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,, prabaszcjfius Brooklyilo 
>nas Plymolutlio. ‘
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Ali community Ilona u(us be adressed 
Joseph PankKztls, Plymouth, Pa., 
The Printing Office oi Vienybe 

LietAivniku*' eixecutes the cheapest, 
promptest amt most correct printing 
in lithuanian Ijingnages:
Job Print in^in ftli modern Ianiruagoa.

APPEARING EVERY \VI DNESDAY 
The only Lithuanian “Newspaper” 
in Ply.moi'Yh, Pa. Represents the 
interest of more than 75,(XX) Lithu
anians in the Pyited Stubs Subsciib- 
tion only Two^jlollars yter yea
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, Adresas tt>ks: 

Joseph Pauksztis,
Plymouth, Luz. Co. Pa.,

Ilaszytojas A. Turskis.

llankraszczci atsiusti noy 
lirolu [korespondencijos] n< 
suyra tinti a dya los.
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Keli žodžiai apie dai
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būvi 
ailas.

Juozas Filip
Petras Curren
Jankes Dunlap
Frank Mucha
Juozas Kasza

Xrklu sainditiq del 
lu eikite pas iszsilankstyme 

darni

fS»p?r

!/. Mockie >uicz i ds

negalėtu meme 
gamtos?4 

niano 
apie 

jis yra

bin, kas 
kuždin-

■ < •] v ■
miego liętu-

IjOijif Sir. Shenandoah 
jrc t wart-4- kure

Klasta.
Ify&lei Lietuviukai! ,

Jagė kas turite akvata ir 
norį isįsmokt visokiu dailu ka« 
mediju, szposu ir kitokiu kla- 
storiszku dalikli, su katrais

Daile mužike ir
va
Tikėtas kasztuoj

kadžio, j 
ji žinot < 
po Hzitu adresu t

IL nry Siniokat
< '. Collinsvillė III.

kis 
ruą arklus dėt samdinio wisada.

SylvesUo Patalo
Edwardsville, Pa.

Kokis tai bus balus, tai he 
at’dabar žmogų paima a k va

miltinis Lietuviszkas.
. Balus.
szito inenasio^ ant

s, po že- 
asz jum

sz Henrikas Himokat.pa
Ivsu savo brolo S. Simo-

ats ulbą kas ape
nhszonm daneszt

1884), 
kitu kaip tikttui ^riimriu 
perleidimu. Ir 
tame tvylo jos 
liesa per tai ji s 
jautu laimę, igĮyt

ko už du centu.
Mr. M. Mocke 

75 Bei lai r. 
Detroit. Mi

DEL LEE / / 'h M Lt. .
.M MOCXI v 1( Zi , arsn-eni. nzmare* 

vyaoki Li-tuw>az.ku uiigu, k a j pu taj: Įlieto- 
ryęznu, B jkimu, MokM saku, su,-grasiom* (laj
ai >1 - ms <> ir * i '‘-otaj* skajtimsjn, Maldi-kn.- 
gi s, o pard i Kli ajnv' B j uz maža prekia. Kks 
norit žinot knigu warthm Ir ju pręsja, niszj it 
ląroniita i iuden.it biar.Ja uMUlu ceatua, ant to.Jo 
adra<«: •> , •

privatu daugiai 
apie medegiszkąj 
kslą neigi! apie d 
nok tokią misi i i kūnyti butu 
didel’e klaida,. k idągi žmonių 
būdas, lie minke ztinaįczios jr 

dailu, 
do n i u 
i visu 
uaszo , i

knmgure- 
Verhaltn ss

nuo
nėra 
szneketi
nors
svarbus, ganės ir to, 
iįukreipsiu, akis skaitąnczjįiliju 
brolu ant tufu ipaty 
gal prisidės sužadinti 
cziąją jau isz 
viszkąją dvdsę 
jos veiklumą : 
jos ladko. .i

Dailu dirva yra labai dide 
le, nesa apinia ųiųziką, da

galėtu 
ir kitus 

osgi ir kar- 
nes tokius 
in cirkusus

• ‘ *

n as viekas,
szvelninanczio 
susziurk'sztetu 

. | L - \

pasidarytu.,, 
kuomi
M. Ergelmani 
je „Die Kims 
zum Naturalisinul 

del mu

romą
vanis ir pasirūpini
prie blaivaus proto, nekac.os 

v ei atsiszali nt'i 
įBerots czion 

mieriu
. sjįitą dalybą,

’ Szios dienos mokintiejie vy 
raj, labiausiai 
rasztus P išarė vo

kožhame susirinki 
dailei laiką praleist, 
palinksmint, o teip 
tais pelną turėt, 
klasterius prieina 
ir kitokias publicz 
ir moka gerą- algą 
atsiszaukt pas nu 
men paduotu adrisi 
prisiusiu visą iszruiszkimą po

efetaratme
ta vertybę dailu gy

tautų, sžneke

jums skaityti Lietuviszkus 
Jaikraszczius ir knigas, kame 
nieko niera prieszingo Katali
ku tiki/imui, del naudos dva
siškos ir apszvietimo protą.

Jusu brolis.
Kuik.A, burba

Klebonas Lietuviškos para
pijos Plymouth, Pą. ,

Tikra lietuviszka? muzike t 
lietux iszki szokci! lietuviszkos 
Žobovos, gėrimai ir t. t. kožnas 
jausis bysąs Lietuvoje!

Deho skubinkitese pi»*kt f i 
xvtu>, ku I ĮKifanf ne pritrūl tu 

»> biiiu labai įOiila aoh iSt
la paczią vakaru,’ is.z Ply- 

monilio eis extra teeinąs ant 
puses septintos adiiios vakare, 
o isz Wilkes Barre stritkarai, 
katrie gabens sveczius ant to 
Balaus.

dyniu ramdė žmonių 
Žydai, kaip žinom 
triubas, cimbolis arfas, 
klės ir tt. ■< 
vartojo vamzdžių^ ir.pri 
sus, paheszius i musdienie 
ją gitarą. Vėlaus JEurdpojė 
isikerejo, skripka bei foiitepi« 
jano. Vargonai, teisybe, jau 
nuo seniai iyezdinti yr 
žnycziosna. Muzikai si 
tyn einant, įmones iszm 
gaidas sudėti apt raszto,

jog dabap žmogui esą kiu kelti dirva iszpleszta pusi

Wažiiiokite ir pirkite*ukinikistes
UOLA P ARK E'III PULASKI. ' 

1SZR0DYMAS SURINKTU WAISID.
Datyrtas per Reiformata broli Augustina Zejb 

aplynkineso HOb'A 1*A ir patwirtyntas pry
siega žeineu iszr<

Petras Curren

Balus.
Draugiste Gvardij i St. Jurgio o “ J| a . C>

M* ' P ittxtone.
at provings pujku Balu
. ant sales.

Arai ory Hali

1 Pajeszkoimai
Juozas Plevok

tVincento Vilurriac 
ežio isz 
nėvežio

tiesiOK, 8?ita 
■I 'v 1' isznaszųmaą 

uglaudžia pa 
i , per prigiu 

tąji gyvenimo būdą, su dusz oi 
mus lygiais die 

idant mes

surynko ilo 1 ak. 50 buszelu kwieczu 
žirifiu, 
komu, 
awyžu, 
bulwiu, 
buroku, 

owikl. ijjhr. 
„ tono szieno.

patalpinta apė (MJO wardu 
taukus, ir daug kitokiu isz- 

rejszkiinu, kožnain bus nusiusta katras atsyszauks pas

Jozeph PldlVok 
Green vi 11 įl.. jj.

Box 29.

iuden.it
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Lietuvniku

imi

(luino

ffino n

l ir
.ome

nes

t ra s su 
nėmis 
sziadie

nuo pr 
okie tai

» I

gaivina-

kurio 
tai vis i

•i u gybes 
i augsz 
ai v kuo-dainavo dai- 

arba bosnio- »
, už. Ką buvo 
imi. .

tie vei
jaunes

ir visieihs tar
aj zd as tvariniuose [ se 

iszsidirbime.— g;
id ėjo \ ir kitokie Abite

žinomas 
sutaikinimas, 
ivyko muzi-

.vefdam 
helm, L 
na iszn

turime, kurios 
szito vardo? I, 
tiktai ta muzika vert 
pasirod

itmiszki 
labai iszlavejo, 
i kur tantisz-

tęs, Kubinsžteinus 
yra inusu 
musu Kom

erymis ir (t./ Žodžiu 
zion matosi jau nu- 
.. Viduramžiuose ku-
Vokietijoje sutvėrė

\ irgilijaus 
m or pozos), 
dainas im 
(I I oracijus 
jus, Marti j; 
tokio teat •< 
tvėrė, i y n i 
jo, nors ii j

mes.
Ii deli
' <*Į>us (Ainejida 
Ovidijaus Akėta

asza
mu

I

sziip
seno}-

angis galima 
ihužikos isz 
gyvulus, kad 
szinafne ir tt. 
skausmus ir szirdgrilą 
užmirszta, kada 
meilus muzikos balsai 
vėl kas gali žmogų labinus 
graudinti, jeigu ^uę lud 
kilminga muzika! 
szitokio pamato ir 
muzika rado sau vietą, 
svieto už tai muzikai 
siszvenęzia daug ir gabi 
niu

kolai „trebaką 
lietuviai „lapsi 
vokiecziai 
mėgins sz<

s vokiecziu teatras 
mėgdžiojimu prancu- 
, iki Lessingas neisz 
-z savo žiames paineg- 
į svetinijaucziu, sot
is savo Alinną Barn- • į
miliją Galotti ir Nata- 
i liti ngQji- Tolaus- yo- 

susilaukė tokiu di-

ko brendamo tautu 
nibtu 
anglį: 
isz 
gydykl;Į, ] 
menką kieno bat 
kilniu padaryti; 
dinio, bėgant laikui, 
žnąs žmogus pasinaudoti del 
palinksŲiinojimo girsmes savo 
draugu.’

pagal tam tikrą 
balsakilą ir ritmą. Se

is z ta i, pe r s isz k i e j į e 
kuriuose 

įžvalgos anuome 
pie dievus, d'ory- 

bę ir gyvenimą, buvo suraižy
ti poezija. Graiku .Seniausioji 
poezija yra Iliada ir Odysseja 
-Homero (kurs regisi yra kei- 
mariszkas poetas); vėlaus at;

ogonija ir

auak

iti turi v ei sa\
;• kuriuose taiį>•
tautu - 1 Judas
dalinimo mie

grožybes ’ jrado Hczijod 
zo k i m as p at ra’ch o n i y o m

K aina su

czion skudu
ti užmirszti! 
ffebemesi už

atgal \ ienas .mokintas 
, vieszedamas Italijoje, 

žolu iszsunke tam tikrtį 
kuri iszsigaliiiti ir

suprantami klausytojariis 
smeigo gilai i szirdi ir pajų 
dino visus ant gero darbo i 
nreiles to, kas buvo turtu tau 
tQS.\Per ilgas gadint 
kalai btiyo .ikai i narni 
nėjai geli kart 
navo

d oriai yaiksz< 
nuo kaimo, m c
k ai p'an a pas į:

įmonei 
erei tu yes

goniszKas gies: 
žmoni u labai* i

Paeiki i einant, iązpuola pa
kalbėti apie poezijų ir teatrų. 
Jau isz to, ką augszcziaus ra- 
sziau, žinome, kad poezija yra 
nuo senovės svietui žinoma, 
nuo tos gadynes, kada žmogus 
e me atjaiis 
sutaikinto 
mierą 
iriausioj ic 
ir sanskritiszkiej 
yra iszdetos

Kurios pake 
liesi Ari.-top 
nūs ir buv > < 
n i tverusieji^

don neri
tome ve
igyjo i eigą h apleki n

dpi is 
dejinjio
laran

es, gėrynių ir tt. 
Juvenalis, Ovidy- 
lis ir ^<i t i).. Vienok 
, koki graikai su
lai beveik lietu re- 
uvo tūli‘didi tve- 

uitus, Terencijus). 
dtro 'užehie ampiteu’ 
imtynėmis ir muszty- 
Ihdijatoriu (lyg kad

slė
niu;' \Gi-

3 tipu tikri gie*. 
cziojo , kaimas 
stas nuo. mėšlo.,

ko j e, tai p-gi turėjo pareiti 
Kuomi tolyn, tuomi giedorisz 
ka daila ėjo tobulyn ir su 
krau’tyą. Jsztbbulinimas dai

atsitikimus gyvenimo 
, apasztahi ir lt. be
du • budu, kaip szią- 
tai Lietuvoje tai ina- 
yku metą. Palengva 

m ai vi- 
kuris 

isokiodiis nekdaristeufis džięi-

Argi mes nekaltini esą 
me kad tai kas buvo gero už 
nrirszę grįebeigesi ‘ už to, kr 
nėra 
ries
Vagnorius

pasoktina?J kitos ginu 
turi Bachus, Alozartuk 

rinus, ‘Sarasa

na, isz- 
Juk ant 

yežiose 
Ant 

paši
lu žmo- 

nėviehas kartais 
tukstanezius užsipelnęs 

per tai, kad ant to lauko išž- 
tobulino savo talentus^ Vie
nok mes lietuv.ai apie muzikos 
išznaezumą nedaug supranta
me. Seiliaus del A kares viii; 
tbjomė triubas, del jausmu 
suranidymo namie naudojo- 
ffleįi isz kaukiu, kifrios jau 
Visai su retoj < 
kurie tiktai 
ilrit visos Lietu \ 
išz senovės. . v
da lietuviai 
ežiuoti jau.*pradbd 
Bėrots mes gį 
skripku; bet ką iiĮnbtd'pakyli 
kad mes ažuot ant 
tuozu/iszejome tiktai ant mai 
nu, kurie daugiausiai nuo sye 
timu perememe tokius bjau 
rius grąjuš, kai) 
meįn lieber

Choras jau ir seniai 
yra, nors balsu 
kada permainos

i tori u. Ir 
visiems yra 

apiir 
pins, jeigu

’irtuozai ’ 
jozi toriai s 

savo
vertos butu 

Juk del musu 
i gyriaus 

burzga balsiu- 
a ir iszduo- 
ausys btdig- 

odo, jaigu 
niuzikiszko skonio 

ipatreszimą?!
visuomet, nuo 
^liiiu/ mezgasi 
okintdi. Se- 

1 dievams ar _ . v
3es szokdavo 
biltoriu), tam

nu: leme poez 
arp pakilniausiju ju vyri 
a tiktai paminėti Alolijerą

Viktorą Hugo. Aug 
savo neprilygstamai

sr^ipidas’o i ,,tre-
> kad sziądien jau-
nibruosbj linksmi-

ii Į) Hold .savo
' galima yhi pa- jt|raug;jiszki> 
tądien isz % j ^„valdytus
ose

nav imai

ir isz teku d u ekiu 
viename kainle 

užsiliko

ne musu 
sutrų neji m ą|

Prie muzikos 
seniausiu j u gac 
fiedojimai ir * 
novoje žmones 
Dievui antri gai 
aplink -aukurą 
trkrąs giesmes' 
ba tai daro ju k 
kiai prie visu iszkilmiu užimi 
nėjo prakilnią vietą 
laikui szoikimai 
pasijudinimai 

go 
io s z o

liko del kompd 
i tek me muzikos 
žinoma. Ką jau ^akyti 
įtekmę/ rint ž.ihogaus, 

isžvy.loti garsais 
j u pasleptiniu', 
r piktgs, apmal- 
Vargus ir bedas, 

, žmogus 
suskamba 

arba

žmones 
ullivanus, Kibelius, 

ir tolygius' terionus), ristyne- 
mis su ž\ 
sakant, < 
puolimą: 
n i ugi j a

Ach-, 
Augusteken 

tt.? arba retai kuris musu 
muzikantas moka ką dauginus 
užgriezti kaip polką, valceyi 
ir kitą perimtą 
liecziu szoki? fJ 
zikiszki veikalai 
dieh musu szirdiį ažuot 
viszku inus.į graudžiu j 
klu ir sziurpulinguju* skudu 
ožiu

lai, teip lenkai t-ur
1 ir „mažorą“, mas

A’elaus 
poetišzki veikai 
meiles, girtyniu ir tt. Ant ga- Szekspirą, 
lo isigayo ir dramošf kuri ir Longfellow

gesino .pi 
žmogaus j 
labai daug pi 
,ves 1 ietinti 
sutes“/ ka 
irimuose ii 
uosi. ’ Ir.
palanku m nibse 
reiti, m a 
letninku 
mai. ir di 
kia seniatisiuji

1



rnui

mu

anuos

isz

mestuose
sei

1SZSI

szvie

imo

zn
aus

rui

ozo

1US

zcziuose

jas ir 
amas

ingumą 
i megią

uno 
jinimu 
k an ?

Į garsus* 
įtaikina 

įteikia

szvęs- 
kalbą

szito- 
ngumą i 

ifszvidę 
ail mus

lietu- 
» nei

tokios 
kūno ir

e malo- 
ta savo 
p asi bal
iams, ir

megimą grožio, 
Mes-gi 

s reika- 
atsilikę 

su var- 
bakužiu,

paša- 
nors 

eme ša- 
nt. daif- 
Gąl asz 
orecziau,

tai tame graikai, kaip 
dailose, ieme pirmą, ne • 

. J u diev- 
paminklines 

sziądien griu 
paily-

nors pajautimą 
e mes

turėjo 
ir kitg 
padarytus. Nekas-gi 
svieto nesutvęre gražesniu'sta- 
tuvu už graikus. .Nuo grai
ku gadynės,, iki musajai ’ nebu
vo tokio pakilnaus, tokio szul- 
no, tokio mitraus pajautimo

ję I o jau ką 
lavojinią abi 
bą pas mus, 
ežiu, atlieka 
ątejuffiii! O 
viu0arpoU 
nematyti tikru 
viso asz tiktai 
temyjau vieną

ežia, 
Adinczius ir 

sutvėrė garbę 
Berots ir mes lie- 

įme pasigirti laipgi

kuriu vien tiktai vardus pa
minėti, czion netenka vietos.

Neminint italu, kuriu poe
tai, Dante, Petrarka, Bokkacz- 

užima vietą tarp 
didžiavyriu svieto, 

gimines igyjo savo 
poetus, k,ą, vengrai, 
m as kol ai, lenkai (ku- 

sulenkejiusiejie 
va 3

gyve 
irmo 
atmu

visose 
pralenkiamą vietą 
namiai ir'tūlos 
budavones, nors 
vešiuose tvakso, budina 
va visu tautu ant svieto 
duramžyidose szvietas pamate 
keletą budu budavojįmo, ko
kie apsireiszke labiausiai sta 
th n t bažnyczias ir 
dame stilų (budavojimą) yo- 
tiszkąįi, panesžu i medžio ugi, 
romaniszlcąji, kurio paveizdą 
randame bažnyczioje szv. Bet- 
ra-Ryme, • ir bizantyniszfaįj i, 
kurio iszžiurą galime teffiyti isz

opijos bažnyczios Kon-, 
cerkve* 

Patoi ra i iltinio • Mas 
vėlaus iszdygo sti 
, vadinamas rene- . * i
iu sakant,

szneketi*. 
iszmoko 

ngus rau
dink miestus (k. a. Ni 
, Babylonijoje, Persefo- 
o kas nežino vėl Aigyp- 
iramydii pakras

Nylajus upes? Bet kas atsieina 
są taikos, harmonijos, grožy-

szv 
stantinopolyj 
Vasyląi 
kvoįe., 
lūs atgimimo 
ssans. Žodž 
tas ir tame dalyke pa rod 
vo rasmą 
sątaikos, harmonijos, 
lietuviai namstafystp 
luose visai nuo kitu 
esame, ir dar neseniai 
gu išzlindome isz 
kur po pcczkos kiaules, < 
girnyje avys žiemavojo.
su Bažnyczios taip gi statomos 
yra gan’ greitai pagal pavei
zdą musu senoviszkū krosipij 
( persi praszau u ž žod i!) o pė 
pagal kpk 
grožmes. ’ Szitame dalyk 
su visu atsilikę esame, 
nerokuosime kryžių ir dievuku 
kuriuos Lietuvoj 
melninkai įsimanė daryti na- 
vatnu navatniaus, prie kiltos- 
niuju mėginimu daildarystoS.

Prie namstatystos prisegsiu 
keletą žodžiu apie da
rymą 
garbę suteikia

žmo- 
Įmanu, 
parei - 

uis i jo

Ir toji (daila ,amžiną 
, iszmislumui

• Aigyp.tenai taipgi 
nksus 

Paminklus isz akmens 
ant

yti gamtos są 
sąmie

įmezga
ir szitl 

ą, visa t 
menis 'j 
u teikia
lavidalįi

stovineziu ant miestiniu rinku 
žen 
daildariszkus nuo veik

painiu Kyis
, pavėpsoję, 

granu

nu- 
[UBU 

neil ne-

plien prie malavcjimo 
glaudė fotograpisskas

atmu- 
roželių.

kniga 
abrozu, 
us, vie- 
i liktai

payiąres ,1 
augesi gįi

ziam
reikia pažinti te 

iją malorystcs, reikia igyt 
jau galėtu skaity 
tistu, daild

gamtin
M. Eių 

d'uldaryi

nesi] ką Li 
pistatytoj 

arba sziratai ė i 
iminklu

mokslą, iki t 
tiesi4 eilę ai

.4
„Ir taip isz 

gaus4*, raszo 
„iszsivynioja 
nant labjaus, 
sitprati . '• 
Pradžioje 
mėgdžioja 
formas, d 
paiszyti vieno 
pasikakdiną is 
vienius balsus 
pradeda paten 
baisingumą ir’ 
ir iszgaleš s.

• ' .1 margą , vienatį - ,, ° * ■>. , /i
i kiltą skaiscz 
susklauczia ak 
namas trobas, si 
rui žinogiszką p 
sza. tai, ką tikti i jo akĮljs užpia 
to, ant tobulo fi.br 
ku rie yra j o' ga lej 
ir melodiszką a 
sznektai megu 
dainingą ritmiį 
pagautas szvento 
visatą, kas joje 
jis, savo 
damas, tatai 
ir veikmę. , Ni 
dailos i skaiscz

Berots 
p risi 
paveikslindinimas, i 
brolei lietuviai beveik 
atskiria mąTbryste's nu< 
szimO fotograpiszku ai 
Neapsieina nei viena 
svetimose kalbose be 
paaiszkrnanczįu aprasS 
nok mes Jietuviai jeig 
Vytauto paveiksią esanie igy 

besakyti apiįi mp 
ozii, kuri tai dar 
kad ir del bažny 
buĮrlokai ar 

paežiu 
a psi žvalgau t 

maloriu. 
anerikoje 
abu maži 

gimineti, užsiimanti malo 
nors ir tamįpac 
tobulinimo

grožmes ir harmonijos 
Sątfi

kkordi 
skambėsi ir

n ■ i

i l ai n u 6 j a, 
tvėpimo, 
moja, iki 

paties buvoiię 
irengia i 
■gi susiy 
ą sąvėik

ezo ir tt 
pirmųjų 
ir kitos 
garsus 
szpanai 
riems musu 

f.

lietuviai, kaip 
Kondratavycza, 
daugelis kitu- 
ant svieto) 
tuviai gal 
svarbiu dainiszku turtu, kuri 
padaro musu žmonių dainos, 
garbintos paties Lessingo, 
Herderio ir kitu. Be to dar 
turime du episzku tvariniu: 
Duonelaiczio (f 1780) „Metą,,, 
atminti isz baudžavosgadynių, 
labai kiltą veikalą, ir Al. Bur
bos Senkaus f Jurgi“, . epą isz 
gadynes kilaneziosios lietuvys
tes. Bet sziaip mažai turime 
lakesniu ir nąitresniu poetu. 
Ant galo, po ilgu lukejimu ir 
mėginimu susilaukėme ir pir
mo ivyksnio lietuviszkojo teat
ro, už<kurio sutvėrimą . triūsė
jams amžina garbe tegul bu
na! Paezija, perstatydama 
svietui,’gyvuose abrožuosė gy 
venimą ir jausmus žmonių, tu
ri svarbią itekmę ir i auginimą 
bei taupymą kožnos gimines. 
Galime drąsiai sakyti, jog tau
ta, igyjanezioji galingus žinu- 
nūs ir poetus, igyja tiesą bei 
pamatą del nemarumo. Be
rots lenkme ir ivilkjs poezijos 
lenkiasi pagal’ amžių trocki
nius, bet tikrai poetiszki 
kąlai igyja nemaru minėjimą 
Kad toki’U poetu ir mes datų 
susilauktumėme!

• I 1re namstatystą . .daug 
czion

eje žmones jau
taipgi negalų 
Seno
staty 
rus ai
n i veji 
lyje)

lose vei- 
s vaidin
es vedė
tos tamC

ikos pfetikiliose 
gamtos, kokius randame 

e tuose ir užtylet 
[lošė graikiszkosic 

tuvps ir graikiszkds 
gosi Jeigu kitos tai: 
dalVke nei iki’graiki 

iriau go — 
-neseniai 
orki 
nuliedintu

tviriniu
pinigais’ tfiraumenį 
sti tai neretai paraafeytiiim 
jog tūli abrozai, K. a|.. Sik$1 
koji Madonna, už jo 
gus neyriį nuperkam 
tus mylėtojai dailda 
ka po szimtus tu

prf timo neigyj’ome apie 
tvariniu 

ni tiktai < 
o v isz k as štatu vas 
niszkus 
.‘jame ii 
ne,T<a(l t
e to viso nepajauczf 
e paukv.atyj 

[•iszk u 
ieišybę sa
1 tai tai Į) butu !. • •

Ant pagalės galo, n 
skaitytojai^ man da 
žodžiu uturiuojant a p

Malorystei d a: 
susilaukė ' ‘‘t 

urinieins am;
kur Bafael ir An- 

dėl tos 
alorystes 
i jos szali 
okietija, 

kiją, ku- 
czion lietuviai, ka Ma- 

Andviolli 
nutautę, 

dapdarystos 
įjame 
‘savo 

linais

tai Italijoje, T 
džidb prakirto kolą’ 

rotam m 
eko ,i Uland 
nukako’i n 1 , I j

b galo pasiekė Len 
i ir <
ka, Siemiradžkis, 

iv kiti, Savo tėvynės 
dovanojo ' savo 
tvarinius; Aite.ip 
lailke ir Maskobj a.giHaįi 
Jakovlevais, “ Vereszcža^ 
ir Jaugei ii kitu pirmaeilu ma
lonu. Jeigu vertybę szitokiu 

žodžiais, bet 
pusprę- 

mie 
isz- 

<ius pini 
i, o už ki 
•ystes mo- 
kštaneziu.
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Lietuvniku
visokiuose

jesz
n arolas I

isz

upas

Isz Užmarės ningaho

650

uni

nes už

miesto

anuos 
ruoš szilki 

na p j 
cl as I

ras ta 
džeus 
tit sh

ne la 
Ii epe 
baisa 
duot

Kono 
lis tai 
žiame

yra priga 
kimo.

anci- 
e, isz 
rato-

.kišk
iu em
para-

as žada stk<
■ • ' I

n t paveiks- 
igi szitain

Ivar- 
į ant

nikų I 
d as d 
nigo

Mad 
n as kai 
foiisas,

vilks t 
sakau 
sėr

sna su per

Waljarineje Czekijoje už 
straikayo visi darbinikai ang 
liuese kastuvese.

gariąivo
r atvhže

beck y 8 <1 
upes

Katilių“ J
> in Allen 
Šneką, •

isos Kr 
jaucz 

i impe

ugustos, likos turtu 
:,.7 milijonai marku ir 
Aug brangiu daiktu, isz 
iena ant pamenklo pAs- 
corienei Victorijei. d

Parižius 10 d. Sausio. Pei 
vakarikszczę dieną numirė 27: 
žmones, tai yra kad 108 žnio 
nes mažeu kaip priesz nedelę

. Berlinas 9 d* Sausio. P ’ •*
smertieB nebasznikes impel 
torienes A 
isz viso 
labai d;
katrų v 
kire cie

rūsio. Un- 
lo kąd 5()0

Ber-. 
influ- 
o nog* 

numirė

Influenza persikėle* isz 
terburgo in Maskva.

iri Ką Kuriame 
liūs audeklas d 
dare areli i tek ta

Didžeusis szilkinis fabrikas 
mieste Lyone, prigulantis prie 
Plias kompanijos, szendien 
visai sudegė, per ką likos pa- 
darįta utrotos 600 tukstancziu 
franku. . ,

Maskoliszkas 
natijevas apsirgo kokia tai ne- 
pažinstamą ligą : visas . isztirto 
ir szonas ’ szmotais nupuola, 
teip kad grini kaulai niatit.

ube- 
, girdėt 
ikutsko

žibancziomiš
Į am
atspįiiclūloį 
ir esame

pasklidęs gaisas buk 
karai u s Hiczpanijos 

bet kaip pasirodė tai 
numirė, bet 

*Ae daug sveikesniu ir pra

stacliawas.
jkos frarx
užpirko viena

>, kur žad

užšalusios 
dau 
kdž 
aszt

ios žine 
■anpzėi žmoni i

atsitikimas
>si, tuojau

i e to

Sausio, 
valdo • 

daug žiames, pamažino del 
giventoju savo, randas ant 

irocentu, be jokio praszi- 
isz szales joju. Ponas Bus- 

/ra- 
turintis, padare tą paczj$.

Londonas 10 d. Sausio. At 
eina žines kad rusku,caras ap 
sitruczijo, nog wokiszko 
formo, katrą apsivilko.

. Maskolijos randas pastaną 
vijo ant pavasario 
davot geležinkel

Sausio. Ant 
ant katros 

y žmonių važinėjosi ant 
tingu, užlužo ledas, per ka 
loni žmones nuskendo.

nusiautas

pasisejcimo didžio 
Linksjriiose lehkty-

na žine isz 
kpe dideli pat viri 
atsi taikė, laike 
szimtai žmonių 
daug desetku namu likos 
rautu. \

Dublinas
Markizas Ko 
n as 
visi

iskupai 
liepe kunigams atlaikit mhz JS 
kad Dievas sugražintu sveika 
ta karalui kūdikiui.

Motina jo, karaliene Chri 
stijana, nusiuntė telegrama pas 
Austrijos ciesorių, praheszda 
m a ape ligą, jo kriksžto sū
naus.

•itas 9 d. Sausio, 
alus Iliszpanijos 
sunkei apsirgo 
Ssa karaiiste

Rimįis 12 d. Sausio. Prūsas 
ihz'Moįiakijos, atvaževo sžen- 
dieh su savo paczia in /Monte 
Carlo; visas miestas buvo pUj- 
kei aprėdytas ir apsyviestas,

nes 
n iii 
mo, 
niu.
turėjo savo susirinkimą
d an
tit su ak menais
reikalaut paliciją kad priverst

Bismarkas apsie 
t reikalus tarpe

ienok ir teų 
dau

Buvo 
jaunas 
numirė, 
ne tiktai j 
jaucze

fabrikuose 
•ai kuo t ir

j ago ne 
s pasaliu, 

)un(ą. .

buntaunU 
giventojejs.) 

visiška v

c puse grveiroju nuėsto, 
ant influenzas, isz katrų

Londonas 12 d. Sausio. A- 
teina telegramas isz -K ai ros, 
kad Kiedivas ižsiu.nte extra 

in Sueža, ant pasitikimo

usze visus Jangu 
iszkados padare

m o 
tartas, teiposgi labai daug 
mes

Isz Szveicarijos ateina žines, 
kad darbinikai, katrie proce-

Ridentas Car 
instrukcija . 
utiniu Prūso i 

reiksztu gailesti / O
jos, katrą nahlda- 
prieZąstes smertie 
rienes Augustos.

Kanalus Leopok 
tit naują jpalociu, s 
lo to paties, kokis 
laikui buvdt

IUS1O

Nangingo, 
kokis tenįii 
T ik- katro keli 
u skendo ir 

nug-

. sabonas 12 d. Sausio. Mi- 
studentu ir kitokiu žmo- 
neturencziu tikro nžsiemi- 
užpuolė szendien ant na- 
katruose britanska teorija

Rėk-
i kai Į) pasiutę pradėjo me

rei kejo pa-

Petersburgas $ 
Caras kaip tiktai 
ape užmuszyna m 

)je, katras tai 
bai senei s.tir 
visus tuos, ly 
us daliki p ■ 
posudįuJ i 

ip padiipda-į'4ii/;2 
laikraszcz(ji,j 4ai 

’ - I ' ' I * 1 • • \\

guberi a tori lis J 
iicmeistAris Ale^ovas kat 
razbaju pad 

iam atšakinie 
ižbą ir papui

notas nusin- 
francuskam

durno iszdarbingumas, ir abu- 
toda tikroje sąveikmeje 
bndąvones akmenis, kii- 

daila kaipo didžiausi j i 
iszsisklasitymą gamtos sujiin- 

džiaugi nanti,

dėti
Salotoszin, katras storavojOse 
kiek galėdamas isztirinet'dar
bus nihilistu/ szendien likos 

per moterę vardu 
a Czarekn^d, katra potani 

i sau givaste atemie. •

I82fWysur
Londonas 1 
žine isz Za 
ronas Adu 
iszplauke

gia žmoguje i 
puikes trobesį!!
6.1.90

stojasi musu aky
manczia harmonij

Mes nevisi esamp t v eHan 
ežiais daildarias, vienok kož 
nas stovime

i t t

akymis pasistebed 
taip ^palaimingą ;
amžinosios grožines
gatavi prisidėti pagąl savlą i^z 
galę pr 
veikalo.

) d. Sausio. Ateina 
izibaro, kad szva(l 
iralo Freeman tiesę, 
szendien paslapfa 

kinio, su
kais (vįeiti neis 
Daug daug 

bavotu ant ijszplau

> Berlinas 12 d. Sausio 
line yra serganeziu aut 
enz<)s 400 tukstaneziai, 

rodyimo tos ligos, 
žmonių.

iIniausv Rimp kabai 
ecežijpje yra dąljai 
249 kiinigail, 262 į

, v i e n ašį 1 < >s z t o r i u s zo k o 
ir tris zokanikiu/ Ran 
iecė/ijos yra' 
L u d v i k o Z d a n a v f c z i

vąje 
paštanavijo užsti 
kdt\ąvp teisi bįs 
galimil bus kito 
tai žada\)akialt I
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DIEVAITIS
APYSAKA SZIOS GADYNES

* ’ I '• * • j
pagirta ant konkurso kurjerei

»

Warszawsko,
7 Gegužio metu. ' 

paraszKa ’ • 
yfnr»jo)ios liadzejf'icziutes.

i * (Tąsa) ' . . ; •

‘ . i

Vienybe
be

ir
su

s-

•ną, inspaudes in ranką piningą.
Bernas atszoko, kaip už karsite geležies h 

rietoj eit namon, stovėjo ant vietos ir nieku, . • ‘ 1 1 . j - *
co botagą rankoje. ' ,]

—-Ka tu' nori ? — paklausė Ragis. *

\r
K*.

u t n įsi1
•nisaki

5— khr mano ark ęi, tenai.ir asz pats ; liksiu 
žeinaitisĮdcaiv ■ j? j' I ' 1 ' '

— .JPonia.liepi grinžt, tai.grinžk!
J Žemaitis apsidairė in rundą, ant kialo, ant da
' I • * *• ! i ** t , ■/

•upes, pažvelgė ant pęfpuse nugriuvusios stones,

įvelės, J ■ » 
damas

atsako

U/r vežimo povalei slinko pora menku jaucziu ir menkai 
ka giva karve, keli versziukai, oį ant galo Morkus Czertvanas 
vede seną baltą kulbelę, su katrą Skomantuose . važioje 
deni ir malkas. , "‘'r'' >

O ant galo paskuųziause, ėjo rudas szuo, abejotinai 
gydamasis in szalis. - - - ’ ,

Ne žiūrint kad tai buvo darbimeczio laikas ir kad žemai- 
czei ne labai yra žvalgus, bet vienok visi'iszėjo ant uliezios ir 
su nusidiviimų dairėsi ant procesijos, meilingai 
pribuvusius. i i

— Ar ta; viskas ka Morkui davė isz Skomontu — szne- 
kejos nekurie tarpe save^. f. '* '

V.UI

sveikindami
• ■ -

•>

Jo paties i neturėjo niekas drąsos paklaust. Ejosmutna.s 
ir tilėdamas palenkės galvą priesz pažinStamus. •_

Senas Volrįatas stovėjo prievartų savo kiemo, su ranka 
akis pridengė, pažiurėjo o isz uszpakalo jo Marta isz k 
gaivą, teiposgi dairėsi ant tos procesijos.

*— Vardan Tėvo ir Sūnaus! O tai kas? — suszųko.* 1— Padegėlėj! —- atsake su szjderstva Ragi
‘ " S '

4
1■ •

Ar ,• teatrą rodai?
nevat

— Morkau! ką tas vi^asS^nklina 
Ejk szią! ' \ .

Morkus su galva pakratė.
Už valandos atejsiu pas jus — atsake. * . ! <
Greta ukinikistes seno Vojnato, a’tskįrta per puse sulužu- 

se tvora buVo.-kita, laukai katras sueidavo su laulcais Voinato. 
Didelis.skirias buvo matit tarpe tu dvieju ukininkistu. Vie
toj tvoros, keli akmenis atdalijo lauką nog kialo, menkai gin
dami nog givulu, visa pasėli. Ant kiemo ir darželije ne buVo 
matit ane vienį) ayilp biezm ane kokio žiedo, stogai per puše 
nupliszę isz tolo margavo, trioba be langu o kiemelis priesz 
duris apaugės visas dilgėlėms. , - ... •' -

Buvo tai dalis Morkaus, motinos teviszke.
’ Visa paroda užvaževo ant kiemo, ant nugriovusio paura] 

to stubos atsisėdo Ragis, ir del dadavimo sau linksmumo |pra-, 
dėjo szvilpaut, kokia tai žalnieriszką dainelę, Morkus! su 
bej-nu iszkfauste vežimą, suvarė Blaujenczius givulus in tusz/ 
ežią tvarteli ir in trauke vežimą ^o pasziurę.

Vaikai isz viso kiemo jfiisįrinke prievartų, su didelu 
sidiviimu žiurėjo ant to. Labeuse ūžime juos szpokas, 
ras tupėdamas aut pecziu Ragio roke:

— Ant svejkatos! ant svejkatos!
— Tilek smurgiau t.hiėkas ne cziaudeje 

gis, isz ko vaikai labai dželigesb
— Gali sau grinžt, Grenis tarė

*5

ant

tilde, ji
♦ į ’

nu 
k at

Ra

orkos,■
ant

supi urme jo
ų;
prieljb prie,,.

A 
aUs,

f

žvelgė in vidų ir atsigulė pasienije.
— tarė Ragis 

i* Biedni

d t nu jc
• —Pasimislis, tai siigrinž! ■ 

pv jsudaVadisiu viską del mano žverelu 
turės persirgt tą kialonę!

Morkus p’amislijoj valandą, ir apsidairęs in šk

<■

as7r žudm tar- 
sutvėrimai

prs Voinatus. 1 Reike|o.viską užbaigt, ba ant vai;
ji Pasvitije. ■

■ ' Inėjo. Marta verpe prie lango, senis vaike:
stiibą. Nutilo kąip jis inejė.

— Bet ant galo, likai loskavu ateit

te

pi’adf 
s Per visą mulelę, peiszteko tau laiko, kad pr 
nai dedasi. Na; sakik dabar!

— M at i t kad n e,
rpe jųsu ir priprata
utinis] Priesz kėlės dienas paguldenie ji in grab 

— Tai macziau,<

ta
m

’ — Tai macziau,.
tu mislyj su savim Ja

— iPadarisi tiekai

CŽ1

. - ’ o

nuėjo, 
lauke •

orn ^ po
,. • . i.; i •
Voiįna;.:, 

ineuzt kas.;

buvo laiko, jago ne atejaii. 
iu| bet vienok tėvas delj vaiko

ba buvau ant pagrabo. Asz 
rit dabar? ■ j j 
p tėvas liepe — atsake povai

—• -Na tai sznekiek! Kas tai pėr komedyje
i . ......,u.•

Iw.augau , 
• » P’!':.; 
*1* ■ \ į , K t '.

Jausiu ka

k.linelį katrą pąrsivedei. ;
avė isz namu, tai ir pajėiųiau 
! kėlės sztųkas dvasnų isz visi 
lestamento? 1

I

N a, k a man d

ti ! ar t A’as nn paliko
— Paliko. Žiar:

I ■ .
baI * ‘

i!l

< u j?ą;; balta
. ’ <VJ U J

*,■>
4 Skonion- /

1 7 !

.— Na kaip? ką gavai? 1

‘— Motinos tev’isjikę ir Dievaiti.. Į . . _ i- ■ ...... - 1
? Einikei? Pinigai?
ia.udu'o ir motinos, Einikei K

pinigu

Oį Skomantai 
Skomantai' Vi 
'ai kožnam pri 
Kodtl ne reik 
ai kožnam pri 
Asz barniu ne keneztu. . Ne davė patis, >s 
i —^are Morkus traukidamas pėczėis.

puolė po 5000 rublus!
alavai savo dalies isz kitu tu
puolė po 5000 rublu!

iztui■ •:
f

O 1855.

ubagu
»• . —4

ne imsi
— Kvailas! sumurmėjo senis ir nutilo., ’

I* i 1 a

Per valandą sznipszdamas vaikszcziojo po'stub
kas kaitą pikezėu pradėjo vėl szneket.

—r- Sukązei! apgavikai! Pažino kvailą ir apgavo! 
villijo mahf) kraują tiežei man ant piktumo.' Pal ūį]<

i

M...

i

j piktumu

inatisii 
seno W

Morką

j ant gilo ;r

! Nuk r i 
Icite! pa. ' 
bkese isz

• jus p] i*
e! kas kitresnis! Užvare su kropslĮeis ir jti 

ilm parodiniu! Bus jis popu, 
?Su3t(Wjo piiesž

u,

oinato! Asz ji 
teisite musų į 
ir $u dydi be ž 
Tavo raiikos

]raszit! Szpiga!4...
urbdamas aut jo drutu pėczi 
— piano gal va stebuklus par< 
emį, i • procevpsihie! Ne’ nu 
iszinokęsi iy apimsi viską ir

k • ♦

kol tu liem visiem ne *. I * 1
kas. Ant rudine su.
niūrėsime kaip jie siuL Supranti, ant dalybų ne

o
</

. tarė: .a, 
odys! Ūkini- ' 
u n rsiu, pa- r / 

tavo irau-*,...
ir

■ :.i-

ram, tow

givensime 
pristoję

Q
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as tai?
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Pamatysi -~ 
is. Laikėsi 
zakomis visznn 

kat ras savo jpaproczi
M orkos' suspaudė rą 

užmėtė sa\ o vietiR atskir 
liko ne jokio žedklo, kib

ovanai laiko 
s u-i a re Ik iv, 

isz gi

ia ir ziame, —• žia

p zm 
tau® 

nOg su

vėrk\ -- tai 
norėjau su tavim atsisveikint!

nog žianh

Rudė ros savo 
jo, iszvĮle, ant si/ 
'enimo Szveiitos 
Suolus ant gilinimo 
savojgi veninio. G 

nuneš, sznekejo in 
klausė ineinanczio.

■ - - Macziau pe 
jo! Norėjau gaudit 
ėmė tiek, tegu b ii' t

isz krepšio sa\o turtas, 
’Pritaisė sau gi-

kvailumą y ka 
tuoni silpnumu

Paszoko dreita 
skausmo szirdies.

— Ne klausyk 
tas, bile jaunas! Te 
ro! Reikė* tau eit, atįh Die 
grinszi. už; metu, už dvieju 
si if tavo! Prislėgsiu ant ko tiktai

na susi trim k u s sėdėjo pa 
graudingai verke o .-s

Ilgai stovėjo 
d i galėjo isztart.

— M irta, ne

Oi ką?
i da nesibyj^j tos ubagystes! 

tai kaipo.
Martos ir tąre povai

gsn io
Ii ko isz to
i nuszto

teip butu stovėjo, *ap; 
iszgirdę baisa Ragio, 

o ncnazaSdja.
s ir atsitravbke. Szakos 
ru.abudu diržėlus ne

Uit dugno biski

ik ■ dovanai! 
artinasi, ne 
prie 4 darbo!

do ir pipkę užsirūki*/ 
kinu — pradėjo sniu 
Vv tai tau reikėjo , te i

- Eisiu! — trumpai atsake Mork
- teisi? delei ko? Lauk ant
lauke? Užaist
- Ka cze užsn tanavit, dede! TeV^.s g 

žodi! Eisiu..,.
—- O tavo žiani e ? o asz ?
— Ka cze misljit? Žiamę dažiur

ta .;.. dai Dievo
— Kaip tai?

; — Mažu palalukšite r
inž greicziau, kaip j ii

Mdrkirs tik jo ir pavalei kraustė
“-*1* _•------  - — Zi - Vinu ir sjato

liks tiktai igi vakarui
„ , ? -< « 4

Ką tai žjmdmis ne isz^laris! -
kitas, o

pe prisiriszimą seno Częrtvanp 
nesziojo — ape 
, mažu ušzkrete

katrą p
sake! P
sės, su t

* Po valandos,til 
. ■— Tūbini! in

os nei senio. ĄLei 
ranku į r visą pa 

kis, atidarė Kurną

ida ant kožu 
evot! Ir kas 

tas supuvusios lentos 
n as!.............

Na tai Sau lauk, tu savo C 
Bet mus ne niaiszik in ta dalikąDA! 
galu laukt, brokas silos! Rjdke ma

c Szendien-cze, arba ėik/sau aiitl visados

Jusu vale — eji 
senis aįsisukdai 
sugiedoti nes, į] 
ir UzejoT ’ 

ape darželi i • jj 
xda tuo m tarpu ,k daveąi žmogąth

— Ne sakiką niek aut t 
dare kaip norėjo! Jie mislijo

— Ką toki? — paklausi

uyo tai kaip trenksmas peri 
rankas, darbas jei iszpuol 
vapas susihi ke 

džio negalėjo isztart.
Pamirszo

er visą arkžit 
i ko ji sūnui 
gamtiszką^

įsimb/jint galo Voinatas atsiliept 
Paavite! V et už aku.iioma ir 'tai

nikų ir h g-ik
kad ne butu

sznekejo su >av
uka mergino;
" vėl žalu nu
i szirdyse ja inuju

skausmo. /
/ i • ; JRagis in* praleido d 

kus ne p i-zino. S mis ją 
kabinoyginklus ir kelis ąbrozu 
vefos/o dvejose kampuose pas

/Zvery&^įpdami dairėsi ant naujo 
dbrius j u, iszkraudmiTasWsi^^

isz murmėjo 
► savo 

isiktopiojo dedei 
buvo Mattos, .apėjo 

emkos savo dury u 
verksmas patvoryje

visznios

trauke toląu -Ragis -7- 
>et ii jis pabalnojo 4 n t 
tai gereu but nedoru

ne, asz cze ne liksiu ii g* 
7 o

persigando.
vakaro?,...

pats inkiszo ranką už anczio 
prie savo krutinęs, teip di 

ir ilgai ne galėjo žodžio isztart
? —vakjause Voinatas

Morkui su galva pakratįe/
— Jus žinote kad ne gaju likt!
— Su Ponu Di^vu

■. Morkus pakele akfe( jespkojo 
iszęjo nepasergęta. ‘

An i kiemo 
vo nušitvęres už 
girdėt jam tikas

Sudrėbė ją, praskleidė szakas
usiedo, Czertvano darželo ir pažvelgiu tenai
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> 1 j i bU,k > ?
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ienų žodžiu sa j
, puse ką
ui ir’suda

vis da lauke 
hiena pastoge.
baladodamas ąu s 
avo

•jago ne norėsiu.- 
teip, tai' turi iszmintę.

darlbą, atsisėdo prie lang 
popjero,* ir 

akys pakeles žiurėjo užsimislyjes ant 
lienių, laikas jam eit i.n Pasvite. 
o szneket ape^savo padeirpą.

Stubos be stogu, laukas

ii sfužijąu. 
teriot! Ar 
suffrisziu -

, .ant ‘katro* kabojo 
*z Ivritas, ricieriiis aut 
ir su kardu rankoje, 
povalei: ’ s

i saves aiz procjvojauk vargau ir tilejąu, 
ko? Del Voiųatu, ar Vitaudo? z
— sumurmėjo!

Morkų* iž^te*i ir kaip visados, valanda užsimi 
atšaki mo."

, Buvo tai jo paprotis. ,
Per valau lą žium 

szventu abrozu, isz jų 
klo, su dviem križeis ant sargavęs,

• Ant jo žiurėjo Morkus iiį tareį
’ • — Ne d

— Tai de
Bagis 

iszeidato j 
yra perlsz'kadit mislit 
niekas ne atėjo ju apl 
Voinatas ne baikavo 
nimas.’ ?y 
pažvelgė į 
kele, naeb

po mes kartais J 
io,. — k:ųp klausome d

akaras jau 
lorkųl in a
e muszketą 

— Rdikę nia eit,! 
Ragi, ir i’szejo per du

— Margas!, ei k’, s.
— Palauk, palid

— (ladayeį 
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— atsake ne aiszkei Murk 
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saules. Buvo

sienos. < '
Ragis žvilgte 

prates, tare tolau
— Skomontai už metu pėreis in svetimas 

taudas sues teviszkę, kaip keptą viSztą! Tu 
daug geid an ežius. Kizis nęsugr 
parduos Euiikus. Ona nuvarj 
draiezius. Pražils viskas! Mork
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mete in uszpakali'ir su rąnką nusitver 
butu jam kas tenai
re, bet ne tikai tiktai su didžeusiu smarkumu 
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pats nė 
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jaunus dantis ii 

r J..„_ stiprinžtu, ta 
nog mokslo ir patrotii-Bu 
pakėlė galvą, plaukus at 

už krutinės, teip kaų 
po valandai tileii.no,’ įszta
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grikiu ir avižų, darželije. ■ ' ■,
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hkit
Savo pi kitu iii e 
artinosi, po 
vys o jis ki|ipo supratęs tą i 

užsidėjo 
Likit sv

žu dienu, gireno su j 
mate
tai rodėsi perkūniję

Saul 
da raiteli ant sienos
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Pirma karta pasergėjo Rag 
paezią smarku ir drąsu veidą, 
dėsi jam but tėvu ar brolu, ir 
ją ant musztinęs. '

IngiVo koki 
galėjo suprast katras isz j u d\ 
viręsuiu. Mockus pirmutinis

nonos
a, langai iszdaužiti, duridš sulaužitos 

tinę.” Po pabaigimui lokįmdu led va 
isz katros"turėję da iszmoket Vitaud 
sugriužime in teviszkę.
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pinigus, ir juokdamasis tave: 
labai

ireikalaitei, noge manės
— Mažu si k i per
— Tai gerai ! Pa
Morkus su galva 

granžint luosibes ir ai
• Rankas.yšudejes s 

b a 11 u o jei mz i i i ni e ii k u
’.Galėjo jau eit m 

kad ne greitai atsilsės
Ragis sukinėjosi 

y s ir

n t uliez ios. 
vesdumasį kita arki i

ią tąi nesuprastą.pagbdonę, ilgai tilejo ir - 
ięjuf toj valandoj buvo j 
atsibudo isz savo užsimisly 

persigaudo jiog savorisztartu su tokiu tvirtumu žodžiu 
para u

- tare in dideli rudą 
tavę loji upes 
•e kr e s i

okundu isždavimo. ■ 7 ;
trifj mėnesi ūš apsilankislu pas-tavęs 

tau ka galu! Paniatim! 
no. Niekas fam he galėjo

— Pražus, pražus 
ne bueziau asz ant švieto ir Dievaitis!* 

\ ’ * ** 

r žiurėjo. Pažino jis tą vaikina 
j noru-drauge, bet ji. da tokiu niekalo 

ajauiias garsas 
gali trenkt}, J l

jJrašimušzuš per debesius, per langą a p sz vie te j m 
ir geltonplauki jauną žemaiti. L

kad Morkus turėjo toki 
kaip ir anas raitelis, kątras *ri 
kail jie abudu yra prisispasab

Rimk 
% j 

darnią 
įstodavo ir 
Jet Užimąs 
j u pubmon 
į garsą, kai 

me,t i nugirdei m

navo ir eme.ąi taisit savo muszkietą 
Ir kokią rod

eit jiem su pagelba -f— pradėjo sznektą R
— Tai jie ateis pas manę;!

— Ateis jago pristosi antį 
stot.

’— Ne pristosiu
—r Na,, tai jago.
Morkus pabaigė savo 

masZną isz keszeiliaus ir szmpteli 
Kartais 
jau po pus*

Pradej 
HQvatd 
be tvoTi 
kant tikra pu? 
pi tolo, te liko, 
vadi t reikalus

> Ragis paėmė atrokuotus
. — Tai dabar asz ,cze ponas! Asz mislyj

r- ątskkė bernas
.Skomon tuose ?

Zihpma kad re!/Ba ii
O rito tai ina darbą parddi 
žyjete-ne szieze!

■ Ne ant to 
duosite
J atsake Rag

ini.
susziiko Ragis

džiaugėme., ' .
.1 Į

usnas ir durnas!
ąn t st u bos V oi n itd 

ąddona Škepėta Mortos, vie 
nuėjo in

ivo
jaute kad ne 

k u i, d jd to davė jam soąkaj 
telo Gralaus

Smutnas ta
ra raudonu spiiidulu

O tai kas?
■ • ■ K i ai u 

ant kiemo.
— Oi tu isz

sėdėjau, ba szv^nta.
j—Jog dva.re shi
4- Ahz 

kad kitas tu
7— D u oš 

pu vaktuok
Na, žino na! Daugeli ne 

arklei ir ašzi. • j 
' ,■ * Ragis susyjnokė 

J ' —Tai geras bei 
Morkus, tuo iii ta 

.sząku viszniu pasirod 
kitą pažvelgė ^int jos 
^utinis atsisveikini m

Pp valandai drauge su R 
prapuolė nakties tam 
ūpe Dubisą burzgė, 
tūrius; vakaris kas v; 
Morkus kas. ž i n gs n i. s 
k JrU aiszkėu. buyo gii 
tas farsas, a p j m anti s

'.Morkus, kiauše r 
lu bktsą po keb 
natą giesmes. ..

Morkus buvo 
galėjo suprast, rodosi 
tjarpa tu sznabŽdancz

kaini) ir 
suko kur 
calbet po- 
kainešiią. 

ivo. ‘Kas* 
nesupras-
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Lietuvniku
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>

1 .

vieni?

>

<

)

>

ate!“

ę myli?

s gal
is! kožna par

etkehi

Ibele,įsu ką kio matarijalnO pelno tiktai Prazy

Plyni on

su pastojo, h

lu turėti,
ti

visi -bu\Medžiai trasžkejo.
mes galėsim atsišzaukt: ką& kožms' kaulas buvo

I *1 ‘ ‘ .

iria tarpe savo vienžemiu kad 
vienitusi kiek galėdami, ir su

kini Ii 
k a ass 
ju- .

sta!

s®

is, 
u s

*

St

Y?

J

giarp visos naudos neštame!
4alike tiktai musu pasikeli-1 Lon 
mas yra kaip kvietku 
kelis pinasi, teip ir musu drau- 
gist

kinkyti,

ausio.
klausiau. •

Del peles ir kate žvėris.
< • • • . • 

„Kaimynėlė! Ar nori gerą žinę girdėti?

s pavi 
apsakyti! 

amatyti!
brangi 

lietos

didinasi gaudama kas prigu 
da tikru Buriu-lietuves; Į geleži 

deltb riszkimes brolei ing vie- ape d 
nybe ir laikikimes tam susiri- užgriovė trys žmones, 
szime broliszkos meiles!‘tada juos

i veideli 
sįeni, 
ietkai 
.žil
i rože.

line ibegus pele teip žiurkei kalbėti!
Kalba, jog kate ing nagus lero ikritus.

taigai vi.ntifcj“ 
audrelei;

V J: I
1

(Įsz Mi ckevi cz i dus.) 
Vilija upiu Lietuvos moty n a, 
^įjir aukso dugną ir veidą mėly 
Graži Lietuvaite semia vandene 
Skaisžczią tu r szyrdigražesni

Terp‘ žalu pievų kur tikt kv 
Prie tavo, koj u, Liptųvaitia, gra 
Mus jaunikaitis ■—- kaip, žydinti 

į Vilijafpeikia tuos žiedus pievelu, 
•' fekubin Nemurian-tas josios mylimas,

O Lietuvaitei ilgu terp‘ broleli! —- 
Myli jaunikaiti isz szalies svetimos. 
Nemunas Savo szaltan glebiu imk ,
Nesza ant uolų apleisto tolumo, 
Aut szaltos krūties priglaudžia myliu ;ą 
Ir draug‘ prapuola terp juriu gilumo. 
Tarę ateivis ves szalini svetiman —

• Liksis tėvynė -- ateis verksmu diena, 
Ir, ■prapuls! vilųyj užmirszin p, 
Lai jaus gailesne nes tikt pati viena. 
Szy ’di ir sziovę vef tuo sulaikyti:

4 Mergyte myli o Vilija szyta 
S k d b i n N em u n an - j os n es u t u r c t i 
Mergytę randa bokszte uždaryta

t

Paša
Keli

kykie, mergužėle, ar tu manę myli?
j kąrtus tavęs klausiau, o ti da vis tyli 

Atsakytie, tiekąnkykie, ba man szięitis plysnta 
Khria dieib tavęs nematau man metais pavirC. 
Aėli, laimingas, tai laimingas kn
Kbr

Nemainyciiau tos valandos ant turto* 
Kurioj imdams užrankelu savoj

; ,'Ar iivsyeika, ar įu linksma, mano lt
Ar na ilgu tau be .manęs tu mjino kv;

nžydejo, 
m kalbėjo, 
r p m\:

Kaip vasara lelijele linksmai pr 
Teip ir mano mergužėle su man 
Tegul skamba, grąžei skamba tt 
O, kaip linksma ir kalbėti su sai 
Jau padalinei prasidėjo žirgėlus

ež mudu jaunnmenę prie j zlubri statyki.
p liidna ta valanda del musu pastojo,

Kad kiinigas Xu knigelems prie jnusu pristojo 
Vąrgonmistras ant vargonų grajyti pradėjo; 
Kunigą žiedus nuo rankelu mainyti pradėjo. 
Dekadoj u dabar visiems, kad gi

dabai* asz prisiekiau per amžius myk

r ■
Vakar * buvo.
Ant oi
Ulycze

Jau v 
O kai

Kurią

o szalna.
mažas vaikelis ėjo.

Pamėlynavęs visas drebėjo.
Visas sustipęs — badą kentej
„Dieve, riialcyius!“ kas pavalgyt duos 

, „Maloningas Dieve, del siratos“.—
Tuo paežiu kėlu senele ėjo f

* Ir ant vargingo žvilgterėjo.
Pagailo anai sirateles * ' 
Paėmus nuvede i savo natnelus.
Pavalgydino ir i Ibvelę • 
J'agulde mažą vai kel i.
Nusiszypsojo ir akis užmerkė, 
Užmigo — spakainas miegas! 
Dievas lesina lauke pauksztel 
Kasa apląisto žoleles, kvietkel 
O tikra sirata be priglaudimo

J „Tatai, atėjo laikas ir mums a 
„Nėr isz ko džiaugtis szioi va 
Atsake žiurke pylkajai pelele : 
„Nereik turėti nuoprosną vylt !

' „Kolei su savim jie. pradės dn.akytis, 
„Žinoma ir, kad levas jau iszdves. 
„Stipresnes žvėries nėr, kaip k

Mielas išzd notoj au Vien i bes 
Lietuvniku! Praszau patai- 
pit szituoę kelis žodžius int 
savo laikraiszti.

. 1 *■ • . 'I’ M .

Raszidamas tuos kelis žo-

pavijnasti praneszt kad 
musu draugyste susidėjo tik 
isz^£2 draugu ant pirmutinio 
mitingo, b dabai) kap mitingas 
didinasi musu - broliszka meile 
ir riszasi in kuopa ne del ko

y

dą« lietuvnikai’ nepra 
tam v 
mus u 
usime 
akis 
nar'ad 
savo susiViieniima! dėlto ir mes » « 
taiki k i mes vienybėje 

etuviszkus laikraszczius!
isz tikros iszirdies veli-

Juvo sži- 
kas iszlinam krajui!! o 

kad mes vaiki zcziosim 
'ke? tik mes pakelkim

n kitus 
i ja turi

r ekaiti-

v J. Knraszka
lentas draugystes Szven- 

to Ju ’gio. '
Ui .Pa

Isz* Amerikos.
J. 7 dg Island (lity, 1 

vaini-!Sausio.- Siena didelps fabri
ką trpj e dare n asz i n as, 
iączios prie Long Island 
ikialo, szendieu nuvirto 
•vintą adiną is< rito, ir

>

in mažus
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vakarej 
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ieną siu 
Carter, va 
*r ižsitrau

New York 7
Itfaak Szilansk 
po No.8 Elizabeth \uliczes, li
kos szendien popieti! užmusz 
tas per penkis Italijon us, kat 
ru6s tuojau palici j e suaneszta 
vojo, ' , ‘ V

Sausio.
katras giv.eno

įas, numirė New 
grippo

apkolieczitu dar . 
aprokavo, bet. til 
keturi likos sveiki

katras
iszthikoL jag

m as
ipacz dar

zio, katsas
apsisukt

Nev York 8 d 
ne Hanna B. South voth, .kat-_ 
ra 22 .d. JLapkriczio užmusze 
antCFultonulfezes, S. Pettusa, 
szendien n.umire 
Tambs. ,

Sausio 
fabryka? 

katrame ebelevc 
ant 40 tuk 

ii* doleru, o pusantrc * 
arbinykil patro.tijc

-j tai bilvb (paveikslas 
uretoju, nes tie visi, 
atkasė buvo visai-su-
• suroniti,

Pausztiene -■ ... • ■ 5 <St\'

idinos 
pakol

Chicago, 9 d. Sausio 
ttivgje lentu 
prie Higbee ir Paros, 
kliūva nuebe.lotu baik 
griovė keturis žmones, 
tenai .procevojb. 
eme.isz po malku

New York 9 d. Shusio. įsai 
sus atsitikimas stojosi, szen 
dien Broklyne. Didelis veja

veze m 
rado sze
aut ui i c

Vienybe

ardai klaidingai
i reike skaitit vie

Philn delphi 
Kokis tai W. 
buvo insimylej 
ginę vai 
kai” susi 
kės re ve

/Cleveland, 9 d/ Sau 
kis tai Jurgis Gardo 
kada norėjo pereit p 
Lake Shore geležinkia 
pan i jos, užėjo ant jot 
dvileka vagonu pereje 
K u n a s j o likos per p j du tAs 
dvi dalis žeinąir liehicpc.

ant katro dar darbinikdi p 
cevojo, 
ku žmo

, Chicago 11d. Sausio^ A 
vakatas katras stojo apgini 
kai t ini ku užinuszimę kalti 
ku užinuszimę dakt 
no, rejkalaujo už|e 
jos'provos 
cijalno sudžios; ant to 
pasirasze jau dali 
Ne žine kokis galas bus

a > d. Sausio, 
Torrens katras 
es in 

du . Bella 
>are su ję 
Iveri du sikiu szove.

giną par- 
} Torrensa 

n die hegivą gulenti 
zes.

katile 
įsu z 

negivu

Bradoc
V akąr n akt i siūk 
G rami s 
lentas, lĮitrotos y 
stanezk 
szimto j 
d arba.

Nevada Cal 7. d. 
Ateina žine isz tenai 
cztorei, katrie nesze pacztą m 
AVosėnglona, asztuones miles 
riog to mieto atitolinta, suszalo 
^ant kialo. Vienas i-sz ju szeip 
teip" dasigavo igi givenjimui 
žmonių ir 'ižsigelbejo, o kitas 
likos užpustytas sniegam.

kokis-cze 
no mūrija 
žniezes 
ko toji 
griuvo ( x
to ant ąrti stovinežio 
katro ,gi

Palici 
pribuvo 
kasimo 
niu, ka 
kis rado 
po atkalnių i numirė

Baisu 
akinis ž 
katruos 
laužiti i

Tyenton N. J. 9 d 
Daktarais 
m a P urs 
arsztavO 
užmusz i 
KniffiiU)

o gašpado- 
me už tai, 
los s ugrižo 
tenai ap-

buvo, sugądi-* 
nanjei istatitps Ba- 

presbeterijanskos, nog 
szendien isz rito bu- 

ena'siena). ir nuvir
ti am o, 

ventojei’ dar miegojo, 
ja; ir ugnasargai kaip 
tuojau-ėmėsi prie at- 

gružais nžverstrf 
(•u rado deyinis.
negivus, d tris tuoj

New York 
paskutines d 
res ai 
207 žmines ant

Shamolcni 2 (l. Sausio. 
Mielas iszdįuotojau Vienybes!

Praszau jūsų but teip lo$kavu 
ir patai pi n t tuos; kel 
ing straipsnius jusu 
ęzio. Isz Glenlyon 
(lojo pas mus kokis t 
rius,. katras ape 
atvaževo, in szitą 
das jo yra Vincas 
Insiprasze pas 
ant gi veninio, 
per pora menesiu, H 
mas ane vieno skati

• Eastan Pa 7 d. Sausio. Ne
toli riuog stacijos Belvidere, 
susimusze tavoravas trenas su 
angliniu, per ką ąbiidu inži
nierei likos užmifszTti.

žierai 
mo aįit mar

tenai buvo,, možai 
j ii lajiniugai 
likos užmusztu, tai likos ■į**. i r ■*
k ei a p kol ecz i tu. If ali p, i 
katros isjj tenai ateina, 
tai yra užmusztu 14 ž 

viso tina’
*■ L ■

ktai. žine ka

ies, persta- 
j akipe svė 

labai iarmatlivai 
ožnas ir pa

nore juos 
kriti- 

t palicijos, ir 
isz karabinui

K rau
M _ •

prigulencziojė 
virto
?r už

is žodi us " 
laikrasz- 
atsibala- 

ai grino r 
nietai kaip 

krksztĄ, var,- 
Knniauckas. 

vifeniis žmonis r* 1 : z
iuvo tendP^H 
e mokeda- ; r - t 
koy a|ht ga -

• I ' r ■ « . ’ ° i

lo priėmė krome visokiu daik
tu, ir nuėjo savo kielu, nieką ” 
niekam ne sakant 
rius
kaip rodosi tai atga 
įįs in Glenlyona, ir 
šigivenb.

Dailus tas apsie 
isz musu lietuviu, 
tokio mažai žinanc 
nespe j o pri bu ves 
svetimahr krajui, o 
da apgaudinėt žmo 
tornusu viąus brolu 
timgenezi 
delei to tai mus kbžnas ir pa- 
niekina, ir visadolv teip bus, 
jago mes tuos pikszn 
tarpo saves neisznaikisiine.

Toki žmogų kaip aukszczeu 
minėtas) Kuniąuckas, ne verta 
yra pripažint už 1 
ątsikreipus in szali 
biegt kaip nog kokios paviet 
res. -. ‘ ; į

Gerai velijentis 
tuvnikas.

kokisy sziįze 
sze.<ztą ad ną 

per amžius ne iszges 
j e gi ve n toj u. Naujas 
įtrą dabar ižstatej ir

Liberty, Mo. 8 d 
Exjprukuratorius 
Sc ieetz, nuszovfi 
tai Joną Luytoną 
jes in jo namą, p 
dinet priekabes.

Sausio, 
amės L. 

rakar koki 
katras ate- 
idejo isz ‘a- 
•neteisingai 

iszyestoje provoje, .kurią tu *e- 
jo priesz pora metu.

szeriti 
t-rišdeszymts dėvi n eis dėt 
vais; kad iszmest isz stiįil 
straikayusius. Italijon us. 
lijonai pamaetę kad 
iszkraūstit, susirinko in 
Vą ir užpuolė ai 
pradėjo szaudit 
Ant galo priIju 
ir apspakaino visą tą sumiszi 
mą. Tris‘f am ii i jos italijo
nu iszkraiiste. .

1,0 d. Sausio 
Ąteina žinios isz Hong Kong 
(ne žine tikrai) kad vokiiszkaj 
laivas „Szlezvig“ su 425' paša

nau- 
paįskiriino epe- 

didiko 
asabu. —

' New York S i Šausi o., At
eina žines. kad visame mięste 
pradėjo labai sirgt ant ligos 
vadinamos ,,gripp“. Vienoje 
aptiekoje kaip paduoda iszro.- 
dimą pats valditojas, tai kas 
•24 \adinas parduoda jis 140 
bonkucžiu . kinino apilsi!,.k$t 
ros no<*’ tos ligos yra konog^ 
reusios. Daktarai visanh^mįes- 
tenespeje, atlankit visu ilgo/ 
niu.

Pataisymas.
etuviszką 
antrame 

N u mer i j e V ieny bes, y



Lietuvniku
•——■■„Į’M.'MU ' i,'.. . r- . ■ ■■ ■  -

ATŠĄKYilAI.
P. M. isz Manchester. Angljos 
Pinigus’gali atsust už knigas 
per money, Ordė*. O knigu 
po vardu Pekla negalima.gali t 
pakol neiszeis anCras spaudi-

- ’ r*. ■

—4-

Po Miiiziu Szvėptu 
daugiau žmonių *“ ■ 
jiem iszmetiriet

ir pradėjo 
kodėl jie ne

m as

- A. K. isz Thomas W. Va.
4 • ij ’ •

•Tavo gromata apturėjau^ ga- 
zieta prisiūsu p kalandoru dąr 
nėrrt ant szio meto alei tuojatisnėra ant szio meto

y. D. isz. Mali 
kan •• suntet tai

anoy Plane 
apturėjom, 

aeziu už tai! praszau daugėti.

v B. isz Ashland Wis. Jo- 
1 <■

dovanu neprižadeja ir 
e nežinau a- 
•aszit. Adri- « 1

negalų- o gromatoj 
pe kan tau galima

• sas permainitaš pagal padavi
ma.... u

. ” M. ;M. isz 
Kaų.suntei apture 
o lųia.patalpinta, p

o ėr.

K. jsz Sha

Detroit Mieli.
# . / ■ . . 1-

•jau, aeziu, 
•aszau dau-

nokiu Pa.

tik paduok adrisa ing
prusus.

V--- :-------V-l

Pasaka Te
n

tutesJ
rito jaus po

ėję ant b 
žnieze.

obaženstvos in Ba- o
Jįe atsake kad dar

dyjime ailstriszko dvaro mai4 
szalkos isz meto 1624, ką jis 
padavadyjo kadetams, jei jiem 
kartais atsitaikitu, kad juos

genejo, skuti n 3 j p ir 
n „Mama“-

szoks; ■ L 
muzikanti, 
muzikantai 
ritašei in s ti

I

atsake kad dar 
mužikę I ir visi 

edva nusiuntė atvest
o oze jau 
ne žine isz

• 7 1 «
kur,

i ponai ;n<j>rite mu-1

'Kiek yiėnas nusidivis, maty-

nios žųionijos to laiko ir tada
k

nejs jum 'pjjigraisime, karai iszkos

tarp prastu-žmonių. • Szis 
praszipias dei

zikės, tai,
bet turite
kol mes jum graisim 

Pristojo ant įto
visi szokft

czemą, kimi, 
Sakramen ta

sai:„

r leidosi prie

ir vi-

tarė Mikas 
kas užsi 
cziau juk 
medžiu 
geneje, 
py j e, ii e

M a- 
tiek' 

įsai, ir nieks j u ne 
cze-

girioje auga

, Jie
isto.“
be sūneli“

na 
patvirtinimo į riniu medž

visokiu afieieru
n 

rius?“

) gi

tinas.“

>ks tai gali Imt i
-qiakląuse Mikas,

» 

oje atsakymo, nu

skv-
, mo

es ir
šia dalis sžiu afieieru grąžei ir 
mandagei pasielgti isžmanb,

vaisiu n 
ve aunu

io sodmedžio ir pad k- 
Mikas ėmęs \

teip, kaip tikriems kavaiie- paragąv 
riam’s pritinka. . skanus:-

, *

alsiu
1 esąs 

pavoste žiedą kviėtkos

•ę, atėjo iri karezema siems;kadetams szi padavady 
ir pradėjo juos bart už tai, .i’"' :......
kad ne ėjo in Bažnjcze, -ir va-;i

poros pakla 
namon, o sz 
ant tėvu, su

Szokkite,

o jię vis

nos

nn- : Paskui nuvedė Miką in
ma gir.’ę — miškine h 

t V O V

Keturios! bei tiiojaus po \savo ateimojve 
. u, ir iiuejoj pasižeminimą iszrodyti, grąžei i kv 
doros szokoi apsirėdyti, norius su sermėga * na

įamon 
ase te 
e.szios 
nusze j
vitis po senovei 
te\ ai jiem isztare

szbko.

xas žiu
vo ir dau

arti

ir ne ateiti pri-, bet tuo 
sigerę, kad svirineja. ant žia:

'9 \ Prin efnln mu Lrnetti no. kietfl.S n’

J

ir-paėmė vaisiu, 
oje po obele ir p 
jfunui. Tas pa1 
liet no rado joje

nusispjovęs pa 
nes, Sakydamas

* l D i l 4 
nete 
kad

taipgLsu kojomis Besisupti. H ir insuėmik, ks
3.1) Ne po kožnu burnos gero užauginimo 

pripiildinlui gertir nes tai da- j toks pats, kaip <

mano sune-
1 žmogt s be

inis m

ezierką ne vienu sykiu isz - I ka nors 
smaukti, bet tikt, per pusę,1 naus kv

> I • • v

a p o: m e< lis i sz< 1 uod ane mali t, o
ejaus, b buvo tai Nedeje, keturios poros da

Valgo, m 
ti

Moti
desaimts jaunu vai

e*inu, susirinko in kareze
vaiandoi kada Ražnicziojė 

zvanijo ant Misziii Susėdo

mer
:inu ir tiek szoka, ne 

silsio ne I
ir mesa 11 u 
niatit.
žmoniiupf: 
stebuklo, į 

o pamoks - I va 
szinkorpis! tu

» . " -i • ' Z’’’ 1

priminė kad ir imt Misziu

gert,.pakol ne-perej
nelabi 

sunkei lik

3 geria ir at< 
Skūra jiepi

teina Henai daug

nusiszluostyti. * \ • lla^ nžaii
4.) Rankas nei pirsztus ne- naszus j 

kaiszcžioti in bludus ir kaulus kurs 
ne mest po stalu. • iszduod:

u • / m niKVi/j) ii,
K * IV**

taipgi nęsę nėsiszbiostyti in

skaiu ir
me- 
tisi u

tu, nes tos gi duokllsĮes 
yra gana. į Ta$ dalybas 
į - juos .. užpikino ir visi 

pradėjo keikt. Ka< 
prikėlimo, jie a

nuei 
jau 
laba

n igu, katrie teų 
os pakaroti už nepa 
tęvam ir isznevožii

f 

I

ti.) Gerant saugotis tikt tie! 
gerti, idant ant kreses sėd ėda-į 
mas nog jo ne n u krinti ir at-

Yard

vien no

iamiu ir tau. 
tu. .

nerastum 
lime frp

ant
ne priklaupė, tiktai
„’j i mųszėsi. „Z?.
muni duokite, ba kaip .gerai
pasigersime, tai eisi

uis i mųszėsi. „Da

ie. v ienas 
s »

kaip szu-
>ar alaus

ne szokt.“

ponu, Cii

ežiams an 
Randame

s ve

ickureme padavę-

Nauda gero 
ginimo.

Vieną syk Mik 
motyna vaiksze

užau

viu 
nei

i 6/u,' 
<ad

per ne vien 
u savo 18s3jn. bti\

> 
nuo

ots

pymą vardu tau-
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12 Vienybe A

tu latvys Andrius Dirikis — 
mat reikėjo,z idant brolis ląt- 
vys mus, lietuvius, kalbos pa
mokintu, kada patys nepas- 
linkome savo smagenis pajų- 
dinfci — vienok jo rasztas ejp 
tiktai per nedaugelo , mokin- 
tesniu lietuviu rankas, įr ant 
galo turėjo visai* kur numestu 

/pasilikti, kadągi iki-ežiai die? 
’ nai nemacziau jo spausdinto.
Tpkio . likimo , susilaukė 
daugelis ir geru musu lietu- 
viszku rankraszcziu. -

■»

Imant skaityti vardus tautu, 
kartais net sziurpulai ima de* 
lei įvairumo aptarimu. Teip, 

•’žiamę Angliją visi,. Anglija 
vadina,. i 
Prūsuose lietuviszkus laiszkus, 
kuriu iszduotojai rupindąmasi 
musų, žmone^ suvokietintu ir 
prie vokiszkos kalbos garsu 
pripratinti vadina Englantu. 
Bet -gi jaii tautą anglu vieni 
vadina Inglionaisf, Juglijona- 
mis,, kiti Anglikąis, treti An- 
gielczikais, kiti kel ha\Katnes- 
nius vardus iszra 
sai prastu ir vierintelai tikro

Mes paženkliname Mąskoliją 
tą valstiją, kuri prasidėjo isz 

^Maskvos ir kuri turi i patingas" 
demes savvaldiszkai serionisz 
kas. * Nors sziandien jau Pe- 
trapile yra sostiniu mestu. 
tRusiją-gi yra senovine Rus1, 
kurioj ženklinimas buvo ir’ 
yra kitoks negu Maskolija 
kaip kožnas žino, kas istoriją 
Mask olų pažiszta. 
pasiklistame netik kalbiszkai, 
bei ir istoViszkai įMaskoliją 
perdirbinėdami i Rusiją, o 
maskolusH rusus. ^Nenaikin- 
kiame senu vardinimd, nema- 
tydami, kuomi naujiejie gali 
būti geresniais už senuosius,

7

Dėlto mes

... -į .legul maskolus* ir pasiliekaatskirtus jeigu tufusr ... ...
maskolųmi su ąąvo sz.nelais, 
raniciomis, krutu, uždrandomis 
ir to ygiomis naVatniomis de-

dina Dentseblandu be reikalo, 
noys vokieczius regisi visi vd- 
kif/c^iais tiktai1 vadina. Pran- 
cužiją visaip pravardžiuojame,

o, * ažuot vi

Sakau, ne- 
žmones, o" i r 

’musu
vien nemokintL 
'daugumas bar; dotu 
mokslincžiu iszkraipe anglu 
yard a te i p labai, 
sunku yra ir su 
teip daroma: 
vardu-randame

jog neretai 
prasti, d ei k o 
Nedaiigelyjei 
r vienokumąj 
vadina Len 

kija, ir jos gyve įtojus lenkais 
nors, neseniai 
jiems velyk 

i skambesni
Bet nuoamži

ankais, 
n kurie

>mi biera ge-
! Mąskoliją

nis musu vardinimasJ lenku 
neturi būti skriaudžiamas, ne 
sa palokas nek.u 
resnis už lenką 
tūli eme vadinti
pamėgdžiodami rjnaskoĮu pa
ežiu vadinimą Rbssija; bet asz 
turiu pasakyti, Jog musu se- 
noviszkas tiktai vadinimas 
grynai tikras tegali būti <|et 
tos priežasties, kad musty var
das iszreiszkia tam tikrą ga
dynę istorijoje Maskoliszkoje.

nors) pagal| lietuviu kalbos 
ipatybes gali vad in tiesi tiktai 
Prapcuzija^ o jos’ gyventojai 
praiicužais. Nekaip negalima 
yra sasyti Praneija ir prancai 
ai f rančai!’ A rba.... gal ir. ■ O TaV fi ancai!;
nekąs negali uždrausti raszyti, 
kaip kam* patinka, kaip labai 
trokszta p. Iksas. Žodžiu sa
kant, temvjantis rasztininkatf 
ra9,i j°g vardini me tautu ir 
žiamiu yra tam tikra analogi
ja, ir jeigu jis sektu pągal tą 
analogiją, tai neturėtumėme 
muro Babeliszko savo kalboje. 
Szkotiją apgyvena . szkdtai, 
Vai Ii ją valiai arba ir vallonai, 
Airiją apėmę tunįairiąi (o ne 
airjszfąi! nesą kitaip ir vokie- 
ežius turėtumėme deutscliiiais 
Vadinti ar dar .gal , gardžiaus 
kaip), .Bulgarija priguli bul
garams, Belgija belgams, 
Szveicarams, Italija-jgi pri
klauso itąlams, o ne italijonams 
valakams, ar italijenenams!

f I • *
gybes su krai py tu .vardu. 
Teip gi neks gerąi nevadiną

laiWaszczjo
tuvniku

O ne atsius pinigu nouint už , 
pusę metu, bus vienas numeras , 
nusiustas ant paž

Kas pareikalaus
Vienybes Lie

diduma 
eu- 

jti už va 
<ais! jus

nei amerikoniecziu, 
szaukia muš ąmerikorais; 
ropiecziai galėtu 
dinimą j u euron 
tai ir aušis draslto tpksaijžo 
dis!. Azijiecziai, 
ir Austraiiecziai 
dą lyginai teip, kaip 
Lietuvoje vadiname 
ežiais, , Kauniecziais, 
ežiais tuos žmoųes 
linkese Sziaulu, 
nu gyvena.
Sziaulu," Kauno, 
tiiri luti vadinam 
Kaunenai, Seinenai, Vilnenai, 
Liepajenai, Rygenai, 
gisi, jog tas viskas labai aisz 
k u yra, -bet ne d d visu, l^adą 

mėgina 
i r j M gy*

gi daugumas 
pravardžiuoti 
veji tojus. ‘

31. XII, 89?

k 
žii

užHQREJ0 u
„VIENYBE LI1

a

eiczi

tu n.
•ikiecziai 
savo var- 
kad mes 
Sziaulie- 

, Šeinio 
cuyie ap- 
uno, Sei-

tiros, o dau
giauslne; tas dalykas yra tei
kalingas del pared ko

Kam nog angliko są ndytie arklus? 
kad gali gautie pas' 

Milą ucka.
Ka

M'esczionysgi 
Seinų iii-tt.

i Sziaulenai t

r. tt. Re-

, - I

Kaitras Nori Užsiraszyt

„VIENYBE LIETUVNIKU ’
Ir siųst pinigus už ję/tegul

I eina pas':
Jersey City : J. Raszkauėkas.

; Baltimore, NI. '

meą

Z GAZ LETĄ 
TUVMKU”

• i
P. Mileris'Manches er Eng.
P. Kizųczionis Dug
J. Buddvicz Chicago

Matijosziu

11.00

. 7'
• <’>

' 'I

Raszkauckas.
). : Kazimiera

BartlomiejuChicago, III.:
Szpakewicze.

Clkveland, Ohio 
Raczuna.

Grand Rapids Mic
Bagdonawicze.

, • J ft •
Mahanoy city.: .

kas..A“ ' , '
M^Hanoy Plank,

> kawicze.
. Nanticoke, Pa.:
/’i’kewicze.
Bridgeport, Conj
PryrsTON, Pa.: An

h.

lozas Milano*.

Pa,: I. Czera

Tamosziu But-
i . »

J. Bezgiolla. 
d. Tepluszi. 
Antena Szemi
Kazimieriu Ra-

i 1 ,oo 
„Lbę 
„2,0d1 
„2,00 

..„1,00 
bl.OO 
„2,oo 
„3,oo 
„1,00

■ 1
/„l,bo
' |3J,°o 
j,2,oo 
n‘^,00 
nbOp 
j’1’00 
W,oo 

eton į n2,oo 
Plane „l,oo 

„2,oo 
„2,'oo 
j,2,oo. 
„3,'oo. 
„1,00

uešnee I .

S. Zdanovicz Shamdki
J. ’Ignatavičze
S. Garkauckas x
J.,Bileks Du Bois

n

n

K. Antanaitis Unioi City. ,v 
.J. Daugszis Mahanoy Plane' 

.an ding.V. Boksza Smiths I 
.f. Anckis Shainokip 
J^ Mataitis Brooklyy n 

Birk moto St Louis
A. Vųicziunas Pittsburgh 
A. Baublis Eljrzabe 
J. Pauley, ;Barrp 
St. Vinecki Mahan< 
Kųn.’ABrotnaitis 11 
V. Daugsy.rs Mųjįai 
A. Bukovski Ashla
J. Valukas Plymouth 
V. Kreuczunas Shamo 

in Lietu va
T. Delnioki East Windsor

az
°y 
U

ort

kiu

Kas.užmokiejo už 
patuvniku o ne buvo 

guf atsiszaukia in mus

in

Shenandoah, Pa 
dzewieziu.

, Glenlyon, Pa., Juozapa Antaki.
Shenandoah, Pa.': Joną Bobina.
Shamokin, Pa.: Jos. -Majaucka, ' 
union City, Pa.: Juozas Lymoą. 

<»■ Waterburio, Con.: J. Dahisewidze.
Scranton, Pa.: J. Bajorajti.
Wilkes - Barre, Pa.: J. Czernika. 
Pittsburg, Pa.: Wincenta Kudžiu. 
Boston Mash. Fr. Kawalaucka.

Knigos pargabentos 
isz užmarės, Oj kuros 
randasy krautų wej e 
knigu Juozapo Pauk- 
SZCZio, PLYMOUTH, PA.,

j3.) SENAS ir naujės ‘ “
AUKSO AETQRYS pujkej 
apdarytas

Vienybę Lie- 
kvytavotą, te- 
u-Rcdystę.

su kokiu reikalu, c i Ores kad jam 
butu atraszyta, teg ii 
kę pacztayą už du cer

itfiiunczift mar
ius.- z

J

■ I U

apdarytas.................................12,75 c.
4. ) Toko Jau kn. pratesniu /

apdaru., l.................. ....;. 12, 25 c.
5. ) GARBĖ DIEWUJ

ant auksztibes pujkej apdarką 
su kabute...................    |£,oo

6. ) Toko jau su prastesniu ,
apdaru...............................  tl, 65 c

8.) GIESMORIUŠ arba 
KANTICZKA



‘ l(į>.) HISTORIJE ^EN 
Naujo ižstatimo.........

12.) 150 PSALMUnX* 
)DO karalaus pawydalo ka 
ku irftejp dydeles.

t

'■ ''''

J.. o75 c.
18.) MENUO' Szwencziausios

• • ‘T'k / , . vMarijos Panos. . į.
14.)‘ IZGULDIM^S » oti

30 ct

Lietuvniku

niu 
kni_ £ele................

15.) GIWENIMA& SZ1 
/M4.RY.TOS P...... J ....

1.8.) WADOWAS in II ATti
:,7.) PEKLA su. GIE^M

*

. o30 c. 
gu.o50 c 
EMIS 
,.. 1,65 c.

kd

druczej abdarita . ..........   .
18. ) MOKSLAS RIMO

Kataliku......... v.........
19. ) ^JINE apie giditn.
no ir duszios apie lute-y

KALWINA....... .
20. ) KALENDORIUS

1889 meto „ . „ „ „
21. ) Tulmuda židu ' '
22. ) Sopulej Motinos

r 23.J K«jp Sumncine 
kajiti „ „ *
24.) Giweninias

Lftliro, „ „
25 ) Prisygatawoj i nuu 

/ smerties „ „ ,

.. o75 c.

tr

ut
o25 c.
10 ct.' 1

liewp 25 ct.
nuspa-

5 b 
Bened ikto i

15, ct, 
ant r

65 ct.
26. ) Draugija del iszluosavvi-

ma dusziu „ „
27. ) Giwepimaj szw

apt wysu ‘ inętu kožnos 
pirma daljis „* > „

28. ) Sopulej Jėzaus
taus ,, ,, ,,

29) Gafsas ape bajsit 
v’O sūdo „ ,, I k

I1 30.) Jėzau mano atpir
81.) Kalinis DipwiszkaS

f 82.) Die was mino ir v 
mano „ , „ „

. 83.) Girtibc : , „

ant wysu‘ mętu kožnos 
pi r in a daljis

21.) APLANKIM-AŠ
sakramento. . ....

jos.
3.) Kon 
ku. ,,

i »» ,, ,, ,, 15cti5? ............................. .

stytucyje del darbini į
lOctt

lona, dukteijy karalaus isz Ne- 
apolo ir apie Petrą karėjwi

wandeni

auginimą w

Lietu wą.
9.) His 
czerzu

Del I) augistu

p o n 40 'ct

5 5 5 5 5 5 - 5 5 ^0 C/t.

maj ant žemes iy 
5 5 5 5 1) 15 1 0 C j.

jkus aprasziinaj

■’h
OFlj

55

stor

Ųku. „ 1,00
apriiszimas ape 

n „ ,, ,1,00 
a- o slawnim ry- 
55 5 5 ’ 5 5 5 5 5 <jt
a o slavneho Riti . i 

5 et11 11 5.1 ’' v, L

ar ta j m aklu ar kitokiu ta j

giri1, j) 1 • * 

Baltina) re,
ras ir tejsyngas wiras irdyde- 
lys prietelįs Lietuwniku.

WYNCENT0 SZMEEAUCKO ‘
ant uliczos

CAPOUSE, 849 AVE; PINEBBUK
SCRANTON E, PA..

r I

'Gerumu tawcro nesygiriu,
raszitas del 
tiiku. .

10,ct.
uju
nos
,\ .80 ct.
iris- | 

25 ct.
Die-

a u 5 ct.
5 ct. 

d’skas
10 ct.
10 ct.

ss.
. o25 c.
O$
.-. o25 cŠZ. MARY JOS P.,.... .

23.) PAWEJI^SLAS 
NITO.IAUS su pujko maldele o5 c. 
' 24.) ŠZ. PANA MAIfYJ 
Szidiawos su maldele. . .

25.) PAWEJKSLAS 
MĄRYJOS su maldele.

' - Dau gibe wysoki t
bū maldelėm po penkis

'i 2EZrx3rg;C'S
Locnos drukarnes.

A
. 1. o5 c.

a
o5 c 

btozelu 
centus.

• J

kos ir jos wysoki 
maj. ,, j, ,, ,,
2;) Suinyszymas ai 
tūry/ dydeles ajcis T 
b»e isz Suwulkii

Katrų- 
sytyki .

10 ct

ykra tejsy-
Giuberni-

*

mas is 
amžjo.
13,) Sen# we

,, ,, .M y v.

wo aprašai-
ladawinio N VI II.
55 „ „ ^i,oo

Apraszimas apie

6. kas tiktaj karta wiena atsy- 
lankis tada.pas kita ne ejs.

■ ■; j ' z‘

Wj. Siominskiene
* Ai i* a • * ■Avė.

Chicago, III
♦ < .. nes wysu lietu
i kad mano krau- 

j’soki dajktaj koki 
i d ra u gi s ti u kajpo

679 Milwaukee

PadJoJ11 dėt ž
szjkd Jjraugistiu

i-

tronu draugystesKaružos su pa 
JuostosTykras Lietuwyszkas 

KZxeuxczi’O-S-
Kas narvte turėt pujkius parodus 

0 PY#6 prekia, tpjposgi norėdami
< ' Szipkortes iszpirkt, arba 
^^.pyaigus nnsiunst oi Euro- 
P^pa ir in kitas dalys swieto,

t krutinės (sza: 
fosKoniuszewskis, 

apkiiiiinias Unijotu .po 
mask o

olapas
arba k 
waldZe
15.) Kalendoj

lauš. ,, oOJct. 
us. su pasakoms,

K</ / IV »> V } j KJ f r •

la Rinaldinas^l ,50.

tos. 51 U 551 ' ’ 55

odor įbes Rimo Ciesorių
historije sz lajko ponawoimo 
Nero no 
r

5 5 5 5 1 5 ^0 C.

krti atlyti k mu isz czesu- waj- 
uos 18 33 m 
21.) Vntlfts

. f a< 
žios

kasztuoje 40 et.

je isz
Bažriic
Deoklccyanu

persekioimo
Szwentos per 

,, ,, 95 ct.,
isz lajko. Fran-(

cuzkos wjajnos Afi 
23.) ITaivadnikas an geishas 

ne ab. $1,QO.

Prawadnikas angel 
skos kalbos.

Abdaritas <
Ne ąbdaritas

................ ,L~

$1.25
$1.00

—

P;itk<|s del 
etc.

marszo :•

Joną .Mieldaži
Shenandoah, Pa.,

Sztaj brolej!

Wincenta Bobina

Jifx ira tvkras Lietuwiiikas ir tej 
syngas zmoyate.J o D *

Jūoz. Wroblauekas, 
Lietuwyszkas Dziegornikas, 
Pardawikas wysokiu auksiniu ir 

sydabrytiiu dajktu, kajpo tap Žiedu,

ka nopigause. A 
tejsingaj padarau 
ro. Per septiniol 
esu užsyemus ir w 
kuriu f 
darbo Ine pejke.

W. Stony nskiene,
679 Milwau

atejkite pas inane: j

Centre^ Avė.
Suil^ios J-JnuhnauDiuoa^ Plymouth, I 
Kur wyska geraj ir pygej galite

ynpzgerauso tawo- 
ka metu tuo tiktyj 
ysos draugistes del’ 

dyj-bau vvysokius dajktus m^to

kee* Avenue

4.

<1
"-1! ""f1-"

SI. Ramanaucka
?. Plymouth Pk



Vienibe

Lankiszkas

xar
wane.

Tom. Butkiewicziu

pargabentos

Isz New
IszPh
Isz Nk
Isz 'Bai/i
Isz New 1

.$19.00 

.$22.50 
$26.00 
$22,50 
$21.00 
$23.00

o p a. 
.$26.00 
.$22.00 
. $22.00 
. $22.50 

..,$19.00

eze pyni 
pos-gi ir 
prusiszk

vysas 
grejcziausiu 

Iszmaino 
siunczt 
greit ii

Isz
Isz Li verku 
Isz Hambui 
Ant

Henry Lees
MAIjN Str., 1’

in. New yorka 
in Ph i la del ph 
►ALT!MORE , , . .

1,40 Ct. 
czyli zbi6r 
chrzešciąn i 

1,30 ct.

/ysokiu gatunku MyETU dydele krautuwe, tcjpo- 
ysokiu Kumpi iu Deszrelu rukitu,Cukraus, Kawos, 

gaspadine rejkalauje, tejsynga 
Tejposgi wysokiu cejkiu Zie-

ORK
I LAįDl’ U*
:w York

M(j)RI 
rk'o ii

sgi mesu
Arbatos ir wysko ko tik ge 
woga ir ka pigiatise parduo</ 
goriu irziegorelu 
i' C VGA RAJ!

įej pasakiąitė kad dūmelis*.
Ne užmirsžkite kad to wysko gausite pas

o in Bremen; ....... .7........ 
mos in Hamburgą. ... ........ 
o in Antwerp a ...... i........ 
s in Brem’a .............,. . 4.. 
Liverpool, (rlasgow, Lelfast, Tjondon

Queenstown, Belfast, London 
jam, Havre or Bremen

žali i psalm6vv 
, . , . . . l.,o0 ct 
urliey, napusty 
ęczącėjr t. j na- 

roz-

H^Galinia 
pujkeusiu : 
pas mane pakolej ejsyte pas koki anjeryk

Charles Radziewicziu
• SHENANDOAH, PA . ' . i

vyru, vaikinu n
bargo.tiktai už

Turima didži
ir szluru, ateikite

Geri inaininei czebataį už
• Pora dailu szven^adieniniu c

Czeverykai po
Vienu žodžiu sakant

o prekios tai
Ateikite

mero.

-visas ta y 
esuios kaiĮ> kituose 
pamegykite

ĮA.v sterdaM. Hotter i
gerausd ak rotu isz Bremen in New yorka 

Isz AnTWSRPO 
Isz .AmTWERl’O 
Isz IjremO in '

2.) Glos synog 
ni šwiata\Ugo 
božrie duszy chrkečciaiiskiej

tejpos-gl pas mane gautie pu 
grejczeusiu akrotu. Pfibandikite pyrnia atejtie 

ona. ■ , .

125 ct.,/ .. 
cubatu * 150,,

125, 150, 175, ir 200.- ’ 
orais geras ir galimas patikt kožnarp 
kromuoso, visam mieste.

bukite kantanti, tiktai ne painyrszkite nu

Lanki^zkos knigo 
maldų'
isz užm
1.) AVestchiiieriiė duszy pobo 
žpej. 'zbidr 'iialjoženstw i Ipieš 
iii z pržydanienjL IJ>r<5gi. krzyžo 
<vej, Gorzk

niy^lanie.......
3. ) Zloty Oltar
nabožeiistw dla 
katplik6w...........
4. ) Ottarzyk czyli zbi6r nabo- 
žetistwa dla miodzicžy katolic- 
kiej,............... 70 ct.
5. ) Wybqrek naboželistwa dla 
niiddzįežy katolickiej.. 50 ct,
6. ) Maly zldty, oltarzyk dla 
pobožnych dzieči katolickicli
.................................. . i... 45 ct.

szmajno kajpo maskoliszkus, 
, austryjokiszkus, Franeuzysz- 

" kus ir t. t.

tytttjimi ir Leikisikas
L o ivr a. !

I 1 ’ * *

(.GllOCERYS)
u s z w i e ž i u T. a w oru. 

io*gi parduoda Szipkortes ing 
dalis svieto, ant grejcžiausiu ir 

tiKROTU.
isokius piningus* o ir lin

ing uzmare tiesink in namus

Pfgiąuse vieta visame n 
" • vaiku, dėlto 

piningus, 
ausi skyrių, visoki u kepuri 
o datirkite.



Lietuvniku

KINGSTON,
kaj Ir Un ww

e i uite arti

Kingstone, Pa

WO (
W

awi

mozr

Simonas Šcharlin 
^j^Fabrykantas

x 'n ;įj 
,0 -< 

oJ >4 as <

tain tiknifl žmonis 
iniesto.

KANTORAS MUSU HAM
1 S. I. Herschmauu

Juozapa Czerpiką.
i rast

Wilkes-Barre - -
JCgj^Ten možna gaut Lage

1 rib isz ęzisto ja

21 Ui It 1 Ab no su wain u

- - - - - - - - - Maszynu ———
u tejpoe gl už ap<'ktiraw<>j<> NAMUS Ir wyaokLue 

DA.)KTUS no ugnies \

Arielka wysokiji
Alaus g

• Wim

IXJLfaLi
ES

szifk

\1 iraj: duodam jum žme, k 
pacžtavvu ISzifu, už pigeuse pre 
le j gali,gaut in .15 dienu, mutm 
ir lankiszkaj,- atejkite ir matikite, 1 
nanpi lejsyngaj ir grąžoj, megikib 
dam tikietUs ant wysu ’geležiniu k'

jarekaj gall auayeziieket, ba prilaiko, 
acz tie ka giw

LRE, Pa.
šokiu ikiotu ir ill ivysas 

NAMUS/’
I • »-A •*

duoda procento £3,00 už

Beer ir porte 
ar it u.

Del wuostimo (žaži woimo.) Pamegikit 
wiena karta pirkt nog-jų^ ta j potam 
niekur kitur ne jeszkesyt.
lll() 111 v i,siu it A7<,'

IJŽI^JGA gereuse del Lieti 
WN1KU pas.

■- Juozą Zablacka
MAHANOY CITY

Hand AKI ELKA 
w y so k r. Lik i (‘re j 

tejpos-gi GYGARAJ piiji 
isz Turkijos* -pargabety o i 
mėlis tejp swejkaS km’ gi 

■'"^kosūli.

ardaus.
• yvysokio, 
garu ir t.

Tp y r m

UŽEJGA

' Dwy dydeles krautinves, 
. ..Wyeokiti waJgoniu dajktu turi, 
Myltii/Kawos, Arba'tofi ir Deszru 

buwimo.

B A. J
ortes ant w
Suncze pyni gus tiesog 

lydėt pynigus, už kuruos

T . Atwaž
H A

Ko^ciuszk<

OLKJ!
WILKSBERY, tiesio 

otel, pa: 
duoda p’ieteliszka rodą.

wysokio gerįmo kokio tik žmogui
Tejposgi, ižduoda Szypkottes "ant __ r

|f •' l.lS- Oa.jn.al

WILK
Ižduoda

dalis EUR0P< 
A

Galima pas ji pa i 
szimta ant metu.

I
■IdetHWyBzkaj, Lenklez

Ne užmirs

/Wilkes-Ban’e Deposit Savin

a<t migs parduodam
k<i, sunUzem pynigm 

kantoro galite, su
mins j»er 2(LŲietu 
nes\ ga
Aimb

TO



Vienybe
O O 0^0 OOOOOOOOO o

aYIi’IVE!

Vienybes Lietuvnikuij
X

i

O 
0 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

<50000000000 © 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o
oTejp ira intajsita jog gali’ drukawotiet wyska, kas tik in 
°darba jos-pryguli, ira LOCNOS MASZYNOS, lylTARU 

wysokiri dydele daųgibe, drukawojesi ąprycz

: „Vienybe Lietuvniku,”
"wysokios konstytucyjos, Knigos del ta-o 
oworszczistu, abgarsinimus, tykietus, groma 
° tas praszan ežias ant wesejlos ir 1.t. z 
0 Į———Wysokiuose liežuwiuose, kajp:— -------

°Lietuwiszkaj, lenkiszkaj, angielskaj, wo Oi • 1 * • 1 • »

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

okiszkaj maskoliszkaj, italioniszkaj, francu-0 
o 0

AM. I*AJAI IN
’ ‘ Kas tūry kiek PYNIGU, o norėtu juos patalpint saugio wie 

toje kad jam ne pražūtu, tegul patalpini pas mane BANKOIE.
Tejpw-gi randaay dydele zopostla wysokiu pyningu del hzmajnlmo, kajpo- ta j: lluayjoe rVb 

lkj, Pruayazkoe markos, Aqstryjoklazkl ouliXenaj, Erancuzyezkl frankaj Ir t. t.
J ago kaifM atayweza |az užmarės PYN INGUS, tuos tejpos-gi permajnau ant amerykantekn.
Suuczti pynlngus in wysaa dalis swjeto tlesog in namus. ■

O tejposgi židaodu SZIFKQRTES ant wy$u linijų ant pujkeusu 
druczeusu LAJWU. | ’

ir

KOTELIS
ANDRIEJAUS STANKEWICZEUS

. Ant yliczes MAI?!, SHENANDOAH, Pa.
Pujkeuse užejga del LIETUWNTKU o gėrimu ne rejke girt, bft patįs 

giresy isz sawo gerumo. Koinas wienas atlankykite, o to wysko patiandi
■kite. . i ■ > - '

Dydele Krautuwe pujkiu ir pygiu GRABU,
Ir wysokiu dajktu rejkaliu- a 

gu atsytykime srierties, tejpgi 
užsyemu pagrabtijs, dėlto jago 
rej kes ka isz to
atejkite pas sawo wieng^nty o nerpas ewctimgenczius.'

d ai i ko, wėli j

Jonas J. Bobina.
Agentas no szifkorcziu

l

4 -I

■r

.1*1

Parduodu szifkortes ant pujkiausiu ir drUcziausiu LA.JWU isz vrtyi 
szalu EUROPOS.' - Ir tejpos-gi galu nusiųt PYNYGus in Europą tiesiog 
ing njynus. ' ’ . 1 t

Prietam iajkau dėdely ItliOMA . flu wysc(l<ejs walgomajs dajktajė, 
ka tik namuose gerij gaspadynej pryrejke, ir su tuo nėsygiriu: ba kdžnae

Darbiniu drabužiu ir wysokiu marszkiniu; žodžiu kaibnt wyskd ga-
i • 1 ' . ' I ■ . . . r.. > ■

Neužmyrs^kite kad mano namas randasy ant uĮiczee 
132 szale paczto. ' .

žino.
Įima gfiut,- '

Main Numetąs • r

BU

. L-
•-t, AVyskas tęjsyngaj ejna 

•Ne tUmirszkite 
ANTANAS PAJAUIS

128 ir 130 Main str. PLYMOUTH Pa
MMW^mmmm aMMMMMMMMMMM^MVMMMM^^^^K^^^^MMMMMMMMMMaMMMMMi^^M^

Pirmutinis Lietuwiszkas Kremas,
tas wysokejs taworajsdel žiwnasties, tejp

gi ir drapanos det darbi ninku, wyskas ko no geriaujje parsiduoda pigėj ir 
tejsingaj, -- primenu ir taj jogej parduodu Abrozus szw., knigas maldų 

ir historiju; o tejpgi szifkortes ant geriausiu ir•druciausiu lajwu.
Tiktaj ne užmirszkite kad tan wyska gausyte: pas A. TEPj.USZI.

Nr. 177. NORTH MAIN Str. PITTSTON, P A. *

—>
DYDELYS 

■ :ik i
KRŪMAS!

- ; “Fyfaishing Goods”
I

—Wysokiu dajktu kaj po taj: --t 
marszkiniu

wylnoniu
. audekliniu T ■ r ■ 

j panczekų 
d j. p stneszu 

wysokiu dajktu kokiu tik' i 

J
Chas. CASPER & Son

io3 Northampton str.
—, ■

Wilkes-Barre, pa.

mognj prlrejke.
{agf“ Gauaytę pas—*

SZTORNIKAJ
J ago rejkalaujete iri sawo 

KRAUTUWE (KRŪMĄ) 
dajktu iii sztora tada pirkite pas 

. fcsoh iriato

210 East Market, Str.
jVILKES-BARRE PA. j

Tenaj galima 
gaut ka no gereusiu 
ir szwieZeusiu taworu. 
walgomu ir kitonisz- 
ku dajktu.

I • ' i ;




