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DIEVAITIS 
APYSAKA SZIOS GADYNES
. pagirta ant konkurso kurjerę

Warszawsko,Warszawsko 
. ■ ’ .

1 Gegužio 1888 metu.
' * . ■ , paraazįta K

Mfjjyjonos Jiadzeificziutes.
. . (Tąpa)

Ne prigulėjo nog nieko, tiktai pats nog* saVęs.

• 8

Ne prigulėjo nog nieko, tiktai pats nog* saVęs. Giveno 
su savo^pri j tinkintais žveremis. Morkui likos paskyrta puse 
atribos, ir buvo pavelyta klausyt kiek Įtiktai jam pasidabojo 
visu mokslu, katrais jis savo žvėrinius mokino. Po kokiam tąi 
laikui, teip priprato vienas prie ky to, kad be savęs negalėjo 
gyviant. / . . . ' A . .

Po neilgam laikui,5 Morkus vėl atsirado po ąžuolu, dide- 
lam rupestyngam paderme. Vieną dieną, gavo jis gromatą 
nog Kazimiero. ‘ •

Kazimieras/ ne žiūrint ant to/kad jiedu mažai pasipažy- 
no, labai milejo Morkų ir pirmą kartą szaukėse prie jo. Pa
baigė Rygoje szkalą kupczysteš, gavo labai naudingą vietą, 
ir dabartės szaukč pas saves kožną, katram namie ne buvo 
gerai. • > •' p ' * • . ‘ ■

Ape tą gromatą Morkus niekam ne sake kėlės nedeles, 
bpvo užsimislyjęs ir'pats ne žinojo ka veikt ant galo buvo jau 
pastanavijęs, padaryt teip kaip Kazis padare, nes ir.jam tuose 
namuose buvo perankszta ir riė mate ąne jokios geresnios atei- 
gos. JKas irfeta, rfeujaš' laikas spaude įmones, laikydamas 
kaip kokidse replese, ir permainydapias senovės paproczius 
ir užvedimus, prinevalydavo prie nauju užvedimu ir madų.' .<

Morkus nuėjo pas Dievaiti ant rodos ir pasisveikynimo.
Ruduo buvo pietuotas ir miglotas. Ąžuolas smutnai paž 

velge ant pribuvusio, tarpe szaki/tai rodos buvo girdėt žmo
gaus balsas, sudžiūvę lapelei tai rędosi kad smutniause stau
gė, ir dejuodami klayse: Kam begate nog cze, kam einate in 
svetimą kra^ztą! Oi beda! beda! Paliekate manę, mislyjate 
sudrinžt — ne — ne — negrinžkite jau. Manęs jau ne rasite 
asz tiktai jumis gyvenu! Be jusu tai manę menkiausis sztur- 
mas nuvers, byle piemuo sukurs ugni ir uždegs manę! r .

Kaip, aszaros birejo raudoni sudžiūvę lapelei, ir apklojo 
stoventi vaikymį, katras akis nuleidęs stovėjo ir nedrąsei tarė: 
Negalima yra iszlaikyt, negalima yra teip neilgioje vainoję.

Kaip ant atsakymo ąžuolas pasisupo iri szalis, staugti 
nustojo ir kitokiu balsu szakeleš atsiliepe: Oi ka? pritrūko tau 
drąsos ir silos, bet turi but gana drąsos pas tavę, eik vaike 
insirausk in’gilumą žiames katrą asz savo szaknimis apemiau, 
ir suardžiau perdarydamas £nt gero vaisingo lauko. Eik te
nai ir.procevok ir ije laužyk Diey^pastanaviima, jago Jis tą- 
vę sutvėrė ant szitos žiariies, tai lik cze, bet ne jeszkok prig- 
landos .svety mam kraszte tarpe svetimu žmonių, lik! lik! cze, 
ir ne nusimink, kad tau buk ne butu jau aue jokios ateigoąf 
.ties isz to asz ir pražūsiu, isz to rnpeszczio ir aplieidimo.

Morkus liko, ir toji valanda vishdos buvo* jam didžeusia 
sarmata, bet tai ir buvo paskutinis'jo nupuolimas ant dvasios.
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Atrasze gromatą Kaziui/’kąd jis grinžtu in kraju, o pats 
tuom tarpu, kaip kurmiš Hžsiraūse in žiamę, ant katros išs
augo, katra ji užaugino-,-qprocevojp kiek jam silos isžteko..... 
likos ukiąiku. Rudeni po smerties (Jzertvano, pirmą kartą 
pamate Morkų szito j pusėj e upes. Anksti isz ryto, pek* 
szczias'aplanke Ragi, sėdo ant senos savo baltos 1 kumelės ir 
leidosi in szalę Skomontų. Laukai jau buvo nuvalyti, ant 
katrų Vras isztese savo audikią: vortynles. Ant gerai jam 
pažinstamu dirvų, matyt buvo koki tai jiaujei iszmislyti plūgai, / 
ardami lauką ant žieminio sėjimo, o ant kalnele prižiųredamas 
darbinikuš,.sėdėjo vokietis, naujas akanomas- Vitaudo, apsi
dengęs nog spindulu saules,^melinu'parašomi/ ir, rūkydamas 
pipkę skaitė kokią tai knigą. Nenorėdamas Morkus susto
jo. Senei kaip mate savo žiame, apsidairė ąu džiaugsmu. 
Rpdpsį kad visi pauksztelai, žoles, kožna dulkele sząuke į ant 
jo s *' . . . . , b

| Sveikas, sveikas gaspadbriau! Kur buvai laike kada 
isždavėme vaisiu tavo pracios? Kodėl svetimas randyje vieto
je tavo? Eikszla! sugrinžk! Tas viskas tiktai jam rodese, bet, 
vienok jis girdėjo kokius tai žodžius, kožname sznabždeime 
lapelu, mažu dėlto, kad su žmonėmis mažai ka užsidėjo ir gy
veno. , yi.

į Kada; stoVejo teip užsimislyjęs, staiga isz szalies^kas - žiu 
kįas ji pasveikt no. •

— Laba dipria, ponas Czertvąne. t; i
I Apsidairė.5 Mažu takelu artynosi jaunė, moteryszke, ~ 

juodai apsirengusi, su didele sziaudine skribele i ant juodu 
kaip hėbanas, plauku. Rankoje laike kokią tai knigą. /

— Jūs manęs nepažinote? -- paklausė, kaip per valanda 
Morkus nieko,neatsakė. ' 
Morkūs Greitai nuszoko nog ąavo szives,
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Morkūs Greitai nuszoko nOg ąavo szives, pasisveikyno, o 
ant veido* j o praši m usze kokis tai džiaugsmas. ...

Laba diena pana Julija! persiprasziu už savo tylėimą, 
ne^ ne yra divna kad bucziau galėjęs pąmirszt, nes per ketu* 
rys metus jusu ne macziau, ba jus neaplankete klebonijos sa
vo dėdės. > - • .

— Isz tikro, tai perejo jau ilgas laikas. Ne tikėtai par
važiavau priesz nedele isz Parižiaus. Radau daug daugiau gra
bu, ir kadne bucziau pasitikus su jumis, taisugrinžcziau visai 
smutna.... Jus ma priminėte pereitą ląiką ir Olechną. Nu- 
tylo ant to atminymo, po valandai vęt ji pradėjo.

— Ar paminate jus pereitas yakači j as, aną seną ąžuolą 
ir aną afieros aktainę isz ballados!.... Paėmiau vieną ki- 
birkszti ir nuejąu iq svietą vajavot...... Sunku man buvo
bai, bet tas jau perejo, o kibyrksztis ne Užgeso, užlaikiau 
mažu ne teip aiszkę, bet vienok sziltą! o jus kaip? v *

Patraukė peczeis. ' .
1 . . . i j •

— Ne yra ka atsakyt. Likau uszpakalyje jusu.
—‘Ei, ne.' Dede jau ma viską papasakojo. , Žinau 

ape tavo darbus ir pagoduoju juos< Kur jus jojate?.
— In Skomontus. Mocziaka manę szauke.
— Gerai kad jus patikau, ba ir asz norėjau prasžyt 

pas savę.’ Turiu reikalą. Alorkus palenkė galvą. •
— Jus žinote kud asz esmu prietelka Onutės. Jos 

yra reikalas. Nesuprantu isz tikro, delei ko jie visi teip jusu 
bijosi. Ba-asz .tai visai nieko jusU nesibyjau. f

—- Baijus tur nieko ne turite savo sumeneje,. prieszai
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manęs.
— Oi. ar J I

Onute. ~ .

• ' • 9 j •' ' * f

ie turi ką priesz jus? Na, imžu, bei vienok 
*•' ' ■ - . ,

Katras tyli, tai* v ištiek kad i/dartya tąlpiiczią.

ne

— Tai teisybe, bet jus ii 
turite praboezyt jai. Ona gi 
jus turite jei praboezyt ir ate ° .

ne daug labai sznėkate,. dėlto 
ieszyje isz pri brukimo drąsos, bet
t jei in pagia

-U Ko jei pritruko.
■i Visko jei pritruko., Ar jus senei ją mate be?

•I— Nog laiko kaip tėvas
;ai, trys menese

mirė.
? Ar ane— Kaip

4* Parapija pbsvicka yra už 'upes.
antvaževimo. . _ _ ■— Na ta jus jos ne paž) 

t pavelijimo te\Ne žiuryrit ant pavelijimo te\ 
syt ape jos mokslą. Palaiki 
dvaru, oj’” 
pati diiot rod

Ba/ąiyclzioja? niekur? 
N j tutejąu laiko ant 

' ' D 1’ ' 
ikqs Rai) szeszelys!

o, moeziukos
nsite

jėi liepe procevot kaip kokiai
; rodos, paszauke ma lę įn paglaiba. - 

— Tai ka jus padarėte tame dalyke?
4- Subuntayojau dėdę, k

inei

ne nor 
gus, r 
gai. ’ Ne galėdama

i 4iue klan

o —-Subuntayojaudedę, katras tyrę i n 
kaip ji iszgydžiau nog rejmatyzmo. Bet

manę,
io io

nog laiko 
perstatymai

nieko nepaim.czyjo, pone Cczęrtvaniene, no nori'duot pavely 
imo. _ > }

ils ar ątydave? — paklausi ant galo Morkaus.

Na. .■
— DeikbJ
— Ba tur but ne turi pinigu. ;
— Na tai kas bus? — suszuko Julija.,

J tai tu r but W su n iur nėjo.

Savo paprocziu, patraukė Morkus peezeis.

-— Namie! ponas C.zertv
— OP kur Ona? — paklausę po valandai.

jusu
us norėsite t li \;ysk

-— Namie! ponas CĮzertvanai, prasžau 
pagelbėt, asz žinau kad j ago j

Gera j ago Ona intyk

skomontu nuversti, o iu ju vieta pastatyti nauij vartai, f baltai 
nudažyti, o ant pat vifszaus, aut baltos blekeš pritvyrtas her
bas, o abrozas Motinos szveneziausios, katras buvo kaipo sar
gu seno Czertvano, likos minėtas, o teipgi ~ likos isztryntas 
ir lotiniszkas parąszas, katrą Morkus m įkydamasis da silibi* 
zavot skaitė, o katrą jam klebonas potam perdėjo:

i prae-sidiiini. ronfu-'/iani Sanytd J)ei (r enol-
r i,r. ‘. • - ' ‘ ■

.. Ir senęsvstonios ne buvo, ir stuba Ragio bifvo nugriauta,* 
o ant tos vietos mines vokyszku darbinyku dyrbo prie staty- 
mo/namo. Pirmutine asaba katrą Morkus pasityko, buvo su . 
sikuprinus! senuke, katra pasilenkusi, žoline ant kiemo, kas 
žinko jeszkojo. >

* Morkus priryszo prie tvoros kumelę ir, nusiėmęs kepurę 
prisiartyno prie jos. v <

bucziuot in ranka, bet senuke nedavė su baime pa 
laimus namo.

ui už upes, o .ma rodosi kad-Valakijoje arbj^kur Potagonijoje 
Ane jokios žines ne turiu.

— Ba tetute ne norite. Ja *
— Alė kaip tai! Bet ka veiksiu. Pekszczia ne nueisiu, 

o arklu ne duos. Ot, senas gribas is’4 nupieš, reikė sėdėt na- 
Vieną kartą per szventa Jokūbą buvad tavo miszke.

i

i mie.
I , *" <• * * ’ / L

i Toli, led va sugrįžau! Mažu ne pasidaboję tatirkad tenai 
Kszczioju? Bet matai kad tokiu žiedeju sunku yra kur i

vau
a kur rast,

Jos senbš akys buvo paraudonavusios b 
szirdyngai nog senatvės arba, nog suvymo per nak

, mažu

Fsi- Persimainė labai. Kaip ji buyo jauna .Morkus ne paine- 
H na, bet pakol tėvas given,0, buvo da daug smarkesne, užsiini- 

sz davo prižiureimu daržy, bycziu, gydidvo ligonius niekam ne 
j insipykindavo, kožną kalczę pmiiųdavo ant-sa’vęs, kad tiktai 

O asz mis- ne korotu Onutės ii> Vitaudo.7 Buvo-tai skai'btmka visu U- 
• visą \asa- kiszku žinių He buvo ane vieno dalyko, ape katrą ji ne žinotu, 

‘ arba padaryt nez mokėtu; 4- visados gatava btivo kožna'm pa- 
i . - *let, vienu žodžiu sakant buvo tai žinoma katia kožnam

amaezius jus, jo patikt. Dabartės lėliai paseno, o ant veido prasimusze ko

is in manę, tegul sail

Ji jau senei sau iszsirynko, teip m i sake
renka manę arba juos.

rą. j - ; . i
—- Pasziiekesiu su Ona! ■ - tarė

mislyjau kai jus užsnaudete ba teip buvote užsimislyję! 
tarė i uosdamasi. '

į kis tai sopulis.
Tetute, kas

Žiurėjau ant vokįeczio

— Noreeziau žinot, ka jis skaito.
— O tai asz jum pasakysiu! asz ir norėdama žinot,

histėryje lleino.
Abudu patraukė peezeis ir nutylo.
•— Na, tie laikau j tisu. Baimingos 

atlankysite mus? ' i
• 1 r ’ 7 . i ' I I / j

,— Acziu jum, atvažiuositi už poros adinu. '
1 Persiskyrė. Jis pavarė savo kumely, ir greitas prajojo i 

pro akauoma po melinu parašomi sedeneziu. |
Ant kožno žyngsnio pasityko jis su daug pgrmainu: lau-

- kas padalytas ant lysvių, sode iszkyrsta daug/ medžiu

ant akiu ne sveika 
t

At! Senatve! Kas žiu kas tanked aszaromis užbėgo, 
jau ne galgi Bet diedo žodelei, tai pereisi Tai nieką!

keli nes! Mažu Jus Norėjo nesijuokt, bet tiktai 'veidas jos ižsikreipe, ir. toje ;va- 
pasilenkė; del nuskininio kokios*’tai : žoleles. Kada 
, akys jos buvo da raudonesnes, o per veidą ritėjo a-

>,
kokios tai vbkyszkos agrouomyjos, seni vartai ’ p|*ie kiemo'

___ _ _ .......................... . .

Tada neiszpasakytas gailestis apėmė szyrdi Morkaus, 
buvo cze su piktumu ant ju visu, o ipacz dabartės pąma- 
aszaras senukes,jie galęjo susilaikit, , paveikslas • tikros 
U’s tėvo, nuskriaustas per visus, sopulingai atsuuusze jo
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tare
— Mažu tetuczei, oze ne gerai?’— pradėjo.
Pakratė ji galva, o jis teip tolau trauke:
— 4Asz ne klausiu jusu, ba žinau kad jum visados gerai, 

tiktai praszau pamint, kad mano stuboje Sandaluose visados 
yra vieta del jus! Szendien da Užtaisysiu stanci’ją dėt jusu — 
ne yra tai patocius, tiktai spakai-nas urvas, katras visados 
jus bus gatavas! Sztai jus žinote kad asz daug szneket ne 
ku, tiktai ne verkite, ba tėvas manę prakeiks, už tai kad 
d ai ei d au prie to....

s— Ka tu sakai L

mo-
asz

. — Asz ž nau kad tu pietas ant musu —- bet ir teisingai.
z—-Ne ape tai eina! Asz ne kaltynu.nieką, o tų nnesitei- 

sink! Bus ant to taikąs. Skubinuosi ir noriu greitai grinžt ir 
’ne mėgstu’daug szriekiet! Macziausi su Julija Nerpalu ii* ži
nau ko tau pritruko. Ar pristoji ant mano apiekos?

— Ant visko pristjoju, Morkau! Atiduodą tau Pudrai- 
ązius ir piningus — daryk ką nori', -tiktai- priskubink ' mano 
iszva^iavimą. j -. / .

Tikiu i n tave įieiszpasakytai. • '
— Gerai! eisiu pas motyna ir jago galėsiu ką padaryt, taipa-išztare patikai -

nabaszniką tėvą, 
visi yra geri!

Dievas tavę 
laimins, tu paemei Ragi; o jis ne verke! Ir ma gerai? - Manę 
tiktai gailestis apėmė, ba tu man priminei 
broli mano, katro tikru paveiksiu -esi. Jie 
Duok jiem Dieve sveikatos!

Nutilo. Senuke apsidairė in szalis nepąkaingai ir teip 
tarė: ...

Kad ne piktum, tai asz tau pasakycziau, kad buvau slap
tu, pas tavęs. Senas Dovnaras buvo sergąs ant tyfuso pas ji 
manę nuveže. Ragio ir Grenio ne buvo namie, dėlto . apėjau 
visą tavoąikininkystę. Kaip te imt.dailei viskas yra! O kad 
da butu darželis ir bites!

Veidas jos ižsiblaive ir meilei pažvelgė ani Morkaus.
— Ar tu ne baikauji su ta staneyjuke!* Ma bile tiktai, 

kampelis! Bet mažu Ragis ne*bus kantentas isz to, ir tau ne 
reikalingas klapatas! Pora metu spakajuje, tai mažu bucziaū 
da kam tinkama, bet potam....

- — Kada tetute liepsite atsiust arklus?
kus. s ’■'&’ * ■ I ' <

— Asz patine žinau! Brolis liepe likt Skomontuose, bet 
manęs.cze ne reikalauja. Jago tavo loska..............

— Rito liepsiu atvažiuot Ragiui. Tai asz tetutei dėką 
voju už loską. Žinau kad jus kožnoje pastogėje esate - d i 
džiausiu skarbu!

— At, ne szn
manę myli, už gidymą surinkusių biski linu* pavakaryje, 
kasiu — sztai ir viskas. Jago akvatą, tai imk pas savęs « ’ ’ * ' ną laužą. J / : >

— Acziu tetutei! ‘ f • ’ f
benuke nu-siszluo^te aszaras ir pąeip.us ji.už rankos 

klausė: ’
Ar^at.ei Onutę?. 4<
Da rie, bet norecziau su ja pirma pasznekčt, pakol’ 
mocziaką. •• ‘
Tai'gerai, g^rai! Dievus ipats tavę mfim atsiuntė. 
........ Bet ka” asz ezę szne1"' A‘ :.....
žiūrėk ant joč> teip ąsztrei^

— Palauksiu! A ežiu tau. f < • \ ' y'/
— į)a ne yra už ką. Kur motyna.. JZ
— Šodife yra. Girdėjo kad atvažiavai ir lauke tavęs: 

Pone Częrtvaniene, nog laiko kaip nusiuntė pasiuntiniui7 Įteti 
savo posūni, j buvo labai nepakainga. Mislyjo sau, ar jis at
važiuos arne, ka jam reikės pasakyt, ir koki gaus atsakysią — 
sukumpanavojo daile sznektą, nevat žadėjo viską prabocįpyt 
ir apreikszt luosybę sugrihžime in jos namą.

Ant gilukio ta dieną ne buvo svecziū, del 
Įėjo dūmot.. . ’ ' '/ *

Isžgyrdus jo žingsnius atsikėlė ir ėjo ądt'pasitikymo.y
Jis buvo kaip ir visados apsirengęs su'miline sermėga, su 

ilgais czebaįais, be pirsztyuiu, bet vienok pasveikino ji, kaipo

> spakajus ga-

paklause Mov

ežiu tau priveisia, ba jos 
pa 
se-

Hr Sėsk praszau! Dailei iszrodak , Susiedai ne gali atsi- 
d i vyt, tok is geras pared kas Pasvityj. , .

— Visas mano užsjpelnimas, kad nieką ne ,mainau isz
- atsake sėsdamas prieszai ja, •senovės užvedimu tėvo -

— O bus ne geras,pelnas isz javu.< Na tiek, kiek turė
jome viltę gaut. Dydelis reikalas piningu, kaip da niekados.

— Tu r bti t’daugiau iszeigos.,
lagrabas, kelone, Vitaudo, 

želaba! Prię tani pirma dnt^cielybes ga imą buvo lengviau 
iižlaikyt-rezydentus, dabar slinku! O cze juju yra galybes. 
Dyngaitis, Juė.hna, akloji virėja, pana Ona. ,

— Tetute rito važiųbje pas manę! • . . .j -/

— Isz tikro! ? Tur but tau prisznekejo neiszpasakytus

— „Žinoma! 
želaba!

pa- daiktus? anbmusu! Vitaiidas tai su ją baikaųje, o asz kartais 
tai duodu koki darbuką .... - ‘ p

i —Nieko mą ne sake. Ma reikia gąspadynes, tai ją
ei

Hiatai!. 
ktai ne 
ji tavęs labai bijosi. u

— Ne yrą ko! — atsake.
Sesuo (Jzertvano neba>znyko nuėjo in soda,, o jis iszža- 

bojęs kumelę lauke. Į • A
Po valandai per vartelus isz sodo^iszejo' jauna iszblysz- 

kusi mergyna, apsirengusi želabnai! Kuo-arcziau buvo. savo 
baisaus brolo, tuom ėjo labiau povalei. Prisiartyno ir jis 
kelis žingsnius ir su niekados nematytą meila pas ji, apėmė 
merginą ir pabucziavo. • . I

Tada ji pakele savo gražės juodas akis^ ir teip smutnai

Ba ! uicne.

nes,

zyderskai ponb )’ CzertVa- 
njon clu-r! • ' *•

Ari motyna. turite da ką ma pasakyt? — paklausė. -

IUža- ii

. - - Niyko, brangus sūnau! Norėjau pasiszneket su tavim, 
pakbvnt'uiekuriu rod u. Datirūse esmu tavo isžmidties. •
1 * ■ i

. — Parendavot kam, tai yra sunkus dalykas sumurmė
jo* ' Z L • • ’ - , ’ ; \ . .. ;

— Tiktai ne tarpe savo giminiu, mano miestas, 
tarpe saviszkiu yra lengva ir naudinga.

—- Na, tai kas? Klausau.

(Tolau bus.)
h

Rodą



Ner man ponystes ir tuoiui niek*
*\Jksz savyj linksmus pipkelę karint

riuu
t

Baužiile gryna niekad nefaulusta 
Nebijos ana kad perkūnas kilst; 
Nėbijaus nieko tąbokaiti; trinti ai

j 

i:

j.

įvažiuokite ii; pirkite ukimkLtes
HOli'A TARKK IR.P'uĄ\SL

ISZBODYMAS SURINKTU WAJSID.
Datyrt/s per Kefommta broli Augustina Zejt

’ • / im < n t i* T-z-. • H •

ga žen’ieu iszrejksztu ukynjku.
surynko no 1 ak. 51

» ’ 4( 
n 2()(

.. 400
Pbtras Curren

Frank Mucha, j
Juozas Ka^za I
Henry Kort !

Nauja lista, 1 
llkyniku nupynusiu tenaj laukus, ir

700 .
2| toijo

awyžu, 
bu I win, 
buroku, 

cwikl. bur

, apC (IjOO wnrdu 
dano- kitokiu isz-

ko^nam (>us nusiustu katras atsys/.auks l‘ahlW^

119. W. water St. MILWAUKEE, Wis.i

Pipkele 
^Ner man didybes, didžiu viresnybys^ 

Kuriems veltvilai teisiu ju.smaifky bes 
■kt A .. x • . • ii,lH i'

L.

H’- ■
Stoviu say drąsei pipkelę kurimia ns.

.Anas žmogžutlis, kursai svietą spaudo, 
Dreb gird^dams, kad perkūnai szaudo, 
Asz žaibams metant pats savę st
r pipkią antrą prikimszęs rukii tb į

Tam asz neskaugiu pavadžiaus gereunio, 
i<urs žemo luomo rand laimę aul 
kai sav garsinas, a^.tuomi niekinu 
Žemai stovedams pipkelę kurinę
Ne? man ludnumo, nežinau kas
Diekavodamas, Vieszpats kad t< 

l? Jei man kas užmet, kad^iesą bj;
•' Asz jam kloniojos ir pipkią ku

O durnas rėgiams ant oro isznyl 
Paduod man\mis]ę, kad bueziau
— |- .. ....... ---------------7 -------- r>J

Turiu dabuoti ka rasiu mirdam

kszcziausią.
b

®įla,

U

•ii
riti u,
)U.

. • I .

0ąs
te piktas,

jlįrived man aiszkei, jog ežia gyvendamas
as.

ATSAKYMAI;
,j G. P. East sharp st Balti- 

M. D. paduok adrisa 
iveni ba pacztas daye

se ant 
k it ant 
vieni tu

isz Hazleton Pa. Iiemi
• • ! i ! ■gazietos ain: tegu klauų- 

paczto, o piniigus sus- 
adriso Kasieriaus su- t< 

draugiszczu.
more
kur g
žine kpįd tave ten nėra.

Lietuvniku
J. J. isz Brooklyn N. Y 

kasztuoje 1,50

L. B. isz St Louis Mo. pi 
nigus premeu ir gfrzieta ai na 
del tavęs. - . >

• J. W. isz Elezabeth N,- J. 
Kur pirmai gi venai ba be tos 
žinos tavo adriso negalime 
permainit.

Brolei Lietuvei! .
Isz tikros szirdies velyju 

jums skaityti Lietu viszkils 
laikraszc^ius ir knigas, kame 
nieko niera prieszingo Katali
ku'tikeimui, del naudos dva- 
siszkos ir apszvietimo protą.

Jusu brolis. . -
Kiliu A. BURBA

Klebonai Lietuviszkos para
pijos Plymouth, Pa.

Pajeszkoimai.
Asz Jurgis Mundris, ... pa- 

jeszkau savą brolio' Ambrožą 
Jukną, paeinantis isz Kaimo 
Red y bos, , Panevėžio pavieto,! 
isz parapijos Waszku, jis pats 
arba kas^pe ji žinote, praszau 
cbiot ma žiną po szitokiu ad- 

■res’u-
Jurgis Mundris *

2515 Point Breeze Place

■Ant Lo»M Str. Xhcn<in<lf><ih
Atydare twarta kūrėm lai k is ge* 

rus arklus del samdinio syisada.

Naudynga žinie
.M. MO('KIEWH‘ZE, pargabeno laz ų/.marea 

• wyaokiu Lietuwyazkn knigu, kajpo taj: Blato- 
į rycznu, Bajklniu, Mokalvpzku, an grasioms <iaj- 
i a dienia o Ir su az^ventaje akajtimaja, Malda-knl- 
i eiti, o parduoda ainfyaaj uff-inafca prekių. Kas 
noryt žinot knigu wferdue ir ju prekių, raazikjl 
gromata ir indekit markia u Z. du cejitue, ant tokio 
adriao:

J/. Moqkwwit'ziun,
75 Bellair Str., Detroit Mich.

A

Rūkykit ir cziulbkit Globp. 
tabaką, nes tai yra geiyanses. ‘

• Apznaimimas. ,

20 oo Dorelu!
Dovanoju tam katras viruczej da- : 

girde duokite man žinia apie Jonai 
Grabaucka kuris iszvilojo mano pa- 1 
ežia, kuri paliko pora vaykeliu o 
maų i darba iszejus pavogė mano

555 oo doreiuS. 'J'eiposgi ir bur- 
dingieru pinigus. Jonas Grabauckas, 
gali būtie beviaik b ped.u didžio pa-
ilgo viaido ir nosis ilga ir ant nosies' Palikti ant tftisimo pas manę, 
tūry nuog priikirtimo anglu melina i O ne bus atimti igi b J ebril* 
rainiu (znoka) burna z papuczkuota į ariaus menesio, bus parduoti 
plaukai tamsoki akis juodos, ūsai tik yį prigulenti už taisymą mokes

1 ti.
Jaedb Harris 24 Main str.

. Plymouth Pa.

pradeda augtie, 23 miatu sianumo yra 
O paeina isz kaimo Sožalku. Para- 

I fijos Puneko G u barnios, Suvalkų. 
Į iszbego isz Pittstono su Rože Zar- 
nauckieuie 4 ta diena Sausio 1890, 
kuri paliko didele beda ir ubagistie 
diel paties irtu dvieju kūdikiu vie
nas 5 o kitas 2 miatu. Rože Zarnauc-

I kienie smulkaus budo 4Jį pėdos di- 
■ dūmo, plaukai gelsvi, akis rusvos ant 
| deszinies akies guzukas nie labai di- 
;dis ir laszuota burna, 28 miatu ira, o 

. ■’ .ji paejna isz

Arklu samditie del wysokiu reika
lu eikite pas •

MILĄ UėKA.

Vakar tai yra 18 diena szi- 
kaimo -Viadmanonio, i to menasio, atsiprovijo pirmu- 

Gmino Nadnamensko, Pavieto Kai- tįni8 Ketuyiszkas balus King-
varijos, Rože Marcinkiaviczutie. Tai 

J mano broliezei jai katras .dagirsitia 
, apie juos, praszau duokitia man žine 

uszka atnagradisiu sav 
su dideliu padekavonia.
Alano.Adrisas tokis.

Jahn. Zarnauekas, Care of A. V 
Teplir 177 North M. Street. *

Pittston Pa.

stone, ant naujei ižstatitos sa
les, per SylvestrA Paukszti. 
Žmonių, tikru lietuvniku' ir 

ijietuvnikiu susirinko galibes, 
lant kožno veido matit buvo 
.neiszpasakita d^eugsnią, kąd 
tai musu brolei, teip aiszkei 
ant kožno - .žingsnio, pasikėlė 

* G-



Vienybe
savo tautiškuose jautimuose.

Ape žabo va ir pared ka ne 
yra jau nevat ką ane sakit, ba 
teip dailaus ir linksmo susi- 
rinkimo sunku butu kur.rast.

* ir reiketu pereit ne viena yię- 
tą kad kur užtik — viskas bu-' 
vo krajavai, lietuviszkai.

Ant galo, musu brolis Syl- 
v astras Pauksztis/ a p re i sz k e 
norą kad sale toji liktu pak- 
riksztita kokiu nors vardu, 
bet tiktai lietuviszku, katra ant 
pamenklo per amžius užlaikytu, 
ir.tą daliką atidavė po, slidu

* visu susirinkusiu' svecziu,‘kat
rie vįenu balsu paskire vardą 
„BifUtOs“ ant ko ir Sylvestras 
•Pauksztis pristojo.

•Baigent raszit tuos kelis žo
džius, veliju isfc tikros szirdies, 
kad nauja sale BlfUtOS, bhtu 
amžina j e atmintije szirdžiu 
musu, ir garsas Jos ir. šlove, 
pakiltu, teip auksztai, kaip 
kalnas turintis jos varda, 
katras mažu afcise ne vieno is?- 
musu nevidonu yra ne ap 
kenczemu pamineimu musu 
pereitos didybes,v garbes, i£

* szic^'es.
Ura! Ura! V»ra! tegul -bus 

per amžius mtlsu-'pomietije 
pirmutinis aplarikimas Biru
tes sales, o tau Sylvestrai 
Paukszti, tikras sunau Lietu
vos, tegtfl Dievas padeda, nog 
szirdies paeinancziupse tau- 
tiszkuose stengimuose! Nu
mirsi-tu/* numirsime visi* bet. 

, Ijks vardas tavo ir Birutes sa- 
les, pakol paskutine plita to 
namo, laikisis pamate.^

Notice is hereby given that 
at the next municipal election 
to be * held on the 18 th day 
of February A. D. 189u..,the 
qualified [elexions of the Bo
rough will be req u estet to 
assent to the increase of in 
debtedness of the Borough of 
Plymouth to the amount and 
for the purposes set forth in 
the following resolution adop
ted by the Borough Council 
Dee. 9 th 1889! —

„Whereas the present, inde
btedness of the Borough of 
Plymouth amounts to a sum 
equal to ‘ two per centum of 
the last assessed Valuation of 
the tax / able property in the 
Borough, ands Wercas a fur
ther sum'is necessary in order 
to praperly grade and repair 
the Streets of said Borough 
therefore be ,itj> Resolved that 
the indebtedness of the Bo
rough of Plymouth be increa
sed by borrowing the amaunt 
of th er ten thousand Dollars 
(18000) for the purpose of 
grading ant repairings> the 
streets of said Borough, and 
stat bonds . bearing five?per
cent interest be issued and 
sold foi; the purpose of recei 
ving such sum. ■ •

And that an annual tax at 
the rate of two miles upon the 
assesed valuation of taxable 
praperty in said Borough to 
be deducted from the tax boy 
allowed by law for general 
boroiigh purpose be annually 
bored arid collected for the 
purpose of repaying said loan 
with the interes ant taxes the
reon and * that qjuestiomof in
creasing said indebtedness'as 
aformsaid be submitted to the. 
qualified electors of said bo
rough at th^Jiext regular mil 
nicipal election to be held an 
the third Tuesday of Febru
ary 1890 as prowided in the 
third section of the act of 
20 St April 1874 ant its sup
plements.
The amounth of last preceding 
assessed valurftiqn of taxable 
property in the Borough of 
Plymouth is $658632. *The 
amount of th? existing debt 
not provided for by taxation 
in 1889 is 13000 oo.

♦ -.

> The ąmaunt of the proposed 
increase is li}000.

The percentage of increase 
is equal to about t\yo mile an 
the last valuation (1. 97). ’

The * purpose for ' wich the 
proposed increase is to be , 

used/ is to grade and repair 
the streets of the Borough of

i.
įan 18; 1890. .

J. Q. Creveling
. ' Secretary of

Plymouth Borough
, .Council.

■ . z L

Isz! Amerikos.
, Omahri. Neb. 22 d. . Sausio. 
,Ape asztuntą adįną vakare, 
baisus atsitikimas stojosi ant 
geležinkialo Balti k’ linijos. 
Du expresavi . tremai katrie 
iszejo isz; miesto Harviy, pasi
tiko vietoje kur buvo perinai- 

:zei ant j uju persiški- 
Trys vagonai sutruko 

in szmot^lus per ką asztyonios 
asabos likos užmusztos o sze 
s z i o 1 i k a u n k e i ap k o 1 e c z i ta.

rimo. r.

Lancaster, Pa. 22 d. Sausio 
Szendien nakti užsidegė szieze 
namas prigulantis prie kokio 
tai Jokūbo Frymyero; ,.Jiep-| 
sna- teip greitai apėmė visą 
namą kad giventojei led va 
spėjo pabėgt bet ir teip vie
nas vaikas rado smerti liep
snoje.

J------- a—---- —------

Isz Mahanojaus apturėjome 
privatu a gromatą katroje da- 
nesza kad iszduotojas laik- 
raszczio: Saule, tverese prie pu 
ciszkos i d vases , isz katros skil
vis jo geresni maistą gauna, 
nes isz. penkių tukstaneziu 
abonentu, katriios tiktai tu r 
but ant popieros turėjo sura- 
szitus. . ‘

Sacramento, Cal 25 d. Sausio. 
J

Kaip duodasi girdėt tai neku
rtuose aplinkinėse visai žiemos 
szimet ne yra, o p.asmus tai 
teip drūta žiema, kad senei 
kas ape tokią pamena. Už
vakar p'asazerskas treinas in- 
važevo iri • pusniną, delei ko 
turėjo i sustot ant szesziu adi- 
nu, pakol atkasė kelią.

Columbus O. 25 d. Sausio.
Dydelis’ sumiszimas pasidarė

szendin ape puse szeeztą adi- 
ną vakare. Priežaste to visko . i • ..Ą i'-- - >buvo explozija naturalise gažo, 
skiepe vienos krautuves, ktir 
kelis kartus prieez tai galima 
buvo jaust. Explozija buvo 
teip smarki, kad ,ne tiktai tą 
vieną namą bet dardu?gręta 
stoveriezius isznesze in, padan
ges, su visais žmonėmis bunan-* 
czeis tenai. Szeszios asabos 
likos užmusztos o dvidešimts 
tris sunkei apkoleezitos. \

Ateina žines kad Pensilva

nijos yalstije . sustojo dijrbe 
septiniuose anglikastuye$e, o 
isz fabriku tai mažai katrame 
szimetą gerai dirbą.

, . . .? ... >4 ■

Rochestes, N« Yv 25 d. Sau- * 
šio. Negana d4r kąd szią žie
mą negalema yra dasitaukt le
do, dar ant nelaimes gaisras 
sunaikino didžeusią ledaunę 
pilną’ ledu nog pereito meto.- 
Utrotos iszmesza ant 15 tuk- . 
staneziu.' ■ ? ' ■ /

Oil City Pa. 26 d. Sausio. 
Kas zin kokis piktadaris, no
rėdamas numest . pasazerska 
treiną nog ' Western, New i 
York geležinkialo, sumainė 
šviežius, delei ko ir butu isz- 
tikro . Treinas* nuszokes 
arba užvaževes ant neteisingo 
kialo, bet ant gilukio, sargas 
pasergėjo Ją priesz ateima 
treino ir viską sudavadijo. 1

• c ’ •
••

Columbus O. 26 d. Sausio. 
Susivieniimas darbiniku ang
liniu kastu viu, turėjo/užvakar 
mitinga, ant katro pastanavijo 
mokesti, katro turi visi darbi- 
nikai laikitis.

New York 26 d. Sausio . 
Du i Ulijonai. Romėno Baritta 
ir Guiseppi Chirarso, likos ap- 
au&iti ant deszimts metu in 
kaleimą, užtai kad dare netei
singus pinigus, katrais apgavo 
vieną krominiką Harleme, ant 
3000 doleriu; ’

Chicago/22 d. Sausio. Cen-



Lietuvniku

j Vos

nes

szeton

Sausi 
dai k

skalb 
isz di 
stelo. 
rįog- 
savo i 
ant s 
siimt, 
tai su 
jis ati 
ną cl

budaipi 
■' dusze 
j Judo-'

žino, k 
chlorin 
isz viso 
prie sk

Szet'onas draskia j u su kunus, 
darote! 

artymo katrą 
giarsite snia-

I szeszi žmones likos už 
t i, o ape triszdeszimts Ii

per pusninus, keli tuks- 
i žmonių procevoje prie 

sniego.

Neb. 22 d. Sausio, 
isz ryto, netoli nog

iszpildit tos 
sugrįžęs namo, 

truciznos 
su vande- 

bet kad greiczlau 
stiklą nog 
u szauksz- 

ant Ju

tuose nu

aburg 22 d. Sausio. Isz- 
>’ daug chincziku prie

vietoje ka jus dabai 
o vietoje kraujo 
dabar geidžiate, 
lą amžinam pragare

kad- 
as tame paežiam tiktai pa
gali but duotas, katrame

Vo jis prastu 
mesinika, tik- sau gala, atemes 

orėjo iszmaiszit s
nušistoj usę

erverta kaip kokiu kar- 
, prinevalitas esmių 
ape padeimą 
szendjena

mano

musu, 
: liekame, 
žodžei ne 

, ’ ant kiek 
ienok isz- 

apsieimą plymbntienu

Ach prakeikti sutvėrimai! 
j a go ii a r neMgana jum kraujo 
artimo savo, katrą savo dar
bais kas diena geriate, o gei- 
džete kunu fiebaszniku, eikite! 
kąskite! ir jes.kite tu gardu
mynu, katrų jusu givulisz- 
ka notura reikalauja!

Bet uvožokite ir ant to, kad 
Dievas negales kianst ilgai to 
ir patrotijes savo kantribe sun

Zaire Rite kad dangus jau 
tiamsta ant aplinkines apgy 
ventos per jus, paminėkite 
kad ir jus gulsite in grabą! 
kad ir jum pareis smertis, o 
tada ka giarsite? ir kuom mai- 
tinsitese?! .

t. i. 20 d.. Sausio 
inicialo ir atsigi 
s sau pasidarit

sziau ir už skatiką iszviluota 
nog ju, per yada Martina Wil- 
ka ir jo "sėbrus, parduotu pati 
Iszganytoju, dar be jokios 
sarmatos priesz savo vienže- 
mius ir visą svietą, teploja po 
laikraszczius užmeti nedarni 
kaltę, savo gyvuliszku darbu, 
ant musu brolu lietuvniku.
•» Visas svietas kaip, roddsi 
galėjo dasižinot isz angelsKu 
gazietu, ape sumiszimą ir dar
bą lanku P);
dalykas likos 
bet dai 
tu visu 
po save 
simane kaip kokios

.Dievas prisakė 
i, įdant Ji* mylėtu 
ies^misliu ir dar- 

po patsai 
. Kiekvienas kriksžcžio- 
katras rūpinasi ape savo 

savo arti

mo u th o, nes tas 
visur apraszitas;

ne gana to! ne gana 
apsieimu ir plovoimu 
laikraszczius., dar už- 

iszalkusios 
hyenos, katrų notura prigim
ta, nedaleidže maititis nie 
kuom kituoju, kaip praszvan- 
kusieis kūnais; nuėję ant ka-‘ 
piniu atkasė tuos, priesz nieką 
nekaltus kunelus kūdikiu., ir 
kaip Koki žmogetlžei, kaip 
szetonai, butu savo givuliszka 
notura iszreiszkę 
valandoje užtiko 
žmones, delei ko turėjo pa 
bėgt, negalėdami prisisotint 
tiktai sunluszę grabeli ir isz 
nevožiję kunus pabėgo.

<ad jie užstroįzko nog 
>s gazo, katras ižsi.dare 
du dalikli reikalautu 
ilbimo. - .

tral ir
žinkel
kad ape. vienas treinas negale
isžeit
taneze
atkasimo

Likos iszduota nauja prova, 
Pensylvanij 
szlubi ’l 
viete i 
randi įvos popieros (license) y r 
lazduotos.

atleisk jam tą kalelę, 
k a daro.

Lenkai su Lietu- 
*■ t

viais kaip apseina
Vieszpats 

visai žmonijai 
isz visos szird 
bit, o aidimą savo k 
Savę 
uis, 
duszios iszganymą 
imi skaito nevieh tėvus, bro- 
lus, seseris, vientauezius ir vie
name tikėjime esanezius, bet 
kiekvieną žmogų kokio jis ne
būk iszpažinimo, ir reikale 
paduoda jam savo broliszką 
ranką; jagu to neiszgalaptai 
n,ors broliszkais žodžiais nulu- 
dusi ir varguose esanti džiugina 
ir ramina. Ir isztikro, kad tar
po visu tautu ir giminiu szis 
Dievo prisakymas butu dar-' 
buose užlaikomas, nebūtu ant 
svieto nei kariu ir barniu, ne- 
butu skriaudų (krividymu) ir 
neapkantu, bet visur židetu 
dieviszka it broliszką meile. * >
Bet.tai yra labai sunku rasti 
netik tarpo svetimu tautu, bet 

<!®f A * 7

gerai pažvelgus kartais atrasi
me nevienoje vietoje ir tarpo 
pfaczili brolu Lietuviu tautisz- 
kubse dalykuose nesutikimus 
ir Laimius, o kartais ir kersza- 
vimus. V ienok apszviesti 
Lietuviai, aulink susipratę ir 
savo apsirikimus pamatę,glau
džiasi i kuopą ir broliszkai 
ima-gyventi, su atmetimu ne 
tikrru lietuviu ar susilenki nu-• 
siu ar in kitas tautas per kvai
lumą tamsu pavirtusiu. * /

* * . * /

Musu kaimynystėje į arti
mi ause tauta yra Lenkai, su 
kuriais daugiau penkių szim- 
tu metu gyvename, vargus ir 
nelaimes kęsdami ir prisz savo 
neprietelus kitąkart drauge 
kraują praledami. Rodosi, 
jog tarp tudveju tautu turėtu 
būti broliszką meile ir pod
raug rupiu tesi, idant savo tė
vynę Lenkiją ir Lietuvą 
po Maskolaus • persekiojimu 
jeigu neiszgelbeti, tai nors 
vargstanezams brolams sziokią 
tokią paszalpą siusti, kaip an
tai airai (airisziai), gyvenau-

lęšio smertis paėmė, yyriau-
13 metu. Palaidojęs 

dnas tėvas iszgailesties in- 
p e re i tą 
nubėgo 

le, ant relu, 
smerti, bet 

doje daug žmonių paser- 
ir nedaleido

Tada jis 
Įiptieką ausi 

ir sumaiszias

szoko prie 
t iszliejo bai- 
ksmo pribuvo

vAževo daug chincziku prie 
darbo, in New Yorką katruos 
nektii 
in’da

ieduondavei pareikalavo 
•bąin vietą užstaikavusiu.

ihire 
valdi 
Amerikoj 
savo 
nu 1 
darbiniku 
tai pęr savo smarkumą dasig 
veno

Szęndien 
to mięsto susimusze du t/eihai 
per k 
muszi 
kos sunkei apkolieczita

mažai tr
mingas žlnogus

mirė nakti
Utarnikd.

Dieve!
savp gailesti j e ne žinoj

laiką giveno Shrantone 
pripa

Antan i 
isz Kaimo 
parapijos, katras A 
metai, o n 
priesz pora 
keturiu metu seną, 
numirė duktė G metu, ant 
Szito mei 
seję dūki erę 
visus, bit 
gavo suinaiszimą proto 
panedeli 
ant geleži 
norėdama 
toje vata h 
gejo tą, ji

ymaviezius, paeinantis 
arpueziu, Marijampolės 

merikoje jau keli 
Jersey City persikraustė 
menesiu, patrotijo sunu 

o in penktą dieną

nuėjo
ant žiurki: 
niu praėjo gerti 
pasidarit 
burnos, r 
piku trdeizną, 
gnp stiki o.

Pati pumaezius | tą, pti 
jo ir užga 
su gerini ] 
palieinoii i 
miesto sž

Ne žim

ighamptou N. Y.y^5 d. 
o. Di'i chinczikai, var- 
atru yra Yče Lee ir
per (porą metu laike 

tuwę drapanų ant vienos 
džeusiu ulieziu szito mie- 

Szendien vienas tarnas 
geležinkialo, turėdamas 
drapanas atiduotas tenai 
kalbiino, nuėjo juos at 
bet kaip jis persigando, 

nku yra papasakot, kaip 
Mares duris pamate, vie- 
linezika gulinti negiva 
įlos, o skersai jo moterį- 

szke vardu Mamie Sweeney, o 
ant stalo gulėjo triupas aOtrojo 
chincziko. Sweeney yra gi
musi Olyphante Pa. o per ko
ki tai
Daktarai po datirimui

vus per rank 
, o ant jos r

ls ir patsžudi nugabeno in 
pitolę. .. j • v
rint kad daktarai t,oje va

landoje iižsieme gelbeiinu, nieką ne 
galėjo ijjamaczit, nes jis buvo ne 

eiznos isz.gėres, .ir nelai- 
litlžiausiiuose sopu- 

isz Panedelo ant

estę Philadelphijoje nu- 
Adomas Phoreapaugh, 

^ojas . didžiausio cirkuso 
Paliko turto 

[imilijoj ant kėlų milijo- 
rtes

Smutna naujiena..
Apturėjome žinę isž Jersey C'ty 

ape baisu atsitikimą kokis tenai sto

du, szii< 
praneši 
kokiam 
Mažu tie kel 
padaris naudos tiek 
asz vi luoši u, , bet x 
reiszks 
Inriku šp mumis. ‘ t

■ Ne gana kad patiA 
su kunu • i 

eina pėdom



8 Vienybe
tiejie Amerikoje, apseina su dare su iszlyga, idant Plymout 
savo vaigstahcziais brolais.te- he butu toks kunigas, katras 
vyneje. Bet kaip regiama isz 
darbu, tarpo Lenku ir Lietu
viu nėra sutikimo ir taip sa
kant negalima būti, nes Len

vien Lietuvoje, iszduodami 
tikrus b vinainius ii* Lietuvos 
mylėtojus Mask olų i visokiais 
iszmislytais skundais, bet ir 
cua Amerikoje, .kame kožna 
tauta turi a luošy bę apeĮsavę 
jausti, ir ežia, sakome, Lenkai 
kįip iszmąny(|ami ir iszga- 
Tedam i skriaudžia i? persėki®-

do faktai. Perskajtykime 
. i,,Varpo*1 N 10. ,1889 m. (No- 

rentiems ,, Varpą“ iszsiraszyti 
• paduodame antraszą: Europe 

Prussia. Bittenen perLonip'o- 
nen in ostprSnssen. Martynas 
Jankus. Ant metu kasztuoja 
1 į dol.) atrasime aiszkią tei- 

* sybę, kaip 'Lietuvoje, gyve
i^ntis Lenkai apsieina bjau
riai ip nežmoniszkai su Lietu
viais; vieton gyventi brolys
tėje, tai Lenkai Lietuvius 
skundžia priesz žandarius Mas- 
kolų ir gubernatorius kaipo 
nihilistus, socialistus etc. 
nors tikri*. Lietuviai prie tu 
sektu niekados neprigulejo* ir 
neprigules.

Amerikoje kaip Lėnkai tu 
lose vietose prisavino bažny- 
czias, pastatytas vienu Lietu
viu, neminavošime,- tiktai pri
minsime garsu Plymouthą kaip 
ežia Lenkai su Lietuviais ap
sėjo ir apsaina pcrsziai dienai, 
gana bus aiszku. ' . ■ .

Pirm\ keletą metu atgal 
Lenkai užmato bažnyczią sta-' 
tyti; bet pradėjus statytuaisz-. 
kiai pamatę neiszgalesę, pra 
dėjo melsti Lietuvius, idani 
jie prisidėtu prie statymo ba- 
žnyczios. Žinoma Lietuviai 

.ant pastatymo'bažniezios nesi
gailėjo pinigu: vienas davė, 
150 dol. kjtas 100 d. kiti, po 
kelis deszimt doleriu ir greita
me laike bažnyezia pastojo ant 
kojų. * Vienok 5 Lietuviai tai 

moka lenkiszkai ir . lietuvisz- 
kai. Lenkai ant to pristojo. 
Tolaus drauge su Lenkais, ir 
kapines nupirko. Plymout- 
he A. Varnagirįuij pagyvenus 
kelata metu prisėjo 1889 me
tuose atsitraukti isz szitos vie. 
tos, po ko'.pasirodė jog dar 
yra skolų ant bažnyczios. Už- 

jokiu vaidu nebuvo. Lie-

szkus

nigus o ko nepakako tai du 
Lietuviu po 5ė dol. iižijejo, 
idant isžgelbetb bažnyczią nuo 
pardavimo už skolas. 'Puriame, 
czra .prikergti,' jog kun. Var-- 
nagiris 'Lietuvis, bet visados 
miegdavo lenkiszkai pamok
slus sakyti, tiktai kada neką- 
da per dideli praszymą Lietu 
viu (pasakydavo lietuviszkai, 
vienok Lietuviai niekad nepi
kti ii
tuvhms ga^ią buvo, kad visus 
dvas 
su kunigu lietuviszkai.

Po neląimingaj|i atsitikimui 
sirkiin. A. .Varnągiriu, visko- 
pas paskire Kun. A. Burba i 
Plyn outhą prisakydamas, i- 
dalit pirmąjį nedeki ieni pasaky 
tu pamokslus lenkiszkai * ir 
lietutiszkai, o tolaus vieną ne- 
deldibni vienoje kalboje/kitą 
antroje/ Pribuvus jam i Ply
mouth ir paszneRejus su ke- 
Jais Jszmintingais Lietuviais 
sake tiktai lenkiszkai, norė
dama,-kad butu: sutikimas ir v *
meile tarpo Lenku ir Lietu
viu.
pradėjo sziausztis i parapijos 
mitingus (susirinkimus) dary
ti, kad Kun. AXB. jszbuti dėlto, 
vien, jog jis suprantąs lietu- 
visikai. Kaip kun. A. Var' 
nagiris iszsi k raustė,* Lenkai 
pajemę i savo rankas kleboni
ją netik Kun. B. tenai neįleido, 
bet kada ir patsai visk tipas' 
atvažiavo ir tam, sakome, Len, 
kai karabinus atkiszo tvirtin- » *■ '
darni, kad ežia ne visk u po ną-Į 
mai ir bažnyęzia, bet Lenku. 
VisktilpUį neriant ėjo palicija! 
kad Lenkus iszmesti isz kle-

Bet kas tavf / Lenkai

-r—1 ---- ----- -- v- ------ --------- ---—■

bonijos, o Kun. B. tenai įleisti., 
Vyriausybei dvasisžkai ma
tant, jog.be'kraujo praėjimo 
neapseis, palidija turėjo atsi
traukti, o viskupas padare lie- 
tnviszką parapiją sii. thomi,' 
•idant kapines butu perdalytos 
ppr pusę, o už bažnyczią'Len
kai Lietuviams turia sugra
žinti nors dalele pinigu 'tai 
yra 2,000 dol/Lietuviai, pasi
tikėdami, jog Lenkai būdami 
katalikais ir atmindami ant

9 .1
Dievo prisakyįnu 7 (Ne vogk),1 
viską žmoniszkai padarys.

Bet kur tav? Lenkai džiau
giasi Lietuvius atyarę nuo baž 
nyczios įr da pasirūpino, idant 
ir papines pajtinti i savo' ran
kas. Pirm kėlu dienu (Sau
sio T7 d.) pasini i i*t‘. vieno Lie
tuvio kūdikis
piniu, bet Lenkai prie , 
niu vartų sustoję .<i karabinais 
ir pisztąletdinią draudžia7 k u 
neitu, jei noria gyvi likti. C’zif, 
Lietuviu- kantrybe ^turėjo su 
mažėti j Lietu viszkos parapi
jos komitetas per užrodymiį 
airu prakįkszcžiaus szoka pas 
viskupą klausdami, kaip tu 
ria Lietuviai '.elgtis tokiame

eža ant ką- 
kapi-

asz su bedieviais nenoriu pra
sidėti, bet jums duodu valę 
kad jeszkotuinete savo teisybes’ 
per pasauliszką valdž.ą. Pra
sidėjo proya ir jau daug Len
ku siedi kalėjime. .Prasidė
jus provai Lehkal atsitraukė 
nuo kapiniu, tada (Sausiu 22 
d.) du nabasztniku pakasi 
kapiniu Lietuviai,’bet už
landos' tris Lenkai (vadas 
Martin VV i 1 c z e vv s k i) tu os 
basztikus atkasė ii 
grabel us.

va

na- 
Sudaužė 

is. Tokje tatai’Lenkai 
katalikai?: ...... Koks bus 
galas tos provo.^ dar aiszkiai 
negalima žinoti. Teipgi; ai
szkiai matome kokiais mums. ■ • 
pfietelais yra Lenkai. Berots

suvienyti, bet kas tą suvienys 
jimą ardo, jagu ne Lenkai, 
tk^trie ape teisybę moka dailai 
szneketi ir raszyti, bet dai’buę- .

/ - ■ ■ j. ■se pasirodo ne žmonėmis.
Jei mes iszmintingai *tą su 

vienyjimą • perkratysime, tai 
nieko del savo tautos gero ne* 
ržisime, bet vis blogą, blogą ir 
blogą...........• • L

Kataliku tikėjimą musu tė
vu tėvai ir be j u butu prije- 
mę (kaip jąu matome bandy
mą dar laike vieszpatavimo 
Mindaugo,) nes tarpo/inusu 
didžiūnu jau daug prie Algiri 
džio (Olgeręlo) buvo katali
kais kaip antai Gasztaūtis, 
kurs i Vilnių perkvete Moko- 
įlinkus pranciszkonus ir t. t., 
nes Lietuvoje tikėjimo’ daly
kuose buvo ,pilna luosybe, 
kaip ' sziądien* Suvienytose 
Valstijose Amerikoje.

Lenkai isz suvienyjimo ne- 
iszpasakomaį panaudojo. Kaa 
Lenku garbę Europoje pake
le? Lietuviai. — Kas didi®jie 
iasztininkai tarp9 Lanku bu
vo? Lietuviai. O ir sžiądien 
dar yra daug Vyru, Lietuviu 
susilenkiejusiu, kurie dirba 
del Lenku apszVaistos., K&s 
Amerikoje uždėjo pirmą len- 
kiszką taikraszti, jeiga ne (Lie
tuvis p. Dynievicz‘e?

Vienu žodžiu sakant, Lie
tuviai iksziof dirbdavo del 
Len(ku labo, iszsižadedaini sa
vo kalbos ir tautos, kad tik 
geroju gyventi su Lankais o 
Lenkaųkaip, įmanydami Lie
tuvius skriaudžia ir persekio
ją, idant lietuviszką dvasę nu
marinti. Broliszkas sugyve- 
d imas yra reik alingas tiktai 
nuo Lenku puses, idant palau- 
tu mus . skriaudę, nes 1 musu 
brolavimas su Lenkais seniai 
yra aiszkus gana musu, dar
buose. Sapienti sat. / ’

■ ------ -------- , lOt -+ t ---------- -------
■ . ' r
//u/ „ Vienybe Lietuvaikuu\ Mina.
- (paimta isz tikru atsitikymu.)-
i . - ' * • .. ' ■ r,'. :

Trukinai ant svieto teip tropy t gy veti, 
Idant gėlėtu mus visi mylėti; *

Jau sziam czdše ko/.no rieto, 
Kiek tik ir.žinomu ant svieto, 
Vienas kyto nesikeneze, 
Nors akise giaro geidžę;

ko/.no


Lietuvniku , • 9

•* '

Oi, visur nesutikymai,
Terp genezių nesikentyjnai, 
Vienas kita gaulje L 
Kad tik kaip pngriėbe...

Senas žmogelis, jausdama savo smerti 
Man tarė: sunau, reik lupas užverti 
r Palieku snvo turtybias, . p

Lygiai dalyk tas gorybias .
Tu su gavo byolu, sese,
Palei tave szirdžia teise, •

Asz vis is lygiai mylėjau, '' 
Ir ta nedieja turėjau,

Ir mane pąmysit!s., į

Sūnūs gerybes nog brolii kavojo, 
Visas.turtybias greit praulavojo;

Brolei jo i,i
Kad j u te v,
.Szirdims j 

vyjog gėry b as j u pražuvo;
Oi, te've

szaras liejo, 
as ne mylėjo; - 

uju graušiu buvo,

■ /

Tu miid 
Netiesa

mielais teveli! 
mas ing grabel 
i nuskriodei,

*

Nog szlubo viada vyras paczia jauna 
> j°K zgada, meila gauna; 

metus kelis,
Aaszkei tyki, 

Pagivianus
, paczei mėgo, kits bernelis, 

Vyra savo ji pamiatusj 
Bėga pas j

’’’ Qi, beda,

3 s, 
f

Jog giltine mania nedali 
Asz esmiii sirata,......
Nog visu atmiasta!...

' *

Jaunu bernėlu asž pasidabojau,
i iau;>Priklotas tęvo už nieką ture 

Atvažiavo!aficieras, ',r 
Kury mylėjau be mieros, 
Ir mania, be tęvo žinios, 
Ing karieta jis sodinąs; .»

Oi, asz ta i linksma Imdama, 
Ing jo karieta sėsdama, , 
Ji karsztai bueziavau, 
Drauge išlakdavau!..

Ing Petropijks miestą atvažiavoM, 
TehaPgyvianopi lebavom, ulavom!

Ne žinojau kas tai bėdos,, 
Ne buvau n ekad nplmbis, 
Su bernelu vis kalbėjau, 
Baime niekai ne drebėjai);

Oi, dainuo*
Ir tureliam 

ko i 
lūs

piežius numirė, yra ne teisingas, tis „Cologife Gazette“ paduoda žinę 
Sveikas jis yra kaip ir buvo.. - buk Portugalija pasjelavo prūsu 

randavu laivu fabryke, planus ant 
Londonas. 23 d. Sausio. Szęndien penkių didelu torpedavu szifu, ka- 

atsitaike exp|bzija mainose Ponsy- 
poolo, ne toli nog Newporto, per 
ką penki uarbinikai .likos užmušti. Randas Turkijos iszdave pastai) a- 

iimąi kad visuose soduose ant salos 
Kreta, butu reikalauta turecka 
kalba,'o ne greeka, katra igi szitam 

tai pasirodo kad influenza ' laikui buvo. -- Kaip rodosi tai visi 
__ „1__ 1.------------------------ ! sūdai bus uždariti nes ane vięnas 

-_.------ ’ sudžia ane advakatas ne moka gerai 
tureckai. , -

Wiednius 23-d. Sausio. Pagal ra
portą daktaru, Maximiliano ir Adol
fo Joles, 1 

kas diena mažinasi.

Londonas 22 d. Sausio. Visoje 
Mesopotamijoje ir Aziatskoi Turki
joje pradėjo sirgt ant choleros, igi 
szitam laikui numirė 3000 žmonių.

Maskolijos randas .stĄnge uAvest 
naujus mokeszczius, del žmonių 
(jaunu vyru) katrie iszliktu luošais 
nog vaiskavos si u t bos. Mokeszczei 
tie iszcesz po b^rublus nog asabos.

geda jam biednam,
Be paežios lykusitii viĮenam, 

’ . Užka ją mylėjo,'
Smutka apturėjo E

. *
Sztai istatysiu da priklodaXreczia, 
Ot, susilauksi a asz pas savin

Meilei kalb
Jis ant gah
Ąle iszeis tik už vartų t
Niekiai mano alų irardi

a. garbia, szlovia \ 
os mano klove, ‘ •

mapo Buda, 
kaip szuni ruda, 

Ima visie ns ploksztie, 
Lyg su peilu drostie!.. 

* ,

Ir mania5

dama tra la la, 
ia sau v ai a, 
nedbojau, 
tavojau!...
* .
jis nog man isznyko, 
than ant ranku.Ii ko; 

thr, verkiau diena,
Praleidus Įgrasži kiekviena, 
Tiako pas'teya raszyfie, 
Pruboczyitno praszytie:

Oi, mie
v į *'

Gailekis mąža vaikeli 
Ir duktery 
Priimk

' Asz nie

Po metu antru 
Mažas vaikelis 

Verkiau nak

as mano teveli!

tavo
namiisg sav

Kad ir tėvelis namo sugražyno 
Jauiji bernelei mania no pa 

Jau ,tie, ka pirma mylęjo 
Dabar aht juoko tupėjo;
Gen

e c z. i a
Zyno

tys minia np/kentejc, 
Net aszaros man byrėjo!

Oi, Dievę'’piano Dievuli!
Asz per ta szelmi berneli 
dng vargus įpapuolau t 
A\t svieto prapuolau!,.

Ant galo biHgdaips punktus savo dai'
• na3, 

Uvoga duodu, joįr vis žmonis mainas:

Berlinas *22 d. Sausio. Valditojei 
angliniu kastuViu, ne pristojo ant 
reikalavimu darbinyku, ir prieszina- i -----------
si užstoiniui rando už juos. Ateina ž’ue kad krasnostavvskam

--------—' paviete, dvare Gilczewo, katrame
Lisabone pasidaro kokis tai su- gyvena ,70 metu senas Boruchas

miszimas, laike katro. studentai ir 
kitoki naktigonei, nuplesze angelską 
karūną nog namo parlamento angli-
jos, ir publieznai ant placiaus sude
gino.

-  ...... •. _ t

■ Londonas 24 d. Sausio. Mainierei 
ant savo susirinkimu pastanavijo 
reikalaut padidinymo mokesties ant 
10 procentu. -- Pastanaviimas tas 
yra lazduotas ant visos Britanijos.

t

Influenza teip iszsiplatino tarpe 
visu, uredniku Quebec, kad visas 
randais kancolarijas reikėjo užda- 
rit ant kokio tai laiko.

Henry Stanley atvaževo in Cairą, 
kur žada likt ant atsilsio igi pusei 
Morcziaus.

Braudt, užpuolė vieną nakti ^zeszi 
piktailareg ir sumusze # pati poną, 
aprubavojo ji ant 1183 rublu, latru

Sztai žvilkterelcit priesz jumis senute! 
Nioviens užkla

Sėdi kampe 
Jau pamėtė

r' Jau plaukai jos baitais stojos, 
' Jau vos niasža jaja kojos;

Oi, labai graudžei vergdama 
Iszpasakoii 
Ape a aiži 
Kaip kas .

ilsit, kas taper bobute 
susirietus, 
dantis kietus,

Jauna būdama

dūsaudama 
savo,, 
a^rigftvo!- 

apz nieką ned
asz pasidabojau; 

Akeles mano žybejo,

)ojau,

Kad su berp
Veidai mano
Kurie dabar

Oi, beda inan, did© beda

skaistus buvo t ■ I
jan pražuvo;

Jei turtingai kas gyvena, 
Prietelum turi kiekviena; 
Nes tik vargas ji patyko, 

<5Nog jo visi atsisuko!* 4
Oi! koki szijo amžio žmones, 
Nelygei kaipo pagonys: 
Delei savo Jiaro
Nors in'g graba varo!...

#

Isz Užmarės.
■/ Isz Visur.

\ ' J
/ Gardas katras pasklido, jo^ei |>co-

Randas 1 Serbijos nore pasižiezit 
nog Skupczinos 2 milijonus, ant «u- 
davadiimo reikalu artilerijos, 

o
Lisabonas 26 d. Sausio. Trys szim- 

tai vyru, katrie su lampomis eidami 
ulieze, reke: smertis anglikams, 
pasitiko su prieszinga partija, ir li
kos visai nugalėti.

_____ į .
Rio de Janeiro. 25 d. Sausio. Na- 

railavas bankas Brazilijos suvienitu

dar ne pagavo. ’ <

*

Hofu Parke ir Pulaski,
Ūkininkai džiaugėsi isz vai- 

■siu savo gii’iu, ir ’ laike 
žiemos. ■ '

Delei'*to kad aplinkines kur 
■yra girios, duoda uždarhę, o 
i vasara drėgnumą, reikalingą 
I vaisiams užlaiko,, delei ko‘ga
ilimą tikėtis geru uradžoju. ■

Kolonija toji yra kožname 
ualike labai naudinga, dėlto 
paskirem szimtųs, vietų aplin
kinėje giriu, tarpe uždėtu jau 
kolonijų ant kuriu kas valan
da galima yra pribut.

Žiame .toji yra musu loc- 
nastę ir dėlto kožnas katras 

I pirks, gali but pTevnas kad 
įgaus savo czistas ir teisingas 
■po pi eras.

Atsiszauikite pas mus,x o 
gausite mapas ir iszreiszkimus.

J. J. Hof Land Co.
'' 119. West Water Str.

valszcziu, szendien likos uždėtas 
su kapitolė, szimtas milijonu doleru.

Paryžius -24 d. Sausio. Edvardas 
Rotszildas, sūnūs Alfonso Rotszildo 
susibarė su Markizu De Joung, de
lei ko szendien turėjo pajedinka, 
katrame Markizas likos kolieczitas. /

A. __......
Londonas 24 d. Sausio. Laikrasz-

Milwaukee Wis.

(Budrys ir jo atsitiki* 
mat

I Jsz gywiiiao ūkininku JAetuvoja. 
1,1 'Pakolei Kartina f buvo po 
isznnntmgu . Jomyhstu 11 Mote
rių Szateikiu ponu, nei miės-



10 1) Vienybe
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Ąsteikiu sodžiuje’ gyveno nėmaeziau teip bjauraus. 
Jonas Budrys, žmogus niekuo 

.nedėtas, rots i savo burną pai
manti,, tacziaus negirtuoklis. 
Turėjo gerą gyvenimą, moteri 
Vardu Barborą, vieną sunu 
Petrą jau asztuonįolikos metu 
ir dvi mažas dukteris.

Kartinos miestelyje valkio
josi žyclas vardu ,Joszke arba 
-Joselis, kurio barzda ir plau
kai buvo rudi, lapes vuodega, 
Kurna pleikatota raiba, dantys 
reti it szunes, rankos, su bal
dais tąupais aptekusios, akys 
baltos, it ožio, viena akis i 
vieną, antra i antrqj ptfeę pa
krypusios; patys žydai ji ma
kleriu Lvadino, nesą visiems 
be galo buvo ikirtis.

Toks tai bjaurybe atėjęs i 
Asteikius atnesze vaikams po 
barofnką. iszsitrauke isz anezio 
bonką arielkos ir pradėjo czes
tavoti. gaspadoriu. Tas xZi

mbdamas, nekuomet žydą ne 
metant skaįiką, pakoty nenū- 
mahysęs nukrysent rublu, ste
bėjosi toms žmonystoms > Josz 
kės ir mislyjo:,7*oi tegul kas 
bus isz tol del ko jis prie ma
nęs prikibp? ko reikalaus jis 
nuo manęs? Jai norės, kad 
piningu paskolycze, nieko ne
są j u neturiu.“

Butęlkai lyg pusei nusekus 
tarė Joszke:,, žinai ką Jonai, 
tam i stos priestubis yra tusz- 
czes, baldus ten esa’nczius, ki
tur kur isznesziosi - it inleisk

Budrys atsake:,, et, 
pu būti, tu cze pri- 

kailiniuose pavargelo isz ku-’!, veisi žydu, pradėsi pardavinėti 
riu niekas ju neiszkrapsztys. arielką ir pavęrsi namus mano

Reikia žinoti, kad. nieKs ne- i1 karęzemą^todel nors matant, 
pataiko artoją apgauti, ‘ 
gpvei viską 1

telyje, nei valszcziuje nebuvo 
žydu. Norėjo sūnūs Abrao-> 

barzdas savo, 
tacziaus ponui neleidžent, nie
kaip negalėjo. Bet metuose 
1861 žmonėms luošais tapus 
atėjo žydams linksmas pava
saris.

Ingule tuoj aus i karczęmas, 
paskiaus isigrudo i namus 
žmonių miestelyje gyvenan- 
ežiu, o dar paskiaus ' ir i so
džius.

Neužylgo neliks Kartinoje 
nei vieno - gyventojo kataliko 
dr bus žydu miestelis,’ kaip ki
ti Žemaicziu kraszto miestai.

Bet sakysi, skaitytoji, kaip 
taigai atsitikti?; Kur dings 
žmones savo gyvenimus pra
radę? Ant to atsakau: įmo
nes eis pirma i kampinykus 
arba inamus, buvusiejie gas- 
padorei taps žyd u bernais, per 
girtybę iszmirs ar eis ubagais, 
jauni eis i akrutus; b žydai 
taps pilnais ponais.

Bet sakysi: gal to 
kodėl teip blogai del 
pranaszauji? Nejau

m o ikiszti cze <

nebus, 
žmonių 
katali- 
Atsa

kau: teip jiems pranaszauju 
isz datyrimo. Juk teip žydai 
isztreme katalikus isz Plunges, 
isz Varnių, isz« Tauragės ir 
teip tolaus. /

Žmones vos pakraszcziuose 
užsilaikė, o viduryje paczias 
geriausias vietas Džeme žydai. 
Nieko netrukus ir pa|<rasz- 

'ežiuose žmones

Akys, girdi kreivos*^ baisu ir 
veižeti. O kas to nežino, krei-' 
vaakius suvis esant nedorais 
ir povjeis; todėl nei negalų 
jo i savo namus įleisti*4’. Jo
nas* sngryžęs pas žydą tarė:,, 
teip, teip Juozeli, eik sav iszt 
kur atėjęs — negilu tavęs 
priimti“. Tai giVdedamas 
iszejo barzdila nieko nepeszęs, 
turėdamas, tacziaus, vylti, sa
vo darbą nudyrbsęs. * <

Keletą nedelu praleidęs, 
Joszke su dovanomis del Bu
drienės ir su bonka saldžios 
arielkos vela atėjo i Asteikius. 
Atidavęs raudoną skepetą 
Barborai pradėjo czestavoti 
abudu; . Budrienę pagalaus,, 
du stiklu privertė iszgerti. 
Tai padaręs, sake: ^kaimynė
lei! leiskite man priestubyje 
įsikurti, juk ir Kartenoj ne 
vienas žmogus • priėmė žydus. 
Asz vėl tuo nenoriu, mokėsiu 
judviem ką metą po dvyliką 
rublu, žydo , nei vieno, neižy 
delkos neatvesiu, ' gyvensiu 
būtinai vienas“. Budrys- kasė 
sav galvą ir sake Barborai;,, 
nu, motin, ką darysiva? Bene 
reik tą žmoniszką žydeli pri
imti?“ S?i atsake: „ saugo- 
kiesi tėvai, 'bet man rodos
kad’tas Ožys lyczynas prapul
tys mudu“. Jonas pagryžęs 
pas žydą i priestubi, daleido 
Joszjkei persidan ginti.

Po trijų dienu Joszke [su 
szepą, skardynemis, stikleleis, 
bonkutemis ■ ir su. baczkele

. A . f

arielkos atvyko pas Budri. 
Sunesze vis tai i priestubi ir 
isikure. Medžio neturėdamas 
eme szakąlus ūkininko. Kai
mynai pajutę žydą arti esant 
pradėjo pas ji lysti,; kaip mu- 
sios prie medaus. Jęszkejuos 
priimdamas laižėsi ir vėpsojo- 
si, it geleželę radęs.

Neužylgo atvaževo Sure su 
dviem vaikais.

.1 

matęs sake Joszkei:,, juk tu 
vienas žadejei į gyventi, kam 
reikialynga. ta žydelka 
kais?“ Szis atskke:,,

J

nesusitures,■ manę |u

pataiko artoją apgauti, teip tavę esant geru žydu, tacziaus 
g^ivei viską nuo jo iszviloti, negabu lopadaryti“. Tai taręs 
kaip žydas su arielkos butelka’ejo pas Barbora,

— — 2 t L 2 ~ Z »•/! i b m 4-i

, ir sake: ar 
tas žydas nori 

-* priestubyje, 
! 'ill '

Moteriszke tai iszgirdusi pa- 
szoko ir tarė:,; ne, meldama- 

Noriu cze apsakyti kaip žydas sis Joneli, ar isz proto iszejai, 
guv4ei apgavo vieną sodžiaus ar priimsi 'tą smirdęlu, kurs 
ūkininku, .kurs, per_ nelaimę^veikei namuose karč’zemą is- 
žydu neatsikratė. Jai nori iengtu! Pagalaus ir žydas 
skaityk, klausyk, iszsižiojęs. koks baisus aszjr savo amžyje

pas ji atėjęs. Kožnas ukinin- j girdi,;' motin, 
.kas vieną, antrą stikleli usikurt imusu 
brauszkes tarsi vet tuo iszge- an-galu ji priimti? 
ręs sako: „geras žydelis, reik 
tą padaryti, ko jis praszo.“

■ - II ■ J JU 1-n - r T..- Į.. I. - r / r t rt> V - • —! r T* — ' ’v ' ' * * *
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perskirti, tatai mano pati ah , 
važevo pasivieszeti, neužylgo 
iszyažiuos. 1 Sore neiszvaževo, 
o i priestubi susirinko tteztuo- 
ni žydai. Budriui klausent 
kam juos priimi? Joszke at- 
sake:,, juk mes visi telpam • 
priestubyje, tamista: nieko, 
blogo nedarome. Be Sores 
nėra kam valgyti iszyyrti, kiti 
žydai reikalingi arielką, par
duodant.

Žmones užvis szventomis* 
dienomis * susieidami: gere, 
klegėjo, kartais ir muszesi, 
žodžiu sakant Budrio namai 
pavirto i karezemą. Joszke, 
Budriui prisigerindamas, ne
kartą vadino pas savę ir da
vinėjo po stiklą arielkos. If- 
gain i u Teip Įpratino ji gerti, - 
jbgei tapo tikru girtuoklu. 
Neviel tą dvyliką /ublu už 
priestubi pragėrė, bet dar du
syk tiek Užmokėjo Joszkei už 
arielką. Sztai tau ir uždar
bis! - ■ ' ■ L .

. Metams praslinkus Joszke 
pakele arhą i penkioliką ru
blu, bet už tą gavo daržą tri
mis pūrams buĮviu pasodinti 
ir cibulu su czesnakais po dvi 

. . » * ažes.
Treczę metą Joszke, praku

tęs it ubago parszelis tarė Bu
driui: tėvai! tavo nedidele szei- 
myna, persi kelk tu j priestu
bi o asz ' eisiu i grinezę, n ąsa 
žmones 'ateinaątiejie netelpa, 
per ankszta priestubyje, asz 
pakelsiu tav algą lyg asztuo- ■ 
nięlrkos rublu. Budrys diena 
isz dienos gyrtas tarė:,, et, da- 
ryk kaip tav tinkamą“. Tai 
iszgirdęs Joszke, Budrienės 
nei neklausdamas, /bugdino 
Savo stikleiiis i grinezę. Bu
driene verkdama persikėlė i 
pridvokusi nuo $ydu priestubi 
ir tapo savo namuose kąmpi-

Budrys tą pa

tAmista; juk negali motėryszkę

Negana to: Joszke iižemęs 
vos ne pusę lauko sėjo lirip^. 
Budriui priesztaraujant sake: 
„nu; užmokėk man asztuones 
dėszimtis' rublu, kuriuos pra- , 
gęrei.“ Kad Jonas sake: „ką 
'tu cze, rudi, tauziji, asz teip



Lietuvniku
rei

visa

senti

imas Joszke

Mokslas rokundu

are

Jciams

asko

vei 
nei

Icolci 
,s ne 

, no

daug nepragė 
spyrė: „oi, ti 
typsojei kaip 
tai ir neatmen

s pasiliks kaip kulis 
ne pagirtas nog ki- 
usz pastumdėli: ta- 

kad laika

sus iszejus, t 
žydą pranesz 
žiaus ir

ir kitokius 
pas priete
kuriuo tau
o cze- ne 
galešLraszi

reik pasirodavot 
esančio gromatas 
tie*. " i •* ,

perkratinėti 
musu Alek- 
urs mus nuo

Prūsuose, 
vęs, pasakikie 
ai?“ Szis atsa 
’melu sodžiuje, 
lę, kurią keti-

moki toj aus pan ie
tį g moksli nieže 
iszejodauge- 

ino kaip apseit, 
su iszkada savo. Bro- 

parejas isz 'darbo4 namo, 
- neSsival- 
ai m k nau

jau te ir trise užstojo jam 
lą. .Bet Petrukas 
pamatęs maskolus, 
tie aną, pakiszo berteiniu 
kadugio krumu ir drase 
inieko neneszdamas. M 
lei ji paįnatę suszuko: 
Jauk, apsistok!,, Szis staj 
apsistojo. Kliuse m aš 
kas tu esi? „Szis būdama 
kvailas, ba teipgi su koja 
si neszluostydavęs, drase 
sake;, „esmi Tamoszius 
mėlis isz Rubuili 
klausė: „kur buvai“ Szis

ponu ir baudževu iszgelbejo.
Mąskolei paleido Petruką, 

o szis paskiaus dienos viduje 
sugryžęs, atseke vietą ir par- 
nesze arielką. Joszkei pasakė 
tiktai turėjęs vargą su blaško- 
leis, bet koki)%neapreiszke.

Neužylgo Petruku i vėl i 
Prusus iszejus, Joselis t-eipos- 
gi pranesze maskolamS. - Tie 
dabojo. Pamatę neszanti 
szauke: „palauk!“ Szis ne 
lilause. Mąskolei szūve, bet 
kulka n etiude pabėgo Petru
kas su arielką. Pargižęs vis
ką apsakė žydui. Tas tarė: 
„koeze bėgioti, juk turi pinin 
gu pirkie revolveri, kad . tavę 
nutvers, szauki anuos, iszvirs 
ir tapsi luošu. Szis paklausė, 
pirko kitą syk Klaipėdoje du 
revolveriu, v užproyijo ir ėjo 
drąsoj per rubežiu. Sugruobe 
ji du mąskolei.
arielką — pykszt 
nuodu.ii nuszove 
virto, o Petrukas

Moki rokuot: kožna diena 
tropisis reikalas daritiė rokun- 
da.- Gašpadoi, namie, pirki
me ir pardavime^ rokundose 
su kupezeis, samdini kais ir 
tais, kurie tave pasamdis:,ko
ke tai vigada, idant sau gali 
parokuot; idant ne pasimisli- 
tum idant tave ne apgautu, v *
kad kitiem nemo k antie m ga
lėtum padėt rokuot. Butu ta
vo labaj didele Waltibe,-jagn, 
turėdama gera prieteli, kuris 
moka rokundas, ne praszitum 
jo idant .jis tave pamokitu, 
tau paroditu -1 ne reik 4 šarma- 
titis - koznas mokinasi, ne vie
nas ne užgimė mokitu. Tin
ginis žmogus niekad ne ingis

rau 
lomi 

manęs,

Vilu-
Maįkolei

bu* sandro antrojo,

mandribi 
sziaudii - 
tu liekasi 
sik rugoie ant save* 
moksliniezios savo 
kad proc< 
kbio versziu 
inejo, o jąuczi 
Iij<\daiktu ne 
o tai vi 
tau!’parejas isz < 
prisėsk skvernus 
kiok po miestą - 
dingas knigas ar 
skMtik - o ingisi mokslą; se 
dedams namie ne praleisi suu

masko- 
nenesza 
inklu ?“ 
tu dau- f* 

nesą kožnas 
vaiksz- 
Kamcze 

Tarė 
ar nenešta žmones 
E>zi|: „nežinau, kur 

gauti

„niu, asz tav 
parneszęs ari 
si, o asz tav 
siu.“ Petri 
nedoro žydo/ 
iszejo i j 

juduo, naktyi tamsios, 
du bėrteinvk 
neszęs 
pelno

Nuo to la 
paprato vai k

pykszt, a 
tuodu isz

namon pa 
re j o. Žydui pasisakė 
revolveri, bet nesisake 
vęs maskolus.

Tuoj aus paskl ido 
kasžinkas du kareiviu

Mokslas raszto. \
Moki raszit: tąsi k ka kelta 

kartus ape viena daikta turė
tum kalbėt, tai per viena pa- 
^aszima geriau iszreikszi savo 
misjis, ir kiti .perskaitė geriau 
pomietije užlaikis, o kad ne, 
tai gales vėl perskaitit; ing 
vieta jeszkoimo ir užmokeimo, 
kad tau kitas paraszitu, ka tau 
reik, tai pats geriau savo .da
li kus, praszimus 
reikalus paraszisi

visur gali
Mąskolei;,,

Szis:,, argi 
tai vieną, ar 
Vėl masko- 

žmones 
i '

Petrukas 
gyvento

garsas, 
nušzo- 

vęs. Joszke suprato jogei Pet 
rūkas tai padare ir danesze 
vyriausybei. Ta namus Bud? 
rio užpuolusi atrado revolve- 
ring, suėmė Petruką, iszveže į 
Telsziu kalėjimą, paskiaus i 
Kauną ir i Siberiją. .

Nuludęs isz tos priežasties 
tęvas Budrys, isirgo ir mirė. 
Barbora tapo nJiszle. . Joszke 
priskaitė kelis szinitus, buk 
pragertu, rublu, iszkele pro- 
vą, perpirko virszininkus ir 
tapo ponu Budriu gyvenimo 

e su dvejetu vaiku iszejo 
aimyną inamauti. Pa

augusios dukterys tarnavo 
žmonėms už mergas, o Barbo
ra ubagaudama pabaigė var
gingi gyvenimą savo.

Ttdp Joszke guvei pražudė 
Budrius. Užtikrą, tokia pat 
eila pražudys žydai nevieną 
Kartinišzki ileidženti žydus i 
namus savo.

Kas jiems kaltas, kad ture

tarė:“ oi tėvai 
nesusi bicziulu U
kreivaakių, n 
sztąi jis mus išzvarys 
venimo.“ 
* Petrukas B ' ■ I j ,
vo davądnas, 
negere 
Budrius isz n 
vis Petrukas 
rai numanė 
gyvenimą, 
prapuldyti.

.Tai mislyd 
tiko kartą Petruką 
„kodėl tu neuždarbiauj 
del kaip kiti neini i Prusus ir 
neneszi arielkos?“ Atsake Pet- 
rūkas:“ kaip asz eisiu piningu 
neturėdamasTarė Joszke: 

duosiu pini 
elką man atf.duo- 
uždarbi užmokė- 
kas, paklausęs 
gavo pinigu ir 
Tusus

nėra 
adinanio, o jo 
r ir yra, tai nie- 
Jgreicziaus va- 
s mąskolei: „be- 
i tavo.fii per rū

kam 
kad 

ai tote

udrio sūnūs 
arielkos si ' ■ », c

Josukei, norinclzian 
imu isz vary t 
•upejo nesą 
ji nepr 

Keikejo

vau,. kur, man 
jums i tai?“ Mąskolei tai 
„užtikrą tu bu(vai 
nepaleisi me 
aiszkei kur 
ke: „buvau

•ube-
Pru- 
savo 

rūbe- 
jSaHidajnas tbki tai

laimingai 
adave žydui ir 
virszumi tris, rūblus 

iko Petrukas ii 
iotięsi per 
cartą jam 
oszke pe 

3 sargams
manęs teirau- 
ad asz bueze

— ne asz tuomi ne 
Mąskolei klausė: „ai 

r mąskolei si: 
Szis:“ nežinau

i, jogei Klibiu ' Pas 
įskolei - pradėjo j

jogei' Lie 
sąvo žeme j e j 

buvo- daug !
įiikę ant masko- i

I '1 ■ . K

JUOS už

Lav 
turiu ten merge 
nu vesti/.

Mąskolei prasijuokė 
dėjo terp savęs maskoliszkai 
kalbėti: „užtiktą ne 
kuri žydas pranesze“

Tacziaus klajusinej 
kolei;,, pasak j-k, ai 
žmones per ruliežiu 
Petrukas atsakę:„ 
gybę prinesz^ 
maskolus su jiic 
ežioj a, kail i v& jus. 
m a n ę s klausi n e j ate ? 
mąskolei;,, 
parako?“ 
gauna, bet 
bet arako-“ 
dyrba su ti 
^nežinot, ger 
tai su vandeniu 
lei:,, ar nenesza 
kontra—baud vi ?“ 
atsake: cze arti 
jo Kontrimu 
bandos, jai k 
kas neneszioj 
rineja 
ne nenesza' kas 
bežiu?“ Petrukas atsak * ■ ■ : cze manę klausinėjat 
jums nosis atszaltu, i 
mane ,už mulki;, tacziaus i r Ina 
nęs nieks nemokino 
szę valgyti, 
rubežiu, o nuo 
jatięs, norite’

busiu 
nesimusza k v 
žmonėmis1? „ 
girdėjau tiktai 
karezemoje m 
peikti karai u už tai 
tuvius katalikus 
laiko. MusiszĮkiu 
kurie puolė 
lu ir baisei suniusfze 
tai, jogei budąmi 
rei ve is, d Vysta 
darbus mylimojo

ia^i ? žydas at
a'- buvai gyrtas, 
kiaule purvuose, 

pas manę 
viskas stovi užraszyta.“ 
bora tai girdėdama verk

, ar asz nesą 
okie si 
eklausei

isz
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12 Vienybe
kei uždirbto cento - nauda Į vardo Pono Dievo, ane mok- 
apturėsi. Bijokis rugoimo slo ape nelaime nutraukė,ant 
paties ant saves;' tegul tau dusziu vaiku nes reikalingiau- 
mokslas, vesdamas tavt9 ing siu isz visu mokslu ‘ ira de| 
pažinimą kaipo krikszczionui ir kožno pažintie galo prie kurio 
geram žmogui, pasalsta. -G ra- žmogus kožnas turi eit, nes 
žu ira mokitis nauju daiktu. » ant to sutvertas ira, prezasti 

. . ' ■ savo esybes (arbą Dievą) kai-
Apė moksliniczes,zpo ir kėlus kurie

' kokios jos tur but. .tur veet i- "jg ar
v j . . . . , . giszka tevineb K/s gi isz tos
Kada gimditojej v«okė.ą Lksliniczios, kuJ iškirsto 

reikalais ir procioms užimti“. • » /• • A .. . £, ... itamsrbes. (iszminti) razumo
ne gai patįs duot pamokini-'. ‘• <? -f 1 .. įaunikaiczio mažuose, daik-
mils reikalingus savo vaikams, . i • i..., , . tuose, o-ne parodo jam galo A. Karvelis
atiduoda juos ing moksliniczes' . . . . • : • ’ - ' —. J ° . visokios mandribes žmogisz
po už žiureimu mokitoju. 'kosi ' ” V'M. Linchl.afayette

Ira didelė geradeiste, kada ‘ . i • i i J- -fan Brooklin , •. ± . ' Lsztiesa isztare kaip kada o ' .x . , \mieste randasi mokslinicze, , . i i* • • S. Galvitch Hazletoni • • -i • A , . . : mokslintosiose bedievmese Q rra;a„_Vna Uoh;i..• kuriOl vaikai galėtu mokltlpj S. Graiauckas Baltih:

gero givenimo, 
taiposgi skaitinio, raszimoį ro- 
kundu ir kitokiu daiktu, ku 
ne paskui tolesnėm givenirne, 
gaspadoi, fabrikuose, turguje 
batu pagelba. žmogus jau 
pagal savo“ notura jeszko drau

ĮH’ię to galo 
ine dan-

UŽMOKĖJO UŽ GA2 

„VIENYBE LIETUVNiųTJ 
M. Janczevicze Wilkes Barr

J, Czizevski Hardurck
M. Czizeuski Gilbertville
V. Mikulis [Pittston 
A. Ragalis Snenandoah
A. Slavickas Hazleton
A. RSmeikis
R. Rasta v i cz e 
V. Valinczius
A. Vąlinczifus
I. Smaidžiunas I r
K. Genczuš Braceville

I

J. Dvili«'Elizabeth,

mieste randasi mokslinicze, i 1 ,. ..i. . . ., . J, , . . ’ moks|intcziose
. ‘varda Dievo, nes . sunku ir be- a. Trųmpinski Springvalle^ 

Įia'ai ujimo, nžsioit tiesink Dievft. I J. OHn«ki Roxlnirv Št 1

essi giminėje — tarpu jos mo
kinasi kalbos, paauga, budina 
isz miego jagli teip man valę 
užsitart, savo mažuteli razuma 
ta viję iszminti ir szirdi.

Nog to' pirmutinio suprati
mo kūdikis jKu mokinasi prie 
tėvu - o tėvai ji taip tur pa' 
keravot, idant but naudingu 
ate^igoi Dievui, Bažniczei ii-į 
ponistei. Ar galime stebėtis 
kad szita jauna pakaleni a cze 
Amerike bus toko? Tiesiok 
sakau kad ne. ’ Mažu ne’ vie
nas paklaus manes, delko ta’ų>? 
Atsakau Jau prietelau, kad 
ne turim mes Lietuvėj .sav.o 
katalikiszku mokslinicziu, nes 
mums reike katatikiszku lie- 
tuviszkn, kur vaikai mažj ga
lėtu pažit Poną Dieva. Dau< 
gelis siundke savo kūdikius 
ing moksliniczes taip vaditas 
„Publics“ r

Idant mokslinicze aavo per- 
znoeziimui už gana padaritu, 
pavidna-vaikus sudrutit reli
gijoj,nes isz to paeina j u .tikra 
sumeni a ir geras given imas. 
Deltogi,, public kur ne girdėt

dievini užsigit tiesiok Dievo, “ J. Glinskį Roxbury Št 
kuris sHedus savo mandribės, ' P- Degutis Cleveland 
szventibes ir wisogalibes pali-i .Bagdonas Cincinąte 
T •¥ i ' i M, Kilduszis Glenlyoįko visam sviete-*ale ne daro, - r
atminimo ape; Cliristusa Poną,j .
per kuri Diedas svietui apsi- 
reiszfce, d eitoji žodis ,, 
i ra jų burnoj žodi u be silos ir 
szptiinos, kuri žmogų gaivina. 
Norint tokioj ‘ moksliniczioi 
ukvatitu vaikus prie paklus
numo pakaros i. t. t. tai ne il
gai -os cnatos bus pas vaikus. 
Kada pajų kad jokios koros 
jau nėra, ne užlaikis to visko 
savije, nes ne iszszakiiijo ing 
ji religijos, ane sumenios krik-

! szczioniszkos.:
£ * • ’ *

IETĄ 
n ’

i 1 ><*• 
„1,00 
„2,oo 
„1 ,oo 
„i,oo

• „1 ,oo 
►,,2,oo 
„2,oo 
„1,00

. „1,00 
„1,00 
n 1,00 
„ 1,00 
,,2,oo 
„2,00 
;„i,oo 
„1,00 
,4,00 
,, 1 ,oo 
„1,00 
„2,00 
„1,00 
„1 ,oo 
„1 ,oo

• „1,00

Maiianoy Pla 
kawicze.

Nanticoke, 
kewicze.

ne, Pa,: I. Ozera

Pa.: Tamosžiu But->

Bridgeport, Conn.: J. Bezgielia. s 
And. Tepluszi. \ 

Antana Szemi 
, Kazirhieriu Ra- ,

Juozapa Antski

Pittston, Pa

Philadelphia, Pa.
Shenandoah, Pa.:

. ... . ’^.7

KJTlUllljr Ull) 1

Shenandoah, Paj Jona Bobina< 
Shamokip, Pa.: Jos. Jifajauęka , 
union City, Pa.:. Juozas Lymon. 
Waterburio, Con.: J. DanisdMncze.
Scranton, Pa.: |J. Bajorajti.; • 

' Wilkes - Barnį, Pa.: J. Czernika?

Jos. ftfajaucka (

•j~ - * ifi

Boston Mass

I 

Wincenta Rudžiu.
Er. Kawalauoka.

■ »■

Kas u žinok ie j o už „Vienybę Lie- 
Dievas“ ^uvn’^u ° P6 ^)UVO pakvytavotą, te

gul atsiszaukia in musu Rec 
!• p

ystę.

sn kokiu reikalu, o norės ;kad jam 
butu atrasz.yta, tėgul itsiunįczia mar

kę paczt^vą už'du Centus.

71.1/.9 pareikalavo laik\\a*žekio 

Vienybes Lietuvniku 
O ne atsius pinigu ndrint už 
pusę metu, bus vienas nunieras 
nusiustas ant pažiūros)) o dau
ginus ne; tas dalykas jra rei- z - * - - - • II J

|! , .Visko po Truputi. kalingai del paraiko, i 
Per pereitus 1.889 metus at- .

važevo' m New x orka portą kaj H tie - j
Al! l'iiLl rxinnw.t, t.. « 1

Per pereitus 1.889 metus at-

96,686 pasažerai pirmos ir 
an t ros k 1 esos, i r 315,227 tre • 
ežios klasos (steerage). Lai- 
wai katrie juos ntueže padare 
891 tripą. <Nort/i German 
Lloyd pralenkė visus, nes jos 
tiktai laivai suvažinėjo 103 
kartus ir atvež.e 16, 4^6 pir > 
mos ir antros klasos pasažeriu,! 
ir 60,469 treczios. >

Kam nog angliko samdytine arklus?
t

Avė

Knigos pargabentos 
isz užmarės, o kuros 
randasy krautu weje 
knigu Juozapo Pauk- 
SZCZio, PLYMOUTH, PA.,

1. ) AUKSO , ALTORŲS, arb» , 
ŠŽAI.TINIS dangiszku svarbu 
pujkej apdaryta tu kabute. $2, 75c;

2. ) Toke jau tyliga prastesniu' ap
daru

. 3.) SENAS ir naujės . 
AUKSO AtTOl|v$ pujkej

« ' / • A/K

$2, 25 c..

apdarytas....... k........ 12,75 c.
4.) Toko jau kn. pratesniii 

apdaru..................  12. 25 C.
į 5.) GARBE DIEWUJ 
ant apksztibes pujkoj apdarita 
su kabute.................................... $2,oo

6. ) Toke jau su prastesniu - . 
apdaru.. .... .^.|1, 65 c.

7. ) SZALTINIS DIE- ’ 
WISZKQS loskos arba wydu- / 
tinis AUKSO ALTORUS '

o
pujkej apdarita su kabute $1, 50

8. ) GIESMORIUS aijba J 
KANTICZKĄ .......... .Šl,oo,

9. ) Pradže mokslo arba 
Elementorius lietuwyszkas su 
gražėja skajtimajs tiktaj už. .o25 c.

10i) HISTORIJE SENO >r „L- 
Naujo iž^tatimo............ 4*50 č.

11. ) MUK A JEZ'USO tO- /

NO................... .... ..................;.. o45 c.
12. ) 150 PSALMU DOWI' i

D() karalaus pawydalo l^antycz- 
ku ir tejp dydelev• • • • • •. o75 c.

13. ) MENUO * Szwenoziausios
Marijos Panos............ 30 et. I

14. ) IZGULDIMAS meti- ,
niu,szwentiu labaj naudinga
knigele.....................................  o25 c. ;

15. ) GIWENIMAS SZW.
MARYJOSP........... ........  o30 c.

16. ) WADOWAS in Dangų. o50o
17 ) PEKLA su GIESMĖMIS 

druczej abdarita.. 1,65 o,

o

RASZYT

'r’anciszku

yra krautuve 
Wl Slominskenes, Chi •• 
po N 679 Milwaukee

Raszkauckas.
Kazimiera

Geriausė ir pigiause vieta, 
del pirkimo karimu, ženklu ir 

. kitokiu dalyku reikalingu, del
Draugyszėziu, 
ponios

įMatijoszin 
I

Js Milauc-

■ Milauekd

K A T R A s' N ORI Užsl 

/ „VIENYBE LIETUVNKU”
eina pas: 

Jersey City : . 
pAETIMORE, M 

Zęlegiri.';
' Chicago,‘.Tlt..: 

Szpakewicze.
. Clevei.a n d, Omo.: 

Raczuna.
Grand Rapids Mich. 

Bacfdonawicze.
Ma IIA NOY CITY,: Juoz 

kas.



18. ) MOKSLAS RIMO 
Kataliku #...., .

19. ) Z1NE apie giditna lilgu
kūno, ir duszios apie lutery ir 
KALWfNA.................. ..

‘ 20.) PADANGES JUZE, 
linksmi skajtimaj;...... .. ........

21. ) KALENDORIUS ant 
4889 meto „ „ į „ „

22. ] KALENDORIUS ant
18^0 metu 2

23. ) Tylmuda židu 1(
24. ) Sopulej Motinos Diewo 25
25. ) Kajp Sumneine nuspa-

kajiti ‘ „ -f
26. ) Giwenimas Benedikto

Labro „ „ „ 15

o75

o25

smerties ‘ 77 ■ /.-77. 77

ant ,
6 5 ct irias isz 

amžio.28.)/Draugjja .dėl iszlu<>sawi-
nia diisžiu , „ ,, „

29. ) Gjwenimaj szwentuju
ant wysu metu kožnos dienosv 0

pirma dalis „ „ „ 8
30. ) Sopule j Jėzaus Chris-

taus 2
31 ) Garsas ape bajsibe Die- 

wosudo „ „ M i
32. ) Jėzau mano atpirktojau
33. ) Kalinis Diewiszkas *
34. ) Diewas mano ir wyskas 

niano
35. ) Girtibe 40 et

»»

86.) APLANKIMAS SS 
SAKRAMENTO. .4. .. ...

37. ) Ižguldimas LITANIOS
Sr4. MARYJOS P..... .. ... ..

38. ) PAWEJKSLAS 1ZG A-
NITOJAUS su pujke maldele c

39. ) SZ. PANA MARY J#

Szidlawos su maldele
40. ) PAWEJKSLAS SZ. P 

MARYJOS su maldele......
Daugibe wysokiu abrozelu 

su maldelėm po penkis centus.

ZEZiKST'g'co ■ i
Locnos drukarnes.,

o5 c

kos ir jos wysoki atsytyki 
niaj. kr j n n ,, 10 Ct
2.)?p|uniy8zyma8 arba bajnie 
tūry dydeles akis Tykra tejsy- 
be isz Su walk u Guberni
jos.' ,, ,, ,, ,, ■■ ,, 15ct.

^ku 1 Oct,, ,, ,, ,, | ,, U //iVVL

lona/duktėry karai aus isz Ne- 
apolo ir'apie Petra karėjwi 
grafa. „ „ ,,
5.) Užsystanawik ant to ge

n j f »

„ „ 40 et.

d »n 50

Lietuvniku
ant žemes ir6.) Atsitikyniaj 

c. wan denio!

auginimą^ wajku

Lietu wa. ,, 
‘• O'.) Hištorija 

czerzu ,, į,,
et

n 0) O .-VU. 
apraszimaj 

apie nedoribe žido : ir pykta 
[auginimą wiiku. J L,00 

ape 
1,00

o40,c. 8.) Pujkus apr
7 7

O

n

tszimas

slaw ui m
n m

va, ' „ 1 „ n n u; u

Namelįs Puste|ni)yo Pa- 
Lictuw-et. raszitas del puikiuA L-kA ,*

,,, ,i . ,, j ,, ■

12.) Apieka > JDiewo
5 padalinio N VIII.

.) IO v u. 
apraszi-

nikų. „ ,1 ,; ' ” i

v n 7

1) et. 13.) Senowes A traszimas apie

ct" arba, "kankinimas
5 et. waldže maskolius.

15.) Kalenįlorup su 
50 et. history joms ir c 
'5 et. k;.) Szwiesa I) 
5 ct* 17.) KinaldazK 

. Q 18.) Dajnos isz 
lo®. ,, ,, ,, 

J19.) Nodoribes 
o25 c. historije isz Lajl

Neroiio

65 c

7? n

A$nĮuszewski&, 
j Unijotu po 

,, 50 et. 
pasakoms, 

a j 1161118. 25 et. 
ewo 
naldinas61,50. 
wysur surink- 
n

Kimo Ciesorių 
<o ponawoiino 

„ „ 80 c.
, w. t?

77

kru atsytikimu 
n oš 1863 n), k a 

o5 c. -’!•) Witas ir I

isz czesu waj- 
sztupje 40 et

je isz iajk 
Bažniczios' 
l)eoklecvana 

•zvventOs per 
,, • 95 et.,

sz lajRo Frau- 
Afrykoj 30 et. 
<as angelskas 

nę‘ab. 61,00.

cuzkos wajnoS

abdaritas 61,25
Prawadnikas angel- 

. skos kalbos.
-— K asitu o j e----- - —

Abdaritas . $1.25
Ne abdaritas. $1.00

SyLvestrks Kolitą!
irUžlaiko liętuAfiszką; Karczemą 

Restauraciję, kur randasi teiposgi ir 
bilardas del zobovos. Galima gaut 
tenai pigei ir gardže'i iszšigiart ir 
užvalgyt, kas nori datytt tai tegul 
nueina po;[

mieste Baltimore, Nd

CAPOUSE, 849 AVE; PINEBRUK
•>

gi! 1
Baltimore

WYNCENTO SZMERADCKO

ZšZitolszio

ĮW’W

laukis tada pas kita ne ejs.
-

Tykras Lietuwyszkas 
tKZr ė-CLOzA-ds -

Kas naryte turėt ]6ujkius parėdus 
o už pyge prekia, tejposgi norėdami

Szipkortes iszpirkt. arba 
^•2^^^pyn’r>us uusiunst in Euro- 
^<&i&žh*'pa ir in kitas dalys swieto, 
atsyszaukite pas:

Joną Mieldaži
Shenandoah, Pa.,

jįCSs“ Sztaj brolej•

Wineenta Bobina r«r***-V
I’WYSZKAS

Uit klŲ'lll

Del m
H

fare.

Centre Avė
St. Ramanaucka
94 12. Main Str. Plymouth Pa.

syngas žmogus.

Jųoz. Wroblauckas 
Lietuwyszkas Dziegarnikąs, 
Pardawikas *wysok'įu auksiniu ir

W. SioiniKskienc
679 Milwaukee Ave. • 

Chicago, III.
Paduodu del ži'nes wysu lietu- 
wvszku Drauffistiuo kad inAno krau- 

tik ’ rcjkuiiiigi alel drauginiu kaipo■’ ‘J
Kamuos su patronudraugištes

t
, Paikos del marszob

C 7 ■

ka nopigause? Apsteluotus dajktus 
tejsingaj padarau ir isz gerauso ta wo
re. Per septiniolika metu tuo tikta j 
esu užsyemns ir wsos draugištes del 
kuriu dyrbau wysbkius dajktus mano

W. Slominskiene,

■ WArwnaj



Vienibe

Lietuwiszkas ir Lenkiszkas K r o m a s !

35 E. CENTER Str. Shenandoah, Pa.
- ■ f e0

Turi wysokiu gatunku MYLTU dydele krautu we, tejpo- 
sgi mesu wysokiu Kumpiu, Deszrelu* rukitu, Cukraus, Kawos, 
Arbatos ir wysko ko tik gera gaspadine rejkalauje, tejsynga 
woga ir ka pigiause parduoda. Tejposgi wysokiu cejkiu Zie- 
goriu ir ziegorelu ir wysko, ko tik rejkalaujesy.

CYGARAJ! TABAKAS! tu ne giriu, ale patis rukito 
jej pasakisite kad durnelis gardus. 1 •. 1
Ne užmirszkite kad to wysko .gausite pas mane.

BLK-

Pabandikite- pyrma atejtie
t^gT’Galima tejpos-gl pas-mane gautie pirkt ązipkorcziu ant 
pujkeusiu ir grejczeusiu ak rotu. . .Pabandikite. pyrma atejtie 
pas mane pakolej ejsyte pas koki amerykona. - j

Charles Radziewicziu,
SHENANDOAH, PA

• -

Lisliwyaikis ir Lenkiamas 
t O OVE i A.

•ft. -v I

(GROCEKYS)

Teipo-gi parduoda Szipkortes ing 
vysa$ dalis svieto, ant grejcziausiu ir 
grejcziausiu AKUOTU. Į

' Iszmaino visokius piningus o ir nu- 
siuncze ing uzniarc tiesiok in namus

Tom. Butkiewicziu,

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

vyru, vaikinu ir vaiku, dėlto kad jie visij tavorų perku, ne ant 
bargo tiktai už piningus. *

Turime didžiausi skyrių, visokiu kepurių, skrybelu, czębatu, czeveryku 
ir szlunfį ateikite o datirkite.
•’ Geri inaininei czebataCuž 125 et.

Pora dailu szventadieniniu czebatu 150J
Czeverykai po 125, 150, 175, ir 200.

Vienu žodžiu sakant, visas tavoras l^eras ir galimas patikt kęž 
o prekios tai pigesnio^ kaip kituose kremuose, visam mieste.

Ateikite ir pamegykite, o busite kantaipi, tiktai ne pamyrszkite nu- 
mero>Sk | **

. Henry Lees.
• . 25 — 27. MAIN Štr

n am

t>

i * • A .

* '

Agentas Lietuwiszkas ir Lankisžkas
• i •* * ’I

|__Aal wysu Kialu Mariomys Ka no pįjmtzį'
J^ŽKPrusyszkajs gereusejs akrotajs. Sun- 
eze pynigus in wysas szalis swieto, o tej- 
pos-gi ir iszmajno kajpo maskoliszkus, 
prusiszkus, austryjokiszkus, Franeuzysz-

kus ir 1.1.

Cziene Szipkorcziu
Isz Liverpool, Glasgow, Queenstown, Belfast, London. .$19.00 
Jsz Hamburg, Amsterdam. Rotterdam, Havre or Bremen .. $22.50 
Ant gerausu akrotu isz Bremen in New yorka. .$26.00 
Isz Atsttwerpo in Npw yorka. ..............  $22.00
Isz ANTWERlfO in PlIIL A DELPIIIE.......................................... .$21.00
In/į Bremo in Baltimore....................    .$23.00• J—X---- 0__— ---- ■ I

.... .$26.00

... .$22.00

.... .$22.00
. $22.00
..$19

Isž New YoiĮko in Bremen. . . . ......................
Isz PniLADEbi’iiios in Hamburgą. .......
Isz New Yorko in Antwerpa ........................ ,
Isz BaltimoRes in Brema....................
Isz jVe/o Yorko in Liverpool, Glasgow, Belfast, ‘London

Lankiszkos knigos 
maldų, pargabentos 
isz užmarėk. >
1. ) Wcstchnieme duszypobo- 
žilėj, zbičr nabbžedstw i pien
ui z przydaniemj Drogi krzyžo- 
wei, Gorzkich žali i psalmdvv

..... 1,50 et.
2. ) Gios synogarlicy, na pusty • 
n i švviata tego jęcztįcej, t. j na- 
božne duszy chrzečciaiiskieji;oz-

myšlanie......... 1,40 ct. .
3. ) Zloty Oltarz czyli zbi6r
nabožeiistvv dla chrzešcįąn i 
katolikdw............ .. 1,30 Ct.
4. ) Oltarzyk czyli zbi6r nąbo-
žeiistwa dla mlodziežy kątolic- 
kiej................. n.4.... 70 cP.
5. ) Wyborek nabožeiistvva dla 
mlodziežy katolickiej.. 50 ct.
(h) Maiy zloty oltarzyk
pobožnych dzieci katolickich 
.. . .................... . ............ 45 ct,

dla

.'.'A



Lietuvniku

<4ei*i:a uses UZEJGA

KINGSTON
■MM

Kingstone, Pa

Polski, Slovenski i Litewski

I 111

akrotu

Simonas Scharlin 
įCsr-b' abry kantas

tn tn
3 a'
p. e.

i Arielka wysokiu, 
Alaus gardaus.

I /. Wino wysokio,

u ir m wysas 
NAMUS, 

procento $3,00 ui

Kumpiu rukitu, Cukriaus, 
Wien u žodžiu wysko ko

:.t; Tnozapo
Dwy dydeles krautuwes,

■ * f f .

Wysokiu walgoniuldajktu tu 
MuĮtu, Kawos, Arbatos ir Eesz 
tyk re j k del užlajkimo buwimo.

134 Plymouth, Pa.,

Wilkes-Barre -
Įfi^Ten možna gaut Lager Beer 

rio isz czisto jawo daritu.

Del w uosti m o (žažiwoimo.) P&megiki't 
wiena karta pirkt nog jo, taj potam 
ni.ekur kitur ne jeszkesyt.
110 Ilivltsiim >S7r. Neto Y-oYk.

dalis EUROPOS. Suncze pynigus tiesog
Galima pas ji pasydet pynigus, už kuruos duoda 

szimta ant metų.
Lietuwyezkaj, Lenklszkaj ir Ungirekaj gali flusyezneket, ba prilaiko tam tikrua žmoijiB.

■. Ne užinirszkite ipacz tie ka givvenate arti to inięsto.

Wilkes-Barre Deposit Savings BANK

tianaj možna rast

1-^ F? <~>T aT*S*T 
r Atwažiawi,a in WILKSBERY. W ties 

Koseiuszko Hotel, pas Juozapa Czernika 
kuris duoda prieteliszka rodit. Te 
wysokio gėrimo kokio tik žmogus rej 

Tejposgi, ižduodjt Szypkoftes

Wiraj! duodam jum žine, kad m tas parduodam 
pacztawu Szifu, už pigeuse preke, sunc'zem pynigus 
lei ‘rali rraut in 15 dienu, musu kantoro galite sus 
ir lankiszkaj, atejkite ir matikite, kad mias per 
name tęjsyngaj ir grąžoj, mogikite o nesygajl 
dam tikietus ant wysu geležiniu kėlu Ameryke ir Europoje.

KANTORAS MUSU HAMBURGE IRA TORIS

UZEJGA gereuse del Lietu
/ wNtku pas
Juozą Zablacka

BIAHANOY CITY - PA
Randašy, gera ARIELKA, 

ALUS ir wysoki Likierej, < 
tejpoS’gi CYGARAJ jmjkusJ 
isz Turkijos pargabety o du
rnelis tejp swejkas kad gido 

kosulį.

AGENTAS no. suwamu
—-----  Maszynu-----------
o tejpoe gi už apoknrawrtje NAMUS ir wyeokius 

DA.JKTU8 no ugnies

GEQ. agato.
MAIN Str. Plymouth, Pa

šzirkortes, ant wvsu 
katruos jusu priete- 
szlneket lietuvvyszkaj 

0 metiĮų su.kožnu apsyej- 
yte.- T v ipos-ifi parduo-

b r y k a s Gero

A 1 a
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Teip yra intaisyta jog -gali spaudinti viskiį, kas xtik ino 
darbų jos priguli, yra LOCNOS MASZIN0S, L1TARU<> 

» visokiu didede daugybe, drukavojesi
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gyseziu, apgarsyninps, tykietus gromataso 

praszanczias ant veseilos ir 1.1.
— —* Visokiuose liežiuviuose, kaipo tai: --------

Lietuviszkai, lenkiszkai, angelskai, 
kiszkai, maskoliszkai, italijonyszkai, pran-o 

. cužiszkai ir 1.1.
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, ' ANDRIEJAUS STANKEWICZEUS
Ant uliczes MAIN, SHENANDOAH, Pa.

iJ

tbandi
•Tujkeuse užejga del. L1ETUWNIKU o gėrimu ne rejke girt, bfl patis 

giresy isz sawo gerumo. Kožnas więnas atlankikite, o to wysko pabandi 
kite. - » -

Dydele Krautuwe pujkiu ir pygiu GRABU,

gu atsjdykime smcrties, tejpgi J
užsyemu pagrabajs, dėlto j ago
re j kės k d isz to dali ko, weli j 3
atejkite pas sawo wiengeiity o ne pas swetimgenczius.

Agentas no szifkorcziu i
u.esi

A AT. PAJAUS
UT/ri X / . • i5
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JrS?** aas tūry kiek PYNIGL,o norėtu juos patalpint saugio wie 

toje kad jam ne pražūtu, tegul patalpina pas mane BANKOJE.
Tejpoe gi randa«y dydele zojioetU wysokip pynlngu dėt iB/.niajnifuo, kaj|>o taj; Kuayjoe rub 

lkj, Fruayszkos markos, Auatryjoklszki uvldbnai, Fraocuzyazkl frankaj ir t. t.
Jago katrae ateyweža 1.4 užmarės l’YNINGUS, tuos tejposgl permajuau ant amerykantekui
Suuczu pyningua in vtyeaa dalia »wlėto Oeeug in namus.

O tejjposgi židuodtt SZIFKORTES aut wysu linijų ant pujkeusd 
druezeusu LAJWU.

I'arduodu szifkortes ant puikiausiu ir druc'ziausiu LA.JWU is 
szalu EUROPOS. Ir tejpos-gi galu nusiut pynYgus in Europa 
i\g namiis. , •

Rrietain Ikjkau dydely IvREjMA su wysokejs walgomajs dajktajs, 
ka tik namuose gieraj gaspadynej pryrejke, ir su tuo nesygiriu: ba
žino. Darbiniu drebužiu ir wysokiu marszkiniu; žodžiu kalbnt wytiko ga-

z wysu 
tieįog

kožnas

r ir

Wyskas ttjsyngaj ejna 
Ne užmirszkite 

ANTANAS PAJAU1S .
128 ir 130 Main str. PLYMOUTH Pa.

__________ -___;------------ &----------------L-

Ncūžmyrszkitc kad mano namas 
Main Numcras 132 szalc paežio.
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DYDELYS KROMAS!

“Furnishing Goods”

randasy ant uliezes

SZTORNIKAJ

Pirmutinis Lietuwiszkas Kremas,
(Grm efiw) PIHSTONE. pripilditas wysokejs tawqrajsdei ziwqasties, te jp
gi ir drapanos det darbi ninku, wyskas^ko no geriaUse parsiduoda
tejsingaj, - primenu ir taj j<>g*j parduodu Abrozbs szw., knigas 

įr historiju; o tejpgi szifkortes ant geriausiu ir drūčiausiu lajwu. 
Tikta; ne užmirszkite kad tan.wyska gausy te; pas A. TEPLUSZI.

Nr. 177. NOKTU MAIN Str. PITTSTOXPA,

mailių

marszkinju . z 
wylnoniu 

audekliniu » * .
-panezeku

I <> . ■

I petneszu
wj’fjuklu d»jktu kuklu tik žmoguj prirejke.

Uaueyte paa-----

Chas. CASPER & Son
103 NORTHAMPTON Str.

Wilkes-Barre, Pa.

pjete in sawo 
(KROMA)

ite pas
KRAUTUWE < 

dajktu in sztora tada pirki 

' Wio‘i ii Uitu
210 East Market Str

WILKES-BARRE I A. .

gaut ka no gereusiu 
ir szwiežeusiu t aw oru 
walgomu ir kitonisz- 
ku dajktu. j




