writer Cilinderį
su lietuviszku alfabetu pagal naują,
raszliavą. Norintis turėti ^|lrukavojamą” masziną geriausio fasono, ku
ri kasztftja 50 dolerių, tesikreipia į
mus REDAKCIJĄ, arba į fabriką
tų maszinų, kurio adressas:

The CRANDALL MACHINE Co.,

