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DIEVAITIS

Lukoszius

susirupines

sumur
užmerkė

jame

)rie jo

ause Morkus

1081 
isz

ant 
roce- 
Pora

prieszyri 
atsisuko, 
lavo skar

ai n as, tikas

Ugi f I , ,
sut'krti ant dastatymo myltifij vaisku 

tij kas i 
rodą

su galu peilo pradėjo kas žin ką braižyt 
tris tukstanczius rublu del VJtaudo

*va. Buvo sniegas ir lietus nog 
purvinas, bet igi Kalėdų ledas visai ne bu- 

llubisa ųže putodama, melniczes mala ant gilu- 
ir pildė jo kiszėnius skatykais, teip labai nog jo 
Ir jo paties niekas ne mate szitoje pusėj upes, 

dastatymas miltu

ose su szluota kalbeda- 
tu ant akmenio sėdėjo kaf 
n stubą.
važiuok , in Skomontus

iino

kad užmigt, vienok nugulet negalėj
ir vejas staugė, o jo myslije ne melniczes bi 
sus balsas, katras jo duszę siege: „Biednas .] 
Led va pradėjo sz vis t. . -greitai paszoko jis nog savo gulykl 
patykal iszejo laukan.

Szarma apdengė žiamę, medžius 
szaltis buvo d id'Ha.

/Tarpduri je stones, Grenis silkinėj
m as ri t mėty n i us poterius, o prie vai
žin kokis žmogus, atsisukęs peczėis i

— Grenis, uszkinkyk arklus ir
tuojau J Pasakosi panai Onai kad atvažiavai delei jos veli j 

anti? ■ . . .
-- Suprantu ponas kapralo as! — atsake išmokytas tar 
vagio ir apsisuko ant vienos kojos in kairę, bet teip n 

ngai, kad parpuolė ant žiames. .

matytas, 
kio Morkaus 
geidžiamais“. 
Septini Pasvites palyvarkai, tris bravorai 
vaiskiu, užėmė visą jo laiką.

O ant galo del ko ir važiuotu. Pas Voinatus rerige 
veseiles ir tiktai lauke galo Advento; Ragis su tetute p 
vojo kaip skruzdės, o Skomontuose ne buvo nieko, 
kartu, uiocziaka prispausta reikalais, aplanke Pasviczius,

__ Ar tu ne turi nieko prieszai tą kad asz pristojau p 
Voinatu ? : *4 .

• ’ z I

— Pristojei? Kaip? už berną?
Gralis visas paraudonavo isz piktumo.
— Acziu Dievui, turiu gana duonos pas
— Na tai kam jiem tarnauj* *
Gralis uszpykes ir akis nuleidęs ledva isztare:

*1—, Voinatas.«.... pri.... prižadėjo, atiduotumą Mar

i sav
i isz lęskos? Į

nę miegojo. • .
— Ar tau melnieze uže galvoje?
— Aha! — sum'urliiejo Morkus.
Senis vėl užmigo, bet Czertvanas dovanai akis

Szunes ant kiemo lojc 
vo, tiktai tas bai 
onas Lukoszibs?

— Na tai yra verta už ką ir tarnaut! Oi ar jiteiposgi sau 
prižadėjo? / y *

Ji tavęs bijosi— isztare Lukoszius. |
— Ka, bijosi ? Oi kam jei bijotis manęs, asz mislyju kad

™ 1 ’ J s gas žmogus kad atejei, vakar da— Pa jimsiu in randą malūno nog ponios
— Oi jie kam tau reikaly
— Padarysiu
4- Oi Posvi

• # — Duosiu saū
silenkes ant stalo,

-- Uždirbsiu
ant galo kialdamasis nuo savo vietas.*, c> į » I

Vakaras nutilo, kainielys užmigo. Už ne ilgos valandos 
ir pajkutynej trioboje užgeso žibinis; szunis tiktai aut kiemu 
loio, ir staugė rudeninis

Visas kaimas jau atsib 
atsisyeikin'essavo

’Kaip Morkus ; 
valandą patrotijo s 
laike paskirtą.

ji satmatijcsi. Tu tai ti 
mislyju kad tu esi vagys

t— Ar žinai jau!? — visas paraudonavo
Morkus galvą palenkė.
- -Asz labai ję pamylėjau!—' skundėsi smutnas vaiky- 

nas — bet jago tu pasakytumei kad ir vieną žodi, tai eicziaui 
už kairiu ir giriu! Nogmažu dienu turiu ta meilę savo sžir'

APYSAKA SZIOS GADYNES 
pagirta ant konkurso kurjero 

. J a Warszawsko,
i 1 Gegužio metu, 

paruazitu
J/-liadzeu'icziutes.

Czertvanas tylėjo,'mažu ir 
kerej usę meilę savo szirdije neszioje, bet ne galėjo 
reikszt ir negalėjo niekam pasiskunst. >

Su ranka pabraukė per Veidą ir lupas sucziaupe 
— Ne pykšite ant manęs? Paveliji? — klau 

Gralis. • "< , \ r /
— Tu teisyngas, Lukoszius. Eik su Dievu 

niejo didžiūnas. .... / '■
Langelis triobos atsąlar'e, ir toi valandoje pasi^ 

veidas Ragio. ( t |
Iszkele laukan klektą su savo pauksztelęis, pažvelgė ant 

sznekecziu ir užgiedojo:
Tenai begd panna, panua prietelau mano.
Leiskini kurtds pavalnai. ., 1
Tįifjul panaą pagauna j H- /

Ida manio • /
udo. .Gralis isztiese ranką, ir 

ii ką iszejojszkiėmo^/ 
, niekas ne butu 
bą, katrą per viią amžių dėt

Stovėjo vienas prieszai kitą, vienas
didybe žiurėjo ant kito, katras Įiersigandfes ir nusiminęs trip 
cziodamas mio vienos koj 
isztart. .

n as
gilukny

Morkus ne atbojo ant to, ries nepažyristamas žmogus 
pacziojc valandoje atsikėlė ir prisiartino 
Lukoszius Gralis.

— Nutikėtai pribuvai — tarė pa4isvjeikinęs su Morkum 
asz senei rengiausi iri Pasvitę tavę aplankyt, tiktai- laiko n 
turėjau, r . " • '

ėjas.
> Ragis irHszgyrdo kad Mork

mes xadprieez 
saves

I .■ ■■
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jodavo in 
nai savo amžių

užsesdavo ant arklo
Jaunuszauckienc baigė

uosas valandos pra 
grau

Ka, sarmata t Už ką?
Ba nuo manęs ką pavogei.
Kas? Asz? \
Aha! tai žinoma! Asz pribuvau atimta
Daug turiu svetimo, bet tavo, Ragi! tai ne turiu nie

senas Czertva-
Morkų, ati- 

atrą jo tėvas turėjo. 
?. Trys melniczio.8 
vieni moteriom,

szauckienic 
ha?! Ji iha 
gaus smerti, o 4
Aha, dabar rai 
svietas szneka, 
kad tu kurapk
* hniekam 
valandą tyloj 
ir tein tarė:

Jog
Ragis akis užmerkė ir kumszcę 
-- Tai tikra teisybe! Jis ma iror

Ka? IIo, 1 
krikszto.

— Ne turiu laiko .— atsake Mork 
sveikinimui.

— Ne meluok, ba tau tas visai ne pritynka! Žinoma Kad 
pasiseka meluot, tiktai ne burtinikui! Na jago nori žinot, tai 
asz tau pasakysiu, delei ko ne atvažiuoji in 
sarmata!?

del administrator
o ant kluonu Į)

Ihemis plan:
oi kam tai liks jo p r

ie ronos pridėt. Ėmę \ ' ’S
: važiuodavo; adgal. 

pasiilgo fVitaudo, putras ape namus visai neijjne
kietis aka-

Ona < 
ats n ui 
ivo« kralszte

I * J

atsiszauke

, Kam dą laukt devynis metus be jokios, naudos 
vargt dovanaH ' I ■

Tada jis rehgesį'i in Sand vilus, kad savo locnoi trioboi at 
silset. . .v.
v . Ir jod
da ant k i ai to už Jurgyšzkiu.

Niekados Sandvilu n\sieke. Kelonejc užsimislydavo atsi 
myndavo savo nabasznika te'Vą ir pusę žiedo katrą ant kr t 
tinęs nesžiojo, ir nusitrynusipafcasza ant jo:

Judica me Deus et diseerae cHūsam m,earn
Tada grįždavo atgalos nog pusKęlo ir už 

sėdėdamas prieszai aklą senuke Jurgysz^kiuose, 
jos pasakojimu szii

n as 
ikant

O ape O 
žinios.’

Senas Jazvigla apgarsino laikiaszcziuo.se, 
praszymo Morkaus, padare tą pati Parižiui, jis 
pas Kaziinief'a, praszydamas kad jis dasižinotu 
ape juos — bet viskas buvo dovanai! Niekas 
prie tii aukso vilnų Žemaity joj.

Sunkei ir smutn^į pereidavo lail 
svetimu turtu. Kartais kaip pažvelg 
jevu,,ant givulu arba aukso teip didėlėms 
ti in skrinę, pamislidavo sau smutnai 
ce ir storone ?! .

Arba pažvelg: 
pribuvimo savo va

I . Ant galo kartais kaip pareidavo in savo stubą 
ir iszalkęs, apimdavo ji kokis tai rūpestis lir tada 
kartą klausdavo pats savęs: oi kam tai bus? kam teks 
turtas? X '

’ Tūkstantis daugiau arba mažiau, del tu numirei u

daugiause 
mt ne jokiu zo- 
t turi turėt no

nog nTeiles, katras 
tarė senis gi;umodamas supirsztu — 

mažu ne teisybe? Ą? Morkus pakratė su galva.
Jago ir turėjau kada savo 

am ma dabar reike j u ?
Aha! Isz tikro!’Tai ne turi laiko mus senius atlankyt, 
szkįuosė sėdėt tai turi laiką! ira, ha, ha!

tom ž<Ąems.ponios Jaunuszauckienes he azeriu!
suspaudė. -
izsikaltint pone Jaunu*.

i ne gali kortas isždet? 
asake! Morkus turės gi lūki per vieno žmo- 

od bru \'i6.
ii p v^sas 
, MyĄiji, 
matomai 
myslijęs

akai
o’ant (szyrdies jam guli . ju 
donoji. Dabar tiktai pajutai, o k; 
tai tu ne girdi, buvai aklas ir kui’cziaS 
i, kad pasisliepes galvą ne busi 

Morkus isz tikro biski paraudonavo, ir užsi
Rotam galvątpalcnke ir užsižiurejo

e savo tvyrtindam
— Apstuiik manį Dieve ir perkerki
Ugnis braszkejo ant kamino, uže muzykėt o nog partaĮ 

jonu žiurėjo ant jo pora smutnu juodu akiu, kaiĮ\rodėsi 
praszydamos ...r 1

Jis ne mate, ne atbojo ant j u, bet žmones pradbįo 
ket tarpe savęs ir nevat Ragis vieną vakarą aplanke X 
ežius. Buvo tai priesz paezes kalėdas.

— Mano sunau, tai yra ne dailu!—' atsiliepė ant 
kszczio ledva per duris spejes iifeit! Iszsižadejei musu?

ai ne dailu! Asz to ne mokinau

— Turi! Pavogei nog manes 
džio\ inau ant kamino

Menka bXvo ukinikyšte, smiltynai ir balo 
buvo tai visas, turtas, katras davė maistą d

Povalei, nematomai, pats nežinodamas kokiu spasabu pi 
Airąto Morkus in Jurgiszkius, i rd
leist pakajuj ponios Jaūniszauckiekies, ^.pkklausyt jos 
stilingu pasakoimu, arba grajaus antikes.

Ant sienos — senas džiegorius smutnai skambino ad 
,ant kamino ugnis linksinai braszkejo — vienu žodžiu s; 
buvo jam tenai patynkamai. Mergina buv^ ligota, s 

• kurezia ir netikinti in žmonis. » .
Ubagyste buvo matit ant kožno žingsnio, bet apriez 

kaus niekas ape tai ne žinojo, nes iiiekas apriez jo \ne 
pydavo jąs. Jis jom atveždavo haujęnas,, kaipo koki 
ant juju nuludimo. Kaip važiuoda\ o namon, senuke \u 

. atsidusdav

buvo tokia miela, kad kaip tai sakaut/pr . - / 1
piningus, davė reikalautus rasztus ir’ ve]
Ant šzveneziu
įnyslijp, ir iszvaževb in Ryga, ne atbodama, k<aip vo 
nomas, raudis laike jos nebuvimo.

Del Morkaus, kitoj pusėj, Dubisos nieko jau
Ane Martos, .ane darbo ano' prietelo
labnas, apdengtas szarmU, žmonis ;
žiame spakąįnei gulėjo po sniegu.

Pasvityje turėjo daug Susiedu, szis tas kartais atvažiuo 
dkvo’su reikalu, iiszpraszyliedavo ji ant medžiokles, aul

*ęs ant palociaus, katras buvo gatavas ant 
smutnai nusijuokdavo.' !

nuvaijgęs 
paskutini 

mįmo

visokiu zobovu.
jis kur važiuodavo, kibą su kokiu reikalu 

mylėdavo pasiszneket su senais ukinikais, 
bdvu ilę^vaziuodav 
smerties savo tėvo.

Tankikuse, kaip tuTedavo laiko, 
Jurgiszkius. Sena pon 

jna ir akla senuke.
Ne iszaugusi da anūke dažiuredavo ję, 

gaspadoravdl Kaip numirė, senuke paszaul

uvo
Dievaitys /stovėjo žie 
i ji pobiski paniirszo

'. valandos vet 
, ir klausydamas 
žodžius 
darbus 
kO nog

laikiaszcziuo.se
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— O asz ne labai norecziau matyt tavę tarpe.tu pelu! Na, 
pasakyk ma tiesiog, ar tu myli Jaunuszauekiut^? Ar mislyji

---------------- --------- -------- '  •--—---  
.-------- I v-------------- * • •4- Ar matei tą oną? . • f ? .

— O kaipgi. Visi niateme! Jaunas plonitelis, mažas su 
, barzduke! Tur but tai kupezius ruskas. t Kas žiu kaip apsi
rengęs, kaip su kokiu tai sijonu igi kialu ir maskoliszfyai

— Orvidag! — kas valanda labjau atsiliepdavo jo szir- 
Vare, ark Ii ir leke kaip .pasmylimosios, <

Invažiuodamas ant pąd vari jos pažvelgė in langus palo- 
, Buvo tamsu tiktai jo-stancijoje žibėjo.b _ o . _ _ -

ženytis su ją?. .,. J
Czertvanas pažvelgė ant jo ir smutnai atsake:
—* Vieną mylėjau ir norėjau ženytis su ją! Kitos jaučiau- szpekejo su ponu Savgardu, 

giau ne norėsim! Tetute velij tegul iszdeda kaziras, ar Orvi- 
dai sugrinž ar ne? tas tiktai ma guli ant szirdies! o daugiau dije.
niekas’....... * v . I • v > . 1

--Tai ne gerai! Sarmata ma už tavę, na, po pirma/ neciaus.
t u rejei gero pasidabojimo, o po antra da gailiesi to laužo! Na,: — Kodėl pęną ue invedete in palociu? -
kaip matyt, tai asz ne sžoksiu ant tavo veseilės, ir tu tur but'pykęs.
pas mus ne turėsi laiko apsilankyt?

— Atvažiuosiu ryto. * ■ '
-- Žinai ką? Geriau szendfiSTt važiuok drauge su • D

USZ-

— Ar asz žinau! — atsake pasiuntinys — tur but teip
* norėjo. Sustojo prie gonku. Morkus ižszoko, greitai duris 

manim, atidarė. • Sveezias stovėjo prie stato, ant kurio patsvyris (sa-;
ba ryto gali uszklimpt prie kialto ir nedavažuiosi! Asz tai ži- mavaras) ir darė sau papier'osa, szvilpaudamas btj ceremęmi-

; J°s- ■ vv * > *

tėjo ape ji, o jis vienas tiktai — Duszę mano, oi kur tas jusu užžiuretojas? paklau- 
Ant galo apsidairo, pamyslyjo įse iszgyrdes žiu 
irgaTOziu. ' ’ v

Ant kuczju, delei senovės užvedimo, pone Oiįa i(tetute) jsimaine, sudrėbėjo . .,
pritaisė jam lydeką su vįnuogiem ir senoyiszką ,,

i * •imu, palei savę! jaunikis, jauniki pažynsta.

nieką ne girdėjo ir ne žinojo.

Aut vakaro pasirenge tenai važiuot, iinsedes. in 
leidosi, tenai, ant križkelo kur sukosi kelas in Jurgiszkius 

te koki tai iszme- 
nog vjsu 

kas ant kelo paž- j

Į

Ant vakaro pasirenge tenai \ ažjuot, ij
1____ _ J,_____
pavarė arkli greieziau. Szirdyje savo jauj
tineimą, kad apleidže tas syratas, apleistas

Staiga isz uliezios iszjojo raitas bernu 
. velgp ir sustabdė ji: . ' |

— Senoji pone praszdjus ant valandėles.
Užsisuko, ne pasakęs ane žodžio.

nos, — sėdėjo prie stalo užklotu szienu.
1 ingai. i ‘O t

’ — Jus užsiėmę! skubinate prie saviszkiu.
pasidalyt su jumis plotkelu.v

Pabųczevo ranką senukes — palaimino ji. An 
pusi kloniojo — turėjo akis pilnas aszaru.

-- Ne turime nieko! — tarė pone Jaunuiszau^kiene- gen 
tis ne didele ir vienas tiktai prieteleis, jus! Dėlto jus uszpra- 
szome. Ar jus vakarieniausite Pasvityjo?

-- Jago jus pavelysite, tai eze -- atsake trurjipai
Likos.

♦ ■:

Boluite su anūke, teip kaip visados buvo paezios 
— sėdėjo prie stalo užklotu szienu. Pasveikino ji

igsnius inejusio. •
- % i Morkus iszgyrdęs tą balsą, rankas liuleido, veidas jo per-

j18 Kazimieras! suszuko. • ,
Jaunas žąnogus’mete papierosą, pribėgo,' apėmė ji usz 

rogutes kaklo ir pradėjo bueziuot ir glamžyt. Z ;
Sveikas, mielas broli! Sveikas! — szauke, beveik f 

verkdamas. dlt ir asz atvažiavau pas jus! Ka? Tu manę 
rpažynai? Ha, iszaugau asz?!. .. . ,

.Morkus pažvelgė ant savo prigimto brolo/-.. . x
Ilsztikro kad iszgavo, bet kaip irfpc«rsimaineh Įsz dailaus, 

/jauno vaikyne/ stojosi žmogus iszblyszkęs, -aptinęs vei- 
;das, biski jau plikas, su raukais ant kaktos ir aplynjc indubu- 

vie
niui-

• . mosfera (oras) miesto szulernes.
mem —Balsą pažinau!

’ i vargęs, ar isz toli važiuoji ?
ūkei - - Isz Rygos, mielas broli! szelmis Vitaudas turi dailę

’ mylimąją! Tikrą dusziuke! Jau asz senei -rengiausiu pas jus, 
Į tuojau po aptureimui tavo grofnatos bet tuom tarpu iszpuole

•ei kalas! Ne buvo kai Į)!
\i .—■Džiaugiuosiu ant galo kad sugrinžai! Sėsk, Įiraszau,

sės akys. Smarve nitrrab) (ąleijus) pusimaisziusi sd kokias 
tai kvepalais ir durnais nog papierosu, jaust galema buvo. At-

• f , '

• * r '

tarė v iresnis — mažu alkanas, nu-

»

Pamirszo ape Ragi, apę lideką su vinuogicm ir 
ape žmonių sznektą. Apaežioj prasto pavilkalb jo veido, 
skambėjo tikras auksas; szirdis teisinga. Ape pušnaktę lai- | 

. ke kada klausė giesmes'„bernelei“ giedotą per Jadvigą, tarp- '

— Ane biski! Klausinėjau visur kiek galėdamas, bet' vis

durije pasirodė tarnas.
- - Atvaževo pasiuhtinis isz Pasvitčs , ___ -

pranesze.» Atsisveikyno ir iszejo. A kauptu as-pas v i tęs lauke' nuludęs klausė., 
ant jo prieminej.

— Kas stojosi?

r nori jus matyt -

Daržini nki u tęs, pildantys shižbą lenkajaus, atnesze vaka
riene. . Susėdo abudu, bĮveczias pareikalavo sznapso ir gere 
i vieną stikleli po kitam, visados kas žiu ką sznekiedamas. 
Gaspadorius (Morkus) atsirieme ant alkūnes, ir visai

• ,4- Asz ne žinau ponc!aKas žiu kas atvaževo, ir liepta ma' 
duot jum žine ir praszyt jus pribūti

Atsiminę jis apedą vakarą, kada apturėjęs gromatą nog 
i Kazimiero, nuėjo ant lygumos prie Dievaiczio. Sznabždeimas 
/lapei u, ne dovanai ji persergejo, kad ne apleistu savo krasztą!

— Orvidas! pa^iyslijd jis, kaip Sp^kokią žvaigždę, iszga- 
nymo. Pasidarė jam kas žiu kas ant szirdies lengva, kaip 
niekados pirma ne buvo datiręs to.

Paėmė pasiuntyni in savo roges ir, stebuklas! sznekejo k

bu jUom.



Lietuvuiku

Hofa Parke ir Pulaski

CZUl

isario

jiems už 
atsiustus

in kuo-
musu

F. («. isz Morea I 
sunezenr ąozna nede 
naudoje, klausk ant

Brolei Lietuvei!
Isz tikros szirdies ve 

jums skaityti 
lailęraszczius ir knigas, 
nieko niera priešai n go Katali 
ku ti kei.mu i, del naudos, dva

' Lsiszkos ir apszvietimo protą.
Justi brolis.

Kun: A. BUBBA , 
lį<lebonas Lietu viszkos para 

pi jos Plymouth, Pa.

ant kuriu kas valanda gali
niame toj i, y ra mušu loenasezia ir 

kad trans

f*** *

Arklu samditie del wysokiu'reitya 
iii eikite pas .. k

J&TLAUCKA. .

Pajeszkoimai.
Kur yra .Jonas Rudis, paei

nantis isz Smalku gubernijos 
kalvarijos pavieto, gminos 
Rudaminos, isz kaimo Strum- 
bagalu, jis pats arba kas ape 
ji žino, tegul duoda žine po 
szitokiu adrisu.

K

Jonas Szimaninas. N 1124
. Grand st’*. Park Place.

MTLA tTCKAŠ
Ant JRast Loyd Str. Shenandoah.
Atydare twarta kurem laikis ge 

rus arklusdel samdinio wisada.

tapti tautiszku laikraszcziu, 
bet be pagelbos mok iresniu 
Brohl sunkiai jai tas dalykas 
bu# pasekiamas.

Pasitiktame jog apszvies- 
tesniejie musu brokai nepasi-

visus mokitesnius 
aszome in sądar- 
Vienybes“, idant 

aletumeme 
ipsiszviesti tautiszkuose daly 
kuose, o tuomi paežiu savo

lo biski ir per dauk yra užsu- 
dita -— justi pažvelga nesu 
tiks su numanymu visu; — 
Kr... ne raszo nieko blogo, 
yra kaip matit tikru darbiny- 
ku, ir jo iszsireiszkjmai nevat 

iežlibi

ymt paveikslą nog j u, ir ižki- 
ligint su savo mokesczeis, ta
da tai butu šyla ir drutibe, 
tarpe musu brolu lietuvniku; 
o teiposgi ir draugistes butu 
kitokiam padeime, nes dabar 
buna.

Nuog Sekretoriaus.
Ahihanoy City 6‘ d. I Ait

rio 1890.
Gromatą su vardais ir pra- 

ardemis sąnariu Draugistes

Didelis Bslus!!! 
i, <

U Lietuviszkos Pąra-'g“na 
įpijos Szvento Jurgio 
. Brooklyne 
' Atsiprovins d. 1 
i 1890 m. <■ No 83

Brooklyn, 1

tarpe musu; ne spėja kokia 
draugyste užsidėt, tai tuojau 
vienijęsi su angį i kais arba v o 
kieęzeis, ba matai tenai dailei! 
viskas yra suda\aditas, tenai 

j ; . >
kožną pavadyną mist^m.

Sunkus tai akmuo ’ant mu;- 
su-szirdies užgulės, liet mažu 
Dievas duos, kad mes siisįpra- J I ‘
si m ir kitaip elgsimesi.

Justi tarnas
V.- Vroezynskas •••

Sekretorius L. K. D. A.

. Paguodotam A. S. isz IIazlt 
pri nemiki' esame apreikszt, 
kad jau viena tokia korespon
dencija buvo ’ patalpinta, jus 
beveik ta pati raszete, dėlto

priėmiau, katra teiposgi yra 
patvirtinta • per komitetą ir 
prispaudimu peczeties Drau
gistes. ir teipogi prigulenti 
mokesti už metus 1890, po vie
ną, doreli ant metu, isz ko pa
sidarė $ 54 dorelei, nes drau- 
giste tiek su n ari u rokuoje, 
katruos tai pinigus tuojau nu- i lyninkus „Vien 
siuncziau pas kąsieriu susivie- drauge dirbdami 
niimo Sylvestro 
Edvards vi lie Pa.

Visos draugystes pavidnos >brolus dar skaudžiai miegtan- 
czius pažadinti del Tėvynės

net ka cze daug ape tai szne- 
ket, matoma yra kaip einasi

Ukinikai džiaugiasi isz vaisiu savo giriu irlaikie žiemos
Delei to kad aplynkines kur yra girios, duoda už

darbi, o vasarą drėgnumą reikalingą vaisiams užlaiko, 
delei ko galima tikėtis goru uradzoju.

Kolonija toji yra kožname dalykie labai naudinga, 
dėlto paskyrom szinitus vietų aplynkineje giriu, tar
po uždėtu jau kolonyj 
ma 
dėlto kiekvienas katras pyks, gali tikėtis 
savo tikras ir teisyngas popieras. \ " 

Atslszauktte pas mus, o gaiisytc mapas ir iszrciszkymiis
J. J. Hof Land Co.,

HO W. WATER STR., 
Milwaukee, Wis.

Naudynga žinie
J)EL LI E T U WN I KU.
M. M0CK1EW1CZE,'pargabeno iez užmaree 

wyeoklu Lietuwyazku knign, kajpo taj: Minto- 
ryOznii,.Bajkiniu, Mokalyazku, bu gražiome daj- 
n a'lėhiH o ir eu Hzweutaja ekajtimajB, Mulda-kni- 
giu, o parduoda aiiwyeaj už maža prekių. Kan 
nuryt žinot knign wardua ir ju prekių, raszikit 
grpmata ir iudukil markia už du centu*, ant tokio 
adrlao:

AI, Mockiewiczig.s,

P; O. Box 54. Detroit Mich.

V. A. L. isz Glenjyon Pa. Padi 
adrisa kur pirmeu gi venai ar jau 
lie'tiek ne supranty?

Atstotas ii noftsiioS 
Mis Utims.

Jau pirm Nauju Alėtu pra
dėjome savo laikraszti sziek 
tiek gerinti, o nuo 
tu visai rupinamosi 
su pajėgos pavelyjti 
„Vienybę“ tikrai lietuv-iszku 
ir tautiszku laikrascziu, idant 
per lietuviszką laikrasztt ga- 
letumeme susttraukjli 
pą del apšvietimo 
nuvargintos Tevyhes

S. Ku. New \ <irk, Prasz.au pi 
siųst mokesti o tada gausi, vysusi 
merus.

užĮiuolancziu ant jos nep'išy- 
bemis pragari n iom is. Jan, 
acziu Dievui, apszvieslesni 
brolai kaip isz Amerikos teip 
ir isz Europos pribuna mums 
su rasztiszka paszalpa, o tūli 
dar tiktai užklausė musu: ar 
bus ju rankraszcziai talpina
mi „Vienybėje“, 
ežiu m sykiu acziu 
rankraszczius kaip 
teip ir prižadėtus!

J. K- isz Springs alios III. di ok 
zine kur pirma buvai o ir .1 
gazieta sunezeme kožna kart 
ižsybaigo. ‘ .

Prasz.au


Vienybe
del paraszymo straipsniu ir 
straipsnelu in „Vienybę“ del 
gero musu vargstanczios Te , 
vynes ir del apszvietimo tam
sesniųjų brolu.

Dar tiktai pradedantiems ve- 
lyjame isz .broliszkos szirdies 
šzivk tiek pasimokiti lietuvisz- 
kos gramatikos: Geriausi ir pi
ginusi Lietuviszka gramatika, 
tai kuningo Miežinio,
iszduota Tilžėje 188d m. .Gali 
ma ją gauti ant szitokfo an- 
tr.Hzo: Europe Germania, 
llrrrn Kr. IKMa in Il ay nit 
{Petrui). Preke vieno exempt 
Ą (50 feningi u) 

markes be 
Kandame tarpo savo 

vyrus, kurie patys per 
prasi mokidami, moką, 

savo prigimtą

prusiSz- 
prisiun-

timo. 
brolu 
savą 
gramatiszkai 
kalbą, todėl sziek tiek mpkites* 
niim Lietuviui turėtu' .būti 
koktu netariant menkiausio 
Supratimo ape savo Tėvynes 
kalbą. Jaigu Lenkai, pas
kolai, Anglai ir kitos tautos rū
pinasi gerai iszrąokti ir pažinti 
savo tėvynės kalbą, kodelgi mes 
ape tą dalyką tariame užmirszti 
ir nesirūpinti f Argi mes už juos 
menkesni protą galame turėti? 
Juk visi lygus žmones esame. 
Bet kodėl mes , už juos tame 
dalyke silpnesniais pasirodo
me? .Oi, brolaiį laikas mums 
susiprasti! Berots . neseniai 
dar mes isz ilgo . ir tautiszko 
miego pak irdome, vienok jau 
aiszkiai pradėjome ape s&vę 
szneketi ir dirbti. Dirbkime, 

Antwerpas 4 d.
Dideli vagyste liko^“papildita 
ant garlaivo Ta Plata, laike 
jo kelones isz 
in szięze. —
szimtas septinjesdeszimts tuk-' 
stancziu dorelu.

brolai! o dirbdami pasirody-
Belfast 4 d. ’ VasarlS. Bul-kimą tikrais vyrais/bet ne bo 

bomis ir ne Taradaikoinis su kas jaunu vaikinu susirinku- 
žargonu lieiuviszkos kalbos, js'u ant uliczes,, pakele buntiį 
Netingėkime, bet isz szirdiesjeidami.ulicze pęadejo rėkaut' 
ir visu iszgalu dirbkime, o ,r daužit langus, vokuodami 
visas bledis pergalėsime laikui jsavę už kokius tai iszdavejus 
bėgant.

Musu laikrasztis yra \
Iikiszkas, užtadgi korrespon

i nauju provu, delei ko reikėjo 
kata- ':P£szaukt palicije ir miliciją, 

kad juos apspakajitu. I Try-
• lika isz j u likos suarestavotu. \ i *

bus netalpinamos, nes tikę- -------
jimas yra visusvarbiausis ir:- Petersburgas 4 d. Vasario, 
viąunaudingiausis žmogui’, be- Caras ne nori pripažint raridd 
sirupinancziam ape savo du- Brazilijskos Slepublikosį pą? 
szios iszganymą. Tą dalyką kolei Dom Pedro bus gyvas.

kiekvienas tikras Lietuvis su
pranta ir pagal- tai elgiasi. 
Skaitome „ Varpą“ prie kurio 
mokicziausiejie Lietuviai yra 
sądarbininkais, - vienok tenai 
nieko prieszingo tikėjimui ne
randame, bet dar tūlose vie
tose randame užpuolimus ant 
prieszu tikėjimo. Taigi ir 
ules tokiu kėlu kaip žengęme 
taip ir tolyn žengsime, o Die
vas geriausia mįusu darbus pa
laimins ir mususunkius var
gus palengvins; nes del labo 
savo nuvargintos ir kankina
mos Tėvynės dirbame.

Visiems brolams Lietuviams 
daug labu dienu!

H-
Isz Užmarės

K u
Isz Visur.

*

Madritas 4 d. Vasario, 
nigaiksztis Montpensiero, 
toine Marie Philippe Louis 
D‘Orleans, numirė yakar San 
L u case. Jis buvo penktas 
sūnūs Louiso Pilipo ir buvo 
vuoszviu kunigaikszczio isz 
Parižiaus. Jo duktė buvo isz 
tekėjusi už kaminus Ilisį^t 
nijos.

Vasario.
Brazilijos.

Buenos Ayres 
akos pavogta

Bęrlinas 9 d. Vasario. Cie 
sorius prusu Viliamas pasta- 
na^yjo nusiunst , dova
nas turku šaitanui, katros su
sidės isz dvidesžimts keturi u 
cidabriniu triubu. — Igi szi- 
tam laikui dai ne buvo reika
lautos triubos, vaiskavoi ka- 
pelijoj turkijos.

. i  ■ '

Parižius 9 d. Vasario. Szen- 
dien^sudege palocius karalie
nes sesers, Margaritos Navarre, 
ulrotos isznesza &nt tuks- 
tancziu dorei u,

Zanžibaras .9 d. Vasario. 
Ateina žine kad Eminas Pasza 
žada važiot i Europa.

Rimas 9 d. Vasario. ..-Atei
na telegramas isz Adeno, joge 
francuska karavaną (kupczei 
pakeleivingi) likos nužuditi 
per Šamai įsus, Afrikoje.

I I i- --------------------- i

Parižius 9 d. Vsariol Atsi
tiko kokis tai nesutykimąs tar-. 
pe fabrikantu alejaud, dėlei 
ko priesziriga partija ■ iszeme 
varantus ir apskundė ant 6 
milijonu' franku.

--------r- * . '

City of Mexico 9 d. Vasario 
Pakriko žines buk Mexika no- 
. h * * .

Eisabonas 9 d. .Vasofio. Ka- 
ralus Karlos su karaliene drau 
ge, paskire (>5 tukstanczius 
dorelu locnu piningu ant už- 
deimo banko. .

Londonas 9 d. Vasario Grėi- 
kiszkas garlaivas „S’pyridon 
Vagliaiio“ katras plauke isz 
Konstantinopolo, susimu3zo ne- 
toli nog Falmouth. KapitO 
nas ir tvjlika žmonių isz tarnu 
nuskendo.

/)porto 7 d. Vasario. Szi- 
tam mieste studentai padare 
dydeli bunta, užtardami už 
paeta Anthero Quen'tal, pre
zidentą sziaurynes patrinti- 

^cznos draugistes.

Ateina žine in Rimo, kad 
Anglija ir Francužija padare 
sutartą, kad paskirt preziden
tą Ilaytos.
i--------------------------------- -------------------------------- ---------------------------------- į—

Audiatur et altėra 
pars. \

f Isz Varpom ą .
’ No. 219 Vilensk Viestni&o

j ’t

yra patalpitą korespondencija 
isz Paszvinčenu, kuri kalbeda- 
ma apie ukiniku girtuoklystę 
musu kunigusAązeip nubara:

„Czionai tai yra lainringa 
dirva, ant kurios galėtu su 
nauda dirbti musu kunigai, 
bet jie to ne mato ir suvis apie 
tai žinoti ne nori, paszv^s(|arąi ’ 
visą savo apasztaliszką darbą 
ant to tiktai, idant atilolfti 
valszczįonis nuo sčliizmatisz- 
kos rusiszkos mokslavietes ir 
ne iszleisti žmonių isz apsku
rau tizmo palengvinanczio pa
gauti žuvis drumstame vande-** 
nyje.“ . i

Grąžei pasakyta! Nėr Jcą Įsa- 
kyti! Panasži tai maždaug 
ant to, kad vilkas sudraskęs 
avi da apskustu piemenis, buk. 
jie kankina ir naikina mie
liausias jiems aveles. Vįenog ' 
ViesniPs ne pirmutinis laik

rasztis, kuris locnas savo kal
tės uždeda ant sprando visiems 
tiems, kurie ne drista ir suvis 
negali savą apginti nuo netei- - 
singu apskuhdimu. Visi mat 
rusiszki' -raszejaį prisilaiko 
szios dorystes. Mokslingesni 
ir iszmiiltingešni tarp j u isz- 
bliauja visokius skundus,- ge- - 
rai žinodami, kad ir didžiausia s

9 ‘ • u««,

bus jiems ne tikt atleista, bet
• i * • J ’ir pagirta piemenų, ir kad ap
kaityti me turi kur. iszsiteisitij < 
per skundimus gi parodo val
dytojams perdėtiniams savo 
sargybe, o’už tai isz tikro jau 
gauna Ii uosy bą žvejoti su
drumstame Lietuvos vandeny
je, arba užmokesti kokioms- 
nors kitokiomis dovanomis. 
Mokslingesniuą vėl pameždžio- ... 
ja visokie iszgamai vos tikt 
prasimokinę raszyti pavietinė-



Lietu vniku
»e mokslavietese ir pertai . ne 
suprantat!tiejie svarbos savo 
bliovimo, nes jie visados ran
da laikraszczius malonei pini- 
manczius visus kvailus j u kre- 
vezojimus. Visi virszeshi Ru
sai dirba denuncijacijas, kAip 
įmanydami,' risza visus sveti
mus valstijos vaivalus, mažės- 
ni-gi jiems pritaria už pinigus 
Teisybes visuose szituose ap- 
skundimuosę ir denuncijacijo 
sė ne tikt nei su žiburiu ne 
atitiksi, bet nei iszsiteisiti ne
galėsi, nes turėsi užraki tas lu
pas. Tapus uždarytai garbin
gai (!) oficijaliszkai sznipuku 
institucijai,III. skyriui cieco- 
riszkos kancelarijos, visi jos 
pravaryti tarnai, kaip ir abel 

xnąi visokie denuncijantai, liko 
pakviesti rusiszku tevynainisz- 
ku laikraszcziu del atviro dė
mi nei javo ji ino gyvenimo ir 
pasielgimu visu svetimu gai
valu. Vienog darbai sziądie- 
niszku denuncijantu aiszkei 
skiriasi nuo darbu ju paežiu 
bet da būnant jiems sznipu- 
kais III. skyrias: pirmiaus jie 
visus apskundimus turėjo pa
remti ant kokio-nors pamato, 
o dabar, ne reikalaudami jo
kio pamato, siundo valdanczią 
valstijos tautą ant gana jau 
nuskriausto jos gaivalu, plati
na neužsitikejimą, idant tokiu 
bildu ką riors sav naudoti. O 
lyg jiehis rilpižinoti, kokie 
vaisei gali užaugti isz tokio j u 
pasielgimo?

Turime pripažiti, kad gir
tuoklyste platinasi tarp Lietu
vos ukiniku. Bet kodel-gi tai 
atsitinka? kodėl pirmiaus gę- 
riaus buvo? Vilenškij Viest- 
nite s. kaltina už tą kunigus, 
bet ar-gi tai teisybe? Nei ba- 
žnyczia, nei kunigai ne tikt ne 
platina tarp žmonių damorali- 
zacijos, bet, suvis prieszingai, 
jie kaip įmanydami rūpinasi, 
idant tiktai apstabdyti ją, nes 
j u tokia užduote. Jai vienog 
platinasi demoralizacija, tai 
suprantamas daigtas, kad jos 
szaltini reikia kur-kitur jiesz- 
koti. Mums rodosi kad kas

apstabde kelius del isznaiki- 
nimo, girtuoklystes, kas apsun
kino platinimą apszvaistos 
tarp prastų žmonių, kas. už
draudė ukinikui visokius pasi 
linksminimus po sunkiui 
szeszdięniniui darbui, kas vi- 
sokeikgazdinimais ir baugini
mais sunkina supratimą ir dą- 
leisto gero, tas tikt praplatino 
girtuoklystę. Viską gi tą pa
dare tie, nuo kuriu L 
Viestniks gauna paszialpas, 

t. y. rusiszki administratorei, 
kurie ne turi augsztu doriszku 
jausmu, ir ju tarnai visi de- 
.n u nei jau tai. Ne kunigai kal
ti iszsiplatyme girtuoklystes, 
dorisz'kame nupuolime Lietu
vos gyventoju', d taip gi ir ob- 
skuremtizme, bet visokie Del- 
janov‘ai, I)urnov‘ai, Pobiedo- 
noscev‘ai, Kacbanov‘ai eteon- 
sorter visas administratorisz- 
kas sistemas ir sudemoralizuo- 
ti tau'tiszki fanatikai, visokie 
virszinikai; dalyvystę tame 
priima ir rusiszka mokslaviete 
su jos mokitojais, kuriems lai* 
jaus rupi algą neikap reikalai 
tikros apszvaistos. Už viską 
tą jau sziądien ir deksvoja 
Rusams prakrapsztę akis Lie
tuvei!?
\Pirm ketvirtamžio visur po 
Lietuvą, isz incijativos kuni
gu, .buvo įsteigtos draugystes, 
kuriu sanarei buvo iszsižadeję 
gerti ir laikyti namuose deg
tinę. Szitas taip, naudingas 
draugystąs, kaip ir abelnai vi
sokius susidraugavojinlus, gę- 
radęj ingos Rusijos valdžios, 
turbūt isz rūpesty bes apie Lie-' 
tuviu gerą uždraudė! Kuni
gu įtekme ant gyventoju didieį 
yra susiaurita, nes jie supau- 
czioti įstatais ir neapykanta 
rusiszku fanatiku, vietiniu vir- 
sziniku ir stabdomi - geruose 
savo darbuose gąsdinimais ir 
dėnuncijacijomis visokiu rusi
szku iszgamu-sznipuku; kuni
gams daleista vien tikt bažny- 
ežioje per pamoKslus žmones 
mokiti. Kas tokiu bud u gali 
kariauti su girtuoklystę, arbįi 
nor-kas ją apstabdyti? Pirma

nedeldienioms susirinkdavo 
ukinikai ką nors naudingo 
pasiskaityti, o dabar jau ir tas 
uždrausta. Kuom-gi gali uki
nikai pasi ram iii, pravargę sze 
ežias isztisas dienas? Isz val
džių ^eradejystes paliktos tik 
tai karcziamos, i kurias žmo- 
lįęs ir traukia, ne turėdami 
kur dauginus pasidėti ir ką 
veikti.

Naudingus pamokinimus, 
platihanczius dorybę o prasza- 
linanczius girtuoklystę ir ki
tus blogus darbus, žmones gir
di tikt syki per kokią vieną
valandą laike pamokslo, tuom i kunigai taip gi kalti, jai Lie- 
Syk kada demoralizavojanezios j tu vei szalinasi nuo nan- 
priežastys per visą isztisą ne (?!) rusiszku skaitymu
dėlę naikina geras sėklas, pa drengiamu kaip.kur miestuose
Setas kunigu.

Tai Į) pat ne turi teisingo 
pamato ir apkaltinimas, buk 
kunigai, geidžia žmones laiky
ti tan,isybeje, idant butu gali
mą l^ngviaus pagauti žuvis Su
drumstame vandenyje. Tikt 
žinome, kad ne kunigai už" 
draudė Lietuviams vartoti 
įknigas savo kalboje, kad ne 
(kunigai atėmė mokslingos 
iiiems Lietuviams galę apsigy 
venti tarp savųjų, idant pla- 
tit.i czionai apszvaistą, kad ne 
kunigai uždraudė Lietuviams 
visokius moksliszkus skaity

tinus j u'kalboje. Visosgi ap- 
aplinkinybes laikanczios žmo; 
nes tamsybėje, paeina nuo-Ru
sijos valdžių, kuriu apgynėju 
yra: Malonėtum#
žinoti; delko Lietuvei atitinka 
visuose szituose ditlykuosty 
kliūti, pertai praszome
■n i ko idant jis teiktųsi mus

žino Rusu Herostratas, ką jis 
pats dirba, ir ar supranta auk- 
szcziausios valdžios ir visi j u 
žemesni tarnai, kokios gali isz- 
eiti isz to pasekmes? Ar gali 
mums užtekti vienos tikt ži
nios, kad kaip valdžios liepia, 
tai taip turi būti mums gerai? 
Ir už tą, lyg priguli jiems de- 
kavoti? Nuomone z’o/o, 
j'ubeo ne gali da perti kriti

siekia, ir pertai be reikalo 
! ziaunyja raszejai ir bliaujasa- 
‘ vo kalbose administracijos 
! perdetinei, iszteisidami szitą 
1 nuomonę ir garindami fbs ge- 
.rūmą ir naudingumą; žinoma, 
i kad visi tie bliovimai ne at- 
'sieks to, idant Lietiniams pa- 
’tiktu ,ta huomone, kuri yra ne- 
j teisinga ir gana skaudi. Kad 
I Lietuviu vaikai, kaip darodo 
(statistika, nė su dideliu noru 
lanko fusiszkas mokslavietes, 

.tai ne. kunigai kalti, bet, tik
tai paczios moksta\ ietes ir 
sistemai mokinimo jose. . Ne

.del ukiniku. Bet \ ienog jie 
ir ne stumia .vaikus i rusisz- 

1

kas^moksla\ ietes, o ukinikus 
ne prikalbinėja ant nau<l ' 
ja (!!) istorįszku skaitymu, 
nes isz to Lietuvei apturi su
vis menką naudą o dideli ble- 
iii.Ir mes kalt it ūme savo 
kunigus jai jie norėtu sulaiky
ti Lietuviu vaikus nuo mok-

tymu, kurie butu atliekami ; 
lietu\iszkoje kalboje ir butu 
tiktai moksliszki be jokios pa
slėptose jose politiškos ir ii 
kejimisžkos tendencijos, da- 
barnykszczia)ne-gi musu pa
dėjime Lietuviu kunigu pa
sielgimas yra suvis normalisz- 
kas ir per tai juos m* tikt ne
galima peikti; bet givicziaus 
priguli pagirti už tai, kad jie 
apreiszkia ukipikams užduo
tos r.usiszku mokslą v i (‘ežiu ir 
ju tendec^ją, idant paskui jie 
viską pažinę patys galot u da- 
•siproteti, ar iszpuota b jas sius- ‘ 
ti savo vaikus ar ne. Lyg tai 
yra pastalptis, kad mokslas dė
tos 4l(d L ietu\ iu, užlaikomos 
beveiks imi tikt už j u paežiu 
pinigus, yra suvis rusisžkos, 
kad visokie atsląnk<*i garbina 
jose pravoslaviją. rusystę. ru 
siszką kalbą, paniekidam vie
ką kas tikt tai tu garbei ne 

į atsako ? kunigai, perstatydai 
mi jas tokiomis, nei trupuezio
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O te viena savą puoszdams 
Pabaigė ir vieką, ' 
Ant galo nog žmonių, r: 
Paniekintu lieka.

m ar 
nuėję 
no

Asilas'tą viską 
Ate-idams regėjo 
Tr suviję dūlą 
Puikybę turėjo.

Te ip besididž i1 oda m s 
Ju laikas isžejo, 
Kur piemenys bau dą 
Sara varinėjo. .

1 ikruos ne kas kita 
CziBitai teip iszvaike 
Tsztikro jie mane. - 
lrž lutą.palaike.

Jia jisai suprato 
Ko jie ižsūjando, 
T r teTpjfrtf vie ne kit 
TA kruminus landi

Ra ne puikus rubai- 
Asabą dailina ‘ 
Tik žmogaus iszmintis 
Tai viską dabina.

M. MbokevicziuH

re*- 
isokeiš budais, 

nuo

Tuom kdrt gąlrgjel 
Asylą išbrida, 
Aveles rime. Mautu 
O žąsys pragiedu.

įJur risi tszrido 
Kad ne buvo lutas 
Ale, didžaalisis , 
Senas, asils kodas

Tarė Petras^Janui,* 
Sztai ateina lutas, | < 
Begk tu Jogai namon 
Skubik kiek tik'įimtus

•, o paskui da’ 
moteris, tai 

vienas pažifc- 
raides ant de

jų nepažistancziu. 
labjaus pritiktu po- 

rusiszkas 
turincziu

Kad tuom kartu v 
Teip smarkus užej, 
A ad-, nog 'medžiu į 
Puldinėt pradėjo.

l'irmiause piemenis 
Asilą pamatę, 
Persigando baise! 
Nes akis pastate. ,

Žiūrėkim tarp žmonių 
'!/• ne tas pats yra, 
f ei rienr insitriiso 
Cupon ūką viepą-,-

A s Has pu ik i b e j e. 
Jau led va paėjo 
T r pas! didžuodam s 
Sziteip sau kalbėjo

Jo teip didžiuojesi’ 
Tą mišią turėdami, 
Nedataiko žbdziu
Su bet kuom sznekedam 

■ * v .
e ■ ■ . ■* ■ . ‘ •
Asz dabar iszrodau
Ant Bit nikų Jono, 
Alaną žmones laiko f-. 
Vietoj didžio pono, ■

: Drapanos žmogų 
ne iszauksztin.

Asilas luto skuroje.
Vieną kart asils,

• 9f

Pridengs luto kail u, 
Žvalgėsi in sžalis;
— Jam isz rod e dailu.

Už valandos kaip n 
demonas in j u stubą, 
ėisznekejimo 
tas kepe < ar virė, pat 
gaspadine to namo, p, 
torįelkas 
but perdaug turi, prad 
tit i in palicmoną, no 
datirt ar ir palicmono 
tėip ^nedrūta, kaip ir 
užmusze akis ir surbni

Dabar visi adgul 
Saro drąsą garo, 
Ziejnas ant asilo 
Rūstingai žnaKu

Teip sau mislidamas: 
Nors - 'asz siobnas, kudus 
Bet kitu akisA 
Tszrodau kaip lutas.

Lik viesulą sukas 
Per dyrroną skrij 
Ir musu netikrą 
Lutą da^iryjo.

/ eip jam per nugarą 
Sziuoksztu^ riejas bruk 
Kad niat /uto skubą- 
Nog pecziu nutraukė.

spaudimo 
raidėmis.
das ir pri metinėj i mus visados 
mes turime laikyti už didžiau
sią neteisybę, priesz kurią 
kią kariauti 
nors tas uždraudos paeitu 
augszcziausįu valdžios perde 
tiniu.

Ar VieMnik 
tu žinių? ar gerai jam iszaisz? 
kinome savo siekius? Skunsti 
ir (lenu n ci j avoir mus rusiszki 
laikraszczei gali ir toliaus, bet 
tokiu tikt bud ii niekados mus •A f \
ne pavers i Rusus. Jai rusi- 
szki laikrassjczęi ir toliaus eis 
szituomi keliu, tai ne tikt nie
ko ne lainąes, bet padarys mus 
da atsargesneis priesz rusisz- 
kus denuneijatorius.

Asz esmu drąsesnis, 
Tai czionai dar liksiu 
Ojai kaip matysiu 
Tai in medi lipįiiu.

ne meluoja, bet tikt kalba su
vis teisingai, jai jie tikt kalba 
taip 'kaip iszaiszkina Ijesl 
n-i k* s. Svetimo garbe sujung 
ta su paniekinimu visko to, 
kas yra brangiausias del Lie
tuviu, pažeidžia tautiszkus ir 
tikejimiszkus Lietuviu jaus
mus'ir pertai varo laukan isz 
rusiszku mokslaviecziu Lietu
viu vaikus ir atitolina* ūkini- 
kus nuo rusiszku ski

Rusai, ’uždraudę
Iii tu v isz kas k n i gas ir lai k ra • 
szjzius musisžkomis raidėmis, 
primėtą mums savasias, kurias 
vos tikt deSzimta dalis pącziu 
Rusu tepažįsta.' Tai patvirti
ni ofieijaliszka peržvalga ka
reiviu paimtu i kariumėnę pe- 

[nituose metuose. Tarp j u 
buvo pabaigusiu augsztesnius 
mokslus 439;. gimnazijas 522; 
progimnazijas 2877;. pradines 
mokslavietes 8831; mbkarije-ziu 
tikt skaityti ir raszyti, arba 
tiktai skaityt buvo 55894; to
kiu pažistaneziu rusiszkas rai 
dės buvo tikt 68563, kadan-gi 
ne pažistaneziu . jas buvo 
1 64366 žmonių. Jaigu mes pri- 
imsime, kad i kariumėnę pa
puola tikt jauni, apie' .kuriu 
npszvaistą jau sziądien labjaus 
rūpinasi, ir kad namie lieWti 
visi senesni,-tarp kuriu skait
lius f mokaneziu 
kur-kas mažesni 
priskaitysime ir 
turbūt ir iszpulJ 
tantis rusiszkas 
szimties 
Ar gi ne 
n ams Rusams, platiti 
raides ne tarp miisu, 
jau savo locnas, bet tarp pa 
ežiu Rusu, tįaip labai mažai 
savąsias pažistaneziu? Pako- 
laik mes busime Lietuveis, paj 
kolai k mes turėsime savo kai- 
bą, paproezius ir visokius už
dėjimus del pakėlimo savisz- 
kos kultūros, patolaik meą ne 
paliausime reikalavę del savęs 
lietuviszku* pradiniu f mokslą• 
viecziu,! Lietuviu . mokitoju, 
daleidimo ’moksliszku skaity
mu lietuviszkoje kalboje ir

I isi ižsigando, - 
Nerai seni jaurzei 
Tng karki i ną^ ind<

gaspad oru
visi pabeg
mis ar be visztu
v ra’žinot.

puodus, katrų fur 
ėjo me
tėdama 
I I gaiva 

vkztu, 
jo gal-

Wisztbajorai!
Viename nledidelam mieste- 

liję, valstije ’ Pensylvąnijos, 
atsirado nauja sekta teip va
dinamu visztbajor.u, nekurie 
isz j u turi po d vijiką (Ivąruns- 
k u popi erų, i r katr ie . J^iti ii a - 
si daugiause visztienaj.betLad 
tai pigiau pareitu, ne pirkda
vo jie už piningus, tiktai leng
vesniu spasabu pasirupityd

Ant galo, antsayo nelaimes, 
iszskaite jie kokioj tai /dra

skoj knigoj, kad. gęrįaUse 
sveikiauSe mėsa yfa. isz 
gu visztu, dėlto antrą, kartą 

isztin i n ką,, užsiži bi • 
kad tamsoje 
. nepagautu, 

tikrasis

'Usztempia ant kupros 
Kaip tas luto kaili, 1 
J r mislije pats sau

kaip jie tas vtšž 
virėja

sau lempa,
kartais juodo:
tame ta^pe užtiko juos

žinoma Jog jie 
bet ar suO piemenis subėgu 

Jum per ston us pliek 
Lazdoms aj' botagais 
I\ m)m katras pasieki
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Lietuvniku
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Dalykas tas kaip rodosi dar 
sieks aukštesnio sūdo ii ba ne 
reikes tiem visztbajorams, sėst 
in spakainą vietą ir mažu rei 
kės teip kaip tom nebaszny- 
kems visztoms, maitintis pa
tiems su kukurudžinėis,kruo
pais, o prie tam ir popieraš 
dvaranskas gali patrotit. j 

, Sztai jum ir visztbajdrai.

Isz Amerikos. >
Pittebttrg.fi d. Vasario. Anl- 

drejus Carnegie, katras priesz 
kelis metus uždėjo skajtniczę 
Aleghany City, dabartės afie- 

, ravojė vieną milijoną dorėlu 
aftt uždėjimo tokios pączips 
skaitniezos . Pittsburge, kad 
kožą as darbi n i kas žmogus ga
lėtu dovanai naudot isz to. i

Sullivan Ind'. 6. d. Vasario 
Ateina žmie isz tenai jog ban- 
kavas kasierius, varda kurio 
yra YV. E. Crowley, ir katras 
laike savo tarnavimo pavogė 
bankavu pinigu 473 r tiikstan- 
ežius dorelu, ne matidamas ne 
jokios iszeigos, nusiszove,. '

City of mexico. 5 d. Sausio. 
Influenza katra igi szitam lap' 
kui kankino visą Ameriką, da- 
aigavo in naują mexiką, kur 
Su tokiu smarkumu ižai platino 
jog kas dieną desetkai mirszta.

' Pittsburg 7 d. Vasario. 
SzeĮndien likos suszaiiktas su 
sirinkimas darbini k u katrie 
procevoje prie miuksztu anglu* 
ir prie iszdegimo koksu, ant 
katro pribuvo-komitetas , nog 
kompanijos, ir padare -sutartę 
bu darbininkais ulelei mokes- 
tęs, katra' daiiaĮ* isznesz nog 
12 iki 15 procentu. 'į

Topeka, Kas. 7 d. Vasario.. 
Szendien likos inkorporavota 
nauja kompanija geležinkelo: 
Colorado, Kansas ir Gulf R. R 
su kapitolu 20 milijonu dole
riu, katra ant pavasario pra
dės darit kelą, isz Deri vėrę in 
Texasus, ant 10 tukstaneziu 
milu ploczio. .

....

Westpprthj N. Y. 8 d. 
sario. Pereita vakara, 
11 adyną, ineįp vagia in 
mus kokio tai Ramson P 
kur paėmę 3000 dorei u nuszo

Va- j tą loską ir patalpint tuos kelis krūmus o Gricius papasakojo 
i in straipsnius Vieny- moterei Rožei savp nelaimę. 

Lietuvniku, katrais asz! Dyriną ryta lapei atbėgus, 
i visk tą --- ant- 

teiposgi. Treezę rytą

ape1 žodžius
na- lies 7

'loyd, daneszu ape baisu atsitikimą, Gricius iszmete 
». kokis szieze pas mus stojosi: rytų teiposgi.

Diena 3 szito menesio,’ang
linėse kastuvese nugriuvo lu
bos (tapas) ir sunkei. apkolie- 
czijo vieną velszi, nulaužė ko
ją, nukirto lupą ir is'zmūsze 
kelis dantis, ne žine ar iszliks pe ir be davimo atras viszjįas, 
gyvas. Negana to atsitiki- geresnei nuszaukie lapę, nu- 
nio, dąr tą paezią nakti užsi-iejęs i girę užmuszk gulinezią 
dege vienas didelis namas, ka.- nieszką ir nusikratysi tas bez- 

jtrame gyveno trys pamilijos. lipyezias. . .
. Plymoth Pa 10 d. Vfeario. | h. Sėtuvių. Liepsna teip grei- nQs szaudykl.

Lenkai dasitauke kunigk bet tai }eme į.i81i-nalną ka(1' gy. -P'0' 'J<> »•' »'»" w Rzl"°- 
;OrZ 1 L . iv- . bus, nesą stambi u neturėjo,isz to dali ko tiek tun naudos,. Vent<)jei užklupti gaisru, tu- . . . , , ' . .- - - • . . \ . i j 1 v> ’ t Ketvirtą rytą lapei atbėgus

szis puf Rzove i aną. Lap<‘ 
savo kailinius papurtinusi, 
mažai pažeista atsisuko ir tarė:

czę.

Bufaloje šumiszymas tarpe 
lanku, Bažniczios. rekadilose, 
daejo'teip toli, kad bobos «u- 
syrinkusios ilk Bažniczią, 
pakele bunta ir pradėjo musz- 
tinę, delei ' sustapdino katros 
reikėjo pareikalaut policijų.

paszoko apmaudusi Rože, ku- « 
ri tarė: „ar ilgai tu bjaurosiu- 
si su tais sutvėrimais? \ isas 
visztelas mano iszgaudysi, la-

'V

&

■

i
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kiek isz pereitos žiemos [sniego ,.,.j0 pel. jangus szokinet, kad 
nes pradėjo tarpe savos Urtis;! isžgeibet sa;.o gyVasti, per kų 
didžiaiise hersztai j u bunto, jau 
norėjo pastanavit pro v ai 
lei katras'kunigas turi [ 
žinoma kunigas ne pavelijosavę Vm-das jo bnvo Mikolas Ss

1

žmonių likos ronitu. 
katrasI'X f Y ienas lietu v i n i kas,

nosies vadžiot, delei to- jis yra 
ne geras ir netinkantis jiem. - 
Dieve mielas! tu r 
niekas nepatiks?!

• Mt. Carmel, Pa 8 d 
f * »

rio. Likos uždarytos mainos, 
vadinamos Alaska sząftas, isz 
prižasties ko tūkstantis žmo
nių patrotijo darbą.

tajus, vyras dar jaunas, ape
21 metu, paeinantis isz aplin-’

ir but jiem kinesISimno. Supredentas <la

°.’ mokėsiu, ar neteisingai mesz- 
x ’ ka stygavojo, žmonias už gerą 

piktu mokant“. Tai pasakiu
si skriejo miszkan pas nieszką, 
su kojomis iszkase ,po jąją

asa-

ve kalsztus ant pagrabo.
,, -• • uuviie, iKz.iviuo ir ai»i-Daugiau naujienų pas iims , . . , .

• i i vi v i • . dvi susitarė nedovanoti Grille girdėt, dirba labai gerai,'
\ -ii i i-. ’ enn.net viskas braszka kaip tai

įsakant. o I .. Lapė iszpjove jo dvideszim-
Ne turėdamos daugiau kq. | ti keturias žijsis, meszka isz-

Isz Ri,mo ateina žįne, kad 
numirė [tenai brolis popiežiaus, 
Kardynplas P< 
Popiežius visus

raszit, siuneziu jum labas die- |plesze keturias dervias ir liū
nas ir lieku jusu tarnu. .J t s

>■

■

asztuonis inkilus.
nepasi kakindamos
paties Griciaus, 
nedasiprotedamas 

uti.’ La*

Tuo dar 
tykojo ant 
kurs nieko 
iszejo miszkan £

Bicziulei
PABAIGA.

Tam nuo meszkos atsitoli-i mus, pamate*]i ir davė žodi 
ls atskriejo lape ir tarė: „ar-1 meszkai, kuri atėjusi sugrobė 
!tta.i kaip as^ guvei apsiver- Gricių i glebiu ir teip szirdyn- 

cziau, vela paguldžiau mesz įgai prie savęs prispaudė, jo- 
Hzito me-Į k,b neSft ,na" Pf\ . ....

įeinant ir ne pagal jos tikslą:trakszt, trakszt sulūžo.

* * • - • 41reikalus sus-'

Boston 8 d.. Vasario. Szen- 
dien atrado gružuose dar tris 
negyvus kunus žmonių, katrie 
sudege laike gaisro, katras 
buvo tenai 3 dieną 
nėšio, k -

szonkaulei 
as-

■ audijant ir manę butu ėmusi i kiaus trenke žemeli, it molo 
už sprando, nėra ko su jąją szmotą ir užmusze. Teip pa- 
juokuotiesi, gerus tu r nagus, si baigė, tas garsingas po girias 
Bet dabar parodyk man gyve- reikalas.
iiiiną savo kad žinoeze, kur Paukszczei žmogų pamatę, 

įsparmus turintiejie lekia, o 
neturintiejie bėga szalin, nesą • 
numano žmonių nedorybę. Bet 
mes būdami i kirvis medžiu 
paukszeeniH, bene ne esame

Londonas 8. d. Vasario.
Kaip pradėjo kast gružus su 
verstus per explozije [mainuose į 
Abersychan, tai iki skitam lai- pi, 
kui atrado 170\kunuį įgalėsiu gauti žadėtas visztas.

—I ; .Gricius prie namu prisiar-
packviUe 6 d. j tinęs tarė; „szitai namai nlano;

■Paguodota Pedf/st'e! įkas rytą\ ausztaut atliek pas
Su didžiausiu nhsižei’nini- szj žardi o asz tav

mu, praszau jusu padarit ma vlsztą“. Lape

1 Vasario.,

iszmesiu 
nuskriejo i

t’

A-

Pittebttrg.fi


Vienybe

rogz

pamaczė savo

Raozuiras 
ucfiaus).

vienmarszkini pi u 
m in utai

Aptiekorius Vienb. Liet, arba
Naudingos rodos.

Sveiki - drūti, vyruczei irmotere-

labai lankei. Szitai, noreda 
m as padaryti gerą žmogui gir

S tvaikas gazaunyku saiith 
Metropolitan konvpanyjo*. 

London 
oimo

Sztai sztai 
mielus su

et pagaut pi<o- 
in savo žveriszkas 

iii, isz- 
(bonus 

iause 
m o uni-

Jng }rienyl>e 'Lietuvniku.
Jūzapas Pauksztis

Ir jo „Vienybe Lietuvniku“.

Vyraj! nie bukime nuludiaJi. 
Nie rioksokim kampe užsnudia! 
Szlove dorumą mus, bus' atgautas, 
Tik stengkimes priesz kitas tautas 
Nog ju pavoga atitik fin, 
Kožnam daikte nie nusvmikim, 
O Pauksztis per savo „Vienybia“ 
Priduoas mumsdidela styprybia.

Laikrasztije „Vienybe Lie t ųV ni
kų“ — jo ‘ aptiekorius visados duos 
jumis rodęs nie tik ape jungoj ima ir 
gidima visokiu ligų, -.- nes ir ape ki
tokius dalikus ir reikalus del kožnos 
gaspadoristes. Iszklojimas bus aisz- 
l\us ir suprantamas del kožno lietuv- 
niko.

Pirmiausei, mieli viruczei ir mote
rėles, atsigiarsime'mias giaros giros, 
o potam pakalbėsime ir pasirodisime 
ape visokius dalikus sveikatos ir 
gaspadori i stes.

(tiara gira. Kad norite greit pa- 
daritie giara ir gardžia gira, imkite:

Džiovitos juodos duonos 5 svarus.
Viardanczio vandenio 1| viedro. 

Pamaisze duokit atvest ir indekite 
ape;pusią szaukszto saąsu mielu, su
maišė »u 'vandeniu. Velei pamai- 
szikU ir pastatikit sziltoj vietoj, del 
rūgimo, ant 12--15 adinu. Potam

perkoszkite ir duokite nusiątovet; 
paskui nupilkite nog tirsztimu ir in
dekite cukraus, kiek, mėgstate dėt 
saldumo. Iszplaukite giaraį butel- 
kas nog y i no,indekite ing kožna bu- 
telka po dvi vinvuogias^ (iziumai), po 
maža szmotiali limono, I. 
seklu, ir sulaiste gira ing 
kas giarai užkimszkite i 
te ant grindų sza

(Lukterkit truputi 
•uszsyrukisiu).

Sukioja rairkoms mias giviakim, 
Vienibia tarp save laikikim, 
Ir mandresneis priesz kitus bukim:* 
Lankui, prusui giluot nie duokim' 
Juk nie visai da mias pražuvia, 
Nie trukus --.atsigriebs lietuvei 
Ir Paukszcziui tad jo „Vienybia 
Vysi siusirp „acziui“ daugibia!... 
Jurjevec. 1890 m-

be skuros i 
tas butel 

paguldiki 
oje vieto 

asz

les Amerikos žemeles!., 
ir asz atsilankau pas jus 
ivayrioms savo rodoms del gaspado- 
riistes ir žoliniems nog vysbkiu ligų. 
Ats^gabianau kelata skrinučziu su 
vysokioms szaknialems, stiebialeis, 
lapialess, aliejeleys, laszialeis plos- 
tereis, mostems ir pulverel^is. ,Tei- 
posgi galite apturet ir visokia^ nau- 
dyngas rodąs del kožno gaspadoriaūs 
ir gaspadines, 
prygulinczius

Ir iszsyskirstia mias po svietą, 
Lietuveis bukim kožno vieto.; ' 
Milėkim kalba mus prigimta, 
Terp savias vienikimes tvyrtai; 
Nors sylpnesneis dabar.'da esam, 
Nes kožnas ta vilti turėsim, 
Kad Pauksztis per savo „Vienyb 
Datyrs lietuvnikarns galybla!

idant negertu; tas supyks, sa
kys negiaręs, ojai yra iszge- 

d a tav ir per ausi. 
Paskolink kam pinigu, pagel- 
bekie reikale, padarysi jam 
gerą darbą, bet nuėjęs praszy- 
ti, kad atiduotu, veizek kur 
yra durys, nesą tavę iszgys, 
iszdes nuo sziokiu ir tokiu, o 
jai esi silpnu žmogumi ir isz- 
musz. Tame dalyke reiketū 
mums metavotiesi* (pakutavo- 
ti) ir nesekti pavėizdą nedo 
ros meszkos.

kaip tai: ape dalikus 
prie kuknios, stalo, 

sklapo, visokiu trunku, givujbi ir ki
tokiu dalįku.

Nes,'mano mieli, galite pats isz- 
inaniUjog man nie iszpliala ir nie 
galimas daiktas ira --- barslckitis su 
savo skrynutėms po visa Amerika, 
atjeszkodamas skvo viengenczius, tu- 
rinczius ukvata ant mano rod u ir lie^ 
karsteli!; da kits galėtumėt pahiikit 
mane už koki vengrą, cyrulnika ar
ba szelmi!.. Dėlto asz, su savo skri- 
nutems žolialu, pasiduoadu po val- 
dže Redistes Amerikos taikraszczio 
„Vienibie Lietuvniku“. Jajgė tu
rėtumėt kas ukvata ape numadima 
pamaezijmo sęu, arba artimui savo 
bile kokipose sopuluose ir skaudė
jimuose ir kitokiam dalike, tai veliju 
jumis užsiraszit ant didei naudingo 
'ir teip pigaus lietuviszko laikraszczio 
„Vienybes Lietuvniku“, o jame jus 
viską rasite ir dasižinosite ape reika
lingiausius daliklis^mažos srba dide
les gaspadoristes, ligiei kaip ir apsi
ejimo visokiose ligose be daktaro ir 
aptiekęs* atsisžaukt prie kuriu, velug 
tolumo arba kitokios priežasties, nie 
visada buna galima. Tik, žinoma,, 
reik prilaikjt namuose ko reikalin
giausias žolėtas del zopostos; tolau 
asz iszrožisiu, kokias liekarstas isz- 
puola visados prilaikit kožnuose na
muose. '« ,

lengviau . atįtolintu nelaime, 
katra galėtu pasitikt ji, czese 
straiko,.asabos,e blaklegu, nė- 
iszmanaricziu kaip reike su 
guzu apsieit. 2) Laikė nedas- 
tarcziimo gazo, ne paliktu sa
vo dalies miesto tamsybėje, 
katra but gera priczine del 
invedimo , ėlektricznos szvie- 
sos. Ta kompanijų jau senei 
lauke ant to daliko spasabo. 
Gyventoje*! tos dalies miesto 
jau priesz st raiba sznekejo: 
jog butu dalikas inves elek- 
triczna szviesa, kad laike ne- 
dastarcziime gazo ne liktunfe 
tamsybėje. 3) Kožnas darbi- 
nykas pasiraszės ant szito ag- 
remonto, turės dali profile 
(uždarbije) t. i. uždirbdamas 

tingus ant nedelbs, pa
th metu turės 1 
spje 5 sovronus 
su virsz

Mus lankai mia.szkuezeis vadina, 
Nielaba's prūsas mus.gedyna,-- 
Kad bludinojam mias kaip kvailei, 
Ir kad giviat nie mokam dailei, 
Kad riie apšviestas musu protas!? 
Nes kialas mus bus garbe klotas:-- 
Jug Pauksztis per sayo „Vienybia“ 
Jau mumis parodp szviesybia!

ompani- 
(24) do- 

leruš su virsz: uždirbantis 30 I *
szilingu turės 6 sovronus ]<ąi- 
po (bonus) daugiau uždirban
tis daugiau gai 
Įima atimt ne 
už 5 metu i P bus 
lei 1,000 
mažiau 2 
4) Kožnas 
res koke 
kaltes 
dalike

s. Bonus ga- 
greiezlau kaip 

pa vėl i ta ko
pėčių gazo kasztuosi 
į»zilingu ir 8 penu 

i darbi nykas pad a/ 
iszkada arba fj)nis{- 

kampanijai kitokeni 
— trdtyje savo d ai 

Laike paszaukymo 
per savo unijos perdetojiis ant 
straiko, --- iszeitu — trolije 
(bonus). 5.) Kožnas pasira 
szes, pasiduoda po valdže 
koirtpanijos ir pavičlnas. isz- 
pildit viską, ką kom pairi je 
nog jo pareikalaus, ’i

Darbi nykai pamate pi ana 
Liweseys; pastanavijo bonus 
scheme suniszezit ir suniszczis. 
Matome labai gerai, kad pla- 
siraszinsim darbinykam ant 
to agremento szendien; ryto 

numuszt algas 
ir prinevąlit i vieta 8 
dirbt 12 kaip ir pirma 
kęsti ant gazo ‘ telpgi gal už- 
kelt iki 2 8 arba ir daugiau ; 
tada vėl dalis dochodu (po
nus) prapuola.,1 Arba kad 
gazas visada parsiduotu (pi
giau kaip 2-8. Tai ir kibai

sNera ab 
puses: kaip kompanistai teip 
ir darbi nykai, mete sermėgas 
in sža 
szis igi paskutyh 
katra žada parodit rona vienos 
arba antros puses.

Jaigu pragrais darbinyknii 
reiks visai trumpo lai ko1/p^- 
kol savo suronyta padeima 
užgydis ir pagiarins. O jaigu 
kompanistai liks sumuszti 
rona ju bus neožgydoma. Nog 
pradžios mus susiyieniimo kož
nas mate un’jos gerus darbus, 
ir platinimą meiles terp dar 
blhyku. Liwesey (direktorius 
South Metropolitan kompani
jos) žiurėjo su neprieteliszkom 
akimis ant savp darbi nyku, 
katrie pasidavė po kamanda 
vieno isz savo tavorszcziu V. 
Thorne ir kitu perdėtoj u uni 
jos, iszsprudo isz Liweseys, 
kratijegerionagu.

Norėdamas 
ciaun
Tahkas ir. parodit ką 
mislyjo agrementa 
scheme) katras but ger 
noczina del sudrasky 
jos. Ale pasimislij 
dąrbinyk 
perdetiniu, pažino slaistas del i Liwesey galėtu 
j u užtaisytas. O kad kožnas 
su tokioms pasitikęs pažintu, 
o pažines: vietoi tabako, pip- 
ke jam prikimsztu:'. nudras
kau nog ju apsivilkima, ir pa
rodai/ jose galingumu. 1) Li• 
wesey turėdamas igi valei pa- 
siraszinsiu ant to agramento,



Lietuvniku

in u

mine 
savo tironiszka misi i 
d n ai s

išlijo pada- 
jPerde- 

ieteli 
savo.

arpo no- 
unijos 
ir savo

) pasitikt 
in yiduri 
Nusiuntė 

ma.:“ su 
pėrstaty- 

ku,< pama-

5p,000 su* 
ųadotka, katrri 

užmoka /ir 
. Nogpfa- 

latigiau 
pivvesey 

pitgatavotu

su Savo 
meilei 

tas turi but 
tave nori

‘tie ar svei- 
ir szeimina. 
kaip žinau 

ogus tai noriu 
d ai k ta 
I judu 

sutikime
bet jau 

tavo pat 
, tai k 
;al seną 
gahii

ne užmi

skąlditojaus 
paežiam 

misi ii

geri kaip szlegos 
ir buvo pama- 

ėsey pr i v ei st blakle- 
jam ne pasisekė, ba 

plieninius 
Kai- 
avies

galu ane 
Ant to j< 
kiau i 
Jaut 
darbu 
limu daliku suskaldit 
niszka medi su 
kirvuku: Tada 
ne ne isz m i 
nrantaneziu

lengya yra iszrast priczinia 
ant darbinyko per 5 metus 
ir užiaikit jo (bonus). Ape 
strąika, katras geruose pabau- 
dže kapitola, ’nebūt možna’įr 
mislįt. Kožnas darbi nyk as, 
turėdamas 40 arba daugiau 
sovronu sudėta kompanistu 
rankose, ne t norės patrotit. 
Livvėsey paėmė prikloda nog 
vieno skąlditojaus medžiu, 
dabar katro ma paežiam teko 
matit ir atsitikima 
mis apraszit.

vtelnio gausent 
už darba. ir tuc 

us n u vėjo i j u namus 
> tiktai paezia namie

iszmanela! kaip jisai pareis 
iszlauko kaip ir kitados buvo, 

ant tavo peties galva 
ašilseimo ir pradės snau 

esi tą pad ari tie 
pasiimk britva 

ei p pa- 
ruosztis 

1)ie\ u

dienu, kaip Liwesey rokavo, 
yra linksmesni ne kaip pra 
džioje, gaudami geresni a par- 
maczi nog kitu/uniju, kuriu 
Anglijo yra didelis skaitlus, 
ii” turėdami didele nodieje, 
kad ne užilgo Liwesey turės 
pąsįdiiot; ba mato labai gerai 
jog darbinykai irę mislije 
trauktis isz plaeiaus muszty- 
nes, kad straikas nusitrauks 
ir iki ateinaneziu metu.
London K* Krakauekas.

ev ui atsakWuki- 
'ražus oim ant

sa vi o akise 
blakjlegus ir 
savo bonus 

yni szlekto 
pusei 

štoko- 
los dirbt, 

musjztin

amas 
laga- 

trucziznos, žodžjėis ant 
atkiszo (bonus scheme) 

kaipo užprovita, su iszszovimui 
katras, vėl mus 
rit savo nevalnykais 
tinei mus patemije 
nepaleido jau isz akinį 
Suszauke delegatus, padai 
rodą ir pastanavijc 
neprieteli, pakol Ii 
abazo dasigaus. 
jam-toki apznaimini 
si rink imas delegatų 
toju unijos gazauny] 
te jusu bonus scheme, propo 
zicije 
ezina del iszd 
ir paėmimo 
ne vale ate 
znaiminau, kad ui nedelos 
perstošim dirbt jaigu ne atsta- 
tisit pasirasziusiu ant jus do 
kuineiito, katruos 
uvožojam kaipo 
ne padesit in szali 
scheme? katras ; 
mum velijentis ir 
didelei ne teisus 1 
riu perstojo1 už ne 
A n f pradžios 
vvesey perstatė procia^iikam 
kad jis turi 40,000 tukstan- 
ežiu sovronu pag 
isz tos sunituos nei 
daugiau kaip IdįOOO 
ko: kad unija visai 
ir isz jos ne slied 
Užtai-gi rodavo j o 
sugriszt atgalos pako^ d 
laikas. Ale darbi 
ke: Lengviau y r 
perlist per adata 
goėziui d as i gaut 
karai iste.

Vieną kartą davėsi datirt 
toki atsitikimą, Žemaicziuose 
Szaulu Valstij. •* Viena pora 
tai yra vyras su savo paVze la
bai sutikime gyveno irdidei 

,viens kita mylėjo? Ale kas 
dėjosi? pikta d vase to darbo 
didei ne užkente, ir kazdien 
dirbdavo norėdama juos su
vest i pikta, nes isz to neturė
jo jokio uždarbio, ale negalė
dama nieko padarytie, pradė
jo i ausi sznapszdetie, vienai 
senei bobai, kuri netoli nog 
ju gyviano, o tą vadinosi Žui- 
kuviene nes ją visi J aplinkinei 
žinoid kad ji daugjali suviada 
i nepakaju, dėlto jr pikta 
d v ase padare su jai derybas 
kdd ji juos suvestu i nesutiki- 
Ina, ir bobai ąudereja užtai- 
duotie aukso vyžas.

Tada bobą mislija sau tokes 
dovanas n,d) 
skųbei ėmėsi 
pasiren 
kur ra/
nes vyras buyo užsiėmęs lauke 
darbu, ir inejus per Slenksti 
pasakė laba dien$ meldamoi 
susietkela, kas pas jums gir
dėt? Senei buvau, tai atėjau 
atsilankytie, ar žinai ką mel
damoi? labai ma miela kad 
jus grąžei meilei gyvenat ale 
tu nežinai kad tavo vyras gal- 
voi turi žila plauką, tai kad 
tu ji galėtum iszpjautie tai da 
didesne meile terpu jus butu. 
Ale kaip tai galima? o tų ne

Kuezei 
imasi s 
ras žm 

tau abe*\ iena 
tie įr žinau k 
paeziuke 
gyvenat, 
kai tesi, 
papjautie, tai kaip pareisi na
mo ir pagal seną paproti, pa
dėsi savo galvą, aut josios pe
ties, tai tik ne užmigk, o ir pa- 
matisi, kad ji turės britva pa
siėmus, o tada \havierisi mano 
žodžems; * ir teipX pasznekejus 
nuėjo sau namo o parėjus na
rna su didele rupeszeze lauke 
kas ten su jeis nusides, ir jo> 
sios darbas ar mepasiliks tusz- 
ežias. /!'ei p dėjosi, kaip pa
rėjo vyras isz lauko pasyerki- 
n p jisai savo paezia meileis 
žodžeis, kaip ir visada, ir pat 
dėjo, savo galva ant jos peties 
kaipo ant pasilsėtum iv neva 
pradėjo snaustie, pati pradėjo 
jam galva kasinetie ir jeszko*, 
tie to žilo plauko, o atradus 
szviesesni plauka, ima britva 
kad ji iszpjaut teip jisai paju
tęs kad ji .britva\i ranka paė
mė tuo jisai “ją pradėjo musz- 
tie, užplauki! draski! ir spar- 
dit, ii’ ji negalėjo atsiprftszitie 
kolei jo piktumu buvo- ikva- 
lei, ir teip vietoj pirmos mei-

Mu.sztyne prasid 
turinti su virszum 
nariu 
kožnas su akv ata. i 
strąikierius užlaiko 
džios straiko .ne yra 
kaip 4 nedelos, o jau 
iszdave 40,000 
ant pi ari i mo
45,000 apriez, sti 
ta apslobt ir pasiduot

jatavone, 
jąi kalaus 
del dali- 
.sunaikit 

nje palikt.
/kam 
a yra 

kai atsa
lę randui 

ne kaip ba
in i dangaus

del ei 
st i e, tai ii 
tiktai pirmiąu 
kad jisai nemątitu! 
sisznekeja ir }>radej 
narna ir pasakius 
iszejo. Bet eidami 
užėjo pas vyra kur \su szemin 
s-Z i e n a dVj o v i n o,, p a d e k 1) i ey 
Pilipaj ar gerai szienęlis (Ižjus 
ta, o garbe l)i 
nikas dabar p 
džiovinimo ai 
sem-‘i maeziau net wCiilgau tai 
norm nors pora žodelu pakal
bėt, cze buvau Bas (folinius 
teturėjau reilovlo, tai sumis 
lijąu cze-užei|/ nors biski. . . . 
kas pas jun 
ki jusu va, 
Ale nu

Stovėjo žmogus prie labai 
stejiro ir ilgo -medžip, su mažu 

Atsisilse- 
damas kapojo medi, norėda
mas jamė padarit plisziuka.

Paklausiau jo: ką jis mis]i 
je is^darit su tokiu didelu? 
Jis iria atsake: ; norit! suskal
dit i mažesnes dalis; tada ga
lėsiu apsieit su juom kaip m a 
pasidaboję,ba kolei czielas ne 

isz vietos pajudint, 
atsakymo nusijuo- 

odavųjau jam pasi- 
tuo ne iszmintingu 

jogei ma rodėsi- nega- 
milži- 

tokiu mažu 
avadino ma
jų ir nesu- 

darbo. Pasakęs 
tai vėla kukeno, kaip genis 
in dideli medi su savo maža 
noezina. Asz isz savo puses 
vaktavau kaa tolau stosis. 
Padaręs maža pliszi; iszsieme 
isz kęepszio kiti ir inkale -- 
potam antra trecze ir, ne ilgai 
trukus, medi perskele. Teip 
ir Liwesey su mus unije bau 
de. In vieta kirvuko iszmis- 
lijo bonus scheme, tolau pa 
jefczkojo ir kilus (blakleg.) 
o kad lengviau juos inkalt 
pasisamdė policemonus, kurie 
buvo teij 
(didelis kūjis) 
czije Liw 
gu.- Bet 
jo kilei atsirėmė in 
kilus unijos ir sustoj 
po vilkas, apsideng 
kailu^turi mieli isznaikit kai 'f

vvesey s
raškymo 

mus visu 
inahczem la 
, kad ui

.'iki :»• *■. -//i;
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Isz Paznanckos kunigaik- 
sztistes, pereitą inetą iszvaže 
vo žmonių in Ameriką 9989.

MahaNoy Plank 
kawicze.

Nanticoke, Pa.
kewicze.

arba 
skarbu 

75 c.

Visko po Truputi
M I

Gniezne likos ližd 
n arija 
priežasties influenžos

*ali mm
Iruti be*.

(Tolaus bus daugi

nu, didžiu 
didelu tai butu visai 
ir ne'drūtas 
to, kad

J. Bezffiietta 
% USZl.

Szemi

katras m a- 
tik stora- 

, o daeisim daugiau 
pagiarisim sau iszmin-

nes per
ir meila terp

gerai pažiūrėkim
• painatisim kaip tai at

mus daug gero, ne

Juozapa Ąntski.. 
: Joną Bobina.
Jos. Majaucka
Jubzas Lyrnon.

J. Danisewicze
J. BajorajtiL

........ o c
Szwencziausios

30^1

Jfas paskala
Vienybes Lietuvniku 

O ne atsius pinigu norint už 
pusę metui bus vienas numeras 
nusiustas ant pažiūros, o day- 
giąus ne; tas dalykas yra rei
kalingas del parėdko.

ALTORU 
dangiszku 

ta su kabute. ; $2,

Daktaras Bokaj, Viedniuj, 
iszrado liekarstas (vaistą) nog 
pasnrtinio.

Chicago, III.:
Szpakewicze,

Ci.evklani), Ohio.:
RaczunaJ

Grand Rapids Mich
Bagdbnawicze

MahanOy city

Glasgovę, Anglijoj užstra 
kavo keli tukstanczei darbiu 
ku, kątrie procevojo fabr 
kuose katilu, reikalauju pad 
d ini mo mok estes.

Jersey City 
Baltimore,

isz visokiu akine- 
r mažu, ba vienu 

kiauras 
negana da 

alima 
drūtai, bet dar 

reike dadetie vopnos su žvirgž
dais (tinko) nes be vopnos ne 

turėt savi j a tikra

T. Butrimavicze Pittston
J. Kuras Shamokin
J. Kuczjnškas Sauk City
G. Grabhin Wilkes Barre
J. Karaszka Plymouth
M. Peters Duguesne
M. Totoris Plymouth
A. Clczinskas Baltimore
P. M. Kaitis Forth Russell

ari ta si mi
ant dvieju nedelu, isz

Bridgeport, Conn
Pittston, Pa.: And. Tepi 
Philadelphia, Pa. i Antana
Shenandoah, Pa.: Kazimierai Ra 

dzewicziu.
Glenlyon, Pa., 
Shenandoah, Pa. 
Shamokin, Pa.: < 
union City, Pa.: 
Waterburio, Con 
Scranton, Pa 
Wilkes - Barre, Pa.: J. Czeriiika
Pittsburfif, Pa.': Wihoenta Kėdžių r*> ’ •
Boston Mass. Fr. Kawalaiicka.

Kas užmokiejo už „Vienybę I.ie 
tuvniku o ne buvo pakvytavotą,- te 
gul atsiszauj^p. in miniu Redystę.

o proce m išneš daug 
uždirptie tai-gi nežin

ai’ ka- i 
prastas 
kitam 

nes vie-

Kas raszys m.musu Itedystę 
su kokiu reikalu, o norės kad jam 
butu a t ras zy ta, tegul atsiunczia mar
kę pacztavą už du centus.;

les paskui kasdien buvo keiks
mas, musztines ir nesutikimas, 
ir toji sėkla piktybes iszdave 
dideli vaisiu szetonui, o boba 
iszgirdus kad jos darbas gerai 
pasivedė džiaugėsi ir ėjo atsi- 
imtie už savo pelną pora auk
siniu vyžų, ale vėl nes pamatęs 
boba ateinant, užmovė vyžas 
ant ilgo smaigo,’ nes bijojos 
arti prie bobos * prieitie ir isz- 
rankos paduotie vayžs. ^Pas
kui savija mislijo, tai.vis mu
mis beda o nebos daugiau pa
dare nei vėl nes nes velnesrne- 
gali matomai prikalbitie ant 
szlekto darbo, o szlekti žmo
nes su savo nieileis žodžeis ge- 
riause žmogų gali ant pikto 
darbo atv.estje, tai dabar ma
tome kaipo ta boba insiejo 
savo tikroi gentistoi pikta sė
kla, kuria — sunku ir iszravė- 
tie isz giaro vaisiaus, e tai gi 
mes turim apsisaugot ndg to
kiu kurie, yra pilnais pi klibės, 
o hžsidenge szvelneis rubais ir 
iszsirodo gerais 
lietuvnikai kad me,s- neturime 
tikros meiles gnetistoj savo ir 
dauk terp Jietuvniku atsiran
da isz j noki mu, ne apkelimu 
įr durnistos, nenori viens ki
tam ranka paduotie, su brolu 
pasibūc'ziuotie kaip tai priežo
dis sako: kas nemili artymo 
tai nemili ne Dievo* ba kaip 
gali Dievo m i lėti e kuria ne 
mato kad savo viengencziu 
lietuviu ne užkenczia kąs n^- 
mili lietuvisteš ir/ Tevines sa
vo tai aiszkei galima iszrod’t, 
kad ne yra tikru brolu lieti! V- 
nikų, jaigu daritu kernas tik 
del savo gero ir nesirupitu 
pabudytie broli savo szlektam 
miege mieganti tai darytu 
kaip to kirmelaiWkuri buvo, 
inlindus žirniu anksžtija kada 
jai žegelis užsitupės ant žirniu 
ankszties, o pamatęs (daikant) 
gadinant grūdus vidurije teip 
i ją prasznekejo ar tu netekai 
proto teip daridama daug su
gadini V gero i vaisiaus 
o kitiem sutvėrimam mažini 
maisto, tas ją pempei mas kir
mėlaitei didei ne patiko, ir su

UŽMOKĖJO UŽ GAZIETĄ 
..VIENYBĖ LIETUVNIKU”

piktumu ^itsake žegel 
ma galvoi su kitais 
.tegu *ne žolę
bus ikvalei, žiūrėk koks plotas 

[tokiu brandžiu žirniu.
Ale mes brolai lietuvnikai 

[nedarikim pagal (atsakima tos 
■ kirmėlaitės, bet paduodami 
[vienas kitam ranka! vieniki- 

■

mes meilei! nes vienybėje- yra 
! didesne atspirtis priesz kitas 
j tautas! Mieli brolei Iretuvni- 
r kai! rinkimės i vienybe kaipo 
los biteles i avili! prie me
ilaus korio, o susivienija di
desne nauda del saves ' pada
rysim! nes per tai padidisim 

'mokslą ir meila terp. saves, 
tiktai gerai pažiūrėkim ant to 
viso 
nesz del 
žiuredaini ne ant stono ne ant 
ko kito, ba kad ir 
žiau iszmanidamas 
voki mes 
tiesos ir
ti, ba kaip jr kurie pirmutinei 
didelus daiktus iszmislijo; ga 
lim sau primitie ir Jurgi, Ste- 
fensona kuris teip gi nedidelo 
mokslo 
galėjo 
redains su paszaukimo 
tuns įpilijonierius ar 
darbhįykas, visi viens 
pad e k i iii isz s& i rd i es,

Kąm nog
kad gali gaii-tie pas

M-HauckU.

, Katras Nori Užsiraszyt

„VIENYBE LIETUVNIKU” 
siusti pinigus už ję, tegul 

eina pas:
Raszkaūckas.
). : Kazimiera

Knigos pargabentos 
isz užmarės, o kuros 
randas y krautu weje 
knigu Juozapo Pauk- 
8ZCŽ1O, PLYMOUTIlL pa:,

1. ) AUKSO 
ŠZ'Ar.TINlS 
pujkej apd^

2. ) Toko jah. kiiiga prastesniu a
daru........... \ ...................12, 25

3. ) >SENAS ir\naujęH
AUKSO ArrORYkpnjkęjf 
apdarytas........... ..;\ .. .j.' <

4. ) Toke jau kn. pratęsiau
apdaru................................ ! $2. Zb c.

5. ) GARBE DIEWUJ t 
ant auksztibes pujkej apdarlta
su kabute..i^2,op

6. ) Toke jau su prastesniu
apdaru. .i..,. j........... .. $1, 65 c.

7. ) SZALTINIS DIE-
WISZKOS loskos arba wydu- 
tinis AUKSO ALTO RUS: j
pujkej apdArita su kabute | ♦!, 50 c*.

8. ) GIESMORIUS arba 
KANTTCZKA . ......... .♦

9. ) Pradže mokslo arba
Elementorius lietuwyszkas su 
gražejs skajtimajs tiktaj už..o’iu c

10. ) HISTOR1JE SENO ir
Naujo iž^tatimo. ........ j. .

11. ) MUKA JEZUSO PO
NO..... .................................. o45 c

12. ) 150 PSALMU D0WI
DO karalaus pawydaio kantycz- 
ku ir tejp dydeles

13. ) MENUO
Marijos Panos...

14. ) IZGUI.DIMAS meti
niu szwentiu iabaj naudinga 
knigele.....................  o25 c

15. ) GIWEN1MAS SZW. .
MARYJOS P... ..  ........... o3() c

• 16.) WADOWAS in Dangų. o5()c 
17.) PEKLA su GIESMĖMIS 

druczej abdarita............. .. .1,65 c
į 18.) MOKSLAS RIMO 
’’Kataliku...........p .......... o75 c

1 19.) ZINE apie gidima ligų i *

Lietuvniku

o40,c

etuw ras n

ant aszi

marezo

$1.25
$1.00

95, et. 
F ran 
30 et

Abdaritas 
Ne abdaritas

Tykras Lietuwyszka

irgonaj
pasam-

Karūnos su patronu draugistes
• Juostos

Ženklaj aut krutinės (azar
tas.)

mas isz 
amžio. ,, 
13.) Senoyv 
Duktery Ėilipb Karėj

11 ) Namelis 
raszitas del 
nikų. „ „ 
12.) Apieka Diewo 

imo

Gerumu, tawcro nesygiriu 
nes’kožnas atejas gali pamatyt 
o kas tiktaj karta wiena atsy 
laukis tada pas kita ne ejs.

WYNCENTO SZMERAUCKO 
ant uliezos

CAPOUSE, 849 AVE; PINEBRUK

KALWlNjA........... ..
20.) PALANGES JUZE, 

linksmi skajtimaj...........
.21.) KALENDORIUS

.1889 meto ,, ,, ,, ,,
22. ] KALENDORIUS

1890 njetu „ „
23. ) Tuhuuda židu
24. ) Sop'ulej Motinos
25. ) Kaip Sumueine

ponavvoimo 
80 c» 
Ty.k- 
waj- 

•10 et. 
hiato- 

sektoimo

dienos ■ , 
' „ -80 et, 
Chris-

19. ) Nodoribes Rimo Ciesorių 
h istorijų isz 
Nerono ,,
20. ) Pujkūs aprasziinaj 
kru atsytikimu isz czesu 
uos 1803 m. kasztuoic
21. ) Witas ir Korynil
j e isz lajko per 
Bažniezios Szwent 
Deokleeyana ,, ,,
22. ) Historije isz lajl 
uuzkos a va j uos A f ryko j
23. ) Prawadnikas an 
abdaritas $ 1,25 nb ab. $l ,Q0.
24. ) Jurgis Miloslaw'kis, 80 et'
25. ) Boleslavvas ’̂ba antra 
dalis Genowefos ,, ,, 30 et 
Prawadnikas angel-

akos kalbos.

ka nopigause. Apsteluotus dajktuli 
tejsiygaj padarau iriszgerausO tawo- 
ro. Per septiuiolika metu tuo tikt-nj 
esu užsyemus ir w^os draugistes del 
kuriu dyrbau wysokius dajktus mano 
darbo ne pe jke.

W. Siominskiene, 
'(>79 Milwaukee Avenue

Juoz. Wroblauckas, 
Lietuwyszkas Dziegornikas,
Pardawikas wysokiu auksiniu ir 

sydabryniu dajktu, kajpo taj: Žiedu, 
Dziegorelu, -Špilkų, Lenciugelu ir 
t. t. Pakol ejsyte pas swetimgenezius 
atejkite pas mane:

Centre Avė.
/Sudžius 1'Jno/cnaomuose VI•/mouth. 
Kur wyska geraj ir pygej galite 
pirkt, ir dzieg-orelus geraj patajsau.

mano ,, „
35. ) Girtibe
36. ) A PLAN K

SAlfRAMENTO
37. ) Ižguldimas LlTANlOS'’

SZ. MARYJOS P............... o25
38. ) PAWEJKSLAS 1ZGA- 

NlTOJAUS su pujkė maldele o5
39. ) SZ. PANA MĄRYJA

Szidlawos sd maldele........ o5
40. ) PAWEJKSLAS SZ. P. 

MAdlYJOS su maldele
JDaugibe wysokiu abrozel 

su maldelėm po penkis centui

Locnos drukarnes.
1.) Historije gražios Katrų- 

vvysoki atsy tyki
, v ,, ,, 10 et

mas arba bajme 
Dykra tejsy- 

. Guberni- 
?, n loct.

3. ) \Konstytucyje del darbini- 
klL n n , o >> d lOct.
4. ) Ilistbrije apie grąže Mage- 
lona, dukiery karalaus isz Ne- 
apolo ir apie Petra karėjwi

, ,, 40 et. 
uit to ge 
„ „ 50 et.

6. ) - Atsitikymaj anK žemes ir 
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8. ) Pujkus apras^imas 
Lietu wa. ,
9. ) Historij 
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„ „j į 
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wio 50c.
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16. ) Szwiesa Diewo ,,
17. ) Rinalda Rinaldinas
18. ) Dajnos isz wysur surink

'--■--ši ■wsrMpv'’;,'

Ivurenio del zobowos 
randasy Bylardas ir \\ 
uit kuriu grajina tieze 
dily niuzykantaj.*

Del to kas nurytėto pral 
maj lajka if atsygert gardaus Alaus 
Arielkelės parukit geru Cygaru.

-------- Atejkite pas:---------

St. Ramanaucka
94 E. Main Str. Plymouth Pa

Sylvestras Kolitą! <
Užlaiko lietuviszką Karezemą ir 

Restaųraciję, kur randasi teiposgi ir 
bilardas del zobovos. Galima ifaut 
tenai pigei ir gardžei iszsigiart ir 
užvalgyt, kas nori datyrt tai tegul 
nueina po;

Nr: (J2i VJast, Baltimore fStr., 

mieste Baltimore, Md.
1 ”

.Kas. naryte turėt pujkius parėdus 
o už pyge prekia, tejposgi norėdami 

■ ‘Szij)kortes iszpirkt, arba
10'n 1 u K nus^unst m Euro- 

«Ua»8|fr'pa ir in kitas dalys swieto, 
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Joną Mieldaži 
Shenandoah, Pa.,

W. Siominskiene
679 Milwaukee Ave.

Chicago, III.
Paduodu det zines wysu lietu- 
wvszku Draugistiu kad mano krau
tu weje randasy wysyki dajktaj koki 
tik rejkalingi del draugistiu kajpy

5C*rSztaj brolej!
J ago norite geros tnijanl 

gaut, arba užsyrukit kwepe 
cygara, taj ejkite tiesiog p.

Wincenta Bobina
Ant Coal ir Jordan ulicztu, 

suj<:nani)(>aii\ z\ 
Jis ira tykras Lietuwnikas ir I 

syngas žinojus.

Kokiu tiktaj neryto ki 
.ar taj maldų ar kitokiu 
szau kites tiesi ok pas K. Z 
iziri, jV-r. 313 II a nove r S t O 1 j

Haitinture, M. J). Ira taj 
tejsyngas wiras ir dj 
iėtelis Lietuwniku.

„ 020 e 
ant
„ 25'č

10 et
1 )iewo 25 et 
nuspa- 

kajiti „ „ 2a et,
26.) Giwenimas. Benedikto

Labro
27 ) Prlsygatawojimas 

smerties „ „ ,
• ■ I • » •28. ) Draugija del iszluosawi-

ma dusziu „ „ „ a, 10 et
29. ) Ghvenimaj szwentuju

ant wysu metu kožnos 
pirma dalis „

30. ) Sopulej Jėzaus
tails „• „ „

31 ) Garsas ape bajsibe Die 
wo sudo „ . ,, ! „

32. ) Jėzau mano atpirkto jau
33. ) Kalinis Diewiszkas
31. ) Die was mano ir wyskas



Vienybe

m u m

oo

ienų akmenų

aus

OftZlU

Tamosziu But

$ 1 ,oo 
„l,oo

oo
oo

Isz Paznanckos kunigaik- 
sztistes, pereitą inetą iszvaže 
vo žmonių in Ameriką 9989.

MahaNoy Plank 
kawicze.

Nanticoke, Pa.
kewicze.

arba 
skarbu 

75 c.
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M I

Gniezne likos ližd 
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Iruti be*.
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nu, didžiu 
didelu tai butu visai 
ir ne'drūtas 
to, kad

J. Bezffiietta 
% USZl.
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tik stora- 

, o daeisim daugiau 
pagiarisim sau iszmin-

nes per
ir meila terp

gerai pažiūrėkim
• painatisim kaip tai at

mus daug gero, ne

Juozapa Ąntski.. 
: Joną Bobina.
Jos. Majaucka
Jubzas Lyrnon.

J. Danisewicze
J. BajorajtiL

........ o c
Szwencziausios

30^1

Jfas paskala
Vienybes Lietuvniku 

O ne atsius pinigu norint už 
pusę metui bus vienas numeras 
nusiustas ant pažiūros, o day- 
giąus ne; tas dalykas yra rei
kalingas del parėdko.

ALTORU 
dangiszku 

ta su kabute. ; $2,

Daktaras Bokaj, Viedniuj, 
iszrado liekarstas (vaistą) nog 
pasnrtinio.

Chicago, III.:
Szpakewicze,

Ci.evklani), Ohio.:
RaczunaJ

Grand Rapids Mich
Bagdbnawicze

MahanOy city

Glasgovę, Anglijoj užstra 
kavo keli tukstanczei darbiu 
ku, kątrie procevojo fabr 
kuose katilu, reikalauju pad 
d ini mo mok estes.

Jersey City 
Baltimore,

isz visokiu akine- 
r mažu, ba vienu 

kiauras 
negana da 

alima 
drūtai, bet dar 

reike dadetie vopnos su žvirgž
dais (tinko) nes be vopnos ne 

turėt savi j a tikra

T. Butrimavicze Pittston
J. Kuras Shamokin
J. Kuczjnškas Sauk City
G. Grabhin Wilkes Barre
J. Karaszka Plymouth
M. Peters Duguesne
M. Totoris Plymouth
A. Clczinskas Baltimore
P. M. Kaitis Forth Russell

ari ta si mi
ant dvieju nedelu, isz

Bridgeport, Conn
Pittston, Pa.: And. Tepi 
Philadelphia, Pa. i Antana
Shenandoah, Pa.: Kazimierai Ra 

dzewicziu.
Glenlyon, Pa., 
Shenandoah, Pa. 
Shamokin, Pa.: < 
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Waterburio, Con 
Scranton, Pa 
Wilkes - Barre, Pa.: J. Czeriiika
Pittsburfif, Pa.': Wihoenta Kėdžių r*> ’ •
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NlTOJAUS su pujkė maldele o5
39. ) SZ. PANA MĄRYJA

Szidlawos sd maldele........ o5
40. ) PAWEJKSLAS SZ. P. 

MAdlYJOS su maldele
JDaugibe wysokiu abrozel 

su maldelėm po penkis centui

Locnos drukarnes.
1.) Historije gražios Katrų- 

vvysoki atsy tyki
, v ,, ,, 10 et

mas arba bajme 
Dykra tejsy- 

. Guberni- 
?, n loct.

3. ) \Konstytucyje del darbini- 
klL n n , o >> d lOct.
4. ) Ilistbrije apie grąže Mage- 
lona, dukiery karalaus isz Ne- 
apolo ir apie Petra karėjwi

, ,, 40 et. 
uit to ge 
„ „ 50 et.

6. ) - Atsitikymaj anK žemes ir 
wandenio. ,, ,, ,, ,, L0 et.
7. ) Du pujkus aprasziinaj

apie nedori be žido jr j 
auginimą wajku. ,,i
8. ) Pujkus apras^imas 
Lietu wa. ,
9. ) Historij 
częrzu z,,
10. ) Histor

„ „j į 
Apraszimas apie 

wio 50c.
14. ) Juozapas Koniuszewskis, 
arba kankinimas Unijbtu po 
waldže maskolaus. ,, 50 et.
15. ) Kalendoms su pasakoms, 
history joms ir dajnonis.,
16. ) Szwiesa Diewo ,,
17. ) Rinalda Rinaldinas
18. ) Dajnos isz wysur surink

'--■--ši ■wsrMpv'’;,'

Ivurenio del zobowos 
randasy Bylardas ir \\ 
uit kuriu grajina tieze 
dily niuzykantaj.*

Del to kas nurytėto pral 
maj lajka if atsygert gardaus Alaus 
Arielkelės parukit geru Cygaru.

-------- Atejkite pas:---------

St. Ramanaucka
94 E. Main Str. Plymouth Pa

Sylvestras Kolitą! <
Užlaiko lietuviszką Karezemą ir 

Restaųraciję, kur randasi teiposgi ir 
bilardas del zobovos. Galima ifaut 
tenai pigei ir gardžei iszsigiart ir 
užvalgyt, kas nori datyrt tai tegul 
nueina po;

Nr: (J2i VJast, Baltimore fStr., 

mieste Baltimore, Md.
1 ”

.Kas. naryte turėt pujkius parėdus 
o už pyge prekia, tejposgi norėdami 

■ ‘Szij)kortes iszpirkt, arba
10'n 1 u K nus^unst m Euro- 

«Ua»8|fr'pa ir in kitas dalys swieto, 
atsyszaukite pas:

Joną Mieldaži 
Shenandoah, Pa.,

W. Siominskiene
679 Milwaukee Ave.

Chicago, III.
Paduodu det zines wysu lietu- 
wvszku Draugistiu kad mano krau
tu weje randasy wysyki dajktaj koki 
tik rejkalingi del draugistiu kajpy

5C*rSztaj brolej!
J ago norite geros tnijanl 

gaut, arba užsyrukit kwepe 
cygara, taj ejkite tiesiog p.

Wincenta Bobina
Ant Coal ir Jordan ulicztu, 

suj<:nani)(>aii\ z\ 
Jis ira tykras Lietuwnikas ir I 

syngas žinojus.

Kokiu tiktaj neryto ki 
.ar taj maldų ar kitokiu 
szau kites tiesi ok pas K. Z 
iziri, jV-r. 313 II a nove r S t O 1 j

Haitinture, M. J). Ira taj 
tejsyngas wiras ir dj 
iėtelis Lietuwniku.

„ 020 e 
ant
„ 25'č

10 et
1 )iewo 25 et 
nuspa- 

kajiti „ „ 2a et,
26.) Giwenimas. Benedikto

Labro
27 ) Prlsygatawojimas 

smerties „ „ ,
• ■ I • » •28. ) Draugija del iszluosawi-

ma dusziu „ „ „ a, 10 et
29. ) Ghvenimaj szwentuju

ant wysu metu kožnos 
pirma dalis „

30. ) Sopulej Jėzaus
tails „• „ „

31 ) Garsas ape bajsibe Die 
wo sudo „ . ,, ! „

32. ) Jėzau mano atpirkto jau
33. ) Kalinis Diewiszkas
31. ) Die was mano ir wyskas



Vienibe %

Lietuwiszkas ir Lenkiszkas k r o m- a £ 
C- ZEZ_ Radzewicze.

35 E. CENTER Str. jShenandoah, jPa.
ar. pauksztis

Agentas Lietuwiszkas ir , Lankiszkas
sgi mesu wysokiu Kumpiu, Deszrelu rukitu, Cukraus, Kawos, 
Arbatos ir wysko ko tilcgera gaspadine rejkalauje, tejsynga 
woga ir ka įiigiause parduoda. Tejposgi wysokiu cejkiu Zie- 
goriu irziegorelu ir wysko, ko tik rejkataujesy. ,

CYGARAJ! TABAKAS! tu ne giriu, ale patis rukito " 
įej pasakisite kau durnelis gardus.
Ne užmirszkite kad to wysko gausite pas mane.

,r
.’51 < (JzzAdI wysu Ki&lu Marioays Ki no pigme fcįi

įeS^-Prusyszkajs gereusejš akrotajs. Sun- 
eze pynigus in wysas szalis swieto, o tej
pos-gi ir iszmajno kajpo maskoliszkus, 
prusiszkus, austryjokiszkus, Franeuzysz- 

' ■ kus ir 1.1. I
y{dgTGaluna tejpos-gi pa? mane gautie pirkt szipkoreziu ant 

pujkeusiu ir grejezeusiu akrotu. Pabandikite pyrma atejtie 
pas mane pakolej ejsyte pas koki amerykona.

Charles Radziewicziu, 
SHENANDOAH, 1’A

$2(5.00

$26.00,
A

.$21.00

.$23.00

Cziene Szipkorcziu.

.................. .. ...............

lisiwysihl - ir Leakisskas
iszr

' Terpo-gi parduoda Szipkortcs mg 
vysas dalis svieto, ant grėjuziausiu ir 
grejeziausiu AKROl'U.

Iszmaino visokius piningus o ir. nu- 
siuhcze ing uzmare tiesiok iii namus 
greit ir pigei. -

H [

Tom. Butkiewicziu.

llsz Liverpool, Glasgow, Queenstown, Belfast, London . . $19.00 
llsz Hamburg, Amsterdam. Rotterdam, Havre or Bremen . .$22.50 
[Antgerausu akrotu isz Bremen in New yorka 
jlsz Antwerpo in New yorka. ...,........ .'.........
llsz Antwerpo in Philadelphie. .......................
llsz Bremo in Baltimore........ .................. ... .;

------;---------------------------------------- O--------- 7--------------------------------------

HENHY EEES & CO.
Pigiause vieta visame mieste ant pirkimo drapanų del 

'yru, vaikinu ir vaiku, dėlto kad jie visų tavorų perkipne aht1 
bargo tiktai už piningus. A'

Turime didžiausi skyrių, visokiu kepurių, skrybelu, czebatu, czeveryku 
ir szluru, ateikite o datirkite. • Į<

Geri inaiuinei rzebatai už • . * 125 ct.
- IU>ra dailu szventadieniniu czebatu ' 150.

Czeverykai pų 125, 150, • 175į ir 200.
\ ienų žodžiu sakant, visas ta v oras gerais ir galimas patikt kožnam,' 

o prekioš tai pigesnius kaip kituose kremuose, visam mieste.
AteiUūe ir pamegykite, o busite kantanti, tiktai ne painytszkite nu'J 

mero, u ■ . * »

Isz New Yokko iu Bremen ........ :..
IsZ PllILADELPHIOS ill HaMBURGA...............................

Isz New Yorko in Antwerp a .......... i.... 
Isz Baltimores in Brema .................. 
Isz JVew . Yorko in Liverpool, Glasgow, Lclfast, .London

Lankiszkos knigos 
maldų, pargabentos 
isz užmarės. t>

•>
Henry' Lees.
M Al S Str'., Pi

žnej. zbior nabožeristw i pien
ui z przydaniem Dro'gi "krzyžo- 
wqj, Gorzkich žali i psalm6w 

. . .......... 1,50 ct.
2.) GM synogarlicy, na pusty • 
ni šwiata tego jęczącej, t. j na-

#10.00

tnyšlanie............... ’ 1,4b ct.
3.) Zloty Oltarz czyjli zbipr 
nabožėristvv dla clirzešciari i 
katolik6w.. 1,30 ct

zenstwa dla mlodziežy katolift- 
kiej......... ..p..
o.^į Wyborek na^ožei 
mlodziežy. katolickiej
6.) Maly zloty oltar 
pobožnych dzieci

> 1 ■

70 et

. . 50 ct.
zyk dla 

katolickich 
___ 45 ct.

f.

A

)



Lietuvniku

Serialises

KINGSTON
—mm

Polski, ’Slovenski i Litewski

uo

akrotu

Simonas Scharlin 
įCŽŽ^Fabry kantas

to tn
3 s

» swejkas 
kosuli

ir wysoki DiKierej, < 
GYGARAJ pujku

Arielkm wysokiu, 
. Alaus gardaus.

. Wino wysokio,.
Cygaru ir t. t 

Atcjk Broli pamatike 
Jr to wysko pąbandikic.

JESctnltiei'iTJLS
P a .
• in wysas

BAKKE,
ikrotu ii

NAMUS.
kuruos duoda procento $3,00 ui

A t waftia wi a in WILKSBERY, ejkito. tierfogta
Košciuszko Hotel, pas Juozapa Czernika. 
kuris duoda prieteliszka rodą. Tejposgi tianaj možna rast 
wysokio gorimo kokio tik žmogus rejkal'auje.

Del wuostimo (žaži woimo.) Pamegikit 
wiena karta pirkt nog jo, taj potam 
niekur kitur ne j’eszkesyt.
110 JJivilioti >Str. .New York.

WILKES
Ižduoda szifkortes ant wysokiu 

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

szimta ant metu. ■ -
Llettivvyezkaj, Lenkiezkfij ir Ungarekaj galt auayezneket, ba prilaiko tam tikrue žmonis.

Ne užmirszkite ipacz tie ka giwenate arti to miesto.

Wilkes-Barre Deposit iP Savings BANK

■ ■ T“CLozazpo Fankszczio
• • * į •

; -. Dwy dydeles krautuwes,
Wysokiu walgo.niu dajktu turi, Kumpiu ruki tu-, Cukriaus, 

Myltu, Kawos, Arbatos ir Deszru Wienu žodžiu wysko ko 
lyk re j k del užlajkiiho buwimo

134 Plymouth, Pa

Wiraj! duodam jum žine, kad mias parduodam SzifkdrteS, aiU. w\ 
>auztawu Sžifu, už pigeuse preke, sunczem pynigus, katruos justi prie 
ej gali gftut in 15 dienu, musu kantoro galite susySzneket liehtvvys/ 

ir lankiszkaj, atejkite ir ma’tikite, kad mias per 20 metu, su kožuu aps' 
name tejsyngaj ir gražej, megikite o nesvgajlesyte. - l'^jpob-gi par<J 
dam tikietus ant >vysu geležiniu kėlu Ameryke ir Europoje.

KANTORAS MUSU HAMBURGE 1RA TORIS
S. 1. lltrscLmuuu, Teilfcld SU

Wilkes-Barre - - - • Pa
JC&^Ten možna gaut Lager Beer ir porte 

rio isz czisto jawo daritu.

AGENTAS no suwamu
- - - - - - - - - - Maszynu —
o tejpoe gi už asekurawoje NAMUS ir wyaokiua 

DA IKTUS no ugnies

GED. GW1LL1AM, ajiilu,
MAIN Str. Plymouth, PaKingstone, Pa

Į. _ __ ‘JIĮ'-IJEįTĮJJ—L-f-'L'!.1 'J--------------- Jl!l

a -s Gero ir S w e i k o UZEJGA gereuse del Lietu 
wniku pas

Juozą Zablacka 
mahanoy City . pa

Randasy gera ARIELKA, 
ALUS 
tejpos-.
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(.visokios konstitucyjos, knigos del drąu 
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oLietuviszkai, lenkiszkai, angelskai, vo 
'/kiszkai, maskoliszkai, italijonyszkai, pran 
<> cuziszkai ir 1.1.

o 
o 
o 
o

3 ZAEaizti. Street,"
• . o10UTH, PA.—

ali spaudinti visktj, kas . tik ino 
riguli, yra LOUNOS MASZINOS, LITARU° 
\ isokiu didele daugybe, drukavojesi °

Vienybe Lietuvniku,” °
J

gyscziu, apgarsynimus, tykietus gromataso
■ praszanczias ant veseilos ir 1.1. "

—-------- Visokiuose liežiuviuvsc, kaijio tai: —----- o
o 
b
o 
o 
o

. -m
• IB

Vienybes Lietuvniku

VV8\ FAJAUIS
. tas ttfry kiek PYN1GU, o norėtu juos patai pint saugio wie 

Lojo kaįj jam ue pražūtu, tegul patalpina pas mano RANKOJE.
Tejpo«-Rl rsnUaoy (lydei* zopoelie wyeokiu pyningii del iezmajnimo, k/tjpo t»j: Riieyjoe rub 

lu, l’ruayezkoe markoj; Auetryjvkhzki mum r, Francuzyazkl Franka./ ir t. t.
Jago kairu atayweZa iez užmarės I’YNINGt M, tuos tejpoe-gl p4rtnajnau ant amerykanleku.
Suuczu pyningus in wyeae dalis svieto tlesog in namus.

O tejposgi židuodu SZIFKORTES ant wysu linijų ant pujkeusu 
druczeusu EAJWU.

Vienybe

HOTEIiISO

o

ari

Agentas no szifkorcziu

ir

vrysu 
iešiog

giresy isz sawo genamo.
kite. )

Wilkes-Barre

Pujkeuse užejga del LIETUWNIKU* o gėrimu ne rejke girt, bi> patis 
Kožnas wienas atlankikite, o to wysko jpabandi

SZTŪRNIKAJ

,; ANDRIEJAUS STANKEWICZEUS
Ant uliezes MAIN, SHENANDOAH, Pa.

Tojuos
Dydele Krautuwe pujkiu ir pygiu GRABU,

Jr wysokiu dajktu rejkalin- 
gu atsytykime smerties, tejpgi 
iižsyennt pagrabajs, dėlto jago 
rejkes ka isz to daliko,. welij 
atejkitc pas sawo wiengenty o ne pas . ewetimgenc^us

Parduodu szifkortes ant puikiausiu ir drucziausiu LAJWU- isz 
szalu EURpfiOS. Ir tejpos-gi galu nusiut 1’YNYGus in Europa 
njr namus. O

Prietam lajkau dydely RRONJA su wysokejs walgomajs dajktajs, 
ka tik namuose geraj gaspadynej pryrejke, ir su tuo nesygiriu: ba cofcnas 
žino. Darbiniu drabužiu iri wysokiu inarszkiniu; žodžiu kalbnt wysko ga
lima gaut, >

, Neužinyrszkite kati niaiio namas randosy ant uliczes 
Main Numūrąs 132 szalę pack to. ’ , • 1

• DYDELYS KROMAS!
ar,.,.!.;;.. "

■

1 
į

i. .

Wyskas tcjsyngaj cjna 
Ne užmirszkite

128 ir 130 Main str. PLYMOUTH Pa.

Pirmutinis Lietuwiszkas Krūmas,
((iroceries) PITTSTON, pripilditas wysekejs tawora jsdel ziwnasties, tejp* 
gi ir drapanos del dariu ninku, wyskas ko no geriause parsiduoda ]>igp.j 'r 
^‘j^bigaj, •- primenu ir taj j°g*‘j pardinxlu Abrozuš sž\v., knigas maldų 

ir histonju; o tejpgi szifkortes ant geriausiu ir druciausiu lajwu. 
liktaj no užmirszkite kad tan wyska gausyte: pas A. TEPLUSZl.

( Nr. 177. NORTH HAHN Str. PITTSTON, Fl

niarszkiniu
wylnoniu 

audekliniu
panczeku

’ I

petneszu
vysvkiu dajktu kokiu tik Žmoguj prirejke.

fST“ Gaiisyte pas-—

Mas. CASPER & Son
103: NORTHAMPTON Str.

pa.

J ago rejkalaūjetc in ?awo 
KRAUTUWE (KROMA) 

dajktu in sztora tada pirkitjo pas 
lltai's u Wife 

210 East Market Štr. 
WILKES-BARRE RA.

gaut ka no gereusiu 
ir szwieieusiu taworu 
walgomu ir^ kitonisz- 
ku dajktu.
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