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Hektorus,

Rev. M. Juodyszius, 
252 Xorth 10-th titrci-t
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Thomas ft. Butkiewicz,
Na/iticoke, Luzerne County Pe

■ Sekretorus,
Vincent Wroczyncki,

a
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Mjai•cello Popiež.
Aiitano Opato, KassierUs,

Sylvester Pauksztis,

Metu Amerikoje $2.00
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Ply moot Luz. Co. Pa
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MILWAUKEE

MIS

isto įsiem,

ISZ mes

vienįme ui 
miero

nokite 
a d rišu

ai su 
mene

rkni-
Km 

ziMt 
lok i ft

A. K. is 
ton gažiet 
inleidžo.

įasenei 
mieli 

miestą

vejame 
szczjo 1 
ir ponui

ck avė
niinkas: LJI6 Harrison.S

♦> '

Reąs, 
savo 
jnu-

, darbu 
komis s. 
atlikti >
kulturiszko pasi

Frank Mucha
Juozas Kasza

No tingekit a te j t 
pygius czewerikus 
mažu wajk

Czebatu 
z toras.

Pajeszkoimai.
J ago kas žinote ką' ape A- 

doma Linkieviczįe, katrą rado 
ne gi va Plymouthe diena 24 
Grįiodžio praszpme- praneszt

iszati 
kas tam 
iszvažiavę *

kur kitur k akf žinote d 
loskavai žinia 
Antanas- K-a j 
Schuylkill (’a

iszienka- 
ežią menesi, perk- 
giszką ir turtiszką

i nusidtįoda pagal 
įtaisu kaip sąnariu 
įsirinkime taip ir

pygej gaut pirkt ėz.ebatus ir czewe
rikus. Wiriszki bzowerikaj laba j ge
ri Už $1,25 et. igi $5,00. Moteriszki 
czew.erikaj isz werszines skubos 7po 
$1,00. Dei wajkiiiu ir mažu wajku 

ne <fau- 
ta worn.

SAKYMAI.
Amsterdam N. Y,

S:i egalįmas sun’st

ijiret musu 
wajkinu ir 

pas HENRY LEES. ' ' 
c^ewerikd ir drapanų

turime adręsi 
prisiunst ją

Camden Str.
i Jonas ptoezkus, 

on Str. ■ ’ • •

n as >zli pas 
Prien usi

Uraugys
be,susu

cko k aval ei i o kuri 
_. i • . . t '.o kmiatiiu paama isz

J l i t

Skina p cz ižh os parą pi j os 
varyjosi,

■ 1889, nieM 1 
užde j,o kroma v 
Oarpindel su 
ruszk ią vieži u m isz puse 
ris nog Liepos, 

’ma subankrutįij 
kur dingo tail 
brolei mažu

uviai ne* 
kuriuos

smiu, b)
ir c.) isz i]

Pinigai o
gu spamlai
pagal šutai

musu pryzadei- 
nm. Aloj- 

azi Ik Inins sza- 
skopatajtesį tftj ira dajluusis 
, ir kožnnm' patinka. Musu 

padarttos isz dajlmisio“ 
Hires del wi- 
r .pažiūrėkit 
ginti ir Vaj-

* Antanas Kajraitis pajeszko 
jp savo szuogerio Kazib Žukam

lazduotoj U

Herbertui 
reporteriui, už puremi’ma 
įaikrasztije Lietuviste.J ir 
'su teatro Plymoutlie Pji. i 
Ii jame

..skaitit

/.ome iiždpjusicjio 
‘ Vencius, 

M a re i jonas
, Petras K ii lūs, Ig 
is, Vincas Baltu- 
Bite, Aleksandras 
onas Stocžkiis, Jo-

Naudynga žinie
DEL LIETU W NIKU.
M.JH(X'K IK W;rcZE, pargabono isz užrtarta 

wyHOkla LiMuwjazku kūigu, kajpo taj: II 
rycz.nu, B jklnlu, Mokab szku, an gražiom* 
n-Hemą o ir au szwentaja akajtimaja, Mahh 
gin, o parduoda suvyysaj už maža prekia. 
noryt žinot knigu wardua ir ju prekia, rų; 
groinata ir indekit markia už du centu*, ant 
adr.so:

J/. Jfockietoicziui^ 
75 Bellair Str., Detroit M

, „ 200 „ komu,
. ,y J 75 „ ajvyžu,

' n 400 ♦, btilwiu,
„ 800 „ burokut
,, 7(A) „ cwikl. bur. 
,, 21 tono szieho.

patalpinta ape (JOO wardu 
taukus, ir daug kitokiu isz-

istatus, • „Lietuviu 
i sž si r i n ko v y r i ausy 

danezią sziaip: }?rė» 
as, 1921

fabaj pygej,.tejj> kad niekur 
šit už tokia prekių. Už gera 
ri drūta. darbu pasynlncttiju, j>»go pa 
synulis prieszinguj 
muj, tuj pyniguH HUgnižisy 
kit ir psžiurekit viiisu 
likus ir 
taworas 
nektajsos .ira 
cėj^io. Skribeles ir i 
ru ir wajku; atejkit 
muces isz kajlo, del n

m u kas t re 
rato pin i n 
stovi draugystes.

(Jį/stes į lininy 
z mokeseziu
z pą rd avimo rasztu 

atiszku dovariu. t 
sunaudojami. knin-
be; j u paplatinimui 
liną draugystes vy-

Nauja lista, katroj ira 
ukyniku nupyrkusiu tem j 
rejszkimu, koiuiam bil^nusiusta katras atsyszauks pas

Juozaįias Waiuziule\yicžę kat 
ras turi karezema Elisabethppr 
te N. J; „ant Broadway N 67 
įužpraszo
but ant susirinkimo, d ienoj \ 
11 Saųsip 1890 m. in jo namą 
kur perstatis jis „mkala užde

Szvento Kaži-

diena Sausio 
ligoniu O
Antanu

Brolei Lietuvei! :
Isz tikros szirdies veliji 

jums skaityti Lietuviszku 
laikraszczius ir knigas, kam 
nieko niera prieszingo Katiili 
k u tikeimui, del naudos d va 
siszkos ir ąpszvįetimo protą.

Jusu brolis.
Kum A, BUltHA

Klebonas Lietuviszkos pahi 
pi jos Plymouth, Pa.

tikram .
skaitit --
szitu adi

Adresas ji redyMę ,,Apž> 
gos“ Europe — Prusai i,

Heirn ()tto V. Manderot 
TiUit .(< Mprėussen

Geras taworas už mažus pyningus, 
pas HENRY LEES. Dydelis 
pardaw imas wiriszku ir wajkitzku 
sonnegu (overcoats) už labaj rhaža 
ciene, ir wjriszku ir wajkiszku 
panų už rhysoki preki.

Tyktaj szita nedele galesyte

draugumą Iz O C

esaneziu S
vyriausybėm

■ Past ras

ioznam 
v d i j ėmė 
galite po

Marei j onas Kat 
East Sti\

Victii 
Bobelis 

.llaszjliniii 
eitis, 214 w. 
j Iždinmka 
6 Harris

Kningius 
vyczia, i

Tikia 
atmes ihusi 
nors su inen I 
sižadejojme 
trokszdaml

Po Nauju Metu! 
•nsiioSe naujus’ - 
isjžilavinetas reli.<

1SZB0DYMAS SUHINKTU WAJSIU.,
Datyrtas per Reformata broli, Augustiną Zej 

.plynkinese HOFA PAHICO, ir patwirtyntas.pi 
itįga žemeą iszrejksztu ukyifiku. : , ,

Petras Curren surynko no 1 ak.'5Q buszelu kwie(
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Itietuvniku
kėlimo lietuvisZkosios tauto
Suminti ir iwnekintfesi
'J 5

, svieto nuo kitu, giminii

darbus del apszvį<‘timo gainin'
plat int 
vienžemi

mater
<a i

o s*i •

A. Adzgauckas, 
• Kum A. Burba.

■ K. Bukevicze,
A. Rabikauskas,

Marcinkieviezc.

vystės, Ket ir 'Lietuvg
isz perilgo 
Apszvietimas 
si a,s ginklas

ir nuoafsau.s miego < • 4

gi yra ir goriau 
del isžvadavin'io į 
panežiu masko musu ( rau-

utait is

J. Rėkus,
J. Rėkus,
T. Paukšti
M. Jestr<>m>

I’aukisztii-kas

Tolaus turiame
liszku ir kįtu terionu. Dėlto 1 giste, ’ gaudama ka: 
kas eina už moktų, valnybę ir daugiau tikru sunu
brolystę,! jas . tegul daugina 
niusli draugystes pulkeli fil 
žodžiais! ai

Av

ar
e darbais ar t urtisz ■ ,

, kai- ‘ 
Draugyste, 
gales, tuo.

, ant

matit tunk

i at-
ežiu m kartu 
roms, kurie

brolams ii

iingas, taip kad 1790 m. ims gdotunienie
1,1 ' yZIllš detuvill procex o jell czi U

Mar. I’auSzti<*in

I tikiamesi

gy^uojao Libtuva,

- Komitetas
■i \

iifgu savo

augsztyn *n usu t e v me ir t

j

eii(-Z\ fa

li t u

u

f M

M ackievkze,

A1 i 1la',

Ma/< ii)kii-\ icze.

/'S’.bR //i.

PrisiunsdaUii jum trysile-' 
szimts „ doleriu prenunmrabis 
pž hd k pasieti, i ir v a rd u s su nu m.

teatro žmonių’ susiiiu
/

linkės bo\ o |tp<A keturis szi.m- 
tils N W(), isz kuriu nei \ ienas 
ne.sigaiJino pribuvęs bet su

l.iie Illes saį o vos gri i (ame

osgiszome
lams musiji liętiivhikams, kai 
po pa v ei

riuos pirmąsyk

—- ■ . .................... .... ............... ......

fimOLAl! ■ . ■
I • ' * > •
i-.: /-o/*- i Ulė, ) <- i L (! Id U l'i HlC

.•J Y;i‘ Z\K i to, t > i’.ii'iis bus duota 
kbjbii atūlafą^ jumis.“

<m k i- liktame amžiyje, tai 
jai) keturi szi nitai metusi!

knvtra

buvo r

br£u<giy

in t isz-

perganiientu \ adinosi,

U eg;
tai

tik turtingi 
<ti; o Uii su-

prantahiaš daigtas; kad para-

1 V I l ,

kur kas greic/jiau g; 
tarp žmonių, o per

tarp žmonių

ti mums musui g) \ *Miime kokių

katrų i tu i
mui dali
pereito 8eimo 
sakitu ■ džiaugsmu

lesia, —. musu suna- ; 
a. • : <■ -i: ' ♦ / 1 
mutinio’ susirinkimo . 
eiome, d '

mt
J P l I iii I O j / 4 V

vj.si prieini

esti i už gazieta, pri-
szventa beveik da

kinti mok
pažirto už
likų, procevot delei apsžvieth
pno savo pusbroli! ir prikelinio 
• lietu v ištek - .

Raszidamas tuos kelis žo
džius, rotuoju sau teijiosgi už 
pAvidnastę, praneszt,. kad mu-

Isziądieb tarpo musu to neb 
jkodel| 'melši szią<l-ien sun 
mmiiidžįamH Jog szis per-

. į Aegana, Kad \ įsi JiiiKSinei 
11,0 ; praleido,me senus motus pate- 

jk'alame naujus su pirmutiniu 
lietuviszku teatru. Pirmąsyk

, isz kurio jis 
nesitiki turėti,

•»

dinings .su džiaus, 
i

t tunam

teatro

'ra,

užras 
b. ir '

;smu m 
ie t ir b 

kurie

usu

la

tu palieti

60 centu

ant to-

I jižiui

vienai

gu mes isz jo jokios nau- 
•dtiketume. Bet nauda 
is mums didele duoda, 
nokime Į nors , ant savo 
‘hinio g\\<mi‘mo: kiek 

i tankia reiktu perskai-

nors k 
gi par 
jaigu

ri ors raszto

sti draugiste Sudėta už 30 tik- 
‘tai sunarni, ne riszi&c in knot

■

iii kuo P. SakaUuckai, k
Karaska,
Alita,

e

se. , Ant kito 
me daug aus uždirbsę ir jog ]ilirįs 

paras;
iinoutho givenans,

i

u r reik; kaip kada sum 
asti toki ant greito, d ,

tai. Knygoje mes galime ras*
u

t r ’ Įk



V ienybe

mon

nors

avus

m o

SCI

gai 
•ne.-

1863 m 
kildami

įnynziose-gi 
kindavo

mokintoją 
o per kai- 
(Rasi dair

ytis: vie 
per sa 

tėvas ar

ant kai 
mokida

visi ži

na.
m.i
žmogaus
nr sz i u as •.mes,, 

dabai

111H Ii 
kiek 
dilti

us randame 
ptyniolikta-

szaljfs, 
si abie

szimtus 
knygas 
mis s pa

t i peną del savo dvasios, gerus 
pamokinimus apie gaspado- 
rystes reikalus, kaip tai, kaip 
žeme geriau apdirbti, kaip ap
sisaugoti nuo ligų, kaip dides
ne naudą gauti 
v uoli u ir 
Ir dausr 
dot i

daugeli 
ai sakai v 
ictu me

daugiau rūpiną-, 
ąpszvietiįną, 
ip lenkia tas 

mažai rūpinasi

tai intaisyti 
manymas persiifiaine 
tjuvo ponai ir prastieji žmones

Dabar visai 
tieji žmones nedirba už tik 

dau

moka; susi- 
ką algą su 

alkus

isz tolo Iloną pamatęs 
lenke, 

nemato

s>tas: juo/ visas tas 
tuos geležinkelius

‘ ant pabriko 
n reik peno ne 
uno, b^t ir del

, kad
• senei 
inycziu 
kaimo

ežiu-, 
alavo, nes tas 
užlaikydavo pa-

Pats žmonių isz 
pirma joje

isz bicziu, gy- 
• apie kitus daigius, 
žmonių gali pasinau- 

isz geru knygucziu, tik 
vieni perskaitė duoda 

kitiems, o per ilga laika dir
gelis tas knygutes perskaitys 
Žinoma, kad toks žmogus, ku.-, 
ris. moka tikį skaityti ir raszy- 
ti da ne daug moka, bet' jis 
jau turi pradžia mokslo ir ga
li, kaiy matome, kada reik, 
pasinaudoti, isz jo. JLJž tai 
mokslas juo brangesnis, kuo 
dauginu žmonių gali "Ji įgyti ir

udinti lietu-
<aįp norėjo

lietuviszkos
jau senei.

*o lietuvisz 
ęiausei szita 
; riorpe kan 
AL Volon 
maldų* kny 

ucjiUsei Vii

apie tai
žemiau
bevejik visauje
d a u

szvidtimą

mokslo 
ninku \ i so k i as 

gas spaudintas da 
niuje spaustuvėje • 
vadzkio ir

|onai gy 
vienam g 
įei iszpd 

ežiu
Prusnose1 ant - kįekvie- 
n toj o vidutinei tszpuo- 

to reikalo1 taipgi 
>() •Maskiolijdje 

v,id utinei iszpuo-

mokslą gale-i ty 
ingi žmonos; 
;ei žmones d a 

mokslas vi-
* • ■ •• •*r reikalingas;

as dtauib kasz-

upmtis apie 
etimą: į i n taisė 

mokislinyczias, kur 
ju nebuvo, patys žmones teip 
gi intaise sau mokslinyežias;

lą mokėti del 
' po du' rubliu 
ant kiekvieno

Ii tarom is, tai yra (jokias, 
ir dabai’ m 
antai, toki: 
szesziolikti 
Ine amžyje 
langiau' at 
c u knygų, 

me amžyje 
ticzkas vyskup 
cziauskio

isz privertimo, taig 
me už rei 
n i Į) ra m o 
yę; kitus 
b a m o t inta 
mokedovo; 
mo gyvena 
vo mokyto 
nome: kok 
skerdžius a 
uis 
derėdavo 
kaimo 
mokinti i
mas mažAs, tai kokie du arba

ar tokio reikalo, o reikalus tu
ri kiekvienas isz musu; apie 
mokslą gali, pasakyti, kad jis 
reikalingas kaip turtingam, 
kuris rūmuose gyvena,.teip ir 
betureziui, kuris bakūžėlėje 
smilksta. ’ •

Toliau: jaigu mes apsidary
sime aplink savę, tai pamaty
sime, kad per mokslą tik atsi 
rado ant svieto .visoki iszradi- 
mai, kuriu nei suskaityti ne
gali; pažiūrėkime nors ant ge
ležinkeliu: dabar pigei ir grei
tai-, kur nori gali nuvažiuoti 
geležinkeliu, daug reiktu laiko 
ir pinigu, jaigu reiketu ark
liais veszti in kitas szalis j 
ir kitus daigius arba važiuoti 
kelis szimtus viorstu, kaip ne 
senei ir buvo! Žmogus iszrą- 
do v.ibokia> maszinas, kuriomis 
daio visokius daigtus greit ir 
pigei: ana, ant. dideliu pabri- 
k u kita masziną gali per dieną 
trek padaryti, kiek padarytu 
keli szimtai ’ darbininku. Su 
visokiomis prietaiso ui is žmo- 

padare kalnuose skyles, 
Kurias dabar maszinas ei

Dabar mes tik stebemesi,

į:ą dirbti ant ponu, ponai-gi 
turėjo didelę valę ant prastų
jų žmonių, ir beveik visi mis- 
lijo, kad kitaip.negali nei bu-

skaitome
knyg 

me, se 
atspaudintas ir juo 

drasdav

enkiszkai 
okinosi s 
ę in Lenkins daug 

išzvirsdavo.
Lenkmeti 
etnose Lankti ponai t

priesz Maskolu :de]

Ii keliauti in 
į, o da kada

Į kelias .moksliny 
Už patį r u bl 

’ mokė- no v

mes galėjoj]
v isz k as kny
me. Ir. visokios
knygos, atsirado

po tam kaip žmones
ido, kaip knygas spaudin- 

daine ir lietuvisz- 
i Su lotyniszkomis

zias
ei neprijimdo’ 
audžiavoms esą
j re jo, kada m o.
o darbais apsijinkiiiti.'
ii, kada žmone 
u pąlėido, visi

j įeina reik (
ad žmogui prie

mesniiijii mokslinycziu ’d vide 
ižiąu kaipo Angį i 

ja ai!ba P r u si 
kurio.'

žfiioniu
— kaine 
k u ribs

i, kaip antai. Maskolija 
stovi už kitas : szalis 

kaine, nes ne 
rūpinasi apie žmonių ap-

- Pažiūrėkime, ant 
Lietuviai, galime 
mokslą ir naudo
Iki lenkitoecziui

iNcužifgio 
isz r 
ti,- mes jai

• uos
Ubagas arba 

ba sžeip koks se- 
kuris skaityti 

už men 
aspadoriąis

Ant galo pasakyti 
dijos valdžia ne per 
žemesniųjų- moksli 
/ra ant užtaikyino 
muju miesto moksliny 

mažai

kitu kny* 
it jau kelis 
s skaitome

i ’ į t

l<j)tyniszkcniis Ii tarė- 
dietas. Kaip-gi skai

tyti mokiuomesi? Skaityti lie- 
es mes pa

savę kaip galejonie, ne 
pH pažino

te ai i nga mok 
įdavo patys 
mokindavo 

jai pats 
žmOnit m s

dyka ant ponu; jaigu ponui 
dabar reik darbininku, jis tu 
ri nusisamdyti juos ir [mokėti 
už darbą, ponai jokios, valios 
neturi ant prastųjų žmonių. 
Czia gali primyti žodžius vie
no pono, kuris pasakė: j,,pirma 
(tai yra baudžiavoms , esant) 
mužikas 
liepurę jerae ir galy;] 
o dabar, rudos, jis nei 
pono pro szali praeinate“ 
flįu'razitu permainų, gaji i 
butu laukti, jaigti mokslas 
galėjęs bujtu taip platintis tarp 
žmonių. 'Seniau 
jo igyti tik turt 
pirma, dėlto, jog 
neiszmane, kad 
s ems naudingas 
antra, kad moksi 
tivo, nes mokslu 
buvo, reikėjo 
tis niok&linycziaj 
geležinkeliu, nobuvo 
daug kasztavp; o ir- 
mokinimą rėikejo dau< 
t ; in auksztesnes moksliny- 

ai k u prastųjų įmonių 
’o; ant ' galo, 
n t, žmones ne 
iintis, nes bu- 

Tik
imo baudžia-

ne 
izguld^davo 
iki. lenkmeį 
: i tose moks- 

iau
Taip buvo 

Bet sztai

n ai toki 
1 tas eida 

mus mokindamas, 
gelyje vietų ir dabar žmonas 
taip daro.) Moksl 
kur daugiau 
kaip skaityti 
mokslą 
ežiusr m

u įny cžrias
žmones;
lijos valdžia - pąeme in sa 

Vp rimkas žemesniases moksli 
Hnyyzias, ji ant ju 
iszduoda iii 6

kuriuose yi
žmonių, k a
biniijku su szeimynomis 

savo darbo g 
lisyta delta, k

ne gan a,; to! Prusnose, Angli
an c u z u žeme j e ir kitur 

pr i v e ręzi a k j e k.v i e n ą 
mokslą savo; vaikus, 

iverczhi mokestis mo<, 
Dideliuose miestuose, 

neturtingu 
isokiu dar- 

o szie 
vena,

žintr, kad
adj&vietimą ir k 
vfiokio darbo r^įik mokslo 
lauką ariant a 
dirbant, kad jai 
vien tik del k
dvasios. Užtaigi visose szaly 
so valdžia* eme 
žmonių 
kaimuose



in trauke in tęsavo naudus, 
maisztę ir musu žmones,'jiri- 
^adędami j c— .

lotyniszkomis litaromis,
apeme

d raundam
knygas' lotyniszkomis litarc-

mums spaudinti

ems visko. J’ajie- 
ir Maskolių buvo

T •' • '

nelygios ir Maskoliai, žinoma, 
anmalszino Lenkus. Masko-

in ana,

is Ii tarpinis span
I . J . 4

eziai; už tai,

lįai paskui eme niisllyti: ,kę 
ežia padaryti, kad Lenkai dau
giau nekiltuO Jie ir sumisli- 
jo, kad rei < intaisyti, taip, kad

o del-to jie visose vietose, Kaip 
su'duose, mokslinyežiose i^ve 
de maskol iszkaję kalbę; kata 
likui, ar jis- butu Lenkas ar 
Lietuvis 
visokias ai

• siuntė ir d 
vietų Mas

ata

uždraudė ųžiniineti 
uksztesnias vietas, o 
abar siuncz
kolius, kurie/ li&tu- 
zneketi nehioka ir

ia ant tu

žmones negali susisz 
jais; toliau, Mas kol i 
kaiV Lenku ponai, / 
v o iii s esą ii t, turi vale

jd' matę, 

bandžiuj- 
ant tiki-

mp|sztę su ūkininkais; del to
/gi Maskoliai' naikiu 

grėicziaueei baudžia' 
redami ponus už lenkmeti pa- 
« . • T > i J • 1 '

lam i ko 
as ir nd’

, davė ūkinii
daug žemės ‘ kur-kas daugiai! 
nei’ mask oi ij.oję/ nežiūrėdami 
ant ponu. . Szdtuomi teipgi

pi m vės
gas mos

VISO-

kias maldų knygas ęlspamlįn 
ti maskolisz'komis llitaromis 
ant’ ko 'Mazkoli 
kis tilksta nežili

komis lit.-ii’jomis . kai 
ant ko kas met d-uo(|a

S

tuks.tanęziu rubliu? J 
tu maldų knygų žmon 
nae, nepirko.
kunigai, m O '

žmones

t is to - buvo ir yra/

spaudintos atsiradoį

ti, nuims prigimto./

dadar mums sako 
mest mile, o. prijii

Maskoliai norėjo 
ūkininkų^ n no ponu

* jubs prie c:- / J 
visur mįisk 
Maskolius - 
josi, kad Ljetuviaai

Maskolius ims v rsti.
ne gana: Maskolių

, Muravjovas, ant kur
ti Maskoliai užpuldinėjo w __
bjaurius darbius per lenkmeti, imaskolisžkas litarijsį 
sumislijd sztaję: spaud
tuviszkair knygas mask oi isz-. 'mis, ji 
koji d va ^e greieziąu Lietuvius skaityti/.
apimtu/ir kad Lietuviai grei- (mums reik,

saves, o i
ir; palėkti 
nvesdaini

<U8, tlKė- 
isz valios

io net k i

inti, lie

>et lie

iszmokti. skaityti ar prancu

kaip, o fnoskoliszkos Ii taros 
niekur netinka, kaip tik Mas-

maskolisžkas litaras ir nuva
žiuosiu in A metikę, tai aSz už- 
sumines- mokintis, turėsiu {vėl

Padekime, kad'mes prije- 
menie maskb)iszkas litaras ir• / * € ’ 
lotyniszku jau nemokame.

e, rrusuose
• i • _ t

U Mus 
ant l:o

' , ’ i —j ■

ūkę kel- s/įyti gromaUį mums pas juos 
rkii tas arba Jiems pas mus: mes jiems 
priežas- rašysimu maskoliszkomis li-‘ l.i , ' J ■ 'i , . ,

a, kny- mis; na, ir vienas * kito nesu- 
taromis ' prasime, — Maskoliai, pamate 
įs mus į kad niekas neperkaju knygų,

je,

/
ant tu< ju

1 mes jai
u* mas
s nega- t/> syk, kaip Maskolius už-

o

ti. ant kęi.ygu,

pgaliu/e:
kitas pats į

kitę tevasjarba moty na iszmo

", mokina

l cziau i
/ - J J II.

kaip /Maskoliai mislijo; ta- te i 
Spaudini) jie maskdiszkomis tyti.
litarpmi
knyguJ

.. ' kart sp

>er sa\ e,

i Maskoliui virstu, je ant knygų mel/tik,

Ant ftato',.
k, elementorių, maldų szaliu spaudina km 
)et neuždraudė da tuo- niszkomis litarom 
audinti ir lotyniszko- , 1V8 kuriose knv<r

me ir in/MaSkolfius neiszvirtų/ 
me, mums-gi tijom uždraudi-

pas mus u 
ežiose - via ii

ju žiemų;

d i net i in: 
ilgai,, žinoi 
ji mokinę;

rs, pirmiausęi,’kaip 
mi es ųese m o ks liny-

metu ■

skobszkai, ( vaikas

tik tada kpda jam jau rbjk

namie vaidas uj 
m o kino,jo jžctaį‘ 
mokslo/ rn( ūkai į 
butu, jaigi vaiki 
mokintu, j s isz ;

suvis kitaip

Į * • -O
noksiąs liktu* jo gal-do, o tas n okslas liktmjo gal

voje. Maskoliai, . kaip auk- * 
szcziau sakome, jmažai rupina-

delLietuviu irljii, kiek rupi- 
go apverezia, nes 
to, kad vaikas ap-žiuri ne an

knygas, jau dabar dvidešimts gre 
su virszumi metu, mes turime tu. 
isz Prusu jas gabenti* Ne se ska 
nei kęrabelninkai da galėjo ! mo

■'Pegu
p kaip nors vis isz

) 

įtvirai pardavinėti lietuvisZ-' mes neturi 
kas maldų knygas,/bet jau ke- jgu arba g

; bet pardavinėti jas ir tik dėlto, 
lity t i kad jos lotyniszkomis litaro*

Ii ta ro

mis spaudintos. Ne senei 
teipgi buvo pradėję szneketi, 
buk Maskoliai ketinę atiminė
ti knygasjiuo žmonių, bet iki- 

I . • L 1 / t • 1 . Z • . • 1

izietu pasiskaityti, 
urime bijoti, kad ir 
s, kę mes turime 

nuo mus neatimtu? Tai yra 
vis tiek, mes mokėtume ( 

arkliu ir žagresarti, o mums 
neduotu, lau

tose. s z a 1 y s e: p a j i m k i m e n o rs,

neszasi in
, V

<zkai ar

gas loty- to;Maskoliui ne daro! Žino 
kit is sza- igus už toki darbę negalėtu ne

'nori viso k

- Maskoliai, už- 'slinycze, i

♦



si Vienybe »
At tZUWM *•'

vis kitaipdaro su mumis, ne

mui tarp žmonių. Kpkia nau
da iszmiokslo, mes jau m Ate1 , 
me, parodykime da kelis’ pa •

timu, * kurie atsiranda -tarp 
mus žmonių, o kuriu negali

lietu viszku knvgiicziiLv O ’

žiefn.%
iŠ 1 rusu. Kaip ma- 
vaikams taip ir suaugu-

tęs labai naudinga: visi slip- 
• rantaine, kad kaip vaiką isz

augs:1 isz mažens 
ežia use i i n si.alinti '

kas perskaitys

y-.iak^T’otoriai, szymu raszyti 
szventą dieną skubinasi isz bu . Arminai rr-daugelis kitu; j ieįreik įžiūrėti
jadoriiis? pamėgę bet ant to ne-

žnyczios ne in karszeiną, betėvis! gali spnuil'mti sau knygas 
p kad iki vakarui, s uis- kokiomis nori kitaromis; del-namon nęreikah.ušimė,

nimę seks tuos gerus paveik. 
sius ir gali tikėtis kad isz 
iszeis geras žmogus. . Snaudę

o

mis,-neturėdami, ką vtąkti, si;

:iai. Czfon ne koks ąe-jĮeip, kiap niurni 
laigtąs, bet 1

yra kitur. Juk mlusu žmones, į 

kurie paprūsėje gyvena ir tdn ^u kitais 
kei nuvažiuoja in Prusus pa-lpgei su 1-

butas (
> reik? Tai ‘ i i t ' * 1 «> .

tikrai ta5p*vrii didele 'Maskoliaus neteisy-
1 i b • • /i* t •

ii ir

L < l I l 1 V , 
;ei na 
N e

praszysime, 
tad Mąslioji i i nei j n gadvą ne
ateis muiliji pavelyti; mes turi
me paradyti, kili p mes norime, 
kad m u uis Įlavėlytu knygai 
pas savę spąudiiiti ir npiustb- 
ti praszė irTėikalavę, lors. isž

>-

vę, kad pas mus žinones mie
godami
to kaip koks sapnas. Teip 
pasakoja pątys žmones kuirie 
ant vietos pamato kitu geresni 
gyven

i gyvena,-buna antsvie- ties to; eziįi tik drūtesnis span
(f

nemogino," kad
rime

,szę ir Teikaląvę, į:
;.iu AIlako Ii ūk ir užsirėkę 
Juog visi žino tuzz ž? * 
: ,,'pi aszyki-te, o 
klabjnkite, o jumis, ati-

1 tos žo-» 
jumis

į) ir ,mes tut 
s,n lauksime,

i me-da- 
ko no-

imą ir apsiejimu nuUe. 
matyti, kad patys žmo-' 
ri būti geresni, (langiau 

išmanyti. ii sayo gyvenimą 
zūr gauti tą isz 
v ir naudi i? ga

ir tu, Maskoliau

nes ne

dailin d,
mintingą
mokslą, kad Maskolius nuims

inti, o isz Prusu gaut ir

pleszk nuo mus; 
b

■mumis, ne [
kas-mums miela’ ir -braimn . - . . . i. . °
duok muins’ • apsišviesti,. k<
nies norime n

< Viltis.
\’ai noriu miego, saldaus m 
Kad asz užmim-ziau.nors va landole
Tad pasilsėtus kojos, rankeles-- 
x r i ' * • \ • i 1Nele spaustu nuslys mano 

; Skausmuose tankui mirksta
l’eika- ■ (Jz v;s dauginei szę valam

t- o

tai^* mes .matome,, kadi ■ i ■

n-tudJ.ei ,savo Lie.
i Kuri kaimynu keikiama btfvo

o

szirdelęs. \ 
szirdole 
ele:

ietuvą, i.

> lygybę žmoniiTvi- 
, ūkininkams ati

ibju, ar ką damifoju,
..... •’ i T. ‘£ . J i. • > .

■ a k ii r,s zc z i 11. • k an izczli asoi:* . > į ■ t

1 i e t u \ i sz k ą s k n y gas s pa u d i h t i',. 
tai mums reiktu mokėti tik'ūž 
j u atspaudimą; dabar gi, ga.-

isz Prusu, mes turime niokoti

uis

dari* t imu (luj'is apsišvietimo 
mokslu. dTik mus Lietinius

Vis ją regėti laiką lukoju; 
M vlu Liet u 
Už tad-gi n >riu daugiu daugi 

i, amželi Įrengti,
Nors aszaroso skausmą, uždengti1!...

atduodu s'zirdiV

mas lietuvi
y ko . už< l rauslia
is knygas mums 
et mes turime

Al? duodi) s
I >.! tavęs siti 
Negaliu nu
K urioj‘ užu i

i

n k u gyvetit ant 
t i del savęs viet 
lirsžezinu nelaimS

kęsti I.iėtuviai 
go, neigi ils

svieto,

58 VlirgUS

m ošę geria-. Kur kasv kitai 
dedasi kitur, kur žmones atv 
rai irai i skaityti visokias kn\ 

no 
kie įmones trokszta kas ka 
daugiau žinoti.- Kad taip-gi.

iuoja, nes mes turime už dipig 
permokėti. Sztai d 
tuvif^zkos knygos

žmones- re

Viliuos Lie
I880 Kruo

nuo 
tuv: 
»ia!

jti i

A. B.

vis

kūrikas
brangesnes už lenkiszkas; kiti, 
o ga ir daugumas, neXtio, <ad

kalu, kaip tai 
vai ta ar v ra s/tarsziiią rinkli

> b'

kur jis skaito galiotas, ž - 
ai p eipasi ant svieto; to

V ienai u' vok isz k am i 
,randas/pastdnavijo kad butu ' p. II!
pad i/o tos 

nu ka’d z

»

c£> I ' I1 .. f

del, sako, lenkiškos knygos 
i • . i • . i i'

kaszepoja du tris auksinu.s, o

visi-
praszymą m miilmeri ...yilant 
d a 1 e i s 111 iriu n I7r- k i ly ga s, s pa ii • 
11 i n t i; reik et | > raszy ti i r gi j) i e

yra szun

udinti-, t

naudingu knygų 
kaip tai dedasi pas

tikros rok u ridos szu- 
inot kiek už 
mpket, dele

juos rej-

k pas ką

mas pa
les valstamiviiiiię'

kaip lenkiszkos didumo ka^z- 
' tuoja a keturis-szeszis auksi- 

i, nūs?“,Ir jaigu pakakai kodėl, 
) žmogus beveik netiki, kad bu- J 1 *is tu ioksmnavatnaš ir nežmopisz- 
ti kasi uždraudimas mums kny- 
h’ goŠ jspaudinti. — Ant ^alo, 
iž turime pridėti, kad- Masltoli- 
i-j joje daug visokiu tautu gjyve- 
s- 'ha, kaip, tai: Lenkai, V<jkie -

u
kam.isorihs knis (apartas burmistro

i musu br 
tenai ir bėru

musu koki vaitą arba stars

su. i su 
jais, telpgi, kad.kaimo mokin
tojai gerai mokėtu lietuyišz- 
kai, ydant ■ Įdėtu viii vaikus

-

gasdis, kad negali tokiu pra-

lo N . '. ■». ape skai t 
per valdižę reikalautą.

1 daktaras’•••

i|sz viso
1 i- ■ I

/geu pas nieką 
ne yra.}

orius....
3 sz 

visan

mieste- 
u szunu

1 szuo - 
1 szuo 
1 SZUO ■ 

miš dau-
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DIEVAITIS
APYSAKA SZIOS GADYNEŠ

Vitaudas akis nuleido, paraudonavo ir tylejcį, o ligonis to- 
lūdydamas su pirsztu; tarė:

— Antras palvarkas, Einikai “tai Kaži

Mdi

. ' • / ‘ • I < T!pagirta ant konkurso kurjerę
/ Q -j i

AV arszawsko,
' ‘
'ey už i o J<SNS metu.

parakzita , 
\įonoš lla<tzev'icziui.es.

Siu iiirmejo C 
is paklausė:

n as.

n (‘s a u

nori eit ir tur but • ženi
klausė smutnai tėvas

susiraukė, rodosi kai 
ar da ki s ne atsiras.

o,-ir v
nis

1

. v
■ i

rau

I mirszk — ne nukryvidik ji jr atiduok jam 
ima, jago savo vierų pitmirsztu ir sznekt^, tat
ne. . ne. .

žiu ka

mano palaimini- 
a ne palaimink

parode ant plano ir

— <)t sztai, Budraiczei, tai Onos pasoga 
kaip kitos merginos, bet ne yra ka darit, isz

mokslas ne yra. drieku.'J o.

ros.

s. / Ne tokia ji 
aržholo danko' ne

— Pamink mano kūdiki kad ne pamivsztumel savo vie- 
Velyju kad ne Imtumei mokita, tiktai protinga/kad ne-

dot.
Man nieko ne rę 

mantuose igi smertie 
svieto?

Mergina tuom tarpu verkdama tarė: 
t— Xe pamirsziu papos persergeimo, ne, ne, jie!

— -------

— vienas t i 
;bnis vėl n h 
h i rąžote ‘v f

s a

/ilo... susiraukė ir atsiduso.
i -t- pradėjo smutnai — k<a<

H

r
da vieno !, kad trys 

* ' Pa

keiktas

ti atsikėlė i
Uždraudei
Ne! sus
kožnas; k a

jam yra sunku! Atminkite

ape-ji paminėt
u

kas! Užlaikiau jamtų žiamį ir meilę szirdyje.
■ 1 ■ «• o

Mažu

kaip asz janj-praboczyjii. Vėl nutilo ir užsimis
- ‘ - ■ ■' t ■.

inas iri gramniczę.
i/ —- Paduok cze planus, Morkau! — tarė

padavė te v iii, katr

paproezio ir užveclimo atiduodu jauneii\ am sulini, l 
nog szios dienos, kaip Vitaudas pabaigs 21 įlieja, api 
padorystę, o tuom tųrpu motina apiekayosis ir bus pr

an i valei nik<> teviszke ir kad jam 
ant katros per deszimts metu, vi

1 i,.:.. imm <

Kožnas gavo ka norint, ir tas katrasm simokino tiktai
ne

pra
teisingai, nes jis tiktai prasfce ape , motinos

•la&Oj linksmaLburzgohcžio upelo. 
u pa-U . , . ® 1

ij Dubisos ir mažo 
jmše,ir jo praįzimą iszkl^ni

y i4
■ 1

jis su - i
— Praszei szmotelo žirtmes ir nog nieko ne-

• familiję. Teisybe. Jie visi gavo kų norėjo,

įdare akis ir.valanda gulejok—užsimislijo. Staiga pa-
• pradėjo greitai szneket su junųm. -/\

tas priguli, ipacz kad tu ir uždirbai ant to 
s jj./ Uždare akis ir.,valanda gulejoV—užeiti

senovės 
ž metu

iras-n s 
e.io

s m ertas.
H '■ i. ‘ i,- ■ .

j , , Vaikinas apsidairė ir pažvelgia ant motin >s nedrasei pa 
klausi: - . ( 'dA •, —•

-

turi skolos tai sarmata! girdėjau 
ji ~ tai yrz| sarmata ir griekas, 
ai ine ge ir Dievaų ape tavę pamirsz ir mano lalaimi

i

ta

ir tau

— Oj kas mano-vietų, užims? Kas? N,c tureiaų asz nieką-

'Svetimos rankos iszdirbo žiamę pakol tu paaugai. Per visa, 
įamžiu buvau tarnu ir.akanomu, o dabar kas užims mano vie-

uszioj su naus n
suprato ta baisu szturmų jiaslep- 

i sznekiet povklei, su užsistanavi-

>iano jaunistos. Vieni sako 
ki žmonis kitokis givenimas. 

patis^ tiktai atbuko

—Perejo daug metu nog 
kad dabar kitokias svietas, kit 
Neteisybe! Svietas tas pats ir žmonis tie pitisy tiktai atbuko sa
vo pažvelgoj, tėti p kaip, mano kardau ndg visuotinio kirtimo

-K

4-

icziui.es
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Vienybe

akmenų! Szauke ne gieda, bile r< 
naikina gereusi plieną, o szukesliikė '

Senovės laike dydeli szturmi 
debesuotas, kaitros ir džiovas nei 
rejo viltę sulaukime lietaus, o vii 
Ne lietus parėjo tiktai perkūnijo) ir 
kino. ■ • ’ . ' .

Petras Orvidos buvo man brolu 
szkala,( drauge tarnavom vienam 
vi&i esame!

* f f•dos ne butu', nes ruda sui 
reikalo isztekint yra

i bi vo ir dangus buvp visai 
izpftsakitąs, dėlto žmonis tm 
ndk Dievas kytaip norėjo.

gi’eusmai ir viską sunaij-

raudonavo ir musei pažvelgę ant atsiliepusio, j
•- Del sumnenes laikas niekados ne g ili pereit, 

Jazvigla, man ano jokiu provu ne reikę, asz tuHu savo 
provos, givenau 

užlaikiau . cielybėi j u 
l dejl jo vaiku!

ranka paglostė 
ilvą ir su piktumu pažvelgę-an b CzertvanOL

pats ir vįikai?
» i '

lygonią pasi 
ties,, tas katri,s už 
katrie joje proce 
u prie dvaro

vas cz4— užsigavo in krutinę -- palei tos 
per visa amžių! Per tiek sunkiu metu, 1 
turtus, ąe del svetimu, tiktai dėl jo arba de 

L’rednikas nog tu žodžiu susiraukę, si' O 1
savo pliką gi 

isz jo loskos asz ėjau in - Na, t 
Joniui, didesnenu kaip mes Hli.t

rerKunije uzmusze ji greta prie 
pats vienas ant krasztu mtrsu Di bis 
viską ^unaikita: tiktai vienus gri zus 
suprantą

-— Jago ju ne -i ra ant svieto —.atsake-1 
^rižaip jes — tai už deszyhits metu nog mano smer 
radau ims mano vietą, iszdalys žiamę del žmonių

mano szonof. b
os, Skomoijtuoše
, o Posvicuose jo vaikį j Vojo/'tai yra: į

ponas 
pro-

nisi i

* . imu, o pinigus"apvers ant kokio gero dalyko ir užpirks a
kai

ri t vi-

dalai kinu savo žodi: likau vietoi levo siratai, tarnu naszles ir!

in gilumą szirdies ir apaugo kieti p 
ną žmog, pats apsiženijau, •* grti 
plita’prie plitos! Atsimenate, jeg 
zimierą Orvidą! Tokiu dabar ne 
su nu, 
ties dįl daugibes ir del jo! • ■

Och stebuklinga patronka n

- ženitis norėjo, na ir vėl

gu:. .j. . lou Kai 
ir ne įmgi’inžo. \

tmdoj jo smerties, bnj) ir sados miszey ŪgeiniJose, už duszes. nejiaszniku. / ■
i Bet teip ne bus, jie sugriž, mažu ne užilgb, matysite!...^ 

.Pažvelgę aiit tylencV.io Morkaus iy teiprtolau tare: s' i;
nuėjo — Apimsį suuAu motinos teviszkę ir Dievaitę, užsipelnei 
vaiki- ant to,« bet nevisi ant locnds žiames procevot,

rinkdamas del saves. Ne. ant to asz tave iszauginau! Aisi in. Pasv 
ir Ka-į apimsi tenij

Mielesnis*buyo man už liepsimi..
rejo tie szturmai, prapul j

ii! Tiek aszaru ir tiek var-1ranka nusiėmė nog-kakloJenciugeli, atrysz 
o gyvastj. Nuėjo ir jis — ant jo kaliojo, ir iszemC/ nedideli rakteli ir

; I perpusę ‘ištrintų, herbu (ženklu.) <v

pintą. Iszauginau 
žus taisiau, 

imasti senovės laika
del saves

'fK*

nesistoravisi 
te ir 
ir taudariau, teip

ra
jei

u s

, Į 7
* 1 4,*/ *

Morkus nieko ant to ne atsakę, o tėvas matit pri
• I prie jo tileimp, ne klausė apl pristoimą, tiktai su drėbabczei

i atras
do su

orates

puse seno žie

ant kialo: puolė mąn ant —d Jlji raktas nog kasos, o cze ženklas,
J, kad’ape ji ne nžmirszt.* trą pusę žiedo, Kfezimieras O’rvidas'pasiėmė su savim iszeida-’ 
rna visus -turtus, kaipo 'mase Kasojusi plyni potenciją ant\tavo vardo iszdariti, ir daf 

• tu- daugeu iszaiszkinii.feu.
tai su didelųj smutku da- ba nia pritruko laiko ir silos. įnik tai Mc 

‘ P ‘ ***• 'urn a no V a 1 n iii ' 1

ant kialo: puolė mąn An

iocnaątę siratu, ir sztai per tiek metu ano jokios žinios ne 
rejau. Balsas jo nutilo ir visai tyk 
baige< • . '

Ir ne matys jau jo mani ai

tu- daugeu is'zaiszkiniiįu. Resztą ponas Jazvigla tau p
unnr

Ir ne matys jau jo maiib al is, jau ne galėsim jiem ati
duot tą, ką per tiek metu vaktavau! Mažu jie kur. lauktu ąnt leš, ant pir.sz’
to! Ach ! tiek ’muku........... *.. Nuti
veido galima buvo matyt dydžeusią

Morkus nuleido galva, visi užsimislyjo apricz vieno .Vi-t
rūpesti.

Sūnūs dą stovėjo tikdamas.* Rankas
■ . i Li • . \ ; .. .

įu katras žibėjo auksinis žiedą 
visas iszblyszkesdr baltas 

. Galima jfrvo matit kadszirdyj jo buv 
toj valandoj ^į'neket ne galėjo.

Ž^dc^i u lįfe pažyelge ant jo ir patikai tu 
..flrTuk l^kad-tevaA szauke -- lygonis p 

piktumu.1^ į'. x .. ■ : ; i '
-r- Ne visados taš diliaikys prižAdeimą 

navyiino pristoję.

, o lint! to lovos. BitVo

ipdįegiises nog sau* 
3, atrėmė ant 
kaip siena, 
o sžturmas i

> krasz-

r' kad •

ažvelge ant jog su
< -4- Kad butu gi vi, tai duotu kokią nors žinę apa savę 

pasakius tuos žodžius su iszgaszcziu pažvelgę ant lygonto 
katras ane pasijudino, > ’ * • <

Krutinę senio nog sunkaus diisayoimo kas vįlailda su ko 
kiu tai kriokimu pasikialdavo. Pati* 
duszkas ir padhve ligoniui biskf vino, 
atidarė; matyt kad jaute dideli s
cziaupdaVo lupas ir kakta susiradkdavo. .

Valančiui kada CzertvanieneĮ paSake mirsztancziam . vy 
rui kad mažu Orvidai visai pražv 
žas, storas žmogelis, su akulorėis

—

senei jau perejo! Reike per taiki 
ojago ne atsiszauks, tai tada.*,.

Gzertvana, tie žodžei kaipo 
paskutinis laszas užmirusįo krau

r

Iszgere, bet akiu ne- 
usmą, nes valandomis, su-

Mor

?» 
Kiausi k JVįorkau! • asz n 
lai y kas gu l i ant szyrdies

katras be užsista- ; 
oriu greicziau už- 

' Nuimk tu Ji,

ir sžnipždamas atsiliepę:
- Laikas tokiuose dalykuose pastanavitas palei prova, 

aszczius pajeszkot inpedžius,

in žanda užgavo. Sudrėbėjo, 
jo, subėgo in veidą visas pa

ll . • . i . ' ■

K f
>

i »

' & r

katras |jam uždėjo 
tolau tarė: 

clys, sargus, ir
ant kaklo lenciūgėli ir bisky apsispakaines

\aip šzup, busi viernas ir kaip gai 
ciniFpaiint turtu Orviduykilia japo kas atnesz antrąduosi n" i e

•/ Sudėjęs rankas ant galvos dadave;
— I/uszę savo tau atiduodu, mišles ir

ne

Ar atminsi?
-./

Mažai tu szneki ir niekas tavęs ne pažynsta, mažti esi 
tai mano palaiminimas nog tavęs atstos, o 
ižsipildy^ tavo norai. Tu v i reuses ii’ iszn intingeusesi

jago gė
nedoras, 
ras, tai
, / ju

7

. ■ H ?: ■. J



Lietu vniku
DKei per 
meant. . .

Ne ktyvidik ju ir ne mislyk ape sa
• Pamik! Duok žodi!

4- Per valandą balsa be galėjo iszgaut isz krutinės savo,

1, 1 *“y 
ir taiviau, o jie tavęs byjosi.

; vę. Tavo dblis yija Posvitei už upes;

Morkus ant galo ne aiszkei isztare:
• 4- Liepete, tai dalaįkysiu!

Lygonis atsiduso, 
numėtės, orvirbinde rr

rodosi kaip akmeni koki nog szyrdiės 
numėtės, pryglaude galvą sunaus prie savo krutinės ir kelos 
asMaros nusirito ant plauku suuaus. ;

— Tegul tau Dievas užmokės 
potam kaipo sujudintas kokia tai ne, matyta 
mas isztare:

patykai isztare — • ir 
t sila skubindą-

sztare:
— Morkau, paduok kunigui szka’tulką (skrinutę) Už vA-

landos, padavė sūnūs kunigui, mažą apkaustytą skrynutę. 
Vitauįlas atsikėlė ir po.valei pryejas prie motinos stojo už- 
paka yj jos ir sesers. Lygonis isz po paduszkos ižsięme ne
dideli rakteli ir slobnu balsu teip tare in kunigą. .

• if l , b ■ ■ V - ■ Ii t * i

--Septines dąlis tenai rasite tėvai, kožna per 5000
Del keturiu vaiku ir paezios, szesztą dalę iszdališite tarpe tar 

ant garbios Motino 
jaunistfea 

viau. Tegul už maąo-proces priima afierą, už tą kad 
niekados ne apleido. •

Knigas r

-------------- ---------------------- -—----------— 
ne aiszkei kalbėdavo žodžius isz psalmo 
traukdamas: Judica me J>eus'et discert e rausant

Kunigas in rankas padavė jam gra nniezę, ir 
povalei pradėjo?'kai bet psalmas. Vitaudas atsis 
ant savo vietos, pati visai nuvargusi, atsirėmė ant krašzto lo
vos, o duktė susirietus ant aslos verkė.' -\-

Tiktai Morkus stovėjo kaip stulpas su suspaustoms lu
poms ir didžiausiu rupeszcziu žiurėjo ant veido tėvo.

O veidas tas kas valanda mainėsi i 
lupos, sopulingai traukese, bet uvožodainaą kožnas galėjo 
prast tuos paežius žodžitls: Sųdica me j'Jens^d^dmremte 
sanv me am....

Wisi stuboj nutilo.
ne in amžinasti! Dangus pradėjo szvist 
ritinėti ne rasa guldama ant židaneziu r 
vo. Trumpa vasaros'naktis baigėsi.

aland a toj i

su-

buvo tai kaipo priėmė- 
ir žvaigždes pabalo, 

ožiu, skleidė k vapa sa-

run
n.i i...4.....!.. ... :i.._ ' - *
m, e septintą atiduosite in Ugienus, ; 
Szvencziausios, po apieką katros nog pat j

e

Ant galoj kaip treczią kartą gaidžei užgiedojo z h , ’ ., Czertva-
I) ir sunkei ? atsiduso.

atsid'a-i
manės /

sz kalėjuos kožnam dalino. Dalę - Ka- 
aiinieriaus paėmę motina, paskutinis gavo Moi kus ir tuszczę 
skrinutę atstūmė iii sz 
igisziolei. •

Akys lygonio kas valanda darosi silpnesnes. ,
1 \—Tas jau ir visas! — isztare-- pabaigiau, pabaigiau!... 

Ranką ant palaiminipio pakele. y
— Duok jum Dieve dalę, spakaju ir luosybę, nes tai yra 

visa laime ant Sigito syieto! Givenkite sutikime ir visi drauge 
o busite tvirti. • .. 4 . * ■ .

\ Atsiklaupė, visi prie jos lovos, o jis ant j u nulenkta gal
va ieztieses ranka, paženklina Križiu szventa r potam ranka 
nupuolė ant patalu. z ,Ą-
, - Per valanda gulėjo kaip negivas, pabalęs 
rea, ant galo atnierkiė akis ir su didžeusią uvogą 
in prieazai ji stpvinty Morkų.
- Pamik kad tu Orvidu tarsis, pamink!. . .

v —\ Liepete, tai busiu! — patvirtino,Morkui.

vo ir isz

is ję vet pripildo kaipo

ir akis5 uždą- 
insistebejo

atsire
mes jo greta Morkaus.

/ — Oi manę kas paims niįt savo dalies, Czertvanei? — ta
re per puse szyderslcai f— užraszykite kjtrąm: norynt, drauge 
su kytAis galvijeis, kad potani nesiliartu dele manes! Ant to 
pirmą kartą atgijo veidas Morkaus ir skubindamas kad ji

-ta

— Tu su niani'm eisi Rimka Ragi! .
- Teisingai — atisakė ligonis eik su juom kad ne reikei 

smer f 
Senas

tu tau rūpintis ape savę ; o tu Vįtaudai tetutę
ties užlaikysi ir senu tarnu neapleisk ir ne \

, tarnas tai prietelus. 1 f Į J,
.Norėjo da daugeu kas žiu ką sakit, bet j ui. ne galėjo A-

• ^Valandomis buvo kaip numiręs, be žado ir visai ąne ne
krutėjo, pakol ji skausmas, ne surėmė, tada stenėdavo ir du 
javo, tai vėl kaipo valąnddmis norėdamas paiaažint skausmą,

nas akis atydare, pažvelgė ant ryngraf
Gramnicze iszpuole jam isz ranku ir užgeso, pasidarė didelis 
sumiszymas stuboje. **]Paszoko visi, b 
darytas, pilnas smertefnu aszaru, veidas buvo \ įsai sp^kainas.

— Kaip giveno teip ir numirė -A
isz luos ty d a m as asz ar as.
i — O Jėzau! Jėzau! — raudojo pati uįuszdama su kakta
Iii krasztą lovos. /
J ‘ — Juozai szviesos painiok! - i • * _ /
k imą jaunos panosdSkomontu.

,nis akis

su murmėjo Ragis,

iszišiye savo pirmą prysa-
I • , ■

i. -Morkus atsitraukė ir pažvelgė pdt įauga.
• ravasario uiena jau; prasidėjo ir saule savo 

spindulei* apszviete virszunes niedžiu ir.prasimusze pe 
ii stubą.

Pauksztei pabudo ant szaku, kėlėsi 
žeusi kirminelei,. kožnas griebesį^Srie* 
tiktai jis, senis katras savo gi veninio 
bitele, ankszczeu a’tsikialdavo peš vitu

Atidavė savo procią ir vargą ki 
tai-jam diena dideles'szventes ir spak;

JI

fiuksineis s 
langa • ’

žmones, 
trecios ir
•uvo

s ma- 
darbo,

provennik# kaip 
•el is, dabar nekele....

iem — ilsėjosi

‘ iįfž valandos po smerties Cztru kno navatna paroda trau- 
’^.$ke ulicze per kaimeli Sandvjlus. Pirma ėjo Rimka Ragis 

muszkieta rankoj ir barsukinin krebsziu ant peeziup ėsdamas 
puse tuziną szunu visokio skiriausj isz kitos

v u tęs vedi prijunk i tą lapę o isz 
kraliku.
raupuotas bernas, ant Režimo su k ra d tas buvo dvi žalos sko
pęs, pora k rėšiu, kirki ta j tiktai, bu hczėi iszdarita*ir neiszda- 
rįtu skurukiu, matikai, puodai o ant! pat virszaus didelei klet-

su
in szaliesrįnt vir- 

anokio buvo matyt gaivos ' 
Uszpakalii važevo didelis R ežimas, greta katro ėjo

katrie neiszpasakitą riksmą dare

v (Tolau bus

mažeusiu pau



Vienybe

•m

Isž Užmarės

kad n u r ai

aru u ean omą avė

n as

nose, 
storas

Danibrove, 
šzkala mainu 
Ano katras

kuriose medi 
a isznai kitas

ceremonij
didele i

ligaiksžtis- 
ant kokio

, apsudijo 
it smerties, 
.viro, p dil

iu, kale i n|a. 
o ve jos gal- 

pebasžtniko, 
mate tą

parunkui, 
yra i*z naiki ta/' 
ir žvėrių miszkuose 
žids miszke givena, 

eža miestu urvą,

umu garsingu 
a ros, 

i uos budavoje

kam juds isz cze. isžtremt 
ingos rankos 

Gedimino,

Vilenskbs
X ■ . '

k ados ne.
tu aut 
muilą,

sau trobos 
dirbiavo t

ivda neteikia- 
nibu ir perkūnu 
styprioj rankoj 

m as per kūnus,

j k amžių buvo, 
andij svetimžem-ei 
tankas kluvo, 

>oezei 
su,tanke

Nėra
Neraj Keistumo; Vitald
Jageilos Erdžvito, Matgio ir Lizdeikos
Neri, k
N erį

>sz gubernijos 
(Įfąiiesza kad dar1 
bu'vo tiek dvaru, 
f. L f yci-taęijos

likos uždėta 
rju. Antatidari- 

ir i bu v o ’;(:
♦girtu įsjz visų krasztfu 
jdžiotdju tos 
tra buvo ' si 
apyail^sžtinėta 
Keppen.

rų visados jųjų ranku tvirtu,
su j uju smėicziu viskas, k iteip stoj 

nori

Kur tosios žvėris, isz k 
Didele nauda del Saves 
< og jie didžiauĮsę.patie 
Kada ant meszku 
Isz žverfii skuuu siuvo 
Isz mėsos skanįtrvalgi na stelavo 
sz mfiszko medžiu bvdav 

D ir isz medaus gėrimą, 
.Viskas prapuolė ludifi t 
Kurioj valnistu per.ti 
Jau szędien visk.uom 
Ir visos naudos ing ji 
Kialkites Lietuviu bcczei ir pral 
Žiūrėkit ko jus an u k
Ar jus galėtumėt, tai a iska praboczit 
Matydami tokia j u k 
O! tiktrai užifiiutu 7\ 
Kardas ir kir 
Ir lietas žii

nu 
isztat

skolas in
j u d nei na i g 

kad visu t d d v
• ■ ■ •*

ties valdi toj ei į
įjnej Valandoj užmokės savo 
|kpl.aš; .Daugi ausė tokiu d va
liu yraf gubernijoje Kaune ii 
Vitebsko. \

avė numirė. ue- 
arolas — .palicmeis;

garsiu-
O

tironiszku darbu
Ketuose 1861 ir 63. •

. M icąte O [ o J i j e a n t Szhfzko, 
sūdąs prislėgusiu 
Rozaliją Kol ką . a 
už n užu dim 
kterę ant 8 lietu 

n nup 
tikas

vis jusi 
as begd: 
mindžiotų žvengdamas smar

Bet netoki szęd 
Paminė po kojų jie kalba 
Prapuolė jau visi senovės 

/Teisingai jau viskas 
Neturim jau miszku 
Tik ing Vieta žvėrių 
Kerta medelus, ir v

Atsikialk Keistuti didis kariaunikie, 
Atsisėsk ant žirgo imk kardą ir saidoką * 
Jau senei lauke tavęs Lietuvftikai, 
Liepk 8zauk,lem surinktie visa tavo vaisku 
Daryk apveižda savo kariauniku, 
Skaityk kiek kareiviu Lietuviu garbingu. 
Statyk ing eiles vesk ant priesziniku, 
UWiilk kaipo lutas stipif 
Kreikiu isz grabo žiūrėk kas cze d 
K ii r dingo tie r milai k u 
Iszgriove juodos yaldov 
D dkogi Keistuti jųoį n 
Paveizdėk ant julu kur

Mieste Bėri i ne 
tu senas vaikinas 
dalykas tas-stojos i 
nedora- susiedka I « 
kad buk jis pAvp: 
jos. Vaikinas t 
to riepadare ir y 
tada boba žadėjo 
duok in ran 
dal i kas teip ape 
kino, kad jis parbėgės namon, 
ižszoko per langąi nog .tręczjo 
aukszto. Nupuolus nog tokios

a te gavo >- 
ir szlerriu mėdžioji 

sau rubus

vą. /Ann 
Eranciszkus Dlugas 
ir viską iszd

urgi tos upes Lietm iu.rubežei, 
urios atskire mus nog kitif žemiu 

u suvejel ' 
ing,savo namus 
iriu Lietuvei

Karaiiszkijme Naujame kai 
me, požnansKoi k u 
tei, lik^s uždai ita 
tai laikot ’ katalikis 
cze, isz priežasties 
pasirodė labąbslobh

Kur ginbise stiprėi su savo kaieiveis 
Kada užpuolė ant ju lieprietelei 
Tu juos atspirei su Lie 
Ž u rėk kur seni Dievai 
Kur senas Bąublis ka sąv 
Dvilika virti ten valr 
S &venta ąžuolą kurgi

O skai’bus sail pila už svetima gera, 
Oi! negirdėtai niekad to nebuvo, ; 
Kolei įlietu v a valde musopraboczeį,- \ 
Ing uarzdilos rankos juk medis nekluvo, 
Žids nog’jųjų, lenkes kaip i’iog vilko ožu, 
Ir vųkieczei kuriu Lietuvei nekentie, 

5£$ien d.rasei mus žemoje kinkos,. * 
utf nėra 1 
ne vienos

'?». ,Isz Wysur
'.Mieste Kij 

i^vas 
Oris Lanku kai 
Os .isz

dvi likos me- 
užsimusz<‘, 

teip: Viena 
pate m i jo ji. 

e dolapi b.og 
eisi nose kad 
r ai nekaltas, 
tą provą uti- 

li as Galicijos/ Tafi 
szirdQ, yai-

Ne^arta bego.su kailu isztvotu
Totorei Szvedai (Judai ir Kazo 
Dat
Bet;
Kožnaš kas tyk norimus Lietuva bara 
Jau jiejei .sųięrtelna patala paklojo, 
Ir jau jie ant amžių ing graba uždare.

buvo szventas ąžuolas kaime 
iszpųves, ir bi 

vidun 12 vyri'r/yalnai-sėdėjo ir gere lietuvi 
jljj ir dabar, liet per dabaryni valdomi visai apleistas

bego.su
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r
Mes

katrame ne vienas sąnaris bus

a

e.xpedicijos ant ežero Tąngan- zną.
v A.) LllVOjl

m
ori

tikra revolucijaį urtalniku.

naii-
Darbi n i kai a

$

žandaro isz Miela
’L

at 1 tas.

žmonių Berlinehnirszta
;j

Brussel 1 d. (Sausio.

I '
te karatams, prineesą Klc

ar i žius 1 d.
mrgo, km Afsi-

inzegnoimu,
Kret<5k

amaiįnames.
t

t tris, jiedeles,

1

v

tanczei žmonių yrą
. o

Nors

tema
1 ea-

P■1

Dūk
nen

1 o
■■

Jgyvę
Žemai

permaįnitas.
I ■ ■

A utis, ta v i an si

likezei 
ai t tos

T
S

is ne vie- 
tikrai ne

g
O

Plymouth Pa. 1890 m. Sau 
šio G d

Sziądien apturėjau isz Pru

s m 
pa
Di
an

>ja dailumo. Bet kaip pat- 
i iszdavejas szio Ldkraszczio,

-ii

del visu brolu, 
j e ir 
cziohai

■ i

ne' nore pi 
f e ‘ •

uit influenzos. 
desetkai mirsztn.

serga, jogpi įne dideli musztine 
turku ir giveutoju salos1

to les ne gali su tai pint. ra 
cziame Muniche yra sergan 
ežiu 40 tukstancziu, .0 isz te-

kas vardu Tevs. 
aplinkinėse Tolo

yra
Visi katrie

1 1 Į 1

Lisabonas 5 d. Sausio: jBra- 
zilijęki laikras/tazei danesza,

za labai ižai platino po visa 
valakije ipacz Veronoi, 
Si n oi ir Mod en oi.4

.los dvasiszkos, o* J

gyventu l’etuvoje
unžius!•

Londonas 1 d. Sausio 
urėdui kai.» ir randayi

kabinetie\

»

mažinimo 
m gi be isz j 
t st nd ko.

, ' < f

' y •
teina tokios

paduoda žino ik|4siži orėdama 
ge atrado ne

Madritas 5 d. 8 
tas) Segasta ste ų 
deles permainas

n
bu per ku atvožė in Canon, 

tris, jiedeles, isz priežasties 
smerties exkaraneiies ,Br 
jos, paczios J)aiįn Pedro

mieste Varszavoje pagavo 1 
.liilistu vada koki tai Pierra.

• i • ras teip baįsei 
gali iszlipt isz lovos.

rd et, ; tai 
tiesio, ni-

kad randas pastanavijo duot 
iszrėiszkimą. Mąskolijps ran 
dui, apie jėjs jnepripažinjnną 
dabarikszczio rando rėpubli- 
kos. y v * ■ 1 - ’

iidaveis; ieliu .
- i darbo. I 

1)1 istot,

Didžeusis fabrikas Pre 
jot kokis igi szilam laikui bu
vo tenai pastatitas, sudegi! per 
ką likos padalija, iszkądu ant

u
Lin-

serga icziii -džiama 
kas

■

--b;

• 11
k - 1. <*>?■

1

e• • j I

Lietu vniku
auksztibes sūsimusze ir už po 

. ros miliutu, taridiimajs kad JW ■
ne kaltu numirė 
pažino ją, tyirtiha kad jis bu
vo labai0 teisingu.

Zine toji tegul b 
nam persergą, kad

. žinant ant žmonių ne užptildta 
i. net ir niekahi szldves ne pleszt.

Rimas 1 d. Sausio. Influen- lietu viszka dar nevisai gryha

Beri i n as 1 cL Sausio. Ateina, Jažista, jog pirmasis numeris 
žines isz Murzburgo ir Bava- ! Jeiszejo \teip kaip reikiant4 
rijos, kad tenai beveik 'puse dienok tolasniaine taiki* -pasi
žmoniu sergan ežiu ant influ Jupinses, kad A iskas bus pai

diena 30 pereito m
hilistai pridėjo- truciznos in
viralus, katrie buvo reikalauti

> f

ant caro stalo* (Jaras apsirgo

krasztis del lietuves yra nHsz- 
pasakomai re kad
tamsus žmones nuo

■ i ■ » I ■

Paskutines žines isz Brazi-
r * * ' : ® 1 I ’ . •

lįjos, danesza,kad tenai pakilo 
tikra revolucijaį - katra ’kas 
diena didinasi ii taiko szaliesi 
buvusio.-ciecoriaus.

nei numeri, jog

no, idant kožnas vienas ūki- 
likas skaitytu del, savo liau

m o kąltįini- 
Kada jis 

mingkiemio 
kėlės-vagistes padare, tapę jis 
žandaro isz Mielaukio’ perse-, 
kietas, o ant galo Zitkiemine- 
ėe pagautas,, suhisztas ir aįtga 
los in Insrutę dąst

■ • . ■ 1

dpo katalikiszkasis laikrasz- 
5 jaustu grynume kalbos ir 
ikalingiime musu raszl-avos,

laikraszcziams, kaip 
„Przegląd katolicki“ ir P

rintei 
rzeg-

žines: Sziame kraszte v ta ma
žiaus lietnvniku prie lietu.\ isz- 
ko pamokslo atsirąnda, pas 
kiauseme.laike !jau ir kunigas 
II. žada lietuviu vaikus prie 
vokiszko pamokslo priimto. 
Kas czion per priežastis? Pirm 
kėlu metu kuhitas H. bhvp 
didelū užstotojo lietuvi^zku 
inzegnoimu, odlabar jisplyg

zio Bismarko ir dateko szicze, 
p&ęždos apsirgo Jmk. ^etersbi 

'» 1 • tiktai draugi
ant užmuszimo ■ car o b t* dar. 
ir norenczią apvtast visa ran-j 
dą aristokraticzną. Brangin
to toji yrą labai ižsi plati misi 
tarpe vaiskavū asaliu. Likos- 
siiarestavotais 32 afieierai o Isz Amerikos

žines isz’ tenai kad
tojej to mieštojo -apsirgo ant 
influenzos, o sze 
tu ligoniu numirė

-gą darbą palau j ą.
Del menku da ikii,, nebūtu 

jis savo pažiūros 
ko: poiis Polka, 
rotas, jam labui 
n u mani ti davęs; 
kudikei- sziek t ii 
iszmano, tai priverstinai reike 
juos ii’iprie vokiszko pamoks-

Manistee, Mieli G d. Sausio. 
Didžeusis- fabrikas mebhlu, 
prigulei! t is prie , Pillertovn 
pomp. szendien* visai sudogi

,su Tilžės nauji katalikiszkd šio. Bandą nu xikairsku arkla
i 1 • i... _ . • < • 1 <\ • 1 • ___ • . .....___  1 1 \.vhgiu., užpuolė ant n^no. 

farm«\io ir nužudė visą fami- 
;liję-’<—- Turėjo jie piktumą už

1

į'
✓

■

1--'. • ’v-”- jf..1-'- <



•Vienybe
les nedeki buvo pagavės vie
na isz tu Vagiu ir pasodino in

meilei,'
visiem

(kniga psalmu). Isz kur tie

ne Southworth, katra ne per*
senei uzmąsze savo virą, ir da» 
bar sėd kaleimė, teip sunkei tėvai 
apsirgo kad daktarai ne turi- ktu į

žmoniem kokiojnorint. narad^ 
lur atiduot; -- ale prisiriszi- 

i ma didesni turėt prie tos že- 
' 1 '1'1' 'fnes, pine [draugystes, kur gi 

nes; pirie liežiuvio

nes.ąes ... . „ < Tevine mano! tu 
kaip i sveikata; kaip tave reik 
brau įmano

-kurio mus tave patrotijo!“. . .*'* i • » .’ •
i kas

Draugyste SS. Pe 
Ilązletono užmok 
guš ant szio meto 
V. z\lexa Wanaiib 
C. Jasuveith Coli i 
A. Dubauckas Fr 
JzBraziiuski Nor; Hadley 
J. Vebelunas Homestead , • * •’

tro ir
)jo už v

01' ■.
mkville 
ackvįlle

Isz Nevi York o ateina žihes 
kad tenai per viena diena nu
mirė 2071 žmones, nog tos 
szviežei pasirodžiuses ligos.

A įnori k e* angetska

Gerai kas myli trot i jotęvi ne, 
kaipo’ cze ( rint buvo iszu 
ale labjau žilio, kas tai j

tas

is pa
J. Nevaęlauckas Grand Ra

J. Streiniok Shod
J. Kairaitis
J. Dobiias^Mahan

andoah

'o vilo isz 
sus drau- 

„30,oo 
„1,00 

„4,oo 
„2,oo

• , t „ t ,oo 
„2,00 

' ' „l ,6o 
lids „l,oo 

„1 ,oo 
„1 ,oo

, „1,00

v „i;oo

Prie paties d i po susimuszę du 
treinai, CAvoravas ir pasažeTs 
kas, per ką du žmones likos 
užmuszti int vietos o keli su n-4 
k ei apkolįcziti.

Pittsburg l d. Sausio* Keli

szioje gažietas, grįždami nog 
savo balnus, katrą tą dieną 
buvo isztaisę, užpuolė ant ita- 
lijonu ir židu, o potam ant 
darbininku nog geležinkialo,

ir vadindami juos „ U

1 * r i si r i szį in as "tas : : k/p r* " -► —»* -----
les pagrūdo tąsi k, Wysk<» po Trup
bun iugja sngriszt, RuskaH earns UiFfejm 
’ ,sz"tl iaztikro »<■ apsyrg. aut uflu-
^lai iH*. lnll',ll;;^į|įįjįįįįi(:>,H•...pastiinaAijo kn9$liennit i i^'4«pj^.pariMv ...mj 

os brawgjps te vines, 
Tą a pm ja darome. . Po visa 

o isz(‘.same
„„.V 1 .«...... ■)--------------.

zėndien žemes, Riek tai vabgo JAnt Sžstatiino, ktįtcas 
r bėdos iszkeneze! O kartu |,ut Amerikoj 1892 me

žada 
tuose, 
Dantis 
i> me-

• , . * * j * * * i y
jdimo! Juo tankiau mielo doriniu,. j Ilgo per trys 'metus 
ivo persinesza ing aplinkines iszhijkis bizni nėsubąnknitijes,
ivo tevines, didesne neramybe jį. attighJ • skploas už 
psiaueze jo dusze! Valanda-■ ginimus ie gazieta V

ipgar-

vet ateina - Suvieni.tuose Walszcz-iuose
> * ' ' L . * f , J ■ • • • • ¥

ko reikėjo paszaukt palicije i mHbs kada turėjo palikt sab Amerikoj yra giVqntojd G6,- 
kad tą niusztine apspakaitu., hszda ir jeszkot ratunko ą\'e’- I 843,4 Hp. < < /

<r.

Darbinikai ant r i tojaus fątsto-

Unijos.

Aw meile Tames.
Isz to paežio szaltinio 

les del tėvu, prisiriszimc

,, , 1,1 ‘L«U Į>.V AIVŲ; —-

aiva palvu kt pareis, kad ant UŽMOK ĖJO.
> grabo' nieks už- dusze ne . wie^ibk i. 
■aMimels. . . but nukarotu ant;A. ,”..11, |>iltslnu 

dmžinos tarpo svetlpiu būvi 
iio, o! baisinga už tiesa kora!

IET UAVNT

gk' I •

K(j’,

inci Pati . Dvase

J. Kavalauėkas Lost on p 
M. Oszkinisj , , „ *

lF. Kavalaupkas ’ ,,

Pranasczas Pono SU v.• Deimantaviczo*

Kas užmokiejo 
tuvniku o ne buv 
gut atsiszaukia in

už . Vienybę Lie

musu Relystę.

Kas raszys in must 
o norės 

gui atsiur ežia mar- 
centus'.

O 
su kokiu reikalu., 
butu atraszyta, te 
kę pacztvą. už du

kad jam

JCas pareikalauti lai k 
LietiWniku 
lingu no

Vienybes’ 
O ne atsius pi 
pusę h^u, bull vienas i .umeras 
nusiustas ant • 
giaus ne? tas <i

r in t už

alykas yra rei- 
irėdko.

Kam nog angliko samdytie arklus/ 
kad gali gautio pas

.. . J t Uduękfb

Katras No

„VIENYBE
Ir siųst pin

RI UžSI tASZYT

igus u/, ją, tegul 
emh Į)as:

J. Raszk
D

auckas.
Kazimiera

Jersey City
Baltimore, M.

Zelegiri.
> 'O

Chicago, III/
,,1 ,oo. 
„1,00 
„1 \od'

„1,00 
„l,oo

„ 1,00 
„2,00 
„1,00 
„3,00 
„2,oo 
„1,00 
„2,oo 
,J,oo 

, )5l,oo 
„l,do 
„ 1,00, 
„ 1 ,oo 
„2,00 

. „l,oo

Ohio.: F-anciszku
Raczuna.

Grand Ra pi d-i Aliok 
Bagdbnawic /.d.

A atijosziu

Mąhanoy cit1 r.Y ’Juozas
■ \/,r-

kas.
Milauc-». V. G nieži ubas Pi 

atrotiima tėvynės,' K.Dęraviijis 

Babilo’nskos žemes,

tis myloimo , tėvynės savo, .aszarom is ir verksniu pasako 
Žmones isz prigimimo, vi< ta, j 
knrioi apturėjo givasti; kiniai Ant upiu 
iszaugino juos tėvai, kurini * iko jis,

apie
tston

„

labai myli; labjau kaip kita; S

i J. Vhite E ezabeth 
T ' t * • i

P. Kalvaitis Bridgeport j.
Kuo. Klanaucka^i Shainokip 

m ili:i\ ojom , j .Smith (.’oxackie

J. PIęvok Greei

norėtu, regct ž

I, Czera-N K,

•. kawicze.
Nanticokk, 

< • \ kewicze.1 . •* 1
Bridokpoht, 
Pi tįsto n, Pa 
Philadelphia,
Shenandoah, Fa.: Kazim 

dzewieziu.
Glenlyon, Pa.

Pa Tarno isziu But-,

J. BezgieRa 
)luszi., / <• 
a Szemi 
erių Ra

CoNX, 
. Aąd. Te
Pa.: Antan

, . • I. ’ I.J. Žilis, Priced™ igli, ; .uriejnųs ing nevalo nuginė, 
aižiu giesmes. O kurie mus 
uvede: giedokit mums- gies- 

giesmių Svoniku.
idant j u miestas, 
m as) szalis Į^ftii 
be pas žmones 
tur ta njeile savo darit tėvynės me J’ono svetimoj

turtinga gar
turėtu. Ni

me

M. Pilvelis Lais mring
V. Radomskis 4 jttsbiirgh 

1 *
J. Bražukajs Ale
K. Jurk&vjcze Į ark 'Place Antski

'u,

J; Kasper !žeme j!‘‘ Shamokin, Pa
£

Shenandoah, Ta.: Joną Uobina.
Jos. Majaucka



Lietuvniku

Wilkes - Barre, Pa.
SAKRAMENTO.. o.:o c.

OZU c

nos 1'863 in. kaszliHVpO<)

Szidhiwos su malm . „ oo

Bažni ežiosMARYJOS su maldele ou

(i

fiu maldelėm po penkis rentes.
A

Locuos drukarhės,c;

Katrii-•ažios

$2,oo
10 et

$1, 65 c.

meti 40 et,

o

18.) MOKSLAS RIMO liginimą wajkuj 1,00
o / O

mis
1 ,00

U

>vni*>us nusiims!

25 et.
24.) Giweniihas Benedikto

’ T •• I . M
apraszi-

$1.00

■ 10 et.

mint

syngas žmogus.J Q O

10 et.
10 et.

Boston ^Iass

apdarytas.............. ..
4.) Toko jau kii. pr

ozas Lymon.
3. DaniseWi^ze.

.ilsios, *
30 et,

. o75
aenczi

c 
v

$1 ,oo.
SNO ir
.. . ... o50

Gerumu taw( i

nu

: J. Czernika. 
ai u. 

Kawalaucka..

N1TOJAU$ su

je Die-
„ Į : 50 et.

1889 meto ,, „ „ 
21.) ,Tulmuda židu

1 i°vt,

kąjiti ,',■

o25 'f,
10. ei.

Die iro 25 et.
nu.spa- 

„ j 25 et.

Labro „ d

žemes ir

d i Gios
i.„j 80 ęt‘. 

Chris-
taus ,, ,, ',

29) Garsas apta bajsi 
wo sūdo , „ „

o } • u p- Į

..... $2/75 c. 
atesniu
.. $2. 25

I )O karalaus pawydalo kantycz- 
, ku ir tejp dydeles. .

13.) MENUO ,Sz
Marijos Panos’. . . .1. ...

3.) SENAS i/ naujės 
AUKSO ALTORYS [-nikėj į \ 

1 40

ežerzu „• , „

Kataliku
19. ) ZlNE apię gidinia ligų 4

kūno ir cjuszios apie lutery ir 
KAUWINA........L. '

20. ) KALENDORIUS ant

30.) Jėzau mano ątpirktbjau 5 et.
i: 31.) Kalinis Dicwiszkas ; 5 et. 17.) Kinlilda llinaldidas$l,50

• 32.) Diewas mano ,ir wyskat 
m ano

1 union City, Pa.: Ju
1 Waterburio, Con.’. •

• Scranton, Pa.: J. Bajorajti
.r,:-T-T

Pittsburg, Pa.: ^Vincenta Kudži

Knigos pargabentos 
isz užmarės, o karos 
randasy krautu wej e 
knigu Juozapo Pauk*
8ĮZCZ1O, P

3.) SENAS

UTII, PA.
1-

5. ) GAR/BE DIEWUJ
ant auksztibes pujkej apdaHta. 
su kabute............... į . z. ..... s

6. ) Toko jau su prastesniu
apdaru...................'. . . . J . . .

8.) GIESMORlUS’|irba 
K ANTlCZžKA '. J

10.) HISTORI.
Naujo ižstatimo. . .

niu szwentiu labai naudinga 
knigele. .'.. ............. .. .. .
' 15.) GI WEN 1M AŠ

MARYJOš P . • • •.. .
16. ) WADOWA8 i»
17. ) REKE/V šii GI 

druczej abdarita.

SZW.
...<.. <>30 <■.

h (

] lango. °50 c
ESMĖMIS
....., 1,65 c.

ą^erties n į ; 65 et
26. ) Draugija del isrluofjatvi- 

ma dusziu’ „
27. ), Giwennnpj szwentuju’.

ant wysu metu kožnos
pirma dalis „ _ , „

abtįaritas 81.25 m? 
• 1 * ' Prawadnikas

. skos kalbos

Brau •

ingei

13
J)ed Ipraugistu

U

Guberni- 
".'1 15et:

Abdarįtas 
Ne a’bdaritas §1.00

W. Sloniinskiene 
679 Milwaukee Ave.

. Chicago, III.
Paduodu del žinos wysu lietu* 
wys/ku Draugistiu kad mano krau
tu we j e ra ml ašy wyšoki dajktaj koki,

lona, duktery karai aus 
apolo 
grafa.
Q V 
raj..' 
(j.) .A 
vandenio.
7.5 4)u i

WYNCEKTO SZMEBAUCKO

CAPOUSE, 849 AVE; PINEBBUK

* Paikos del marszol

tujsingaj padarau Ir isz gerauso tawo-

kuriu d.rbau wvsokius daijktūs’inano

X

slaw0

n
lavui

ritszitas del puįkiu 
nik u.

mas isz 
amžio. .

*1 “1 d*■*•*4 mLm I***)

u
ewo

padavdmo
n

,, n et. 
ko Pa- 
Lietuw-

H 
iraszi 
vareiwio 5<>c-. 
oniuszewskis,

trba kankinimas U 
ddže maskolaus.
.) IvaJendhEUs; su |> 
storyjoms ir dt.jnoi 

1(:.) Szwiesa Diewo

50 et. 
•ašakoms, 
is. 25 et.

M

Joną Mieldaži.
Shenandoah, ‘ Pa.,

- ■   - -   ' „   " ....... . .... , ... " r

Win centą , Bob i na i

W. Slominskiene,
6 V *J M I L w A t' K E E A V E N U E

Cii.ica.g'Q, Ill.

■ t 
uit kuriu gkajina tieze pasam*

'P/St. Ramanaucka



&'.:W

Vienibe

Agentas Lietuwiszkas ankisz

sz New

sza

>ozn

London 
)lr Bremen 
YORKA.

žnej. zb 16 
ni z przyc 
wej

WERPO 111 
werpo in 
mo in Ba

POOL, G LASi 
URO, AmsTF

li IN EW YORKA . . 
PlIILA DELPHIE 

LTiMORE.....!

Charle
SHENANDOA

vsokiu auksiniu ir 
u, kajpo taj: Žiedu, 
tku, Lenciugelu ir 

Pakol ejsy te pas swetimgenczius

Juoz. WroblaucKas
Lieluwyszkas Dziegornikas,
PUnlaw ikaa

svdabryniu da

goriu ir z i ego re hi ir w 
CYGARAJ!

įej pasakisite kad durnelis
Ne užmirszkite kad to

t. t
atejkite pas manei

Centre Avė
Smt&ivs Jft

p ska

Isz Ne
Isz P u
Isz N e iv

n m uose Plymouth p-
Kulį wyska geraj ir pygej galite 
pirkt, ir dziegorėlus geraj patajsau.

Ilukikyt ir cziulbkit Globe tabaka, nes taj 
ira.gereuses.- ‘ ’ v

utie pirkt «zipkorcziu ant 
Pabandikite- pyrma atejtįe 

•na.
is Radziewicziu,
H, PA.

myšlanie.......
3. ) • Zloty 01 tar 
nabožeiistw 
katolik6w.
4. ) Oitarzy 
žeilstwa dla

TABAKAS! tu 
ardus, 

wysko gaus

A m e r y k o s in 
v Yorko in Bremen. .......... 
LADELPiiięs in Hamburgą... . .

TWERP A ........ 
/itmores’ in Brema ........ ... 
Yojrko Tu Liverpool, Glasgow, Belfast, 

-n   i. m       ii r—i. i—■ ..

tjgF’Galima 
pujkeusiu 
pas mane pakolej ejsyte pas koki f.meryko

....... . . 70 et.
k nab62edstwa dla 
atolickiej. . .5 
oty oitarzy k 
Izidei katolic

' Teipo gi pard
. Y vysas dalis

• 8reJ ezįausiu
Isz m ai n o 

si u ncze i n t 
greit ir l'igei/'

Tom. Butkiewicziu,
_J .■ •.. _

Kokiu- tiktaj noryte kfrigu 
taj maldų ar kitokiu taj 
tikitės tiesiok pas K. Žale- 
i, Ab\ 313 Hanover Street, 

■iltitnorU, M. D. Ira taj ge- 
1 ir tejkyngas wiras ir dyde- 

nrietelis Lietuwniku.

Isz Livei
Isz Ha m ii
Ant gerausu akrotu isz Bremen in New 
Isz An

į^^Prusyszkajs gerėusejs akrlotajs. SuA 
cze pyhigus in wysas szalis swieto, o toj 
pos-gi ir iszmajno kajpo maskoliszktis 
prasisukus, apstryjokiszkus, FrancuzySz 

l kus ir 1.1, i i .

Lanljiiszkos 
maldų 
isz už

Shenandoah, Pa.
"U dyclele krautuWe, tejpo* 

sgi meHft wysokiu Kumpiu, Deszrclu rukitu, Cukraus, Kawos, 
aspadine rejkaiauje, tejsynga 
Tėjposgi wysokiu cejkiu Zie-

žiu 1 a w o r u.
uodą Szipkortes ing 

svieto, ant greieziausiu ir 
AKR011J.
visokius piningus o ir nu- 

uzmare tiesipk in namus

i knigos 
pargabentos 

arės. . į .
• • ‘f

1. ) AVestelinienie dušzy pobo- 
[• nabožeiis
aniem Drogi kržyžo- 

GorJkich žali i psąhn6w 
............. . 1,50 et.

2. ) Glos synogarlicy, n^pusty -. 
ni švviata tego Jįczącįej, t. j na- 
božne du^zy chrzešciaiiskiejroz-

l 1,40 et. 
c.zyli zbičr 
chrzešcian i 
. r 1.80 Ct.

Gziene Szipkorcziu opos i■■: A m.
low, Queenstown, Belfast, 
rdam. Rotterdam, Havre c



Lietuvniku

KINGSTON
tikrins žmonis

BNAK

Kingsione. Pa

lilt

akrotu

/if:-!-

p y rgm utine 

UŽEJGA

Arielku wysokiu,
Alaus gardaus.

■ Wino wyšokio,
Cygaru. ir 1.1

Atvjk Broli pgmatike 
It to wysk/i pabandikie.

■ / . x No užmirszkite

Wilkes-Barre

Wysokiu walgomu 
Myltu, Kawos, Arbiy 
tyk rejk del užla'jkinio.buwimo

134 Plymouth, Pa.,

in wysas 
NAMUS.
3iito $3,,00 už

UŽEJGA gereuse'viol Lietu 
IvjsiKU pas

Juoką Zablacka
MAHANOY CITY - PA 

iy gera* A KI ELK A, 
it wysoki Likierej,

CA (rAKAJ pujkn

geriausi u

tiėsiog in 

Juozapa Czernika. 
Viposgi tianai niožna rast

Wiraj! duodam jum žimg 
paeztawu Szifu, už pigeūse p 
iej gali gaut in 15 dienu, mu 
ir lankiszkaj, atejkile ir matjl 
namd tejsyitgaj ir grąžoj, megikite o 
dam tikintus 'ant \vysu geležinitv kėlu

WILKES
Ižduoda szifkortes ant wysoki 

7, dalis EUROPOS
Galima pas ji pasydet pynigus, 

szinita ant metu.

—--1^ .-HL., ».Jsi—_J5 J? m

Atwažiawia iii. WILKSBĖpY> cikit( 
Kpšciuszko Hotel, pas 
kuriš duoda prieteliszka rodą.

(werisftiases
BAKE E., t P 

akrotu
Suncze pyipgus. tiėsog in( 

už kuruos'duoda procic

TTXozegpo ZE’a.u.feszoEžLo
I)wy dydeles krautuwcjs,

Kuinpiu ^ .ul
AVicnu žot

Lktuwyezkaj, Lonklezknj ir Įungarekuj gali eneybzneket, ba prilaiko tani 

ipacz tie ka gpvėnate arti to mit 

Deposit Savings

i mias parduodam Szifkortcs, ant wysu 
*. suii'U.cm p\ uigus, katriros justi priete- 
kantop) galite susvsznvket .Jietuwy^zkaj 
, kad Įmias per 20 metu, su kožnu apsyej- 

e: - 'I ejpos-gi parduo- 
Eu ropoję*.

KANTOIlASį MUSU IIA1MBURGE IRA’TOKIS
S. I. Herscliuiaun, Teill'eld Str. "No. 7-8.

AGENTAS na suwaniu

- - - - - - - - Maszynu —- - - - - - -
o tejpoB-gi už knrawoje K'AMI Sir wytmkius 

DAjJKTUJS no ugnies

Wilkes-Barre - -
V, y , - ■ V ' » . . • /< • I 1

Jt^-Ten možna gaut Lager Bėer 
i $ rid isz czisto jawo daritu.
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o Te j p i ra iAtąjsifa jog gali drukawoti< 
odarl>a jos ptyguli, iraA LOCNOS MAS 
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. o 
"wysokios konstytucyjos, Kįriigos del 
<> worszezistu, abgarsinimus, tykietus, groma- 
" tas praszanczias ant wesėjlos ir 1.1.

• • ' I ■’ * . <

o --------l'VV ysokiuose 1 iežu wiuosę, kaj p:—-—

°Lietuwiszkaj, lenkiszkaj, angielskaj, wo-o 
ękiszkaj maskoliszkaj, italioniszkaj, f rančų-0 
o zyszkaj ir 1.1 ’ . o

I
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Vienybe • ' • ;■ ' ' \

1HOTKKISo
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Avyska, kas tik ind 
I<> 
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o 
) 
o 
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ta-o 
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o 
o 
o 
o

Ant i
ANDRIEJAUS STANKEWICZEUS

liezes MAJN, SHENANDOAH

giree 
kito.

isz sa.wb

SHENANDOAH, Pa. < L 
det LlETtlWNlKU.o gėrimu įie rejl^ girt^ b* patia 
. ..... ’. Koži/as vienas atlankikite, o tb wysko p>b«ndi ;

A. I U i ’ '

jerumc/.

e Avyska, kas tik m 
1ZYNOS, LITARU 

wysokiu dydele Aaugibe, drukhwojesi aprycz

„Wienibe Lietuwniku,”'

IVI. PAJATIS
1^- Kas tūry kiek PYNIGU, o norėtu juos patalpint saugio vie

toje kad jam ne pražūtu, tegul patalpina pas mane RANKOJE.
Tejpoe-gl r*nda«y dydele zopoetia wyeokla pyningu dėt iBzmajnitno, kajpo taj: Kueyjoe rub 

l*j, ProayBzkoe markos, AnstryJoklBzkrguldymai, Erancukyszki r
Jago katraa ataywe2a l«z užmarės PYN1NUUS, tuos tejpoe giL
Suuczn pyningus In. wysaa dalia swteto tieaog In namus.

O tejposgi židtfodu SZIFKORTES ant wyisu linijų ant pujk 
druezeusu LAJWU.

JRANKAJ if t. t.
- permajnan ant amerykantakn.*

eusu ir

Wyskas UJsyngaj ąjna 
Ne užmirszkite

ANTANAS PAJAUIS
128 ir 130 Main str. PLYMOIITH Pa.

Pirmutinis Lietuwiszkas Kromas,
* - ’ .... I • ’

(Groceries) PITTSTONE, pripilditas wysokejs ta^orajsdel žiwn;isties, tejp- 
gi ir drapanos dėt darbi ninku, wyskas ko no gerįauso parsiduoda pigej ir 
^tejsingaj, -- primenu ir taj jogej parduodu Abrbzus szw., knigas maldų 
ir historijų; o tejpgi szifkortes ant geriausiu ir dJuciausTiu lajwu.
Tiktaj ne užmirszkite kad tan wyaka gausyte: pas A. lEPflUSZI.

Nr. 177. NOKTU MAIN Str. PITTSTON, PA.

Dydele Krauttiwe pujkiu ir pygiu GRABU,
Ir wysokiu dajktu rej,‘kalin« 

gu atsytykimo smerties, lejpgi 
užsyemu pagiabajs, dylto jogo 

to daliko, į wjelij 
two wiengenty o ne pas swetimgenezius 

y f . i ,i t-..

rejkes ka isz 
atejkite pas s

Agentas no szifkorcziul

• • i . »
Parduodu szifkortes ant

sz.alu EUROPOS, 
ing namus,

Prietaro 
ka tik namuose 
žino. 
Įima gaut,

GO

i ••. •- . p
pujkiausiut ir drueziausiu LAJWU isz wysu 

Ir tejp’oPgi galu nuslut pynygvh in Europa tiesiog

lajkau dydely KROM A su wysokqjs waigomajs dajktajs, 
goraj gaspadynej pryrojke, ir su tuo nesygiriu: ba kotrUf* 

Darbiniu drebužiu ir wyaokiu marškiniu; žodžiu kaibiit wysko.ga-

Neužmyrszkite kfįd mano namas randasy ant uliezea 
Main Numeras 132 szde paežio. \ ;

DYDELYS KIBOMAS!

“FwaBig Goods”
—Wysokiu dajktu kajpo taj: —x--- J

marszkiniu , , 
/ vyinoniu 1

audekliniu 
panezeku i 

petneszu 
.ysoklit dajktn kokiu Uk žmoguj prireikė. Hr u.ueyiep*.— 

Chas. CASPER & Son 
103 NORTHAMPTON Str.

Wilkes-Barre, Pa.

SZTORNIKAJ
KRAUT U WE (KROM A) I 

dajktu in sztora tada pirkite paa

Mltau'air Mmb
210 East Market Str.

wilkes-babJre pa.'< 5 ____ ‘ ' ■ \ -

gaut ka no gereusiu 
ir szviėžeusiu tawoiru 
walgomu ir 
ku dajktu.

kitoninz-

. . ‘ į.'- '




