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Ameriko.ee


Waiiuokite if pirkite ukiuikistes

113. W, water St. MILWAUKEE, Wis

1 ak. 50 bus'zelu kwieezu 
( žirniu, 

komu, 
a\vyžu, 
bulwiu, 
buroku, 

cwikl. bur.

» 40
„ 2(X)

75
„ 100
„ 800

TOO
„ 2^ tono szieno.

ira patalpinta ape 000 wardu 
ukyniku nupyrkusiu tenaj taukus, ir daug kitokiu isz- 
rejszkiinu, kožnam b uis nusiusta katras atsyszauks pas

* ■' * * * I . I

Į ISŽR0DYMA8 SURINKTI! WAI8IU. *
Datyrtas per Reformata broli Augustina Zejtz 

nplynkinese 110'FA PARKO> ir patwirtyntas pry- 
piega žemeu iszrejksztju ukyniku. ' J 
į Retras Curren 

M i kol. Lepak 
Juozas Fui p 
Petras Curren 
James Dunlap 
Frank Mucha 

į Juozas Kasza
Henry K on 

k Nauja lista, katroj

V ienybe

Pittston Pa

Balus.
lyju Draugjste Gvardija St. Jurgio

Brolei Lietuvei! '
Isz'" tikros szirdies vėl ? r ~ j

jums įkaityti Lietuviszkus 
laikraszczius ir knigas, kame į 
nieko n i era prieszingo Katali- ’• 
ku tikeimui, del naudos dva- >'

v ’ . . , Iv
siszkOs irapszvietimo protą. dienoje

Jūsų brolis.
Kum A. BURBA I v į

Kleboyas Liętuviszkos į>ara 
pi jos Plymouth, Pa.

atprovines pujku Balu
? ant sales. r
^Armory Hali

r i 27 Sausio 1890 m. 
i Daile muzike ir linksma zobo- 
i va; Nepatingėkite! ateikite. 
^Tikėtas kasztuoje 50 et.

Kast Loytl Str. j&henandtH h.
Atydare twarta kūreni taikia ge

rus arklus c #t samdinio wisada. .

Naudynga žinie,
LIETU WNIKU.-

M. 3IO( KIEWTCZK, pargal>eno isz 
wysokiu Lietuwysz.kii knigu, kajpo taj: l|i8to- 
rycznti, Bijkiniu, Mokslvezku, str gražioms 
n aleniR o ir sa a/.wentaja Bkajtimaju, Maldat-kni* 
giu, o paniūkia auwyaaj už maža prekia. Kaa 
nuryt žinot koigpt wardua ir ju prekia, raeįzikit 
gromata ir indekit markia už du centus, ant lokio 
adriao: i ’ ' '•

I

JZ. Moclcleiuicziu#,
75 Bellair Str., Detroit Mi

Rūkykit ir cziulbkit Globe 
tabaką, nes tai yra geriauseį.

a •

--------- ------------- - -------------------------~------ ----- -

zlrklu samditie del wysokiu reika
lu eikite pas *

* AU LAUCK A.
U .

Apznaimimas
pai i kti ant taisimo Į?as manę, 
o ne bus atimti igi 1 Febru- 
ariaus menesio, bus parduoti 
už prlgulenti už taisymą mokes 
tU

Jacob Harris 24 Main str. 
Plymouth Pa.

I • :

ŽOooDoręlut
Dovanoju tam katras viruczej da

ginio duokite man žinia apie Joną 
Grabaųcka kiiris iszvilojo i^ano pa
ežiu, kuri paliko pora vaykeliu o 
mtfji-i darba iszejus pavogė mano 

555 oo doreles. Teiposgi ir bur- 
dingieru pinigus. Jonas Grabauckas/ 
gali būtie beviaik 6 pėdu didžio pa
ilgo viaido ir nosis ilga ir ant nosies 

randa (znoka) burna jSapuczkuota 
plaukai tamsoki akis juodos, ūsai tik 
pradeda augtie, 23 miatu sianumoyra

O paeina isz kaimo Sožalku. Para- 
fijos. Pu neko Gubernioė, Suvaiko, 
iszbego isz Pittstono su Rože Žar- 
nauckienie 4 ta . diena Sausio 1890, 
kuri paliko didelę beda ir ubagistio 
diet paties ir tu dvieju kūdikiu vie
nas 5 o kitas 2 miatu. Rože Žarnaud- i j
kienio smulkaus budo 4į pėdos di- 
dumo, plaukai gelsvi, akis rusvos ant 
deszinies akies guzukas nie labai di
dis, ir iąszuota burna, 28 niiatu ira, o 
ji paejna isz . kaimo Viądmanonio, 
Gmino Nadnamęnsko, Pavieto Kal
varijos, Rože Mąrcinkiaviczutie. Tai 
mano broliėzei jai katras dagirsitia 
apio juos, praszaū duokitia man žine 
uszka atnagradisiu savo prietialiam 
su didelia padek ivonia.
Mano Adrisas to|cis.

Jahn. ^arnauckas, Care of A. V. 
Teplir 177 Noi th M; Street. . .

ATSAKYMAI.
W. A. M\ isz Vernon Pa. 

czioiiai to „daliko parduot ne 
galinta ba biędni cziesai ;

Vincetui Ąmbro..
lauk broli — tolesniame laike 
mažu patalpinsime, dabartės 
mes turime daug kitokiu rei
kalu. ’ j

» k

Elisabeth - Ap- 
suturėjome korespondenciją 

naudosime.

K. M. (Jie 
minom e Sek ■

velaiid. Apznai- 
•etori u, jis duos

juih atšakinnj, .reikale Susivie- 
niimo. .1 ’ ;i 

Džeugsmas!
Neiszpasakytas džeugsmas 

apėmė miis, kaip iszgirdome 
kad Lietuvnikai MahaUoy Ci
ty, teip sziydyngai užsiėmė 
prikėlimu lietjivilkos dvases, 
ir stengė teatralnais perstati- 
mais, prikialt isz miego, snau

Brolei!Taikikites kiek ga
lėdami ir • • pirmutine

jum tegul priguli 
garbe,' bet drauge 

ir sergekytese vilku avjei-j kai
lyje, kad kartais, ne atsirastu 
tokys, katrsįs procevbdamas 
del savo locno pelno, saldžeis 

su ne prigautu,žodeleis
teip kad nei reiktu jum pa

U

tiem, vietoje tydu rauda už- .
4 

giedot:, Į
Rauda Lietuviu Ma-

į i

h anoj aus, apgautu
per ne teisinga patri- 
jotą vadą.

Redyste.
• • I

Kas reikalavote ko
kiu knigu, o ne aptu
rėjote, atsiszaukyte! 
ojago permainėte 
adrysą, tai duokite 
žinią. Szendien ap
turėjome daug viso^ 
kįu knigu isz , užma
rės. ■)

’• Perskirimas II. . • ? * \
a) Ape pavidnaszczius pro* 

ces ir mokslo. ;
- • .Z'A
J ago žmones ne procevotu, 

ne galėtu būtie ant svieto; . 
Jikttisi be maisto, be grabužio, 
be pastoges turėtu ne tik patįs, 
nesat ^arga ir neturtą, ale ir 
žiūrėt put nelaimes paežiu, 
vaiku, giminiu ir prietelu sa
vo. Žmogus sutvertas yra 
del proces ii1 dėlto P. Dieyas 
davė jiem rankąs sveikata ir , • 
silas. Nėr ąnt svieto tokio 
stono, idant galėtu būtie luo
šas nog darbo. Vieni proče- 
voje,,veikdami rankomis; ki
ti procevo j e protu; vieni tutf 
klausyt viresniu, pildyt jupriJ 
sakinius;., o viresni ir vireusibe ' 
turinti tur procevot del geri- , 
bes rundo, del laimes padoŲjį: 
virai del paežiu, tėvai del savo 
Vaiku. Proce rėdo viehatybė 
žmonių: nes vienas kito reikl
iau jem darbo ir pagelbos^ii? I

Žmogus proceunikas užlai
ko ir padaugina sveikata ?savo 
visados; su didesniu smoku 
valgo striova ir ta ing jo irau- 
je gera persimainą; atsileis ir



■

P
MT

k

f.

miegas po darbuj < 
iszpasakitai mielas; ne nubos-

esti jam ne Koks graužini

ta jam givenimas,
bėga be nuodulu; žiuri stij pa 
tiek- s* j,*:—J...... -

\ anfj to, ka padarę, and
a ir džiaugs nu szi

vai-

I ' \Lietuvniku
as suinenijos del

mas, geda !
Jago lejsis ant piktadiirbis

tarn givenime

<*

ka daugiau ir geriau daiktu I’auksztis, vadovas lietuvniku.
•pažisi. Tas viskas stosis tau ri$ in vieta kat dėt dorotus m pavo

Ku-

amuose 
e, d ra

CZ1OS

ygaani jo

'Šlajus darbu savo "n
žis'ta vigada valgi j

« kokė patieka del
a vaiku.

Kada uszkhips 1
arba ant katro kito isz sjlv’isz- 
kiu; kada ateis senatve: jiroce 

/ priežiūrosTsz jaunu dienu
tingėjo, davė pageiba jan 
•kalinga del pataisimo 'svn

n e 
rej -

0

darbai iszsiduoda; ii

rit save milijonierium; kloję savo pi 
vigus ant padidinimo Vienibes, ap- 
s^jietim ■> brolu savo lietuvniku ir 
atvedimo juju ant tikro kialo. 'Kasai

ninlo, o žmones veikiau ir grei- 
cziau tavęs kiaušis. Vienok 
skaitline szituos persergeimus 
užlaikik: noskaitik ane laik- 
raszcziu uždraustu npg Bažni- 
ežios szv. idant ta fckaititum 
per ka geresniu gaspadoi ir 
kituose reikaluose savo stono 
iszmintingesniu stotumeis; 
idant ape daiktus neprigulin- 
ežius savo stonui ir nesupran
tamus ne skaititum; idant pir- 
mieu laika leistum ant savo 
pavidnaszeziu, kuriuos turi

afipra daugeli znoczije kaip skarbai 
<paugQ Sudėti visosvieto. Miltjonio-

ba vąlnasti, trotilą. JJaugiau- 
se tie kalti nikai 'kUriuosq ugi 
surakitus panĮczeis, pertai link
iu vo ing ta n e lay minga stoną, 
idant.ne proce, ne darbu jo-, 
kiu jeszkojo sau trupinėli 
duonos, ale tinginevinie. gi* 
vendami/ griebės už vagistos,

raijitanezios, ant kokio dab ko juos

joijieru, ir'paszenavojeumu tarpe kla
ses viengemv.iu. dabinam-ziu savo le
vine t. i. darbiniku. Skarbas ira til
džiusiu neprietelu del -godžios aša
kos. 'Varda kurios sutepa kruvinu 

įgrakaitu-proeeuniku ant szio svieto; \ 
ir užtauke didžeuse prakeikimą ant 
skupuolaus mirsztanczip ir artinau- 
ežio in amžina pragarai JuozRųms 
Pauksztis, daridamas ta apier* labai

limo 
timusenovės. Nežiūri 

ranku davinio, ne 
.praszit duonos, 
ape viena ir kita 
įiegtažejs spasabais jeszko tur 
tu; kad per vagis 
krivida, apgavimu 
besi užlaikit givasi 
reikalus (savo. O 
dėkkvoje idant jis 
tęs pripratino prie

ISZ svc
reikti

<alba, kad

ž’a, svetima 
ir velt 
d ir kitus

unis-ISZ Ji 
proces, ku- 
i apsieihiu 
eitus oedo-jedo-

je ir neturėt pagel jet.
b) Ape tinginevimę

rnivis kitaip dedasi su 
giųiu. Perleidžę jaunist 
vo an t m ažu i r h e bi k usi t 
bovu.; bėga*nog darbo; š
didele sunkibe rokuoje tvertis 
už kokios prociosd ' Paskuj

i i . ■. i .

tm-
sa-
zo- 

tu už

suaugės nepriprato 
ėijos,

» 4 I < I 3 •sąvije prię jos*

apgavimo
Dieve! d įjok man 

prikluma del tingiuevimo'tįdp (kada nog to atliks laika, tasik 
nelaymingo, o.užlaykik mani-e tvėrkis už skaitinio.,

amžina imo vaiku,I •

mane per stoną mano paszau- 
kei.

Moksl

Londonas 2 <1. Sausio 7<9.99

as įkaitimo
i' odz i u i\

ir kaip kokiom dvasiszkdm; kurio v 
in vietų ąpiekavotis, po savim jpasi- 
davusiom avelėms, milet kaipo (savo 
vaikus; krividija jas, budavodjamas 
namus ir kraudamas skarbus anit szi- 
tos aszaru pakalnes, det saves ir jo

geriau garbint tona iJieva,i" 
gali skayti knigas duodadezes 
tau apszvietiina ape enata;ape

padoriste, ręiiiesla 
ba tiiirgu. Kantri 
guos, Įtrasziniuos 
ne apgaus ra

)

sztu ta\W;

?as' I

Broli lietuvniku!, 
i: f f

brohls. lietuvnikus, katras randasi 
numer... 50, mus brangios \ ienibes,

• fS 7

tave ežia duot , kad ir trumpa atsakima iij
. i - . ...: i i..... i.. a f... 4.. ..4. .. i !

l !"ia.

sirąszibum pats, ne žinotinais:

kaitų uždirbtus pinigus. O ant ga
lo, i vieta- pakajaus padaroViesUtiki- 

• • . • * ...» . ■. V

po vilkas kaimine aveliu Pabodę-, 
tas Puuksztis-gi, szauke i visas šza- 
lis ir užpraszo visus savo brolu* vie- 
uitis ir risztis in . noperskirema maz
gą.* Turėkim didele liodieje, kad su 
pamaczia geru dvtisisz.ku vadovu, 
parodis mum kialia ir ateinazzem 
laike. V ardas jo ne iszdils ateinam

kritikavodams arba stalidamas 
iszmintingesniu. () ne! Noru 

įtiktai darodit jog geras darbinikas
tit raszta. Perskaytin: 
raszcziu (gaįdetu) ir 
naudingu rasi rodą, 
nuludime, .i nusilinksminima 
labai meilu, kuris tau bus g.e-- 
resnis, ne ka p neisžmintinga 
draugiste su žmon’emis ndusz- 
mintingais; • lįa gera persuaj •

pro* 
aticzenorą

Bicanisloi, 
ri^apkantoi nog kitu griebėsi

a didesni ne 
a

kiligll bagoczlus; i
O F")

larba ir krepsziu 
tinginevimas ing v 
t *

Kada ko praszo 
diste^, iszmetineje 
pkts sau kaltas; id 
tisą apiži procevoj 
buyiino, o jis isz

iszN arė’ ji 
eta.

miqfaszrr 
j an j, kad 

uit kįti isz-
e an

■ t

/ g i aro 
rodios 
laSzir-nite 

' tti,
ne i

ie, isz paleistu 
ipkolieezijinia, per 

sunkė liga ir priposkus nelai
mingas ing v ar g“

diste.lpirmutine de 
ne isz pirmutines, 
ginevimo, 
ale per

sz tin- 
vistes,

a h

ir parodit tavo propozici- 
jo pamdka, katra perstatei Vieiiibe- 

. je. ape insiveisim daug bagoeziu (mi
lijonierių)^ tarpe lietuvniku. Pir- 
iniase broli perstatei: kad visi nega
li but bagetais ir nebus. Su tuo ir

vardas gali but szlovingasįtiktai dėt 
jo vienatines familijos. 'Karpo dar-

drūto raz

%

mo ir

bainiko.

savo .inpedžiam, kurio apvert^u juos
tevim'

ne pavidnas sforavitis pa- 
lailt ’ ar^ bagetu (milijonierių), ne-

i vat ane mislit apė tai; ale služit te- 
’ vinei ir artimams savo. Mano slob-
nas protas man iszreis/.ke. Jog mi
lijonierius, negali but prietrlu dar
biniku, kurie ira apdabinimu ir b»- 

ll’ie geresnio isz-i tevi,ie!S. o kąip greit miii- 
n line eoM i jonieritis pasirodo neprietelu darbi- ) otU H | .

. A Injku; teip greit turime - prip ižint, 
bilot (pasakot); jog jis ira neprictėlll. ir : I)(:t 

.u ladit daiktus . j,/vįro^iiu,o įr ^tvirtinink> tekibes
3 ii* vardais: -per prikioda mum labai im/ku d.ąve, J. geistie bagotistes.

le grąže ir meile
gero ta laika, kuri kiti ant pi 
jokistes, kolbimubse, paleistu-.na 
visteij su trotiimu kuno ir du r“

. i

szos lįeidže.
timo paprasi
tarimo žodžiu

vainiku. Matome isz to įsai aisz- 
kei: ioo- vardas gero dąi4)iniko, givo j D v*) ’
ar numirusio, atmena gerus jo apsy- 
eimus ir geradmste*/ per ji dėt mus. 
padaritaš. O vardas milijonieriaus,

f.

paprasi geria 
loęnais žodžci

atmena mum j<ijb niutonus darbus ir 
krividrts, padayitas klasai darbiniku. 
Tolau broli zperstatai: ,,Kat kiožnas 
butu bagotti tai badu numirtu, no 
vienais m/norėtu dirbt; ir nieko no 
but ant svieto-1. 'Kas ira pujklus la-

Kožmis n

* >

t



*
Vienybe -J

ezius, gerai apsymislijes, pripažins; 
jog ne ira Nertas ane to purvo, ką 
darbinikas po padais neszįoje. Nau
dodami isz to priklodo, bukime yy- 
sada pamaczije darbini kam,gerai 
mum ■ velijentiems, ne . žiūrini; prie 
kokios nacijos jie^ prigulėtu, - ale ne 
bagoczem. Kiirie lagadnais save 
persistato pakolei turi nauda isz to. 
/Xle kada jau paskutinius marszki- 
nius no skuros nulupa ir iszgere pas
kutini iasza kruvino prakaito, tada 
jau darbiniko nepažįsta, ale per savo 
miiaszirdiste-duoda jąm gera rodą: 
badu numirt arba ejt in vorkhouse,

atu ne vaikszcziotu basas. Badei- 
iras darbiniku teip kaip ir biznierių 
P

b

riė j u paežiu priguli Darbinikai 
susivienija lOg.vaj gali padinint vi- 
.suOse^abrikuose darba, be susivie- 
nimo-gi duoda kompanistam' lengva 
sj^asaba darba pamažint o skaitlu 
bedarbiu padidint. Už tai-gi da ši
ki atsyszankiu in savo brolus: Risz- 
kitesl in drajigislęs darbiniku, nežiū
rėdama prie kokios rtdigiinos* sektos 
arba

mok i tie daugeu prot0 
teisibei. Jago rėdą 
szai mano, raszima ir 
vot kavalkui i Vienį

1 Brolis j

1

Už tai gi da si-

pri-j locijos jie
O tokiu spasabu varkla lie-

1 ' ' 7 Kožnas geis-

mgautie ir igi 
te. ne ira prie- 
galetu afi era

ses

Krakauckas.

Žuvite.

* #
Kiir senovės dingo vyrai?
IjCur tie ricierei nog Trojos?
Kur galybe Rimo yra?
Kur Napoleonai stojos?!

vargiczna .givenima. Už tai-gi ne
sakykite brolei: nevertajam ddot pa- 
macaįis ba anglįkas, francuzas arba 
czekas. O brolei! p zau jus, mes
kite blpdnas mislis in sząli,. duokite 

 

kožnaąl gerai del mus( ^elijenczem 
pamaczi, ba ira mus artimu. Ar ga
lėtume pasilikt (gerais katalikais 
matidami skęstanti anglika, o ne
duotume jam pamaczres? Reijcė 
mum žinotie: jog ne taš ira katali
kas ka save vadina juoju; tiktai t;as

t ivitiku pauksztisim?
damas isz valnit sąvq tevine pavid- 
nad eitie draugo su lanku 
a
n

mus. Ne tas vadinasi sunuin, teyi- 
nes musu, ka gimė Lietuvoje, o tu
rėdamas spasaba parduoda ją. už po
ra centu arba sklenicze alaus; ai® l T *
tas katras gatavas afieravot -ne tik 
turtus ale ir givasti savo apgtnime, 
joė. O pas milijonierius meiles tos 
no yra. ^Biznieriams ira labai leng
va rodą, ju szelpimas nog ju paežiu 
priguli. Tegul tayora geresni pri
laiko ne kaiį> kitos nacijos ir konten-

• tavojes^’ mažesniip docliodu. Tada 
patrauks prietsavesi netik JJąfuvni- 
kus, ale ir kitas nacijos. ' Tuo pa
ežiu spasabu mkels ir varda lietuv- 

Karczer ios, kuriomis kad ir
visa Airiericą but pripiklita, vardo 
lietuvniku ne pakels. Ma

nikų.

rodosi, 
kat ne ira ant svieto szinkoriaus, 
katras akvatnei afieravotu kamputi 
savo name del žmogaus nieku pas ji 
negerenezio ir docjhodo neątnesza- 
ęzio. Tolau biįoli apzua*iįmini.:n Ga
lim suprast, fabrikai visados neis 

. teip kaip ejna^ba jau tąj^efa neturi 
kur padėt, visko darosy per pilnai, 
Americo už kėlu metu dirbs tik puse 
žmonių kas dabar dirba, tai mes pa- 
vidni būdavot Lietuva terp' savųjų 
bagoeziu kad.turėtume prie ko prisi
glaus. i^orbęze paklaust /brolio 
Masziotos: ape <oklus tavoms mina
voje?* Ma rėdosi, kolei matome 
tarpe saves tavorszczius reikalauj^- 
czius to tavoro, tai ne gali jo but 
per daug t. i. kad kožnas tųyetu igi 
valei apredalo —- ne vaikszciotu pus
nuogis, arba turintis kėlės poras cze-

mpzuru 
rba zanaviku ant vainos ir muszt• • eprieteli, ba žinoma: ko drūtesnis 

rlszis tai daugeu vogos nulaiko.
1 eip ir terp : darbiniku. Kada eiąa 
it re visu pagerinimą, -- visi, turim 
drauge ir procevot ba, vienas arit'ki- 
to atidedami, draugo visi prap.ulsim. 
(? kad ir pareitu toko beda, tail reike 
žinot: kad npgkmilijonieriu ir bizuie- 

u tO ypacz sziyjkoriu,. jokios prig-
. Biznierei

I * l v " ' •norėdami duot, pamaczi, -- ne ga- 
tu; .ba ir jū uždarbis pasimažitu.

pasimažitu, tai ne tik 
ei lietuvniku, alcjlraugo ir kitu na- 

Tada .darbinikas, mažai arba 
ieko ne uždirbdamas, no turės ka 
iineSzt i szinkonui; kuris labai ta- 
ndnėi atsalus savo brolui lietuvni- 

kui ir parodis pąjnilka taridamas:. 
iszkadavoju tavęs labai alę paipa- 
cziės jokios tau duot negaili,-ba biz
nis eina labai szlektai. Cžtfar- n . , [ ' .bib jokio no turiu, o rendas ir taxes 

k mokėt. Dėlto broli, kada'ture- 
da^ba; reikėjo prigulet prie dar- 
ijku draugistes, paduot vienas ki
li ranka. '.Tada lengvai būtumėt 
leje pagerjit savo padeima;,o sve-* 

tinos loaįiosi katra no visa la inXzna 
apturet ne reiktu .praszinęiZ^Teat*, 
ran ira labai naudingas dalikas del 
mus, kada yra riktuotas protu ražum- 

žmogaus, kuris mądrais perstati- 
mt is, gali ne tik ‘ prie ' susivieniimo, 

ir prie religijos lengvai daugu-
tr kitos" puses: Kaip

n 
b udos ne. gailiui# tikėtis, 
rrf i 
k 1
J igo darbas 
d 
ei 
ni 
ni 
a

re
je
bi
ta
ga

no

ai
mu pritlaukt.
furmonas gali arklus isz kialo in gra
be 
szl
(ne cnatliyais) ’perstatiniais, gali lie
tui nikus isz kialo. iszvest ir daug 
isz

pasukt ir vežimą apverst; teip 
tiktas direktorius, savo svietiszkais

<ados tevinci mus padarit. Baig
damas szituos pora žodžiu in savo 
brolus lietuVuikus turu svarbu pra- 
szii na: Labai- ma butu miela, kad 
ats

Labai- ma butu miela, kad 
prastu terp jus del manes apozi- 

ci.jė (prieszinikus) t. i. ne suprantan
tis gerai mano kalbos (misliės), arba 

iVrijentis jei. Su tuo galėtumo 
peif Vienibo grąžei vienas ,kita pasi
ne

1* a < lūs į k (( uį) e je, 
Mažute žuvyte, 
Gailejose labai,\ 
Kad ne gal prarite. 
Kugojo jnt Dievo, 
Jog mažą sutvėrė, 
0 pamaczius liete ką, 
Pojcrantu panėrė. 
O lideka sliką ' 
Ke kramczius, be 4n 
Kurija, ir greitai 
Atgalos paszoko. 
'Zuvite lidckos, . 
Jau nelaimę mato, 
Kad rzion jei su sliku, 
Ir mes&kerę pateko. 
O lideka 'mėtose 
Saro storius i ra tiko, 
Įht žuvinikas traukia 
Jau aną ant kranto. 
Z h ryn iks l ideką 
Isz vandeny isztrauke, 
Iszimdamqs meszkej’ę, ■ 
Jei žandus sulaužė.
O maža žuvite 
Viską tą regėjo, 
Ir isz tos'iszgąstes '* 
Ket riša drebėjo.
Tad Dievui dekavo, i 
Ka ji maža baro, 
Per tą in )ieiaimę\ 
Tokią nepakįuro. 
Tanked-ir terp žmohi'u\ 
Tas pats atsieina, " 
Jei vienam koks pelnas, 
Ar laime pareina.
Kits to nedastojas, (

Nsgana, kad m isle i, 
Dar žadžeisplovoja, 
O pakszas neiszmanorr 
Kas isz to gal bute
Kad po trumpam' džiaugsmui, 
Gal nelaime klute.

į

. t

dulkes<

*
Amžių dienos savo kdlu, 
Gabiau4 visus musfu c 
Naikina svieto žmonelu 
Syhp gVvasti ir skark 

* *
Viskas ant svieto prapuola:
Unorai ir szloves puikes, - 
Dorums, gerybes ant galo, 
Virsta ing durnus ir dulkes.

* ■

arbus,
■

us.

Tie turtingi ir galingi, 
Nelygiai kaip,Persu Krezas, 
Vadai tnangolu lajmingi, 
Jau ne vienas dar neb4 -- esąs.

*Nog ju didelu puikybių, i 
Ne paminklos nėr* mažiukes, 
ilr.kraustuves ju,gerybių,

* Virjio ing durnus' ir dulkes.
* * . . !

* . i
> lir szio ląiko giventojai, , ■

Renka gerybes bejokes, ’ 
Praeis amžis ka sualoja, 
PaVirs ing durnus ir dulkes.

* i #*
Klausit -- del ko mes sutverti?
Del garbės Diėvui visokeę:
Gėri darbai per mus smerti, 
Ne virs ing durnus ir dulkes.1 i

A. Haczlunas. i

Isz Užmarės.

Isz Visur
lsi mas 19? Sausio. vKaralaus 

Humberto brolis, princas A- 
ostos numirė, r Karatus įuo- 
jaiupranesze ape tai /premerui 
Crispi, o jis pats kaip nuva- 
ževo in Turiną ir pasimatė sd 
miisztuncziii brolu, tai tas

Ar matai broli kaip asz ta- 
ve'milu, kad geriau kon()b-M 
jaureusias giduolęs, byle tik
tai sulaukt tavo pribuvimo ir 
numirt ant tavo ranku. 
•Sžermenis bus 22 dieną szito 
menesio. , i

i - --------------------------  -■ ’

Brussel 19 d. Sausio. Szen- 
dien likos ižsiunstas vaiskas 
in Visas aplinkines, kur dar- 
binikai angliniu kastuviu biin« 
tavoj ese.. (

Londonas 19 d; Sausio. A- 
teiną žinios,''kad Brazilyje; 
kos padąlita ant try j u, dalu, 
delei finsavu reikalu krająds, 
kožhafae distrykte bus uždė
tas asabnas bankas su kapita
lu 250 milijonu dorelu.

* I **

Dresdenas 16 d. Sausio*
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Lietu vniku 
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žiiiits žmonių r.umir 
auplu.\

Trisdėei
per vienų dienų, ant 

0 ‘fU • ¥. ’ . ........... ‘.................

' Wiednius 15 d. Sajisio. Ke
lis kartus davėsi jauąt drebei- 
mas žiames Koryntyjoje, per

o

mes Koryntyjoje, per 
kų daug iszkadu liko* padari- 
ta. ■ - 1 ■ , /

Londonas 10 d. Sausio. T 
nas ant katro ryaževo diųi . . 1 . ■/ 
rei’ 111 darbų, užvažėvo 1 
tuszczio vagono^ pey kų ni s(<o. 
ko nog rėlu; du yi 
si verte o septines

r ei
tie
uit Isz Amerikos.

Salt Lake City, ■ Utah d d.

Ne toli nog in i estei o 
Ant 

geležinkialo, nupdole

11L H ■ . •
1Į am p to n, W y o m 1 n go. 
pacific

atnas gromatas danesža, 
kad Austryjoj, (ui 
yra du kaimai kur

Pryv

jej ifair^ztasbadu, nę. 
ane jokio uždarbio.j>

ve n to 
•edam

Londonas lu d. baisi 
vardas Walsk, majoras:
Wexfordo, ir iszduotojas lai 
kraszezio „People“ Ii

fl Ą •

, (litas ant dvejų menesiu
leima, už platinimą 
boikoto. 1

riti ka - 
stengi m 1

Londonas 19 d. Sausio. Lai
, .. ' . .1. ■ »

ke szturmo ant ail’isz <u mariu, 
kokis buvo vakaiL likos daug 
laivu pugramzal tu ir daug 
žmonių patrotijo teavo giva^te.

Ajteina žinios isz ^a^kolijds 
likos d a 
tvojo tai 
žada

kad caro brolis, kaip 
tirta, tai labeuse Agit 
pe nihilistu, dėlei ko 
isz vari t

I
% v/

♦ I

Caras
I •

:sz pra- 
g užsj- 

truezijo nog vokiszko mandie
cad ėį- 
iszeimį. 
alas.

pradėjo sius 
džiii bu^o pamislene1

o
0°.

ro/bet cabar pasirdd 
sai kitaip Us (lai i kas 
Mažu neužilgo pareis

Dresden 17 d. Sau 
telije Dobszurče, Ob

do. Mies
Al’i

distrikte, e^plodavpjo katilas 
kų tris 
givaste.

ausitzo

viename i f abri^e/per 
žmonis ■ patrotijo 
Viena isz j u iszihete 
su stogirKpe tris szi 
du in atiksztų... z Z : .A_

us ,pe

Parižius 17 d. Sausio. Szėr • 
/dien atsiiprovinejo prabos • ^ai- 

o para- 
o, kau-

skavos, del iszmegiiii 
ko neduodahczio gą 
ras likosi pripažintas 
ir bus užvestas visoje

m
rs'

Z getų 
armijo-

m ai n ėy iu Ii k osji p k oi i eczi t n.
\ ---

Atejna žj nios isz’sen o k ra

at- 

i ’ ’ 
puolė lint kelti dvaru ir kai-.

I ’ j asabų yra sunkei apkoleczrtų, 
užiLiSZc l bet ant smerties anė vieno ne 
h.jLiLj užmusze.

to, kad paskutinėm laike, 
miestą Minską, buvo daug

pasažei’skas t rei n as.
savas vagonas, vienas
kątraine buvo daigtai pasaže-
riu ir karas nasažerskas. visai

lenkais, pucųis, pirkomis irdt. 
bet mes tikro juju tautiszfko 
yardo negalime paduot, ties 
kaip rodosi utie vienas natų- 
ralistas igi szitam laik 
ne galėjo ddtirt juju tikri 
paeigos. ’

’Sztai, "j ago

111, 
os

va <30 lias

llųs netikėtu in 

szita dalikų, tai delei datirimo 
teisybes ir iszdavimo sūdo, ie- 
gul perskaito ape y^tsitikinja, 

kokis stojase4 bevei k kas die-

mile-
/ 1) Kaime

moutlie.

2) Kaime Vorniczai, lįžmu-* 
sze pabiletuika Žalnierių,■ ir;

• I \ 1

apru bavojo j i. ati imlamiį kėlės ;

saves tu Vėjo. ' ‘•
3) Ketuose aplinkinėse dva- i 

ruošė, insikase vagis per pa- ' 
matus, in kluonus, pavogė

iržus- nog

Faribalt, Minu, 
siu. Kokis tai M< 
lųintis nu toli ( 
szendit^ isz rit

. • 1 / ' - , 

narni putlokais ■ padare, lieti 
nikai delei szvęnto spakaja 
atsiskyrė nog j u visai,,. nia\

Tkukne, kad apžiūrėt pecziu,

i ^/reikaluose itįkeimo, ir pat 
re sava locnų parapijų, atleic

is, 
at 
ti
de 
nt

ir pagriebus 
>ve tris/savoma- 1

jva.ikus. \ yrąs ne. galėdamas 
|:atidari-t duriu ir bėgt ant pa- 
iįgelbos, is»bego laukani kad 
užlipt per langa, bet toj\ va 
landoje iszgirdo kad.ji nulipo 

■žemiu in k-uknę, tada jis inbe- 
<yeš tenai pamate kad ji jau- 
-niaŲRei'” mergiszczei nore in-

girę yažiuojenti 
ir pagri'ebe nog v< 
szi su daiktais.’ Kamįrnikask. . I . . ■ i . želi atsiginę szuveis isz revolverio.

’5) N(Įi persenei, v4em,s aren- °.‘
dorins dvaro Gladkovo, ihu-. .. . - x

i . . t) 1 pilt m burnų. karbolavV raumeskain paviete, ponas 'Petrus . ' .
Przelazkauckas, grinzdamas ^°‘

ninku

su sfyvd jauna pacz a, nog Greitai jis isztrauke b\m-
jos ranku,

pasitiko su./piginiis, 
Vi • • / • i • • i*' • • • • •
katruos vijosi u kirtikui 
katrų drįs arklus buvo'* puvo -1 
ge/f Ant riksmo pL’ *__
^turek! laikyk!“ p. P! nupzo-

io<r,

kiniku:
<,turėk! laikyk!
ko nog.yėžymjo ir pagriebė už 
brizffvlo , viena arklį valgių.

.1

to o s

u 11

na vaikų nuszove
, kitas už adynos*’ numi

’ ant

bolavus ne žine kaip bus.
PoYlatirimui, daktarai pri- 

ir norėjo/ judi suimkit. !J Užplaž,l,Į) kad staiga/siMto.. 

savo drąsumų brango užmo-įi
kejo, nes viigi^ dvimk szuveis Al’ ŽHlODiS', UT IIP ?,
paklojo ji ant žiames, o j 
pabėgį. /■ .

• Ponas’ P. yra labai šiol 
bet mažu pagye.

atis’

n as,

va-
giszcziu, paduoda m slę, kad 
tyktai "pagavus vagi, įeike
smej’cziu pakorot, ta 
kiu spasabu^galema

Negana

mų sename kraszte savo tėvy
nei, o dar ir szieze, tame luo-

tais per kokius tai sutvėrimus 
panagus ant'..,, žmogau s, turen- 

galvų ir rau
a

mažu to
juos'kas, Katruos ne

ežius dvi kojas,

Bažnyczę del ju, ne žiur 
kad bekeik patis vi,eni .už 
užmokėjo. Padarę tai deli 
kad ne norėjo darit sarfnabos 
del viso katalikiszko svieto 
nenorėjo su 
na, ir^irtuoklaujent jteip kaip 
jie, sū karabinais vaktuot Ba- ~ 
žniezios ir kl

Negana t i 
be jokios t!

aisiais kialt v

to,

ir v 
ai

*m latrams, kad
» f *

lai Į<osi, ir d iro
<as*

atis, kaip koki nakti-
/Užpuldinedami 

iu ant spįka 
po laikraįzczius

kaip jiem panidaboja,, dar 
nakti

m t 
nu

giyentoju, [ . 
teplpja, užmetinedami kalcze 
ant liėtdviu
kraszczio „Ameryką“ apskal
bė, buk liet
abivatęli Žtobikauskų, kadras 
kėlęs nedeles 
o tuom taių 
ŽIobikaucKa* 
*ane kėlu (i

No 2,ame

ivnikai sumuszę

jau gule lovoje,
lead
rgo 
ka
mu
kus
en-
tai^

u pasirodo 
visai ne si 

iend, ,0 n akt i

laxrewow sa 
o tai pulkas ’ 
Ižipimu kokio 

Teofilo Don achowskio. Da
bartės paskutinis jųjų apsiiei- 
mųs/' aiszkijiuse darodis, 

ns visu, juju

pasak us, b m 
■ku, po dava

perstatis aki 
kaltibę.

ir
uo



Vienybe
dava^žiotoju rito suims.

nai nebasztniku, dar sto' K'i
ve ne palaidoti.

Vardai'pasoditu in kaleima:
J0žef Sobieski, j

> Jgnacy Kosmela, 
jin Gricko

- Nranciszek Kaszevski, pa- 
imtis su ginklais (priloduotu 
karabinu)* J'*

’

isus nugabeno apkaustitus

1 į. ' 
l

Pereita subatos ryta, vienas 
lietuvnikas vardu Jonas Ku
dirka, prigulentis prieitos pa- 
ežios parapijos, atveže kūną

• - numirusio savo kūdikio, katrą, 
. gavęs paveliimą nog vietinio 

klebono, norejd pąlaidot ant 
kapinip, prigulencziu teip prie 
lanku kaip ir prie lietuviu, 
katrie dar dąugiau 'už jąs isz- 
mokėjo.

Nuejąs kast duobę, „likos in lenciūgus.A 
‘ a tvari tas per banda kokiu tai —
latru, katrie palei pastanavii-1 Martinas Wilkas^jQhas Pa
in a savo vado Martino Wil-; vlauckas, Franas Liszevski ir 
czausko (Wilkes) su karabi-1 Juozas Michalskis, nuvaževę 
nais vaktuoje kapines. ’ jin WilkeS .Barre iszluosout

Kūnas gulėjo per visą die-baugus isz vakaro suareszta- 
na ant lauko, pakol komitetas votus, patis papuolė in kalei- 
nesugrižo nog Vyskupo, ka- mą, ir ane jokios parenczianes

randa.
Ant galo isz priežastie, kad 

tai buvo' vėlus laikas parga-j 
Beno lavoną in privataus na
mus, kur ant ritojaus?dar vie
nas pribuvo daugiau.

Dabar kada tuos žodžius 
raszau, gule dar tie kūnai ne- 
palaidoti, kaip kokioj trupni-

Szunu didibe.
I

Gadinei kurios nieks neat- 
męn, szunis buvo neprastais, 

(tureje teviszkes sti rasztais ar 
ba dąkumęntais. ‘ . Žmonėms

sziena nupjauti ir javus iszkul 
ti; o szunis kaipo, ponai gie - 

„, , rai prieiti guleje > lovosi savo
Kokis bus galas dahesziu: rumusi. Truka tiktai, jams 

u, bet dabartės * istatimu arba ‘provu; todėl 
perskaidziusĮkąrtkartiems susibegdamis 'sa- 

apSudit katrie i kie, negerai teip mums given- 
ir praszoine duot, ti be kokiu pro'yu, susieikime 
rlr tat jie žmonis 1 vieną vieta ir nusprę-hskietn 

. ’ i kaip szuniems

praszome • visu, 
tuos žodžius j 
yra - kalti 
atsakinia:- 
ar ne? • i p&goT j u didi- 

bes prider giventi ii’ elgties.
Teip susitarė, kad jau 'taj- 

ses i Kurtuvienu giren sueimą6 ta fina ragane. 
I * * l

'Lietuvnikai prispausti per skrijti; rasztus. savo žmone-pi Į/Vl * * ' | /

sekioimu -bedieviszki* given- .• nežinąnt atidavė pąlaikiti 
toju Plyinoutho,; he matyda-1 k&Įemss . 1 os neturėdamas 
mi kitokios rodos, atsiszauke kur dieti,. pakisza po pašto- 
in Tanda, katras7 atsiuntė savo g£,s- 
tarnus (palicije) kad sudava- Susirinkę szunis visupirmų 
dit reikalus ir užvest paredką. iszrinka i marszalką sueima 

Pribuvę in vietą - suareszta-, bąndszuni Sabali isz Telsziu 
vojo keturis bunlaunikus sto- atbėgusi.. O tai dėlto jogiei 
venczius su karabinais ant ka-. tas apei sudus Skraidomas, re
piniu, ir vieną isz ju vadu, gieje gauję sulĮtibiu ir daugel 
katras po pastatimuiylOOO d. | ko buvo jatį iszmokies. 
parenczenes, likosi iszlei&as 
igi‘ ritmecziuipT) kitus nuvežė

Tos neturėdamas

AVilkes Barre. — Resztą isz sueimą.

• Tas, druktu balsu vąpt, 
,vąpt ilgai privadžiodamas; da- 
rode idjem reikalingą .buvus

ir 
Kurs 

kalbi} tave: -„Nu
ai( 

isz-

V Jam lojent szunis ratava 
sakimą Sabale gire. 
pabęngies k.db.. 
brolei neturenr karalaus, 
ne-reiki eta m-uma dabar 
rinktičs? Voz tai pasakie. pa- 
kila tarp szunu klegiesis? szau- 
kie sueimas, kam reik gadinei 
mpsu apszvietima to karalaus? 
O jogei atsiradę ir kitaip sa- 
kancziu; todėl Marczielka rin
ka balsus. ''’V

Pasirodė jogei 2998 szunu 
nereikalavo karalaus; voz tik
tai du reikalavo. I

Teįp tada nusprendė:
1 Artikulą: Szunis, tdr gi- 

venti visotimei kuri nereika- 
>irmiau

Saba- 
įvensma 

be viresnibes? Kas (tur būti 
viresnin isz musu? C’ze s/.unėlei

t • .

• 19. Artikulas: Szunis neku- 
met pegal važiiiotiės; bet tur 
piestis skrajoti., /
■. ,-10. Artikulas :įSTegal nieku- 
met raiti joditii

■ifiArtikulas: Szunis netu- 
ledamis ko valgiti ar lakti, 
tur gavėti. Bet igavusis mai 
sta nęreikalau pasnika.

12. Artikulas:¥ Ganczei tur 
gauditi zuj kius tikrai delsayes.

13. Artikulas: f .Vižlai tur 
gauditi paukszczius bet neie 
3ti. 1 ‘

14. Artikulas: 
zujkins del saves 
kuosi.

15. Artikulas:

Kurtai tur

Didi szunis
tau ne, karalaus, ne 1 
šioje arba prėzydenta.
lis vėl tarė: bet kaip giv

už vis; rumusi givenantis,' ta
res i v iresnius paszoksęntis, to- 
diet ir reikalavo idanjt tas da-* 
likas bhtu gerai p.irkratitas. 
Mai•ezetka vėl rinka balsus ir 
tu daugumu nusprendie jo- 
gpi- . , ' / •

Nievienas 
szunu i

2. Arti k u las: T as tar p sž u • 
nu. tur būti viresnis kurs ira 
stipresnis.

Toki pat eitu 1 uspręnde 
>zius artikulus. ,
. 3. Artikulas: , Jogei kales 
kaipo motėriszkes, 
szvijsti szunis tur-lętikti ir ne
gal j u kąnditi.

4‘. Artikulas: Jo^jei kales 
noriedamas gal tarp savęs rij- 
njs. • .j . Į j .

5. Artikulas“ Jogei kales 
tur'būti moteriems visu szunu. 
Stiprešnij tecziaus tdrjmti pir- 
miauseis viifais.'

visi ap-
- 4

1G. Artikulas j Likusijej tur 
namu daboti ir priveizėti žmo
nes, idąnt isztikemai' dirbtu.

17. Artikulas 
šzuo negal svetimu
sveczius priimti, bet tur be- 
regęnt iszrijti.

18. Artikulas: Szuo lakda
mas ar kauta gręždamas gaF 
neužkięnsti i? savo motinos, ’
- • «i ' ■. , • . ■ ■

19. Artikulas: Vienam szu- 
ui j kaukąnt arba gvoltas szau- 
kąnt, tur visi gelbėti o atstei 
esąntis tur loti. Szunęms 
teip apei gierą riedą besiru- 
pinąnt, vilkai sugrobė vieną 
szuniuką ir prariję. Iszgirdės 
a|pe tai Sabalis szeip * prabilai

padare? Vilkai musu brolei 
kv.rius galėjom i vienybę pri- 
imti; sudraskė musu szuneli. 
Tai daridamis parodę jogei 
musu sueimą u£-nieką skaita 
ir jogei yra musu nepriėteleis; 
itddiel prisiekėm jogei visumetr 
Jai neapyežięsma kaipo razbai- 
,'niku. Nievienam neprieszta-reik riipįnties apęi szunitius. i

Kalu tai darbas su ^naia-suos- ,'ruuient visi prisiikie. ir pade •
’ •' • : ______ !’ i . ’ties.

5 »

• • ■ turęntiu da’vienut inetU
ne-

.am-
> •» - ' '

įžiaus, nievienas szjo, nei kale,
negal kąuditi; nes ira vaikais.

8. Artikulas: Szunis (nors 
butu turtingi) ne gdl neszioti 
nei batu? nei kurpiu. >'

■jo i prop’as.

2(h Artikulas: Szunis tur 
būti amžinais vilku neprlete- 
leis.

T.us- istatimus npsprędusis 
visi su didžiuoju nagu, pabrė
žė.1 • ‘ ’

•j >



Liėtuvniku

DIEVAITIS
APYSAKA SZK

. o
]S GADYNES

pagirta ant konkurso kurj ero , 
W arszaWsko,

ero

1 <?6 zio 18fį8 metu, 
parasr.ita

Marijonos Iia(1ze\oicziutes.
Z..-. v

gu

girdi kaip dievaitis :iiže? ■ paklausė Morkus R v.
gio-,

— At eta per nieką.' Ar tai jis/iže kitaip, tai tokįa szne
kaip kiti iheijžiai, ar tf i j
galo tai nė medžiu užimąs, tiktai garsas męlniczios įposvickos, 
ant Dubisos.

s

- Nę, tai jis szneka.
ėjas paginė! Ar tau ne sarmata 
>lo pamirszai ape kriksztą szventą, 
me ’ 
rkiii

— Ach tu uszkiet 
iznekiet? Ar tu ant ga 
eip tiki in tokią nieki 

Ant tu žodžiu Mo

paklausi k tiktai!
tai p 
kad

,rertą die 
s nutilo.

ližei didžiūnai užstojo jiem Ifialę,
Giria fi.peme juok in savo tirpą.

o pirmutinis, kas yatamia klausyda- 
aipo ižskirdamas . sznabždeimą vie
tas kokiu tai nęsuprantaniu jausmu,

Priėjo prie girios,/me 
kaipo su pasisveikinimu

Užskleidė savo szakas
Jaunas Czertvanns ei- 4 

mas ūžimo medžiu, teĮp k 
no isz tarpo kitu, ir apim 
ėjo tolau|ir tolau.

Staiga jiem praszvito, pas'rode dangus apsėtas žvaigžde- 
nis ir akims j uju pefsisti.te nedidele ligų m a, ant katros jie isz 
girios iszejo. Ant kbžno žyng 
ruoš jienii reikėjo per 
matit bt^vo per pusę nugriuvęs 

rios, senąs, kaip žemaicziu diiv 
kokiais nesuprastais garsais.
Morkus sustojo/ . , /

— "įNa, ir ko austoje i? — į 
vandua ęmarkus priė pas vites s

snio kupstai ir t volai per kat- 
senoves pylimai, kitoj szalyje 
senpves boksztaš, o priesz jos, 

mt vidujrio lygdmos iszsketęs uav<
'ios. senas, kaip žemaicziu dievaiožei ir rodosif

szokt: tai
no ves boksztas, o- 
o szakas stovėjo protėvis gi

jau vėtai, o

iai mė ant botelu.

ic lt ag is
Da gali stotis kokia ne-'

įAtailsekime valanda tėvai! tuojau asz apleisiu jus. 
■Na, jago teip tai sėskime! Mano medinis kriukis yra 

, Ar turi tabako?
erjilgą valkndą abudu tylėjo ir tik- 

lenie juos.
pradėjo Ragis — oi

* leszimts metu pereis ant nieko, o po-

nori ,į)er ilgai stovėt.
Užsirūkę pipkes ir jy “ --1-

labai naravotas,

ai a
Mataii t>~**’*• r*

ant ko tai parėjo. Vet
tam senatve ir galas. Ne uždirpsi ir įie pelnysi, ir da praleisi 
ų.k/tuti! Bet kani tas yra reikalingas"

•— Kas gali žihot? -
/ —J Kožpas žino. L 

prapuolimo? Turtas pal 
tuojau ji pajaustu ir ats 
yra! Jie isžmifc!
*' i t— Mažu 

i į > ! , \ J

nie ne
— sumurmėjo Morkus, j .
z kur galėtu jie atsirast po tiek metu 

kvėpė kaip medus/ 
aip ne buvo teip ne

ktas (i 
szaukt

sugrinž

ke iavikt. / 
dagi? pasakęs tuos

f t

žodžius nuspjo-

;ą, dalę, svei- 
e? Kam tau 
j neturi, isz- 
i kam.

- susžuko Morkus, atsikels — kam

\;e — per tą laukimą patrotysi <Skomontus, Mar 
katą ir jaunistę. Ka turejei gero savo gyvasty 
reikėjo tos procios nog pat kūdikystes. Niekt 
vare kaip koki ubagą ir nevat pasiskunst ne tur 

1 I — Ka! ne turiu! —. .
mhn reike tu skundu?!........

Nustojo, pamislijo valanda-, pažvelgė anft taiūsips girios, 
o ant galo pasakė žemaitiszką priežodi:

— Ąr kas perejo, ar kas atsitiks, bet žej 
liks. - ‘ . y • / / ■

Ragis teiposgi atsikėlė ir su galva pakratė 
Per valandą tylėjo, potam kas žiu ką sum 

niislyjo. Pei/je. per lygumą, mažu takelu dapig. 
to upes. Boteli rado pririszta.prie elksnio, o pervežikas. 
sitraukęs prie kialmo snaude.

iait/s visados

■ — .Bukite sveiki, tėvai Rimka7—tarė Moi 
kės ir paemes ji už rankos — acziu jum už \ isk 

ats
valei, j

Morkus atriszo boteli, nieką nesakant pe 
ras pajautęs greitai inszoko ir pagriebę už yrkh

Už valandos Dubisa pagavo ant savo vyliui 
{atras tolinosi nog kraszto. Senis atsirąpies an

irmejas, užsi- 
avo ant k ra ti

su-
c ■ 

kus, pasilen- 
į gerą. - 
ike Ragis po

i vežiku i, kat-

savo

Siu

vus

Morkus kaip kokis didžiūnas, stovėjo be kepures ir 
rejo ant virszunes girios.

Sveikina ji paskutine mįsle ir požiūrei m u.
Fotam sumažėjo, pajuodavo ir.kaip ne aisz 

susiliejo su tamsybe naktiesir visai prapuolė.
Kolidka per valanda lauke, ant galo nusiėmė sfrielbą 

pecziu ir ižszove. ■ .
Už mažos valandos ant kitos pnsęs upes, su 

siliepė garsas szuvio ir'davėsi girdėt loimas sz 
tai Margas ant kito kraszto, pasvites supdne.

u nes.

tos.

uo<r

ir at-
Buvo

Ragis atsiduso ir leidosi ant narnu.
— Duok jam Dieve sugrinžt in savo tėviszkę, ba yra ge- 

Giria uže, b?t Ragis jos 
ienas ąžuolas ant Ilgumos

ras ir kantrus! — isztare patikai 
ūžimo ne girdėjo ir n esu f 
atsake jam:

„ • Sugrinž'! sugrinž! 
rinž, sugrinž! ‘

tikta.i lauk! viskas

III

Vfiria taFpe Dubisos ir Eines, 
^įbuvo locnąstę Czertvanu.
Kita kartą senovės amžiuose, po prižiūra 

tenai sz ve n tu i ežia. /
Szventnicziose buvo garbi n te dievaite Aleksotą, 

sęrgejo drąsus karei v ei, apsirengė in skaras, su 
iį* fanatizmu szirdyje.

Szendien tiktai tie liko ženklai pylimu ir i

su ir

nog neatmenamu ezesu,

harp

kirviu

stovėjo

d vara 
rankoj

olų, boksztas 
perpuse nuvirtęs apaugo apyneis, szulini iszdžiuvo, o ant. Ii
giliuos liko tiktai du akmenis 
paraszaįs ir — Dievaitis. ,

su kokeis tai n esuprantamais



8 Vienybe
Perejo amžei, dingo apasztalai križiokąi, nutilo perkūnas 

iszgeso szventos ugnys, perejo randai, žmonis, ėjo. vainos vie 
na po kita, persimainė provos ir užvedimai, o Dievaitis vis 
siuvėjo. Stovėjo ant vidurio lygumos, greta szventuju akme
nų, ąžuolai anūkai apjuosė ji isz tplo in randa, o jis su karū
na isz žalu lapu sveikas ir drūtas isztiesės savo dideles szakas, 
kaipKrive Kriveitis, ir rodosi vadinamas ant vainos su ,juom 
tarė: „Ne jus žmones pasodinote manę cze, ir nė jus, vęiai ir 
szturmai, isz’cze manę paimsite. Pasodino mane -.Dievas, ir 
liksiu, liksiu, liksifi . .:., •

Apdengė savo pavesiu lygumą, akmenis, ir gruzus’palo- 
niaus. < x ’’ * 7

r

neles savo su nu i ir vėl kaip pirma, vilko Vėl tuną, kaip ko
kią daleidim^ Dievo in skarbniczę sayo vyro. • /

Ne mplįcėjo ir ne žinojo daug, bet kiek galėjo tiek (moki
no.sunu.’ . r- (' . į. : . * .'. ■ • < 4“ ' p

Vieija jos susidėjo isz prasto tikeimo^irr neiszpasakyto 
skaitlaus zababonu. Mokinė savo sųr u visok&poteriu, burtu 
ir kitokiu szetbniszkii baik m Įlistorija jos buVo sudėta isz dau
gybes baikuczui apė smakus, burtinyk'es, saved Us • ir totorus 
vienUį žodžiu pasakojo jam, ką pati žinojo. Migdydavo ji su 
giesmute apęjįeistju^įjr Birutą, o kaip paaugo pasakoda
vo visokias apysakas isz senovės laiko žemaiezid.

Pąprocziu serįoves laiko, vakarais verpe ir audė pilkus že>

no. sun u.
»

Kartais tykas, klausė žinių katras jam Dubisa iszburzge- 
jo, kart,ais su nugriuvusiu boksztu dūmodavo ape pereitus lai
kus ir muszias ir tada staugė ir uže, o kartais kaip ateidavo 
žmonės ji aplankit, tada szakos jo nesuprastinai sznabždejp, 
rodosi kad jis dainuodamas tarė: Sveikinu jus, sveikinu! viena 
žiame mus pagimdė ir iszaugino. Szaknimis savo glaudžiu ję, 
o jus apemete ję savo duszemys ir jautimais! Kas mus isz cze 
iszplesz? Kais?!U. • . , ** •

' 1 . TX» •.» . • 1- _-!-.** - - - -

ka Užmirė, ape szlovę ka perejo, ape Ugnę ka iszgeso, ir tada 
gaileszcziu apimtas, draskė savo , rubus ir^ verke.
žmones sakidavo: ąžuolas trotije lapus; o ž 
davo kad Dievaitis apverkia senOyes laikus.

Ir per ilgys menesius didžiūnas stovėjo \pszarmo.tas', 
smutnas, ir tylėjo savo želal^oje; pakol dievaite nesksirfiyleda- 
vo ant jo, už tai kad taip tpisingai\dabojo. josios akmenis per 
tiek amžių. * <

Ateidavo pas ji ir nukraeziusi szarma nog szaku pradė
davo ji glostit, d isž jos burnos iszeidavo sziltas kvapas nog 
katro pabusdavo žiedai ir kvietkeles. <

Tada ir Dievaitis pabudęs isz savo miego, ir ' su didybe 
pakeles galva in virszu dairese ant upes katra ji Uriksmu bur • 
zgeimu sveikino, ir ant seno bokszto, katras nog augaočziu 
kiminu pražaluodavo. / I’ '

Tokios pasakos buvo pasklydusios po visa aplinkinę^pd 
visus kaimus ir dvarelus, ir tokiems pasakomis migdydavo 
motyna Morkų, kaip iszaugo isz vištikių laiko.

Buvo tai moteriszke,įprasto’Stėnoj ne mokita, vaikas nė- 
bagotu bajoru, niekados ąegalejo paprast prie savo stono da- 
barinio. Pakajuose jei buvo per placzėi, per szalta ir rodėsi 
busanti svetur. - /

Vyras stenge likt bagotu, proęevojokiek galėdamas, yyn- 
ko, ezedijo, augo’in turtus ir galybę — o ji džiūvo, .kaip gi- 
rinis^žieklčis szilthame. , - . ’ < ’ ' * / ..

Buvo tyka, persigandusi, bijojosi svieto in tarpą p katro 
inejo, verke valandomis, bet teip pastapta kaip girinei. zva- 
nelei (žiedai) savo užuksnije; kad ne padaryk^yyrųi nepasida- 
boimą, katrą paguodoje kokią tai dięviszką garbę.

Jojoje buvo dvi notų ros, plkara ir lagadnumas. Kąip 
atlankydavo savo broli Sąndviluose*, 'tada susigraudindavo, 
linksminosi — liktu tenai s\i a^cyata, su sąVp biažu sunum 
ant ranku, ant'slenkszjcz'io j6s teviszkes apygardos; tie vilojo 
ję bagotiste ir turtas, katrų jei visi užvydejo, bet niekados ji 
ne rugojo ant to, ir niekados pas* vyra ne grižo smutna ir nu

dainuodama dai-

Tiktai kas rudeni Dievaitis atmindavo ape*senoves kareivius
i . . .i i _ ’ tada

Svetimi
aiczei szneke-

ludusi — pareidavo in Skomontus lyksma,
• j ■ ■ ' • •

°*.

maįtiszkus’ 
vo rengtis in aisz 
dienas megydavo paszneket ant szveutoriaūs' su 
komis, ir mislydavp grinžt namoą pekszczia, 
vežimėlyje? gerais afkleis, drauge su vyru.* 1

Svarbiausia jos zobova buyo, nueit in girią grybaut arba 
uogaut, drauge.su savo kūdikiu atsisėst kur pavėsyje, atsito-. *. 
linime nog. žmonių, kUr ję niekas nėtui’bįeitu su savo pality- 
kę, poniszkais apsielgimais, ir kitokeis svtetiszkais dalykais. 
. , Sėsdavo ant kiminu ir klausydavo kaip giria uže.’ "O 
vaikinas su geltonais plaukais, atsisėdės greta jos ant kialmo 
su didele iivoga klausė tu pasakoimu savo fn itinos, ne atbo-. 
damas kad jos žodžiu d’a\ visai, ne galėjo suprast., 

dąs ant lygumos, pyadojo sau perstati- 
sutvėrimą, ir jaute nesupran

cus'milus, darže sodino nasturcijas.įr pinavijas, mileda*- 
iszkaus Kol orio sijonus, per atlaidus irszventas 

. savo susied- 
O ne puikiam

netjuž koki 
bę deki jo.

^Motina is^nėkino ji, kad tas ąžuolas,, tai yra? vadas tu 
kareiviu, katrie pražuvo ’ apgynime dievaites 
Aleksotą labai verke, dėlto dievai permaino ji in 
gi veri tu ant. pa menkto per 1 
niusziu. / 'j ■" . ■ ’•

Tuoni tarpu turtai Czertvano augo auksztin.

g ar-

ir patociaus. 
medi,' kad 

visus amžius, ant garbes senovės,

Tuom tarpu turtai Czertvano augo auksztin, Skomotltai 
likos pirmutiniu dvaru visoje, aplink!neje„ isz- savo/ paredkd 
ir bagotystes: Kas dienii rodėsi szirdei .Voinacžiutes, paezios 
^zęr^vąno, kad ji visai nepritinką prie tos ponystės, kadį ji-yra 
pėrisžKada del jo, kad ji yra kaipo juod i p1 eina ąiszkiatne jo 
gi/enimė. v,' ' -■ • , T ’ V
/ • Jautė dą;ir slapstėsi in szali nog svieto, džiūvo, rūpinosi 

igi viena pavasario Hiena numirė, spakainai ir tikai, teip kaip 1
i . .■* j: ' • įgyveno. ■ z

Morkus tada turėjo asztuonis metus, ir žineą ingytąs per 
motyną, kaipo pamatą*savo ąteinanezio budo. Ant pagrabo^ 
užbaigė savo kudikistę', nog tos valandos patrojtįjo apiekunką 
ir szirdę, sugrįžo nainon, apėjo visus kampus ir >ant sik ■ jam 
pasirodė tarne puikiame (Karė, ir’sz*alta ir svetimai ir per- 
lupsai. - . 1

' Ant riįojaus pabėgo in apygardą dėdės, tenai norėjo 
likt. Ir Vpinatas kantontas buvo isz siratoš, bet tą. pati va
karą atvažeVo Czertvanas ir po trumpam nes svarbiam susiro- 
kavimui* suj szvpgeriu, atemė^unu. —• , • • . v

Ne suims tai buvofnes nevalnykasf teip ir kaip motina bu
vo. ' . ' '*. ‘ '■ *■

Perejo metai. Skomontuose pastojo nauja pone, nauji 
paredkai, kitokis givenimas. Užvede ponybę ir puikybę, ap
dovanojo V^ertvana trejatą vaiku, puikeis delikatnais >po

drauge.su


Lietuvniku
i didžioms pąmili jomisnaiczeis, suvienijo ji su didžioms pąmilijomis,

Viskas persimaiųe iv Morkaus, atmintis iszdito, ir pavei-' 
kalas motinos jam ipzb

\ Olecha, vaikinas karsztas, pasakodavo ape kareivingusr

urnos likos 
jam be permainos, i^z pradžių kokiu tai užkeiktu kareiviu, po- 
tam įžvieritojn, prietelu, ant galo kokiu tai nesuprastu, daly k ji 
jd m^slu. ■] r . ■ .Vi . • ■ ■ ' ' • : V

perejo nog' jo ' naszlaytistes, valanda 
ralei, sunkei ir vargingai " p.....

• ■ v

Dvidėszimts metu

isz
dalykui^. Diklamavojo tukstanezius giesmių, 
davo lizdu jjo krumus, tyrinėdavo urvus lapių 
Morkusi klausė ir durnojo savo diiszioje.- Po

Julka jeszko- 
r borsuku, o

■ I, •_ laikei katra slinko pp'
I . • ma jo duszę ant kitokio paveikslo, katra ant galo 
/ toje formoje.

, Trys liukso kibirk 
ku Visados buvo 
kuniszku szaku.

r e, katrų s vied-sztys turėjo savo szirdiji 
ku visados buvo ąžuolas ir apdengdavo jąs payesių savo apie- 
Lr 11 Ti iIzAi i or/nl/n ,

! J1 ant ferijii namon is2 Raseinių, szka

- (J r.

a

.. • Kita metą pribuvęs, raųo želabą pas klebo

nuskendo. Nėvat jo kūno ne atrado, upos nu 
mimą įn mares. • - * ? ‘

na; Oleclinaf 4
nasis Dubisoje 
icsze ji in

nu ir prie i *

. fos — ilsėjosi name.
Dailu vasaros ritą, 

sušimaisze. . t
Tyką jo vietą atrado 

sztejus ir laukinius žirgel 
I Buvo, tai du vaikai.

žoline, laikif knigą ant 
na mergina, baltuose r 
juodu plauku j tarė į’a u

Morkui pažino j u

/eikit ir labai

žuolo atsigulęs, ilgai ne kele.
Ky minai buvo sviedkais kad jis verke 

d potam atsisėdės ant akmene persėdėjo vi 
lingo j e szirdyje jojo

nakti. Sopi -» 
dėsi, kad O ledi n ą sudegino ant akta- 
z tenaj vieną k’ibirksztę ant užžibiny*

kiti, 
us.

Vaikinas gimnazistas sėdėdamas 
alų, o priesz ji stovėt 
tose, su vai ui kėlu isz

lųžemaitiszkdi senovės poematą. 
os abudu.1

ama skaisti jau- 
pinaviju ant

Klebonas -j- Skomontu’ tu- 
vai-re j o broly, katras buvo profesorium Kaune-, buvo tai jo. vt

i i • i . • . . t i i i I I i i i / < V

, katrie kartais atlankydavo deives kleboniją.
Abudu bpvo ūžiu 

pridarė jei koki žodi, c 
jo, o nog j aušino koki t

kas
tl

t u dm dalyku, kad visa

lamavo 
, visas 

, ir abudu ImvNteip užsienis
i r e pasergėjo Morkaus

, • Ant galo užbaigė| ; I' O ' O

Iszrėiszke(jie kad tuos 
ant afieru aktainio, ki

r i
u r

giAklus .ir kas karta maž
— Kode! npžemi 

kaip ji sustojo dusam
— Ba jie iszmire

su ra

•audonavc
ateini o, katras 

t *

Paskutines eiles iszta 
cerius ape katros ji p 

ugnis naikino j u 
'■J -

rubus
. ♦ L . A

jo, pakol ant galo ne užgeso;.
balsą, dulka?' —-.paklausė .brolis, į * ’

e

jai
> ■

Amą.
ugnis iszgeso!

<5 i
šfn fitnas tas * tavo/•’

/
v

mo naujos szviesos /n t tolesniu ka^iij ir vainu
’ Po tos nakties/pergulėjo ligoje 

bėjo ji jaunos silos ir žoles tetutes, 
tapo visai kitokiu: niekados nesujuoke, niekai

nedeki, iszgeb 
Kaip atsikėlė isz lovos, 

ji ne mate Ii i-

Po tu ąmutnii dėt jo.feriju negrįžo jau iii Raseinius.

Skomontuose reikalas biivo, gero yszmintingo prižiiireimd, 
jaunu ranku prie proxUos, dėlto paliko tenai Morkų.

ir vef potam po kėlu metu persekioimo moeziakOs, 
vargintas ant kimo ir dvaselėm u th as ir užsi nislyjes, atsi 
do prie savo mylimojo Dieyaiežio.

• . Ateitaike tuom kartu, kad Ragis vaikszcziodamas ;

*

ant

■ - Neteįsibe, tekis aktai n’is -p sukrauta4
tai ne yra da galas ir nę.smuikas. Tie katrit 
po vieną kibirksztę, uždega naujus žiburius ir 
yra garsai ant tolesniu.(Barbu, ant tolesnio į: 
yra garsus paveikslas! Tu to nesupranti, nests

isz j 
lik<>, yma 

eina tolau ! Tai 
prisikėlimo, taį1

’ A

tu kibirkszeziu,.o asz 
silygint su tavim!

I Sustojo;ir dąditve patikiau.!
•— (Matai, Oįeclia,/tenai kas!žiu kas klauso 

tosx Gimnazistas aĮ^idairehr Morkus atsikėlė 
sisveikino, P

>. —- Jus atvaževote ant vakadju
i • “ 4 ' *' . -v * * ' e

įjmnazitas — atėjome cze biski pasiskaitit! .
Pasidabojo vienas kitą, f ‘Nog tos dienos 

Ąžuolo visi tėvM 1

ejsiu j uju
paimt vieną' isz 

kas gali pa*

musu sznek- 
Abudu pa

, ir mes teįppsg.i! — tarė 
)aili aplynkine!

— CJžrhkysim pipkutėfc! tarė.
• “ — Acziu jum! Jau visas meno kaip ne i

— Oholio! p tai delko? ' - ■ ;
, — At, del/i szvento spakajaus.

-— Aha, tai‘suprantu! Npsis,mocziakele.<

dyste, atsiskirt ne galimą! T**-
— Oi kur eisiu? • ’ -
— O pas-mane ar ne.loska'! Ar,tau ma 

d:i? Ar tau mažu marcyponu noris? Didelis 
cinus ane iszeit ne gali. * •_

ne gali
Mielrfį

kianst
sus

io sz u nei ei sn 
ponas isz

r-
Ato

katros^ po žoles

— Visados saviszkis §u saviszkiu pavidnas Taikytis, Ka
valierius su kavalierium. “Matysi kaip asz savo žvėrims iszmo- 

liieka ne szneka. 
.n t k v at i eros?

kinau, ^artais jie ir uszpykina, bet’vienok
Na ar pristoji aht to, kad ateisi pas man/

— Acžiu, Rimka Ragis! /
. — Na tai gerai! Eik dabar ij* apžiūri 

vakar uszstacziau, tegul tuom tarini asz atsi
<■ slastus katr 

f

sesių.
f U Ragiu.

‘jo, kdd/gales tenai»giv< 
a giveno paskirtoje dėt >.

džiodamas, žuvaudamas ir t. t.
4 ' ‘

savo

uos

i

smer- j 
me-



10 Vienybe

Gardumynai.
Kur žmones, kų valgo f

Žmogus yra viską edancziu 
(valgancziu) sutvėrimu. Visi 
beviaik produktai karalystes 
žvėrių ir augmeniu ir nekurios 
mineraliszkps d ai u tęs* žemes 
buna jam ar tai valgiu ar tai 
vaistu (Jie karst va/ Kožnas 
skyrius gamtos suteikia jam 
ko reikalauja, net isz jo1 pa
ties skyriaus, kaip tai atsitin
ka pas žmogediszkas gentiaą.

Piežodžiu tapo, kad žmoge- 
džiar labjausei mėgsta keptus 
misijonorius, nors jie papras- 

tiktai juos .gauna pastvąrti. 
Ot ką pasakoja ape tūlą vir- 
szinyką žmoged.szkos genies 
ant salų pietiniu j tiriu, kuriam 
užmetinėjo, bukais liepęs isz- 
kepti ir suvalgyti misijonorią. 
Jis iszšiteisino; kad tas misi
jonorius mokinęs juos, buk 
krikszczionys valgą laike j u 
bažnytines komunijos tai, kas 
perstata kūną j u Iszganytojo, 
o kad tas misijonorius pribu
vęs pas juos (žmogedžįus) 
kaipo ju Iszganytojas, jis (vir.- 
szinykaa d urnoj ęs; kad jo žmo
nes nepapildysę didesnę nuo 
dėmę (grieką) valgydami j u 
Iszganytoją, kaip krikszczio
nys valgymu savo Iszganytojo.

Ne tiktai naudoja, žmones 
įvairiu tautu - dyvinus ir ipa- 
(ingus daiktus del valgio, bet 
teipgi turi dyvinus . inproczius 
valgymo. Amerikoniszkasis 
Indijonas, jai yra prie to pri
verstas, kelauja kelas dienas 
nevalgęs, suveikdamas tiktai 
nuo laiko iki laikui savo dir
žą, kad tuomi nutilditi maisz- 
taujanti skilvi; jaigu-gi už
klumpa dyką-žveri ir tą ji už- 
musza,A> tada teip**- pripunta, 
kaip, kad daro lutas (lavas),

gulti, o visa energija jo kūno 
susitelkia del vartojimo pe
no. Terpti civilizuotu žmo
nių esti du mendiai toki; kurie 
valgo per daug ir toki kurie 
nenaudoja valgio reikalauja-

a ’ • •
moję daugybėje del priguliu- 
ežio užlaikymo kūno. Pirmu
tinei paprastai kenezia .sunku
mą suvartojime arba kitus 
kentėjimus, ba vidurei aptu
ri dauginus peno, nei jie gali 
suvartoti. Antrame' atsitiki
me esti žmonės teip prisitai- 
kanezeis, kadTnevalgo iki va
lei, arba mažai naudoja val
gius turinezius pastiprinau- 
ežias ipatybias. ŽmonesHoki 
esti visados ligūstais arba turi 
teip 'mažai šylu pobūdžio i 
(charakterio), kaip ir musku
lu. -- '

Dauginus žmonių myrszta 
isz priežasties peryirszinio val
gymo, ne kaip isz priežąsties 
pervirszinio gerymo. Dau- 
giaus tampa nelaimingais isz Į 
priežasties nežinojimo atskiru 
dijetetis^ku istatu,j nes stojosi; 
laimybgais per susilpinymą. ■ 
Bet tiVom laik, kad vieni val
go . per daug, o kiti beviaik 
badu myrszta, .yra da vienas• , ,. , - t i .. , \ . Į plati, dantys ipatiszkai drūti,menczius tokiu, kurie neatbo • \ . * .
* : i • i • i • seiles tūrėjo edancziaS ipaty-ja, ką valgo ir kaip valgo, o-.. ./ , . •> \ J, . . ; bias, o. pilvas gulėjo žemiaus,

nei kitu žmonių. Žmogtis tas 
buvo rastas ant tūlos neapgy
ventos salos. Pripratino ji 
valgyti žalą mėsą su akmenų 
kais, duonas-gi niekados ne
norėdavęs Valgyti., Gerda yęs 
vandeni, vyną, o ipacz maenią 
arielką. Miegodavęs po dvy
liką adynu kasdien ir tai se 
dedamas ant žemes, pasidėjęs 
vieną keli Ant kito ir atrėmęs 
paąmakri i keli tieseses kojos.

Paryžiuje- nuleido jam krau
ją, kuris suvisai neturėjo lim
fos \(limpapczios dalies krau
jo) ir dvieju adynu buyo ga
limą ji laužyti. Mokėjo tik
tai kelis žodžius isztarti: „Oui,. 
caillou bon“ (Teip akmenu
kai geri). Kad karta tapo 
jam ’parodyta musia per pa
didinanti stiklą, neiszpasaky- 
tai iszsiganldo.

Ant visos beviaik žemes yra 
randamos czielos gentes,’ku
rios maitinasi žemia. Neper
senei buvo raszyta ape gyven

Kristaus, su žipdgediszku pil
vu skilviu" buyo panaszi ant 
labjaus ei vizuotu žmonių, ku
rie mėgsta jaunus sutvėrimus, 
ba mesa ju yra minksztesne. 
Versziukai, avukai, jauni 
paukszczei visados ras pas 
mus pirmesnybę ir valgome 
tuos jaunus sutvėrimus su to. 
kiu apetitu, Su kokiu sene boi-i 
ba butu suvalgiusi jauną In- 
dijonuką. į ’ ■ ■

Suvisai kitokį apetitą turė
jo žmogus, ape kuri raszo se-j 

angliszkąs • laikrasztis. 
-Rodydavę ji'. Prancūzijoje ir 
Pr. Pauliau raszo ape ji:,’, 
Gegužes menesyje 1760 m. 
atvežta in .Avignaną tikrąjį 
litophagą (Valganti akmenis). 
Netiktai, kad: rydavo' ditna 

'gus nuo eolo ir puses storio, 
bet isz akmeiiu kuriuos galėjo 

i sutrinti', kaip ant paveizdė isz 
murmulo, isz žvyriaus ir t. t. 
darydavęs teszlą, kurią labai 

i mėgęs. Gerkle jo labai buvo

n as

kurie isz tikrųjų turi ipatyngą! 
smoką. Prie tu prigulėjo tu
la Brazilijonka, kurią jėzuitas 
radę kuniszkai susilpnėjusią 
isz priežasties senyvo amžiaus. 
Pamokinęs ją ir supažyndinęs 
su krikszczioniszkuoju tikėji
mu, dūmodamas, kad jau" jos

ai’ nebūtu kokio .valgio, kurio 
ji pageidautu ir sake: ' Gal 
kiek nors cukraus, ‘ arba bis- 
kyti gardumynu, kokius atsi
vežamo isz užmarės, gal kas 
nor tau patiktu“ — . •f

„Ach sūnau“ — atsake se
noji atversta i krikszczionybe: 
„skilvys mano nenori nieko 
priimti. Viens i yra daiktas, 
kuris man padarytu džiaugs
mą. Kad turecze galvutę 
jauno vaikuczio isz gentes 
TapUyas‘u, gal įū galeeze ap- 
graužineti jaunus kaulelus; 
bet nėljiime! nieks nesiranda, 
kurs lūžėjęs del manęs nors 
vieną paszautu“. Bet toji 
szviežei i n tikėjusi i mokslą

rdžiu ties 
ius pran- 
paėjimo,

tojus nekuriu apygai 
upe Mississipi, esancz 
cuziszko ir angliszko 
kurie valgą meneziu raudono
sios szlynos (hydrous silicate 
of alumina), jai nėtur kito 
maisto. Iszsimokino jie to 
nuo vietkuviu, ba11613 m. tu- 
las raszydamas ape savo eKs-

j e saljo: Atradau dyviną men
čiu žemes, kurią IndijOnaį 
valgo, o kuri gydanti ligas iii/ 
pilvo skaudėjimus. Netur
tingi baltiejie ir juodiejie val
go szlyną nekuriose apygar
dose pietiniu SuvienuotU 
Valstijų da ir dabarties. 
Humboldt pasakoja, kad lai- 
ke jo kelones po pietinę Ame
riką, užtikęs ties upe Rio Ne-- 
gro.indijoniszkąją gentę, kini 
lietingainę laike maitindavusi 
tiktai menciumi riebios szly-> 
nos, kurią vadindavę „bęle“. 
Zaponenaį teipgi turi valgyti 
tokią pat szlyną, vienok jie 
daro in mažus blynelus vadi
namus „tanaampo“, o kuriuos 
ipacz moterys perką idąnt bu
tu laibesnes. • ' , ' t

Mencius žemes žinomos po 
vardu duoniniu myltu, kuri 

siu vabalu, ąu vartoj a gyven
tojai sziaurines Europos; tam?

tą miltais į n^o kalnu valgyta 
sziąurineje.

Vokietijoje laike badome- 
ežio, Gyventojai vidurines 
Amerikos ir kalnu Sjerra Lė- 
one labai mėgsta raudonąją 
žemę, o ipaiez nuo skrusdely- 
nu. Gwinejoje negrai valgo 
geltonąją žemę vadinamą 
„eaonac“. Sauleludinese In
di j^se valgo vietbuvei menčiu 
baltosios szlynos, kurią dides
nėje garbėje laiko, nei tabaką 
ir degihaneziųs. Vaistytoje! 
(liekorei) tvyrtina, kad inpro- 
tysValgymo žemes (geopha- 
gia) yra Priežacze ligų vieš?; 
pataujaneziu vidurinėje Ame-

Nors gana apstus yra aura-



usu valgiu, norįs turtin 
ne dalyke

szas m 
gos is: 
riusu 
striovos ape kurias ane n^si 
sapnavo i musu žm d 
Įszrinkime tu j 
žmones ne visada ke 
protu ir nekartąjuri

gardumyną, 
iravojąsi 

suvisai 
bjaurius užsinorejimns. Es 
itimojsai ir Kamczadalai, kil

io .nuo 
•iebuihu, 
•i a troną

rięms dėl apsigyni r 
ėzalezio, reikia daug r 
su ipatingu noru gei 
(taukus) bangžuviu

Juose vi
kriausia 

į i nes žva- 
rfabai ir 

pasism a gumuoja 
unožytu) suran• 

enoviniai Frigijonai su

tokiu sriubų, o jau
Jems smokavėja laj 
ces. Sy : A 

Jugiptenai 
mes&
ezi

Iiašmegimu J valgydavę tūlus 
nepažins kirminu, 

Rentes Indijonu A
ir szendięn daro tą pati, 

iniai Grekai su 
pasismokavimu g 
itas luto letenas

kuprnugario (verblud

Mėsą bezdžioniuva

tūlos gi 
menkoje

laętuvniku
po praėjimui to jaiko.

• Aprokuota, kadi laike ap-’
.-.,1:___ L • io-agulimo Parižiaus 1870 Jim. 
užmuszta ir suvalgyta suvim 
szumi 5000 kacziu. Mėsa 
jaunos kates esant panaszi ant 
niesos voveres, bet da minksz 
tesne. ’ Žmones kaip kada bu
vo priversti valgyti žiurkias, 
-euriaš labai meksta C h i nezai 
ir po teisybei, kodel-gi jaunos 
žiurkes, maitinancziipios' tik
rai javu grūdais neturėtu būti 
geru maistu; ką gi kiszasi 
žiurkių esaneziu kanaluose su 
j jaunimais (kloakos^), suvi
sai nėra ką stebetiesi, kad 
žmones nerokuoja už gerą 
ii.* Pasakojama,1 , kad laike 

apgulimo Paryžiaus niat ir isz 
•canalu žiurkes buvusios teip 
i’ętos, kad už strovą isz žiur-- 
iiu mokėta po franką ir pusę. 
Gruodžio menesyje 1870 m.

užima pirmutinę vietą Afriko
je odtad ir yra baisiai kieta, 
vienok jos valgymas esąs pri- 
jemnesniu užsiėmimu, nei jo- 
sios dagavimas. -Ažys yra 
mėgstama striova sziaurineje 
Amerikoje, Ispanijoje ir pas 
Indijon u s J sziaurines Ameri
kos. Kanguroo suteikia my 
Įima striovą Australijoje, o 
,,opossum“ valgo, Amerikoje, 
Australijoje ir ant Indiszku 
salų. Nelupa nuo jo kaili, 
tiktai nusvilina plaukus ii* vi
są kepą. Tai esanti gana gar
di striova, ypacz, kada prie 
jos da pridedaBiriviu. Gren- 
landasp’ Eskimosai ir kiti gy
ventojai sziaures valgo mėsą 
mariu szunu, dcyiipo ir riebu
mus (troną) ir'mėsą bangžu - 
viu. Jie teipgi gana .noringai 
valgo mėsą delfino ir geria jo 
troną su tokiu pasimėgimu, su

vendinė tas 
Bavarijoje,

Austrijoje i

inprotis teipgi ir 
ino- 
oje,

Badene, Ha; 
rose, Saksopr 

’ Prusnose, 
valgymą arklo 
įiu re m e g a 
;u daktaras Ge 

paša;

me- 
•siu- 
’and 
toj a,

sos) iszprac 
gas Prancui O
1786 m. Plinins
kad Rymenai valgydavę asi
lu mėsą, o lĮnesa laukiniu i&įtu 
ir szentlien 
lygiai su 
sloniu yra

am a 
Mesa 
aini- 

nekurtose apygar-

Persijoje meg 
styru iena, 
valgoma A bis :

los Suhiatra, Abissinenai, kai
po ir nekur 
landiszkuji

. ‘A 4ie gyventojai
naujokiniu 1(

nol- 
eolo- 
Labai

megzta mėsą nosaragio. A bis- 
I lottentotai vSi neriai ix 

mėsų įįpp 
klo).

ralgo 
‘S ar- 
, gy- 
istra- 
juos 

uk ir

Vidurius (žarnas) 
ilgo vietini v įai Ai 

Ii joje, o Uottentotai laike 
už gardumynus; blokai j 

tautas yra r o kuo-
suteikė toki pamokinimą gau
dyti žiurkias isz kanalu: * ~ 
imkite ilgą ir drūtą virvutę ir |

godumų
•auždavę 
ir kojas, i
d). j r drūtą kukuti; del vilojimo'

z n . į įmikite szmoteli lojaųs.go Chi j r -
nezai (Gzainiai), nekurie In-L Viivutę jodykite povalei. į

, i Nepoilgam prisiartins žiurke

lu ir
mėsą kupr-

salos Trinidad, 
salos Borneo*, 
auksinio pakrad

ir pas kitas
j am i už ga <
i 1 '

Kas-gi k isz as i
tai jie yrą sunaudojami del

1 • • • I • -1 ♦ ' -t

y?;|nugario, o Siberijoję ir kitose 
isząltose szalyse męsą reniferu.

Arklo mėsa yra sunaudoja 
ma įvairiose szalyse — ir ko-' 
del-gi ji turėtu būti negera? 
Arklys yra vienu isz ežiui niau
siu žvėrių. Prieszingai, kiau
le yra neeziuina, o vienok mes 
mėgstame kiaulieną! Basa-, 
koja, kad Indijonai prerijose 
(pampas) pietines Amerikos 
maitinasi tiktai arklo mesa, 
ir suvjgai nevalgo duonos vai
siu ir daržovių — kas jau be- 
riaik ne suvisai ant teisybes 

Jisžžiuri, Arklieną r teipogi: 
valgo gyventojai sziaurines^ 

7* Si beri jos, Tatarijos ir pietines 
I Naujos, Zelandijos Amerikos. Galimąją teipogi
(Ne\v Zelaha), vidtbuviai ant rasti ant prancuziszkuju turga- I^dijose \ 
salų pietiniu juriu ir kiti. , viecziu ir didesniuose miestuose (

Laike apgulimų Paryžiaus kitu szalu Europos. Islandai ,t 
’valgydavę arklieną, jau asz į ina^diasi 

• • ’ . n r kurie vimėsą ju tuntame szimtmetyje. Mas-i ' J 
|kolei visados- valgydavę ar. mesiju eĮsannti 
klieną, o Danai pagrižę prie 
■to j u boeziu (sentėviu) inprų- 

i-ezio 1807 m. J »

juodiejie .
Dijakai I'1’nėpertoli apsistojusi žiūre- 

Afrikonai i?'8- 'l'uojaus i ’ ’ _ - 
kad teip da

d ūpai,
ąn
an
an
kitose dalyse Afrikos 
nhzkiai Indijonai

paukš ?cziu,

d aut nuo < an arkos, u i at iki 
albatrosui pri skaitau t prie 
to ir varnus. Bet žmones val-T u o j a u s ne n u r i s ,k eps n i, 

Įr Į ba yra nekvaila; kad teip da- 
ykai stoves, tegul jįjį pasi

džiaugia kokias penkinę minu- 
as, Paskui trail Ii i te \irvutę 

Iszpra-' 
los. Kad |džiu ji szokines k'onvulsyjisz/ 
aunykas- ■ 
apygar* ^^^'a^ksiv

zczio
, amazo- 
pietinėje

Amerikoje ir vietbuviai prąn
J.. j)O.valei, bet lygei.

1

<

li : d sz k os i os, į sz pan i sz 
lollandiszkosios Guiai 
irancuzisz kasis • ke

Ule buvo Afrikoje
eje JMmbero, paufl

U ta moteriszke pv
su taisytus isz „ycnriu 

i tai sziuba, kurio 
lažas lapukiaus. Paž 
aus, kad sziuba, bu,v

s

į kai, bet jums tai tegul nerupi; 
isztrauksiie ją -- ot ir turite V

isžycziv.
■“ su ko- ■ ventojai 
j e radi 
i no tuo 
o prita.

O

vc> arkanas ir filozofas
ge viską niekb neatbodamas,.

’ Tolesnei, nuolatos matyds 
ęs moteriszkias, kapa janęziai 
olas dėt vakarienes. • Paga

, šuva

s
P

n i
jasias apsvildavę 

es, paskui laikydavę 
są nedelę ir virdavę tiktai

an£ ug- 
jas per

■f •

Szunis valgo Cliiiiezai, gy

užmuszta ir suvalgyta su vii 
szumi 1,200 szunu;

1 . .pardavinėta nuo fž iki 3 fran
ku ant svaro. PĮinius raszo, •T 9 ę • »
kad Ry menai mėsą jaunu szu
nu laikydavę už gardumynus. j 
Mesa, meszku yra valgoma! 
įvairiose apygardose Ameri
kos ir Europos, Mesa tėvu

ir paukszc 
‘kurie yra 
Cliinezuos 
baisiai < 
C Ii i nezai, 
„Buszman 
būviai Australijoje- pa 
buriuoja nesą žvėries, v 

toju pelu. }pi< 
ir sauleleidinese 

algo ir guaną^ men
čiu didžiųjų driežu. Gyven- 

i indiszkojo archipelago
* » * T

mėsa kuodžiu driežu' 
ilgio;

alta'ir

1 yra rok u oja mi už 
lideli gardumyną, 
teip vadinainiejie

ai“ Afrikoje ir viet- 
jisma- 
idina:

.4

ndijo-

tu vai- 
Ne- 

Tolesnei insigy-1 kurie Afpkonas ir Australe-

ežio 1807 m. 'Isz Vokiszkujų ! nai, 
' valstijų Wuertenibergija pi r-, Chi 
mutinį prit 
taį 1841 m.

’ of

oniszkiejiė
Ąustrdijoje 

nezai ir daugelis ki
lau viniai

........ T. •
. ’ \ S’

--------------............................................„ ........ - .... ...
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z Vienybe
nai valgo mėsą krokodilaus, 
kuris yra panaszus ant/anieri^ 
koniszkojo alligatoriaus.

Kožnas gerni žino, kad var
les yra noringai perkamos 
visuose dideluose miestuose. 
Afrikoje valgo teipgi ir< rupu- 
žias; jos vyrtos drauge su ke
penimis žalczio daduodą įUa- 

Ao^s laike vainos. Vjršzįnykai 
laukiniu tautu Afrikoje nau
doja jasias, kaipo valgi.

Keli metai tam atgal moky
tas Michelet nurodė • visuome
nei ant dijetetiszku ipatybiu 
vabalu. 5 Medžiu kirminai, sa
ko jis, turi smoką migdalu, 
Vęrai^- rieszutu, O skruzdeles 
sutaisytos su sviesiu ir cukru
mi esanežios striova, kurio.4 
nei karalus nepapeiktu. Ne
grai Afrikoje ir ju ainiai, 
(anūkai) sauleleidinese Indi- 
jose noringai valgo skruzde- 

' las. .Tą pati daro In^ijonai 
vidurinėje Amerikoje o He- 
vera tvyrtina, kad Pauchesai 
(gente Ihdjjdni^augina jasias, 
bet užmirszta pasakyti, kokiu 
bildu apsirūpima, kad josios 
nepabėgtu. . į

„Buszmanai“ pietinėje Afri-i 
ko j e valgo baltąsias skirzdelas, 
vorus, ži?gelust trandias ir ki
tokius vabalus ir kirminus; 
Australenai (viętbuviai) megs^ 

*ta kirnfelas, o nekurios indi 
joniszkos gentes sziaurinejd 
Amerikoje sziubą angies ro< 
kuoja už 
daiktą, prie 
szalin numesdami tiktai dan
tis, turinezius nuodus (truciz- 
ną), kam vienok stebėtieji ne
reikia, ba nuodai angies nerą 
bledingi (szĮtadlyvi,)' kad juos 
nuryji, bet tik tadą, kad insi- 
maiszo i kraują.

■ ■ i

Saranczos buvo paprasti 
valgiu senovės Persu, Arabu 
ir Egiptenu, o sauleleidines 
•gentes Indijonu Suvienuotose 
Valstijose \algo jas iki szei 
dienai. Persijoje ir ^žiburi
nėje.’ Afrikoje yrrt valgomos 
ir szendien, arba szviežios, ar
ba sūdytos ir turinezios smo-

VJršzį nykai

i tai ipating^ 
jie visą veędj,

—_ i—i—r . 
, nub to žinoma,ką augmenii 

kokiomis augmenemis * maiti
nosi. Arabai daro duona isz 
saraneziu ■— džiovina jas ir 
sumalę i inyltuąmaiszo; su 
vandeniu daro apskriezius 
blynus ir kepa; įvairios tau
tos valgo bitias.

.Maurai sauleleidineje Ber
ber! j oje laiko už didžiausius 
gaili umy mis kori medaus su 
jaunomis bitėmis. Austrate- 
nai valgo ivairius iliehcius

I .° r . . . ’
trandžių o szilkinykai • nuo 
mor\įu ir sliekai yra mėgiami 
turtingesniųjų Chinezu. Slie 
kai teipogi esą pagyrtu valgfti 
Prancūzijoje ir Szveicarije, - - . ' I . • '

H

H

n

GALAS.

Visko po Truputi.
Londonas 15 d. Sausio. 

Mieste Festining, Walijoj, ex- 
plodavojo gazaune per kąįevi 
ni žmonis likos iszneszti in pa
danges.

, Londonas 15 d. Sausio. At
eina žine isz Brazilijos, kad 
tenai likos suaresztavota daug 
žmonių, katrie stenge pakilt 
buntą prieszai randa.

persimainė in ‘gripą, nog ko 
szimtai žmonių mirszta.

Per viehą minutą numirszta 
žpaoniu ant viąo svieto 67 
per visus metus 35,215,200. 
Užgima kožna minu tą 70 arTTa 
per visus metus 36,742,000, 
tokiu spasabu kas meta didi
nasi skaitlus žmonių daugeu 
kaip ant pusantro milijono. »

UŽMOKĖJO-UŽ GĄZIETĄ *
„VIENYBE LIETUVNIKU”

Jos. Gęrdžiun asTroop
S. Kolitą Baltimore
J. Bindokas ;, 
V. Dereszkevicze
S. Oberaitis „
K. Adomaitis „

n

n
n

»

£2,00
■ „1,00 

„2,oo' 
„1,00 
•'„1,00 
„1,00

n

HP. Kailus „ 
M. Radovic^e 
S. Urlakas , „
S. Kurtinaitis
A. Petrovski pijicir
T. Astromskis Shen: 
M. Meloski S. Chic^gol 
J, Norbuta J 
D. Gademov 
A. Karai us Hampden 
V. Ambraze^icz Ne 
A. Jarominas.Maha 
J. Matones Ąnisterc am
P. Vilkovski 
J. Raduszis 
A. Grinevski 
J. Kvietkus 
J. SzacikovsKi Pitts■ 
V. Janulonis
M. Raulinajtis Andiereul
Q. Bernat Vanamie 
C. I v.asz a u ck ijts, MiL

• I

lasting! 
icz Kin

„1,00 
„1,00 
>>2,oo 
„2,oo 
„2,oo

Maiianoy Plane, Pa,: I. Czera-
• , . > I t

ka wicze.
Nanticoke, Pa.: Tamosziu But- 

kewioze. A
Bridgeport, Conn'.-. J. Bezgielia. Į 
Pittston, Pa.': And. Tepluszi..
Philadelphia, Pa.: Antatia Szemi ;
Shenandoah, Pa.: ‘Kazimi^riu Ra- 

dzewieziu. .
'Glenlyon, Pa., 
Shenandoah, Pa. 
Shamokin, Pa.: . 
union City, Pa.: 
W aterburio,. Con 
Scranton, Pa.: J. Bajorajti.
Wilkes - Barre, Pa.: J. Czernika

d 
d

laty „2,00 
and. „l,oo

„1,00 
„1,OQ 
„1,00 
„1,0.0

Įrerk „1,00
City ,l,oo 

„l,oo 
„1,00 
„l,oo 

rmęl „l,oo 
„2,oo ' 

i „1,00 
ity „2,ob

T 
ieo I

Bayon le !

Mt Co

Maha.

„1,00 
halo ,,l,oo

Juozapa Antski. 
f Joną Bobina. 
Jos. Maj^iucka 
Juozas Lymon. 
.: J. Danise wicze.

1.
Pittsburg, Pa.: Wincenta Kadžiu. / 
Boston Mass. Fr. Kawftlaucka.

■R.l I J II Į! IH I I I n

Knigos pargabentos 
isz užmarės, o kuros 
i-andasy krautu wej e 
knigu Juozapo Pauk- 
SZCZio, PLYMOUTH, PA.,\ 
71) AUKSO Af.TORUS, arba 
SZALTI&IS ' dangišku skarbu 
pujkej apdaryta su kabute. 12,75 c.

2. ) Toke jau kniga prastesniu ap- >
daru:.. .................     92, 25 c.

3. ) SENAS ir naujės '' •*
AUKSO ALTORYS pujkoj 
apdarytas.........92, 75 0.

4. ) Toke jau kn. platesniu
apdaru............. ............... 92.25 c.

5. ) GARBE DIEWUJ <
ant auksztibes pujkej apdarita 
su kabute

ieriybę Lie-Kas užmokiej. _  „ __
turniku o ne buvo pakvytaivotą, te
gul atsiszaukia in musu

o už „

Redystę.

usii Redystę 
su,kokiu reikalui, o norės kad jam 

egul atsiunezia mar-
I . -f i *

Kas raszys i p m
< * 1 • *•

butu atraszyta, 
i i 9kę pacztavą už du centu 8.

7i7A$ parėik(\įaua laikraszczio
Vienybes LietĮuyniku

O ne atsius p 
pusę mętu, bi s vien

iąigu norint už 
is numeris * • • ■ . inusiustas ant pažiūros, o dau

ginus ne; tas dalykas 
kalingas del pared k j.

yra rei •

Kam nog angliko tfamdytie arklus?

MilaUi ‘ka

Katras Nqri U
„VIENYBE LIETUMI

Ir siųst piiiigus už j

Jersey City į J 
• Baltimore, Mv

SIRA8ZYT

IKU”
einą pas: 

Raszkauckas.
). : Kazimiera

Chicago, III.:
. Szpakewicz0.
Cleveland, Omo^r 

Raczuna.
Grand Rapids Mioh 

Bagdoną wicze.

Bartlomieju

Franciszku

Matijbsziu

Maiianoy city.: Jtu zas ? Milane 
kas. . j ’

. 92,00
6. ) Toke jau su prastesniu

apdaru.........................  91, .65 c.
7. ) SZĄLTINIS BIE- į 

WISZK0S loskos arba wydu- . 
tinis AUKSO AUTORIŲ
pujkej apdarita su kabute 91, 50 o.'

8) GIESMtfRTUS arba ' 1 

KAJJTICZKAUiS.....• • • .»l,oo.
9. ) Pradže mokslo arba 

Elementorius lietuwyszkas su j 
gražėjs skajtimajs tiktaj už..o25c. J

10. ) IIISTORIJE SfcNO ir
Naujo ižstatimo....... ... o50 c.

11. ) MŪKA JEZUSO PO- L.

NO.......................   o45 c.
12. ) 150 PSALMU DOWI

DO karalaus pawydato kantycz- t 
kii ir tejp dydeles........... .. o75 c.

13. ) MENUO • Szvvenczianšios
Marijos Panos......... ??. 30 et.

14. ) IZGULDIMAS meti, 
riiu szwentiu iabaj naudinga 
knigele.. *..

X5.) GIWENIMAS SZW.
MARY JOS. P..

16.) WADOWAS in Dangų. o50 c 
’•17.) PEKLA su GIESMĖMIS 

druczej abdarita..................;.. 1,65 c.

o25' o,

($0 c.
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Lietu vniku 13
18.) MOKSLAS RIMO 

Kltlliku.......... f.. i
419.) ZINE apie gidima ligų 

Jciino ir duszios apie lutery ir

o75 c.

KALWINA......... ............
20.) PALANGES JUZE, 

linksmi skajtimaj< 
iENDORIUS ant

m n j
L] KALENDORIUS a 
9 metu 7 „ „ ,,

2 .) KA 
i 1889 meto

.189

24. ) Sopule j Motinos Die
25. ) Kajp Sumneirie nt: 

ajiti •
25.) Giwenipias Bened 

ab
2

s ne
•2

na

k

i

•>T

111)

n

ro „ „
■'$) Prisygatawojimas 
rties L „ „ „

$

1,00

o40,c.

; o25 c 
nt

25 C
10 ct 

wo,25 ct 
spa-

25 
ikto

ct.

lo ct, I .
ant

65 ėt.
3.) Draugija del iszluosawi-
dusziu » ' n ■ į

maj szwen 
wysu metu kežuos diant

i iri na dalis

t

10 ct’.

31108

„ 80 c t.

Mlli’/ ,, ,, . ,,

1 1 Garsas ape bajsibe 
šydo ,, ,i, ,,

2. ) Jėzau mano atpirkto
3. ) Kalinis Diekvfszkas
4. ) Diewas mano ir Wyt 

n *»
'35.) Girtibe „ 
30.) APLANKOMAS S^ 

AKRAMĖNTO............ .
7.) Ižguldintas L1TAN 
MARYJOS P..... .. .

3.) PAWEJKSLAS I^GA- 
'OJĄUS su pujke5nal< 
).) SZ. PANA MARY) A ( 

> ' • z '
lawos su maldele,.......

i/O

3

mano ’

S' 
zic

N

25 ct.
Die-

50 ct.

5 ct. 
kas
'■ '• 10-ct.

lOlct.

.. o25 o.
ros
. . n

ele oa

o5

6. ) Atsytikimaj ant žemes ir 
Wandenio. „ ,, ,, ,, 10 ct.
7. ) Du pujkus ’ apraszimaj
apie nedoribe žido
auginimą wajku. ,, ,,
8. ) Pujkus apraszimas

<

HLietuwa. ,,
9.,) Historija o slawnim

o o

ir pykta 
1,00 
ape 
1,00

czerzu ,, ,, ,, ,, 5 ct. 
10.) ijistoria o staviieho Kiti-, 
ra. ,, ,, • ,, ,, ,, .5 ct.

raszitas del pujkiu LietuW: 
nikų. ,, „ „ „ 75 ct.
M > e . t 4
.12.) Apieka Diewo aįiraszi- 
maš isz ‘ padawimb XVIII. 
amžio. ,i ,', „ „ $1^.00.
13. ) Senbw.es Apraszimas apie 
Dukte.ry Fili po Karėj wio 50c.
14. ) Juozapas Ko4niu$zewskis, 
arba kankinimas Unijo.tu po 
waldž(i maskolaus. ,, 50 ct.
15. ) Kalendoms su pas'akoms, 
history joms ir dajnoms.
16. ) Szwiesa Diewo ,,

Del D r uigistu

i.

Kitolęios
I 1

Kokiu tiktaj noryte knigu 
ar taj maldų ar kitokiu taj 
szaukites tiesiok pas K. Žale- 
giri, B r. 313 Jlanuver Street, 
Baltinio re y Af. D, Ira taj ge
ras ir tej syngas wiras ir dyde; 
lys prietelis Lietuwniku.

WYNCENT0 SZftEBAUCKO
ant uliezos

CAPODSE, 849 AVE; PINEBRUK W. Slomjnskiene 
6-79 Milwaukee Ave.

. j j Chicago, III.
i'su lietu-

* Gerumu tawcro nesygįriu, 
nes kožnas atejas gali pamatit, 
o kas tiktaj karta wiena atsy- 
hVnkis tada pas kita ne ejs.

Paduodu del
• z" I « e t .

wvszku Drauo-istiu kad n.ano krau-
V. Į • | i

tuvveje randasy w y šoki' da j k ta j koki

nys wy

25 ct. 
65 c.

17. ) jĮlmalda Rinaldinas^l^uO.
18. )- Dajnos i$z wysur surink
tos. ,, ,., ,, ,, ,, (5 c.
19. ) Nodoribe.s Kimo Ciesorių
historije isz tajko ponawoimo 
Nerono ,, ,, ,,\ ,, 80. c.
20. ) Pujkus apraszimaj Tyk- 
kru atsytikimu isz czesu waj- 
nos 1863 m. kašztuoje 40 ct.
21. ) Witas ir Kory n na, kišto
je isz taj ko persekioimo
Bąžniczios Szwen tos
Debklecyana ,, ■ ,,

tin kajpo
uj:, ; i
Karūnos su patronu d •aUgistesTykras Lietuwyszkas

Kas naryte turėt pujkius parėdus 
° u^' P.Yge Prekia, tejposgi norėdami 

iszĮjirkt, arba 
^.pynigus nusinešt in Enro

ll in kitas dalys swieto, 
atsyszaukite pas:

Jonk Mieldaži
J-'*

Shenandoah, Pa.,

Juostos
' Ženklą j ai t kruti r es (szar-

• » fojs.) 1?

K wietkos, 
•Paikos’ del 

, etc* 
.pašluotus dajktus 
iriizgerauso tawo- 

ika metu

narszol

ka nopigause. /

tuo tiktaj 
gistes del

ro. Per septinio' 
esu užsyemuš ir wysos drat 
kuriu dyrbau wy; okius dajktus mano 
darbo n.e pejke.

40.) PAWEJKSL'AS, SZ. 1 
ARYJOŠŠ šu maldele..
Daugibe wysokiu abrozelu 
naldeleni po penkis centus.

IA

u

.RYJOŠ šu maldele.... ; oo c

Locnos drukarnes
,) Hi stori j e gražios 

ir jos wysoki 
r

M | M O) M 5

i Katrų- 
atsytyki
, < 10 ct

kos
nia;

.) Sumyszymas arba Lajine 
iry dydeles akis Tykra tėjsy- 
e I. isz Su walk u Juberni-b

jos 15ct. 
darbini-, 
h' lOct.

n’ H n o H
3.) - Konstytucyje del 
ktl; ,, ,, ,, . ,, ,,
4 ) Historije apie gi;ape Mage- 
lema, duktery karalans isz Nb- 

iold ir apie Petrą karėjwi 
afa. ,, ,, ,,į ,, 40 ct.

a
>

5.) ,Užsy^tanawik’ ar t to ge 
rt-j. „ 7)

»

D » »
s

50 ct.(

&

» per
95 et.,

cuzkos wajnos A f ryko j 30 ct.
23.) Prawadnikas angelskas e/ Oi
abdaritas $1,25 ne ab. $l.i,00.
Prawadnikas angel- 

skos kalbos.

Abdaritas ■ 81.25
Ne abdaritas.. $1.00

Jago norite geros trajankos 
gaut, arba užsyrukit kwepcijti 
cygara, ta j ejkite tiesiog pas:

Wincenta Bobina
Ant Coal ir Jordan ulicziu,

S IIP N. 1 _V 1)0 Ali, PA.?
Jis ira tykras Lietuwnikas ir tej- 

syngas žmogus.

679 . Milwai keik

Cliibas'c

VYSZK
'■".ALL -.--L'!"!’

į -Kureme del iobowon

Sylvestras Kolitai
Užlaiko lietuviszką. Karczenia ir 

Restauraciją, kur randasi teiposgi ir 
jijardas del zobovos. Galima gaut

lueina po.;* ' . ,
Nr: ‘J21 iiast Baltimore Str.,

3(iv.}w. Baltimore, Md.
■ f . ,

j '

1

Juoz. Wroblauckas, .
Lietuwyszkas Dziegornikas,
Pardawikas wysokiu auksiniu ir 

sydabryniu dajktu, kajpo taj: 'Žiedu, 
Dziėgorelu, -Špilkų, Lenciugelu ir 
t. t. Pakol ejsyte pas swetimgenezius 
atejkite pas mane: Į

Centre Avė.
įSudžios Bnoh naųmuose Jdynunrth.
Kur wyska gera j ir pygej gfalite 
pirkt, ir dziegorelus geraj patajsau.

ant kuriu gra; ina ticze

Did to

Ariel

:a« no

ris ii.. .

41

atejgiu 
lirgonaj 
pasam-

Tert garda is Alaus, 
t geru t y garu.

St. Ramanaucka
94 J£. Main Sir. Plymouth Pa.

> J------- _ - n —* ■

Senbw.es


Lietuwiszkas ir Lenkiszkas k r o m a s I
C- ZKacLzewiozo.

35 E. CENTER Str. Shenandoah, Pa.
. Turi wysokiu gatunku MYLTU dydele krautuwe, tejpo- 

sgi mesu wysokiu Kumpiu, Deszrelu nikitu, Cukraus, Kawos, 
Arbatos ir wysko ko tik gera gaspadine rejkalaiije, tejsynga 
woga ir ka pigiause parduoda. ’yTejposgi wysokiu cejkiu Zie- 
goriu ir ziegorelu ir wysko, ko.tik rejkalaujesy. \

CYGARAJ! TABAKAS! tu ne giriu, ale patis rukito 
jpj pasak i si te kad dūmelis gardus.
Ne užmirszkite kad to wysko gausite pas mane.

neb. •' . . t

Agentas Lietuwiszkas ir / Lankiszkas
fK ■

diULlū C

I—Ant wL'M Marhys liio?ig8B8e!~z|

cze pynigus in wysas szalis swieto, o tej- 
pos-gi ir iszmajno kajpo maskoliszkus, 
prusiszkus, austr yjokiszkus, Francuzysz- 

kus ir 1.1.
yjokiszkus, Francuzysz- 
us ir 1.1.

t^Galuna tejpos-gl pas mane gautie piFRN szipkorcziu ant 
pujkeusiu ir grejezeusiu akrotu. Pabandikite pyrma atcjtie 
pas mane pakolej ejsyte pas koki amerykona.

_ • Charles Radziewicziu,
‘ . SHENANDOAH, ĘA

' f i

...... . j........ " 7; ~ t . ■ •

vtohysih ir hhikas ' - •
K T £ O 1VE .A. !

> (GROCER YS) . ;

Wysokiu. p w i e ž i u Taw oru.
Teipo gi parduoda Szipkortes ing 

vysas dalis, svieto, ant grejeziausiu ir 
grejeziausiu AKROTU. -»

Iszmaino visokius piningus o ir nu- 
siuneze ihg uzrnarę tiesiok in namus, 
greit ir pigei. , ,

Tom. Butkiewicziu,

Cziene Szipkorcziu r r•
Belfast, Lonkųn. .*19.00'
Havre or Bremen. .*22.50

Isz Liverpool,) GiJksdow, Qukbn'stown,
Isz.Hamburg, Amsterdam. Rotterdam, __________
Ant gerausų akuotu isz Bremen ii New,York a. .$26.00 
Isz Antwerpo in New york'a. .
Isz AntwerPo id Philadelphia
Isz Bremo in Baltimore. .....

' 1 ' -I 4- 1—d)-----

. .... .$22.5,0 

.’.....$21.00 
. .... .$23.00

HENRY LEES & CO.
Pigiause vieta visame mieste ant pirkimo, drapanų del 

vyru, vaikinu ir vaiku, dėlto kad jie visą tavorą perką ne ant 
bargo tiktai už piningus. < . ' ’ 4

Turime didžiausi skyrių, visokiu kepurių, skrybelupezebatu, czeveryk-u 
ir szluru, ateikite o datirkite.• ' A

Geri maininei czebatai ui? * 125 et. / ‘
Pora dailu szven&dieniniu czebatu • 150i"•
Uzeverykai po ' 4 125, 150, 175, ir 20d..»

Vienu žodžiu sakant, visas ta voras geras ir galimas patikt kožnam, 
o prekios tai pigesnius kaip kituose kremuose, visam mieste.

Ateikite ir pamegykite, o busite kantanti, tiktai ne pamyrszkite nu- 
mero. * i . . . -

Isz New YoRKdJn Bremen .......................
Isz PiiiLADELPijios in Hamburgą. .......■. . .. 
Isz New Yorkoir Antwerp a ................................
Isz Baltimore^ in BremA........... ....*?...............
Isz New Yorko hi Liverpool, Glasgow, Belfast, London

. $2(>M

.$22.0,0

.$22.00

.*19.00

Henry Lees

Lankiszkos knigos 
’ ., pargabentos

------------- ■)

1. ) Westchnienie d'uszypobo- 
žnej. zbi6r> naboždnstw i pieš- 
ni z przydaniem Dtfogi krzyžo- 
weis Gorzkich žali i psalm’6w

. t / .J. .... 1,50 et.
2. ) Glos synogarlięy, na pusty- 
ni šwįata tef'O j^czącej, b j na- 
božne duszy clirZe^ianskĮejroz-

maldų, 
isz užmarės.

myšlanie........ 1,40 et.
3. ) Zloty Oltarz czyli zbi6r 
nabožeiistvv dla chrzešcian i 
katolik6w1.30 et.
4. ) Oltarzyk czyli zbidr ntibo-
zeiistwa dla mlodziežy katolic- 
kiej.... . . t............ . . 70 et.
5. ). Wyborek habožėiištwa dla 
mlodziežy katoliekiej.'. 50 et.
6. ) Maly zloty oltarzyk dla
pobožnych dzięci katolickich 
....... , \ . .................. 45 *ct.

* • i e*



.1 į

, Lietuvniku

Geria ISOS
WILKES-BA

07" Ižduoda’ szi 
‘ didis EUROPOS.

Galima pas ji pasyde1. pynigus, už kuruosi, duoda procento $3,00 už 
szjmta

LUtUwyszkM, Lenkiezkaj ir tlngarakaj gali BUByjszneketj ba priliko tam tlkrjue žmonis.

Wilkes-Barre
■ . .-J------------------------------------------------------------------- -----------------------------

ant metu.
. .. _ . . . i

Ne užmirszkite

kortes ant
R R E , Pa. 

wysokiu akrotu ii* in wysas 
nigu$ tiesog in NAMUS.,

UZEJG^
Dei LIETUWNIKU 1’as

ipacz tie ka givveąate arti to miesto.
Deposit Savings BANK.

. * ’ * J

Dwy dydeles
! Wysokiu walgomu dajktu turi

tyk re jk del užlajkimo buwimo.

134 Plymouth, Pa., >#

krautuwes,
■ / I.■Į. t t i •

KuniĮnu ruki tu, Cukriaus,
■ Wjenu žodžiuAvysko ko 

<♦

Kin'gstone, Pa

Del'wuostimo (žaživvpimo.) Famegikit 
wiena karta pirkt'‘nog jo, taj -polam 
niekur kitur ne jeszkesyt.
110 Division Str.'"Nvv Yiirk.^

.. ,,  t   U.JAWeg"’Wl!.!L»!U-

AGENTAS no su warn u , r v
——— Maszynu —r—
o tejpos-gl už Hi*«,kiir«w<»jp NAMUS |r wyeokltiB 

DA.JKTU8 no ugnies

GED. TOLIAM, agentas.
MAIN Str. Plymouth, Pa

T“

Juozą Zablacka 
MAHANOY CITY - f PA 
•Randasy gera ARIELKA,

IKINGSTO

Arielku wysokiu,
Alaus gardaus.

\ Wino wysokio,
/ Cygaru ir t. t

‘ PA,

kosuli

>> Setas
Polski, Slovenski i Litewski

< £
2 ‘H

•į -2 « M

Wilkes-Barre - - - Pa
žna gaut lager Beer ir porte 

rio isz; czisto jawp daritu. x
en mo

Atwažiawia

4.

40 Canal Str.,

‘ Wiraj! duodam jum žine, kad misis pard ant wysu *

in WILKSBERY, tiesi9g
Košei aszko Hotel, pas Juozapa
kuris iszka rodą.
wysokio gėrimo kok io tik žmogus rejkal 

Tejpos^i, ižduoda Szypkortes ant geriausiu

možna rast

akrotu.

ir lankiszkaj, atejkite ir matikite, kad mjas per 20 metu, su kožnu aps) 
name tejsyngaj ir gražej, megikite o nesygajlesyte.- l e.jpl)S»-gi pard 
dam tikintus ant wysu geležiniu kėlu Ameryke ir Europoje. J

KANTORAS MUSU HAMBURGE IRA TORIS
Teilfeld Str. No. 7^b. 

‘t k
1

>

.. <4. ' .Z

W.WWlt^iijįįįfiįjįįį<|įt.



Vienybe

Vienybes Lietuvniku
O 
o 
o 
o 
o /■ o 
o

e *

HOTULIS

PLYMOUTH, PA —

ANDRIEJAUS STANKEWICZEUS
1 Ant uliezes MAIN, SHENANDOAH, Pa.

Pujkeuse užejga del L1ETUWN1KU o gėrimu ne rejke girt/ba, patis 
Kožpas, wienas atlankikite% o to wysko pabandi

O
I giresy jsz,sawo gerumo.

o
• O i f" W i

oTejp ’ irą intajsita jog gali drukawotie wyska, ’ kas tik in0 Tejpos-gl
•°darba jos pryguii, ira E0CNOS mašžynos, litarUo Oydele Krautuwe pujkiu ir Įiygiu GRABU,

’o Ir wysokiu dajktu rejkalin- 
0 gu atsytykilne sinerties, tejpgi 
0 užsyemu pagrabajs, dėlto j ago 

wysokids konstytueyjos, Knigos del ta-o rejkes ka i$z to daliko, welij
atjokite pas sawo wieiigenty o ne pas swetimgenb^ius. 

........ ... ...  . .... ...... .. ' ...................—

o -
o 
o 
p 
o t

owors.zczistu, abgarsinimusAy kietus, groma-J 
° tas praszan ežias ant wesejlos ir 1.1. «
° ---------Wysokiuose Ii ež tuviuose, kaj p:----- '■— , o
® e * ■ ' oi°Lietuwiszkaj, lenkiszkaj, angielskaj, wo-o ' •
okiszkaj maskoliszkaj, italioniszkaj, f rančų-0 ®
° . . zyszkaj ir 1.1. °
^OOOOOOOOOOOO'OOQO O

■ - 9

wysokiu dydele daugibe, drukawojesi aprycz

„Vienybe Lietuvniku,”
J ■

^V7i\ y w .
K

i * . t

Agentas no szifkorcziu

O

AM. PAJAI.IS
K.as tūry kiek PYNIGU, o norėtu juos patai pint • saugio wie 

toje kad jam ne pražūtu, tegul patalpina pas mane BANKOJE.
Tojpoe-gt randany dydele zopootie wyeokin pyningn del tB/.inajnlmo, kajpo taj: Kueyjoa kub 

uu, Frneyezkoa marko>, Auetryjoklszfci oii.vf.naj, Erancuzyrxki jrankaj ir t, t.
Jago katra* ateyweza laz užmarės PYN1NGUS,- tuos tejpoa gi permajnauapt aiuerykautaku.
Suuczu pyniugus in wyaas dalis aw lėto tiesog in narutis.

O tejposgi židuodu SZIFKORTES ant wyšu linijų, ant pujkeusu 
druezeusu LAJWU. .

. i

K

S)

I ' ‘ '

Parduodu szifkortes ant pujkiau.slu ir drueziausiu JųA.iyyU isz wysu ' 
szalu EUROPOS. Ir tejpys-gi galu nūsiut fynygus in Europa, tiesiog* 
iiiir namus. ' • \ ' <
°' '.i ■ * •

Prietaru lajkau dydely , IvROMA sd wysokejs walgomajs dajktajH, 
ka tik namuose geraj gasuadynej juyrejke, ir su tuo nesygiriu: ba kožnas 
žino. Darbiiiiu drebjužiu ir wysokiu marszkiniu; godžiu kalbht wysko ga
lima gaut, . Į . - ( > . - / .' ;

\ Neužniyrszkite kad*' mano namas^randašy/aut ulįczes’ 
Main Numūrąs 13’2 szalu paežiu. ' ' / i.

ANTANAS PA JAUIS 
128 ir 130 Main str. • PLYMOUTH Pa

DYDELYS KROMAS!

“Furnishing Gsods

Pirmutinis Lietuwiszkas Kremas,
f .

(Groceries) PITTSTONE, pripilditas wy šokėja taworajsdel ziwnasties, tejp- 
m ir drapanos det darbi ninku, wyskas ko no geriauso parsiduoda pigoj ir 
*”jsb>gaj, -- primenu ir taj jogoj parduodu Abrozua szw.,( knigak maldų 
ir nistoriju; o tejpgi szifkortes ant geriausiu ir druciausiu iajwu.
Tiktaj ne užmirszkite kail tan wyska gausyte; pas A. TEPLUSZI.

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

marszkiniu **» «
wylnoniu

audekliniu “
panezeku

. petneszu .
wysokiu dajktu kokli) tik žmoguj prirejko.

' tap“) Gausyte pas-----

Chas. CASPER & Son
103 NORTHAMPTON Str.

Wilkes-Barre, Pa.

SZTORNIK AJ
KRAUTU WE (KltOM A) 

dajktu in sztora tada pirkite pas

Williarason‘a b Wallace ■' 
210 East Market Str. 
' WILKES-BARRE PA.

Tenaj galima 
gaut ka no gereusiu 
ir sz wiezeusi utaworu 
walgomu ir kitonisz- 
ku dajktu. ;




