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2 Vienybe

DIEVAITIS 
APYSAKA SZIOS GADYNES

• I , » '• * <

i pagirta ant konkurso kurjerė
Warszawsko,

1 Cfet/užio metu.
» ,, parazitu . ,

J/Ulijonos liaitzėicicziules.

Pamislijd valandą. *
Piningai gali but ryto ankstį jago motyna pristos ite ant 

mano padaliniu. Reikalauju užrašau tosžiames ant mano var
do ir kvito ant iszmoketu p'iningu ir.. .... .

—- Žinoma! žinoma! — patvyrtino moczitika. r
- T ii 1 f • : • /"X t • i m • i - •

kapitotu
tokis paskutinis noras nebaszniko tėvo.

— Oi sunku, sunku križeli paliko ma jusu tėvas. Kož- 
isz jušu apturėjo viską gatavą, o. asz turiu uiislyt ape vi- 
Visus reikalus radau szlektame padeime, piningu nieko‘

‘ ' r . *

— Kokie? — paklausė smarkei Morkus.
— O skolos Vitaudo. Teip mažai jam tėvas davė, kad

n as
sus
da ipacz škotu daug.

— Ir delėi praszimo Onukes, reikalauju sugranžinimo jos 
kapitotu, ir piivelijimo ant iszvaževimo in užrubižiu. Buvo tai 
tokis paskutiųis noras nebaszniko tėvo. .

Pone Czertvaniė ne paszoko nog kresios.; Veidas jos kat
ras buvo linksimas ir raudonas, pabalo ir susiraukė, o akis ži
bėjo kaip anglis.

— O ka tai priguli vienas prie kito. j Ona yra mano 
duktė ir ašz tiktai pati jaję galu apiekavotyš! —. suszuko su 
dydelu piktumu* ’ ,

*— Kaip motyna, sau noryte., Asz kitaip pinigu ne 
siuf —tarė su spakainumu. ‘

duo-

— Bet niekados ne gali pirkt, jago asz nepristosiu.
— Prinevialisiiiw tavą prie dalybų! — reke kas vaĮ 

garsiau. - ' >
. — Aąt to reike da laukt, pakol Ona bus pilnu me 

Asz pristojo. ; Turime laiko.
—Yra spasabas ant gynczo. Pamatysi!
— Ne gynczyju tam, bet piningu ryto ne duosiu.
— Pažyczįisiu ir be tavęs. , į

■ t — Kodėl ne. Už dydeli procentą galema gaut.
— Ne pristosiu ir nepavelysiu kad isz mano dukters

i* 1 • i tu' • • . • “t. . « . ' ' ■

landa

;u

18Z

tiktai. Visas mano zopostas pragaiszoj
Bet tas yra tiktai pusepagelbos, cze reike 

Vitaudas turi mokintis, namą reike užtai-J

ne galėjo Užsitaikyt Rygoje. ■
— Jog gaudavo-keturesdeszimts rublu.ant menesio.
— Ka tai giluoje tokiam mieste. Sznekejoiue ape tai 

ir po aprokavimui dHtyiiau, kfed'be szimto rublu adt menesio,
< ne galima mokintis. , t

— Brangus mokslas! — pritarė Morkūs.
— Ka daryt. Ne galu jam uždraust mokintis, delei to

kiu menku priežaszcziu.
, • . .4,

— Kiek buvo isž viso jo škotu.
— .Oi, daug! Trisdeszimts• tukstancziu — isztare ' nedra-

sei. ■ ‘ . ■ L • ■ *' _ .

į— Ar jau motyna, užmokėjote? — paktabse, ne rodyda
mas ano jokio nusidyvijimo.

—*; Dalą. .
Likau be skatyko. ’ 
tvirtesnios rodos 
kyt, uk'ininkystą tamt. Trumpai sakant, tuojau reikalauju 
desz'imts tukstancziu rublii.; >

Nutilo ir sunkei atsiduso, Pažvelgė ant savo klausytojo. 
Morkus sėdėjo pasilenkęs, žiūrėdamas in'žiamą. Tileimas jo, 
badavo labiause ja uszpykindavo. Bet dabar jaute kad jo 
reikaJlauje, nes jis turėjo kapitolu^Pasvites, savo raukuose.

—Atsiszaukiu in tave, kaiįro apiekuno visos genties, 'ir 
praszau rodos ir pagelbos! '

Morkus pakelė akis. . Į
-— Pagelbos į— pritarė Morkus.

Teip’, mielas sunau! yramai tavo pavidnastis.
- Morkus isisziepe. '

—r Oi kokis pamatas ant pasiskolinimo? — paklausė.
— Kaip tu misliji! O kad parduot tą sklypą žiames, sza- 

lyj Sand v ii u? ,
— Ka! Žvirblus? Tai ne verta dęszimts tukstancziu — 

daugiausė du. .° ... . , v

— Bijok tu Dievo! Teip mažai!
Niekas daugiau ne duos. Ar motyna turyte plenipo- 

tencyja ant pardavimo, nog Vitaudo, •
— Turiu! Giaras vaikasj jis tike kad del 'jo giaro 

gyvastą atiduocziąu. - ‘
— Ant ka!da reike piningu? T

savo

augtu paleistuve. Susimaisze jei galvoje, bet asz tą perdary
siu, nes ma jos geidimas nepasidaboja. — Pradėjo siunst, pa
raudonavo isz piktumo ir ne galėjo susitaikyt nog žodžiu

I — Jago motycai ne isztenka jūsų locnu piningu tai asz 
uždėsiu savoj, Budraiczius paimsiu in savo apieką ir mokė
siu už juos metynes rendos (czižes) penkis szimtus rublu, kai
po jusu pasogą ir locnastę. Reike tiktai mą jusu žodžio

| Apsispakaino ant valandos ir klausė pati sau ne vicrida*
I * ■ ■ — *** Ima, ;

- ižskaite isz Jos

kai-

Tas žmogus buvo burtyniku,— 
svarbiause priežastą atsakymo, ir turėjo rodą ant visko.

— Prigiili ma tie keli szimtai rublu -r- atidaviau 
vaikams — pradėjo jau kitokiu balsu. ’ •

— Gerai suprantu. Duosite ma rasztą ant 5000 rųb 
metryką Onos, reikalingą dėt iszemimo piĮszporto.'

Ryto busu pas kleboną su,piningais,už Žvirblus. I 
mokestą už Budraiczius, galu tuojau ūžmblcet.

Atidarė tnaszną ir ant stato . padėjo penkes szimtrubli 
nes

akiu

^iską

lu'ir

irmą

žmogus tas suprato reikalus — ir pažino žmones.
Už puses adinos kaip’važiavo namon, turėjo jau kisze- 

niuje viską ka norėjo. J'djo tiesiog in klebonyjė, su tetute 
ledva pora žodžiu, pasznekejas.^ Abidvi 1 mergyhos stovejoj 
prie vartų ir lauke ant jo, senei. ' J

— Pergalejei tur but! Padariau su Ona laižybas, 
paklausė sesuo Olechnos. ’ '

Kapitolą Onos priėmiau 
savęs/ Ar reikalauji visko?

/—: Oi ne. Poros szimtu rublu ant kelo, 
lieka pas tave. Oi kokia asz laiminga!

iszgrairiaiu ?1;
Padariau ka galėjau.

Ar

ant

resztas nėgui
<0
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— Jus ir paszportą pasistorosite ir palydesite mus igi ru-
bežiui! Ar neteisibe? • i ♦

— Žinoma! Daryšiu ka galėsiu, igi galui!.y. UI.

'4- lezbliszkusi Ona sudėjo rankas sudėjus kai į/ prie mal
dos ir akimis pilnomis aszaru žiūrėdama ant jo tarė:

.4-Kokis tu geras, kokis tufgeras! Kuom asz tau iszsi 
mokėsiu. i * •O 7

— Bile tiktai ne vaistu, vėlesniam !Mk< 
pritarei J ui ka..

— juokdamasi

Pažvelgė ant jos su pagoduone.
— Iszsimokesi nra tv.om, kad jago savo 

szy isz musu kraszto svetur, tiktai procevosi eze, ’ kad 
garbeš/tiktai isz visos silos - - atsake Mprk

-4 Mažu jus'užeisite in. kleboniją. D 
iszvaževo pas ligoni! Papasakosiu jum, inusu geidimus — 
sže linksmai Julka.

Pristojo ant to. Iszalkusę Szivę bernas paėmė po 
apieka, senas bažnytinis tarnas padavė pietas. 2\,.„ .. 
perejo nepasergemai pakol reikėjo jiem persiskyrt.

in savę apigardą, povalei, kaipo žmogus ka 
. arba durnoje. !

° ^Padare pirmutini žyngsni ant to erszkccziu keįo
o isz Skomontu paš ji

mokslo ne iszvež-
• 1ir

*

— Sugrižsziu Morkau ir procevosiiji! Akiu tau da kartą., 
edes ne yra namie^ 

pra-

ųs.

» savo
Pora adinu

Merginos pekszezios-nuėjo in Skomont

sau buvo nog senei apsiryti kės. Atėjo i 
pirmiau kaip tikėjosi, ir kas kartą tankiau 
Reikalaus piningu, o jis turi juos turėt, ir- 
pirmutyne diena jo džiaugsmo.

u

;u8, o. jis nujojo 
Tas daug mislyje

tęs smutkas mane siege. Tokis Dievo daleidymas. Žmonis 
manęs ne myli, stuboje ne turiu s i kuom paszneket, o prie ko 
tiktai ne imuosi, niekas ma ne siseka. Giedu smutnai/ tai biski 
ma.lengviau — kad ir vėjams pasiskundžiu ape savo sopulus.

— Biednąs ponas LukoszKis! — atsiduso mergina ver
ksmingu balsu. J ' • . .

Morkus staiga atszoko nog tvoros ir nuėjo in savo stubą.
Ant kamino žybejo linksmai ugnis’, prie katros szvylpda- 

nias Ragis, virė vakariene. t * ’ į *
' Žverelei linksmai pasveikino pažynstamą.

— Del Dievo meiles! ko tu teip iszbliszkes! Ar smerti
' be kur pasitikai ar kokią baidykląi

ant žiames szauksztą isz ranku.
Morkus nieko neatsake. Isztykro baisai iszrode. Paba

lęs kaip kokis nebasznykas, lupos molinos, p akys žybejo l 
pas žveri.

— Pavargau ir susząlau — isztare ant galo, sėsdamas 
suolo.

— Te, iszgiark sznapso! tuojau bus 
Skomontu pareini? Ko nog tavęs norėjo?

. — Piningu!O z
— Oho, žinoma! Vitaudas uže! oifc-&*ędavei

Ar smerti
suszuko' Ragis iszleides

vakariene*!

ant

isz

, katrą
' *Į»

Hzauksis prie jo; 
įduos! Buvo tai

, fermy nu, katruos
valandomisunaisze karsztas, jaunas kraujas.'

Tris menasius ne mate jau Martos. Baik-ese nog tos pa
gundos, nuludime koki turėjo Pasvityje, szdndien isz ryto da 
jos ne mate; bet dabar pamatys. Per tankumyną viszniu sus- 

, / paus sau ranka ir pasztiekes.
. džiaugsmą, už visus savo vargus.

Nesiskubyno!labai. Lauke vakaro, m 
o apžiurėjo apleistus lauktis, szniotą pievos, a 

Ii but pelnas ir per krušnius ant galo dasig 
• kaimo. i

.. ........................... .. . ■

Turėjo pro v a

jojo in. Žvirblus,

tvo ant gani kl ii

Teisingas Greitis jau tenai buvo, sėdėjo valgydamas sznio
tą sūrio ir žiūrėdamas ant poros savo menku arklu, katrie 
ganėsi tenai.

Priėmė nog Morkaus Sziv 
po; nose paleido ję ant žoles, 
dasigayo in kaimeli. <’

murmėdamas
Morkus tuo n tarpu povalei 

. Jati pradėjo tiamt ir gaila szalta buvo, 
nę.žiurynt kad dangus buvo gana pagadlyxas. Ruduo jau 
po biski nukrėtė lapus neg medžiu bet viszr.ioš kad ir perpu? 

seno

£

se ntiszaluseis lapeleis, da gana gerai apspilete ukystę 
Voinato.., . Į / I

’ . Isztolo davėsi girdėt Morkui, giesme daįnuota rūstį 
yyriszku balsu ir garsas skrypkos pritaranczios tam.

Sustojo nusidyvijęs, o giesme toj valandoje nustojo, o in-
•t i k r i • i i l k r . > 2 _ q ■ Ivicta to Morkus iszgyrdo balsą Mortos? p 1

. — Kodėl tai ponas Lukoszius, visados tokias 
giesmutes giedate, kad nevat verkti noriasi!

. — Tokia yra dalis mąno, pana Marte, asz niekam nemie-

gailynga'į

Jas, ir ano vieno saviszkio ne turiu ant svieto! Nog kudikys-

v

HM

uri Užmintu! Ho,— Na tai iszgiark antra stykleli! T 
’ O ... 11.

tuojau matyt kad tai asz tave prie krykszto laikiau.* 
rugiu! Rus duonos! Sztai ir vakariene gatava! Te 
bulviniu laszyneis. Rudi ne linsk prie puodo! Pa 
latrai! asz jum... .

' Bet.Morkus nieko ne valgė Iszgere da karts 
atsiraitė ant stalo, ir tylėjo kaip grabas.

— Ka? Nevalgisi nieko — rupįnosi Ragis. II 
but marcyponais maitinesiĮjPasvityj! Reikes tą datyrti.

— Ne esmu alkanas.- Buvau klebonyjoj. *
— Buvai! O ai matei Julką! Daili mergina, 
Morkus — galva palenkė ir staiga paklausė:

r 
Pasėsi m 

paragauk 
klusnumas

sznapso,

o, ho, tu r

— Ne žinau!’Senas, kvaraba! Kabynasi prie žmogaus u 
ką.nda’pa tykai. Visados tenai barnys ii* riksmai, ba ir mer
gina ne nutyli! Ta mulki Gralu, vargyna nog ryto igi vaka. 
rui. - • ’

— O jis ka tenai veikia? — pakriauše Morkus spakaine. 
Ragis mirktelėjo savo mažoms akimis.
Ne buvo atsakvmo. Morkus atsisuko

■ V —

in tą ta-msę naktę. Koleka nuvalė stata, paszere savo 
žeryję ir apspakaines daug smulkesniu reikalu, užybi 
žą lempukę i r1-sėdo prie lopymo senu kinktu.

Su b dieni ant nosies, su pasisziausziuseis.ūsais, 1 
yla, trauke diatą ir murmėjo linksmai in savo tylinti draugą.

— Kad žinotumei kiek bėdos asz turėjau su tais styczais 
bajorais. Vbinatas, tavo szirdele, sukyrszino visą kaimeli ir 
pastanavijo manę iszvaryt kaip lape isz urvo. Nuganydavo 
jovus, grėbdavo gyvulus, viena kartą sumusze Grenisa, kad su- 
tyn'o kaip statyme^ ir isz baimes drugi injgavo. Palaukytc 
mislyju! Suszaukiau juos vieną kartą prie karczcmos, ir tariau: 
Mieli brolei! Sztai turyte vežymą ir parvažji! Arba busy te ge
rais krykszezionais tai j u in atsimokėsiu, už tai, arba jago bu
site kaip pagonys, tai pakorosiu jus. Isiryn’kite sau! - Morkus

Morkus spakaine

iii langa ir žiurėjo 
mana-
> ma-

... ........
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Ho, hot asz jau žinau

— Aha! žolu! Tu

pakele galvą. Tas pasakoimas užemęji, užgluszyno ant >va- 
landos balsąr katras ausise jo skambėjo: „Biednas ponas Lu- 
koszius.,, . ’ i

— Pradėjo juoktys, O jauniejei szidyt ir pamekszcziot, pa 
rodžiau jiem szpyga: palaukyte naujenu! pasakiau ir nuėjau. 
Tie žodžei juos užspakaino, biski apsimalsze, bet ma to ne 
buvo gana. į ■ '

Ant jauno in treczia vakaru, padariau jiem szpytuokli. 
Apsivilkau in juodo sermėgą, paėmiau puodą su anglimys — 
iszleidau visus savo žverelus ir nesižvalgydamas ane in deszy- 
ynę ane in kaire, traukiau sau ulieze, grajydamas ant finto.

Mano kamanda klauso! Ąnt garso muzyjces iszlindo 
isz stubos ir Kirminas, ir Gervuke ir Gyvuke ir Baltausuka-* 
ir G ryžius i^ nuėjo paskui manę. Mulky s tas liuke, vilkosi 
ant pat galo, o Szpokas atsytupęs ant peties reke kiek galėda
mas ,,-Labaiiaktis! Labanaktis!“ '

Bagis išz to savo pasakoimo teip džiaugėsi; kad ir brilės 
jam nupuolė, o veidas tai nog juoko paraudonavo.

- • Pasidarė sumišzymas. Kas tiktai buvo gyvas, iszejo žiū
rėt' ant tos p‘rocesyjosrjuokėsi, szauke, potam juos baime ap
ėmė, moterys paslėpė vaikus, senei pradėjo rodavotis ir d ra 
sesnius nusiuntė paskui manę! O ašz spakainei ėjau prie 
Dievaiczio ir ant lygumos pradėjau tikras baikas.

Mostelėjau tris kartus rankomis, su lazda apibriežiau dy- 
del i ratą, ailt anglu primecziau sausu lapu ir žolu ir pradėjau 
szneket kas žin kokią kalbąs katros niekas nesuprato; nes to
kios sznektos ne yra ant svieto! O potam pririnkau in puodą, 
gilu ir traukiau namon. Sznipai drebėjo-isz baimes ir ėjo 
uszpakalyja nedidelam atsitolynime. Triobas visas, radau 
uždarymas ir,*hne gyvija duszios — pasislėpė po lova ir in szie- 
ną. . L i ‘
, Asz tada nog vienu duriu prie kitu, murmėdamas 
kožno slen kszczio pabėriau sauję gilu — ir nauejau popini

Tas dalykas labai palynksmino Ragi. / . - ų . ' ’
— Oho, oho! Ka asz veikeziąu su savo medine koja, ,ir 

skaudai)czeis kaulais, kad ne mokecziau burtu. Dabartės 
kaip mą tiktai reike pagelbos, tai tiktai szuktelesiu ant uh 
ežios, o tuojau lakia vaikinai su dalgeis ir mergynos su greb- 
leis. Grenis tai beveik isz skurosifa ne ižsineria, o kaip tik
tai biski aptynge, tai asz tuojau už puodo, no Jęntynos, o ber
nas tai tup bėga prie darbo ir dirba kaip jautis, Ho, Ko! o 
mislyiji kad slapta pas manę ne ateina praszyt, žolu ant milei-

— Oi ar duodi? -
’ Senis akytkes primerkė ir nusijuokė. ? *.

ojau nori žinot. Mažu ir tu norettt--
mei? Ka? Ot sztai kad tau ne duosiu, ba ne verta! Spjaūk tik- 
tai? •; ■■■•-'' •

Morkus sueziaudejo. . ‘ .

’dadave po valandai

re i* 
ne-

Na ir kas pasidarė? — paklausė Morkus, katras ne 
dorodamas prasi juoke isz to pasakoimo.

— Stojosi stebuklas, sunau! Sznipai papasakojo viską, 
bet gilu niekas ne norėjo imt, o ant ritojaus vietoje gilu rado 

_-įJWpas! Senis pakele ranką in auksztą ir tylėjo valandėlę.
— Oi ka? mažu asz ne burtinikas! Įutikejo visi, ba 

ke-tokio, atsitikymo kad ligei nog to laiko prasidėjo dauc
laimiu. Pits Feliksą gymč verszis su penkiomis kojoms, pas 
Joną Armini p.erkunyje užmusze jauti,* ant galo, senas Dau- 
naras numirė. Ne reikėjo jam burtu, ba turėjo jau szimta 
metu ir sirgo karszczeis, bet vienok ma tas atsitikymas daug 
padėjo. Bajorai pradėjo verkt, drąsiausios bobos pribėgo 
pas manę, o asz kaipu buk nieką ne žinodamas užsidariau įrio 
boj. Nuėjo pas kleboną, kad manę iszvarytu isz Bažny

1 ežios, bet jis pirma juos iszvare isz klebonyjos — na ir už 
nedeles visi isz vissųkaimo apsilankė pas manę— peršiprasze, 
prisiekė kad gyvęs sakyme, tada asz su visą iszkylme nuėjau 

’ ir surynkau pupas, kautu niekas ne tupgjp. drąsos paimt, pa
mojau vėl su rankomijrsumusziau ptjroiięir prižadėjau jiem 
but pagelbėtoj u rei kiliuose ir apiekuuu. (
burtinikas? ’ - ' ‘ y

Isztykro padare stebuklą Ragis, ba

— Ne labai asz grėitas prie myleimo! — sumurmėję J r 
’dadave po valandai — maežiau szendien musu laukus, ir nu- 
sidivijau, nes tenai viskas teip dailei iszdyrbtą. ........ ; ,

—-Tai1 vis burtais, mano sunau! Ka! Dailei? Teisybe? 
Ho, holasz jau žinau k.ad ant kalėdų, tu nupirksi ma moliną 
parasoną ir puikę pipkį! H6,.ho! isz manįs puikus vai^yniU j- 
pirmutynis isz deszinėšjszalies gabi stot! Ot — tiktai apsi
žiūrėsiu, jau ir laikaąjkęnitys! Isztaisysių veseilę, ba pas mus 
visko jau yra, tiktai gaspadynes pritrukimas!

v- Tetute Ona ryto atvažiuoje pas mus — reikė jai ap
rengi stabą, ana kamaraitę no"g kiemo. s ‘.
Nysi juoke Ragis ir plonai-užgiedojo:

Daili tai pora ir miela stuba.
Pati kuprota o viras szliibas! i
Nustojo baikautį ir palenkės galvą dadave:
— Nuvargyno mano vaiką, nuvargynol Sztai ir parėjo 

jau galas. Biedna pana Ona. Ne isz gero ji apleidžia savo i 
milinio Vitaudąl Bet asz džiaugiuosiu isz jos atvaževimo. 
Mes cze abudu drauge, priskalsysim tau su.savo burtais. Na, 
kad tėjo, tai da reike palaukt su ženybomis kokius metus! 
Ne yra ko skubyntis! - Kniese prie darbo, bet vienok ne galė
jo nutylt. ' , ' ’ • ’

— Oi ar matei tą kumelę, katrą Vitaudas pyrko už tūk
stanti rublu? Stato stonę, užves arklus lenktyninius.' Vokie
tis vage, vanduo malūnus nugriovę^šveczei isz namu neiszeina. 
Sudna diena! O kas? ‘ • 1

Per duris pasirodė galva Grenio, paguodone delei puodo 
ir burtyniko, ne pavelyjo jam tolau eįtei

a — Kur ponas kapralnas liepsite art ryto? —- paklausė 
užmerkęs akis o atidarę's burną, tur but del geresnio isžgyr- 
dimo. ‘ z Z .

—- Žvirbluose, rekrute! — uszkamandieravo Ragis.
— Aha, naują tytulą gavai! 

užsidarė. ,
— Oi ką! Tegul supranta paklusnumą. Kapralnas tai 

ne bile kas! Ho, ho! v
Ir toi valandoje pradėjo szvilpt, kada tuoni tarpu Mor*

— tarė Morkus, kaip duris

k a, mažu ne

Morkus pradėjo

Ir toi valandoje pradėjo szvilpt, kada tuoni 
kujJ pakėlęs akis tarė:

(Tolau bus.)
»



^Važiuokite ir pirkite ukinikistes

.1? - '■ .w:r-.-. • . -r —i, ■>

Cze tuokart ir žmones kaip skruzdės knibždėjo;

o,

119. W. water St. MILWAUKEE, Wis.

I8ZR0DYKAS SURINKTU WAISIU.
Datyrtas per Reforrnata broli Augustina Zejt? 

aplyn,kinese Ii OF A PARKO\ ir patwirtyntas pry- 
kiega ženieu iszrejksztu ukyniku.

Petras Curren c surynk:o no 1 ak. 50 buszellu kwieczn
i Mikot. Lepak . ♦» H n 40 n j žirniu,
Juozas Filip 
Petras Curren

u n 

n

H 

51

200 
75'

n 

n

komu, 
a\vyžu,

James Dunlap n H 55 400 n bul win,
i Frank Mucha. u H n 800 u buroku,
Juozas Kasza n »» 700 H •wiki. bur.
Henry Kon 51 n 2^ tono sZieno.

Nauja lista, katroj ira patalpinta ape 600 wardu 
ukyniku nVipyrkusin tenaj laukus, ir daug kitokiu isz- 
rej’szkimUj.kožnain bus nusiusta katras atsyszauks pas

Lietuvniku . ,

Vai isz ko garsingi mums Trakai isz seno ? 
K.ad musu ezion tėvu karidei gyveno. /' 
Pirmiauš Ųurganyse ju ilgai sėdėta, / 
Q paskui jau sostas Trakuose turėta. į/ 
Ir garsus Keistutis per narsumą savo 
Įsz pilies Trakėnu szal e j vieszpatayo;
O sūnūs Keistuczio aiis VytautąjZDidis 
Dienos pirmą szviąsą ezion yfa isz\ydęs. 
Ne tiktai jam gimti czionąi atsitiko,

Ir mus Trakai džiaugės dar jo palikimais: 
Mūrine l^ažnyežia, juodais Karajhnais. 
Kai (musu karalei Trakuose sėdėjo.
i-’ ’''*“ I 'J ' ' i’ * / _ .< J.’ < J

I

Ogi kiek cze butą turtu ir gerybes, 
Tai ir apsakyti man trūksta galybes. 
Szendiena jau szito neb4 yra nei ženki o 
Tiktai saloj murai riogso del pamenkl 
Nes dar laiko ranka stipri geležine. 
Tp mums palįkimo suvis nesutrynė, 
Dabarties Trakėnu priminsiu asz szalei. 
Kad tie musu tėvu pagyrti karalei, 
Katrie sostą savo Trakuose turėjo 
Lietuviszkai anie meldes ir sznekejo. 
Tuo tarpu szendiena jau Traku pilyte 
Ir žodžio nemoka savaip pasakyti, 
O ir parapijoj jau Džonu' pilna — 
Prabuvo cze kalba, kaip ta aukso vylha

’ Tiktai paszalyje dar musu liežiuvis 
Isztase iksziolei kapuose nebuvęs; 
Bet ir czionai tūlas jau piktai padam 
Lietuviszką kalkbą isz maldų iszvare.

Rasi tav, Keistuti, nei nesisapnavo, 
Idant padarytu teip Trakėnai tavo!! 
Tu ejei už kalbą su pripszn kariauti, 
O nūn tavo žmones skubią patys griauti. 
O brolei Trakėnai, ar‘galima būti, 
Kad jus savo kalbai duotumėt pražūti?!

Ir žmdniu jau,vardą ant amžiū nustoti?! 
Argi Karajimai jums gėdos nedaro, 
Ką czionai terp jusu penktą amži varo, 
Tacziaus neužmiršo kalbos prigimtines, 
Nors toli ir senei isz sa\o tėvynės! 
Visur sz v lesąs žmones savo kalba girias, 
Ar eina per žemę ar per jurias irias, 
.Jus turit už gedą jau savaip kalbėti, 
Jai nuo grinezios pėdą tenka paėjėti.
Kad aukuo hkiu kalaus, kas darinėtu . 
//• ii? tai tik kaliui atiduot reikėtų. —

ll/an Ji bra nyiaxaix priji nitą# lie.? i u ris !
' / ' ' , T* ' , \ V '
/Daina szią gadynę Lietuvoje dainojama.

Nu sustoję mes brolukai trumpai padainuokim, 
Kas yr musu žemej4'szventej4 trumpai aprokuokim. 
Taigi baisus užpuolimas ant musu užpuolė, 
Kaip Lietuva taip Žemaicziai tartum jau prapuolė: 

‘Musu vadai iszblaszkyti tur vargu ragauti, 
Vieni patys iszkelavo svetszalai (tarnauti, . 
Kiti brangioje Tėvynėj4 ramumo neranda, 
Nes baisiausei persekioti liežiuvius sukando. 
Ir mes varguose suspausti kencziam su kantrybe, 
Ar nepasigailės Dievas, ar neduos luosybę;
Bjaurs Maskolus senei draudžia mums knigas spftudinti, 
Kad pavirstymem in (rudus eine mus slopinti: 
Kuningelu daug sujede, nuo žmonių atskiro. 
Vienus kalinyu instume, kitiems Čibirą paskiro.
Koks klikimas, koks verkimas žmonėlams be vado, 
O Maskolus isz ramumo popus duoti žada.
Mes brolukai nenuszgąskim, valivesniais likkim:

Tegul hiusza, tegul smaugia,, d yaseje uenikkim, 
^įors mums uždrausta skaityti,.poterius kalbėkim, 
Bet maskolais mes nebūkim, popu nemilekim. 
Kaip Lietuviais gimėm, augom ir numirt nebijom, 

•O M as kol u kalba, vį^ra tegul ein Cibiron!
Kad ir Cibiron mus vesztu, ten Lietuviais busim, 
Kad ir kuningu n ėh tektų ir tad nepražusim: 
Visi drauge Dievo melskim, idant mus apgintu. 
O bedievius juju ginklais juos paežius sutrintu. 
Taigi brolai apsiverkę Lietuviais numirkun, 
Už tikėjimą tikriausi nors snierti datirkim

Brolei Lietuvei!
Isz tikros szirdies velyju 

jums skaityti Lietu viszkus 
laikraszczius ir knigas, kame 
nieko niera prieszingo Katali-

ku tikeimul, del naudos dva- 
siszkos ir apszv lėtinio protą.

Jusu brolis.
Hunt A. BURBA

Klebonas Lietuviszkos para
pijos Plymouth, P$.



6 Vienybe

-1/<Z JEaAt Loyd St r. Shenandoah.
Atydure twarta kūrėm taikia ge

rus arklus del samdinio wisada.

Naudynga žinie
M. .MyCKlEWItjZE, pargabeno Isz užmarės 

wyeoklu l.letnw/azku knlgn, kajpU taj: lllato- 
ry.zau, n.jkiniu, Moksi. .xkn, an gražioms (iaj, 
n .lema o Ir an azwentaja ekajtimaja, .Mahla-hni- 
gin, o paniurai* anwyaaj nž’ maža prekia. Kaa 
ooryl žinot knigu warclua Ir ju prekia, raaz.ikit 
gromata ir indekit markia už du centna, ar,t tokio 
adriao:

J/. Mockitwieziw.%
P. O. Box 54. Detroit Mich.

Rūkykit ir cziulbkit Globe 
tabaką, nes tai yra geriauses.

reimui knigu per komitetą, 
pasirodė kad d raugiate turi sa
vo kasoje, ezistu pinigu, 490 
d.54 centus, apricz kasztn ir 

[Jagelbos ligojo,, katrų ne ma
žai iszmokejo. Sunariu ro- 
kuoje 55. >Ant ateinanczio 
laiko likos jszrinktas J žemiau 
iszreiksztas randas.
Alek. Maslauckas ---' preiydęntas 
Damįnikas Venclova --- vreą,.--- 
Juozas Pauksztis --- finansų sekfeto. 
Juozas Rėkus t- protokol, sekreto. 
Ant. Pajauis*--!- Kasiems - 
Mikolas Totorius | 
Vincas Jancevicze ( 
Kaz. Sieczkailękas Į 
Ig. Daugenigas j

gis Milostavskis
Boleslavas arba
Genovefcs „ „

M » . '80 (‘bI. • 
antra dalis

„ 30 ct.

ATSAKYMAI.
P. K. isz Mckeesport pL. Tavo 

gazietos laikas pasiliaigia, J. diena 
Kovo, 1890 meta.

Arklu skmditie del wysokiu raika 
In eikit)?paq ..

MILA UOKA.

apiekjinai kaso., 

paborcai .'
Visas gromatas prigulenczes 

reikaluose Draugistes, - reike 
adpisavot.

A. V. isz Shenandoah Pa. tau 
knigele dailiuiszsiuncziau ji. Vasario.

/ / ,------- .J
„J. Mi Wz Denver Colo, grama tiko

Lankiszko su Lietuviszkn neria, vie-'i j • ■ , ■na numeta gazietos tau sunczni, ten
rasi kokios kniaos musu drukarne
yra.. ’ • >

. i t E*.— .... .... i 

jau veikiai sukaks piwiaųmetįs..nųo 
ju užvedimo diaugiasi isz ju, tarda
mi randą daug pamokiniirip, nors 
tie, kurie nėateiūa, kaip duodasi 
girdėti, ,'pasžalais visokius melus 
skleidžia apie tuos susiejimus. >Ale 
tai jau paprasti daigtai! juk žmones 
papratę yra kitu akyse ir krislą pa
matyti, o savo akyse ' nenori matyti 
nei sienojo (balkio)! -- Tokib bildu 
lietuvyste Baltimoreje virt ir' vis 
drutyn eina ir gal su laikū^jpaleis 
spinduli szviesos ir ant kitu kampu, 
kur lietuviai gyvėna. Ir drąąiąį, ga
lime su dainomi sakyti: 'į
v „Kad žmones priesz mps siaųcz

* ir siunta, 
Tszkencz lietuvninks ir atkuntalb

Lietuvos <T8.

Joseph Rėkus

Pajeszkoimai.
’ ‘ t

r . I

Asz Jurgis Mundris, pa- 
jf‘szkau savą brolio Ambrožą 
Jukną, paeinantis isz Kaimo 
Redybos, Panevėžio pavieto, 
isz parapijos Waszku, jis»pats 
arba kas apėji žinote, praszau 
duot 
resu-

Nanticoke, Pa. Mjęno 26 
d. Sauso. 1890 m.

Draugiste Broliszkos Pama-
szes!

Neszojenty varda Gvardya 
to Nanticoke Pa.- 
metiny initinga

inę po szitokiii ach

\iirgis Mundris 
2515 ’l’iSųt Breeze Place 

a.Philade

Antanas Visockis pajieszlTo 
savo prietelaus S. Lukosziaus, 
paeina isz Kauno redybos, 
Raseinių ,pavieto, isz kaimo 
Lipkiszkiu, priesz puse metu 
buvo Pittsburge. Jis pats ar
ba kasžino ape ji^raszau-duot 
ži ne, po sz i tok i u ac

Pittsbur

su.

Reikalai LietuVniku

Diena 26 Sausio menesio, 
atsiprovinejo metinis susirin
kimas Draugistes Szvento Kaži 
miero, katra kas menesi didi* ' * » * 
ifase skaitluje sąnariu ir tur-' 
tuose. ■. . . i

Po aprokavimui ir perziu-

Atprovrjc 
kaipo, pirmuczeuse buvo ro 
kunda ižduuta per sekretorių, 
visokiu pinigu buvo inplau- 
kia i Kassa $ 292 d. 21 c. isz- 

eta ant yjsokiu reikalu 
įains ii* taip t. $ 235rd.

42 ė. pasiliko uždarbio isz 
1889 $56 19 c.

Urednikąis "likos aprinkty 
ant'jatejhanczioi meto: 
Kapitonas 'l'amoszius Butkievicze 
Apicieras I Vincenty Miszkiel 
Apicejras H Juozas Kaliszkevieze 
Sekrvtoriirs Vincentas Butkievicze 
Kassierius Juozas KaliszkieVipze 
Sargais ligoniu Juozas Brukąs 
Franciszkus Balejszis, Andrejus 
Dambauckas?’ir Jonas Pakropis,, 
Pryžuretojej Kassos Karatus Ąžukas 
ir Petras Kielduszis.
Apginetojas Karūnos Augustas I.e- 

seckąs
Vartunikas Duriu: Nikodemas

Su v|sais reikalais in Drau
giste ptaszome atsiszaukt po 
szitu adrisu,

'^Vinčent^as Butkevicze.,

Yra ant pardavimo
Masliolei 1612.jnete, arba Jur j

„Lietuviu Mokslo 
Draugyste”

Baltimoreje M. D. laike savq mė
nesini susjeijimą 26 d. Sausio, men. 
1890 m. \ Gražu buvo matyti, kad 
per trumpą laiką, sąhariu skaitlus 
pasidvigubinp; nešk prie pulkelo tu, 
ką uždėjo tą draugystę, o kuriu Var
dai buvo . „Vienybėje” . apgarsinti 
(No 1 ir 2, 1890 m.) naujai pri
stojusiu yra 11; ėzion jų pravardes 
pridedu dėl visu žinios: J. Valaitis, 
Ona Majauckiute, .Kun. A. Burba 
isz Plymouth, J. Kaijus, iK. Jasiu-

laszkevyczia,' K. Adopiaitis, 
V. Daukszys isz ' Mahanoy Plane ir 
Ant. Niamura. /Velytumėme, kad 
tas,musu pulkelis didyn eitu ir taip

naudos, a Beganczius draugystes 
reikalus perkraczius, tape praneszi- 
mas laikytas apie vyskupą Motiejų 
K. Valanczauskąi ir apie D-ra SaU- 
eiveiną; potam-gi K. Adomaitis 
perskaito ilgoką savo paraszytą dai
ną, kurioje lietuvius ragina pabustų 
gaivinti Lietuvą, rūpintieji pasikelti 
isz vargo per kabinimąsi i mokslus.

Žodžiu saxant: susirinkusiėjie są
nariai draugystes, atlikę reikalingus 
draugystes žygius, linksmiai per
leido keletą adynu ir su dvasiszka 
nauda del savęs. Teisybę . pasakius 
lietuviai Balti mores, nOrs nevisi, kas 
nedeldieni susirenka' i Marugari 
Hali ant 7-os adynos vakare, ir ten 
turi paiuokslingus pranesziinus apie 
visatę, žianify gyventojus žiames, 
draugiją ir jos reikalingą pertaisy
mą ir tt. , Taip-gi ten jie tu’A dideli 
žiamlapi ant sienos pasikabinę, ‘taip 
kad prie progos ir geograpijos gau
na pasimokinti. .Tie, kurie lanko 
tbos vakarinius. susirinkimuso

Naudinga žinia.
„Vienybe“ yra sziądięhLiė- 

tu vos laikraszeziu, n ės apesa-. 
vo Tėvynės reikalus tikrai 
prarteszdama ir ape apszvais- 
tą savo brolu rupįndamosi, 
gana jau daug turi raszytoju, 
kuriems yra brangi Lietuvos f 
rąszlava ir Lietuviu prisikė
limas isz i ilgo ir smarkaus snie
go, ko mes tamsioje „Saulėje“ 
nematome, o galir nepamaty ’ 
sime. Kozno laikraszązio yra 
darbas tamsesnius , broluS ap- 
szviesti, juos in tautišką ir 
broliszką vienybę traukte 
traukti irgi teisybę atsitiki- 
dnuOse parodyti; rrtuomi mes 
petsiludyję ir varome savo 
darbą tolyn kiek musu sylos 
ir pajėgos iszhesza, bęt kvai
linti saVo brolu 4 nenoriame, 
kaip kad „Saule“ daro. Be- 
rots vardas „kaules“ butu gra
žus, bet jos intalpa yra pieme- 
niszka, kvailinantix ir iszjo^ , 
kianti musu brolus, nes beveik 
kožnanie numeryje „Saules“ 
rasime Lietuvius pavadintus 
paiksza irupUžemis 
ir dar dailau skamdancziais 
piemeniszkais žodžiais. O tie 
žodžiai randasi rasztuosę pa* 
ties ibzdotojo/kurs pirin kele
tą metu vadinosi Tamaszatic* 
ku, sziądien Baczkausku, ryto 
gal bus Slizdaucku arba dar 
•pavatniaus; jau isz to tiktai 
regiasi, kad toks žmogus ne
gali, ganetesi viena pravarde.



J

o

. ■■ v j■■■ ■< ■ .

•M

Lietuvniku
/'i

KbdeUjis teip daro? Tegul 
patsai skaitytojas atspėja, o 
numanbm, kad bus gana ajsz- 
kll. < • ! . r <•1 •.

P.) Baczkauskas, kaip ma
tome isz jo „Saules“, ne yra 
Lietuvninku, bet greieziau 
priguli nežinia prie kokios 
tautos (giminnes), nes visi 
Lietuviai, o labjaus apszvies- 
tesni pagal jo supyatimą yra 
kvailais ir paikszais (žinoma: 
Kto šam taki, d rūgi emu daje 
znaki), dėlto tiktai, jog tie vy
rai jo szanszlavines ,, Saules“ 
neskaito, idant savę nesarma- 
tyti. 

»< « ,

Daug ko nesznekant pajim
kime „Saule“ N 27 sziu mietu, 
o ežia atrasime gana žodžiu 
piemeniszku ir kvaili naneziu 
supratimą ape atsitikimus Lie
tuviu su Lenkais Plymouthe. 
Szitas atsitikimas ape Lietu
vius kur kas teisingįau, aįsz- 
kiau ir dailau apraszytas ne

kuosę laikraszcziuose. Ne. ga
no to p.^Baczkauskas norėda
mas s^vo piemeniszkumą pat 
virtinti, surasze patsai korės-

tokius bjaurius darbus ir sten- 
gimus „Saules“ gali patemyti 
o ir jau patemyjo, 
kassyk gilyn bre 
viną. i tI . ...< „Vienybę“ savo jaupesn^os 
sesers praszo su pasitikėjimu 
kad „Saule“ palautu Lietu
vius kvailinti ir juos airibryti 
bet kabintosi p 
darbo, kuris yra 
ir naudingas visai Lietuvai 
bet ne vienam p. Baczkauskui, 
kurs Lietuvius sarmatina, pie 
mienišzkais vardais juos k'r isz- 
tydamas ir in tamsybę gra- 
mindamas.

jog „Saule“ 
nd a in pur-

» 
rie svarbaus 

rei kid i ilgas
>

teriszkes, kuri buvo teta pa- 
ežios jo. Sugriže ant /puses 
pirmos rado namuose dideli 
sumiszyma. Mažiausio savo 
kūdikio ir kai tini kės ne rado.

urnai permaina ir neatsimena 
kas tolau dėjosi.Jane

si redes, pasityko Moi\ienta 
ant balkono, katruo buvo su
jungti priszakynei namai su 
užpakalineis namais to ateity- 
kimo, ir paklausė Mornien^o 
ar visi vaikai iszgelbeti? Ga-<5

ves ne visai aiszku atsakinia, 
i Bakton į Cannel paklausė, ape skaitlu 

rietu vaiku," Morm: ke- 
CankeJ: Ar ira terpju 

is? Morment: A- 
W. Can-

t

prisvieczijo sakidama: P 
eimui tėvu kaltinike papratę 1 metu km 
manes paduot jei Biblije: Po pe tai negalų sakit. 
tam ižsiunte mane su 'kokiu j nei nubėgo i "<leganczius na
tai darbu. Kada sugrįžau su riius, jeszkodams kūdikio po 
pinigais, lįepe ma ir mano se j visas lovas ale ne ratio. Tuonv 
ser eit gult, ba jau buvo vėlu tarpu atbėgo paliemonas ir 

i ir laikas ant atsilsiu. Ne po teipgi už.sieme tuo darbu.- Ale 
ilgam užmigau. Trumpam . per durnus ji troszkynanezius 
czese, pabudino mane barszky- nęgalęjo rast. Kada atbėgo 
damas ,in duris kolektorius ugninei sargai ir apgesino ug- 
rendo, kuri kaltinyke pasity-hii paliemonas, antra karta per 
ko. Po iszeimui jo užmigau ‘ kr/tes stiibas, kūdiki rado \V. 
ir vėl likau pabudynta dau Į Cannal, norėdamas Jažinot ar 
gurnu durnu, kurie beveik už ,da kūdikis givas uždėjo abid- 
troszkino mane. Atsikelau ■ vi rankas ant jo galvos, ir pa- 
greitai ir, girdėdama szepoje • temije krauja. Inspektorius- 
puolanczes torielkas norėjau.j Dauglity, pasaszauktas in tuos 
ją atidaryt; Dasilitejus pajų- ’ namus, aįišižiurejas juos da\ e 
tau kad ira pei\ karszta: Per j raportą: Visi daiktai ir siena < 
tai supratus, jog szepoje ira Į ant jiavidato szepos, atidalinau

i ugnis, pradėjau szaukt kiek i ti viena stuba nog kitos, isz 
galėdama seserį, mieganezia priežasties ugnies visai sunisz- 
kito stubojo, kad atidarytu j ežy ta. N įVejas i narinis ] 
mano stubos duris, prie kuriu nikes po No 12 Paul str. 
kaip pasirodė, » rankenos ne boję ant pirmo 
buvo, katra pevnei likos nu- kaltynike lovoje, 
imta po mano užmigymui. saves visa aprėdai 

' Tuojau nusiuneziau seseri pas pętos ir czeveriku. 
. pon. Morment,

Sarach Jlannon siuveežka, gyvenanti, Painaczius, kad ii 
gyverianti,Pajui str. liko šilini; jis rie gal duriu atidaryt, pra 

e už nutrotiima 
se

Didelis Balus!!!
Jjietuviszkos Para

pijos Szveiito Jurgio 
Brooklyn©.

Atsiprovins d. 15 Vasario.
1890 m.*’ No

Brook ly n, E. D. 
, ■ . \ i

T '
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* * . * 
hri, po vardu kokios ten isz- 
mislytos pravardes.
darbai p. Baczkausko senei 
yra mums žinomi isz patirimol 
jeigu jis turi ant ko koki asa- 
biszką piktumą, tai tuojaus 
savo szariszlavose (Saulėje) isz 
savo.smagenu garsiu isztrauk- 
tas korespondencijas ąuteplo-

1 ja. Vienu žodžiu jsakant visa 
jo „Saule“ melagyszcziu ir 
kvailumu beveik visad yra 
pilna. Toki tatai iszmintis 
„Saulės“.

I *

Mes gyvename su ' visais 
Lietuviais kaipo brolai su bro- 
Jais, nes mums visi yra lygus 

• be skyriaus isz kur jie nebūk.
Bet „Saule“ savo szanszlavo 
n)is nori supjudyti Lietuvius 
viename kampe gyvedanezius 

.su kitais kitur kur bunhn-
ežias. Aiszkus patriotizmas 
„Saules“. Kožnas (tijeras Lie-

> tuvis, mylans savo Tėvynę,
' ■ A .

Isz Užmarės
Tokie Isz Visur.

Pri eatna (r romą t a.
k Moteriszl'e pa imt a inpalici 
je už dpl> elta e a .Raiba ju.

ta Morylebon 
Florencijos Ada Ban ton, 
nųmo 1 metu, kuria rado szale 
ugnavietos uždegtuose namuo
se sti perpjauta gerkle po No 1.3 
Littlę Marylebon str. katruose 
tuom tarpu miegojo 5 vaikai. 
Vyreusias buvo 10 metu mer- 
gaite o jauneusia 1 metu auį

sziaū kogreieziause duris isz- 
muszt. Kada tai padare asz 
ir sesuo nubėgom in* jo namus. 
Atsiminus ape mažiuke svseri

stu - 
pyento rado ' 

Jin riejo ant 
a^apriez ske- į.

Inspektor:/
ridai namus

'W

*

prieszai mus j kokiu laijcu
genezių savo 
ne žinau. 1
tave aresztavoju už n užu d i ima 
Florence Ada Banton ir už 
uždegimą namu. , Ant to kak

Morment a psi imdamas pats 
tai padaryt jnanes ne * leido. 
Pon. ,'Tate, rasztinykas pa
klausė. Kur buvo' tavo pri-

IUžpakali i kaires rankos ir 
ant nagu patemijo jis plenbts 
kraujo. Eidama ulieze ji at-

i

kszcziau>pamineta Elorencije: žiūrėtoja kaip pabudai? Mer- 
Tėvas tu vaiku Edyard Art- ’gaite: Ne žinau, priešė antram 
hur pripažypo: kad nelaimin
gas kjidikis buvo jo duktė;. 
Jis ir jo pa|i 3 Sausio vakare 
iszėidami iri teatra, paliko sa
vo namus ir vaikus, po prie
žiūra aukszcziau minėtos mo-

' 1*1

siliepe: „lyeve tau j 
Kad tu teip apsieitum

o, Dr. Meckenzie pri • 
: j°g pieniai ant jos ran-mano užmigymui, j atidos dau 

giau nemaeziau. W. Cannel, 
gyvenantys teiposgi priszaky- 
niuose namuose,, pabudo ai) t 
riksmo Mormento, szauken- 
ęzio: ugnis! ugnis! Greita ap- Policmonas, kuris rado kudi-

apžiureimui kūdikio rado, 
ronita gerkle. Ilona ira

su -

X
■
i



Vienybe
k i szale ugniav^^o 
jog pas galva kūdikio rado ir

s dadave

Astranomai paduoda 
žine ape žvaigžde katra 
kiala in Betlehem 1 
alams, norintiem pasikioniot 
J. Ponui iszganytojui musu. 
Rokuoje, kad" prie. penkių 
Žvaigždžiu, katros kaip ma 
rodosi, vadinasi szienpjuvei:

mum 
rode

Toronte.

Lexington 111. 29 d. Sausio.

na visokiu auksztesniu moks
lu, prafesorius - J. Jess, laikę

trim kar- lekciją, ant katros turėjo pra
bos su gazu, kur buvo susirin
kusiu ape triszdeszimti moki- 
tyniu, tame tarpe gazas explo- 
dirvoj o-, ir paežiam mokytojui

gžde, didesne ir dikczėi 7szvie- 
siesne už kitas, kuri bus ma
tyt ir szviesoje dienos. Kai]) 
rokuoje, ta žvaigždei buvę ma
tyt nog užgimimo Jįezuso P. 
kas 315 mete tai, yra: 630 — 
915 1260 — 157/ -r- 1890.

. i « /S/.itas metas — yra metas 
žvaigždes Betlehemskos. Butu 
septintas pusi rod i imas jos nog 
užgimimo. .Krystuso Pilnevo- 
kim ar tik ne pamatysim.

mok i tini u sunkei apkolieczijo. 
Visas laboratorijos kabinetas 
likos sunaikintas.

Sunbury Pa 29 d. Sausio. 
Pulkas italijonu, lenku ir'un- 
garu, katrie procevoje prie 
Shamokin, Sunbury ir Lewis 
burg geležinkelio, padaritose 
skilese akmenij, užprovijo tris 
szuvius ir laukdami ant explo 
zijos, patis atsitraukė in szalę, 
bet isz nežinomos priežasties

Berlin 29 d. Sausio Prince- 
sa (’hristjana, duktė karalienes 
Viktorijos, sunkei apsirgo.

Ateina žines kad caras no 
ri likt sudavatitoju reikalu 
tarpe Francuzijos ir Ilolandi 
jos. (visur kisza savo nosę.)

Portugalijoje -kaip rodosi 
tai ne užilgo pastos tokis pats 

“fondas, kaip ir Brazilijoje.

Maskolijoje užėjo kokis tai 
naujas pastanųviimas, delėi

o jie misi id am i kad tre'czias 
jau užgeso, sugrinžoin darbę, 
betdoi valandoje,, ir treczias 
ižsiszove ir visus juos i.szmete 
in szalis, priekam vieną užimi- 
sze ant vietos, o keturis bąisei 
sųrouijoĮpO mažiau suronitu 
rokuoje apė tuzyną.

Isž gruzh szendien dar du 
aklinus atkasė. * J- -

Isz Washiugtono Teritori
jos danesya kad tenai buvo 
szturmas tokis didelis, jog su
darė pusnynus ant 200 pėdu 
auksztus.

nomas.

(’aras, kaip paduoda žinę 
laikraszlis ;,Journal de la pel“ 
yra didelame rūpestije, nes 
pagavo su nu savo skaitant

Isz Amerikos.
Bu f falo* 29 (|. Sausio. Mo

kytojas 
Freund,
keturolįkos metu merginu pa
bėgo, likos pagautas szendien

szkalos Fridrikas 
katras isznevožijes

Velesnes žinios, tai yra pa 
nellelije, paduoda kad isz viso 
yra užmusztu szeszi, o aph 
ronitus tikros žinios da ne yra.

- ■«

New York, 29 d» Sausio. 
Isz 'priežasties explozijos 
Štandart, aliejaus pabryke, 
užsidegė penki rezervuarai, 
perką likos padaryta^ utrotos 
ant dvieju szimtu. doleru, ir 
penki žmones patrotijo savo 
gyvastę. >

Plymouth Pa 1. .Vasario. 
Ape puse vienuolikta adina 
isz ryto, užgruvo lubos angli
niuose kastu vesi Nothinghamo 
per ką suvarė labai daug gazo 
in teip vadinamą ,,,gangvays“ 
kur darbinikai su lampcjmis, 
dirbo, nog ko gazas ir užside
gė. Pirmą adiną po pietų isz- 
nesze asztuonis ronitus, isz 
katrų vienas - tuojau numirė, 
o kiti teiposgi yra labai silpni. 
Fajerboso ir da vieno negali
ma rast, tu r but yra kur už-

boję, nežinodami kad visati
nis mazgas, gali mus tiktai 
prikialt isz miego, tautiszkuo- 
se ' dalykuose. mano 

ir ne- 
kuriuose sklipuose turiu klai
da, , bet vienok rokuotąsias 
savę už netoli nuklidusi nog 
kialo teisybes, norecziąu szicze 
pridurti, nekdrias savo pažin

ai szalime musu, katios
mano

Bradford, Pa. 29'.d. Sausio. 
f)ų vyrai vaidai katrų yra 
II. Mc. Henry ir Aleksander 
Carmen, katrie norėjo padalyt 
torpedę isz nitroglicerinus, ant 
kokios tai piktadarystes, pęr 
explozije aukszez’au minėtos 
torpedos, likos uŽinuszti.

Birmingham, Ala 29 d. Sau.

užstraikavo

Ro

gęležineiii pabrike, katrame 
daro reles ant geležiuKit/lo.

■ Iphicago
bert Gi b
provoje nžmuszimo daktaro
Cranino, likos nuszautas szen
dien per policmoną Thomas 
Lyndų katras teipcsgi yra

ras 
mažu geriau iszreiksz 
mįslę. y.’ ,

Kaip yra beveik kožnam 
.brolui lietuvnikui žinęma o 
ipacz delegatams ir draugys- 
teini prigulinczioms prie auk- ' 
szczi.au minėto Susivieniimo, 
tai ant paskutinio šeinio, ka
tras buvo llazletone p- ir 6 
diena Spain menesio szitu me
to, suvažiavę delegatai rodą- 
vojosi ir ant fgalo nusprendė, 
ne vieną daliką (instata) lai- 
kidami juos už reikalinga mu
su • dvasziszkam v ,
katrie turėtu but iszpilditi, o 
ne del kokio tai liciaus ant 
popierėd tiktai surasziti.

Dabartės peržiuresime, ka 
tie*istatai mum giaro j 
kokią naudą atnesze

pasikėlime,

&re, 
kas

1). Ar draugystes išsilygi
no su savo mokeszczeis, pas
kirtais ant seimo? — kaip ro-

KSslabjause mus •
, trukdo?

Svarbus tai yra klausimas, 
bet atsakymą teipogi greita 
galima rastį tai, yra: kad musu 
tocni apsieimai, labjause mus 
sulaiko,užpakalije kiltu tautu.

Pazvelga mano szios dienos, 
patranki© isžtąrt kelis žodžius, 
in viengenczius brolus, prigu-

K. D. A., katras jau nog kė
lu metų, ant drūto pamato li
kos uždėtas, - o įstatai likosi 
priimti per delegatus seimo, 
ir ant, pereituį paskutinių sei
mu pertaisiti,io vienok hiusu 
brolei vien genezei, kaip rodosi 
tai rokuoje sau už menką da- 
.lįką ir su vis ant nieko ne at-

kirtais ant seimo? 
dosi tai ne.

2) . Ar laikosi to punkto, 
ape katrą teip svarbei spren
dė, kad sunarei gautu lai- 
kraszti, . garsą musu Susi vie- 
niimo, už puse mokesties tai 
yra už doreli ant metu? — Ii- 
kįos ir tas dalykas pąszalije, 
tiktai draugyste isz Ilazletbno 
užsimokėjo prigulencze poi 
dorei /už kožna savo drąugą, 
'o kitos' tai kaip niatit, nevat 
neužsimokejo savo mokeszcziii 
po 125 c. nes dar igi szitai 
dienai nieko negirdėt buvo 
ape tai, o laike arsitikymo 
smertiesj tai kožnas su visoms 
keturioms, stvėrėsi prie susi- 
vien i i mo.

3) . Iszrinkome urednykus, 
katrie butu musu reikaluose

nevat

szczi.au


Lietuvi! i ku
vadovais, o kur jie yra? ane 
baiso negirdėt, rodosi kaip 
buk visai ju ne yra ant svieto.

Vienas, kaip kurmis, insi- 
kąsęs in anglis, rausė ir dul 
kemis apdengė savo randa ir 
raszteli bile kada ir koki, ka-

įCŠ^Redyste ne. y ra 
atsakyme, už žemiau 

paduota artykoia.
Hazleton 26 Sausio. J890 m. 
Atšokimas mina rotas 4<No ‘ I ' .

Londono

Sakai kad

kad tu usidetuin sau kroma 
ir kitvierius priitum už slugas, 
tada jaigu atejas ant tavo

ris norint ka mylės kas tiktai * 
nėra Dievu, tai tuom paežiu 
instrumentu bus koroYas), dėl

j,Garse,, ba ant ko buvo ap 
rinktas. b

I . . • 1 ' iAntras, apsikrovęs nimiu

Alės Hazletono Lietuvei’ ne- 
galy me tikros dvasios supras-

turi savo si ilgoms nioketie ir 
kiek turi imtie už švara, kiek 
tau turi įnoket, o tu tada jam 
saki tu m:,, palaulįnrietel! asz

Krakauckas norėtu terpu mus 
niatytie, bet kad mes ne vie
nas perveižejom ta raszta, tai 
užnaszus' yra in komunisma 
ir socijaližmos dvasi*.

ežius gvaizdikėlus ir mielus 
pipirus, o ape Susivieniimą, 
apė savo randą ant katro likos 
aprinktas tai ape gu gu-ga; 
na fua to kad i asz esmių Pre- ‘ 
zydentu! —1 teisite, titulas ne' | 8 ba\u 
menkas! , d būtie bagetais ii

pirmiau už tave, ir asz esmių 
jgaspadorium tu namu, ir ne
klausau tania, darau kas man

t

)a

ritis, apspiestas isz visu pusiu, 
naujaląnkeis, ir atsidavęs su

savo parapijos ir isztaisimo 
Bažnyėzios\ ne turi laiko ant 
suraminimo mu$u, kokiu nors 
žodelu, kokiu nors pamokini
mu, teip kaip tai ^dar pernai 
buvo Laukime iszsižioje 
kaip žiedelis rasos 'ląsžo, .o 
oze apriez garso kad S ilsioj e- 
niimas yra, daugiau nieko, 
ne jokios storone.s isz niekur

no tikeiino, tai kodėl Airn 
yra millioneriu, o nhimi -nava 
le ane pamislyt? I 
Silpnasis

atšaki n io did ko ne? J
k alau j am kad musu 

bagotu tai \r
- *1

netu, kad mes . nor ga-' 
sulaukti nors

' tu viii
i nž 50 n

\sienos.A
Sąrmata ir nelaimes mus . daigi 

lauke, jago mes brolei busime j tu opei 
tokiame atszalime! niekados ; nereis,

ei toreis, arty 
ta i' t ad a butu

viena 
t ad a 

gtu prie

visa v y

Dievo tai tuom paežiu instru- . ♦ 1 • , A .1 .mentu bus kerotas; ’deltogi 
Dievas turi eitie pirma musu 
visuose daiktuose, o kiti daik-

• i . v . , /-tai Ims nog 10 priduoti; nes

bile mes tiktai jo ne užndrsz- 
tume. •

sienos ? 
d a vado ir 

Mes r y i- 
uitu Lie- 
a, kad ir i

m’es oaletuim

tai kuris yra dabartės /tesiu- 
gas/\ar tasai čigoniukas, ar 

agoezius? Man daros

d a bago-

jus Lietuva, ąle kaip dabartės
- . f ; —- . - - *

ranka, o kad

Pauksztis butu szendien buvęs
na.

tai k a gi 
to pikto 
butu sto-

» szfoves ir paspirties jam 
idesne dalis Lietuviu usiemią

niurni nebūtu dabartės dides
nis džiaugsmas, kad mes ji

jaigu teip tolau . miegosime! visi bosai po žemei ir ant\yr- 
Jau verta butu pradėti dau- szaus
giau rūpintis, ape musu ateigą, visi Lietuvei tupėtu geriausius 
kuri mus lauke. * //• ' ‘ I darbus prie Lietiivniko, kaip

5

‘ I darbus prie Lietuvą

musu brolei vienybėje, tai ant prie savo \ elszio opi
o tada ir. butukožno ’ žingsnio nauda matit 

yra, o kur tas dalykas ateza- suprentendais. Med 
les, tenai viskas ' kas diena i bnu ]Įrot|i negalim

ikai turi 
rotoriaus, 
?tuvhjkai 
su šio 

ei tie ant

nerium, argi isai galėtu būtie7 o o
musu neprietelum, kad nog

Povilas sako:,, kad jaigu te.r

skarbus krauna, tiek sakom 
kad daugiau gero padare, ne > 
-kaip szlekto nog to ezeso, ka-

jau tukstaneziu žmonių fapa- 
viedok) ir kiek misziu Sz. at-

. J t. . ■

laike, pasižiūrėkim ir ant sa-

kuris terpu jusu nusidėtu visi ką vienas' kita krividyjam. 
jame ludętuuete). Sukai kad Ale už tai kad terpu mus nėra 

sediymziu, tai teipskarbąs yra didžiausiu neprie- auks 
telum del asabos gūdžios, mes mus 
su tuom nesistasavojam: dėlto rSkai

Brplei! nepykite aiit manės 
už tuos kelis žodžius teisybes, 
nes juos ne raszau isz piktu
mo, tiktai isz tikros gerai vė

Atsibuskime! . tverkiinesi 
prie darbo o tada patis pama- 
tiflite, kad turi teisybę j tisu 
nusižemipis tarnas.

J 7-ilkauekas.-V.

kad tu turi
sakini priėtel,

tam niurni kiti užtai neduos retu, 6, j uos labiau mylėtu už ape 
. 1 1 . » t 1 1 * A ....... AA . . »A A A~A . A ■ A » A A ■ 1 IA I ’ A A 4 A Vi A ■ 1 .A t. .54..f.. .1.1. .11.4 a A A A A A A. I

nori m kad niekas 
musu Vienybei rau

n. .Alės 
nesirastu lauš mirsztauezio; 

filizofia rodo, ka<

centu t U;' mes negalim sveikai ajisudyt
■ mus nupuolimai kuifigu 

ks ant sa- ! už tai kad ir szh-kc^muses o 
it skupuo vis yra kunigu ant amžių.' 
kuomi pati Ane pati pekla imuninis nog

Ju Lietuviu su silpn 
kaip Sakeisi ba tokiiį 
mus visus silpnais padarifi

juos ir unara- doko ant amžink 
žodis pereina Nes iaigu ra: ant

visokes filozofias, kad įsai pa
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, 10 Vienybe
smertelnai, o kad kunigas eitu 
pro ji nors kad ir gr.ieszniau- 
ees arba butu jam miszios 
atimta^ o kad mirsztantis 
szauktusi spaviednyko, tai 
isai turi iszpaviedotie tą žmo
gų po didžiause korone Dievo 
ii.žinom spaviedos, ba kožnas 
kunigas savo pavidnasti žilio. 
Czion turim suprasti kad ir 
pats* Krystus pasakė: Sz. Mar
garitai:,, Kuris ne szeriavos 
kunigo, tasai neturės spavie
dnyko priesz smerti.

Dėlto kunigai nei ra vilkais, 
kad jie butu grieszniausi. 
Kad K rysiu A būdamas Dievu 
turėjo viena Jiidosziu terpu 
12-kos Apasztalu, tai kodėl 
szendien tas' pats negalėtu ras

girsi, ką nor ape musu Iszga- 
n y toj a, bet tiktai ape millijo- 
nerius, ko jie visai ne'supran
ta (kad Sz. Povilas sako, kad 
visa žeme yrą nurandita per 
Dieva,) bažnyczę mušu mo
kina vyresniųjų savo kiaušy-į

labjau vaktuotusi nog szan- 
cziaus, nei kaip tas ką nieko 
nąturi. O teiposgi turi czion 
siipYastie kad visa vyriausybe 
ąnt papitolo usilaiko, kaip 
aukszcziau yra paraszita kad 
silpnasis prie ' sienos bėga.
N|e.... niurni millijonerei yra1 tie, darbadavem katrie vįernaiei 
taip reikalingi kaipo druska pats Krystus paliko ženklą 
i

take sznekta yra padabna in 
pasaka, kuria kažin kas iszmis- 
lino, kad butu; oszka ciela ir 
vilkas sotus. Čion szita pa
saka gatavoje vilkui smerti o 
oszkai gyvenimą!

Nes. jaigu mus Lietuvei,

darbinyku, kaip prilygino 
darbi nykus nog kurios adyuos 
katras dirbo ir visi lygei gavo, 
už mokėt, ba visi po tiek bu- 

susidereja;? Deltogi mes 
pamėtė save bfrange Tėvynė, 
atėjome ant millijoneriu vaina 
keltie, czion in svetima szali.

pas viena pabryką palicmonas
>

nupuolymo žmogaus nestato 
mirft pirmutineis moksle? tik
tai tada reike lenktis ir szan- 
dyt toki kuris sako: nėra Die
vo arba Krystus ne buvo Die
vu! tokiam nemožna dovano
ti nei su juom susidetie,* nes 
•toks yra velniu. Teiposgi 
'vardas Juozupo *Paukszczio 
bus garsus ter pu Lietu v i ii ba 
ant savo szmotelo popierių 
duoda mumi vienas kitą kėlu 
vestie. Millijoneriu 
kožna pavady tie dr.ut 
nyku, arba pleszik

vn-z j n n p^n y 
čigoniukam arba . kitvieriam 
nesiduoda randi t i s. i

Jai kad tu esi mažiukas ar 
ba biednam stone tai pasily- 
pejas ant kopecziu nori m i Ui,• 
jonetui ant akiu spiauditie 
tai-gi gerai, kaip usilipes auk- 
sztai jįjm ai 
jafgu anas

■ rius tavi a 
nog savia 

\su tom savo opeczi'oin le- 
ktai, tai net pradėtum mislitie 
kad jau leki in. aną svietą. 
Ot tai sakitum tai tau ir milli 
joneriu tai tokeme- negal eitie 
ant vainos su kitom žemem, 
nes parakas ir vaiskaspr ?pro-

A vijantas gali būtie užgesti per 
millijonerius, ba jaigu žmogus 
turėtu tiktai viena stuba, tai

ai un 
z i >ai 

ba kaip 
ta,. kad

strova, ant ju visa žeme;
Mikosi.- Mus Sz. Tėvas Jbeo 
na XIIf. -yra millijonerius ar 
kažin ir isai yra teip nevertas 
th darbinyko kaip nenoriu! vo 
paantrit viroza antros dienos 
Sausio korespondencijos. Bro- 
lei Augustinai yra millijone-' 
rei argi ir jai m u# darbinykus 
krividina ir zokonas Jėzuitų
kunidn yra toki piillijonerei ,su kuolu ne stodi ir ne sako 
kaip 'L. V. R. R. Kumpani- — uh.kfh.t -
ja, argi ir jai /eina prieszai i 
darbinykus, alė asz pasakysiu bet jaigu- tau nesidabotu ten 
k|ad savo akia macziau kaip dirbtie po tuom millijonerium 

na L. V. R. R. paykaro nog tai gali pamėtės eitie-ing savo 
diszino vienas - paskui kita, I brange tėvynė ir tenai dirbtie; 

a « * m a ' a -a a a

Knm-pan i • turi czio.n dirbtie! 1 • ’
• Po szitviom jmillijoneriu,-

>

s
ii teip augustinai ir Jėzuitai, 
uodą pakelėviiigam pageiba 

ir kitam ^akaleinui

už tiek kiek susiderėsi ir to
kiu spasabu - gali kožnas ne- 
kentantis millijonerio isz po jo 
valdžios iszbegt. Tada gali 
dirptie savo brangioj tėvynei, 
kur neila millijoneriu. \Po 
kėlu metu .virkszczes painu- 
szes po savo valdže tai džiaug
tųsi'nor per žiliromi pažiurę- 
tie in millijoneriu pabrykus, 
o jai neturėtu sugrisztiė, užka 
atgal, tąi labjau seile nurytu 
nei kaipo pirsztus prie ine 
daus korio prikisz.es/ Mes 
skaitom kad Biznierei Lietu 
viiszki turi tavora geresni pri- 
laikytie,’ neF'kaip kitos naci
jos, ir kontentayojesi mažes
niu uždarbiu, tada/ne tiktai 
Lietuvius-ale ir kitas naeijas 
prie sa-ves patrauktu ir pakel 
tu varda Lietuviu, cziofi mes 
ant to netinkam, kad kožnas 
kuris yra biznierium ir lietos 
sznekos žino tai, ale nei tasai 
kuris szita rodą duoda negal 
to padarytie tai yra gera, tavo
ra Urangei pirkęs už mažiau, 
parduoti e kaipo kitos nacijos, 
delko mus Lietuviam biznie
riam vhoįesale tiek kiek anam 

rytojaus, a$e nog ^ju ne isz- velsziui ar anglikui rokuoje to-

(
Vienam
pastiprinimą kuniszka ir d va-' 
iszka. Skaitom kad nežili- 
etie kokios nacijos yra darbi- 

nykai, tiktai bilė prie j u pri- 
guletie ir pamaczitie darbiny- 
cam, tai dėlto kad mes Lietu- 
’ei pagulėjom prie knights 

of Labor, o kad straikavo, tai 
(dejko anglikai gavo pamaczi 
didesne nei mes, tai kad dar- 
>inyku Unija buvo toke tei

singa, tai delko musu Lietu y- 
liku sztornykam iszemia czcse 
itraik'Q nejižmokejo už tuos 
;avorus, * kūrins j komitetas isz 
knights of Laboriu iszeme, 
iszgere krauja ir skuras sztor
nykam su paskbtine’.s marsz-

s

ilginąs mil Ii jone-
spirtu arba

įtu tai kaip tu.,kineis nulupę nuvejo dirtie. •
(’zese straiko mus sztbrny 

kai laikėsi su jeis iszvieno, po 
straiku delko , teisi ngiejie dar- 
binykai ne nori savo skolas 
teisingai iszuntas užmdketie, 
kurie daugelose vietose butu 
ne mažai' tukstancziu. J Dau
gelis kasdien reke laikikitaes; 
pildikime prisakimus Iszga-

biznierei, turėtu teip darytie, 
tai ir tie- ka nog senei usigy- 
•vene, turėtu jam galas *$tfrei- 
tie, tada tiktai viena oszka 
pasiliktu laiminga mes skai-° 
tom kad szinkorei be dochodo 
žmogui negerencziam kampu
ti nedovanotu ir kad szinko-- * * 
rius nepakels varda Lietuvni«. 
ku, mes tai kalbai prieszina- 
mes: nes kas yra nog rando 
pavelita ir nog bažnyczios ne 
uždrausta tai tasai negal bū
tie grieku" anei-geda. Galim 
patis rokuot kad szinkorei. 
yra patis rinkti Vyrai ir tan
ke? terpu szinkoriu randasi 
cnatlivu vyru. O dęlko szin
koriu neapkeiicze? už tai kad 
szinkorei yra į geresneis, ne
duoda kiaulei išz vartyti e vis-. 
k a po savo asla, ar 
prigulėtu noretie
riaus ka dovanai, kuris 
dideli patenka moka, niekas 
teipos nekalba kaip tik a 
kos ubagai.

Mes patis matėm, kad
tai kada iszkur tik grinorius 
atvežą, tai vis parodo,pirmiau-, 
se, ing\ karczema, o tanki 
pas savo viengenczias,
ne syki teko maty tie, ka tiktai 
ne szi n korius duoda
« n \

kampa ale ir dą pavalgydina, 
arba kokia sena\ drapana pri 

artymošniu 
prietelu dastato. • 0 tai tau' 
ir necnatlivasis szinkoriusį 

Lzita kai-

u
nog szihko- 

tbki

tik

a a se
r d a,

inėta’ ir prie jo

lems
>

ir necnatlivasis 
kury ąpsznekejai 
ba užgintie niekas negali ba 
mes save ir kitu galim tuks- 
fanczius svietku pastatytie, ir 
tolau skaitom kad reike ne 
žiuietie in kokias nacijas se
ktas religijas turėtume raszy- 
tas tai varna Lietuviu paauk* 
tisini. Mes tam prieszinames 
nes yra prieSzingai, ba ne tik- 

Lietuviu n 
bet ir rizdą

tai ką vardą 
auksztytum,!

e pa- 
miesi

prikisz.es/


■ i

u

Liętuviiiku
■ ■į...... . I I ■'

11
su kitom religiom nacijom sa
va yiera iszifaikytiime. Mis 
turime ant to kitokia pažvel-

bitėmis. 1 Medžiuose mirzke rai manęs
■ ..................... ...

nepervere.

bus atskyrei susivieniiinai nog 
kitu nacijų, tai jai inus Vie 
nybei kityierei aivožotu šyla, 
tada tegul siuneže savo dele 
gat u s pas mus ing mus ta- 
vorszcziste, ir tegul mus klau 
se ar pristojeto eitie su niurni 
sykiu ant straiko arba ne? 
Tada mes galėtume .duoti e 
jiems atšaki m a po mus norui 
pirmutinio mitingo, tada mes 
užduotum jiem klausimus ar 
jie szelps. mus czeše straiko 
ar jie mislina dalaikijie ir ta 
da turėtu pasiraszitie mums o 
mes jiem, kad vienas kita ne- 
krividysim. . . 1 ■

Tokiu budu kitos . nacijos 
mus galėtu uvožotie už vei;tas 
asabas musu Lietuviszkos tau 
tos. O jaigu musu žmones 
matitu kad ne iszgrais tada 
duotu atsakymą kad ne nori 
susidetie ba jie mato kad isz 
to nieko nebus, ir teip-nuvers
tu n|og savia ir kitu bedas ir 
vargus musu Lietuvn i kai.
/ Tokem padeime mes savo 
varda iszaukstytume ir sau ir 
kitiem buvimą pagiaritumem.

kurias vienu metu bicziu| 
ėjo. Dabar instate i med 
dvideszimts keturis in kili

sudže ir budei u (kotu), eikiva 
isz cze ir pasijeszkokiva tokio,

prj- nelaiminga-ir vatoj u.“
dus i Atsake Gricius: „nu, kas 
s i | bus bieziuliene, asz tavę dabar 

kuriuos teiposgi biteles insi- 
mete. het sztai nelaime: 
"vo tuokart giriose daug m 
ku, kurios nepadedamos ž 
hems inkilus taisyti, mėgo

užmuszju, kaipo vagi.“ Tarė 
meszka: .jižka cze, tavai ma

nuspręstu“. Atsake jam me
szka: „nu gerai (‘ikiva“.

Beeidami sutiko’ sena szu-

!|esz-
no- musu gyvenimas, mushd 

ką tame randame, tasrpri

medų. Tai pinodamas H 
cius illįįpęs i medi sudie 
grąžtu križumi .pergreždi

įn

iro.
kiaurai medųdskyles ikiszda- 
vo karteles ir ant juju pri mu
sydavo grindis, o tai del to 
idant ir pats inlipęs medaus 
kopti turėtu ant ko stovėti

j

» ir 
ne

Vieną kartą vidurvasar 
Gricius pasiėmęs didelę lai 
neszę sukopecziomis isz?jo 
miszkan dervese ir inkiluose

skilas
t ■

žemes
ir
Bet

yje

le-

ąnt 
s? tai

dar didesnis stebuklas: pa 'e-
gėjo bicziulienę meszką 
tipsanezią prispaustą su du- 

Czion mes pasiraszom kurie ! lausztu .rąstu, ją pamatęs 
davėm atsalsima: B. Leona- [re: „kas tai tav, kaiminka 
viez P. Penczyla J. Tam įsi tiko, bene tu mano^ink 

Isulaipinai nuo tiltelo?“ N 
szka mru, mį’ii, mru, mur 
dama ir kriokdama atsiliepe: 
„oi! kad tavę giltine pagautu, 

k

Bicziulei
kad tu sudegtum ir surukti

)e-

ta
u

lė
lė-

Jose terp i lais! parioglinai kažinkokias 
_ * 1 ’ . • m n i . • ikitu medžiu augo daugybe ■ teįipinklas, • kažinkoki ty 

Kepu, kurioms žydint, bites! pi’ie inkilo! anądien, gir
skaninę užsigeidusi,

daus, todėl ir)paczios vieszejo- tą medi, norėjai^ tiktai viohą 
si ir žmonėms nemažai atnesz- I koreli iszlaužtiybitelu nenąi- 
davo pelno. Matydami tai į kindama. Man besidarbup- 
ūkininkai, daugel avilu turėjo -j‘int pakilo didis vejas, me lįis 
soduose prie‘savo- gyvenimu, tratrakszt nulūžo, o asz b( 

.nukritau žemėn, it pelu in^i- 
szas'.

soduose prie savo gyvenimu, 
o antrą tiek miszkuose.

Netoli nuo Ąbilino, Sžileles 
parafijoj.e Bubliszkiu sodžiu
je, gyveno ūkininkas Ludvi- 
kas Gricius, tupintis prie na
mu ketures deszimtis' avilu su lu, laime, kad kuri szaka kiąiį

Ue

5

/

ką tame randame, tasrprie hm- mas prisiartintu.1 Tam apsis-’ 
su pridera. Tai girioje jau tojus Gricius tarė: „szitai tą 
sėnei gyvenu, tacziaus nevie- meszką radau miszke prispau- 
no tavo verszio neužmusziau, įstą medžio, asz, ai pagelbejau, 
pagalaus vaikams savo insa- o už tą gerą žadą manęužmu-\ 
kiau, kad valgiti norėdami to-iszti; «ąr teisingai daro?“ Me-

kaimyno m'pykintu.

Tarė Gricius: „nu,
isz

Atsake meszka: rejęs ganiau su piemeniu Po
uuiimai irij) iivoiĮįvi i uoi u, i m i ), iivnni -

kaip ,žmones mėgsta už gerus tą vilkus nuo bandos nugi- 
darbus atsigerinti.' Meldą- niau, du kartu vos savo kaili 
masis tiktai gelbėk manę“.* nemkiszau, už tą gerą gauda-

, nio duonds. po szmoteli, ova

ir iszlindo.
>>

o tamistos maisze- i rankiojau krintanezius duonos 
valgis“. Griciuj trupinius, Pocius ■ spyrė manę 

nete duonos žeunę, su koją ir tarė: „BriSzius

„bet, dar kažinką jauezia ma- ’gara jo nupliko; vaikiukai 
no nosis tavo /tnaiszelyje ? i pakarkite ję sugavę“.
Atsake Gricius: „turiu dar Tuos žodžius iszgirdęs spru- 
kiaules karką, taiirA isi ma- dau pro duris, apleidau na
no pavakarei1“ Meszką sugro- i mus, kuriuose per asztuonio- 
busi karką, triukszt, triukszt'bką metu tarnavau, o dabar

prarijo / ir' tolaus pa< 
klanei vandenio atsigeri4..

v O

Teip paszerta tarė: ,,

tandos, kurioj praris manę 
, vilkai: Todėl teisingai me- 

nugis szkele sako, žmonis už gerą

Gricius nusistebėjęs tarė:,, irt i no,si prie 
Griciaus, kurs tarė; „palauk, 

jau ir paszeriau, <> tu teųiTža- bieziuliene, nesibjaurok, pa- 
di atsimokėti“. Tarė meszka: gal raszto įstatymus tris'turi

gerinti, kaip mėgsta žmones jai), eikiva tolaus, tegul ir ki-

Tai Beeidama sutiko seną uba-

si traukęs sake: ,, 
cziuliene, negali 1

reikąlą ir lauke iszt arines seno-



12 Vienybe
atsikosėjęs tarė: 
vieni trumpai savo 
apsakyti klausykite. Gimiau 
pas sziunbajori Jomantą, kurs 
turėdamas du valaku, žemes 
prirasze prie tu tris duszias. 
Tarnavau, kaip įmanydamas 
ir, tarsi, itikau savo ponui, 
kut/toks pat buvo nemokiu- 
tas kaip asz ir tokią pat dėvė
jo serjjiegą. Vieną kartą-vi
durvasaryje*; ponąs eidamas 
upėn plaukytiesi, liepe eiti ir 
man drauge. Fam plunkan
ti es, -asz drabužius • dabojau. 
T bojau pamacziau ji skęstan
ti. Persigandęs, kaip stovė
jau su drabužeis, plumt, szo- 
kau i vandeni, ponui truputi 
gaivą iszkiszus, capt nutve
riau už cziuprynos; vanduo 
trauke i gelmę, voi - vos pąjs 
nenuskendau, bet pasiekęs 
szakelas nulinkusio karklo, 
igavau stiprybes ir isztrau- 
kiau. Ponas ppaszali iszlipęs 
činkt davė man per žandą ir 
tarė: „kaip tu bezlųiyczią, 
mano žmogumi būdamas, dry- 
sai kibti man už cziuprinos^-1 

.. matydamas didei poną už 
pykusi, užtylėjau. Nuo to 
laiko Tomantas turėjo ant 
manęs szyrdi, o žiemai atėjus 
ir inkisžo i akrutus. Buvąu 
žaln&riumi kuo pe trisdeszim- 
tis’metu; atleistas sugryžau i 
savo pusę, pono šėpoj o gyvo 
jau neradou, tiktai' suYiu be
gyvenanti, kuriam tariau: 
„asz tuose ' namuose esmf gi
męs ir paaugęs norecze juose 
ir mirti, ar neiszvarysi manęs 
pohuĮi?“ Tas atsake, kas'ta- 
vę, seni, cze penes valtuo, eit 
sav ubagais sztai ir einu. Cze 
jau matote jogei meszka, nors 
gyvulis tacziaus kalbą teisybę.

Gricius matydamas meszką 
iaižanties tarė: „eikiva tolaus, 
tegul ir treczes sudže mudu

Visko po Truputi.
Bismarkas ir kunigą]ksztiš 

Moltke iszmoka ruskus potie* 
rius kalbėt ir vietoj Teve mu- 
$u kalba. Gospodi spasi pru- 
sijų ot ruskoj dryzby i influ- 
enzy! *

„asz jud- gu žmonių, bet yra ir geru, 
nelaimias sstai nesenei žmogus sugavęs 

mano vaiką, jieužmusze bet 
paleido, nors asz. savo szejmy- 
ną szerdamą keletą jo žaselu 

!pagaVau“. Dabar Grįeius nuo 
me^zkoš truputi atsitraukęs 
myrktelejo ir- tarė: „lapele, 
eik po maho pusei, gausi, kas 
rytas po visztą. :

Lape atsiliepe: „žinote, jo
gei musų^kraszte, nieks nega
li nuspręsti pagąt žodžius, rei
kia assesoriu parvesti, prigu 
linezei reikalą pėrveizieti ir 
tiktai tuokart lazduoti nusper- 
dimą. Judviejų reikale asz 
busiu assesoriumi, todėl nuęi 
siu i vietą pripuolimo; turiu 
regėti- kas ten buvo iHkaip? I o ,, , , .°
Al didi valgą žmogus g^lbe-j y Taczilauckas Shenandoak 
damas pakele?“ Po to. szne 
hpsio visi miszkan gryžo.

Lape vietą apveizėjusi tarė: 
„kad geresnei .gajecze numa
nyti reikalą, tu Griežiau, pa
kelk rąstą, olų, meszka, gul- 
kies, kaip pirma gule jei“. 
Žmogus pakėlus mulkis mesz
ka iiv-fttsigule, o. Gricius vela 
ją prislėgė. Tuokart atėjusi 
prie iReszkos lape tarė: „ma
tai, tamista, negana yra per 
veižejimo, reik dabar isztarmę 
al’bą dekretą paraižyti; todėl 
pagulekie, o asz eisiu braižyti, 
paskiaus apskelbsiu mano 
nusprendimą, Tu, griciau, eik 
^av namon“.

(Tolaus bus daugelis.) ,

UŽMOKĖJO UŽ GAZIETĄ 
;,,VIENY BE LIETUVNIKU”

J. Pikczilingis Boston
i J. Brazaitis Mahanoy City 
į J. Vainiukonis ■ ,, , '
i J. /Macziulis Shenandoah . 1 - . »

K. Vasilauckas,.Nanticoke
Į V. Blažis Pittston . > ,
j M. Klimas
V. Rūkas .;
J. Andrus .
H. Sutkevicz Chicago .

H

H

persudyja“.

Nieko netrukus iszszoko la
pe, kurią keleiviu iszv^dnsiu 
mCcTe persūdytų. La
pe abieju pusiu iszklaųsiusi 
tarė: „po teisybei yra ir blo-

Žvirblys ir karvelis

: M. Piesiacki Ausonia 
. S. Piriszis Hoz.nestead 

Skrinski Pana

12,oo 
„2,oo 
„1 ,oo 
»J,oo 
„1,00 

> „2,00

. nho<> 
„1,00 

„l‘,OO 

»hoo 
„1,00 

„1,00 

,,2,oo 
,,1 ,c o

Kas užmokiejo už „Vienybę Lie- 
tuyniku o ne buvo paicvytavotą, te
gul atsiszaukia in musu Redystę.

Kas raszys in musu Redystę 
su kokiu reikalu, o norės kad jam 
butu atraszyta, tegul atsiunczia mar
kę pacztavą už du centus.

Ajtls pareikalaus laikraszezio 
Vienybes Lietuvniku 

O ne atsius pinigu norint už, 
pbsę metu, bus vienas numeras 
nusiustas ant pažiūros, o dau
ginus ne; tas dalykas yra, rei
kalingas del pared ko.

į. .sugavo.- 
Nebagas ikluvęs mecziojos, 

, . darbavo, 
O jaunas karvelis pradėjo isz-

„Sarmata!
klen iszokti.

„-'•'--“Y u t . 
Tiktai žiūrėk.

** Vi uu y

Pats jau pai
niojas, 

rbuojas. 
kės- isz žvir- 

blelo, 
Teguk žiuri ant galo karvelo.

Ir kylpose/jaii 
Ir gerai! kas j u

Kam nog arigliko samdytie arklus? 
kad gali gautie pas

M-ilaucka.

Katras Nori Užsiraszyt

. „VIENYBE LIETUVNIKU”
Ir siųst pinigus už ję, tegul 

eina pas;
Jersey City : J. i Raszkauckas.
Baltimore, M. 1). : Kazimiera

Zelegiri.
Chicago, III.: Bartlomieju

, S^.pakewicze.
. Cleveland, Ohio.: Franciszku 

Raczuna.
Grand Rapids Miela Matijosziu 

Bagdonawicze.
Mahanoy city.: Juozas Milauc- 

kas.

zn------ -- rė—-—~~~~ ,

Mahanoy Plank, Pa,: I. Czera 
kawicze.

Nanticoke, 
kewicze.

pa.: Tamosziu Rut-

Bridgeport, Conn.: J. Be?gie|la. 
Pittston, Pa.: And. Tepluszi. 
Philadelphia, Pa.: Ąntana Szemi 
Shenandoah, Pa.: Kazinįieriu Rą- 

dzewieziu.
Glenlyon, Pa., Juozapa Antaki. 
Shenandoah, Pa.: Joną Bohina. 
Shamoktin, Pa.: Jps- Majaucka 
union City, P^-: Jdozas •
Waterburio, Con.: J. Danisewicze. 
Scranton, Pa.: J. Bajorajti. 
Wilkes - Barre, Pa.: J. Czernika. 
Pittsburg, Pa.: WincenU Rudžiu. 
Boston Mass. Fr, Kavvąlaucka.

Lymon.

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

1. ) AUKSO-' ALTORŲS, arba 
SZALTINIS dangiszku akarbu ] 
pujkej apdaryta su kabute. $2,,75o.

2. ) Toke jau knigą prastesniu ap^
daru^ ............................  12, 25 g.

3. ) SENAS ir nattjfcs
AUKSO AUTOTiVS'pujkeį ; 
Apdarytas............................f $2,75c..

4. ) Toke jau kn. pratesniu
apdaru.......... .................... 12. 25 c.

5. ) GARBE DIEWUJ
ant auksztibes-pujkej apdarita 
su kabute.............. ’.t2,oo~, .

6. ) Toke jau su prastesniu
apdaru....*.................. .11, 65 c.

7. ) SZALTINIS DIE-
WISZKOS ioskos arba wydu- 
tinis AUKSO ALTORUS 
pujkej apdarita su kabute fl, 50 c. 
"8.) GIESjlORIUS arb» 
KANTICZKA ........  »l,oo.

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

10. ) HISTORIJE SENO ir
Naujo ižstatiino........ .. o50 c.

11. ) MUKA JEZUSO PO
NO....’....................  o45 6.-

12. ) 150 PSALM U DOWI
DO karalaus pawydaio kantycz- 
ku ir tejp dydeles. 1.. ............ o75 o.

13. ) MENUO Szwencziausios
Marijos Panos............  30/et.

14. ) IZGULDIMAS mėti
niu szwentiu iabaj naudinga 
knigele..................  o25 o.

15. )‘GIWENIMAS SZW. * 
MĄRVJGSP....;o^)c.

16. ) WA.DOWA^5 in Dąiigu. o50c
17. ) PEKLA sirGIESMKMJS 

drifczej abdarita............ 1,65 c.



'Baltiniu re.

WYNCENTO SZMERAUCKO

CAPOUSE, 849 AVE; PINEBRUK

laukis tada pas kita ųe ejs. .
•u f t

Tykras LUtuwyszkas

ar taj maldų ar kitokiu taj 
szaukites tiesiok pas K. žale- 
giri, AV. i)li) llaitorer Street,

° u^' PJRe prekia, tejpdsgi norėdami 
•ęCA-A Szipkortes iszpirkt, arba 

PY11 11 s nusiunst in Kuro-

o75 c.

o40,c.

Duktery Filipo Karejwio 50c.

o25 c.

10 et.
10 et.

O JI

apraszimas
h m ' ,

1,00 
ape 
1,00

n *
Benedikto

tos. „ ,, , „ ,, .

r.^.^i — ——II   ||, *,m , 1 .

18. ) MOKSLAS RIMO
Kataliku............................. ...

19. ) ŽINE apie gidiiria ligų
kujio ir duszios a|)ie lutery ir 
KALW1NA........ .

20. ) PALANGES JUZE,
linksmi skajtiniaj................ .

21. ) KALENDORIUS ant
1889 meto „ „ „ „ „

22. ] KALENDORIUS ant
1890 metu ,, ,, ,, 25 c.

26) Tulmuda židu 10 et.
24. ) Sopulej Motinos Diewo 25 et.
25. ) Kajp Sumneine nuspar

kajiti „ • „
26. ) Giwenimas

Lab^p „ „
27) Pjrisy^atawojimas ant

smefties | „ „ „ 65 et.
28. ) Draugija del iszluosawi-

ma ilusziu \ „ ' „ „ 10 et.
29. ) Givvenimaj szAventuju

ant \vysu metu kožnos dienos 
pirma dalis „ ( „ 80 et.

30. ) Sopulej Jėzaus Chris--
taus • „ „ „ 2,5 et.

31 ) Garsas ape bajsibe Die- 
wo sūdo „ ,, „ 50 et.

32.) Jėzau mano atpirktojau 5 et.
- 33.)j Kalinis Diewiszkas 5 et.

, 34.) Diewas mano ir wyskas 
mano, „ .. „ „

* A- -

35. ) G irti be ' „
36. ) APUANRIMAS SS.

SAKRAMENTO................
37. ) Ižguldimas LITANIOS '

SZ: MARYJOS P. /. .. ........... .- o25 c
38. ) Pz^WEJKSLAS IZGA- 

N1TOJĄUS su pujke maldele o5 c.
3tthSZ. PANA MARYJA 

Szidlawos su maldele......... ... o5 c.
. 40 j pawejkšlAs SZ. P. 
MARYJOS su maldele...... o5 c

Daugibe wysokiu abrozelu

3Ė&a-3rgr©s
Locnos drukarnes

i

kos ir jos wysoki atsytyki 
niaj. ,, ,, j „ .) 10 et 
2.) Sumyszymas prba. bajine 
tūry dydeles akis Tykra tejsy- 
be isz Suwalku,, Guberni- 
jos./" ,, ,t ,, „ 15ct.
3/ji Konstytučyje del darbini- 

/ ku. ,, ,, „ ,, į, ,, lOct.
4.) Historije apie grąže Mage- 
lona, duktery karalaus isz Ne

svirnas žmogus.j o n ,

nueina po;

’ Sylvestps Kojita!
Užlaiko lietuviszką Karczemų ir 

Restauraciję, kur randasi tejppsgi ir 
bilatdas del zobovos. - Galima gaut

(iv.) ro. mieste Baltimore, Md.
„ 40 et. 

ant to ge 
„ „50 et.

grafa. „ „
5.) Užsystanawik

n n n n

■ f

Centre Avė.
/Slidžios Jčnoh nuliniuose Plymouth. 
Kur wyska geraj ir pygej galite 
pirkt, ir dziegorelus geraj patajsaur*

6. ) Atsitikyniaj ant žemes ir 
wandenio. ,, ,, ,, „10 et.
7. ) Du pujkus aprašzimaj 
apie nedoribe žido ir pykta 
auginimą wajku.
8. ) Pujkus 
Lietu Wa. „
9. ) Historija oislawnim 
ezerzu „ ,,
10. ) Histbria o slavneho Riti-
ra. „ „ „ „ „ ,, 5 et. 
11) Namelis Pustclniko * Pa- 
raszitas deL pu j kin Lietuw- 
niku., „ „ ' ,, „ ,, 15 ctj 
12.) Apieka Diewo apraszi- 
mas isz Į>adawimo N VIII, 
amžio. „ „ „ „ $1,00.

arba kauki ninjas U/nijotu po 
waldže maskolaus. ,, 50 et. 
15.) Kalendoms su pasakotus, 
historyjoins ir dJjnoms. 25 et; 
1,6.) Szwiesa I^iewo ..,, 65 c. 
17.) Kibalda Rinaldihąs$l ,50.

historije isz bijko ponawoimo 
Nerono ,, „ „ ,, 80 cj.
20. ) Pujkds apraszimaj Tyk- 
kru atgyti kiniu isz czesu waj- 
nos 1863 m. kdSsztuoje 40 et.

J ?21. ) Witas ir Korynna, Įlįsto
je isz hijko 
Bažniczios 1 
Deoklecyana ,, ,,

Įiersekioimo 
per 

15 et., 
Frail-

ou z kos a vajuos A f ryko j 30 et. 
23.) Prawadnikas angelskas 
abdaritas $1,2,5 ne ab. $1,00.
Prawadnikas angel- 

skos kalbos.

Abdaritas $1125
Ne abdaritas. $1.00

.Knygos Maldų
-^IR-'-

W. Slominskiene
679 Milwaukee Ave.

Chicago, III.
■ . i

Padieniu del žines wysu lietu- 
wvszku Drauifistiu kad mano krau-

tik rejkalingi del draugistiu kajpo

Karimos su patronu draugystes

Ženklą j ant krutinės (szar-

K wietkos
Paikos del marszol- 

ku, etc.
ūkite pas: I

Joną Mieldaži
Shenandoah, Pa.,

ro. Per septiiiiolika metu tuo tik ta j

JCSl"- Sztaj brolej

Wince n ta Bobina

W. >SIoininskiene,
679 AI i w a r k e e A v e n u k

C-CĮ-5-OsiLg'O, iii

. TJETL’lWYSZKAS

Juoz. Wroblauckas, 
Lietuwyszkas Dziegornikas, 
Pardawikas wysokiu auksiniu ir

• $.

St. Ramanaucka



Vienibe

Lankiszkas

na
roz

1,40 et. 
czyli zbior 
chrzešcian i 
J 1.30 et

entas Lietuwiszkaa
sgi mesa wysokiu Kumpiu 
Arbatos ir wysko ko tik gers 
woga ir ka pigiause parduoda 
goriji

Jž^Prusyszkajs gereusejs akrotajs.. Sun- 
cze pyriigus in wysas szalis swieto, o tej- 
pos-gi ir iszmajno kajpo maskoliszkuB, 
prusiszkus, austryjokiszkus, Franeuzysz- 

kus ir 1.1.

myslame.............
3. ) Zloty Gitai
nabožeiistw dla 
katplikow.........
4. )d Oltarzyk czj
žedstwa dla mlodziežy katolie- 
kiej......... ........................ 70 et
5. ) Wyborekjnabožcristwą dla
mlodziežy katiolickiej.. 50 et. 
6 a) Maly zloty oltarzyk dla 
pobbžnyeh dzieci katolickich. 
.J.......... 45 et.

Turi wysokiu gatunku MYLTU dydele krautuwe, tejpo* 
Deszrelu rukitu, Cukraus, Kawos, 

aspadinė, rejkalauje, tejsynga 
Tejposgi wysokiu cejkiu Zie- 

ziegorelu ir wysko, ko tik rejkalaujesy.
CYGARAJ! TABAKAS! tu ne giriu, ale patis rukito 

pasak i si t e kad’du mėlis gardus.
užmirszkite k^d to wysko gausite pas mane. ,

Lankiszkos knigos 
malįu, pargabentos 
isz užmarės.
1. ) WeStclinienie duszypobo- 
žnej. zbi6r nabozeiistw i pieš
ai z przydaniem Drogi krzyžo- 
wej, Gorzkich žali i psalmow

........ 1,50 et.
2. ) Glos synogarlicy, napusty- 
ni swiatajego jęczącej, t. j 
božne duszy clirzcšeiaii’skiej

i s z A m e r y k o s Jh u r o p a. 
Isz New 'Yorko iaBremen. . . . ..................  .,$26.00
Isk Pjiiladelphios in Hamburgą................. ’. ... .$22.00
Isz New Yorko in Antwerpa ........................... $22.00
Isz Baltimores/iu Brema......... .. ...$22.50
Isz New Yorko in Liverpool, Glasgow, Belfast, Bondon.. . .$19.00

L£TGalima tejpos-gl pas mane gautie pirkt ‘ szipkoreziu ant 
pujkeusiu ib grejezeusiu akrotu. Pabaruiikite pyrnui atejtie 
pa« mane pakolej ejsyte pas koki amerykona.

Charles Radziewicziu,

Gziene SzipkOrcziu.
Isz Europos i A m e r y k a . 
Isz Liverpool, Glasgow, QtfiiKNSTOwXj Belfast, London. .$19.00 
Isz Hamburg, Amsterdam. Rotterdam, Havre or Bremen . .$22.50 
Ant gerausu akrotu isz Bremen in New yorka. . $2G.0(ji 
Isz Antwerpo- in New yorka. ............ .$22.50 
Isz Antwerpo in Piiiladelphie.  ............ .$21.00
Isz Bremo iii Baltimore........................................ .$23.00

Pigiause vieta visame mieste ant pirkimo drapanų del 
vyru, vaikinu ir vaiku, dėlto kad jie visa tavorų perkiį ne ant 
bargo tiktai už piningus.

Turime didžiausi skyrių, visokiu kepurių, skrybelu, czebatu, cz.everyku 
ir szluru, ateikite o datirkite.

Geri maininei czebatai už
Por^ dailu
Czeveryka

Vienu godžiu sakant, visas tavoras <feras ir oalimas 
o prekios tai pigesnios kaip kituose krūmuose, visam mieste. ’ ,

Ateikite ir pamegykit.e, o busite Rantanti, tiktai ne pamyršzkite 
mero.. :

, n 125 et.
150.

ir 200.
patikt kožnam

leipo-gi parduoda bzipkortes mg 
vysas dalis svieto, ant grejeziausiu ir 
grejeziausiu AKUOTU.

Iszmaino visokius piningus o ir utį- 
siuneze ing uzmarc tiesiok in namus 
greit ir pigei.

Tom. Butkiewicziu. •

m 1 v ‘ E



ietuvniku

Serialises
WILKES

KINGSTON
sziinta

Kingstone, Pa
l gereu.se
WNIKU 1

Simonas Scharlin 
gGįg-Fabrykantas

Arielku wysokiu,
Alaus gardaus.
1 Wino wysokio, 

Cygarm ir t. t
Atejk Broli painatike

WWW < www® 
I’olski, Slovenski i Litewski

AGENTAS no suwaniu

——7— Maszynu- - - - - - - - - -
o tejpoB gl uZ aaekiirawoje KAMI Sir wyeoklue 

DAJKTU8 no ugnies

Wilkes-Barre -1 - - Pa
JjSsKTen možna gaut Lager Beer ir porte 

rio isz czisto jawo daritu.

1 ""Wir— J__ B O I

’ Atwaiiawia in WILKSBERY, tiesiog in 

Kosciuszko Hotel, pas Juozapa Czernika. 
kuris duoda, prieteliszka rodą. Tejposgi tianaj možna rast 
wysokio gerinto kokio tik žmogus rejkalauje.

Tejposgi, ižduoda Szypkortęs ant geriausiu akrotu.

Ca,xxa,l

Dwy dydeles krautuwes, ).
• Wysokiu walgoinu dajktu turi, Kumpiu rukitu, Cukriaus, 
Myltu, Kawo?% Arbatos ir Dėszru AVitmu'--žodžiu wysko ko 
lyk re j k d/ijužlajkinio buwimo.

134 Plymouth, Pa

AVira j! duodam jum žitie, kad miasJ parduodam Szifkortes, ant wysu 
paeztawu Szifu, už pigeuse preke, sunczem pynigu's, katruos jusu priete- 
lej gali gaut in 15 dienu, musu kantono galite susyszneket lietuwyszkaj 
ir lankiszkaj, atejkite ir matikite, kad mins per 20 metu, su kožnu apsyej- 
name tejsyngaj ir grąžoj, megikite o nesygajlesyte.- • Tejpos-gi parduo* 
dam tikintus ant wysu geležiniu k/fu Ameryke ir Europoje.

KANT0RAS MUSU HAMBURGE I]ĮA TORIS
S. I. Herscliuiaun, Teilfcld Str. No. 7-8.

Dei w uostinio (žažiwoimo.) Pamegikit 
wiena karta pirkt nog jo, taj potaiii 
niekur kitur ne ješ’zkesyt.
J JO Str. jVcfO )

JBo.ixlsLiei’iULS
BAKKE, Pa.

13^7 Ižduoda szifkortes ant wysokiu akrotu ir in wyn:u 
(Sis 1U ROPOS. Suncze pynigus tiesog in NAMUS.

alima pąs ji pasydet pynigus, už kuruos duoda procento $3,00 ui 
ant rnetiu
.uwyfl/.kaj, Leiil$iezknj Ir UngarB^aj gali BiiBVBzneket, ba prilaiko tam tiki na pnonls. .

Ne užmiyszkite ipa.cz tie ka giwenate arti to miesto.

Wilkes-Barre Deposit Savings BANK

KD. GWILLIAM, agentas.
MAIN Str. Plymouth,!

UIAHANOY CITY - P4 
• Randtisy geni ARI EBKA, 
ALUS ir wysoki Likierej, < 
tejpos-gi CY(iAR-A»J pujku 
isz Turkijos pargabety o du 
mėlis te j Į) s w e j k as k * 111 g i d < 

kosuli.

gereu.se


16 ' Vienybe
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Teip yra in taisyt a. jog ghli spaudinti viskiį, kas 
darbą jos priguli, yra

o visokiu didele daugybe, dfukavojesi;

- „Vienybe Lietuvniku,”
o visokios konstitucyjos, knigos del drau- 
"gyscziu, apgarSynimus, tykietus gromatiis 
o prasząnezias ant veseilos ir 1.1.

----- — Visokiuose liežitiviuose, kaipo lai: i- 
oLietuviszkai, lenkiszkai, angelskai, vo 
'’ kiszkai, niaskoliszkai, italijonyszkai, pran 
o .-------------------- . euziszkai ir 1.1/

' « i ’ . ir * * • —
° o o o o o 6 d o o o’ o o o 6 ,o o o o o o o o © o o’ e

**• /, i

Vienybes

ANT. V AJATIS
1'

|^*’ Run tūry kiek 1’YNIGU, o norėtu juos patalpint saugiu wie 
toje kad jam ne pražūtu, tegul patalpina pas mane BANKOJE.

Tejprmx' rnnd»»y dydele znpoetts wysokiu pyningu dėt iszmsjnlino, ksjpo taj: Rūsy jos hub 
UJ, i’ruayszkoe markos, Austryjokiszkt hvi.dkna•», Francpzyszki fhankaj ir t. t.

Jago katras alsyweia isz užmarės PYNINGLS, tuos tejpoegl permanau ant arnorykantsku.
Suuc/.u pyningua in Uysas dalia swielo tiesog in namus.

O tejposgi Ziduodu SZIFKORTES ant wysu linij
druczeusu LAJWU.'

ant pujkeusu

Wyskrfs tejsyngaj ejna 
•Ne užmirszkite

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

r
ANDRIEJAUS STANKEWICZEUS

Ant uliczea. MAIN, SHENANDOAH, Pa. ■ 
l’ujkeuse užejga det L1ETUWN1KU o gėlimu ne rejke ęprt, ba patis 

giresy isz sawo gerumo. Kožijas wienas atlankikite,. o to Wyskb'pftbandi 
kite

Dydele Krautuwe pujkiu ir pygiu GRABU,
Ir wyspkiu dajktu rejkalhi

gh atsytykime smerties, tejpgi 
užsyeinu pagraliajs, (.įeito j ago

daliko,’ welij
itejkite pas sawo wifen genty o ne pas, swetimgenczius.

)na s J . B o b i n a .
Agentas no szifkorcziu

. " • ' • v.

Vari uodu szifkortes aut pujkiaūsiu ir drucziaūsiu LAJWU is« wysu

ir

szalu EUROPOS. Ir tejpos-gi gMu nusiutd’YNTGUS in Europa tięsiog 
ng namus. * r f -

Prietam lajkau dydely RR()MA su wysokejs walgomajs dajktajs, 
ka tik mimuose geraj gaspadynej pryrejke, ir su tuo nesygiriu: ba kožnaa 
žino. Darbiniu drebužiu ir wysokiu marszkiniu; žodžiu kaibnt wysko ga
lima gaut, •_

Neužmyrszkite kad mano namas randasy ant uliczea 
Main Nuineras 132 yzale paęzto.

Pirmutinis Lietuwi'szkas Kromas,
(G rotaries) PITTSTONE, pripildytas wysokejs taworajsdei žiwhastiQS, tejp
gi ir drapanos del darbi ninku, w 
t^ej^ingaj, -- primenu ir taj joge

----- p—------------- ,------ -------------------

DYDELYS KROMAS!

“Furnishing Goods” . i
—Wysokiu dajktu kajpo taj: —
marszkiniu >

wylnoniu
audekliniu

panczeku
J petneszu

wyaoklu dajktu kokiu tik žmoguj prirojke.
Gausyte pas—

SZTORNIKAJ
KRAUTUWjE (KROMA) 

daj ktu iu sz.tora tada pirkite pas

MltahirBllica
210 East Market Str.

WILKES-BARRE PAi

gaut ka no gefeusiu
yskas ko no geriause pariftluoda 
parduodu Abrozus szw., knigas 

° szifkortes ant geriausiu ir druciausiu lajwu.
Tiktaj ne užmirszkite kad tan wvska gausyte: pas A. TEPLUSZI. 

b*r. 177. NORTH MAIN Str. PITTSTON, PA.

maldų
Chas. CASPER & Son ir szwieZeusiu taworu

loą NORTHAMPTON Str

Wilkes-Barre,. Pa
walgomu ir kitonisz. 
ku dajktu.,

. - ’ I .




